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بغداد - وعد الشمري:

املشتركة،  العمليات  قيادة  أكدت 
العراقية  احلــدود  أن  االثنني،  أمس 
لم تشهد لغاية اآلن عبوراً للقّوات 
التركيــة باجتــاه قضاء ســنجار، 
مشــيرة إلى اســتمرار انسحاب 
الكردستاني  العمال  حزب  عناصر 
(PKK( باجتــاه األراضي الســورية، 
الفتة إلى أن تلك املناطق تسيطر 
عليهــا الفرقــة 15 مــن اجليش 
العراقي وقطعات احلشد الشعبي.
وقــال املتحــدث باســم قيــادة 
العمليات العميد يحيى رسول في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، إن 
"اجلانب التركي سبق أن اعلن قرب 
انطــاق عملية عســكرية باجتاه 
قضاء ســنجار في العراق هدفها 
العمال  حــزب  عناصر  ماحقــة 

الكردستاني".
وأضاف رسول أن "قيادة العلميات 
أن ال صحــة  تؤّكــد  املشــتركة 
النطــاق هكذا عمليــات"، مبيناً 
أن "اجليش العراقــي ممثاً بالفرقة 
اخلامسة عشــر، وقطعات احلشد 

الشعبي منتشرين في سنجار"
وأشــار إلى أن "اتصاالت مستمرة 
جتمعنــا مع قائــد عمليات نينوى 
اللــواء جنــم اجلبــوري، والقيادات 
بعدم  ابلغنا  واجلميــع  امليدانيــة 
وجود أي حترك لقوات اجنبية باجتاه 

احلدود مع العراق".
على  "الســيطرة  أن  رسول  وأكد 

وأن  العراقية مسؤوليتنا،  االراضي 
كان اجلانــب التركي قــد تذّرع بأن 
احلزب  سبب عملياته هو ماحقة 
العمال الكردســتاني، فأن عناصر 
باالنسحاب من  هذا احلزب شرّعوا 
وشنكال  وسنونو  سنجار  مناطق 
منذ مطلع االسبوع اجلاري، وذهبوا 
األراضي  نحو  معلوماتنا  حســب 

السورية".
ولفت املتحدث باســم العمليات 
"واجباتنــا  أن  إلــى  املشــتركة 
تتعلــق  واالمنيــة  العســكرية 
املناطق واحلفاظ  بتطهير جميــع 
عليهــا مبــا يؤمن النظــام فيها، 
سواء كان في سنجار أو بقية مدن 
العراق، وأن ارسال قطعات اضافية 
الي جــزء من العــراق امر طبيعي 

ملواجهة أي اخطار قد حتصل".
ومضى رســول إلــى أن "منطقة 
 104 تبعد عن احلدود نحو  سنجار 
كيلــو متــرات، باجتــاه املثلث مع 
اجلانبــني الســوري والتركي لكن 
ومتارس  هناك،  موجــودة  قطعاتنا 

مهامها على امت وجه".
مــن جانبه، ذكر عضــو مجلس 
االيزيدي حجي  املكّون  النواب عن 
كندور الشــيخ فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مقاتلي 
حــزب العمال الكردســتاني قد 
بــدأوا فعليــاً باالنســحاب من 

مناطق سنجار".
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نفت اجتياز القّوات التركية الحدود مع العراق

العمليات المشتركة: سنجار تحت سيطرتنا

قطعات اجليش العراقي في سنجار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي  املفوضــن  مجلــس  نفــى 
مفوضية االنتخابــات، االنباء التي 
روجتها بعض وســائل االعالم من 
احتمــال حدوث تزوير فــي عملية 

االقتراع املقبلة.
تلقت  الــذي  اجمللــس  بيــان  وقال 
ان  "الصباح اجلديد" نســخة منه 
ومواقع  االعالم  وســائل  من  “عددا 
التواصل االجتماعــي نقلت اخبارا 
متعــددة بعضها مفبركة واالخرى 

حتمل طابعا يسهم في التشويش 
والعمليــة  الناخــب  ارادة  علــى 

االنتخابية برمتها".
واالحزاب  “الناخبــن  البيــان  ونبه 
السياسية ومنظمات اجملتمع املدني 
ووسائل االعالم الى توخي احلذر من 
احلاالت الشــاذة التي تســعى الى 
التشويش على العملية االنتخابية 
واظهار املفاســد من خــالل تبني 
البعض من املسيئن الذين يعملون 
بشكل ممنهج مستغلن عدم دراية 

البعــض من املواطنــن باألنظمة 
واالجراءات التي وضعتها املفوضية 
واالجتار بأصــوات الناخبن  من اجل 

احلصول على االموال احلرام”.
“مفوضيــة  ان  البيــان  وتابــع 
االنتخابات حتذر املواطنن كافة من 
هؤالء املتالعبن كما ستســتخدم 
حقهــا الدســتوري والقانوني في 
حماية املواطنــن كافة والناخبن 
بشــكل خاص من هؤالء الســراق 

والفاسدين”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والعدالة،  املســاءلة  أنهت هيئــة 
املرشــحني  كل  أســماء  تدقيــق 
وأرسلتها إلى مفوضية االنتخابات، 
مستبعدة عشــرات املرشحني من 
الســباق االنتخابي، فيما استدعت 
أكثر من 600 مرشــح للتحقق من 
صحة بياناتهم حيث يتعلق عملها 
الشخصية  الســيرة  عن  بالتحري 
للمرشــح وما إذا كان قــد انتمى 
ســابقا إلى حزب البعــث املنحل، 
أو شــغل منصبا في إحد األجهزة 

األمنية أو اخملابراتية قبل عام 2003.
وقال عضــو الهيئة فــارس بكوع، 
في تصريح صحفــي، امس األثنني، 
اســتدعت  املســاءلة  "هيئــة  إن 
للتأكــد من بعض  620 مرشــحا 
القيــود واملعلومات فــي ملفاتهم 
الشخصية ومن بينهم وزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي، الذي يتوجب 
عليه احلضــور واإلجابة على بعض 
املعلومات التــي أظهرتها عمليات 
التحديث الاحقة مللفات املسؤولني 

واملرشحني".

"وجــود مخاوف  بكوع  واســتبعد 
من خطورة اســتدعاء املرشحني،" 
مبينــا أن "ذلك ال يعنــي بالضرورة 
اجتثاث املرشح املستدعى وحرمانه 
من املشــاركة كما حدث في مرات 
تتخذها  إجراءات  إمنا هي  ســابقة، 

الهيئة مع املرشحني".
وبالنســبة ألهــم القضايــا التي 
دعت إلى اســتدعاء هذا العدد من 
املرشحني، أفاد بكوع، أنها "متنوعة 
وتتعلق أحيانا مبوضوع تشــابه في 
األسماء بني مرشــح وعضو سابق 

في حزب البعث، أو مع اســم منتٍم 
الســابقة  القمعية  األجهزة  ألحد 
مشــاركتهم  القانون  يحظر  التي 

في االنتخابات".
وأضاف، ان "االتهامات التي تتعرض 
والعدالة،  املســاءلة  لهــا هيئــة 
املتعلقــة برفــع أســماء بعــض 
البعث  بحزب  الســابقني  األعضاء 
فــي مقابل مبالــغ ماليــة تدفع 
لبعض املوظفــني "غير صحيحة"، 
ال  اتهامات  "مجــرد  أنهــا  معتبرا 
دليل عليهــا، ومن لديــه أي دليل 

التقدم بشــكوى  على ذلك ميكنه 
اجلهة  الهيئة  وستحاسب  رسمية 

املسؤولة عن ذلك".
وبشــأن حصول بعض املرشــحني 
هيئــة  مــن  اســتثناءات  علــى 
أن  والعدالة، أكد بكوع،  املســاءلة 
"االستثناءات ليست من صاحيات 
الهيئة، إمنا مــن صاحيات مجلس 
أن  النواب، وســبق  الوزراء ومجلس 
صالح  السابق  الوزراء  رئيس  حصل 
املطلك والنائــب ظافر العاني على 
االستثناء واشتركا في االنتخابات".

"المساءلة والعدالة" تنهي تدقيق
أسماء مرّشحي االنتخابات وتنفي اتهامها بالرشوة  

مفوضية االنتخابات تنفي
إمكانية التزوير في االقتراع المقبل

وكاالت ـ الصباح الجديد:

فتحت الشــرطة االسرائيلية مجددا 
امس االثنــني حتقيقا مع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو في احدى 
قضايا الفســاد التــي تطاله وتهدد 
فترة حكمــه الطويلة كما ســيتم 

استجواب زوجته وابنه على حدة.
وحتقــق الشــرطة مــع نتانياهو في 
قضية الرشوة املعروفة إعاميا مبلف" 
4000" او "قضيــة بيزيك"، وهي اكبر 
مجموعة اتصاالت في اسرائيل، حول 
ما اذا ســعى للحصول على تغطية 
اعاميــة ايجابيــة في موقــع والا 
االخباري الذي ميلكه شاؤول ايلوفيتش 
رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات 
وتســهيات حكوميــة عــادت على 

مجموعته مبئات مايني الدوالرات.
ويتم استجوابه بشان املعلومات التي 
ادلى بها شاهد احلق العام، مستشاره 
السابق واملتحدث باسمه نير حيفيتز 
نتانياهو.  ضــد  بشــهادة  ادلى  الذي 
واتفــق نير حيفيتز مع الشــرطة بان 

يكون شــاهدا ملكا ضــد نتانياهو، 
مقابــل عــدم تقدميه الــى احملاكمة 

وجترميه.

واكتفى ناطق باسم الشرطة باالشارة 
الى وجــود "حتقيقات مختلفة" بهذا 
الشأن من دون ذكر اسم رئيس الوزراء.

وافادت وسائل االعام انه بينما يخضع 
نتانياهــو للتحقيق في مكتبه، تدلي 
عقيلته ســارة بإفادتها فــي مدينة 

اللــد في مقر الشــرطة امام "وحدة 
مهمتها  واخلــداع  الغش  مكافحــة 
والفساد".  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
كما يدلي ابنه يائير بافادته في املركز 

نفسه على حدة.
وهذه هي املــرة االولى التي يتم فيها 

التحقيق مع ابنه يائير.
وفي الوقت نفســه جتري الشــرطة 
حتقيقا ايضا في مقر الوحدة مع اثنني 
من الضالعني بالقضية، وهما صاحب 
شــركة بيزيــك لاتصاالت شــاؤول 

ايلوفيتش وزوجته ايريس ايلوفيتش.
في  بالتحقيق  الشرطة  كما ستقوم 
املتعلقة بعرقلة مســار  الشــكوك 
التحقيق من من خال ازالة ادلة مثل 

الرسائل.
وحيفيتــز هو ثالث شــاهد ملك في 
قضايا الفســاد ضد نتانياهو. وسبق 
ان وقع اري هارو، املدير السابق ملكتب 
نتانياهو، وشــلومو فيلبر املدير العام 
اتفاقني  االتصــاالت،  لوزارة  الســابق 
مماثلني وقدما شــهادات مفصلة ضد 

نتانياهو في ثاث قضايا منفصلة.
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تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
مجلس  رئاســة  هيئــة  أكدت 
النواب انها ســتعقد جلستها 
االســتثنائية ، اليــوم الثاثاء ، 
والتصويت  ملناقشة قوانني عدة 
علــى أهمهــا ، ومنهــا قوانني 

احملكمة االحتادية ومجلس االحتاد 
بعد  والعدالة  املساءلة  وتعديل 
عليها  التغييــرات  بعض  اجراء 
من قبــل اللجان اخملتصة ، فيما 
رجح رئيس جلنة النزاهة النيابية 
ان تكــون جلســة اليــوم هي 

االخيرة من عمر البرملان احلالي .
وأكــدت اللجنــة القانونية في 
مجلس النواب وجود عدة قوانني 
مهمة اعدت من قبلها وجاهزة 
للتصويت منهــا قانون احملكمة 
االحتادية ومجلس االحتاد وتعديل 

موافقة  بعد  والعدالة  املساءلة 
الرئاســة إلدراجها ضمن  هيئة 
اليوم  لهذا  اجمللس  اعمال  جدول 

الثاثاء .
النيابية  القانونية  عضو  ويقول 
خاص  حديث  في  توران  حســن 

لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  ان" 
اللجنة القانونية قامت مبراجعة 
التي  املهمــة  القوانني  بعــض 
يجب ان تقر خال الدورة احلالية 
والتي ال تتحمــل التأجيل منها 
قوانني احملكمة االحتادية ومجلس 

ومت  والعدالة  واملســاءلة  االحتاد 
البرملان  رئاسة  هيئة  الى  رفعها 
ألدراجهــا ضمن جــدول اعمال 
اجمللس لهــذا اليوم بعد موافقة 

هيئة الرئاسة عليها . 
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المحكمة االتحادية والمجلس االتحادي والمساءلة والعدالة تناقشها جلسة اليوم
قوانين عدت مركونة على رفوف مجلس النّواب

 الشرطة االسرائيلية تفتح حتقيقا مع نتانياهو وعائلته 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا الســيد عمار احلكيــم، إلى 
اإلسراِع بإعادِة جميع النازحن إلى 
في  مشــاركتهم  وتأمِن  ديارِهم 
االنتخاباِت، كما متَّ التأكيُد على أنَّ 
االنتخاباِت املقبلة فرصٌة للذهاِب 

إلى مرحلِة االستقرار والبناء.
"االنتصاراِت  أنَّ  احلكيــم  وأكــد 
التي حتققْت تلزُم اجلميع باحلفاِظ 
والذهــاِب نحــو حتقيق  عليهــا 

االنتصار في بناِء الدولة".
جــاء ذلك في لقاء الســيد عمار 

احلكيم مع رئيس حزب احلل جمال 
مســتجداِت  لبحث  الكربولــي 
واالستحقاَق  السياســّي  الوضع 

االنتخابِي القادم.
وذكر بيان ملكتب رئاسة التحالف 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، أن الســيد عمــار احلكيم 
"مشــروَع  بحثــا  والكربولــي 
األغلبيــة الوطنيــة، فضــالً عن 
احللِّ  بــن  املشــترك  التنســيِق 
واحلكمِة سياسياً ونيابياً، والواقِع 
في مدينِة األنبار وإعادِة النازحن".

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشؤون  العمل  وزارة  كشــفت 
االجتماعيــة، أمــس االثنن، عن 
وجــود ١٦٤٧ منتســب بــوزارة 
الداخليــة متجاوز علــى اعانات 
مؤكدة  االجتماعيــة،  احلمايــة 
القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
عليها  املتجاوز  األموال  واسترداد 

منهم.
وقال املفتش العام للوزارة حسن 
البلداوي في بيان تلقت، "الصباح 
"الوزارة  إن  منه،  نسخة  اجلديد"، 
اكتشــفت وجود ١٦٤٧ منتسبا 

الداخليــة متجاوزين  وزارة  فــي 
االجتماعية  احلماية  إعانات  على 

وقروض التخفيف من الفقر".
"الكشــف  ان  البلداوي،  واضاف 
عن املتجاوزين من منتسبي وزارة 
الداخليــة جاء نتيجــة التعاون 
واجلهــود املشــتركة مع مكتب 
املفتش العام في وزارة الداخلية".
وتابــع البلــداوي، ان "املتجاوزين 
ســتتخذ بحقهــم اإلجــراءات 
األمــوال  واســترداد  القانونيــة 
املتجاوز عليها منهم والتي تقدر 

بعشرات املليارات من الدنانير".

وكاالت ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة الدفاع األميركية مجدداً، 
صحة تقاريــر إعالميــة تقول بان 
الواليــات املتحدة تســحب قواتها 
مــن القاعدتن اجلويتــن، إجنرليك 

التركية والعديد القطرية.
وقالت القيــادة املركزية األميركية، 
حسابها  على  نشرتها  تغريدة  عبر 
املتحدة  "الواليات  ان  "تويتــر":  في 
لم تغادر قاعدة إجنرليك اجلوية في 
تركيا وال قاعــدة العديد في قطر. 
وان التقارير بهذا الشــأن كاذبة ال 

أساس لها من الصحة".
كما نشرت القيادة املركزية للقوات 

AFCENT من  اجلويــة األميركيــة 
جانبها تغريــدة مماثلة عبر "تويتر"، 
قالت فيها: "ال توجد أي مصداقية 
بأن  تفيد  التــي  اإلخبارية  للتقارير 
قاعدتي  تغــادر  املتحدة  الواليــات 
إجنرليك والعديد اجلويتن في تركيا 

وقطر".
واكدت القيادة ان "هذه التقارير غير 
املفيدة تســاعد في تغذية انعدام 
الشــركاء  بن  واالنقســام  الثقة 
اإلقليميــن في وقــت نحتاج فيه 
إلى العمل معا ملعاجلة االهتمامات 
األمنية املشــتركة". وفق ما ذكرت 

وسائل اعالم مختلفة.

الحكيم يدعو الى اإلسراع
بإعادة النازحين وتأمين

مشاركتهم في االنتخابات

١٦٤٧ منتسبا بالداخلية متجاوز 
على إعانات الحماية االجتماعية

سحب القّوات األميركية
من قاعدتي إنجرليك والعديد

ال صحة له

بغدادـ  الصباح الجديد:
محمد  التربية،  وزيــر  وّجه 
اقبــال الصيدلــي، أمــس 
االثنن، باعتماد جدول جديد 
المتحانات طلبة الســادس 
ال  زمني  بفاصــل  اإلعدادي 
يقل عــن يومن بــن تأدية 

االمتحان ملادة وأخرى.
وأورد مكتبــه اإلعالمي في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
"لكثــرة  منــه:  نســخة 
من  وصلت  التي  املناشدات 
طلبــة الســادس اإلعدادي 
وعائالتهم،  فروعــه  بكافة 
وّجــه وزيــر التربية محمد 
بتغيير  الصيدلــي  إقبــال 
وجعل  امتحاناتهم،  جدول 
الفاصل الزمني بن كل مادة 

وأخرى ال يقل عن يومن".
وأضــاف ان "الصيدلي وجه 

باعتماد اجلدول اجلديد والذي 
 ٢٠١٨/٦/٢١ بتاريــخ  يبــدأ 
يــوم ٢٠١٨/٧/١٢  وينتهــي 
على أن يكــون بن كل مادة 
واخــرى فاصــل ال يقل عن 

يومن".
ومتنــى الصيدلي بحســب 
للطلبة"،  "املوفقية  البيان 
داعياً إياهم الى "االستفادة 
من هــذه الفرصة من أجل 
املطلوب  النجــاح  حتقيــق 
باستثمار الوقت املتاح وبذل 
اجلهــود والطاقــات لرفعة 

البلد وبنائه".
االعالمي  املكتــب  وارفــق 
جــدوال مع البيــان تضمن 
مالحظــة أكــدت ان يــوم 
امتحان اي مــادة اذا صادف 
الى  فيؤجل  رسمية  عطلة 

اليوم الذي يليه.

يومان يفصالن مادة عن آخرى.. نتانياهو وعائلته في قضية فساد مجددًا

#دولة_مدنية
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

فشل احلزب الدميقراطي الكردستاني 
اغلب  اســتخدامه  من  الرغم  على 
والتنكيــل، من  القمــع  اســاليب 
الشــعبية  التظاهرات  حدة  اخماد 
التي اســتمرت لليــوم الثاني على 
التوالي في محافظات اربيل ودهوك 
والســليمانية وامتــدت لتصل الى 
قضاء زاخوا وناحية شيالدزة وقضاء 
شيخان، وحتى اخذت طابعاً جديدا، 
ارتفعــت معه املطالب الشــعبية 
مبنح املرتبات املتاخرة، لتصل الى حد 
املطالبة بحل حكومة االقليم وتغير 
النظام السياســي احلاكم منذ 27 

عاماً. 
الــذي عقد  االقليم  وزراء  مجلــس 
مســاء امس االول االحــد اجتماعا 
عاجالً، وكلــف وزارة املاليــة باعادة 
النظر في نســبة االدخــار االجباري 
برواتب املوظفني، فشل في امتصاص 
واالســتياء  الشــعبي  الســخط 
الواســع الذي دفع بــاالف املواطنني 
الى التظاهر فــي جميع محافظات 
االقليم لليوم الثانــي على التوالي، 
ورفعوا من ســقف مطالبهم التي 
تلخصــت بحــل احلكومــة وانهاء 

احلكم العائلي في كردستان. 
وفيمــا قامت االجهــزة االمنية في 
محافظات دهــوك واربيل واالقضية 
والنواحــي التابعة لهــا والتي تعد 
الدميقراطي،  احلــزب  نفــوذ  مناطق 
مبنــع وســائل االعالم مــن تغطية 
اجلماهيرية،  والتظاهرات  التجمعات 
قامت عناصــر امنية موالية للحزب 
على  بالضرب  باالعتداء  الدميقراطي 
نائب رئيــس اللجنة االقتصادية في 
النائب عن حركة  برملان كردســتان، 
على حمه صالح،  املعارضة  التغيير 
وسط السوق الشعبي بقضاء زاخوا 

في محافظة دهوك.
واظهــرت لقطات فيديــو حصلت 
عليهــا الصباح اجلديــد جتول حمه 
صالح وسط الشارع الرئيس بقضاء 
زاخو برفقة مجموعة من النشطاء 
املدنيني، قبــل ان يتم مهاجمته من 
عليه  باالعتداء  قاموا  اشخاص  قبل 
النابية  االلفــاظ  واطــالق  بالضرب 

بحقه. 
واتهــم حمــه صالح فــي تصريح 
للقسم الكردي براديو صوت امريكا 
القــوات االمنيــة التابعــة للحزب 
االعتداء  في  بالضلــوع  الدميقراطي 

الــذي نفذ بحقــه، وقــال » ما لم 
يتم القــاء القبض علــى املعتدين 
احلزب  فان  القضــاء،  الى  وتقدميهم 
الدميقراطي واجهزته االمنية يقفون 
وراء هذا احلادث«. واضاف حمه صالح 
»لقــد مكثت في مدينة زاخوا لعدة 
االجهزة  مبتابعة  اشــعر  وكنت  ايام 
الدميقراطي  للحزب  التابعة  االمنية 
ولغاية  »انــه  مضيفاً  لتحركاتــي، 
اتهم  انا  االعتــداء،  منفذي  اعتقال 
للحزب  التابــع  االســايش  جهــاز 
التظاهرات  باالعتداء«.   الدميقراطي 
الشعبية التي اندلعت امس االثنني 
مجددا في اغلــب محافظات ومدن 
واقضيــة اقليــم كردســتان، اكد 
عن  الدفاع  هيئــة  فــي  منظموها 
حقوق املــالكات التدريســية انهم 
العام  االضــراب  في  سيســتمرون 
واالعتصامات ضد سياسات حكومة 
االقليم، مؤكدين بانهم فقدوا الثقة 

بشيء اسمه حكومة باالقليم.

وقــال احــد املتظاهريــن للصباح 
املتظاهرين  اجلديد وســط جمــوع 
مبحافظــة الســليمانية« اننــا لن 
رواتبنا  مبنــح  باملطالبــة  نكتفــي 
املتاخرة بــل ان مطالبنا تعدت ذلك 
الــى انهاء الهيمنــة احلزبية وانهاء 
احلكــم العائلــي وحــل حكومــة 
االقليــم احلالية، التــي جتاوزت على 
قوت الشعب ونهبت ثرواته، وطالب 
احلكومة االحتادية بعدم التعامل مع 
التي  االقليم،  احلالية في  السلطات 
قال انها جهة غير مؤمتنة، استولت 
على اموال الشــعب واستخدمتها 
لتثبيت احلكــم العائلي الدكتاتوري 

في كردستان.
وفــي محافظة اربيل لــم تختلف 
في  عنهــا  املتظاهريــن  مطالــب 
محافظة السليمانية ودهوك، حيث 
طالبت  شــعارات  املتظاهــرون  ردد 
برحيــل الســلطة احلاليــة وتقدمي 
املتورطني  االمنية  االجهــزة  عناصر 

القضاء،  الــى  املتظاهرين  بضــرب 
بينما تصــدت لهم االجهزة االمنية 
ومنعتهــم من الوصــول الى مبنى 
برملان كردستان، وقامت باعتقال عدد 

منهم.
وفي محافظة دهــوك وقضاء زاخو 
التابعة  االســايش  قــوات  قامــت 
بتفريــق  الدميقراطــي  للحــزب 
املتظاهرين واعتقلــت عددا منهم، 
بعد ان جتمعــوا امام مبنى احملافظة 
ورددوا شعارات طالبوا فيها بانصاف 
املوظفني والغاء االدخار االجباري في 

مرتباتهم.
بدوره قــال الدكتور كامــران منتك 
في  السياســية  العلــوم  اســتاذ 
جامعة صالح الدين مبحافظة اربيل، 
اقليم  التي يشهدها  التظاهرات  ان 
كردســتان، ال تقتصر على املطالبة 
الرواتب فقــط، وامنا هي تعدو  مبنح 
ذلك الــى املطالبة بتغييــر النظام 
السياســي احلاكــم فــي االقليم 

باجمله. 
ويضيف منتك، ان الســلطات التي 
ســمحت لنفســها بالتجاوز على 
والقهر  واالهانة  بالضرب  مواطنيها 
والظلــم، ال تســتحق ان تبقى بعد 
انقطعت ولم تبق لها اية رابطة مع 

شعب كردستان.
وتابــع اذا كانت الســلطات تريد ان 
تتفهــم مطالــب املتظاهرين، فان 
عليها ان تدرك بــان ذلك اليتم عبر 
وامنا  املوظفني،  رواتــب  ازمة  معاجلة 
يكون عبــر تركها الســاحة وعودة 

السلطات الى الشعب.  
في غضون ذلك وبينما قالت مصادر 
احلزب  ان  اجلديــد،  للصباح  مطلعة 
الدميقراطــي نفذ مســاء اول امس 
االحد حملة اعتقاالت واســعة في 
محافظتــي اربيل ودهوك واالقضية 
والنواحــي التابعة لهما، وكثف من 
من خروج  االمنية حتســباً  اجراءاته 
مواقع  االمور عن سيطرته، شهدت 

تنديد  موجة  االجتماعــي  التواصل 
واستياء شــديدة بالضد من اعتداء 
بالضرب على معلم  رجال االسايش 

طاعن بالسن مبحافظة اربيل.
وكانت حكومــة االقليم قد اصدرت 
اجتمــاع عاجل عقدته،  عقب  بياناً 
قالت فيه انها ســتعمل على اعادة 
إالدخار  ونظام  الرواتب  بسلم  النظر 
االجبــاري مبــا يصب فــي مصلحة 
وذلــك بجمع  اإلقليــم،  موظفــي 
احمللية  واإليرادات  النفطية  العائدات 
في اإلقليم اضافة إلى املبلغ املرسل 

من احلكومة االحتادية.
انها  بيانهــا،  وقالت احلكومــة في 
كلفــت وزارة املالية بإعــداد جدول 
جديد للرواتب خــالل األيام املقبلة، 
ليصدر  املتوفــرة،  لإليــرادات  ووفقاً 
مجلس الوزراء قراره النهائي بشأنها 
خالل اجتماع األسبوع املقبل، بغرض 
توزيع الرواتــب الحقاً مبوجب اجلدول 

اجلديد.

بغداد ـ الصباح اجلديد:
أكدت دائرة التحقيقات في هيئة 
النزاهة، أمس االثنني، انها متكنت 
من ضبط مخالفات وجتاوزات في 
مشيرة  اجلمركي،  الصفرة  منفذ 
إلى انها نفذت عــددا من حاالت 
الضبط قادت إلى إعادة مبلغ 865 

مليون دينار إلى خزينة الدولة.
 وذكــرت الدائرة فــي بيان تلقت 
ان  منه  اجلديد« نسخة  »الصباح 
فريــق عمل من مــالكات مكتب 

حتقيــق ديالى قــام بالتحري عن 
اخملالفــات احلاصلــة فــي منفذ 
الصفــرة، وضبــط عــدد مــن 
الشــاحنات الداخلة عبره والتي 
اجلمركية  الرسوم  تخفيض  جرى 
للمــواد احململة عليهــا من قبل 
بعــض اخملمنــني العاملــني في 

املنفذ.
وأضافــت: » جنمــت عــن تلــك 
قدره  مبلــغ  إعــادة  العمليــات 
)865,104,750( مليــون دينار إلى 

خزينة الدولة، عبر إعادة ترســيم 
البضائع مجدداً على وفق الرسوم 
الفعلية، فضال عــن ضبط مواد 
أخــرى متت إحالتهــا إلى مكتب 
مكافحــة اجلرمية االقتصادية في 

ديالى، لغرض إعادة ترسيمها.«
وكانت هيئــة النزاهة أعلنت في 
وقت ســابق، عن قيامها بتنفيذ 
منفذ  فــي  ضبــط  14عمليــة 
عنها  جنــم  اجلمركي،  الصفــرة 
أكثر من  وإيقاف هدر  اســترجاع 

مليار دينار ونصف املليار.
يذكر ان هيئــة النزاهة العراقية 
أعلنــت في وقت ســابق متكنها 
من ايقاف هدر نحو 36 مليار دينار 
عراقي )31 مليون دوالر( في 2017 
عبــر التدقيق فــي معامالت بيع 
وإيجار أمالك تابعة لوزارة اإلعمار 

واإلسكان.
وقالت الهيئة فــي بيان إن »فرق 
التدقيقيــة  امليدانيــة  العمــل 
التابعة لهيئــة النزاهة املكلفة 

معامــالت  وتدقيــق  مبراجعــة 
بيــع وإيجار أمــالك وزارة اإلعمار 
واألشغال  والبلديات  واإلســكان 
العامــة، متكنت مــن وقف هدر 
دينار عراقي خالل  36 مليار  قرابة 

عام 2017«.
الفرق حققت  أن  البيــان  وأضاف 
 14341 التدقيق فــي  ذلك عبــر 
عقارا في كل احملافظات، باستثناء 

بغداد وإقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن » الفرق وجدت 

العديد مــن اخملالفات التي ترتقي 
إلى مســتوى جرائم فسادٍ مالي 
وإداري، وأحيل 25 منها إلى مكتب 

املفتش العام لوزارة البلديات«.
18 بالغا  إحالــة  أنــه متت  وتابع 
آخر إلى مكتــب التحقيق التابع 

للهيئة.
وأوضح البيان أن »خمســة منها 
قضايــا جزائيــة منظــورة أمام 
التحقيــق اخملتَصــة  محكمــة 

بالنظر في قضايا النزاهة«.

استرجاع 865 مليون دينار لخزينة الدولة في منفذ الصفرة الجمركي

التظاهرات الشعبية تكسر حاجز الخوف
وتنتقل الى معاقل نفود الحزب الديمقراطي

اعتدى جهازه األمني على برلماني ومعلم طاعن في السن
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

لم تكن احلاجة عليــة صالح خلف )ام قصي( ، تتوقع 
ذات يوم ان وزارة خارجيــة الواليات املتحدة االميركية 
ســتختارها واحدة من بني اشــجع عشــر نساء في 
العالم لعام ٢٠١٨ ، بل رمبا لم تكن تعرف حتى اســم 
واشــنطن او وزارة اخلارجية ، فهــي ابعد ما تكون عن 
مثل هــذه املســميات ، ولكنها ما لبثــت ان وجدت 
نفسها مع شــجاعات العالم يقفن  في حدائق وزارة 
اخلارجية وســط واشــنطن ، تلك املدينة  التي متلؤها 
االنوار جماال  ولكنها بروح شريرة ، كما وصفها الوزير 
املقــال تيليرســون ،  وكل هذا الكالم اليعني شــيئا 
للحاجة ام قصي تلك املرأة العراقية االصيلة التي بّزت 
بشجاعتها منقطعة النظير الكثير من الرجال الذين 
تخاذلوا ودفنوا رؤوســهم في الرمال وهم يشــاهدون 
واحدة من ابشــع اجملازر التي شــهدتها االنسانية في 
تاريخها املعاصر ، عندما اقدم الدواعش االشــرار على 
ارتكاب مجزرة سبايكر لتبقى وصمة عار وشنار تلطخ  
نواصي كل من ناصر وآزر وســهل ومكن هؤالء االشرار 
من ارتــكاب جرميتهم .. اما احلاجة » ام قصي« ، وعلى 
الرغم من اجــواء املوت والرعب التــي بثها الدواعش 
في االرجــاء ، فانها لم ترهبها تلــك االجواء ولم تنل 
من شــجاعتها ، فقد فتحت باب بيتها وهي تعلم ان 
فعلها هذا ســيكلفها الكثيــر ، فقد تتعرض للنحر 
على ايدي ذباحي العصر ، نعم فتحت باب بيتها لتأوي  
اكثر من ٥٠ شــابا ، من الذين متكنــوا من االفالت من 
براثن املوت الداعشــي االسود ، فهاموا على وجوههم 
في منطقة اليعرفون عنها شــيئا ، فقد يظهر لهم 
الدواعش من اي زاوية ليجهزوا عليهم ، فرأوا تلك املرأة  
، وهي تلّوح لهم بعباءتهــا بحذر وتناديهم ان اقدموا 
الــى الــدار ،  .. نظر  بعضهم الى االخــر نظرة قلقة 
متسائلني  ، هل ستكون نهايتهم هنا ؟، .. هل يجيبون 
دعوة املرأة والدخول الى بيتها ومواجهة مصيرهم ؟ ، 
ام يلوذوا بالفــرار ، واالمر هنا اليختلف ? ، فمن املؤكد 
انهم سيموتون ايضا ،.. وفي تلك  اللحظات العصيبة 
كان قرارهــم »تلبية الدعوة«والدخول الى ذلك املنزل ، 
واذ ما وطأت اقدامهم ارض الدار حتى شــعروا باالمان 
وسط كلمات الترحيب والتطمني التي كانت تطلقها 
ام قصي ، شعروا كأنهم في احضان امهاتهم ، ومثل 

هذا الشعور يعطي االنسان اطمئنانا المثيل له .. 
لبــث الفتية في دار »ام قصي« ايامــا عدة ، حتى زال 
اخلطر وبدأت االجواء تنفرج شــيئا فشــيئا وهنا حان 
وقــت الرحيل ، بعد اتصــاالت اجرتهــا ام قصي مع 
اهل اؤلئك الشــباب .. فغادروا وهم بودعونها بالبكاء 
والتقبيل تثمينا ملا قامت به من موقف انساني ارتقى 

بها الى اسمى درجات الشجاعة .. 
احلاجــة »ام قصي« لم تنقطع عالقتها بابنائها الذين 
انقذتهم من املوت ، بل استمرت تهاتفهم ، باستمرار 

، وهم يزورنها بني احلني واحلني االخر .. 
ان ماقامــت بــه احلاجة »ام قصي« ليس امــرا عابرا ، 
واعتقد ان شــجاعتها وبطولتها املتفردة ســتكون 
هي االبهى في العالم ، ومــن دون ان اعرف مباذا متيزت 
النسوة التســع االخريات اللواتي اختارتهن اخلارجية 
االميركيــة ، ولكن ، اكاد اجــزم ، ان فعلهن  لن يصل 
الى ذرى جبل شجاعة ام قصي ، هذه الشجاعة التي 
ميكن من خاللهــا  ان مننحها لقبا هو االول من نوعه ، 
وهذا اللقب هو  سفيرة العراق لشؤون الشجاعة في 
العالم ، وهي تســتحق تكرميا عراقيا مميزا ، فليس من 
املعقول ان تنتبه اخلارجية االميركية لشــجاعة » ام 
قصي« وتعدها واحدة من اشجع نساء العالم ، ونحن 
النلتفت لهذه املــرأة التي حفظت لنا شــبابا كانوا 
ســيموتون  حتما لوال موقفهــا البطولي هذا .. كما 
انها بفعلها هذا وأدت فتنة كبيرة كانت ستنفلت من 

عقالها ، وقانا اهلل شرها 
لذا اجد مــن الضروري ان يكــون للحاجة »ام قصي« 
متثال يتوســط العاصمة بغــداد ، وآخر فــي مدينة  
تكريت ليكون هــذا التمثال شــاهدا على بطولتها 
وشجاعتها ، وليتذكرها الذين ارتعدت فرائصهم في 

تلك االيام السود ..
الرحمــة واخللود لشــهداء مجزرة ســبايكر .. والعار 
واخلــذالن ملرتكبيهــا .. وطوبى للحاجــة »ام قصي« 

سفيرة العراق لشؤون الشجاعة

السفيرة الشجاعة !

تقـرير

عمرو حمزاوي*

يعدل البرملان الصيني الدســتور لكي 
يلغى القيــود املفروضة علــى فترات 
الرئاســة، وميهد بذلــك لبقاء الرئيس 
احلالي »شــي جني بينج« في منصبه 

ألجل غير مسمى.
يطرد الرئيــس األمريكي دونالد ترامب 
تيلرســون« من  »ريكس  اخلارجية  وزير 
منصبــه بتغريده تنشــر على موقع 
أنه  الوزير املطرود مؤكدا  تويتر، ويخرج 

ال يعرف أسباب »إنهاء« خدمته.
فــي جنوب إجنلترا، يتعرض جاســوس 
حلســاب  عمــل  ســابق  روســي 
االستخبارات البريطانية حملاولة اغتيال 
كيماوية وتشــير جميع أصابع االتهام 

إلى االستخبارات الروسية.
»فالدميير  الروســي  الرئيــس  يرغــب 
بوتني« في تهنئة نســاء بــالده باليوم 
العاملي للمــرأة )٨ مارس من كل عام(، 
فيسجل خطابا متلفزا يقتبس خالله 
من قصيدة شــعر قدمية تختزل وجود 
النســاء في طور احلبيبة وطور الزوجة 
واألم وطور املسنة ذات الشعر األبيض 
وبأبويــة زاعقة يتجاهل رجل روســيا 
رئاســية  انتخابات  املقبل على  القوى 
معلومة النتائج ســلفا املرأة العاملة 
واملرأة املعيلة واملــرأة العاملة واملفكرة 

واملرأة صاحبة املنصب العام.
وأحزاب  الشــعبوية  األحزاب  تكتسح 
اليمني املتطــرف االنتخابات البرملانية 
إيطاليا بشعارات مناهضة لالحتاد  في 
األوروبــي وخطاب عنصــري ومقوالت 
انفصاليــة خطيرة، ويعــود إلى احلياة 
الــوزراء  رئيس  مجــددا  السياســية 
األسبق »ســيلفيو بيرلسكوني« الذي 
ثبت عليه ارتــكاب جرائم مالية )رتبت 
حرمانه من حقوقه السياسية لبضع 
ســنوات تنتهــي فــي ٢٠١٩( وجرائم 
جنســية )عالقة جنســية مــع فتاة 

قاصرة نظير املال(.
يــزور وفــد اســتخباراتي مــن كوريا 
اجلنوبية اجلارة الشــمالية ويلتقي مع 
مساعدي الديكتاتور »كيم جونغ أون« 
جنوبي  مسئول  يتواصل  اللقاء  وخالل 
مع البيت األبيض مقترحا قمة ثنائية 
بني ترامب وجونــغ أون، فيوافق ترامب 
دون الرجوع ال إلى وزارة اخلارجية وال إلى 
أجهزة االســتخبارات في تغيير جذري 
للموقف األمريكــي وليؤكد الطبيعة 
الفردية واملضطربة لصناعة السياسة 
والقــرار فى الواليات املتحدة منذ بدأت 

رئاسة ترامب.
في مصر، يبــدو مشــهد االنتخابات 
الرئاسية ٢٠١٨ خاليا من جميع املعاني 
الدميقراطية في ظــل غياب التعددية 
احلقيقية للمرشحني، وغياب البرنامج 

االنتخابــي للرئيس احلالــي ــ الرئيس 
حول  العام  النقــاش  وغيــاب  القادم، 
يتواصل  الهامش،  وعلــى  االنتخابات. 
الضجيج اإلعالمي بشــأن تصريحات 

الســامي حلقوق  املتحدة  األمم  مفوض 
اإلنسان فيما خص حالة احلريات وبشأن 
االنتقــادات األوروبيــة املتتالية لغياب 

املنافسة في االنتخابات الرئاسية.

أعزائــي القراء، انظــروا معي إلى هذه 
الطائفة املتنوعــة من أحداث وظواهر 
اللحظــة الراهنــة فــي السياســة 
الدوليــة ودعونا نتأمل في مضامينها. 

يتمثــل مضمــون أول فــي الطبيعة 
الفجائيــة لبعض ملا يــدور من حولنا. 
لــم يتوقــع أحــد أن يضــع الرئيس 
الرئيس  موقــع  في  نفســه  الصيني 
مدى احلياة بتلك السهولة، مثلما لم 
املوقف  الدراماتيكي في  التغير  ننتظر 
األمريكي جتــاه كوريا الشــمالية من 
املقاطعة والعقوبات إلى قمة رئاسية 

ومفاوضات.
مضمــون ثــاٍن هــو انحســار القيم 
واملمارســات الدميقراطيــة عامليا. في 
الصــني رئيس مدى احلياة، في روســيا 
يحلو  كيفمــا  مناصبه  يبــدل  رئيس 
له لكــي يحتفظ بالســلطة ويبقى 
أبويتــه جتاه النســاء وعمــوم اجملتمع 
قيد احلياة، في مصــر انتخابات تغيب 
عناصرها احلاكمة، في الواليات املتحدة 
منتخب  رئيــس  يتجاهل  األمريكيــة 
مقتضيات صنع السياســة كعملية 
الفردية  تشــاركية على نحو يغلــب 
واملؤسسات  الســلطات  عمل  ويهدد 

العامة.
أمــا املضمون الثالــث فيتعلق بتورط 
حكومــات ومســئولني فــي بلــدان 
دميقراطيــة وغيــر دميقراطيــة فــي 
عدم  وشــيوع  بل  مارقة،  ســلوكيات 
ترامب  املروق. يطرد  بتداعيات  االكتراث 
وزيــر خارجيته بتغريــده، ويخرج على 
العــرف الدميقراطي املتبــع في تغيير 

أصحاب املناصــب العامة. حتاول، على 
األرجح، االســتخبارات الروســية قتل 
اجلاسوس السابق »سيرجي سكريبال« 
وابنته »يوليــا«، ويتعامل الكرملني مع 
األمر مبزيج من اإلنكار والتجاهل. تطلق 
األحزاب الشعبوية واليمينية املتطرفة 
زاعقة  إيطاليا مقــوالت عنصرية  في 
ومقــوالت معادية لألجانب، وال يعنيها 
أبــدا أن خطابها املــارق يحفز نفرا من 
مواطنيهم علــى ارتكاب جرائم عنف 
ضد األجانب والالجئني. تفرغ احلكومة 
املصرية االنتخابات الرئاسية ٢٠١٨ من 
جميــع عناصرها التنافســية ويغيب 
النقاش العام بشأنها، ثم تتعجب من 
محدودية االهتمام الشعبي بانتخابات 

عرفت نتائجها سلفا.
لســنوات قادمة ســتبقى السياسة 
الدميقراطية،  النحسار  أسيرة  الدولية 
وصعــودا للســلطوية والشــعبوية، 
ليرحمنا  املارقة.  للسلوكيات  وشيوعا 

ويرحمكم اهلل.

* ينشــر هــذا املقــال بالاتفــاق مع 
الدولي  للســام  كارنيغي  مؤسسة 

   ٢٠١٤
لقراءة النــص األصلي٬ اتبــع الرابط 

التالي:
HTTP://CARNEGIEENDOWMENT.
ORG/SADA

السياسة الدولية بين انحسار الديمقراطية وشيوع السلوكيات المارقة

تظاهرات في دهوك

قامت قوات االسايش 
التابعة للحزب 
الديمقراطي في 
محافظة دهوك 
وقضاء زاخو بتفريق 
المتظاهرين واعتقلت 
عددا منهم، بعد 
ان تجمعوا امام 
مبنى المحافظة 
ورددوا شعارات 
طالبوا فيها بانصاف 
الموظفين والغاء 
االدخار االجباري في 
مرتباتهم
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ترامب يطرد وزير اخلارجية ريكس تيلرسون



بغداد – حترير مختطفة 
ذكر مصدر امني فــي قيادة عمليات 
بغداد امس االثنني، عــن حترير طفلة 
مختطفــة والقــاء القبــض علــى 
اجلنســية  يحمل  الــذي  خاطفهــا 

العربية في بغداد.
وقالت املصدر االمني "بعد ورود إخبار 
عن وجود حالة خطف ضمن منطقة 
الشعلة شــمالي بغداد، حتركت قوة 
على الفــور الى مــكان احلادث حيث 
فرض طــوق امنــي واجــراء عملية 
تفتيش" ، مضيفــا أن "العملية نتج 
عنها حترير الطفلــة اخملتطفة والقاء 
القبض علــى خاطفهــا حيث تبني 
انه عربي اجلنســية، ومت تسليمه الى 

مكتب مكافحة االجرام" .

ديالى – عملية دهم 

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى 
امس االثنني، بأن قوة امنية باشــرت 
بعملية دهم وتفتيش واسعة لتعقب 
ناحية  النائمة فــي  خاليا "داعــش" 

محررة شمال شرقي احملافظة. 
وقال املصدر احمللي ان "تشكيالت من 
لواء 110في احلشد الشعبي انطلقت 
في تنفيــذ عمليات دهم ومتشــيط 
واســعة في ناحية السعدية )60كم 
شــمال شــرق بعقوبة ( ومحيطها 
 ، النائمة"  داعــش  لتعقــب خاليــا 
مضيفــا ان "العملية جتري على وفق 

معلومات استخبارية دقيقة".

بابل – عمليات موسعة  
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابل امــس االثنني العثور 
على كدسي اسلحة واعتدة وعبوات 
للتفخيخ  تســتعمل  واخرى  ناسفة 

في عمليــات موســعة نفذتها قوة 
مشــتركة شــمال احملافظة. وبينت 
املديريــة ان العملية نفذت بأشــراف 
قائد عمليات الفرات االوســط وبإمرة 

مدير شرطة بابل.
واضاف املصدر االمنــي ان قوة امنية 
مشــتركة وباســناد جــوي من قبل 
طيران اجليش نفذت عمليات موسعة 
احملددة  االهــداف  عــدد من  لتفتيش 
مسبقاً شــمال بابل، مما اسفرت عن 
العثور على كدســي اسلحة واعتدة 
تســتعمل  واخرى  ناســفة  وعبوات 

للتفخيخ.

صالح الدين – تفكيك عبوات 
كشــف مصدر في احلشد الشعبي 
امس االثنني، استمرار قوة من احلشد 
بتفكيك االلغام والعبوات الناســفة 
واخمللفات احلربية في منطقة احلراريات 

التابعة لقضاء بيجي شمالي تكريت 
، مؤكدا  الدين  مركز محافظة صالح 

انها فككت املئات منها.
وقــال املصــدر إن "ابطال هندســة 
امليدان متكنــت من تفكيك املئات من 
االلغام والعبوات الناســفة واخمللفات 
احلربية التي كانت مزروعة في حقول 
مفخخة في احلراريات التابعة لقضاء 
بيجي شــمال تكريــت"، الفتا الى ان 
العمل مســتمر لتطهيــر ومعاجلة 
جميــع االراضــي احملررة مــن االلغام 
من  احلياة  إلعــادة  املفخخة  واحلقول 

جديد الى املناطق احملررة.

االنبار – ضبط عبوات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس االثنني العثور على كدس 
للعبوات الناسفة في قضاء الكرمة .

وقــال املصــدر إن "مفــارز مديريــة 

امليدانية  بغــداد  وأمن  اســتخبارات 
العامــة  املديريــة  الــی  التابعــة 
وبالتنســيق  واألمن  لالســتخبارات 
مع)ف1 ل52 فق14( متكنت من العثور 
على كــدس للعبوات الناســفة في 
قضــاء الكرمة"، مضيفا ان "الكدس 
يحتوي على )10( عبوات ناسفة معدة 
للتفجير، حيث متكن اجلهد الهندسي 
للقــوة اعاله من رفعها من دون حادث 

يذكر".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اعلن املتحدث باســم قيادة شــرطة 
محافظــة كربــالء امــس االثنني ان 
القوات االمنية القت القبض على 53 
متهما مطلوبا للقضاء مبواد قانونية 
وجنائيــة مختلفــة فــي محافظة 

كربالء.
الغامني  وذكر املتحدث العقيــد عالء 

ان "مفــارز ودوريات مراكز الشــرطة 
تشــكيالت  الى  التابعــة  االمنيــة 
والهندية  واالقضية  البلدة  شــرطة 
والنجدة وعني التمر وشــؤون االفواج 
باإلشــتراك مع مفارز مكافحة اجرام 
كربــالء والصنــوف األخــرى متكنت 
من إلقــاء القبض علــى 53 متهما 
مطلوبا للقضاء العراقي مبواد قانونية 

وجنائية مختلفة" .

ذي قار – عملية دهم 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ذي قار امس االثنني ان إحدى 
الدوريــات متكنت مــن  إلقاء القبض 
على متهم  مطلوب على وفق أحكام 

 املادة )456ق.ع(.
 واضاف املصدر " خالل ممارســة امنية  
متكنت قواتنــا من القاء القبض على 
عــدد من اخملالفــني واملشــتبه  بهم 

وضبــط )13( ســيارة ودراجــة نارية 
مخالفة لألنظمة والتعليمات 

نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
اعتقال  االثنني  امس  نينوى  محافظة 
"ارهابيــني" اثنــني في كمــني لهم 

جنوبي املوصل.
وقال املصدر" لقد متكن رجال مديرية 
الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات 
20 واستنادا الى معلومات دقيقة من 
القاء القبض على اثنني من االرهابيني 
في كمــني محكم نصــب لهما في 
ناحيتي القيارة وحمام العليل جنوبي 
اخلاص الحد  السائق  احدهما  املوصل 
قضاة داعش واملعروف باســم قاضي 
الدم"، مضيفا أن املعتقلني "هما من 
املطلوبني للقضــاء على وفق احكام 

املادة ١/٤ إرهاب".

تحرير مختطفة في منطقة الشعلة شمالي بغداد * انطالق عملية دهم لتعقب خاليا "داعش" شرقي ديالى
ضبط كدس للعبوات الناسفة في قضاء الكرمة * اعتقال اثنين من اإلرهابيين في كمين جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر املتنبــئ اجلوي العراقي، نائل العلي، أمس 
االثنني، أن التوقعات تشــير إلى أجواء صيفية 
حارة وغبار وأمطار خالل األيام الثالثة املقبلة، 
في حني تكون األجواء مســتقرة خالل اليوم 

الثالثاء.
وقال املشرف على صفحة "طقس العراق" في 
منشــور مبوقع "فيس بوك" ، ان درجات احلرارة 
تشهد ارتفاعا تدريجيا يوم غد الثالثاء، ويتوقع 
أن تصل إلــى 30 درجة مئوية فــي املنطقة 
الشــمالية، أما في املنطقة الوسطى تتراوح 
احلرارة بــني  32 إلى 36، واملنطقة اجلنوبية 37 

إلى 38.
وأضــاف أن الريــاح ســتكون شــمالية إلى 
شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 
في املنطقة الشمالية ومعتدلة السرعة في 
املنطقة الوســطى تنشــط إلى 25 كم في 
السرعة  وجنوبية شــرقية خفيفة  الساعة 
وأحيانا متقلبة فــي املناطق اجلنوبية تتحول 

الحقا إلى شمالية غربيةخفيفة السرعة.
كما ان األجواء يوم األربعاء واخلميس املقبلني 
ستكون حارة وستكون درجات احلرارة أعلى من 
معدالتها العامة لتصل إلى نحو 35 درجة في 
املنطقة الشــمالية، وفي املنطقة الوسطى 
تتراوح بــني 38 إلى 43، واملنطقة اجلنوبية  42 

إلى 43.

الحرارة تسجل
43 درجة مئوية

في األيام المقبلة

الملف األمني

العمليات املشتركة:
سنجار حتت سيطرتنا

الشــيخ "هــذه اخلطوة  وعّد 
جيــدة البعــاد العائــالت من 
القصف التركي"، مشدداً على 
أن "ممثلــي املكــون االيزدي لن 
إلى  بتحويل مدنهم  يسمحوا 

ساحة للصراع السياسي".
وطالــب "احلكومــة االحتادية 
بتأمني احلدود مع ســوريا قرب 
سنجار ملنع عودة هذه العناصر 
مــرة اخرى كونهم اســتغلوا 
الفراغ االمنــي الذي حصل اثر 
اجتياح تنظيم داعش االرهابي 

محافظة نينوى".
وبنّي النائب االيزيدي أن "اجلميع 
عناصر  بقــاء  من  بالضد  كان 
حزب العمال في العراق وهو ما 
االحتادية  احلكومة  عليه  اكدت 
وكذلــك االدارة احملليــة فــي 

نينوى".
وال يســتطيع الشيخ "حصر 
اعــداد هــذا احلــزب كونهم 
موزعني على جبل سنجار الذي 
تبلغ مساحته بطول 70 كيلو 

متراً وعرض 14 كيلو متراً".
يشــار إلى أن اجلانــب التركي 
عناصر  ملالحقة  بعمليات  هدد 

في  الكردستاني  العمال  حزب 
ســنجار، في حــال عدم متكن 
احلكومــة العراقيــة من طرد 

عناصر هذا احلزب.

احملكمة االحتادية واجمللس 
االحتادي واملساءلة والعدالة 

تناقشها جلسة اليوم
وأضــاف ان" هــذه القوانــني 
حتتــاج الــى حضــور أعضاء 
مجلس النــواب وعدم التغيب 
عن اجللســة لكــون الغيابات 
البرملــان  ألعضــاء  املتكــررة 
حالت  السياســية  واخلالفات 
مشيراً   ، عليها  التصويت  دون 
الى ان" اقرار القوانني املوجودة 
البرملانية  اللجــان  رفوف  على 
يحتاج الى ارادة الكتل وكذلك 
حضور اعضاء مجلس النواب"، 
الفتــا الــى ان" تفعيل قطع 
مبلغ مالي مــن رواتب النواب 
بســبب الغيابــات املتكــررة 
الى  حضورهم  بإلــزام  كفيل 
اجللســات املتبقيــة من عمر 

البرملان احلالي".
وأوضــح " صــار لزامــا على 
مجلــس النواب مبوجــب قرار 
احملكمــة االحتاديــة التصويت 

على تشــريع قانــون مجلس 
ممثلني عن  يضــم  الذي  االحتاد 
غيــر  واألقاليــم  احملافظــات 
املنتظمــة بقانــون"، مبينــا 
ان "اجمللــس االحتــادي يشــبه 
بعض  في  الشــيوخ  مجالس 
الــدول املتقدمة، وهــو قانون 
مهيــأ لدى اللجنــة ويتطلب 
الرئاسة وقادة  فقط من هيئة 
على  بإدراجه  االســراع  الكتل 

جدول األعمال".
رئيــس جلنة  أكد  من جانبــه 
النزاهة النيابية طالل الزوبعي 
في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديــد‘‘ أن" علــى اجمللس ان 
يكــون حازماً فــي قراراته وان 
له موقف شــجاع جتاه  يكون 
بعــض فقــرات القوانني التي 
تخدم أبنــاء البلد في الظروف 
احلاليــة ، داعيــا فــي الوقت 
نفسه ، أعضاء مجلس النواب 
بصورة عامة الى التواجد خالل 
جلســة اليوم لكونهم ممثلني 
على  للتصويت  الشــعب  عن 
القوانني التــي تخدم الصالح 
اخلالفات  عــن  واالبتعاد  العام 

السياسية ووضعها جانبا" .
االنتخابية  احلمــالت  أن"  وبني 

التي يقوم بها أعضاء مجلس 
الوقت  والتفرغ لها في  النواب 
احلالي هي التي عطلت الكثير 
من  كان  التــي  القوانني  مــن 
املفتــرض ان يصوت عليها في 
لكونها  احلالية  الــدورة  بداية 
ترسم سياســية البلد وعمل 
دوائــره املهمــة لذلك جعلت 
حضور النواب خالل اجللســات 

السابقة ضعيفا " .

نتانياهو وعائلته في قضية 
فساد مجدداً

وهي املرة التاسعة التي يخضع 
فيهــا نتانياهو لالســتجواب 
االقل  على  الستة  امللفات  في 
وقد  حاليا ضــده.  املفتوحــة 
اوصت الشرطة في 13 شباط/

فبراير بتوجيه التهمة اليه في 
ملفني من امللفات الستة.

ومــع ان اي تهمة لــم توجه 
اي من هذه  لنتانياهو بعد في 
أوصت  الشرطة  فان  القضايا، 
في الثالث عشــر من شباط/

فبراير بتوجيه االتهام له بشأن 
اخلناق  قضيتني، كما شــددت 

على املقربني منه.
التطــورات  هــذه  وتطــرح 

تساؤالت حول مستقبل رئيس 
الــوزراء الذي وصل الى ســدة 
احلكم قبل 12 عاما ويبدو ان ال 

منافس له حاليا.
براءته من كل  نتانياهو  ويؤكد 
ما يتم التــداول به، ويعتبر انه 
عشــوائية  حلمالت  يتعــرض 
تســتهدفه من قبل وســائل 
االعــالم واملعارضــة، ويؤكــد 
تصميمــه علــى البقــاء في 

رئاسة احلكومة.
مبواجهة  الشــرطة  وستقوم 
مستشــاره  بافادة  نتانياهــو 
السابق حتى عام 2017 حيفتز 
التــي  واالدلــة  واملســتندات 
قدمها للشرطة التي تدعمها 
الرسائل النصية والتسجيالت 
حول التعليمــات التي تلقاها 
حيفتز من نتانياهو، بحســب 

وسائل االعالم.
حيفيتــز  بقيــام  ويشــتبه 
بدور الوســيط بــني نتانياهو 
ووالال.  بيزيك  واملســؤولني عن 
كما يشــتبه بقيامه مبحاولة 
رشــوة قاض متقاعد لعرقلة 
حتقيق حــول ســاره نتانياهو 
بشأن اســتخدام اموال عامة 

ملصالح خاصة.

كما نقلت وســائل االعالم ان 
مواجهــة محتملــة في مقر 
وحدة التحقيقات ستجري بني 
املستشار السابق حيفتز وبني 

وسارة ويائير نتانياهو.
التي  بيزيــك  قضية  وتعتبــر 
بدا التحقيــق فيها عام 2017 
تاخــذ منحى  بدات  ولكنهــا 
يهــدد رئيــس الــوزراء في 18 
فبراير/شــباط واحدة من أكبر 

التهديدات لنتانياهو.
قبل  نتانياهو  حكومــة  وجنت 
برملانية  ازمــة  اســبوعني من 
كانت تهدد بسقوطها بفضل 
اخلدمة  حول  مؤقتة  تســوية 
العســكرية لطــالب املعاهد 
التصويت على  اتاحت  الدينية 

املوازنة.
ويســود االعتقاد بأن نتانياهو 
شــجع انــدالع األزمــة مــن 
اجراء  اجتــاه  في  الدفــع  اجل 
تعتبر  مبكرة  نيابية  انتخابات 
اســتطالعات الــرأي ان حزبه 
ويرى  بهــا.  ســيفوز  الليكود 
مراقبون ان نتانياهو يبدو اقوى 
من الناحية السياســية حتى 
مع احتمال صدور الئحة اتهام 

ضده.

تتمات ص1

كمال العياش*

منذ عام ونصــف عادت معظم 
احملررة في  الى مدنهــا  العائالت 
محافظة االنبار )110كلم ( غرب 
العاصمة بغــداد فوق أطالل من 
الركام، استجابة لدعوات العودة 
والوعود الكثيرة بسرعة اإلعمار 
وتوفيــر كل مقومــات احليــاة 
الطبيعيــة، اال أن االعتماد على 
املرير  الواقع  مع  والتكيف  الذات 
املتمثــل بتردي البنــى التحتية 
مــن قبل املواطنني، كان أســرع 
بكثير من خطــط اإلعمار التي 
لم تســهم في معاجلة قضايا 

السكان احملليني الرئيسية.
عند دخولك الى مدينة الفلوجة 
األولى  للوهلة  الرمادي  أو مدينة 
يخيــل لــك أن هذه املــدن قد 
استعادت عافيتها وأنها نفضت 
كل غبار احلروب والدمار، إال انك ما 
أن تتوغل داخل األحياء السكنية 
الكهربائية  األسالك  ستشاهد 
مقطعــة،  مازالــت  التــي 
األشخاص  من  عددا  وستشاهد 
وإمكانياتهم  بأنفسهم  يتولون 
الذاتيــة إصــالح كســر ما في 
شــبكة امليــاه أو يقومــون مبد 
أسالك كهربائية للحصول على 

الطاقة الكهربائية.
احمد عبد احلميد )43 عاما( احد 
السكان احملليني ملدينة الفلوجة 
)60 كلم( غرب العاصمة بغداد، 
والذي انتهــى مؤخرا من ترميم 
صالــون احلالقة اخلاص به ليزاول 
عملــه من جديد، لم يســتطع 
الوصول الى مكان عمله بسبب 
أعمــال احلفريات التي باشــرت 
بها دائرة البلدية والتي تســعى 
إزالــة األرصفــة القدمية  الــى 
واســتبدالها بأخرى جديدة، يرى 
أن هــذه األعمــال البلدية غاية 
درجات  أعلى  ومتثــل  الروعة  في 
واهتماماته  باملواطن  الشــعور 
إال أن وقتها غير مناســب والبد 
من العمل على أمور أخرى أكثر 

أهمية.
أمتنى  احلميــد "كنت  وقال عبد 
أن أجد هذه اآلليات داخل األزقة 
وهي تنفذ مشــاريع لشــبكات 

املياه أو شبكات الصرف الصحي 
أصبحــت  التــي  املتهالكــة، 
كابوسا يهدد حياتنا اليومية، ال 
أن أجدها تقتلع أرصفة لو تركت 
على حالها لعشر سنوات أخرى 

ال متثل أي ضرر على املواطن".
ويضيــف "هــذه املبالــغ التي 
يتــم إنفاقها هنــا وهناك على 
مشــاريع كهذه هي هدر للمال 
العام وإنفاق في غير محله، ألننا 
حقيقية  مشــاريع  الى  بحاجة 
املتضررة  املنــازل  ترميــم  تعيد 
التي  الصحية،  واملراكز  واملدارس 
يسهم ترميمها بتوفير خدمات 
الذين  احملليني  للســكان  أفضل 

يفتقرون الى أبسط اخلدمات".
األموال تصرف  ويؤكد "كل هذه 
ولو  بطريقة غير مخطــط لها 
كان هناك أدنى تخطيط أو شعور 
يتم  أن  األولى  لكان  باملسؤولية، 
املتضررين  تخصيصها لتعويض 
من العمليات العسكرية، والذين 
مازالــوا يســكنون فــي خيمة 
وسط أنقاض منازلهم املدمرة".

يشاهد السكان احملليون عشرات 
بها  العمل  يتم  التي  املشــاريع 
يوميــا، وعلى الرغــم من إعالن 
احملافظة  في  احملليــة  احلكومات 
عن اجناز عدد كبير من اجلســور 
واملراكز الصحية وشبكات املياه 
الكهربائية  الطاقة  وشــبكات 
واعادتهــا الى العمــل، إال أنهم 
يعتقدون أن هــذه االجنازات على 
حساب احتياجاتهم األساسية.

والذي  عاما(   44( الدليمي  جهاد 
الفلوجــة، عبر  يقطــن مدينة 
دائرة  يــرى  عن اســتغرابه وهو 
جتهيزه  رفضت  التــي  الكهرباء 
إليصال  الكهربائية  باألســالك 
منزله  إلــى  الكهربائي  التيــار 
بحجة قلة التخصيصات، تنفذ 
حمــالت كبرى الســتبدال أثاث 
عبر  بناياتها  وترميــم  مكاتبها 

عقود عمل مباليني الدنانير.
"العمل  أن  الى  أشــار  الدليمي 
بهذه الصيغــة وفي هذا الوقت 
هو اســتخفاف مبعاناة السكان 
الى  الذين يتطلعــون  احملليــني، 

مشــاريع أكثر أهمية بالنسبة 
لهم تالمــس حياتهم اليومية، 
قد ال تكلــف الدولة تلك املبالغ 
الضخمة التي يتم تبذيرها على 
مشاريع من املمكن تأجيلها في 

الوقت احلاضر".
ويقول أيضا متسائال "ما الفائدة 
من إنشاء مدينة العاب واجلسور 
ممكن  وهــل  مقطعة،  مازالــت 
عن  اجلديدة  األرصفــة  تغني  أن 
شوارع مازالت حتمل آثار القصف 
والعبــوات الناســفة، التــي ال 
تسمح بســير املركبات بشكل 
يسير فضال عن أنها تتسبب في 

زيادة احلوادث املرورية".
يعدها  التــي  املشــاريع  تلــك 
أولوياتهم  ضمــن  املســؤولون 
أهميتها، ال جتد  ويدافعون عــن 
مكانا ضمن اهتمامات السكان 
احملليني، إذ ينظــر إليها الغالبية 
علــى أنهــا داعيــات انتخابية 
كونهــا ال ترتقي إلى مســتوى 
املشــاريع الضخمة، وان الغالب 
على هذه املشــاريع يشار إليها 

ألشــخاص  اجنازات  أنهــا  على 
محددين يغلــب عليهم الطابع 
السياسي، السيما وان السكان 
احملليني اعتادوا مثل هذه املشاريع 

قبل كل موسم انتخابي.
مهدي احللبوسي )51 عاما( أحد 
الســكان احملليني ملدينة الرمادي 
ال ينكر جهــود احلكومة احمللية 
في إعادة إعمار الكثير من البنى 
التحتية، الســيما فــي مدينة 
انه  اال  احملافظة،  الرمادي مركــز 
يشــبه آلية العمل بنقش خارج 
الــدار بالزخارف، مــع أن داخله 

محطم ومتهالك.
"آلية عمل  ان  قال  احللبوســي، 
عن  وحديثها  األنبــار  محافظة 
والضخمة  العمالقة  املشــاريع 
واالجنازات التي حتققت ماهي اال 
رتوش خارجيــة وتلميع للصورة 
اإلعالميــة التي يراد للمحافظة 
أن تظهر بها، أمــا الداخل فهو 
مأســاوي وان احلال لم يتغير عن 
الواقع الذي شاهدناه عند عودتنا 

إلى املدينة قبل أكثر من عام".

أيضا "افرح كثيرا عندما  ويقول 
الرئيســة  الطــرق  فــي  أجتول 
للمدينــة وأنــا أرى اإلنــارة قد 
امللونة  واألرصفة  املــكان  عبأت 
والشــوارع املعبــدة إضافة الى 
واجهات املؤسســات احلكومية 
التي أصبحت  الكبيــرة  واملنازل 
أكثر جماال لكن هذه الفرحة ال 
تــدوم عندما أجتول داخل األحياء 
تعاني  مازالت  التي  الســكنية 

اخلراب والدمار".
ويســتدرك مازحا "كنت اظن أن 
والدتي فقط مــن تقوم بتلميع 
املنــزل وتخرج أفضل مــا لدينا 
أواٍن وحتف عند اســتقبالنا  من 
العائلة في هذا  مميزين،  لضيوف 
مع  تعيش حلظات جميلة  اليوم 
هذا الوضــع املؤقت الذي يذهب 
بريقــه برحيل الضيــوف لتعود 
احليــاة داخل املنــزل كما كانت 
عليه مثــال أجده اقرب الى واقع 

احملافظة وما تبدو عليه".

*عن موقع نقاش.

عند دخولك الى مدينة 
الفلوجة أو مدينة الرمادي 
للوهلة األولى يخيل لك أن 
هذه المدن قد استعادت 
عافيتها وأنها نفضت كل 
غبار الحروب والدمار، إال انك 
ما أن تتوغل داخل األحياء 
السكنية ستشاهد األسالك 
الكهربائية التي مازالت 
مقطعة، وستشاهد عددا من 
األشخاص يتولون بأنفسهم 
وإمكانياتهم الذاتية إصالح 
كسر ما في شبكة المياه 
أو يقومون بمد أسالك 
كهربائية للحصول على 
الطاقة الكهربائية

مالمح الدمار ما زالت ملحوضة في الفلوجة

أرصفة ملّونة ومنازل مهدمة:

خطط اإلعمار في األنبار بعيدة عن طموح السكان

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة االتصاالت، عن وقــوع أعمال 
تخريبيــة طالت بناهــا التحتية في منطقة 

التون كوبري، شمالي مدينة كركوك.
وذكــر بيان للــوزارة، تلقت "الصبــاح اجلديد 
"نســخة منه أمس االثنني، إن “منطقة التون 
كوبري في محافظة كركوك شــهدت أعماالً 
تخريبيــة طالــت البنى التحتية للشــركة 
العامــة لإلتصــاالت، حيــث قامــت جهات 
مجهولــة باتالف وحــرق عدد مــن كابينات 
الشــبكة الهاتفية التابعــة جملمع إتصاالت 
التون كوبــري، مــا أدى إلى توقــف خدمات 

اإلتصاالت في املنطقة”.
وأضاف البيان أن “الفرق الهندســية والفنية 
فــي املديرية باشــرت بتنفيذ حملــة لربط 

اخلطوط املقطوعة وإعادتها للخدمة”.
وأوضح أن “مثل هكذا تصرفات إجرامية تهدف 
إليقاف املشــاريع الوطنيــة واخلدمات املميزة 
للمواطنني  اإلتصــاالت  وزارة  تقدمهــا  التي 

واملؤسسات احلكومية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظــم أبناء اجلالية اإليزيدية فــي أملانيا وقفة 
احتجاجيــة، بســبب رفض طلبــات اللجوء 
اخلاصة بالالجئــني اإليزيديني وذلك أمام برملان 

والية نورت راين فيستفاالن األملانية.
ونقــل موقع ايزدينا عن بيان للمتظاهرين جاء 
فيه، ان "اإليزيديني ليســوا بأمــان في العراق 
وإقليم كردســتان"، مشــيرًا أنهم طالبوا بـ 
"عدم رفض طلبات اللجوء اخلاصة باإليزيديني، 
ألن اإليزيديــني مازالــوا مالحقــني مــن قبل 
املتطرفني اإلســالميني، وأنهم أقلية تعرضوا 

ألبشع إبادة في شهر آب من عام 2014".
وتابــع املتظاهرون في بيانهــم أن "اإليزيديني 
جلــأوا إلى أملانيــا حتى يســتطيعون النجاة 

ويجدون األمان".
وأفــاد أحد منظمــي الوقفــة االحتجاجية 
ويدعــى كمال بير ملوقع ايزدينــا أنهم "قاموا 
بتنظيــم الوقفــة االحتجاجية أمــام برملان 
واليــة نورت راين فيســتفاالن من أجل إيقاف 
ترحيــل الالجئــني اإليزيديني مــن أملانيا، ألن 
العراق وســوريا من الدول غيــر اآلمنة حالًيا 
لإليزيديني"، مشــيرا الى أنهــم طالبوا أيًضا 
بـ"كسر بصمات طالبي اللجوء من اإليزيديني 
في أملانيا واإلســراع في الســماح بلم شمل 

العائالت اإليزيدية".

أعمال تخريبية 
في البنى التحتية 

لالتصاالت في كركوك

اإليزيديون في ألمانيا 
يحتجون بسبب رفض 

طلبات اللجوء
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محليات 4

سامي حسن 

مبنظمة  ممثــا  العراق  تســلم 
اجلمعيــة الطبيــة العراقيــة 
املوحدة لاغاثــة والتنمية ثاث 
عيادات متنقلة بتبرع سخي من 
الكويتي  االحمر  الهال  جمعية 
والتي صممت حسب املواصفات 

املطلوبة مع جميع معداتها.
النواب  والقــى رئيس مجلــس 
العراقي ســليم اجلبوري كلمة 
العيــادات  تســلم  في حفــل 
املتنقلــة ثمن فيها موقف دولة 
الكويت علــى مواصلة العطاء 
جتــاه العــراق الــذي يعاني من 
ازمة مالية منذ دخول التنظيم 
االرهابي »داعــش« الى عدد من 
محافظــات االنبار وصاح الدين 

ونينوى وديالى في عام 2014.
ســيطرة  ان  اجلبــوري   واضاف 
علــى  االرهابــي  التنظيــم 
ومــدن  شاســعة  مســاحات 
عديدة في ارجــاء الباد ادت الى 
موجات نزوح كبيــرة للعراقيني 
وظروف انسانية صعبة سارعت 
وتيرة  رفــع  الى  الكويــت  دولة 
على  االنســانية  مســاعداتها 
اختاف اوجهها من خال ارسال 
قوافل االغاثة الطبية والغذائية 
املتواجدين في  النازحــني  الــى 

مخيمات اللجوء.
واوضــح رئيس مجلــس النواب 
الكويتية  املســاعدات  اوجه  ان 
شتى  لتشــمل  تنوعت  للعراق 
اجملاالت والقطاعات احليوية فقد 
اسهمت في بناء مدارس ومراكز 
املســاعدات  وارســلت  صحية 
بالتعاون  والعينيــة  االغاثيــة 
والتنسيق مع احلكومة العراقية 

واملنظمات الدولية املعنية.
والقى السفير الكويتي املعتمد 
لــدى العــراق ســالم الزمانان 
كلمــة خــال حفــل تســلم 
فيها  عبــر  املتنقلة  العيــادات 
اصدق التهاني جلمهورية العراق 
الشــقيق حكومة وشعبا على 
من  العراقية  االراضــي  تطهير 
الشــر  وقوى  االرهاب  طفيليات 

التي عاثت في االرض  الظامية 
فسادا .

وقــال الســفير الكويتــي اود 
الى  والتطلع  باالمــل  التجديد 
مستقبل قريب يسجل استقرار 
ذات  وهو  وازدهــاره  ومنوه  العراق 
االمل الــذي عبر عنــه صاحب 
الســمو اميــر دولــة الكويت 
الشــيخ صباح االحمــد اجلابر 
الصباح والــذي ترجم من خال 
ســعيه الدؤوب على عقد مؤمتر 
الكويــت الدولي العــادة اعمار 
العــراق والذي عقــد في مطلع 
العام احلالي فــي دولة الكويت 
كا  جمعت  مشتركة  وبرئاسة 
من دولــة الكويــت وجمهورية 
العــراق واالمم املتحــدة والبنك 

الدولي واالحتاد االوروبي .
بشــكل  املؤمتر عقد  ان  واضاف 
دول  اجتمــاع  مــع  متزامــن 

تنظيم  حملاربة  الدولي  التحالف 
داعش االرهابي في العراق والذي 
عقــد ايضا في دولــة الكويت ، 
مؤكدا انه لطاملا اقترنت اقوالنا 
باالفعال ومن هذا املنطلق اجدد 
التأكيد بــان الكويت كانت وما 
تــزال وســتظل تبــذل قصارى 
على  العراق  ملســاعدة  جهدها 
املكانتني  وتبوئــه  بناء نفســه 
التــي  والدوليــة  االقليميــة 
تطلع  تلبي  والتي  يســتحقها 

الشعب العراقي الشقيق .
بعد ذلك القــى الدكتور احمد 
الطبية  اجلمعية  رئيس  الهيتي 
باملناســبة  كلمــة  العراقيــة 
ثمــن فيهــا جهــود احلكومة 
تقدمي  الكويتية على مواصلتها 
للشــعب  والعطاء  املســاعدة 
طليعتهــم  وفــي  العراقــي 
النازحني الذيــن اجلأتهم ظروف 

ســيطرة التنظيم االرهابي الى 
في  والسكن  مدنهم  من  الفرار 
وفرتها  التي  االنسانية  اخمليمات 
لهم احلكومــة العراقية والدول 

الشقيقة والصديقة .
واضاف الدكتور الهيتي جمعية 
الهال االحمر الكويتي والهيئة 
اخليريــة االســامية العامليــة 
كثفت مــن جهودهما االغاثية 
فــي العراق فيمــا زاد الصندوق 
االقتصادية  للتنميــة  الكويتي 
الداعمة  العربية من اسهاماته 
املتضررة  املناطق  اعمــار  إلعادة 
العســكرية  العمليات  جــراء 
، الفتــا الى ان مجلــس الوزراء 
الكويتي كثف فــي حزيران عام 
2014 مــن تقــدمي مســاعدات 
للنازحــني  عاجلــة  انســانية 
العراقيني جــراء تدهور االوضاع 
االمنيــة في العــراق وذلك عن 

طريــق هيئــات ومنظمات االمم 
املتخصصة  االنسانية  املتحدة 

في هذا اجملال.
وزاد بالقــول انه تنفيــذا للقرار 
احلكومي قدمــت دولة الكويت 
في صيف العام ذاته اســهامة 
لوكاالت  دوالر  مايني   10 بقيمة 
االمم املتحدة االنسانية واملنظمة 
الدوليــة للهجــرة اســتجابة 
املتدهورة  االنســانية  لازمــة 
في العــراق كمــا تبرعت مببلغ 
للمفوضية  دوالر  مايــني  ثاثة 
السامية لشــؤون الاجئني في 
لعمليات  دعمــا  املتحــدة  االمم 
املفوضية في العراق ، مشيرا الى 
انه مع تفاقم الوضع االنســاني 
جراء العمليات العســكرية بني 
اجليــش العراقــي و)داعش( في 
عــام 2015 اعلنت دولة الكويت 
في حزيران من العام ذاته التبرع 

مببلغ 200 مليون دوالر لتخفيف 
معاناة الشعب العراقي.

و يجــدر الذكــر ان العيــادات 
املتنقلــة تتكــون مــن وحدات 
للطــوارئ واخملتبرات واالســنان 
لتوفير خدمات الرعاية الصحية 
االولية االساسية للنازحني التي 
ادارة  ستكون حتت اشراف خلية 
التنســيق  ومع  املدنية  االزمات 
الصحــة  وزارة  بــني  الكامــل 
للصحة  العنقودية  واجملموعــة 

في العراق .
كما حضر حفل تسلم العيادات 
العاق  مهدي  الدكتور  املتنقلة 
الــوزراء  جمللس  العــام  االمــني 
الوكيل  اجلميلي  حازم  والدكتور 
والبيئة  الصحــة  لوزارة  الفني 
نيابة عن الوزير وعدد من النواب 
ورؤســاء املؤسســات الصحية 

العراقية .

برعاية سفارة دولة الكويت في بغداد 

العراق يتسّلم ثالث عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للنازحين   

 تتكون العيادات 
المتنقلة من وحدات 

للطوارئ والمختبرات 
واألسنان لتوفير خدمات 
الرعاية الصحية األولية 
األساسية للنازحين التي 

ستكون تحت إشراف 
خلية إدارة األزمات 

المدنية

عيادة متنقلة
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السكك الحديد تنقل 
)653(حاوية من أم 

قصر الى بغداد
بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنت الشركة العامة لسكك احلديد العراقية 
)653(حاوية بشــاحناتها  امس االحــد نقــل 
التخصصية مــن مينــاء ام قصرالى كمارك 

الشاجلية.
وقال مدير عام الســكك املهندس ســام جبر 
سلوم ان هذا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات وزير 
النقــل كاظم فنجان احلمامــي ، مؤكداً حتقق 
إيراد قــدره أكثر من  )224( مليــون دينار خال 

األشهر الثاثة املاضية .
واضاف مدير عام الســكك انه بتضافر جميع 
اجلهود فــي منطقة البصــرة ومتابعة حركة 
التحميل من قبل غرفة العمليات )الســيطرة 
البضائع  وصــول  لتســهيل عملية  املركزية( 

بسرعة وامان ودقة في املواعيد احملددة .
وتابع املدير العام ان الشــركة تبحث عن اكثر 
منافــذ تســويقية لتعظيم مواردهــا املالية 
بدعوتنا الى موسســات الدولــة بالنقل عبر 
قطارات الســكك املمتدة شبكاتها في عموم 

محافظات العراق.
يذكر ان اجور النقل بالسكك  زهيدة مقارنة مع 
القطاع اخلاص السيما ان السكك ناقل وطني 
ويتمتع بجميع مزايا النقل لكون السكك من 
املوسســات العريقة التي لها باع طويل  بنقل  
واملســافرين المتاكها اساطيل من  البضائع 

شاحنات النقل التخصصية .

وزير النقل يضع حجر 
األساس لمشروع 
التكسي النهري 

العراق يواصل مساعيه 
إلعمار المناطق المحررة

البصرة - الصباح الجديد:
أكد وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي، 
خال وضعه حجر االســاس ملشروع محطات 
التاكسي النهري املتكاملة على ضفاف شط 
العــرب » اننا نعمل بجد ومثابــرة من اجل أن 
ترتقــي البصرة نحو االفضل مــن عدة نواحي 

خدمية للنهوض بواقعها«.
وبني الوزير خال مراســيم أقيمت باملناســبة 
حضرهــا محافــظ البصرة اســعد العيداني 
والنائب خلف عبد الصمد ومدير عام الشركة 
العامة للنقل البحري عبد الكرمي كنهل ومدير 
عــام املوانئ الكابنت عزيــز العبيدي ومدير عام 
الســكك احلديد سام جبر اضافة الى عدد من 
وجهاء املدينــة وجمهور غفير  اننــا نأمل بان 
يكون هذا املشروع احليوي واالستراتيجي يعطي 
انطباعاً حقيقياً لواقع حتسني اخلدمات واملواقع 
الترفيهية للمحافظة ، ملا ســوف يحتويه من 
محطتني ترفيهيتني اضافة الى وســائل اخرى 
تضفي ملسة جديدة من اخلدمات الهالي مدينة 

البصرة.
من جانبهم عبــر احلاضرون خــال احلفل عن 
شــكرهم وامتنانهــم لوزير النقــل الكابنت 
احلمامــي واجلهــود الكبيرة التــي يبذلها في 
مدينــة البصرة عبر مبــادرات وحمات وطنية 
وانسانية وخدمية هدفها خدمة اهالي املدينة.

بغداد - الصباح الجديد:
تدارســت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حســني مع الوكيل الفني للوزارة الدكتور 
للتوصيات  األمثــل  االســتثمار  اجلميلــي  حازم 
واخملرجــات التي متخــض عنها املؤمتــر واملعرض 
الســنوي االول للخدمات الصحية التخصصية 
فــي العراق وكيفية االســتفادة منهــا في بناء 

النظام الصحي اجلديد .
كما ناقــش اللقاء تعزيز الدعــم العمار املناطق 
احملررة من خال توثيق التنســيق مــع املنظمات 
الدوليــة لغرض اســتدامة واســتمرار اخلدمات 
الصحية واإلســراع بعــودة النازحني ، اضافة الى 
بحث االرتقاء بعمل اجمللس العربي االختصاصات 
الصحية وتطويــر آلياته لغــرض تطوير النظام 
الصحي من خال بناء اخلبــرات والقدرات لطلبة 

الدراسات العليا الطبية .
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلن وزير الصناعة واملعادن املهندس 
إجناز  الســوداني عن  محمد شــياع 
وتشغيل املرحلة األولى ملشروع احملطة 

الشمسية في مقر وزارة الكهرباء.
الفريق  الوزيــر جهود أعضــاء  وثمن 
الشمســية  للطاقــة  الوطنــي 
من خبــراء شــركة الــزوراء العامة 
ومتخصصــي وزارة الكهربــاء والتي 
وتشــغيل  إجناز  في  بالنجاح  تكللت 
، واصفا  األولى للمشــروع  املرحلــة 
اياه باملنجز العلمي الكبير الذي أعاد 
إلى االذهان بأن فــي هذا البلد علماء 
وخبراء ووطنيــني مخلصني لبلدهم 

اليعرفون املستحيل .
وقــال مدير مركز اإلعــام والعاقات 
العامة في الــوزارة عبدالواحد علوان 
الشــمري أن الوزير الســوداني اعرب 
خال كلمة وجهها بهذه املناســبة 

عن شكره وتقديره للجهود الوطنية 
اخمللصة التي اســهمت في إجناز هذا 
املشــروع ، مشــيرا الى ان السوداني 
اكد في كلمته على ان هذا املشــروع 
يشكل أولوية مهمة لوزارة الصناعة 
واملعادن في حتقيق الشراكة مع وزارة 
الكهرباء وهي ضرورة لتحقيق الهدف 
في اعتماد تقنيــة الطاقة املتجددة 

والصديقة للبيئة.
ولفت الشمري الى أن الوزير السوداني 
الشراكة  وموضوع  املشروع  هذا  يعد 
مــع وزارة الكهرباء في مجال الطاقة 
سيعمل  استراتيجيا  هدفا  املتجددة 
علــى دعمــه فــي الوقــت احلاضر 

واملستقبل. 
علــى صعيد متصل أعلنت شــركة 
الــزوراء العامة إحدى شــركات وزارة 
الصناعة واملعــادن عن جناح التجارب 
الريادية  الشمسية  احملطة  لتشغيل 
سعة )1( ميكاواط التي جرى تنفيذها 
في مقر وزارة الكهرباء بجهود وهمة 

الفريق الوطني املشــترك املكون من 
خبراء الشركة املذكورة ومتخصصني 
بالطاقــة املتجددة من وزارة الكهرباء 
والتــي ســيتم ربطهــا تزامنــا مع 

الشبكة الوطنية. 
وقال مديــر عام الشــركة املهندس 
جاسب عبد الزهرة ياسني في تصريح 
بثه املركز اإلعامي في الوزارة أن هذا 
املشروع الوطني يعد التجربة الريادية 
األولى من نوعها في العراق التي تنفذ 
بأيد وكفاءات وخبرات وطنية عراقية 
خالصــة ويهدف إلــى توليد الطاقة 
الكهربائية من الطاقة الشمســية 
لرفد الشبكة الكهربائية خاصة في 

أوقات الذروة.  
وأكــد مدير عــام الشــركة أن هذا 
املشــروع ســيفتح آفاقــا كبيــرة 
ويلعــب دورا مهمــا فــي التحــول 
املنشــود من خال تقليل استعمال 
الوقــود األحفوري في إنتــاج الطاقة 
الكهربائيــة والتوجه للتصدير ودعم 

بناء  طريــق  عن  العراقي  االقتصــاد 
محطات شمسية في شتى قطاعات 
االســتهاك الســكني واحلكومــي 
الصناعي والزراعــي والتجاري ، الفتا 
إلى أن املرحلة األولى من هذا املشروع 
ستركز على إدخال منظومات الطاقة 
الشمســية في القطــاع احلكومي 
البنايات  لتوفر املساحات في أسطح 
ومواقف الســيارات املوجودة في هذه 
املؤسســات ، مفصحا عن أن انطاق 
مشاريع الطاقة الشمسية يعد حتوال 
االقتصاد  واعدا سيســهم في دعم 

وحتسني الواقع البيئي. 
وأشار املدير العام الى أن شركة الزوراء 
وبعد دمج مصنع املنصور املتخصص 
الشمســية  األلواح  وإنتاج  بصناعة 
معهــا أصبحت الشــركة العريقة 
الوطنية االولــى املتخصصة بتنفيذ 
مشاريع الطاقة الشمسية بالتعاون 
مع اخلبرات الوطنية الكبيرة في وزارة 

الكهرباء. 

تقرير

تشغيل المرحلة األولى للمحطة الشمسية لمقر وزارة الكهرباء 
يعد التجربة الريادية األولى من نوعها في العراق

احملطة الشمسية ملقر وزارة الكهرباء

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت اللجنة الفرعية خللية االزمة 
فــي وزارة التجارة اجتماعها الدوري  
املالية  التخصيصات  توفير  ملتابعة 
خزين  وتأمني  التموينيــة  للبطاقة 
اســتراتيجي مــن املــواد الغذائية 
للشــؤون  الوزارة  وكيــل  وبحضور 
االقتصادية املهندس هيثم اخلشالي 
ومعــاون مدير عــام دائــرة الرقابة 
التجارية ودائرة التخطيط واملتابعة 
ومكتب املفتش العام ومدراء اقسام 

التسويق في شركات الغذاء.
واوضحت مدير عام دائرة التخطيط 
الفرعية  اللجنة  رئيســة  واملتابعة 
ابتهال هاشــم صابــط ان اللجنة 

الوزارة للشؤون  اســتضافت وكيل 
االقتصادية هيثم اخلشالي لاطاع 
علــى عمــل اللجنة فــي املرحلة 
املقبلــة اضافــة الــى مناقشــة 
جدول  علــى  املطروحة  املواضيــع 
اعمال اللجنة ومنها  التخصيصات 
املالية ملفــردات البطاقة التموينية 
االدارة  وخطــة  التعاقــد  واليــات 
املناســبة  احللول  لوضــع  املاليــة 
واملعاجلات لتوفير الســيلوية املالية 
التــي حتتاجهــا الــوزارة لتغطية 
اضافة  الغذائية  املفردات  متطلبات 
الــى التأكيــد على اهميــة توفير 
لضمان  مناسب  استراتيجي  خزين 
باحلصة  املواطنني  جتهيز  اســتمرار 

التموينيــة وملعاجلة حاالت الطوارئ 
البــاد في كل  تتعــرض لها  التي 

الظروف .
ناقشــت  اللجنــة  ان  واضافــت 
عن  والتراكمي  التقريراالســبوعي 
البطاقة  مفــردات  جتهيــز  موقف 
والزيــت  الســكر   ( التموينيــة 
املواد  توزيع  وانســيابية   ) والطحني 
املناطق  املواطنني فــي جميع  على 
احملررة ومخيمــات النازحني مبفردات 
محافظتي  في  التموينية  البطاقة 
التأكيد  الى  اضافــة  واالنبار  نينوى 
على تأهيــل البنايات املتضررة وبناء 
احلديثــة خال  واملنشــآت  اخملــازن 

املرحلة املقبلة في املناطق احملررة .

االنبار - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمــار  وزارة  تواصــل 
العامة تنفيذ  والبلديات واالشــغال 
في جميع  واســعة  حمات خدمية 

أقضية ونواحي محافظة االنبار.

وذكــر املركــز االعامي للــوزارة ان 
مديرية بلديات األنبار التابعة ملديرية 
البلديــات العامة أحدى تشــكيات 
الــوزارة باشــرت بتنفيــذ حمــات 
خدمية واسعة شملت رفع النفايات 

و األنقاض وغسل الشوارع واألرصفة 
واخمللفات احلربية, إضافة إلى تشجير 
الشوارع  وتصليح  الوسطية  اجلزرات 
والزهور  الشــتات  وزراعة  واألرصفة 
املوسمية وتأهيل احلدائق واملتنزهات.

انطالق حمالت خدمية في األنبار

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املاكات الهندسية والفنية 
في مديرية توزيــع كهرباء البصرة 
لتوزيع  العامة  للمديريــة  التابعة 
كهربــاء اجلنــوب حماتهــا برفع 
التجاوزات احلاصلة على الشــبكة 
املقاييــس  ونصــب  الكهربائيــة 
وصيانــة الشــبكة فــي املناطق 

املنتخبة .
باسم  الرســمي  املتحدث  واوضح 
وزارة الكهربــاء الدكتــور مصعب 
ســري املدرس ان احلمات تضمنت 
رفع ) 2485 ( حالة جتاوز، الى جانب 
نصــب )129( مقياســآ  كهربائياً 
جديداً  للمواطنني عن تنظيم عدد 
من األشتراكات اجلديدة للمواطنني 
وجباية  املتجاوزيــن  نظــام  وعلى 

الديون املتربة بذمة املواطنني .
كما اجنــزت املاكات الهندســية 
والفنية فــي مديرية توزيع كهرباء 
شــمال البصــرة اعمــال صيانة 
شــبكة االنــارة في مركــز قضاء 
املدينة شــمال محافظة البصرة, 
تضمنت االعمال اســتبدال بعض 
والكونتكتر,  والقابلــوات  اخلايــا 

اضافــة الى صيانة مغــذي البردي 
الدور  القادم مــن محطة  ١١ك ف 
الثانوية ١١/٣٣ك ف الى مناطق دور 
املوظفني التابعــة لناحية الهارثة 
شمال احملافظة من خال مد  قابلو 
بطول )٩٥( ملم واســتبدال نزاالت 
نحــاس, وكذلك  بأخــرى  ١١ك ف 
/ نحاس  ربــط  اســتبدال معدات 

املنيوم . 
مــن جانب اخــر تواصــل املاكات 
الهندســية والفنية فــي مديرية 
توزيع كهرباء ميسان حماتها برفع 
التجاوزات احلاصلة على الشــبكة 
الكهربائيــة, اذ مت رفع  )401( حالة  
جتاوز على الشــبكة  مصنفة على 
)320( حالــة جتاوز منزلي على خط 
واحد عــدد  و) 22( متجــاوزا على  
أكثــر من خط و )3(  منزلي نظامي 
متجــاوز,   فضــاً عــن )56( حالة 
جتاوز شــملت االصناف الصناعية 
وكذلــك  والزراعيــة,  والتجاريــة 
تنظيم )104( اشــتراكاً  ملتجاوزين 
علــى خــط واحــد مــن الصنف 
تعهدا  اخــذ)241(  مــع  املنزلــي, 
خطيــا للمتجاوزيــن النظامــني 

منزلي, وتنظيم )56( تعهداً خطياً 
للمتجاوزين من األصناف األخرى . 

وفــي ســياق ذي صلــة متكنــت 
والفنيــة  الهندســية  املــاكات 
فــي مديرية توزيع كهربــاء ذي قار  
املذكورة   العامة  للمديرية  التابعة 
من إزالــة )1903( حالــة جتاوز عن 
مصنفة  الكهربائيــة  الشــبكة 
علــى )1797(حالة جتــاوز منزلي و 
)92( جتــاري و )14( زراعي, الى جانب  
على  خطيــاً  )1596(تعهداً  اخــذ 
مواطنني املتجاوزين وتنظيم )295( 
اشتراكاً أصولياً, كما تضمنت ربط 
املقاييس الكهربائية جلميع أصناف 
املشــتركني األصوليني الذين ليس 
اشــتراكات  وتنظيم  عداد  لديهم 
للمناطــق العشــوائية على وفق 
عموم  وشــملت  املتجاوزين  نظام 

مناطق احملافظة. 
مــن جانبهــا باشــرت املــاكات 
الهندســية والفنية فــي املديرية 
العامة النتــاج الطاقة الكهربائية 
ملنطقــة الفرات االوســط أعمال 
الصيانــة الدورية حملطــة  كهرباء 

املسيب الغازية.

التجارة تسعى الى تأمين خزين 
استراتيجي من المواد الغذائية 

حمالت لرفع التجاوزات ونصب 
المقاييس في المناطق المنتخبة 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
نقلــت وكالة »رويترز« عن مســؤولني 
كبار من اإلدارة األميركية، امس االثنني، 
إن الرئيس دونالــد ترامب أمر بطرد 60 
روســيا من أميركا وإغالق القنصلية 
الروســية في ســياتل بسبب قضية 
اســتخدام غاز األعصاب في بريطانيا 

في وقت سابق هذا الشهر.
واضافت عن املسؤول الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه قوله للصحفيني 
إن هــذه اخلطــوة تطال، علــى وجه 
اســتخباراتيا  مسؤوال   12 اخلصوص، 
روسيا من بعثة موسكو في مقر األمم 

املتحدة في نيويورك.
البريطاني  الدفــاع  وزير  أفاد  وباملقابل 
جافني وليامســون امس )اإلثنني(، بأن 
العالم يقــف متحداً وراء موقف بالده 
فــي ما يتعلق بتســميم جاســوس 
روسي ســابق، وأن الصبر على الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني ينفد.
وألقــت بريطانيا باللوم على روســيا 
في الهجوم على ســيرغي سكريبال 
وابنتــه يوليا بغاز أعصاب يســتعمل 
في أغراض عســكرية يعــود للحقبة 
آذار )مارس(  الرابع من  السوفياتية في 
اجلاري، وحظيت بدعم »حلف شــمال 

األطلسي« وزعماء أوروبيني.
وينفي الكرملني أي ضلوع في الهجوم 
ويقول إن بريطانيا تدير حملة مناهضة 

لروسيا.
وقال وليامسون خالل زيارة ألستونيا إن 
»الدعم الذي تلقــاه بريطانيا يعد في 
حد ذاته هزمية للرئيس بوتني«، مضيفاً: 
»صبــر العالم علــى الرئيــس بوتني 
وأفعاله ينفــد، واحلقيقة أن الدول في 
حلف شمال األطلسي واالحتاد األوروبي 
وقفت في صف اململكة املتحدة. أظن 
حقاً أن هذا أفضل رد ممكن من جانبنا«.
وتابع: »نيتهم )في الكرملني( وهدفهم 

هو بث الفرقــة، لكن ما نراه هو توحد 
العالم وراء املوقف البريطاني، وهو ما 
يعد في حد ذاته نصراً عظيماً ويبعث 
رســالة قوية علــى نحو اســتثنائي 

للكرملني وللرئيس بوتني«.
وكان أعضــاء االحتــاد األوروبي وافقوا 
اتخــاذ مزيد من  املاضي على  اجلمعة 
اإلجراءات العقابية ضد روسيا، بسبب 
عثر  الــذي  ســكريبال  على  الهجوم 
عليه وابنتــه فاقدي الوعي في مدينة 

سالزبري بجنوب إنكلترا. 
في غضــون ذلــك أعلنت موســكو 
امــس  االثنــني، أنها ســتعتمد على 
مبــدأ املعاملة باملثل فــي حال طردت 

واشنطن دبلوماسيني.
وتعليقا على تقارير إعالمية حتدثت عن 
قرار الرئيس األميركــي دونالد ترامب، 
طرد دبلوماســيني روس قــال الناطق 
دميتري  الكرملني،  باســم  الرســمي 
بيســكوف، إذا فعلت الواليات املتحدة 

ذلك فإن روسيا ستتعامل باملثل.
أال  »تعودنــا  بيســكوف:  وأضــاف   
نسترشــد بالتقارير اإلعالمية، وحتى 
هــذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات 
رسمية من واشــنطن حول اعتزامها 

طرد دبلوماسيينا«.
وقال بيسكوف: »سنسترشد باحلقائق 
وليــس  الرســمية،  والتصريحــات 
بالتقاريــر اإلعالمية ،وفــي مثل هذه 
احلاالت ســنعتمد على مبدأ املعاملة 

باملثل«.
تســتدعي  البولنديــة  *اخلارجيــة 

السفير الروسي في وارسو
وفي السياق، أعلنت السفارة الروسية 
فــي وارســو، أن اخلارجيــة البولندية 
لديها  الروســي  الســفير  استدعت 
ولم  االثنني،  امس  أندرييف،  ســيرغي 

تذكر السفارة سبب االستدعاء.
وتأتــي هــذه اخلطوة بعــد يومني من 

عقــد القمة األوروبية في بروكســل، 
حيــث أعــرب القــادة األوروبيون عن 
تضامنهم مــع بريطانيا على خلفية 
تسميم اجلاسوس البريطاني سيرغي 

سكريبال.
كذلك أعلنت الســفارة الروسية في 
فيلنيــوس، أن اخلارجيــة الليتوانيــة 
استدعت السفير الروسي لديها امس 
االثنــني في متام الســاعة الرابعة من 

بعد الظهر بالتوقيت احمللي.
وقالت السفارة: »مت استدعاء السفير 
في متام الســاعة الرابعــة الى مبنى 
اللقاء سنكون جاهزين  اخلارجية، بعد 

لإلدالء بالتعليقات«.
أن  ريغا  الروسية في  وأعلنت السفارة 
اخلارجية الالتفية اســتدعت السفير، 

دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.
العقيد  أن سيرغي ســكريبال،  يذكر 
الســابق في االستخبارات العسكرية 
أدين في روسيا بتهمة  الروسية، الذي 
تعرضا  يوليا،  وابنته  العظمى،  اخليانة 
يوم 4 مارس، وفقا للجانب البريطاني، 

لتأثير مادة مشلة لألعصاب.
وقــد وجهت بريطانيــا أصابع االتهام 
إلى روســيا، باملشــاركة فــي احلادث، 
وقامت بطرد 23 دبلوماســيا روســيا 
من أراضيها، دون تقدمي أي دالئل تدعم 
اتهاماتهــا، كمــا أعلنت عــن اتخاذ 
إجراءات أخرى معادية لروسيا، اخلطوة 
التي ردت موســكو عليهــا بطرد 23 

دبلوماسيا بريطانيا.
• أملانيا تطرد 4 دبلوماسيني روس

امس  األملانية  اخلارجيــة  وزارة  قالــت 
أربعــة  طــردت  أملانيــا  إن  االثنــني 
دبلوماسيني روس تضامنا مع بريطانيا 
التي اتهمت موســكو بتنفيذ هجوم 
بغــاز لألعصاب ضد العميــل املزدوج 

الروسي السابق سيرجي سكريبال.
وقالــت الــوزارة »اليوم طردنــا أربعة 

دبلوماســيني روس«. وأضافــت »بعد 
هجــوم التســميم في ســالزبري ما 
زالت روســيا غير متعاونة فيما يتعلق 

بالتحقيق«.
دبلوماسيني   4 • وفرنســا ســتطرد 

روس أيضا
قال مصدر دبلوماســي فرنسي أمس 
االثنــني إن فرنســا ســتطرد أربعــة 
دبلوماســيني روس ردا على تســميم 
عميل روسي مزدوج سابق في سالزبري 

باجنلترا.
كما طردت كل مــن هولندا وأوكرانيا 
وجمهورية  وليتوانيا  والتفيــا  وبولندا 
، وطردت  التشيك دبلوماســيني روس 

إستونيا امللحق العسكري الروسي.
وقال رئيس اجمللس األوروبي إن 14 دولة 
عضــو في االحتــاد األوروبي ســتطرد 
الدبلوماســيني الــروس لديهــا على 

خلفية قضية تسميم سكريبال.
وفي رد الفعل الروسي نقلت فضائية 
روسيا اليوم عن السفير الروسي لدى 
الواليــات املتحدة، أناتولــي أنطونوف، 
إبالغه اخلارجيــة األمريكية باحتجاج 
روســيا الشــديد على ترحيل 60 من 
دبلوماسييها من أمريكا وأكد أن هذا 

اإلجراء استفزاز لن مير بال عقاب.
العقيد  تســميم  قضيــة  خلفيــة 
الروسية،  االســتخبارات  في  السابق 
سيرغي سكريبال: »اليوم في الساعة 
08:00 صباحــا وصلت إلــى اخلارجية 
األمريكية بدعوة منها للقاء نائب وزير 
اخلارجية، ويس ميتشيل، الذي أبلغني 
بترحيــل 48 دبلوماســيا وموظفا في 
وقــال أنطونوف، فــي تصريحات أدلى 
بهــا اليوم االثنني عقب إعــالن اإلدارة 
60 دبلوماســيا  األمريكية عن ترحيل 
روســيا على البعثات الدبلوماســية 
الروســية، وبينهم 46 من واشــنطن 
و2 من قنصليتنا العامة في نيويورك، 

ومنذ وقــت قليل تلقيــت معلومات 
إضافيــة حول إعــالن 12 من موظفي 
بعثتنا في مقر األمم املتحدة بنيويورك 
فيهــا،  مرغــوب  غيــر  شــخصيات 
وباإلضافــة إلــى ذلك ســيتم إغالق 

قنصليتنا العامة في سياتل«.
أن موظفي  الروســي  املســؤول  وبنّي 
إلى  القنصلية في سياتل سينتقلون 
بعثات دبلوماســية أخرى أو سيعودون 

إلى روسيا.
وتابــع أنطونوف: »بعــد االطالع على 
هذه املعلومــات أعربت عن احتجاجي 
الشديد على اإلجراءات غير املشروعة  
للواليات املتحدة وشددت على أنه ليس 
هناك  دليل واحد على تورط روسيا في 

املأساة التي حصلت في سالزبوري«.
واعتبر أنطونــوف أن اتخاذ هذا اإلجراء 
دليل على أن »الواليــات املتحدة تدمر 
مــا تبقــى مــن العالقات الروســية 
األميركية«، مشيرا إلى أن هذه اخلطوة 
متثــل ضربــة موجعة إلى تشــكيلة 
البعثة الدبلوماســية الروســية في 

أميركا.
وشــدد أنطونــوف على أن موســكو 
ستفعل كل ما هو ممكن لضمان عودة 
من  املرحلني  الــروس  الدبلوماســيني 
الواليات املتحدة إلى روســيا بسالمة 

خالل الفترة الزمنية احملددة.
وأكد أنطونوف على أن املسؤولية عن 
الروسية  األمريكية  العالقات  تقويض 
املتحدة، فيما لفت  الواليات  تتحملها 
إلى أنه »يجب أال متر مثل هذه اخلطوات 

االستفزازية بال عقاب«.
وأوضــح الســفير الروســي، تعليقا 
على الرد احملتمل علــى هذا اإلجراء أن 
»الواليــات املتحدة ال تفهــم إال لغة 
القوة«، مشيرا إلى أن اخلطوات اجلوابية 
التي ســتتخذها روســيا »ســتكون 

مناسبة«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قوات 
الدفاع اجلــوي رصدت عملية إطــالق 7 صواريخ 
باليســتية من داخــل األراضي اليمنيــة باجتاه 

اململكة، وجنحت في اعتراضها.
وقال املتحدث الرســمي باســم قوات التحالف 
العربي، تركي املالكي إن »ثالثة منها كانت باجتاه 
مدينة الريــاض، وواحدا باجتاه خميس مشــيط، 
وواحدا باجتاه جنران، واثنني باجتاه جازان، ومت إطالقها 
املناطق  وعبثية الســتهداف  بطريقة عشوائية 

املدنية واآلهلة بالسكان«.
وأكــد املتحدث أن قــوات الدفاع اجلــوي امللكي 
الســعودي متكنت من اعتراض جميع الصواريخ 
وتدميرهــا، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى 
تناثر الشظايا على بعض األحياء السكنية نتج 
عنها بحسب املعلومات األولية مقتل مقيم من 

اجلالية املصرية وأضرار مادية.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
أصدر النائب العام التركــي امس االثنني، مذكرات 
اعتقال بحق 20 ضابطا في السالح اجلوي متهمني 

بارتباطهم بجماعة فتح اهلل غولن.
وفرضت تركيا حالة الطوارئ بعد محاولة االنقالب 
الفاشــلة التي شــهدتها البالد في متــوز 2016، 
وحلقتها حملة اعتقاالت آلالف األتراك بتهم التورط 

أو التخطيط لالنقالب.
وتتهم أنقرة رجل الدين التركي املوجود في أميركا، 
فتح اهلل غولــن، بالتخطيط لالنقالب ضد الرئيس  
التركــي رجب طيب أردوغان، فيمــا ينفي غولن أي 

عالقة باالنقالب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فرضت الواليات املتحدة عقوبات على سبع شركات 
باكستانية لالشــتباه بأن صالت تربطها بالتجارة 
النوويــة، فــي إجراء رمبــا يضر بتطلع باكســتان 

لالنضمام إلى مجموعة املوردين النوويني.
ولم يتسن احلصول على تعليق من الناطقني باسم 

احلكومة الباكستانية امس )االثنني(.
وتأزمت العالقات بني الواليات املتحدة وباكســتان 
في الســنوات القليلة املاضية بسبب مزاعم عن 
دعم باكستان متشددين يقاتلون في أفغانستان، 

وهو ما ينفيه املسؤولون الباكستانيون.
وفرض مكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة 
الباكستانية  الشركات  على  العقوبات  األميركية 
في 22 آذار بإدراجها على قائمة »الكيانات« التابعة 

له.
وأضاف املكتــب في تقرير نشــره موقع إلكتروني 
حكومي أن قائمة الكيانات ال جتمد األصول، لكنها 
تلزم الشــركات األميركية واألجنبية باســتصدار 
رخصة قبــل أي تعامالت مع الشــركات املدرجة 

أسماؤها على القائمة.
ويتعني علــى الشــركات املدرجة علــى القائمة 
احلصول علــى رخص خاصة للعمــل في الواليات 

املتحدة.

التحالف العربي يعترض 
7 صواريخ باليستية 

أطلقت من اليمن

مذكرات اعتقال بحق 20 
ضابطا بسالح الجو التركي

عقوبات أميركية على 
7 شركات باكستانية 
بسبب التجارة النووية

متابعة ـ الصباح الجديد:

تستعّد تركيا لفتح جبهة جديدة 
إعالنها  مع  السوري،  الشمال  في 
مدينــة تل رفعت فــي ريف حلب 
املقبل، بعدما  الشــمالي هدَفها 
سيطرت القوات التركية وفصائل 
احلر« بشــكل  الســوري  »اجليش 
كامل على منطقــة عفرين. أتى 
ذلــك فيما خرج أكثــر من 5400 
ومدنيني  مقاتلــني  من  شــخص 
في  الشرقية،  الغوطة  جنوب  من 
عملية اجالء هــي األكبر في يوم 
واحد مبوجــب اتفاق مع روســيا، 
النظام  أمام قوات  الطريق  وتفتح 
املنطقة  كامل  على  للســيطرة 
باســتثناء مدينــة دومــا معقل 

الفصائل األخير قرب دمشق.
وفي كلمــة أمام مؤمتر لفرع حزب 
»العدالة والتنمية« شمال شرقي 
تركيا أمــس االول االحد  نقلتها 
وكالة »األناضــول«، توّعد الرئيس 
أردوغان  طيــب  رجــب  التركــي 
بدخــول مدينة تل رفعــت وطرد 
»وحدات حماية الشعب« الكردية 
»غصن  لعملية  استكماالً  منها، 

الزيتون«. 
م  ودعا الواليات املتحدة إلى تســلّ
منطقة منبج اخلاضعة لسيطرة 
األكــراد حاليــاً وإعادتهــا إلــى 
مضيفاً  احلقيقيــني«،  »أصحابها 
أنه في حال عــدم إخراج املقاتلني 
األكــراد من منبــج، فــإن تركيا 
»ستضطر لتحقيق ذلك بالتعاون 

مع سكان املنطقة«.
وحتتاج تركيا في حتّركها املقبل في 
تل رفعت إلى تنســيق مع روسيا 
التي تنشــر قوات من شــرطتها 
العســكرية في املدينــة منذ آب 
املاضــي، تنفيذاً التفــاق »خفض 
التوتــر« املنبثــق مــن احملادثــات 
اإليرانية في   - التركية   - الروسية 

آستانة. 
وتقــع تــل رفعــت علــى طريق 
مدينتي عفرين  بني  إســتراتيجي 

رئيســاً  تُعتبر معقالً  التي  ومارع 
ملســلحي املعارضة شرقاً، وميكن 
االستيالء عليها أن يربط منطقة 

املسلحني بني عفرين ومارع.
الســكان  آالف  عشــرات  وتوجه 
الــذي فروا مــن عفريــن إلى تل 
رفعــت، القريبة أيضــاً من مطار 
املقاتلني  لســيطرة  اخلاضع  منغ 
األكــراد. وأفادت مواقــع إعالمية 
محسوبة على دمشق بأن القوات 
النظامية تسلمت من »الوحدات« 
تل  الكردية قبل أســبوع مناطق 
والزيارة وقرية منغ  رفعت وكيمارا 
إلــى قرى أخرى  ومطارها، إضافة 
مجاورة. ويأتــي التهديد باقتحام 
تــل رفعت فيمــا تواصــل أنقرة 
مع  الديبلوماســية  مســاعيها 
واشنطن لبت مصير منبج، وهي 

األهم إســتراتيجياً بالنسبة إلى 
األتراك، كونها مدينة أساسية في 
مســعى األكراد إلى ربط مناطق 
سيطرتهم شرق البالد وشمالها.

وكانــت تركيــا هــددت بعمــل 
عسكري في ســنجار عبر احلدود، 
بعد يومني فقط من إعالن مصادر 
عراقية بأن مسلحي حزب العمال 
الكردســتاني سينســحبون من 
عام  دخلوها  التــي  املنطقة  هذه 
2014 ملســاعدة األقلية اليزيدية 
لهجمات  تتعــرض  كانــت  التي 

مسلحني من »داعش«.
ونفت قيادة العمليات املشــتركة 
العراقية دخــول أي قوات أجنبية 
العراق، وقالت فــي بيان: »الوضع 
األمنــي فــي نينــوى وســنجار 
واملنطقة احلدودية حتت ســيطرة 

القــوات العراقيــة«، كمــا نفت 
مصــادر في ســنجار أي نشــاط 

عسكري غير معتاد في املنطقة.
املعارضة،  ذلك، واصل مقاتلو  إلى 
لليوم الثاني، إخالء جنوب الغوطة 
الشــرقية تنفيذاً التفــاق »فيلق 
الروســي،  اجلانب  مــع  الرحمن« 
وذلــك بعد إجالء أكثــر من 4500 
مقاتل   1400 بينهــم  شــخص، 
في »أحرار الشــام«، مــن مدينة 
حرســتا في اجتاه محافظة إدلب. 
اجلمعة  السوري  التلفزيون  وأعلن 
املاضية »حرستا خالية من الوجود 

اإلرهابي«.
وقبل التوصل إلى اتفاقات اإلجالء، 
تدفق عشــرات اآلالف من املدنيني 
مناطق  إلى  املاضيــة  األيام  خالل 
سيطرة قوات النظام، مع تقدمها 

الفصائل.  داخــل مناطق  ميدانياً 
وقّدرت دمشــق عدد الذين غادروا 
بلدات الغوطة الشــرقية ومدنها 
منذ نحــو أســبوعني، بأكثر من 
107 آالف مدني عبر »ممرات آمنة« 
حددهــا النظام الســوري. وغالباً 
ما يتــم نقلهم إلــى مراكز إيواء 
حكومية في ريف دمشــق تكتّظ 

باملدنيني.
وبعــد إجــالء مقاتلــي »أحــرار 
الشــام« و »فيلق الرحمن«، تتجه 
األنظار إلى دومــا، املدينة األخيرة 
املعارضة  ســيطرة  حتت  الواقعة 
في الغوطــة، مع انتظــار نتائج 
مع مســؤولني  جُترى  مفاوضــات 
روس في شــأن اتفاق جالء مشابه 
وجنوب  حرســتا  في  لســابقيه 

الغوطة. 

حلقوق  الســوري  »املرصد  ويرجح 
اإلنســان« أن تــؤدي املفاوضــات 
إلى اتفاق يقضــي بتحويلها إلى 
تعود  أن  منطقة »مصاحلة«، على 
بقاء  مع  الدولة،  مؤسسات  إليها 
دون  اإلسالم«، من  مقاتلي »جيش 
دخول قوات النظام. وأشارت تقارير 
إعالميــة أمس االول االحد  إلى أن 
تكون  بأن  طالب  اإلسالم«  »جيش 
القلمون  منطقة  مقاتليه  وجهة 
الشــرقي عوضاً عن إدلب، وهو ما 
وصفــه التلفزيون الســوري بأنه 

»نقطة خالف« في املفاوضات.
وتتواصل منذ أيــام حركة النزوح 
مــن دوما عبــر معبــر الوافدين 
الدفــاع  وزارة  وأفــادت  شــماالً، 
الروسية بأّن أكثر من 1700 مدني 

غادروا  املدينة السبت املاضي.

ُتعّد معقاًل رئيسًا لمسلحي المعارضة شرقًا

تركيا تستعد لفتح جبهة »تل رفعت« االستراتيجية 
وتتوعد المقاتلين األكراد في منبج

توجه عشرات 
اآلالف من السكان 

الذي فروا من 
عفرين إلى تل 

رفعت، القريبة 
أيضًا من مطار 

منغ الخاضع 
لسيطرة المقاتلين 

األكراد

تقـرير

وصفه دبلوماسي روسي تدميرا لما تبقى من العالقات مع أميركا

ترامب يطرد 60 دبلوماسيا روسيا واالتحاد األوروبي يحذو حذوه
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الصباح  الجديد ـ وكاالت :
بــدأ الناخبــون املصريــون أمس 
االثنــني اإلدالء بأصواتهــم فــي 
انتخابات رئاســية من املتوقع أن 
الفتاح  عبد  الرئيــس  فيها  يفوز 
السيسي بســهولة بفترة والية 

ثانية مدتها أربع سنوات.
التلفزيــون لقطات ظهر  وعرض 
فيها السيسي وهو يدلي بصوته 
داخل جلنة انتخابية مبصر اجلديدة 
األولــى بعد فتح  الدقيقــة  في 

مراكز االقتراع.
وينافــس السيســي فــي هذه 

االنتخابــات موســى مصطفى 
موســى رئيس حــزب الغد الذي 
تقدم بأوراق ترشحه في الساعة 

األخيرة قبل غلق باب الترشح.
وتتركز االنظار في هذه االنتخابات 
على مدى اإلقبال على التصويت 
بعدما دعت شخصيات معارضة 

تشكو من القمع إلى املقاطعة.
ويدلــى الناخبــون داخــل مصر 
بأصواتهم فــي أكثر من 13 ألف 
جلنة فرعية على مســتوى البالد 
واألربعاء  والثالثــاء  االثنــني  أيام 
في  املصريني  بتصويــت  أســوة 

اخلارج األسبوع قبل املاضي والذي 
استمر ثالثة أيام أيضا.

الوطنيــة  الهيئــة  وتقــول 
لالنتخابــات إن نحــو 59 مليونا 
يحق لهــم التصويــت في هذه 

االنتخابات.
وفي الساعة األولى من التصويت 
تفاوت اإلقبال على جلان االنتخاب 
ومن  أخــرى  إلى  محافظــة  من 
مدينــة للثانيــة فبينمــا وقف 
القاهرة  اللجان في  أمام  عشرات 
الدلتا  ومحافظات  واإلسكندرية 
كان اإلقبال أقــل في محافظات 

مثل مطروح واملنيا.
االنتخابية  اللجــان  إحدى  وأمام 
في مدينة شبني الكوم مبحافظة 
عشــرة  نحو  اصطف  املنوفيــة 
رجــال معظمهم من املســنني 
وكان هناك عدد قليل من النساء.
وكان السيســي حــث املصريني 
في أكثر من مناسبة خالل األيام 
القليلة املاضيــة على التصويت 

بكثافة.
وبينمــا يرى كثير مــن املصريني 
أن بقــاء الرئيس احلليف للواليات 
املتحــدة ضروري لالســتقرار في 

بلد أثــرت االضطرابات منذ 2011 
علــى اقتصاده يقــول منتقدون 
إن السيســي قاد أســوأ حملة 
من نوعها علــى املعارضة وحول 

االنتخابات إلى متثيلية.
ودعــت بعض الوجــوه املعارضة 
إلــى مقاطعــة االنتخابات بعد 
املرشــحني  جميع  انســحب  أن 
احملتملــني قائلــني إن الترهيــب 
أخلى الســاحة من أي منافسني 

حقيقيني.
االنتخابيــة  العمليــة  وحتــاط 
بإجراءات أمنية مشــددة تشارك 

فيها القوات املســلحة جنبا إلى 
جنب مع الشرطة. وقال املتحدث 
القــوات  باســم  العســكري 
اجليــش  عناصــر  إن  املســلحة 
امس  االنتخابية  اللجان  تسلمت 

االول األحد لتأمينها.
في  لرويترز  عيــان  وقال شــاهد 
مرسى مطروح القريبة من احلدود 
مع ليبيــا إن اإلجــراءات األمنية 
أمــام مقــار االنتخاب مشــددة 
األمن  قوات  تقيــم  للغاية حيث 
عدة حواجز ومتنع الســيارات من 

االصطفاف بالقرب من اللجان.

بدء انتخابات الرئاسة المصرية والسيسي يدلي بصوته

مدنني يفرون من عفرين الى تل رفعت



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بتروليوم  بريتــش  مع شــركة 
النفطيــة البريطانيــة تطوير 

حقلني نفطيني في البالد.
وذكــر بيــان ملكتــب العبادي، 
ان االخيــر اســتقبل الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة بريتــش 
بتروليــوم النفطية بوب ديدلي 

والوفد املرافق له.
وجرى خــالل اللقاء مناقشــة 
عمــل الشــركة فــي كل من 
الشــمالي  الرميلــة  حقــول 
واجلنوبي وحقول كركوك وخطة 
الشركة للعمل املستقبلي في 
الذي  النفطية  تطوير احلقــول 
يســهم بتنفيذ رؤية احلكومة 

للقطاع النفطي في العراق.
و«بــي بــي« هي أكبر شــركة 
العراق،  فــي  متواجدة  نفطية 
باســتثمارها في حقل الرميلة 
مليون   1.5 ينتج  الذي  النفطي 
 30 برميل يوميا، أي مــا يعادل 
النفطي  اإلنتــاج  من  املئة  في 

العراقي اليومي.
وكانــت وزارة النفــط وقعــت 
»بريتش  مــع  تفاهم  مذكــرة 
بتروليــوم« خالل العــام 2014، 
اخلــام  احتياطيــات  لدراســة 
بابا  تطوير حقل  وإيجاد وسائل 
كركر، األقــدم في العراق والذي 
يعود اكتشافه إلى العام 1927، 

إضافة إلى حقل هافانا.
اإلنتاجية خلمسة  القدرة  وتبلغ 
حقــول مــن أصل ســتة في 
محافظــة كركــوك، وهي بابا 
كركر، هافانا، باي حسن، جمبور 
القوات  استعادتها  التي  وخباز، 
العراقية االحتادية من الكرد في 
تشــرين األول املاضي، نحو 470 

ألف برميل يوميا، لكنها تعمل 
ببطء لعدم القدرة على تصدير 
اإلنتــاج، إذ أن خط األنابيب بني 
التركي  جيهان  وميناء  كركوك 

خارج اخلدمة.
وفي هذا الوقت، سيتم نقل ما 
بني 30 إلى 60 ألف برميل يوميا 
إيران مبوجــب مذكرة  إلــى  برا 
تفاهم، من كركوك إلى مصفاة 
ألن  أخرى،  ومصاف  كرمنشــاه 
صعوبات  يواجهــون  اإليرانيني 
نقل  فــي  كثيرة  لوجيســتية 
النفط املوجود في جنوب البالد 

الى املصافي املذكورة.
النفط  ارتفعت أســعار  عاملياً، 

عامليا، أمــس االثنني، بعد إعالن 
القيود  السعودية خطط متديد 
املفروضة علــى اإلنتاج واهمها 

القيود على الصني.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
برنت  العاملي مزيــج  القيــاس 
بنسبة 0.9 في املئة لتصل إلى 

71.86 دوالرا للبرميل.
ملنظمة  دولــي  تقريــر  وذكــر 
»أوبك«  أن  الدوليــة،  الطاقــة 
وروسيا تقودان فرض قيود على 
إنتاج النفــط، يجري تطبيقها 
منــذ 2017 حتى عام 2019 من 
أجل تقليص الفجوة بني حجم 
عليه  والطلب  املعروض  النفط 

عامليا.
املستثمرين  على  تخيم  وبينما 
حرب  نشوب  من  مخاوف  عامليا 
جتاريــة بــني أميــركا والصني، 
فإن ارتفاع أســعار النفط ميثل 
العاملية،  حتديا ألسواق األسهم 
فــي حني حقق الذهــب، ارتفع 
ليصل إلى أعلى مستوى له في 

أسبوعني.
ووقع الرئيــس األميركي دونالد 
مذكرة  املاضي،  ترامب،االسبوع 
هدفها فــرض قيود جتارية على 
املمثل  الصــني، وطلــب مــن 
التجاري للواليــات املتحدة، في 
تقدمي  يومــا،   15 فترة مدتهــا 

الصينيــة  بالســلع  قائمــة 
التي تشــملها زيــادة القيمة 

الضريبية.
اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
دوالرا   66.96 إلــى  األميركــي 
العقود  زادت  حني  في  للبرميل، 
اآلجلة خلــام القيــاس العاملي 
0.9 في  بنســبة  برنــت  مزيج 
املئــة لتصل إلــى 71.86 دوالرا 

للبرميل.
في الســياق، احتفظت روسيا 
للنفط  مــورد  كأكبر  مبوقعها 
اخلام إلــى الصني في شــباط 
البيانات أمس  حسبما أظهرته 

االثنــني وهو املوقــع ذاته الذي 
كانت فيه خــالل كانون الثاني 
أساس  على  األخيرين  وللعامني 

سنوي.
وتفيــد البيانات الصــادرة عن 
للجمــارك  العامــة  اإلدارة 
 5.052 أن روسيا وردت  الصينية 
مليون طن مبا يعادل 1.32 مليون 
برميــل يوميا الشــهر املاضي 
بزيادة 17.8 باملئة عنها قبل عام.

وحلت الســعودية فــي املرتبة 
 4.635 قدرها  بشحنات  الثانية 
مليون طن أو 1.21 مليون برميل 
يوميا الشهر املاضي منخفضة 

2.9 باملئة على أساس سنوي.

رئيس الوزراء يبحث مع بريتش بتروليوم تطوير حقلي الرميلة وكركوك
برنت العالمي عند 71.86 دوالرًا للبرميل

مناقشة عمل الشركة 
في كل من حقول 
الرميلة الشمالي 
والجنوبي وحقول 
كركوك وخطة 
الشركة للعمل 
المستقبلي في تطوير 
الحقول النفطية الذي 
يسهم بتنفيذ رؤية 
الحكومة للقطاع 
النفطي في العراق

حقل الرميلة

القاهرة ـ رويترز:
قالت وزيرة التخطيط املصرية هالة الســعيد إن 
الناجت احمللي اإلجمالي ملصر منا بنسبة 5.3 في املئة 
في الربع الثاني من السنة املالية احلالية املنتهي 
في كانون األول، بينمــا هبط معدل البطالة إلى 
11.3 في املئة مسجال أدنى مستوياته منذ 2011.

وقال بيان من رئاســة اجلمهورية إن الوزيرة كانت 
تتحــدث في اجتمــاع مع الرئيــس املصري عبد 
الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.
ومنا الناجت احمللي اإلجمالــي قليال من 5.2 في املئة 
في الربع األول الذي بلغ فيه معدل البطالة 11.9 

في املئة.
تبدأ الســنة املالية في مصر فــي األول من متوز 
وتنتهي في 30 حزيران. وميتد الربع الثاني من األول 

من أيلول وحتى 31 كانون األول.
تنفذ مصر إصالحات اقتصادية قاســية مرتبطة 
باتفاق قــرض بقيمة 12 مليــار دوالر ألجل ثالث 
ســنوات من صندوق النقد الدولــي وقعته في 

تشرين الثاني 2016.

دبي ـ رويترز:
أظهــرت بيانات رســمية تراجــع التضخم في 
اإلمــارات تراجعا طفيفا في شــباط بعد أن قفز 
إلى أعلى مســتوياته في عدة سنوات في كانون 
الثاني عندما بدأت احلكومة العمل بضريبة قيمة 

مضافة نسبتها خمسة باملئة.
وتراجع معدل التضخم الســنوي إلى 4.5 باملئة 
الشهر املاضي من 4.8 باملئة في كانون الثاني وهو 
ما كان أعلى مســتوى منذ 2015. ونزلت أسعار 
املســتهلكني 0.2 باملئة عن الشــهر السابق في 

شباط بعد صعودها 2.7 باملئة في كانون الثاني.
كانت هناك مؤشرات في شــباط على أن بعض 
للمحافظة على  األســعار  الشــركات تخفض 
حصتها الســوقية بعد أن رفعت األسعار بحدة 

أكبر بادئ األمر إثر فرض الضريبة.
وزادت أســعار األغذية واملشروبات غير الكحولية 
6.5 باملئة عنها قبل عام في شباط متباطئة من 
قفزة 7.2 باملئة في كانون الثاني بينما انخفضت 
0.9 باملئة مقارنة مع الشهر السابق. وتباطأ أيضا 

تضخم أسعار املالبس واملواصالت.
وتشهد اإلمارات تباطؤا بالسوق العقارية يخفض 
أسعار اإليجارات الســكنية في أبوظبي ودبي مما 
كبح التضخم أيضا في شباط. وتراجعت أسعار 
اإلســكان واملرافق 0.6 باملئة عنها قبل عام بعد 

انخفاضها 0.5 باملئة في كانون الثاني.

الجزائر ـ رويترز:
قال مســؤولون إن اجلزائر تخطط لتقدمي حوافز 
ضريبية في قانــون جديد مزمع للطاقة بهدف 
جذب مزيد من االستثمارات، وجتري محادثات مع 
شركات طاقة أجنبية من بينها بي.بي وأناداركو 

الستغالل احتياطياتها من الغاز الصخري.
واجلزائر عضو منظمــة أوبك ومورد رئيس للغاز 
إلــى أوروبا، لكن تنامي االســتهالك احمللي يؤثر 
ســلبا على صــادرات الطاقة، املــورد الرئيس 

مليزانية احلكومة.
وفــي محاولة لوقــف التراجع، شــرعت وزارة 
الطاقــة في إعداد مســودة تعديــالت لقانون 
الطاقة، متعهدة مبزيد من احلوافز للمستثمرين 

األجانب.
وقال مصطفى قيطونــي وزير الطاقة اجلزائري 
في مؤمتــر للغاز مبدينة وهران فــي غرب اجلزائر 
”ســوف نزيل جميع املعوقات ونشن حربا على 

البيروقراطية ونغير اإلجراءات الضريبية“.
وأضاف ”التعديل مطلوب ألمن الطاقة لدينا... 
النظــام احلالــي يجــب أن يتغير. ســنكثف 

املشاورات مع شركائنا“.
تعكف اجلزائر على إعداد القانون منذ ســنوات، 
ويعتبــر ضروريا جلذب املزيد من االســتثمارات، 
لكــن لم يتم حتــى اآلن تقدمي أي مســودة أو 

تفاصيل.
وفي آخر جولــة عطاءات فــي 2014، لم ترس 
اجلزائر ســوى عقود أربع مناطــق امتياز من 31 
منطقــة بعد عطاء مخيــب لآلمال في 2011، 

حيث عارضت الشركات األجنبية الشروط.

نمو الناتج المحلي 
المصري 5.3 % 

تراجع التضخم 
اإلماراتي في شباط

الجزائر: إصالح ضريبي 
في قطاع الطاقة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقع خبــراء ارتفاع حجــم الودائع 
املصرفيــة العراقيــة خــالل العام 
احلالي بعــد إقــرار موازنة خفضت 
نسب التقشــف الذي سارت عليه 
احلكومة منذ العــام 2014، إثر أزمة 
انخفاض أســعار النفــط واحتالل 
مناطق شاسعة من العراق من قبل 

تنظم »داعش« االرهابي.
رصيد  أن  وثائق مصرفيــة  وأظهرت 
الودائع لدى القطــاع املصرفي كان 
2015 و2016 حتى  انخفض عامــي 
بلــغ 62.4 تريليون دينــار )52 مليار 
دوالر(، كمــا أن 60 فــي املئــة مــن 
خصوصاً  املصرفية،  الودائع  إجمالي 
في املصــارف احلكومية، تعود لدوائر 
عامــة، فيمــا تنقســم النســبة 
املتبقيــة بــني الزبائن والشــركات 

احمللية واألجنبية.

لـ  وقال اخلبير املصرفــي نهاد عبود 
الودائع  »انخفاض حجم  إن  »احلياة« 
ســببه تراجع النفقــات احلكومية 
بعد عام 2014، خصوصاً وأن معظم 

الودائع في مصارف حكومية«. 
وأضاف أن »سياسية التقشف التي 
تراجعاً  انعكست  احلكومة  اتبعتها 
في ودائع القطاع اخلاص من 20 مليار 

دوالر إلى 18 ملياراً عام 2016«.
وحــذر عبــود مــن »تركــز الودائع 
احلكوميــة واقتصــار تعامالتها مع 
مصرف  وحتديداً  احلكومية،  املصارف 
الرافديــن الذي يســتحوذ على 45 
الودائع، ما  املئة مــن إجمالــي  في 
يحمل في طياته أخطاراً كبيرة في 
حال وقوع أي طــارئ، إضافة إلى أنه 
إضعاف متعمــد للقطاع املصرفي 

العراقي اخلاص«.
وأفــاد مصدر فــي البنــك املركزي، 
في حديــث لـ »احلياة« بــأن »تراجع 
مستويات الودائع في املصارف سببه 

أزمة هبوط أسعار النفط وتكاليف 
احلكومة  ونفقات  داعش  على  احلرب 

على النزوح الداخلي«.
اتبع سياســة  »البنك  أن  وأوضــح 
حكيمة متكن مــن خاللها من إدارة 
السياســة املالية من دون أن يترتب 
على ذلك أي نتائج ســلبية، فالعراق 
مر بأزمة شــديدة جــداً متثلت في 
هبــوط مفاجئ في حجــم الودائع 
وأصبحــت  واخلاصــة،  احلكوميــة 
الســيولة النقديــة تتــداول خارج 
بها  التحكم  املصارف، وهنا يصعب 
أو توجيهها أو حتــى إدارتها لتأمني 
كميات كافية مــن الدينار لتغطية 

النفقات الكبيرة«. 
وقال: »سيسجل حجم هذه الودائع 
منواً كبيــراً خالل العام احلالي نتيجة 
رفــع العديد من البنــود التي كانت 
تشــكل أعباًء على خزينــة الدولة، 
منهــا نفقات احلرب التــي تبلغ 30 
اإلنفاق  وتقليل  يوميــاً،  دوالر  مليون 

غير ضروري الذي ميكن استغالله في 
مشاريع مجدية اقتصادياً«.

وقالت عضو اللجنة املالية البرملانية 
محاســن حمــدون إن »الثقافــات 
القدمية التــي ال تزال مطبقة لعبت 
دوراً بــارزاً فــي نســب التعامل مع 

القطاع املصرفي«.
وأشــارت إلى أن »املواطن العراقي ال 
يزال يفضل االحتفــاظ بأمواله في 
بيته، سواء عمالت أو ذهب، خوفاً من 
حدوث أي طــارئ أو حرب أو نزوح غير 

متوقع«.
وأضافــت: »الســبب اآلخــر لبقاء 
نسب الودائع املصرفية دون املستوى 
املطلوب، يتمثل في أن املصارف متتنع 

عن أي نشاط إعالني أو تثقيفي«.
ويشــهد العراق توســعاً ملحوظاً 
فــي عدد املصارف األهليــة وافتتاح 
إذ بلغ  فروع ملصارف عربية وأجنبية، 
عددها حتى نهاية عــام 2007 نحو 

110 مصارف ومؤسسة مالية.

بلغت 52 مليار دوالر في عام 2016تقـرير

المصارف الحكومية تستحوذ على 60 % من الودائع
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات مكتــب احلكومة 
الرئيس  املؤشــر  تراجع  اليابانيــة 
لقياس أداء االقتصاد الياباني خالل 
كانــون األول املاضــي، بأكثــر من 

التقديرات األولية. 
في الوقت نفســه، ارتفع مؤشــر 
التزامــن االقتصــادي الذي يقيس 
إلى  الراهـــن  االقتصادي  النشاط 
120.2 نقطــة خــالل كانــون أول 

املاضي مقابل 117.9 نقطة
األســهم  ارتفعت  الســياق،  في 
اتســمت  تعامالت  اليابانيــة في 
بالتقلب أمس االثنني متعافية من 
أقل مستوى في ستة أشهر الذي 
سجلته في وقت سابق من اجللسة 
مع تغطية املســتثمرين للمراكز 
التي  األسهم  واقتناصهم  املدينة 
ينتهي أجل توزيعاتها النقدية هذا 

األسبوع.
وقــال املتعاملون إن بنــك اليابان 
املركزي اشــترى علــى األرجح في 
السوق  لدعم  املؤشــرات  صناديق 
بعــد أن منيــت بخســائر فــي 
التعامالت املبكــرة نتيجة اخملاوف 

من حرب جتارية عاملية.
القياســي  نيكي  املؤشــر  وأغلق 
مرتفعــا 0.7 باملئة عند 20766.10 
نقطة بعدما ســجل أقل مستوى 
 20347.49 عنــد  أيلول  أواخر  منذ 

نقطة.
ومع اقتراب نهاية السنة املالية في 
31 آذار ملعظم الشــركات املدرجة 
بالبورصة فقد عمد املســتثمرون 
إلى الشراء في بعض األسهم قبل 

أن تصبح دون توزيعات نقدية.

الثقل على  وارتفعت األسهم ذات 
املؤشر حيث صعد فانوك 2.2 باملئة 
وفاست للتجزئة 1.3 باملئة ودايكني 

للصناعات 2.2 باملئة.
الصناعــات  أســهم  وتفوقــت 
أســتيالس  وزاد ســهم  الدوائية. 
فارما وســهم إيســاي 1.4 باملئة 

لكل منهما.
األوســع  توبكس  املؤشــر  وصعد 
نطاقا 0.4 املئة ليصل إلى 1671.32 

نقطة.
قرر  الياباني  املركــزي  البنك  وكان 
اإلبقــاء على سياســته النقدية 
الهادفــة ملكافحــة االنكمــاش، 
وحتفيــز ثالــث أكبــر اقتصاد في 

العالم على النمو.
»االقتصاد  بيــان:  البنك، في  وقال 
معتدل،  بشكل  يتوســع  الياباني 
في ظــل دورة جيدة من الدخل إلى 
مخاطر  من  حــذر  لكنه  اإلنفاق«، 
تواجه اآلفاق املستقبلية لالقتصاد، 
تشــمل السياســات االقتصادية 
للواليــات املتحــدة، وتأثيرها على 
األسواق املالية العاملية، والتطورات 
الناشــئة  االقتصادات  في  احلالية 
واملصدرة للسلع األساسية، عالوة 
علــى املفاوضات اخلاصــة بخروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وكان معــدل التضخم الســنوي 
فــي اليابان قد بلــغ 0.9 في املائة 
زيادة  املاضي، في  الثاني  في كانون 
للشهر الثالث عشر على التوالي، 
وسط تزايد أسعار الطاقة العاملية، 

حسبما ذكرت احلكومة.
وال يزال هذا الرقم بعيداً عن هدف 
التضخــم، البالــغ 2 فــي املائة، 

احملدد منذ 5 ســنوات، عندما بدأت 
احلكومــة فــي تطبيق إجــراءات 

تخفيف القيود النقدية.
وأطلق بنــك اليابان املركزي حملة 
للتيسير النقدي في نيسان 2013 
ملواجهــة التباطــؤ االقتصــادي، 
متطلعاً لتحقيق معدل للتضخم 

بنسبة 2 في املائة.
وجــددت اليابان، الشــهر املاضي، 
واليــة محافــظ البنــك املركزي 
هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على 
ثقة رئيس الوزراء شــينزو آبي في 
اقتصاد  انتشال  احملافظ على  قدرة 

اليابان من الركود.
وأشــرف كــورودا على سياســة 
وطبق  متشــددة،  نقدي  تيســير 
فائدة  معــدالت  الثاني  كانون  في 
ســلبية ألول مرة في تاريخ البنك 
رســوماً  ليفرض  الياباني،  املركزي 

على األموال املودعة لدى البنك.
وتعهد البنك املركزي أيضاً باإلبقاء 
على عائدات الســندات احلكومية 
ملــدة 10 ســنوات حــول الصفر، 
مواصالً عمليات الشــراء بحسب 

الضرورة.
في حني أظهــرت بيانات يابانية أن 
اقتصــاد البالد ســجل معدل منو 
بـ1.6 في املائة خــالل الربع األخير 
مــن عــام 2017، فــي تعديل عن 
تقديرات أولية قدرها 0.5 في املائة.

وجتــاوزت تلــك القــراءة توقعات 
املائة،  0.8 في  التي بلغــت  النمو، 
استطلعت  الذين  احملللني  قبل  من 
التجارية  آراءهم صحيفة »نيكي« 
الثامن على  الربع  اليومية، ومثلت 

التوالي من التوسع االقتصادي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــدد منوتشــني في مقابلة مع 
على  اإلخبارية  »فوكس«  شــبكة 
أنه إذا لم يتــم التوصل إلى اتفاق 
مــع الصني، فإن ترمب ســيفرض 
الرســوم علــى قطاعــات، تقول 
واشــنطن إن بكني ســرقت فيها 

تكنولوحيا أميركية.
وقال منوتشني »ســنمضي قدًما 
في رسومنا. نحن نعمل على ذلك«. 
واجلمعــة حذرت الصــني الواليات 
املتحدة من أنها »ال تخشــى قيام 
حرب جتارية«، مهددة بفرض رسوم 
بقيمــة ثالثة مليــارات دوالر على 
اإلجراءات  على  ردًا  أميركية  واردات 

التجارية األميركية اجلديدة.
وفــي مقابلته األحد، كــرر الوزير 
ترمب  أعلنــه  كان  مــا  األميركي 
من »أننا لســنا خائفني من احلرب 
التجارية«، لكنــه أوضح أنه أجرى 
رئيس  »محادثات مثمرة جــًدا مع 

الوزراء )الصيني(«.
أضــاف منوتشــني »أنــا متفائل 
بحــذر بتوصلنا إلى اتفــاق، لكن 
إذا لــم يحصل ذلك فســنمضي 
قدًما بهذه الرســوم. لن نتريث في 
تطبيقها ما لم نتوصل إلى اتفاق 

مقبول يحظى مبوافقة الرئيس«.
وبالرغــم مــن تراجــع البورصات 
العامليــة بســبب قــرار ترمب، إال 
أن وزيــر اخلزانــة شــدد علــى أن 

هذه اإلجــراءات ســتكون مفيدة 
لالقتصاد على املدى الطويل.

وقال منوتشني »على املدى القصير 
ســتكون الســوق متقلبة )لكن( 
املوضــوع األهم هو أين ســتكون 

)السوق( على املدى الطويل«. 
وتابــع: »أعتقــد أن ما نقــوم به 
ســيكون على املدى الطويل جيًدا 
يدفع  الــذي كان  لالقتصــاد  جًدا 
باجتاه جتارة حرة ونزيهة«. ولفت إلى 
أن فتح الصني ألســواقها سيوفر 

فرًصا هائلة للشركات األميركية.
على صعيد آخر، توصلت ســيول 
يقضي  تفاهــم  إلى  وواشــنطن 
مبراجعة اتفاقهما في شأن التجارة 
احلــرة والرســوم اجلمركيــة على 
احلديــد الصلب، على وفق ما أعلن 
وزير التجــارة الكوري اجلنوبي كيم 

هيون تشونغ.
وقــال الوزيــر لدى وصولــه مطار 

إنتشــون الدولي في ســيول بعد 
محادثــات في واشــنطن، إنه »مت 
التوصــل إلى اتفــاق مبدئي على 
املســائل املتعلقة باتفاق التجارة 

احلرة واحلديد الصلب«.
ونقلت عنه وكالة »يونهاب« قوله 
إنه »ال تزال هناك حاجة حلل بعض 
املســائل التقنيــة علــى صعيد 
»سيتم  أنه  إلى  عملي«، مشــيرا 

االنتهاء من ذلك قريبا«.
إن »ســيول جنحت في  وقال كيم 
الدفاع عن خطها األحمر في شأن 
املنتجــات الزراعيــة، وأنه لم يتم 
تقدمي مزيد من التنازالت في شــأن 

الرسوم«.
وأوضــح أن االتفاق انهى الضبابية 
الصلب،  باحلديــد  يتعلــق  ما  في 
وسيســمح بشــحن املنتجــات 
الواليات  إلــى  اجلنوبية  الكوريــة 

املتحدة.

تراجع نشاط االقتصاد الياباني 
واشنطن: ماضون بالرسوم

 على سلع صينية 

أكدت أنها ال تخشى حربًا تجارية
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البــاردة ألربعة  لقد اســتمرت احلرب 
عقود، وفي نــواح كثيرة كانت بدايتها 
ونهايتهــا في برلني. اخلبر الســار هو 
أنها بقيت باردة - ألن األسلحة النووية 
فرضت انضباطا لم يكن موجودا خالل 
منافســات القوى العظمى السابقة 
- إضافة إلــى انتصار الواليات املتحدة 
وذلك  واآلسيويني،  األوروبيني  وحلفائها 
راجع للجهود السياسية واالقتصادية 
والعسكرية املستمرة التي لم يتمكن 
االحتاد السوفييتي من التماشي معها 

في نهاية املطاف. 
بعد ربع قرن من انتهــاء احلرب الباردة، 
نواجــه اآلن حربــا ثانيــة مختلفــة 
ومألوفة على حد ســواء. إن روســيا 
لم تعد قــوة عظمى، بل هي بلد يبلغ 
عدد ســكانه نحو 145 مليون نسمة، 
مع اقتصاد يعتمد على ســعر النفط 
والغاز، مع غياب أيديولوجية سياسية. 
وعلــى الرغم من ذلــك، فإنها ما تزال 
إحــدى الدولتــني الرئيســيتني التي 
متتلك األســلحة النوويــة، ولها مقر 
دائم في مجلس األمن، وهي مستعدة 
العســكرية  قدراتهــا  الســتعمال 
والطاقــة واإلنترنــت لدعــم احللفاء 

وإضعاف اجليران واخلصوم.
لقد كان هذا الوضع محتوما. وكان من 
املتوقع أن تستهل احلرب الباردة حقبة 
جديدة من العالقات الروســية الودية 
مــع الواليــات املتحدة وأوروبــا. وكان 
الكثيرون يعتقدون أن روســيا ما بعد 
الشيوعية ســوف تركز على التنمية 
وبــدأت  والسياســية.  االقتصاديــة 
العالقات بداية جيــدة عندما تعاونت 
روســيا مع الواليات املتحدة -  بدال من 
العراق - في عكس غزو صدام حســني 

للكويت.
لكن هــذا التعــاون لم يــدم طويال. 
وهذه مســألة سيناقشــها املؤرخون 
لعقــود قادمــة. ســوف يلقي بعض 
املراقبني اللوم على الرؤساء األميركيني 
املتعاقبــني، مــع اإلشــارة إلى نقص 
إلى روســيا  الدعم االقتصادي املقدم 
التي تعاني مــن عدة صراعات، واألكثر 
من ذلك، إلى توســيع حلف شــمال 
األطلســي، الذي من احملتمل أن يحذو 
حذوها، من خالل اعتباره روسيا مبنزلة 

خصم محتمل.
صحيح أن الواليات املتحدة ميكنها، بل 
كان ينبغي لها أن تكون أكثر ســخاء 

خالل انتقال روسيا املؤلم إلى اقتصاد 
الســوق في التسعينيات. كما أنه من 
الناتو كان  أن توســيع  الواضــح  غير 
األخرى  األمنية  الترتيبــات  من  أفضل 
ألوروبا التي كانت ستشــمل روســيا. 
ومع ذلــك، فــإن نصيب األســد من 
املســؤولية عن ظهور حرب باردة ثانية 
هو نصيب روســيا، وقبل كل شــيء 
فالدميير بوتني. وكالعديد من أســالفه، 
الذي تهيمن  العاملي  النظام  بوتني  عّد 
تهديدا حلكمه  املتحدة  الواليات  عليه 
وملا عــّده املكان الصحيــح لبالده في 

العالم.
لقد استعملت روســيا في السنوات 
الحتالل  املســلحة  القــوة  األخيــرة 
والستيالء على شبه جزيرة القرم، وهي 
عملية تنتهك املبدأ األساسي للقانون 
الدولي الذي لــن تتغير حدوده بالقوة. 
الوســائل  اســتعمال  بوتني  ويواصل 
العسكرية والسرية لزعزعة االستقرار 
وأجزاء  وجورجيا  الشرقية  أوكرانيا  في 
القوة  روسيا  واستعملت  البلقان.  من 
العسكرية بطرق وحشية بنحو خاص 
في ســوريا لدعم نظام بشــار األسد 

املروع.

وقد ذهب بوتني إلى أبعد من ذلك، على 
حد تعبير املستشــار اخلاص األميركي 
»االحتيــال  لتنفيــذ  مولــر،  روبــرت 
واخلداع لغــرض التدخل في العمليات 
السياســية واالنتخابيــة األميركية، 
مبا في ذلك االنتخابات الرئاســية لعام 
2016«. وقــد أوضــح رؤســاء وكاالت 
يتوقعون  أنهــم  األميركية  اخملابــرات 
املزيد من هذه اجلهــود من اآلن وحتى 
انتخابات الكونغرس في منتصف املدة 

في تشرين الثاني / نوفمبر.
ومبا أن روسيا أصبحت دولة حتريفية، وإن 
كانت هناك القليل من الشكوك حول 
قلب الوضع القائم بأية وســيلة، فإن 
دعم الدفاع األوروبي وتوفير األســلحة 
منطقي.  رد  هــو  ألوكرانيا  الفتاكــة 
ولكن مــا الذي ينبغي علــى الواليات 
املتحــدة القيام به، إضافــة إلى احلد 
ومطالبة  التصويــت  آالت  من ضعف 
خطوات  باتخاذ  التكنولوجيا  شركات 
ملنع احلكومــات األجنبية من محاولة 

التأثير على السياسة األميركية؟
االعتراف  األميركيني  بداية، يجب على 
بأن الدفاع ليــس كافيا. إن الكونغرس 
محق فــي املطالبة بفــرض عقوبات 

إضافيــة، لكن دونالــد ترامب مخطأ 
في رفض تنفيذ العقوبات التي صادق 

عليها الكونغرس بالفعل.
ويتعــني علــى احلكومــة األميركية 
أيضا التعبير عن رأيهــا وانتقاد نظام 
روســي يعتقــل خصومــه ويقتــل 
الصحفيني. إذا كان ترامب، ألي ســبب 
يزال يدلل روســيا،  من األســباب، ما 
يجب على الكونغرس، ووسائل اإلعالم، 
واملؤسســات، واألكادمييني الكشــف 
عن الفســاد الذي مييز حكــم بوتني. 
وقد يؤدي تعميم مثل هذه املعلومات 
لبوتني،  الداخلية  املعارضــة  زيادة  إلى 
وإقناعه بالتوقف عن مزيد من التدخل 
واألوروبية،  األميركية  السياســة  في 
ومــع مرور الوقــت، ودعم قــوى أكثر 

مسؤولية داخل روسيا.
وفي الوقت نفســه، ال ينبغي أن يكون 
الهدف هو إنهاء ما تبقى من العالقات 
بالفعل  التي هي  الروسية،  األمريكية 
في حالة أسوأ مما كانت عليه في احلرب 
البــاردة األولى. وينبغي الســعي إلى 
التعاون الدبلوماسي كلما أمكن ذلك، 
وذلك لصالح أميركا. ورمبا تكون روسيا 
مســتعدة لوقف التدخل في شــرق 

إذا  العقوبات،  أوكرانيا مقابل تخفيف 
أمكن التأكد مــن أن الروس العرقيني 
لن يواجهوا أعمــاال انتقامية. وباملثل، 
لــه مصلحة  الكرملــني ليس  فــإن 
في التصعيد العســكري في ســوريا 
الذي من شــأنه أن يزيــد من التكلفة 

املتواضعة نسبيا لتدخله هناك.
وفي الوقت نفســه، هناك حاجة إلى 
العقوبات ضد  لتشــديد  روسيا  دعم 
كوريا الشــمالية. وســيكون احلفاظ 
ترتيبات حتديد األســلحة وجتنب  على 
ســباق تســلح نووي جديــد أمرا في 

مصلحة كال البلدين.
إلى ذلك، هنــاك حاجة لعقد  إضافة 
اجتماعــات دبلوماســية منتظمــة، 
وللقيام  وأكادميــي،  ثقافــي  وتبــادل 
بزيــارات من جانب وفــود الكوجنرس - 
ليس كامتياز، وإمنا كوسيلة إلثبات أن 
العديد من األميركيني مييلون إلى إقامة 
عالقة ودية مع روسيا إذا تصرفت مبزيد 
مــن ضبط النفس. الواليــات املتحدة 
تلتزم  أن  املصلحــة  لهــم  وحلفاؤها 
روسيا باالنضباط في فترة حكم بوتني 
- وفي روســيا التي ســتتميز بشيء 

مختلف عن مذهب بوتني بعد رحيله.

2017 شهدت منطقة الشرق  في العام 
األوسط أحداثاً مهمة، واالستفتاء الذي 
جرى في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017، في 
جلب  وقد  منها،  كردستان-العراق-واحد 
اهتمام الكثير من اجلهات الرسمية وغير 
الرســمية ومن املراقبني السياسيني في 
انحاء العالم. وكان الشــعار: »هل تريد 
أن يصبــح إقليــم كردســتان واملناطق 
الكردســتانية خــارج اإلقليــم دولــة 

مستقلة؟«.
األحزاب  تصرفــت  كيــف  هنــا  يهمنا 
السياســية علــى شــتى توجهاتهــا 
األيديولوجية، الصحافة واملثقفون ورجال 
السياسة والبرملانيون الكرد فيما يخص 
هذا االستفتاء. واألهم هو ان نتوصل الى 
قناعة واضحة عن مدى نضوج أو تخلف 
الوعي السياسي في مجتمعنا بعد 24 
عاماً من استقالل شبه تام وإدارة كردية، 
حكومــة وبرملان وأجهزة أمن وشــرطة 
وقوات مسلحة وميزانية كبيرة ومطارين 
دوليني ومساعدات ودعم من دول العالم؟ 
من الســهل دغدغة العواطف القومية 
في مجتمع ســاذج يجهل جوهر قادته 

وينقــاد من دون حتفــظ وراء »قائد« يعد 
شــعبه بتحقيق حلمه في انشاء دولته 
املســتقلة، من دون النظر الــى الواقع 
احلّي الذي عاش فيه في ظل الســلطة 
املطلقة لهذا »القائد« لفترة امتدت 24 

عاماً.
هل جنــاح »القائد« في اقحام شــعبه 
الشــخصية،  وطموحاته  مغامراته  في 
بعــد ان أعيته احليل وســدت في وجهه 
املنافــذ، فالهــدف غير املعلــن واألهم 
في كل املناورة هو البقاء »رئيســاً حتى 
النهاية وجعــل املنصب وراثياً«  هل تنم 
عن ذكائه؟ أو سذاجة وتخلف مجتمعه؟ 
وجــن مثقفيــه؟ أم دليل علــى تنامي 
والفســاد على أوسع  االنتهازية  ظاهرة 
نطاق في صفوف املثقفني الكرد ورؤساء 
انهم اختاروا  الى حدود  الكردية  األحزاب 
اجليــوب املليئة بدل التمســك بالقيم 

الوطنية وكرامة االمة وحكم التاريخ. 
الســؤال األهم في هذه احلالــة، وقد مت 
جتاهله عمداً: هل القرار حول االستفتاء 
السياســية؟  واحلنكة  احلكمة  من  نابع 
أم نابع من التهور والغطرســة الفارغة؟ 

دوافعــه احلقيقية؟ تربيتــه؟ خلفياته؟ 
عالقاتــه اخلارجية؟ القائد واملــال؟ ماذا 
عمــل بالقانــون وباحليــاة الدميقراطية 
واحليــاة البرملانية وحريــة التعبير وعن 
اإلدارة البوليسية الى أقامها في املناطق 
اخلاضعة لســيطرته املباشرة؟ كان من 
الواجب ان حتلل جميع هذه املواقف ليس 
على ضوء ما تبثه أجهزة االعالم احلزبية 
الغارقة في الكذب مــن العيار الثقيل، 
بل أفعاله وتشــخيص نوايــاه والتي ال 
يظهرها، بل يخفيها حتت شعارات براقه 

لتضليل اجملتمع؟
القرارات املبنية على احلنكة السياسية 
هي قــرارات ناضجــة تنبع مــن اخلبرة 
العميقــة ورؤيــة العواقب قبــل البدء 
باخلطــوة األولى، ولن تتفاجــأ بإجراءات 
الطــرف املعــادي، فقــد احتاطت لكل 
التوقعات، بعد ان حصلت على ضمانات 
خارجية وداخلية، وتســير بخطًى ثابته 
نحو حتقيق أهدافها. وهي قد رســخت 
مســبقاً منذ أعوام البنى التحتية التي 
تقوم عليهــا الدولة مع جميع مقومات 
التي  زوال اخملاطر  البقاء للشــعب حتى 

تهدد وجوده وهويته!
أما ممارسة السياسة بالتهور أو احلماقة، 
العاطفي،  الشــخصي  باملــزاج  فتتأثر 
ويختفي منطق العقل والروية والتحاور. 
ويقــود الى اتخاذ مواقــف ارجتالية وغير 
يريد  العواقب. وفي هذه احلالة  مدروسة 
»الرئيس« أن يكون محط أنظار اجلماهير 
وعبقرتيه  لعظمتــه  واعجاباً  تصفيقا 
الفريــدة، قائد مــن هذا الطــراز مغرم 
باملديح كذباً، ســريع الغضب، ال مييز بني 
أعقل  بأنه  ويتوهــم  والصديــق،  العدو 
الناس ويرى نفسه في مصاف القديسني 
وفوق املسائلة. خاصة انه يعرف انه حول 
أســلوب تفكير حزبه املدجن واجلماهير 
الى  االنتهازيون  واملثقفــون  الســاذجة 
»عقلية القطيع« التي التعرف شيئاً آخر 
غير االنقياد االعمى والتصفيق »للبطل 

القومي«.
وعندمــا يتأكد«الرئيــس« مــن تفعيل 
»عقلية القطيع«، يزداد جتاهله للحقائق 
على أرض الواقع، ممعناً في املعاندة بحيث 

يغمض عينيه عن رؤية الواقع كما هو.
رجال »القائــد« الذين عينوا في مناصب 

وزارية فــي بغداد حالة تبعث على الرثاء، 
هؤالء »ابطال » في كردســتان التشوب 
والويل ملن الميدحهم  سمعتهم شائبة، 
في  فترة  يقضــون  هــؤالء  ويعظمهم. 
الــوزارات، لكن مناخ بغــداد ليس مناخ 

كردستان. 
كردستان مرتع خصب للقادة »اللصوص«
املناخ السياســي في بغداد اليســمح 
بالتمــادي في الفســاد واالختالســات، 

فينكشف جوهر وزراء »الرئيس«.
ومعهــم  كردســتان  الــى  ويعــادون 

شهاداتهم »كلصوص« محترفني«. 
رّد فعل »الرئيس« تبني العصبية انتقاماً 

من بغداد ومن الشعب الكردي نفسه.
ومــا ان يصلوا مطرودين مــن بغداد الى 
االعتبار  وإعادة  تأهيلهم  يعاد  كردستان، 
لهم، كأبطال الشعب الكردي، يعينهم 
»الرئيس« في جلان النزاهة ويســتمرون. 
الكردي  الشعب  األســلوب يفهم  بهذا 

انه »شعب ُمحقّرمن قيادته.«
ففي عــرف »الرئيس« وهــذا معمم في 
جميع املناطق حتت ســيطرته املباشرة، 
»ليســت هناك ظاهرة اختالس لألموال 

العامة« أو بنحو أدق، الفســاد قائم في 
القمة الشــك في ذلك، لكن ممنوع منعاً 

باتاً اإلشارة اليها حتى همساً. 
الصمــت مطبــق بحذافيره في  قانون 

كردستان!
وبهذه الصورة يتصرف »الرئيس« وأقرباؤه 
ومجموعة من موظفيه وكأنهم منزهون 
عن كل تهم الفساد والسرقات. فالنظام 
أقامه ورســخه ألعوام طويلة هو  الذي 
تســرق  حكومة  كليبتوكرات(  )نظــام 
قوت شــعبها. لقد تصرفوا مع اإلقليم 
كمستعمرة وهم كقوات محتلة همها 

االستحواذ على الثروة واملال!
السياسة  األمر، مبنطق ممارســة  ويصل 
بالتهور، أن يعلن بعصبية ظاهرة، وسط 
باخلطابات  املنتشــية  اجلماهير  تصفيق 
احلماســية الفارغة وهو يخاطب ويحذر 

دول العالم:
 اننا ال نقيم قيــد امنلة اعتباراً ألي كائن 
كان! ان لــم نتخلص من هــؤالء القادة 
املقبلة  األجيال  ومستقبل  فمستقبلنا 

معرض خملاطر جسام.
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 الخدمة والتقاعد 
العسكري والحشد

التعليمات التي اصدرها القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء والتي نشــرتها وســائل االعــالم املقروءة  
لتنظيم عمل وخدمة وتقاعد احلشــد الشعبي احتوت 
على تنظيم اداري لعمل احلشــد الشعبي واداء مهامه 
وهــي ليســت حقوقا وامتيــازات ومنافــع فقط كما 
يتصور البعض وامنا تضمنــت هذه التعليمات التزامات 
وواجبات ايضاً وكان مــن املطلوب اصدار التعليمات الن 
قانون هيئة احلشد الشعبي رقم )40( لسنة 2016 املادة 

احلادية عشر الفقرة.
 ثانيا اوجب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا 
القانون ال بل انه كان من املطلوب اصدار هذه التعليمات 
قبل هذا التاريخ ملضي مدة اكثر من ســنة ونصف على 
صدور هذا القانون ال ســيما وان احكام قانون احلشــد 
الشــعبي جاءت مختصــرة موجزة تســتدعي اصدار 
تعليمات لتفصيل وشــرح ذلك الوجيز واالختصار كما 
ان هذه التعليمات صدرت طبقاً الحكام الدستور حيث 
املادة التاســعة من الدستور والتي نظمت عمل القوات 
املســلحة وحظرت متوين اية قوات خــارج اطار القوات 
املســلحة وحظر العمل السياســي بأي شكل داخل 
القوات املسلحة تطبيقا ملبدأ حصر السالح بيد الدولة 
وكذلك فــأن اصدار هذه التعليمــات تعد داخلة ضمن 
ســلطات رئيس الوزراء بوصفه القائــد العام للقوات 
املسلحة واملســؤول التنفيذي املباشــر عن السياسة 
العامة للدولة ويتولى ادارة مجلس الوزراء املقررة مبوجب 

احكام املادة الثامنة والسبعني من الدستور.
 كذلك فأن قانون اخلدمة والتقاعد العســكري رقم )3( 
لسنة 2010 حدد جميع االمور اخلاصة بالقوات املسلحة 
بدءا من الدخول بهذه القوات كجندي او ضابط والترقية 
والترفيع والرواتب واالجازات  والدورات واملالكات  وللنقل 
الى التقاعــد وهذه وردت في قوانني عديــدة وفي اوامر 
اجليش وكراســّة الصالحيات وســوى ذلك من القوانني 
واالنظمة والتعليمات واالوامر العســكرية كذلك فان 
ماصدر جــاء تنفيذا الحكام قانون احلشــد الشــعبي 
رقم )40( لســنة 2016 اذ البد من حتديد مفهوم املقاتل 
واملتطــوع في احلشــد واملناصب في الهيئة وشــروط 
املتطوع في احلشــد واالمر الديواني اخلاص بالتثبيت في 
احلشــد  والقوانني النافذة مــن انضباط وخدمة مدنية 
وقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( لســنة 
2008 واالســتحقاق املالي واالمرة وتخويل الصالحيات 
لرئيس الهيئة وســلطته في اصــدار ضوابط وتطبيق 
القوانــني االخرى اضافــة للقوانني الســابقة كقانون 
العقوبات العســكري )19( لســنة 2007 واالصول )22( 
لســنة 2016 ورواتب موظفي الدولة )22( لسنة 2008 

والتقاعد املوحد )9( لسنة 2014 .
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الّصدفة: هي تلك املســافة املفترضة التحقيق 
علــى الرغم من هجــوم اآلف حقائق الوهم على 
اســتنزاف التصديق بصدد خلود تلك املســافة 

الغائمة -احلياة -.
وقد التقــى بطرفي أفق الوجود ) امــرأة ورجل (، 
مصطحبني معهما ذلك الوهج املتناســل برفق 
واضطــراب وارجتال , إذ إّن مــكان الّلقاء ) حقيقة 
الوجود ( هو بقعة متحركة، حلَّ في ربوع مصداقها 
) اإلنســان (، فكان الّلقاء في غياهب الّصدفة هو 
: )رجل وامرأة وعتبة (، طرفــا أُفق الوجود مع رمز 
املكان ) عتبة (، حيث أّول املستقبلني في مسكن 
احليــاة ،  وأّول القارئني لذاكــرة اخلطوات الّداخلة 
فيه، وآخر املوّدعني للخارجني منه .. وأعطت قارئة 
الّنّص وكاتبته مــّرة أخرى قراءة بحجم الّنّص ، إذ 
توهجت القراءة باكتشــافات اسقطت ما دونها 

وترامى ما فوقها امتداداً لها.
     إنَّهــا قراءة وكتابة للّنّص في الوقت نفســه، 
وقد جتلت مرحلة اخللق في إعادة كتابة الّنّص حني 
ارتسم اخلّط البيانّي في تنامي الّتجلي باكتشاف 

احلدث مّرة أخرى فكان التسلسل هو :
)غرق في نســيان ( ســبق هذا الّنســيان، )جرأة 
ملتهبة(، حتت إشــراف )جزء يسير من الّصمت (، 
ومــا هو إّل )احلياة من وجهة نظــر اخلدر والّتغيِّب 
الّتاّم عن سطح الواقع (، إنَّه ) الغرق في الّنسيان 
(، ومــا كان هذا اخلــدر والهرب مــن الوجود على 
ســطح األســئله العاقلة، إلَّ نتاَج )النقياد إلى 
حيث الّتربع وســط اجلنون واتباع الرغبة احملض ( 
حيث )جرأة ملتهبة(، ولم يفلح العقل في الوجود 
ضمن األسئلة املّرة في إجابات ضاعت بني )أنامل 

احلب ومخالب الضياع( .
     ويأتي الســؤال الستراحة ) أيهما أشد فتًكا , 

الّذاكرة البيضاء ، أم شواطئ الغياب ؟(.
     تلك هي الســتراحات املوجودة وســط جنون 
املُدى القادمة من حيــث ل اجتاه معلوم، فهي من 
أقصى مخابئ النفس تتناســل، لتصل محملة 
بألف صوت، وصمت يتالشــى، كالهما فوق رفوف 
خلقت لتبتلع اإلجابات أبداً حني يكون الســؤال ) 

أّيهما أشد فتًكا(.
     وتبــزغ أول هتافات الكشــف في دائرة احملاكاة 
)العتبة (، تلك الفجوة التي تشرف على كل احلياة 
)أن نهاجــر يعني أن جنتاز العتبة (، إنه املكان الذي 
نحمله فينا أينما توجهت بنا سبل احلضور وبوادر 
الغياب، ثم تأتي حلظات مقاومة الغرق في أنفاس 
قد ل ترفد البلوغ بشــيء من التراجع ) ليس من 
الســهل الشــروع من جديد ( ملاذا ؟  ) بعد اجتياز 
العتبة كل شيء يغرق في اجلهل بعد النسيان (، 
تلك هي احلكاية حــني يحتفل املعنى بخرق قدمي 
لقانون العودة ، انهما:  )يعلمان جيداً أن ليس أمام 
املرء سوى حياة واحدة،  فإن قطعها عبر العتبة ..(.

    إن الوهــج احلقيقي هو مايصدر من نُُبْوَءٍة أولى 
في أن اإلنســان واحد واحلياة واحــدة، وما اخلروج 
والدخول فيها إلّ تعبير ضمني في إجراء تشتيت 
حلبِة رمٍل واحــدة في مياه محيــط النفس، وإن 
هناك من ميكث على طول درب الغفلة، إّنه ) اخلدر 
والتغاضــي (، إّنــه ) النســيان ( إذ ل يكون طريق 
العودة الّ واحداً حني يتم عبور العتبة ) فلن يعود 

إليها ثانية الّ عبر النسيان(.
    إن استغالل النص بهذه الدراية , تعطي منحة 
الســتقراء عن كثب لكل ماهو قائم على أساس 
البث والتلقي، كما أن احملاكاة ترسم بألفة شعرية 
مسارات دافئة تتمكن من قهر جليد الستغراب، 
والتيه عن خفايــا العتبات واملقاصد، وليس خفًيا 
أن محاولة إعادة اخللق ل تشــبه الترميم بشيء 

فعندها سيكون النص معاقاً .
 إنَّ محاولــة إعــادة اخللق هي عودة لستنشــاق 
نقاء مخبأ حتت رموز النــص األصلي بعد امتالك 

تأشيرات الدخول والبحث في حقائب )النسيان(.
إن في هــذا النص مشــروعية اإلبحــار من دون 
اصطحاب خريطة لطريق ما، أو الستعانة بقراءة 
قدمية إلشــارات مرور او اجتاهــات بوصلة، فحيث 
يخترق نصل الكتشــاف ســتائر احلدث، ستكون 
حينها الندبة التي ميكنها أن تتحدث عن حكاية 

أو تأريخ ما.

محاكاة تعبر عتبة النَّّص 
في رواية امرأة القارورة

د. جمال عجيل األزبجي

عبد علي حسن

ينتمي املشــروع الشــعري للشاعرة 
نضال القاضي إلى فضاء احلساســية 
الشــعرية جليل التســعينات ، حيث 
نشــرت أولــى نصوصها فــي مجلة 
أســفار عــام 1993، إذ ارتبطــت تلك 
احلساســبة وعلى نحو واســع ومؤثر 
النثر  لقصيــدة  الفاعــل  بالظهــور 
العراقية وتســيدها املشهد الشعري 
العراقي ، وهو ما عكس وعيا متقدما 
من شــعراء هذا اجليل مبؤثرات الوضع 
الجتماعي العراقي وضرورة طرح نص 
قد  بحساسية شعرية جديدة  يتمتع 
تشــكل قطيعة مع ما أجنزه شــعراء 
العقود الســابقة ولعــل أقربها جيل 
الثمانينيات ، وعلة ذلك تتمثل بالواقع 
الجتماعــي املتغير الذي فرضته حرب 
اخلليج األولى والثانية ، إذ كان شعراء 
هذا اجليل على مقربــة مما أفرزته تلك 
احلرب من فضائع استدعت حساسية 
تغليب  علــى  تقوم  جديدة  شــعرية 
شعرية الواقع على شعرية اللغة التي 
اهتم بتركيباتها شعراء السبعينيات 
ببالغتها  الهتمام  والثمانيات وكذلك 
، وهكذا كان لشــعراء التســعينيات 
الشــعري  أمنوذجهم  لتقدمي  الفرصة 
من خالل بالغــة الواقع ،  فشــكلوا 
النتباه  عبر  الشــعرية  حساسيتهم 
للواقع املنتهك والغرائبي فأقتربوا من 
متثــل الواقع بالغيــا مخلفني وراءهم 
ســكونية وفوقية البالغة التقليدية 
املر  الواقــع  حركيــة  تفعيل  باجتــاه 
لتخليق  الشــعري  النص  واستبطان 
الواقــع اآلخــر / اجلمالــي لينفذ من 
براثــن قبح الواقع ، ولئن شــكل هذا 
الرؤية فإنهم  املنحى حساســية في 
ظهــروا بحساســية مفارقــة باجتاه 
حساســية املتخيل الشــعري لضخ 
اكبــر قدر من اخليــال ملواجهة ضغط 
الواقــع وانتهاكاته ، وبهذا املعنى فإن 
)كانط( يعرف احلساســية في مجال 
املعرفــة الفلســفية بأنهــا )القدرة 
على تلقي التصــورات بالطريقة التي 
بها يتأثــر الكائن احلــي باملوضوعات 
العارضــة ( اســتفادة مــن املفهوم 
العلمي للمصطلح إذ هو رد فعل غير 
اجلســم  في  املناعي  للجهاز  طبيعي 
ملؤثر خارجــي ، ويقترب القــاص ادورد 
اخلراط من مفهــوم كانط فيقول في 
كتابه ) احلساســية اجلديدة/ مقالت 
/ اآلداب  القصصيــة-دار  الظاهرة  في 
بيروت  1993( بأنهــا) النقلة النوعية 
التي حققتها القصــة العربية بتأثير 
مــن الواقع الجتماعي ( مشــيرا إلى 
أثــر الواقــع الجتماعــي ومعطياته 
املتمتع  في تشــكل اخملتلف اجلديــد 
بحساســية جديدة مفارقة ملا سبق 
، لذا فنحن ازاء عدد من احلساســيات 
الرؤية  تشــكالت  في  اختالفا  تشكل 
اللغة  البداعيــة مثــل حساســية 
وكل   ، املتخيــل  الســلوب/الرؤية/   /
مجتمعة  تشــكل  احلساسيات  هذه 
حساسية جديدة جليل جديد استجاب 
تفرده  لتحقيــق  الجتماعي  للواقــع 

وجتاوزه للحساسية الشعرية القدمية 
، وهذا ماسنحاول تقصيه في الكتاب 
اجلديــد للشــاعرة نضال  الشــعري 
القاضــي )راهب العنــب( الصادر عن 
 / الثقافية- املغرب  مؤسســة املوجة 
2018 الذي تضمن الترجمة الفرنسية 
للنصوص بقلم الشاعرة املبدعة زكية 
املرموق ،وحتديدا فيما يخص حساسية 

املتخيل الشعري.
الواقعــي/ املتخيل واحدة  ثنائية  تعد 
من الثنائيات الضدية التي يقوم عليها 
بناء النص ، ومفهوم أي منهما يتضاد 
مع املفهوم اآلخــر ، فإذا كان الواقعي 
في ابســط مفاهيمه هو ما يشكل 
سابق الوجود في الذهن أي ما هو قائم 
يســتلزم الوعي به فإن املتخيل هو ما 
لم يشكل سابقا في الوجود الذهني 
أي ما هو ممكن ويستلزم الوعي به قدرة 
النص على اعادة تشــكل ما هو قائم 

الى ما هو ممكن أي اعادة انتاج الواقعي 
وتدويره ليكون واقعا آخرا غير ســابق 
الوجود ، وهنا يتم تكريس قوة املتخيل 
فــي تخليق احلساســية الشــعرية 
التــي تشــكل صدمة تســفر عن رد 
فعل املتلقــي في متثــل الواقع اآلخر 
الذي خلقه النص ، والذي ســيتمكن 
املتلقــي مــن ادراكه والوصــول اليه 
عبر اســتدعائه ملرجعاتيــه اجلمالية 
واملعرفيــة ، وتــكاد نصــوص )راهب 
العنــب( ومن خالل تكريــس الطاقة 
التخيليــة في كتابة قصيــدة النثر ، 
ان حتقق املعادلــة الصعبة في القدرة 
على اظهــار قوة الشــعر في النص 
التي متنح  النثري عبر فعالية املتخيل 
النص أجنحة ليحلق في فضاء مغاير 
واذا   ، النثري  مؤكدا شــعرية الفضاء 
ما أخذنا بنظر العتبار انثوية الكتابة 
الشــعرية فإن هذه النصوص تشكل 

رؤية انثوية تبدت في اللغة والسلوب 
عنوانات  اختيــار  وحتــى  واملوضــوع 
النصوص ، ممــا جعلها _ النصوص _ 
تقترب من الشــعر أكثر منه الى النثر 
بفعل قوة شــفافية الرؤيــة النثوية 
ومخيلتها في تأثيــث النصوص التي 
انتقلــت الــى فضاء الشــعر احلر- ل 
اعني شــعر التفعيلة -، ففي املقطع 
األول من نص )راهــب العنب( محاولة 
لإلمساك بفجائع نسوية عبر ترسيم  
تخيلي حاذق لوضع مأســاوي ينم عن 
قــدرة النص في الوصــول الى طبقة 
بعيدة من وضع النساء الذي شكلته 

الطبقات  الركيلوجية للوجع :--
) جميالت 

  كمكلومات
 نسوة خلف حائط

 ك هلع --
 ممسوك من ثدي

 ك هن مغروسات في نار
 كنــوم غزير تلطخن بحلــم ...النص 

ص8(
فالنص اآلنف الذكر يرســم مشــهد 
وعيا  ويشــكل  الدللة  ممتــد  تخيلي 
النص بتخليقه  انفــرد  الذي  باملمكن 
ملقاربة الواقع النثوي للنساء ، ومبعنى 
آخر فإن ماقام به النص هو تقدمي رؤية 
متخيلة خاصة بــه ، وقد مكنت هذه 
الرؤية النص من النتقال من الواقعي 
/ القائم الى املتخيل / املمكن الذي لم 
ســبق وجوده في الواقع وبالتالي في 
ذاكــرة املتلقي ، وإذا ما حاولنا تفكيك 
النص لكتشــاف البنــى املكونة له 
فإننا ســنكون ازاء معطيات اتسمت 
الشعرية  الصور  لتشــكل  بالتخييل 
الدالــة واملولدة جلملة مــن الدللت 
املســتدعية لذائقــة املتلقــي ، فال 
)الهلع ( املمســوك مــن الثدي يعمق 
اإلحســاس بخــوف ووضع النســوة 
اجملروحات وهــن  فــي عزلتهن خلف 
احلائط ، وكذلك صورة هؤلء النســوة 
وهن مغروســات في النار التي لمفك 
ولمفر مــن وجودهــن وبقائهن فيها 
، ولتقريب املشــهد اكثــر فإن النص 
يشــبه هــذا الوجودالنســوي كنوم 
اولئك  حلــم  عليه  يســتولي  عميق 
النســوة  ، وفي احملصلة الدللية التي 
ازاء حساسية  املتخيل فنحن  انتجها 
الصادمة  اللغة  اســتخدمت  جديدة 
الشعري  املتخيل  واملتوترة في تشييد 
الذي هيمن هيمنة كاملة على فضاء 
النــص حتى انــه لم يفســح مجال 
للنثر بالتسلل الى شبكة الستهالك 

واملرجع املألوف.
 وألســتكمال دورة التوتــر الشــعري 
اآلخر  يختلــق  النص  فــإن  وغموضه 
الذي  األول  اخملاطــب ليوصــل اجلــزء 
حتدثنا عنــه آنفا باجلــزء األخير الذي 
بني)اجلميالت  مشابهة  عالقة  يفترض 

( واخملاطب :--
        ) ك  انت ..

          محدقا في آذانهن
         قدمك على يدك وتقفز
         كي تنظر الى مايصغني

         وتترجرج في السالل
         عنبا نقيا طول الدرب

        وكتفه معلولة .    .....النص ص8( 
 ان حتول وظيفة النص من النفعالية 
الــى الفهامية/ اخلطابيــة قد أحدث 
بني  العالقة  ايجــاد  يســتلزم  توتــرا 
)اجلميــالت( و )انــت( ومحاولــة خلق 
مــوازاة بني القطبــني وجعل اخملاطب 
كاجلميــالت عبــر الصغــاء الداخلي 
غيــر املقيد مبنطقية الســمع باآلذان 
، اذ كصل اســتبدال الســمع بالرؤية 
، )تنظــر الــى مايصغني( ممــا أحدث 
حساسية تخيلية وسعت من مديات 
صلة اجلميالت باخملاطب ، وتظهر عالقة 
العنب  مفردة  عبــر  بالطبيعة  النص 
الذي ميأل الســالل املترجرجة ، العتب 
النقي الذي فرش دللته على اجلميالت 
واخملاطب على حد سواء لينتهي النص 
بجملة خبرية ) وكتفه معلولة ( تضع 
املتلقي في فضاء رؤية النص الشعرية 
التي كانت هدفــا لنثرية النص الذي 

اتسم بالوحدة العضوية والتكثيف.

حساسية المتخيل الشعري  في )راهب العنب(

إلــى  املصنــف  هــذا  يهــدف 
تقــدمي مجموعــة مــن املفاهيم 
أدوات  باعتبارها  البســتمولوجية 
وظيفية تكون قابلة لالســتنبات 
في تربة الثقافة العربية املعاصرة، 
ملا لها من أهمية إجرائية في حتليل 
بهذه  املتعلقــة  القضايا  بعــض 
املعرفية  آلياتها  وجتديــد  الثقافة 

واملنهجية.
نحن فــي حاجة إلى مكتســبات 
املعرفــة العلمية احلديثة من أجل 
حتديــث العقــل العربــي، وليس 
هناك من ســيقوم بهذه العملية 
غير الفاعلــني ضمن هذه الثقافة 
واملشــتغلني في مجــالت الفكر 
والنقد. من جهة أخــرى، فالدرس 

األكادميــي العربــي اليــوم فــي 
حاجــة كذلك إلى حتديــث آليات 
اشــتغاله عبــر إدمــاج املفاهيم 
البســتمولوجية فــي البرامــج 
ألن  العلمي،  والبحــث  التكوينية 
غيــاب التفكيــر النقــدي جعل 
املؤسســات اجلامعية عند العرب 
تعمل على تخريــج أطر »علمية« 
فرق  تقليديــة ل  تفكــر بطريقة 
بينها وبني مــن يتخرج من كليات 

الشريعة وأصول الدين.
لذلك، فإن الغرض من هذا الكتاب 
هــو تنــاول بعــض اإلشــكالت 
املرتبطــة مبفاهيم أساســية في 
البســتمولوجي.  البحث  تاريــخ 
وهي مفاهيم تشير إلى التحولت 
الكبرى التــي عرفها تاريخ العلم، 
والتي اتســمت بالثورة والتجديد، 

الثورة على القدمي واستئناف النظر 
في األفــكار التي يرى العلماء أنها 
زالــت تصلح لفهم وتفســير  ل 
بعض الظواهــر العلمية. هذه إذن 
مفاهيم فــي القطيعــة والثورة 
الفكر  عرفهــا  التــي  العلميــة 
اإلنســاني عموما والفكر العلمي 
بصفــة خاصة في مطلع العصور 
كما  العلمية«،  »الثــورة  احلديثة. 
يقول الدكتور بناصر البعزاتي، في 
حصلت  »كيف  القيمة  دراســات 
الثــورة العلمية«، هي تلك احلركة 
الشمولية التي ظهرت في القرنني 
الســادس عشر والســابع عشر، 
والتــي مســت »كل مرافق احلياة 
والعقدية  والجتماعية  العلميــة 
واملؤسسية خالل القرنني السادس 

عشر والسابع عشر

»القطيعة االبستمولوجية.. رحلة مفهوم 
بين العلم والثقافة« لمحمد مستقيم

دراسة

شعر

نص : ماري اليزابيث فراي
ترجمــة : قيــس مجيــد 

المولى

تَقف أمام قبري

وتنتحب ..
لست ُهناك

لست أنام
أنا ألُف ريح تعصف

أنا ملعان 
بريق األملاس على الثلج

أنا ضوء الشمس
بني احلبوب الناضجة

أنا مطر اخلريف الرقيق
أنا إندفاع الطيور

الصباحات  فــي  تســتفيق  حني 
الهادئة

أنا النجوم التي تشُع ليالً
لتقف

عند قبري تنتحب
لست ُهناك
أنا لم أُمت .

q.poem@yahoo.com

هامش /
 - مــاري أليزابيــث فــراي .. من 
شعراء القصيدة الواحدة ، وهي 

لم تكتب غير هذا النص ،
- رغم بساطة النص وأنسيابيته 
لكنه ترجم بفنية مختلفة من 

قبل من ترجم هذا النص ،
- الشــاعرة مــاري أمريكية من 

أوهايو ،

َلست ُهناك..

غالف اجملموعة الشعرية

الجزء االول

 
صــدرت مؤخراً عن دار نشــر "اوروك 
ميديا" في ســتوكهولم مجموعة 
شعرية ألحمد أحمد بعنوان " ألنك 
مّني" واجملموعة مبثابة قصيدة واحدة 
موزعة على 52 مقطعاً حتمل ثيمات 
متعددة، لكنها تشترك بخيط، يكاد 
أن يكــون خفي، ال أنــه يفصح عن 
ذاته أحياناً بومضات تدعو القارئ الى 

أن نسيج  ليكتشــف  تتبع مساره، 
القصيد إمنا يعبر عن حالة انسانية، 
لتجربة معاشــة، بتشظيها احيانا 
ومللمة وشائجها أحايني أخرى.. على 

غالف اجملموعة نقرأ:
في غيابِِك
بَِقيُت َحيَّاً

أتنفُس كُسلَْحفاْة
بينما، يَسَتنزُِف العمُر قارورَتَْه.

"ألنك مّني".. شعر



الفصل الثامن عشر
االحتالل االميركي2003 وأملي  في 

إعمار العراق 
العراق  الى  االميركية  القوات  دخول 
، مقترح الى البارونة »أميا نكلســن 
 ، الطائفــي  التطــرف  , ظهــور   «
التجمــع الدميقراطــي  فــي لندن 
، العــودة الــى بغداد ، إعمــار وزارة 
التخطيط ، دعــوة جامعة ميالنو ، 
هيئة االتصــاالت واالعالم ، اللجنة 
البشــرية،  للمســتوطنات  العليا 
، دعوة  العاملي في برشلونة  املنتدى 
السفير البريطاني ، امللحق الزراعي 
االميركي والعراقيني ، البنك الدولي 
، العمل مع الشــركات االميركية ، 
وحمام  احلبانية  معســكرات  جتربة 
العليــل ، العمــل مــع بارســون 
االستشارية ،  لقاء السيدة نداء في 
، العودة الى النشــاط  البحر امليت 
االستشاري – املوصل القدمية ، أخبار 
ســارة , تغلب واجتاهاتــه ، مكاتب 
تخطيط املدن املستحدثة ، مشروع 
انتقال   ، العمراني  التخطيط  قانون 
املكتــب، هل اتوقــف ، التوجه الى 

االستشاريني االجنليز.

مشاهدة دخول القوات االميركية 
الى العراق

كانت األشهر التي قضيتها في لندن 
أوائل هذه الســنة 2003، مضطربة 
وصعبة وطويلة ، حيث نسمع ونقرأ 
والعالم أجمع يتحدث حول حتشــد 
القوات االميركية في الكويت وقطر 
 . وتوالي اإلنذارات الى صدام حسني 
دورا كبيرا في  لعبت وسائل اإلعالم 
تهيئة الفكــر العاملي لتقبل دخول 
أمريكا الــى العراق متحدية العالم 

بذلك .
وان كنت أدعم فكرة التغيير بقرارة 
نفســي ، إال اني لم أرغــب بتدمير 
الــذي عملنا علــى بنائه  العــراق 
لسنوات . كان صدام قد ركب رأسه 
وادخــل العــراق مبشــاكل احلروب ، 
تارة مع ايران واخــرى مع الكويت و 
يقول ... اليــزال لدينا  » كونة اخرى 
» أي معركة اخرى . أدت تلك احلروب 
الى تخريب كبيــر في  ما حتقق في 
عهــد النهضة التي عمــت العراق 
تسعينات  وحتى  امللكي  العهد  في 
القــرن العشــرين . تشــرد بعدها 
العراقيــون وهاجروا الــى مختلف 
انحاء العالم . ومــن املقاربات التي 
اذكرها في هذا الصدد ، لم يبق من 
اخوتي وأقاربي واصدقائنا في بغداد 
من جيلــي وبعــده إال القليل جدا 
. عمــت البطالــة وتوقفت معظم 
املشــاريع وارتبك االقتصاد العراقي 
الى درجة االنهيار لوال واردات النفط 
. تردت اخلدمات وازدادت نفوس العراق 

وتردت البيئة الى درجة مخيفة .
في 9 آذار 2003 بدأ قصف الطائرات 
االميركية ملدينة بغــداد كما بدأت 
هجومها  االميركي  اجليش  قطعات 
األرضــي على البصرة . ال أدري كيف 
أصف شــعوري وأنــا كأي عراقي ، 
عاش طيلــة حياته وعمل وشــيد 
الكثير فــي بغداد والعــراق, أراهم 
يدمــرون مابنيناه القوات االميركية 
تدخــل العراق مبــوازاة خط النفط 
، اشاهد على  اجلنوبي في الصحراء 
تلفزيــون ال )بي بي ســي( ان ابنية 
بغداد وعلى طول االفق حتترق وتدمر 
نتيجة القصف االميركي ؟ بغدادنا 
، عراقنا ، أهالينا ، العراقيون جميعا 
، اجليش العراقــي . ال ندري ... ندمت 
لتركي بغداد في االجازة الصيفية ، 
وكم  كنت أرغب أن أكون في بغداد 
في ظروف كهذه لنعيش اللحظات 
.... هــذه نتائج  الصعبــة ســوية 
والسياسة   ، السياســة  طموحات 
الشــيطانية والسياسيني اجلهلة ، 
الذين ال يقدمون احلقائق وال البراهني 
ولكــن يدبــرون التهــم ،لتدعمها 
وتؤكد عليها وســائل االعالم كيما 

تصدق ....
 البعض يصدق ويؤمن !!

بهذه املشاعر ... وأخبار انهيار صدام 
حســني تنهال علينا عبر وســائل 
االعالم العامليــة جميعا ..... هذا ما 
صار .. بقينا نتابــع األخبار العاملية 
ونشاهد تقدم اجليش االميركي على 
شاشــات ال BBC ومسيرته شماال 
الدبابات  وكأمنــا  ايــة مقاومة  دون 
تتســابق في احتالل املدن والتي لم 
تعارض حتى وصول اجليش االميركي 
الى مقتربات النجف ..... عندما وقف 
أهالــي النجف في طريــق اجليوش 
، رافضــني دخولهم الــى املدينة ... 

ويتضح بعــد مفاوضات ومباحثات 
أن  االميركيــة  القيــادة  اقتنعــت 
األمريكان  دخــول  يرفضون  األهالي 
الى النجــف باعتبارها مدينة دينية 
مقدســة . في نفــس الوقت الذي 
تتقدم اجليوش االميركية الى بغداد 
تتجه القــوات واجليوش البريطانية 
باجتاه البصــرة ....انقطعت في تلك 
األيــام جميع اتصاالتنا مع بغداد وال 
ندري ماذا يحــل مبصيرنا هناك  وأي 

عراق سنواجه ؟؟
أســقط الشــعب العراقــي متثال 
2003/4/9 وبذلك اعتبرت  صدام في 
جمهورية صدام قــد انتهت،إال أني 
شعرت شخصيا وكأمنا دقت ساعة 
العمل .... وبدأت بالتخطيط ورسم 

طريق العودة الى بغداد.
عــن مفهومهم   الكثير  يتســاءل 
لصدام حســني كدكتاتور أو الرجل 
القوي وكيف كان وملاذا كان ... أقول 
إن التأريخ سيحكم على كل انسان 
عن طريق أعماله وإجنازاته. لقد حقق 
صدام حســني وخالل فترة حكمة ، 
وهذا من واجبه ، العديد من األعمال 
لتطوير العراق خــالل حياته ومنها 
تأميم النفط واكمال بناء الســدود 
 ... خلزن املياه ومنهاج محــو االمية 
كما كانت لديه من القسوة والشدة 
في الكثيــر من االحيان االخرى وقام 
بأعمــال ال تغتفــر ، باإلضافة الى 
دخوله حروبا ال داعــي لها كما أرى 
، أدت الى تدمير العــراق ، وهذه من 
االمور غيــر االعتيادية في مفاهيم 

الكثير من الشعوب املتحضرة.

مقترح إعمار العراق الى البارونة 
»أميا نكلسن« 

وأنا في لنــدن في نيســان 2003 ، 
طلب مني هاتفيــاً صديقي احملامي 
خالد عيســى طه ، املعارض املقيم 
فــي لنــدن وبتكليف مــن النائبة 
البريطانية » إميا نكلسن« كما ادعى 
، أن أكتب له آرائي حول إعادة إعمار 
القريبة من  الفتــرة  العراق خــالل 
الزمن . تفرغت خالل فترة ثالثة أيام 
على بلورة أفكاري وأرسلت الى خالد 
مقترحاتي التي اعتمدت فيها على 

التركيز على االكثار من انتاج
 النفط لزيادة الواردات وإلعمار العراق 

ومساعدة الطبقات 
مــن  القليــل  الدخــل  ذوي  مــن 
املتقاعدين واملعدمني والتوســع في 
املشــاريع لتوفير أكثــر فرص عمل 
ممكنــة للطبقــة  العاملة ومن ثم 
إعادة  مناهــج  لوضع  التخطيــط 
لبناء عراق جديد بكل  العراق  إعمار 
طاقاتــه وإمكاناتــه ليأخذ موقعه 
الصحيح بــني دول العالم املتقدم . 

لم يخبرني خالد عيســى طه عما 
ولكني عند وصولي  حل مبقترحاتي 
الى بغداد سلمت نسخة منها الى 
السفير البريطاني في بغداد في 20 

حزيران 2003 .
لقد عملُت لصالــح دوائر الدولة أو 
مكتبي  في  استشــاري  كمهندس 
طيلة حياتي العملية و كنت أعمل 
وافكر في تطوير اجلهات القطاعية 
مثل تطوير مدينــة بغداد أو تطوير 
أو قطاع الســكن  الزراعي  القطاع 
، إال أنني بعد دخــول األمريكان الى 
بغداد في 2003 ، وطموحا مني في 
أن يبرز العراق بعــد حتريره من قبل 
احلكــم الدكتاتوري وعلــى غرار ما 
حدث بعــد احلرب العامليــة الثانية 
مبساعدة مشروع مارشال االميركي 
، كنت أطمح فــي أن يتطور العراق 
على ذلــك النمــط وأن نخطو الى 
التطور في الشرق األوسط على غرار 
ما حدث في كوريا اجلنوبية ... وبدأت 
في التفكير بوضع االســتراتيجيات 
الرئيسية إلعمار وتطوير العراق على 
جميع نشاطاته االقتصادية... هكذا 

كانت طموحاتي وآمالي ..
إال اني اكتشــفت ومع كل أســف 
يرقى  أن ال طموح لألمريكان  بعدئذ 
الى ما أنا أصبو الية من تطور وإعمار، 
فقد وأبقوا الدمار كما هو عليه في 
كل قطاعات االقتصاد العراقي وبناه 
التحتيــة وركزوا على اجلانب األمني 

فقط . 
 لم أكن وحــدي في لندن من يفكر 
باجتاه العودة ولكن شاركني الكثير 
العراقيون  واملعــارف  أوالدنــا  مــن 
واالصدقــاء في هدف العــودة لبناء 
العراق اجلديد. ولذا بدأت العمل بجد 
ألنهاء مهام وجودي في لندن والعودة 
الى بغداد للمســاهمة مع اآلخرين 

في عمليات االعمار املطلوبة
على الشاشــة في لنــدن : ظهور 
التطرف الطائفي في نيسان 2003  

نقلت األخبــار لعاملية مــن العراق 
صــورا الحتفــاالت زياره عاشــوراء 
الى كربــالء في تلك الســنة ، وإذا 
بها أشــبه باالحتفاالت العسكرية 
املنظمة واملبرمجة ، وهي امليلشيات 
شبه العسكرية التي دخلت العراق 
بعــد تغيير النظام ، كما صادف في 
تلك الفتــرة ، أي بعد أيام قليلة من 
تغيير النظام أن اعلن احلاكم املدني 
» برميــر« عن نيته في الغاء البطاقة 

التموينية.
 شــعرت وكأن االمور تسير بشكل 
غير متوقع من قبلنا ونحن احملايدون 
املعزولون الذين ال ارتباط سياســي 
لدينا مــع أي كتلة أو حزب عن كتل 
املعارضــة . ارتأيت مع نفســي بأن 

بعض الكتل السياسية بدأت تدخل 
العراق كمليشيات أو جيوش صغيرة 
وهــذا ما يــؤزم املوقــف الطائفي 
ويزيــد االمور تعقيــدا .  إضافة الى 
صعوبة معيشة شرائح واسعة من 
العراقيني دون دعم الدولة لهم عن 
طريق« البطاقة التموينية » نتيجة 
قســاوة احلصار ، ولذا قررت أن أعبر 
عن رأيي هذا الى صديقي الســفير 
العراق  فــي  الســابق  البريطانــي 
واملتقاعد حاليا في لندن » الســير 
تيرنــس كالرك« ، لعلــه يبلغ وزارة 
اخلارجيــة البريطانية واملســؤولني 
البريطانيــني بخطــورة املوضوعني 
ومن الصحيح تدارك األمر قبل فوات 

األوان.
 كلمتــه هاتفيــا ونقلت لــه رأيي 
ورجوتــه ابــالغ املعنيني فــي وزارة 
مبالحظتي  البريطانيــة  اخلارجيــة 
وتــدارس املوضوعني وتــدارك األمر 
ان امكن . خابرنــي في اليوم التالي 
وطلب منــي أن أحضر مع اثنني من 
اصدقائي لزيارة املسؤول املباشر عن 
العراق في وزارة اخلارجية البريطانية. 
وبدون تــردد حضرنا في املوعد احملدد 
أنــا وكل من صديقــي املقرب األخ 
فــاروق عــرمي وصديقــي جميل أبو 
طبيخ الساكنني اصال في لندن منذ 

فترة طويلة .
 وبحضور »الســير تيرنس كالرك » 
في  االوسط  الشــرق  مسئوول  مع 
وزارة اخلارجية البريطانية ، ناقشــنا 
املوضوعني على مدى نحو45 دقيقة 
وبينــا مالحظتنــا حــول ) اجلانب 
العســكري في االحتفــاالت (  مع 
األهمية القصوى   إلبقاء البطاقات 
التموينيــة حاليا وعــدم الغائها ، 
حلاجــة طبقة معدمــة كبيرة في 
العراق الــى البطاقة التموينية وما 
تقدمــه مــن مســاعدات مجانية 
للمحتاجــني . انتهــت زيارتنــا ومت 
استقبالنا في حفل كوكتيل صغير 
الشــخصيات  بعض  على  للتعرف 
املعنية بإدارة شؤون العراق في وزارة 

اخلارجية البريطانية .

التجمع الدميقراطي  في لندن  
2003 والتعرف على عدنان 

الباججي
ونحــن فــي غمــرة اخبــار العراق 
بغداد  فــي  املتوقعــة  والتغيــرات 
لتبادل  بيننــا  اللقاءات  دأبنا علــى 
اآلراء واالفــكار واملعلومــات حــول 
مســتقبليات احلكــم فــي بغداد 
كنت قد قــررت العــودة الى بغداد 
التقيت صديقي  بأسرع وقت ممكن. 
الدكتــور ســعد شــاكر وحدثني 
الدميقراطي  التجمــع  تكويــن  عن 

وأهدافه ، ذلــك التجمع الذي تكون 
العاملني  ، وذكر لي اســماء  حديثا 
علــى تكوين هذا التجمــع الذي مت 
تكوينه من قبل بعض الشخصيات 
بثقافتهــا  املعروفــة  العراقيــة 
احملايد  وخبرتها السياسية ونهجها 
في السياســة العامليــة وانتمائها 

العراقي. 
هــذه النخبــة املتميــزة اختــارت 
لرئاســتها ، السياســي القدير د. 
عدنــان الباجه جي . أيــدت الفكرة 
التجمع  هذا  وأهــداف  ومفاهيمها 
الدميقراطي  للتجمع  تأييدي  وبينت 
. أعطاني د. سعد رقم د. عدنان في 
أبوظبي وخابرت الدكتور عدنان وهو 
في بيته في أبو ظبي ، مبينا تأييدي 
لتجمعهم وأهدافهم ، ورحب رئيس 

التجمع بذلك كثيرا آملني 
ان نلتقي قريبا في بغداد .

بعد عودتي الى بغداد وفي زيارتي ملقر 
التجمع  الواقــع قريبا من داري في 
املنصور  التقيت بالشــخص الثاني 
مــع د. عدنان وهــو الدكتور مهدي 
احلافظ وتعرفت عليه ووجدته صديقا 
للعديد من اصدقائي الدميقراطيني و 
السياسية  اخلبرة  ذوي  املفكرين  من 
واملنطقيني  املعتدلني  ومن  الطويلة 
وممــن يؤمــن بإعمــار وممــن يؤمن 
بإعمارالعراق, كونه من االقتصاديني 

والسياسيني 
احملنكــني ذوي خبــرة ســابقة في 
السياسة العراقية والعاملية .توسع 

كيان التجمع الدميقراطي في 
بغــداد بعد تثبيــت موقعه اجلديد 
وبدأت اللقاءات والتجمعات وتعرفت 
علــى العديد من قيــادات التجمع 
واشتركت في العديد من احملاضرات 
. اتضــح لي د.مهــدي احلافظ بانه 
اخلبرة  ذات  العامليــة  الشــخصية 

الواسعة وانه وراء تكوين التجمع
 الدميقراطي وهو محور تكوين نواته  
واختيــار د.عدنان لرئاســة التجمع 
, كما انه احملــرر الفتتاحيات جريدة 
التجمع »النهضة« واملوجه الرئيس 
لسياساته . كما ان مهدي  احلافظ 

كان 
وراء ترشــيح وتعيــني العديــد من 

اعضاء التجمع
 في املناصــب الوزارية ومنهم عمر 
والشبلي  لإلسكان  وزيرا  الدملوجي 
وزيــرا للعدل وليلى عبــد اللطيف 
وزيرة للعمل والشــؤون االجتماعية 
وميســون الدملوجي كوكيله وزارة 
الثقافة .سألني د.عدنان الباجه جي 
في احد اللقاءات اخلاصة عن رغبتي 
فــي املشــاركة في احــد املناصب 
احلكومية مع التجمع الدميقراطي , 
اجبت بأني ال اطمح في منصب وان 

تأييدي لهم هو اميان بفكرة التجمع 
واهدافه , إال اني حاضر لتســلم اي 
مســؤولية مهمة فــي حال حاجة 

التجمع خلدماتي. 
لم يســتمر التجمــع الدميقراطي 
لفترة  للعراق  السياسية  احلياة  في 
احلافظ  مهــدي  وانفصل  طويلــة 
عن عدنــان الباجه جي عندما كتب 
مقاالً مهماً ضد التطرف الطائفي , 
بعد ان بدأ االخير في امليل سياسياً 
الى االجتاهــات الطائفية ورغب في 
ترشــيح نفســه لتمثيل الطائفة 
السنية في التكوينات السياسية .
العودة الى بغداد في حزيران 2003 

وصلت الــى عمان فــي 20 حزيران 
2003 وفــي الوقت الذي كنت أهيئ 
نفسي للسفر الى العراق ، اتصلت 
بأصدقائي في عمان  ومنهم الدكتور 
للتعرف على  التكمه جــي  حمدي 
أحوالهــم ومفاهيمهم ملا يحدث . 
أطلعني الدكتور حمدي على رسالة 
عجيبــة وغريبة ، وهــي صادرة من 
رئيس جهاز اخملابرات في وقت صدام 
حســني ، يوجه فيها جميع عناصر 
اخملابــرات في جهازه ملــا عليهم ان 
يعملوه ومــن التعليمات فيها ، بأن 
بالكتل  ويلتحقوا  مكاتبهم  يتركوا 
الوثائق  كل  يحرقــوا  وأن  الدينيــة 
وما لديهم من ســجالت وتعليمات 

وتوجيهات . 
أجرت سيارة ) GMC ( وعدت بها على 
الطريق البري بني عمان وبغداد . وبعد 
نحو350 كــم أي بعد عبوري احلدود 
االردنية ودخولي احلدود العراقية ، لم 
أجد أي ممثل للجمارك او الســيطرة 
على احلدود ، سوى جنديني اميركيني 
واقفني على جانب أبنية الســيطرة 
، توقفت سيارتي امامهما  احلدودية 
وحييتهما ، سأالني ان كنت عراقياً 
... قلت عراقي ... أشــر  ام أجنبيــاً 
احدهما باملرور مع كلمة توديع . دون 
اي ختم جلواز او اجــراءات اخرى ، اي 
ان احلدود كانت مفتوحة لكل من مير 

من هناك.
شاهدت وانا على الطريق الذي طوله 
زهاء 525 كم مــن احلدود الى بغداد 
، الكثيــر من الســيارات والباصات 
اخلاصة املدمــرة والدبابات واملعدات 
احملروقة علــى جانبي  العســكرية 
الطريق نتيجــة القصف اجلوي من 
أما ضمن   ، االميركيــة  الطائــرات 
حــدود بغداد فقــد الحظت الكثير 
من السيارات والدبابات واملدافع ضد 
احملروقة  العســكرية  واملعدات  اجلو 
واملدمــرة نتيجة معارك محلية في 

بغداد .
 وصلــت الــى داري فــي املنصور– 
بغــداد واحلمد هلل كان كل شــيء 

كما هــو وحييت احلــارس أبا أحمد 
وزوجته واوالده وبــذا انتهت رحلتي 
التي طالت نحو ستة  الى بريطانيا 

أشهر. 
 وبالفعــل وكما طلــب صدام من 
اعضاء احلــزب أو اخملابرات العراقية ، 
الحظت بني فترة واخرى من تواجدي 
في بغداد بعض االعمال االنتقامية 
، ومنها مشاهدتي احلريق في مباني 
إذاعة و تلفزيون بغــداد حيث أحرق 

العديد من التسجيالت املهمة . 
حارس  شــخصيا  حدثنــي  كمــا 
الكنيسة اإلجنليكانية مقابل فندق 
املنصور عن مشاهدته لسيارة ينزل 
منها على ما أعتقد انهم كويتيون 
التقليــدي  الكويتــي  بلباســهم 
ســياراتهم  مــن  )الدشــاديش( 
ودخولهــم الــى مبنى مؤسســة 
البنزين  لعلب  ورشــهم  التلفزيون 
وحرقهــم املبنى الــذي التهب دون 
وجود من يحرسه أو سيارات إطفاء 
احلريق. حتدث عن هذا املوضوع  بعض 
الصحفيني ، إال ان اخلبر لم ينشر في 

الصحافة. 
قمــت بجــوالت عديدة فــي أنحاء  
آثار الدمار الواقع  بغداد لتســجيل 
عليها ومنها األبنية اخملتلفة وقمت 
األبنية  تلــك  العديد من  بتصويــر 
الواقعة في مركز املدينة لالحتفاظ 
بها كوثائق للمستقبل . يالحظ من 
جتوالنا في بغداد أنــه قد مت قصف 
معظــم األبنية العاليــة في مركز 
املدينــة ، عدا أبنيــة وزارة النفط . 
مــن األبنية الكبيــرة التي قصفت 
بصواريخ هي بنايــة برج االتصاالت 
في شــارع الرشــيد التي صممها 
رفعــت اجلادرجــي وبنايــة مواقف 
الســيارات في الباب الشرقي التي 
صممها معماري يوناني . أما مجمع 
أبنيــة وزارة التخطيــط املكون من 
سبعة أبنية التي صمم منها بنايتي 
الوزارة ومجلس التخطيط املعماري 
العاملي االيطالي »جيو بونتي« فقد 
تعرضت الى ضربات شــديدة وحرق 

املكتبة الوطنية العامة.
  فــي حالة اخــرى كلفــت احدى 
الســيدات املصورات , لتسجيل ما 
حدث في كل من شــارع الرشــيد 
وشــارع اخللفاء ... كانت صور مؤملة 
حقا ، إال أنها ستبقى وثيقة للذاكرة 
في املســتقبل . ال ميكن أن أنســى 
ذلــك الشــريط التلفزيونــي الذي 
يعرض دخول الرعــاع الى بناية احد 
البنوك في شارع اخللفاء ، ونهب ما 
فيه من أثاث ونقود عراقية ودوالرات 
وخروجهــم من البنــك في فوضى 
عارمة بينما يقف اجلندي االميركي 
احلارس على تلــك البناية في بابها 
وهو في حالة استراحة و »يعلج« أي  
ميضغ اللبــان في فمه وغير مبال مبا 

يحدث.
أما عن مزرعتي في منطقة ســبع 
أبــكار – االعظميــة ، فيتضح أنها 
قــد اتخذت أثناء احلــرب االميركية 
الصواريخ  حلفظ  كقاعدة  العراقية 
، كمــا حدثني حول ذلــك أبو حيدر 
مســؤول املزرعــة ، فباإلضافة الى 
تواجد الضباط قرب الدار وأبو حيدر 
في املزرعة فقد مت تقدمي التسهيالت 
لهم طيلة فترة احلرب , حيث قامت 
، من  12 صاروخاً  وحداتهم بوضــع 
طراز أرض أرض طــول الواحد منها 
10 أمتــار، على طــول احمليط  نحو 
اخلارجي للمزرعة ، ال للتهيؤإلطالقها 
، بل إلبعادها عن األعني االميركية . 
بقى كل املوجوديــن باملزرعة قلقني 
من هذا الوضع خشــية تشخيص 
وجودها من قبل الطائرات االميركية 
محتوياتهــا  وتفجيــر  وقصفهــا 
واملزرعــة ودارنا املوجود فيها . بقيت 
احلالة على ما هي حتى إعالن دخول 
بغداد  الــى  االميركية  القطعــات 
وبذلــك تــرك الضبــاط العراقيون 

املسئوولون صواريخهم. 
وبقيــت  األنظــار  عــن  واختفــوا 
الى  مواقعها  فــي  ممددة  الصواريخ 
أن قام أبــو حيدر بإبالغ املســئوول 
االميركــي في منطقتنــا عن هذا 
املوضوع  , حيث قاموا بنقلها بعدئذ 
الزعانف  املزرعــة بعض  تاركني في 
اخلاصة بالصواريخ والتي قد اعتبرها 
االمريــكان من مــواد الســكراب. 
جمعت مخلفات األسلحة املتروكة 
زعانف  املزرعة وما حولهــا من  في 
وســبطانات وبقايا عتاد مستعمل 
أعرض  وكونت منها متحفا صغيرا 
ما فيه الــى زوار املزرعة لتذكيرهم 

باحلرب العراقية االميركية .

11 كتب

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 49

اجليش االميركي على الطريق من ام قصر الى النجف  ودون مقاومة

العراق يقرأ - شارع املتنبي 2015

اجليش االميركي يتقدم  في بغداد 2003

بساتني مدينة بدرة د. مهدي احلافظ

السياسي العراقي  عدنان الباججي
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الصباح الجديد - متابعة

قد تشعر بالشفقة جتاه الببغاء الذي 
حتتفظ به منذ زمن، ألنه حيواًن أليًف، 
عندما تســتعمر الطفيليات ريشــه 
ويتساقط هذا  فتجعل شكله قبيًحا 
الريش، وقد تتساءل عما كان سيحدث 
له لو كان أصيب بهذه الطفيليات في 
البرية، ولم تكن أنت بجواره لتذهب به 
إلى الطبيب البيطري، وتتســاءل هل 

كان لينجو من هذه العدوى؟
احلقيقة هــي أن الببغــاء، مثله مثل 
العديد من الفصائل األخرى، قد طورت 
نسخها اخلاصة من املمارسات الطبية 
اخملتلفة، فالكثير من احليوانات تعلمت 
مــن الطبيعــة اســتخدامات طبية 
والكائنات  األدوات  للعديد من  متعددة 
احمليطة بهــا في بيئتهــا اخلاصة؛ بل 
وعلمت اإلنسان نفســه أحيانًا كيف 
يعالج أمراضــه. في هذا التقرير نلقي 
املزيــد من الضوء على هــذه الظاهرة 
الغريبة التي بــدأ العلماء في رصدها 

منذ فترات قريبة.

حيوان »النيص« أنقذ حياة الكثيرين
قبــل قرابــة القــرن، اجتــاح قبيلة 
»واتوجنــي« الفقيرة فــي تنزانيا، وباء 
يشــبه في أعراضه اإلســهال، وكان 
هذا الوباء قد تفشى بني أهالي القرية 
فــي الوقت الــذي لم يكــن هناك أي 
دواء متوفــر لعالج هــذه العدوى. في 
ذلك الوقــت، الحظ بابو كالوندي، أحد 
الرجال العارفــني بالطب في القبيلة، 
حيــوان »نيص« صغيــرًا يعاني نفس 
األعراض اخلاصة بالوبــاء الذي يصيب 
أهالــي القبيلة، ووجــده يبتلع جذور 
نبات معروف لدى أهل القبيلة يسمى 
 .)MULENGELELE( »مولينجيليلــي«
كان أهل القرية، وبابــو، يتجنبون هذا 

النبات ملا يعرفونه من أنه يحتوي على 
مكونات سامة.

نبتة »مولينجليلي« ألغراض طبية
قرر بابو في ذلك الوقت استعمال هذه 
النبتة كعالج للوباء الذي يصيب أهل 
القبيلة، وبالفعل جنــح بابو في إنقاذ 
الفكرة  بسبب  األشخاص  من  العديد 
التي الحت له مــن مراقبة »النيص«. 
عندما حتدث بابو إلى أبناء القبيلة عن 
املشهد الذي استوقفه، كان يتوقع أنه 
لن يكون محل تصديــق؛ فقام بتناول 
جرعــات خفيفة مــن جــذور النبات 
القبيلة  أبنــاء  باقي  ليقنع  بنفســه 
بالقيام بنفس الســلوك لعالج الوباء. 
جنح بابو فــي إقناع أعضــاء القبيلة 
العدوى،  الــدواء عالًجا لهــذه  بتناول 
وإلى الوقت احلالي، يســتخدم سكان 

القبيلة نبات »مولينجليلي« عالًجا.

الشمبانزي ال يكف عن إبهارنا
في إحدى غابات تنزانيا عام 1987، كانت 
هناك أنثى شــمبانزي في الثالثينيات 
من العمر، تعاني مــن عدوى جعلتها 
غير قــادرة على احلركــة مثلما كانت 
تفعــل طيلة الوقت. فــي ذلك اليوم، 
قفزت »شوسيكو« )CHAUSIKU( فوق 
قويًّا؛  فرًعا  وتســلقت  األشجار  إحدى 
لتبنــي عليه منزاًل صغيرًا تســتطيع 
أن ترتــاح فيه. في نهايــة اليوم، نزلت 
شوســيكو من الشجرة، كانت بالكاد 
قادرة على الوقوف على قدميها، وبدأت 
في القيام بتصرف غريب وغير معهود.

كان مايــكل هوفمــان، البيولوجــي 
األميركــي الــذي عمل ســنوات في 
معهد دراســة الرئيسيات في جامعة 
ا في  األكبر ســنًّ األفراد  يراقب  كيوتو، 
جماعة شوسيكو؛ لدراسة التفاعالت 
لكــن  للمجموعــة،  االجتماعيــة 
مالحظته لتصرف شوســيكو قد أثار 

دهشته لدرجة قضائه سنوات الحقة 
في فهم هذا السلوك.

أمام شجيرات  جلســت شوســيكو 
من نبــات كثير األوراق، وبدأت في قطع 
ثم  لتمضغها جيًدا،  الصغيرة،  فروعه 
تبصق البقايا الليفية، وتبتلع العصارة 
الباقيــة مــن مضــغ األوراق. أثار هذا 
التصرف دهشــة هوفمان؛ ألنه طيلة 
تســعة أشهر قضاها في مراقبة هذه 
اجملموعة، لم ير أي فرد شمبانزي يتناول 
مساعده  هوفمان  ســأل  النبات.  هذا 
من القبائل احمللية، رجل يدعى ســيفو 
كالونــدي، وهو حفيد بابــو كالوندي، 
فأجابه ســيفو بأن هذا النبات شديد 

املرارة، وقد يكون شــديد السمية عند 
تناولــه بكميــات كبيــرة، وفي نفس 
الوقت، يعتبر هذا النبــات عالًجا قويًّا 
لعالج  »واتوجني«  قبيلة  اســتخدمته 

األمراض املعوية، والعدوى الطفيلية.
بعد حديثه مع ســيفو، قــرر هوفمان 
التركيــز على شوســيكو ومراقبتها؛ 
النوم  إلــى  ذهبــت  أنهــا  ليالحــظ 
مبكــرًا ذلك اليوم، واســتيقظت في 
اليــوم التالي وهي ما تــزال تعاني من 
العدوى. بعد جتمع القطيع وقت راحة 
الظهيرة، قامت شوسيكو من مرقدها 
وأسرعت نحو الغابة، وتبعها هوفمان 
وســيفو بســرعة، حتى توقفت عند 

حافة مســتنقع، حيث توجــد نباتات 
عصارية وأشــجار تني بكثرة. استمرت 
شوسيكو لســاعات في التهام التني. 
لقد أخــذ النبات 24 ســاعة للعمل، 
لتظهر شوسيكو في أفضل حال. كان 
هوفمان في حالة شــديدة اإلثارة، لقد 

رأى لتوه شمبانزي ميارس الطب.
لم تكــن مشــاهدات هوفمــان هي 
األولــى أو الوحيــدة من هــذا النوع، 
بـ10 ســنوات،  احلادثــة  فقبل هــذه 
الحظ ريتشــارد راجنهــام، املتخصص 
في دراســة القردة العليا، مع زمالئه، 
سلوكيات مشــابهة ألنثى شمبانزي 
تقوم بابتــالع ورقات كاملــة لنباتات 

من دون مضغ، وقد اســتنتجوا وقتها 
أن هــذه احليوانات كانــت تفعل ذلك 
لعالج العدوى الطفيلية، وقام راجنهام 
بعد إمتام دراســته بصياغة املصطلح 
»زوفارماكونوســي« اخملتص بدراســة 
ظهرت  الطب.  تعــرف  التي  احليوانات 
كذلــك في اآلونــة األخيرة عشــرات 
الدراسات بشــان املوضوع نفسه في 

بيئات وحيوانات مختلفة.

خراف تعالج نفسها من الطفيليات
قــام روبن بوضع مــادة »العفص« في 
الطعــام الــذي تتناوله اخلــراف، هذه 
املــادة الطبيعية تنتج مادة تســمى 
بتأثيرها  معروفــة   »ASTRINGENT«
تتقلص،  الفك  عضــالت  يجعل  الذي 
إضافة إلى طعمها السيئ، وتستخدم 
النباتات هذه املادة في إبعاد املفترسات 
عنها؛ وهذا السبب الذي يجعل اخلراف 
تبتعد فــي العادة عن هــذا النوع من 
النباتات، وفي نفس الوقت، متتلك هذه 
النباتات خصائــص طبية معينة. قام 
روبن، بعــد ذلك، بحقن احلمالن ببعض 
بتقسيمهم  وقام  الطفيلية،  اليرقات 
إلى مجموعتني: األولى قام بإطعامها 
نباتــات مخلوطة بالعفــص، واألخرى 

قدم لها طعاًما يخلو من العفص.

كيف تعلمت احليوانات ممارسة 
الطب؟

بعــض  اخملتلفــة  النباتــات  طــورت 
التي ال  باألجزاء  االستخدامات اخلاصة 
تستخدمها في الوظائف احليوية لها، 
مثــل التغذية والتكاثر. هــذه األجزاء 
تطورت لكي تؤمن للنباتات احلماية من 
الكائنات املفترسة األخرى، من النباتات 
واحليوانــات واحلشــرات، وغيرهــا من 
الكائنــات الدقيقة. تعلمت احليوانات، 
األجزاء  هذه  اســتهالك  العصور،  عبر 
الثانوية مــن النباتات عالًجا لكثير من 

األمراض التي تصيبها.
قد تفســر هذه احلقيقة تعلم بعض 
احليوانــات، ذات القــدر الكافــي من 
لبعض  الطبية  االستخدامات  الذكاء، 
النباتــات، لكن ذلك يتــرك املزيد من 
عالمات االستفهام حول تعلم الطيور 
وبعض احلشــرات التقنيــات الطبية 
نفســها املنتشــرة بكثرة في مملكة 

احليوان.
هناك نظريــة ميكن أن تفســر تعلم 
الطيــور واحلشــرات هــذه التقنيات 
بالنسبة لبعض العلماء، إنه االنتخاب 
الطبيعــي، واالنتخــاب الطبيعي هو 
الطريقــة التي تفســر تعلم األجيال 
للتقنيات  احليوانات  املتعاقبة من هذه 
الطبية املتعددة، وهي الطريقة التي ال 
حتتاج إلــى أي قدر من الذكاء أو اإلدراك 
األشــياء، فهي طريقة  لتعلم  الذاتي 
السلوكيات  اســتمرار  تضمن  عمياء 
التي تســهم في بقاء النــوع، وإعادة 
التي ال  السلوكيات  واستبعاد  إنتاجه، 

تسهم في البقاء.
نفتــرض أن هنــاك نوًعــا معيًنا من 
الطيــور التي تســتخدم نبتة معينة 
موجودة في بيئتها أثنــاء بناء العش، 
وتتميز هذه النبتة برائحة نفاذة تقوم 
بطرد الطفيليات التي تتخذ من العش 
الرطب مكانًا لتكاثرها؛ فتصيب الفرخ 
ســتكون  وينفق.  بالعــدوى  الصغير 
التي تســتخدم هذه  الطيــور  صغار 
النبتة في بناء العش أقل قابلية خلطر 
العدوى الناجتة من الطفيليات؛ بالتالي 
نســبة بقائهــا حية تصبــح كبيرًة 
مقارنة بالصغار التي نشأت في عش ال 
يحتوي على هذه النبتة. مبرور األجيال، 
فرصة النجاة لــدى الصغار في العش 
الذي يحتوي علــى النبتة تصبح أكثر 
وأكثر، ويتم برمجة جينات هذه الطيور 
على اســتعمال هذا النوع من النبات 

في بناء العش.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

توصل ناشطون بيئيون عن طريق 
الصدفــة الى منر مهــدد بخطر 
االنقــراض ينتمي الــى فصيلة 
نادرة فــي حديقة للحيوانات في 
وزارة  وطالبوا  البصرة،  محافظة 
الصحة والبيئة بالتدخل إلطالقه 
في البرية على احلدود بني العراق 
وإيران، فيما أعلن صاحب حديقة 
احليوانات سعيه القتناء أنثى من 

الفصيلة نفسها إلكثاره.
وقال مســؤول منظمة اجلبايش 
للبيئــة رعد حبيــب إن »باحثني 
العراقي  املركــز  من  ومختصني 
املناخ  ومنظمة  البريــة  للحياة 
اجلبايــش  ومنظمــة  األخضــر 
للبيئــة رصــدوا منــراً مــن نوع 
نــادر جــداً داخــل قفــص في 
في  للحيوانات  خاصــة  حديقة 
أن  البصــرة«، مبيناً  محافظــة 
 PERSIAN( النمــر الفارســي «
LEOPARD( مهدد بشدة بخطر 
على  مــدرج  وهــو  االنقــراض، 
العاملي  لالحتــاد  احلمراء  الالئحة 
للحفاظ على الطبيعة ومواردها 

.»)IUNC(
ولفت مســؤول املنظمــة التي 
يقع مقرها في محافظة ذي قار 
الى أن »النمر الفارسي من أنواع 
احليوانات التــي يحتويها ملحق 
ملنع  الدولية   )CITES( اتفاقيــة 
االجتــار باحليوانات املهددة بخطر 
االنقــراض«، مضيفــاً أن »كتاباً 
مت توجيهــه الــى وزارة الصحة 
والبيئة تضمن مطالبتها باتخاذ 
النمر وإعادته  اجراءات لفك أسر 
حيث  الطبيعــة،  أحضــان  الى 
موطنه فــي املناطــق احلدودية 
الواقعة بني شــمال غــرب إيران 

وشمال شرق العراق«.
من جانبه، قــال صاحب حديقة 
احليوانات الشــيخ أحمد الدفتر 

إن »النمــر الــذي حتدثــت عنه 
اشتريته  البيئيون  الناشــطون 
قبل عشــرة أعوام بنحو 20 ألف 
اقليم كردســتان، وهو  دوالر من 
أنه  ليس مفترســاً«، موضحــاً 
حيث  خاص،  باهتمــام  »يحظى 
يحصل على طعــام جيد، ويزوره 

طبيب بيطري كل ثالثة أيام«.
وأشــار الدفتــر الــى أن »مــن 
أنثى  إيجاد  احلديقة  في  أولوياتنا 
من الفصيلة نفســها من أجل 
مكاثرته، وقد جنحنا من قبل في 

مكاثرة أسود وضباع ودببة«.
الفارســي  النمر  أن  الى  يشــار 
كان يعيــش بأعــداد كثيرة في 
عشــبية  وأراض  جبلية  مناطق 

ضمــن دول منها العــراق وإيران 
وأذربيجان وأرمينيا وأفغانســتان 
وجــوده  أن  إال  وأوزباكســتان، 
انحســر تدريجياً خــالل العقود 
القليلــة املاضية ألســباب من 
وتناقص  املكثف  الصيــد  أبرزها 
يتبق  ولم  الطبيعيــة،  الفرائس 
منه في احليــاة البرية إال بضعة 
مئات، ولذلك ُعــّد من احليوانات 
االنقراض، وأخذت  املهددة بخطر 
منظمات بيئية تبذل جهوداً ملنع 

انقراضه.
بحماية  تعنى  منظمــة  وكانت 
البيئــة والتنــوع األحيائــي في 
مناطق األهــوار، وجدت في وقت 
ســابق، حيواناً نادراً مدرجاً على 

الالئحــة احلمــراء للحيوانــات 
مت اصطياده  باالنقــراض  املهددة 
من قبل صياديــن في محافظة 
أن يطلقوا سراحه  ميسان، قبل 

بالتعاون مع ناشطني.
وقــال مديــر مكتــب منظمة 
ذي  في محافظة  العراق  طبيعة 
قار جاسم األسدي: » إن املنظمة 
اطلعــت على معلومــات وصور 
ذات  قضاعــة  باصطياد  تفيــد 
فراء ناعم من أحد الصيادين في 
قرية أبو خصاف ضمن محافظة 
ميســان، وظهر احليــوان املهدد 
عاملياً باالنقــراض وهو يقبع في 
قفــص ضيق«، مضيفــاً أن »ما 
الصياد  أن  االرتيــاح  الــى  يدعو 

بالتعاون  القضاعة  سراح  أطلق 
بيئيــني ومديرية  ناشــطني  مع 

البيئة«.
وناشد االسدي: »املنظمة تهيب 
بالصياديــن في مناطــق األهوار 
ذات  القضاعة  اصطيــاد  عــدم 
الفــراء الناعم، واعادتها الى املاء 
اصطيادها  حــال  في  مباشــرة 
بنحــو عرضي«، مشــيرا الى أن 
»ما يدعو الى القلــق أن الكثير 
الصياديــن يســتخدمون  مــن 
فــي الصيــد أجهــزة للصعق 
الكهربائي، بحيث أن القضاعات 
بهذه  يتــم اصطيادهــا  التــي 
الطريقة املؤسفة من املستبعد 
بعد  عافيتها  كامل  تستعيد  أن 

اطالق سراحها«.
املتخصص  البيئي  الباحث  وأكد 
فــي شــؤون األهــوار أن »هــذا 
االنقراض  من  اقترب جداً  احليوان 
بعــد جتفيــف األهــوار خــالل 
التســعينيات، وفي عــام 2008 
اكتشف اخملتصون في منظمتنا 
تواجده فــي هور احلويــزة ونهر 
الزاب، ومت ارسال عينات من فروه 
الى مختبــرات علمية في أملانيا، 
وأكدت نتائج الفحوصات انه من 
النوع النادر«، موضحاً »بعد ذلك 
تكررت مشاهدات له في مناطق 
متعــددة من األهوار الوســطى 
مازال  لكنــه  واحلمار،  واحلويــزة 

ضمن دائرة اخلطر«.

متابعة الصباح الجديد: 
دقت دراسة طبية أجريت في جامعة 
»هارفارد« األميركيــة ناقوس اخلطر 
اللحــوم علــى درجات  من طهــي 
العملية  لتوليد هذه  حرارة مرتفعة 
مــواد كيميائية ضارة قــد ترفع من 
مستويات ضغط الدم، أحد العوامل 
الســلبية املهمــة املســاهمة في 

اإلصابة بأمراض القلب الوعائية.
زيــادة مخاطر  النتائــج  وأظهــرت 
اإلصابة بضغط الدم املرتفع بنسبة 
الذين  %17 بني األشخاص  إلى  تصل 
اعتادوا تناول حلوم األبقار املشــوية، 
أو الدجــاج أو األســماك املشــوية 

ألكثر مــن 15 مرة شــهريا، مقارنة 
ألقل  يتناولونها  الذين  باألشــخاص 

من أربع مرات في الشهر.
وأشــارت املتابعة إلى ارتفاع اخملاطر 
الذين  األشــخاص  بني   15% بنسبة 
يفضلــون تنــاول اللحوم شــديدة 
الذين  باألشــخاص  النضج، مقارنة 

يفضلون تناولها نصف نيئة.
وأظهرت الدارســة التي أجريت على 
103،941 رجــل وامــرأة   دأبوا على 
تناول اللحوم بأنواعها مشــوية أنه 
عند تفحــم البروتــني املتواجد في 
اللحــوم أو تعرضه لدرجــات حرارة 
عالية، ينتج عن ذلك مواد كيميائية 

تعرف باسم »األمينات العطرية غير 
املتجانســة« )HAAS(، ممــا يزيد من 

خطر ارتفاع ضغط الدم.
وقال الدكتور قاجن ليو، أستاذ الصحة 
املواد  “إن  العامة في جامعة هارفارد 
الكيميائية املنتجة من قبل اللحوم 
التي تتعرض لدرجــات حرارة عالية 
تعمل على حتفيز اإلجهاد التأكسدي 
وااللتهابات، فضال عن مقاومة متثيل 
األنسولني في اجلســم في عدد من 
الدراسات التي أجريت على عدد من 
املســارات  تؤدي هذه  احليوانات كما 
إلــى ارتفاع خطــر اإلصابة بضغط 

الدم املرتفع.

ويؤثر اإلجهاد التأكسدي وااللتهابات، 
جنبا إلى جنب مقاومة األنســولني 
علــى البطانات الداخليــة لألوعية 
الدمويــة، لترتبــط بتطــور تصلب 
الشرايني، الذي من شأنه العمل على 
تضييق الشرايني، وهي أحد العوامل 
السلبية املســاهمة في زيادة فرص 
اإلصابة بأمراض القلب، وقد تساعد 
النتائــج املتوصل إليهــا في تقليل 
املرتفــع حال  الــدم  خطر ضغــط 
اســتعمال طرق طهي أخرى أو حتى 
في حال التقليل مــن تناول اللحوم 
املشوية، لتقتصر على مرتني أو ثالث 

على األكثر في الشهر.

بيئة وعلوم12

اخترع اخلبراء في شــركة “روس آتوم” الروســية 
حقــوال  يســجل  جهــازا  الذريــة  للطاقــة 
مغناطيســية حيوية ضعيفة جًدا، تساعد في 

كشف مركز الرغبات في دماغ الكائنات احلية.
وأوضح مخترعو اجلهاز أن »عمل اجلهاز يقوم على 
مبدأ التوصيل الفائق املستخدم لقياس احلقول 
املغناطيســية الضعيفة، ما ميّكن العلماء من 

اكتشاف مركز الرغبات وحتى التحكم فيها« .
الضعيفة  املغناطيسية  احلقول  اكتشاف  ويتم 
الناشئة في دماغ اإلنسان بواسطة جهاز يسمى 

باجلهاز املغناطيسي لتصوير الدماغ باألشعة.
ومن املعروف أن قوة احلقل املغناطيســي احليوي 
الذي يرســله الدماغ أضعف مبقدار ماليني مرة 
من قوة احلقل املغناطيسي لألرض. لذلك ال ميكن 
تســجيله إال باســتخدام أجهزة قياس خاصة 

تستخدم فيها موصالت الكهرباء احلساسة.

تخطط شــركة االتصاالت »فودافــون أملانيا« 
بالتعاون مع شركة صناعة معدات االتصاالت 
“نوكيــا” علــى إنشــاء أول شــبكة هواتف 

محمولة على سطح القمر. 
فما هي خلفيات هذا املشروع؟

تقــام على ســطح القمر العــام املقبل أول 
شــبكة للهواتــف احملمولة تتيح بثــا عالي 
التقنيــة من ســطح القمر إلــى األرض في 
إطار مشــروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من 

القطاع اخلاص.
وقالت شــركتا فودافون أملانيا ونوكيا ملعدات 
الشــبكات وشــركة أودي لصناعة السيارات 
إنهــا تعمل معا لدعــم البعثــة، وذلك بعد 
مرور 50 عامــا على ســير أول رواد فضاء من 
إدارة الطيران والفضاء األمريكية )ناســا( على 

سطح القمر.

اتضح لعلماء جامعــة غرونينجني الهولندية 
أن سبب ظهور متالزمة التعب املزمن يعود إلى 
نقص اليود في اجلســم واضطرابات في عمل 

الغدة الدرقية.
 Frontiers in“ وكشــف مقال نشــرته مجلة
Endocrinology” أن : نتائــج حتليــل ومقارنة 
عينات الدم املأخوذة من 100 شــخص يعانون 
من متالزمة التعب املزمن، تشير إلى أن نسبة 
الغدة  اللذين تفرزهما  الرئيســيني  الهرمونني 
الدرقية )3– يودوثيرونني( و)4– الثيروكســني( ) 
هرمون تنتجه اخلاليا اجلريبية في الغدة الدرقية 
وتفرزه في مجرى الــدم( منخفضة مع ارتفاع 

نسبة هرمون تيروتروبني”.
ويضمنــان« 3– يودوثيرونني و4– الثيروكســني 
» تــوازن الطاقة في اجلســم وإنتــاج البروتني 
وفيتامــني ، وكذلــك تنظيم حركــة األمعاء 
والدورة الشــهرية، وهما مســؤوالن عن عمل 
اجلهــاز العصبــي املركــزي. كمــا أن اإلنتاج 
الطبيعــي لهرمون تيروتروبــني أمر مهم ألنه 

ينظم نشاط الهرمونني املذكورين.

جهاز يكشف
رغبات اإلنسان

أول شبكة للهاتف 
المحمول على سطح القمر

التعب المزمن
 في جسم االنسان 

تقـرير

حيوانات »مثقفة« تمارس التطبيب؟
لم يقتصر على البشر فقط
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النمر الفارسي كان 
يعيش بأعداد كثيرة في 

مناطق جبلية وأراض 
عشبية ضمن دول منها 

العراق وإيران وأذربيجان 
وأرمينيا وأفغانستان 
وأوزباكستان، إال أن 

وجوده انحسر تدريجيًا 
خالل العقود القليلة 
الماضية ألسباب من 

أبرزها الصيد المكثف 
وتناقص الفرائس 

الطبيعية

ناشطون بيئيون يرصدون نمرًا على وشك
االنقراض في حديقة للحيوانات بالبصرة

اللحوم المشوية تزيد من مستويات ضغط الدم

النمر الفارسي 
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متابعة الصباح الجديد:

الســائدة،  النمطية  األفكار  تصّور   
فنلنــدا على انها بلد ممل، يســجل 
معدالت انتحار مرتفعة مع ســكان 
الطقس  بــرودة  تنعكس  انطوائيني 
على ســلوكهم، غيــر أن هذا البلد 
االسكندنافي حطم كل هذه الصور 
الســلبية إذ بات يُعد األكثر سعادة 

في العالم.
هــذا في األقــل ما عكســه تقرير 
 World happiness« السعادة العاملي
report  » للعــام 2018 الصــادر عن 
األمم املتحــدة والــذي يصنف فنلندا 
في الصدارة متقدمــة على البلدان 
االســكندنافية األخرى التي تتصدر 
عــادة هــذا الترتيــب، إضافــة إلى 
سويســرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا 

واستراليا.

تلبية احلاجات األساسية 
للسكان

امرأة  روهيايــن وهي  أوالمايا  وتقول 
الرابعة والســتني من  متقاعدة في 
العمر مقيمة في هلسنكي »عندما 
ســمعنا باخلبر اعتقدنا أن في األمر 

خطأ«.
أي شــيء في  الفضــل قبل  ويعود 
الذهبية  امليدالية  فنلندا هــذه  نيل 
التي تتحدى كل األفكار  للســعادة 
النمطيــة، إلى النتيجة املســجلة 
على صعيد املعايير املعتمدة من األمم 
املتحدة في هــذا التصنيف والتي ال 
االيجابية  لالنفعاالت  ذكر  أي  تلحظ 
للسكان مثل الضحك أو الفرح متاما 
كأفالم اخملرج الفنلندي الشهير أكي 

كوريسماكي.
الفنلندية  الطريقة  على  فالسعادة 
ال تقــاس بتعابير الوجــه بل بدرجة 

تلبية احلاجات األساسية للسكان.
ويقول الفيلســوف فرانك مارتيال إن 
»الرضا فــي احلياة يعتمد بجزء كبير 
على عوامل مثل جودة املؤسســات 
في البلد وغناه املادي واملســاواة في 
توزيع الثروات والثقة املتبادلة وغياب 

الفساد«.
وحتقق فنلندا نتائــج ممتازة في هذه 
املياديــن إذ أن الهــوة بــني الرواتب 
ضعيفة ومتوسط األجر السنوي بلغ 
25 ألفا و694 يورو ســنويا في 2015. 
21 ألفا  وفي فرنســا، كان املعــدل 
و970 يورو فيما سجل 7352 يورو في 

التفيا.

كما أن فنلندا متثل مع النروج البلدين 
اللذين جنحا في  الوحيدين  األوروبيني 
خفض أعــداد املشــردين بني 2014 
و2016 بحسب دراسة ملؤسسة األب 
للجمعيات  األوروبية  واملؤسسة  بيار 

الوطنية نشرت نتائجها قبل أيام.

جودة احلياة
ارتياحا  أكثر  الفنلنديون  اجململ،  وفي 
مــن ســواهم فيما يتعلــق بتلبية 
احلاجات اليوميــة. نظام الرعاية في 
البــالد متميــز كما أن آمــاد الدوام 
للعمــل مرنــة فيما تتيــح اإلجازة 
الوالدية السخية للسكان بالتوفيق 

بني احلياة املهنية والعائلية.
كذلــك فــإن الضغــوط الضريبية 
القويــة التي متول األجهــزة العامة 
الفعالــة، موضع إجمــاع في البالد. 
ايضا على سياســة  ذلك  ويســري 
التقشف التي تعتمدها حكومة ميني 
الوســط التي ترافق إعادة النهوض 
بهذا البلد العضو في منطقة اليورو 

بعد سنوات من االضطرابات املالية.
ويتمتع الفنلنديــون مبا تقدمه دولة 
الرفاه التي يعيشــون فــي كنفها. 
ويبدي %81 منهم ثقة في نظامهم 
%67 جململ  التعليمــي في مقابــل 
والتعاون  التنميــة  منظمــة  بلدان 

في امليــدان االقتصادي، و%75 يثقون 
بالنظــام القضائي احمللي في مقابل 

%55 كمعدل عام لبلدان املنظمة.
فبعــد 18 عامــا في اخلــارج، عادت 
هنريــكا تونــدر وهــي مقاولة في 
التاسعة والثالثني من العمر للعيش 
في بلدها األم مع زوجها الفرنســي 
احلوافز  بفضل  خصوصا  وأطفالهما 
في  االجتماعية  للمنظومة  الكبيرة 

البالد.
وتوضح » لدينا تــوازن في احلياة بني 
إذ  والشــخصية،  املهنية  الناحيتني 
الساعة  بني  أشغالهم  الناس  ينهي 
الرابعة واخلامســة ما يترك لنا وقتا 

للقيام بأمور خاصة ومتضية وقت مع 
العائلة ».

انتحار ومضادات اكتئاب
ومــن بني هــذه األنشــطة اخلاصة 
الذهاب مثال إلى حمامات الســاونا 
التي متثل هواية رئيســة في البالد، 
إذ يقصــد الســكان البالغ عددهم 
احلمامات  5,5 ماليني شــخص هذه 
بوتيرة ال تقل عن مرة في األســبوع. 
وتقول تيري كورانن البالغة 68 عاما 
واملولعــة بحمامات الســاونا »هذا 

األمر مينح سعادة حقيقية«.
أن  إلــى  مارتيــال  فرانــك  ويلفــت 
الفنلنديــني »يتكيفون مع الطقس 
الــرديء ويشــعرون بالرضا حتى في 
الظــروف التي ال تثير الســعادة في 

الظاهر«.
ومع أن مبدأ مقاومة الضغوط بحثا 
عن الســعادة يحقــق رواجا في غير 
مكان حول العالم، فإن فنلندا تعيش 
في هــذه األجواء منذ فتــرة طويلة 
في إطار ما يُعرف باســم »سيسو« 
وهي قــوة غامضة جتمع إنكار الذات 

والشجاعة والقدرة على الصمود.
ويشمل األمر أيضا عدم التذمر... فلو 
كان تعريف األمم املتحدة للســعادة 
االجتماعيــة  العوامــل  يتجــاوز 
على  حصرا  لالعتمــاد  واالقتصادية 
ما  للســكان،  اإليجابية  االنفعاالت 
إلــى قائمة  كانت فنلنــدا »لتصل 
البلدان العشــرة األوائل« بحســب 

فرانك مارتيال.
وبالرغم من التراجع الكبير املسجل 
مايــزال معدل  التســعينيات،  منذ 
االنتحار في فنلندا مرتفعاً نســبيا 
)14,1 حالة لكل مئة ألف شــخص 
فــي 2014(، كذلك األمر بالنســبة 
ومضــادات  الكحــول  الســتهالك 

االكتئاب.

بلد االنتحار واالكتئاب أسعد مكان بالعالم؟
رسامة تحول الدمى الى تماثيل واقعية

نشــر موقع »أوديتي سنترال« مجموعة من الصور نقاًل عن 
احلساب الرســمي للفنانة املوهوبة » أوجلا كامينيتسكايا« 
على موقع تبادل الصور الشــهير انســتجرام، تظهر فيها 

موهبتها في حتويل الدمى إلى أشكال واقعية.
وحظيت الفنانة التي تتخذ مــن مدينة »كييف« بأوكرانيا 
مقرًا لها، بشــعبية كبيرة ومتيزت بقدرتها على حتويل دمى 
األطفال من جميع األشــكال واألحجام إلــى أعمال فنية 
فريدة من نوعها، وبعضهــا واقعي للغاية ويجعلك تعتقد 

للوهلة األولى أنهم أناس حقيقيون.
وحتكي أوجلا قصتهــا، قائلة : أن حبهــا للدمى منذ كانت 
طفلة جعلها تكتشــف سحرها، فكانت متضي الكثير من 
الوقت في النظر إلى الدمى اخملتلفة عبر اإلنترنت، وفي أحد 
األيام قررت أن حتول الدمى إلى أشكال واقعية، فيما أمضت 
عاًما كاماًل في البحث عن البرامج التعليمية ومشاهدتها 

في مواقعه.
وتســتعمل أوجلــا خامــات: األكريليك، الباســتيل اجلاف، 
الورنيش املثبــت، ومكياجها احلقيقي فــي بعض األحيان 
لتحويــل الدمى إلى واقعية، وبعد حتســن آدائها في حتويل 
الدمى، انتشــرت أعمالها عبر حســابها الشخصي مبوقع 

انستجرام، والقت تفاعال كبيرا من متابعيها.

قضى أكثر من 30 عاًما على جزيرة منعزلة
قرر عجوز يُدعى » مــاورو موردانى« يبلغ من العمر 79 عاًما، 
أن يعيش وحيًدا وســط الطبيعة اخلالبــة بجزيرة إيطالية 
»بوديلي« والتي تقع بني كورســيكا وســيردينيا، وذلك بعد 

فراقه عن شريكة حياته وقرر اعتزال الناس.
وصــرح »ماورو« بأنه على مدى 29 عاًمــا تخلى عن العيش 
في حياة املدينة واجته إلى اجلزيرة، ولكنه بدأ في الســنوات 
األخيــرة بتوثيق حياتــه على مواقع التواصــل االجتماعي 
ونشــر صوره في اجلزيرة وهذا جعل له العديد من األصدقاء 
االفتراضيني، كل عام يســتقبل ما يقرب من 1600 ســائح 

ليصحبهم في جوالت باجلزيرة.
 وأضــاف مــاورو: »أنا أعيش فــي الطبيعة ألننــي أقدرها 
واحترمها للغاية«، برغم أنه ال يعلم ما إذا كان ســيواصل 
احليــاة على هذا النحو أم ال، ولكنه يتمنى أن يظل بها حتى 

وفاته.                                     

كرس حياته إلنقاذ
القطط العالقة على األشجار

تتعلق القطط عالًيا باألشجار طوال الوقت، وغالًبا ال يوجد 
في املكان أحد إلنقاذها، فقرر رجل بوالية لويزيانا األميركية 

أن يكرس حياته إلنقاذ القطط العالقة في األشجار.
يدعى الرجــل »راندال كولــب« ويبلغ من العمــر 64 عاًما 

.اكتشف أن إحدى
القطط كانت عالقة فوق شــجرة شاهقة االرتفاع بالقرب 
من منزله، وقام بالبحث عن شــخص يتســلق األشــجار 
كي ينقذها لكنه لم يجد فتســلق الشــجرة بنفســه. 
وتعلم »كولب« أن يتســلق األشجار كي ينقذ كل القطط 
العالقة باألشــجار، وقال ملوقع أوديتي ســنترال اإلخباري ،« 
أنقذ القطط ألنني أحبهــا وأكره أن تعاني فهي مخلوقات 

مسكينة، وهذا يشعرني بالسعادة والرضا«.
وأنقذ كولــب 150 قطة خالل 4 ســنوات ماضية، وأصبح 
ماهرًا جًدا في تسلق األشجار، اذ صار قادرًا على إنقاذ القطة 

خالل 30 دقيقة.

اعداد ـ زينب الحسني: 

لعبــت الفنانــة أحــالم بأعصاب 
املتســابقتني همسة منيف ودموع 
 The»حتســني في برنامج »ذا فويس
Voice، حيــث إنهــا لــم تختر أي 
مشتركة ســوف تؤهلها للمرحلة 
وظلت  مباشــرة  بطريقة  النهائية 

تتحدث فترة طويلة.
أحــالم حســمت مواجهــة بــني 
»ذا  في  فريقهــا  في  متســابقتني 
فويس« وهما همسة منيف ودموع 
حتسني لصالح األخيرة، ولكنها قبل 
أن تعلن اســمها أخذت تعتذر في 
البداية منها مؤكدة على إنها سوف 
تختار الصــوت الذي اســتمع إلى 
النصائح التــي قالتها في التدريب، 

مما أشــعر احلكام باالســتغراب من 
كلماتها.

بني  اشــتدت  املنافســة  وكانــت 
املتســابقتني همســة ودموع على 
مســرح »ذا فويــس«، ليعلن حكام 
برنامج »ذا فويــس« عن إعجابهما 
الشــديد بصوتيهمــا، إال إنهمــا 
ألن  نظراً  دموع  املتســابقة  فضلوا 
صوتها مميز كما إنهــا كانت تغني 

بطريقة سلسة للغاية.
وعندما جاء الدور على أحالم لتختار 
أي مشتركة سوف تتأهل للنهائيات، 
ظلت تتحدث فتــرة طويلة مؤكدة 
على إنها حتب الصوت اجملتهد حتى 
لو كان الصــوت املنافس له أجمل 
الذين  ولكنها حتب األشخاص  منه، 
يستمعون إلى النصائح ويطبقوها، 
مما دفع املتســابقة دموع تظن إنها 

خارج املنافسة.
وحســمت أحالم املنافسة واختارت 
للوصول  حتســني  دموع  املتسابقة 
الى العرض املباشــر، بينما خرجت 
الرغم  املنافســة على  همسة من 
من ثنــاء الفنان عاصي احلالني على 
إنه يرغب في  لهــا  صوتها، مؤكداً 
ضمها إلى فريقه لوال أن لديه صوتا 

مشابها لها.

ملونشريط

»دموع» العراقية تتأهل للعروض المباشرة

فنلندا تتصدر الدول األكثر سعادة في العالم
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سينما

كان  ملهرجــان  العــام  املفــوض  أعلــن 
الســينمائي عــن تغييرات الفتــة لدورة 
العــام احلالي من هــذا امللتقــى الكبير 
في مايو/ايار تشــمل منع التقاط الصور 
الســجادة  علــى  )ســيلفي(  الذاتيــة 
احلمراء واالســتغناء عــن العروض األولى 
للصحافيني وفتح النقاش بشــأن مكانة 

النساء في السينما.
وقــال تييري فرميو فــي مقابلة مع مجلة 
اجلمعة  املتخصصة  فرانسيه«  فيلم  »لو 
»ســُيحظر التقاط املتفرجني صورا ذاتية 
علــى الســجادة احلمــراء«، معلال هذه 
اخلطوة بضــرورة إنهاء »الفوضى العارمة 
التــي يثيرها هذا األمر خالل اســتعراض 

املشاركني« على السجادة احلمراء.
وفي 2015، أعلن املفوض العام للمهرجان 
أن هذا احلدث السينمائي سيحظر التقاط 
صور الســيلفي على الســجادة احلمراء، 

قبل تعديل املوقف عبــر حصره بالطلب 
مــن املدعوين احلــد من هذه املمارســة 

»السخيفة واملسيئة«.
ومبوجــب القرارات اجلديدة، سيكتشــف 
الصحافيون ابتــداء من هذا العام األفالم 
الرسمية في  املســابقة  املشــاركة في 
الوقــت عينه لعرضهــا األول وليس قبل 
ذلك كما جرت العــادة، والهدف من هذا 
التدبير يكمن في »إعادة اجلاذبية واللمعان 
للسهرات االحتفالية« كما أن »التشويق 
ســيكون على أشــده« على وفق تييري 

فرميو.
هــذا التغييــر ســيعدل طريقــة عمل 
الصحافيــني الذين كانوا قادرين ســابقا 
على مشاهدة جزء من األفالم في الصباح 
قبل ساعات عدة من السهرة االحتفالية.
وبعد قضيــة املنتج الهوليــوودي النافذ 
بارتــكاب  املتهــم  واينســتني  هارفــي 
عشــرات االعتداءات اجلنسية، وحركة أنا 

أيضا التــي أعقبتها مع مــا حملته من 
نقاشات بشــأن مكانة النساء في قطاع 
الســينما، ســيلتقي فرميو »قريبا« وزيرة 
شؤون املســاواة بني اجلنسني في فرنسا 
مارلني ســكابا برفقة رئيس مهرجان كان 

السينمائي بيار ليسكور.
وعن اختيارات األفالم التي أخرجتها نساء، 
قال فرميــو إن مهرجان كان الســينمائي 
»يســجل أداء فــوق املعــدل« على هذا 
إذ استحوذت اخملرجات على %23  الصعيد 
من األفالم ضمن القائمة الرسمية لألفالم 

املشاركة في املنافسة العام 2017.
ويقام مهرجان كان السينمائي هذا العام 
بني الثامن من مايو/أيار والتاســع عشــر 
منه، وتترأس جلنته في هذه الدورة املمثلة 
األســترالية كايت بالنشــيت وهي املرأة 
الثانية عشرة التي تتولى هذه املهام بعد 
أربع سنوات على ايكال املهمة للمخرجة 

النيوزيلندية جاين كامبيون.

كان السينمائي يناقش دور المرأة في صناعة األفالم
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القوسالعقربالعذراء
ال تفكر في أي شــيء هذا املساء خاصة قبل 
اخللود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد األسرة 
اليوم على جتديد املنــزل أو حتى على االنتقال 
إلى منزل آخر. هذه التغييرات اإليجابية ستغير 

حياتك متاما.

املشروع الذي بدأته البارحة في طريقه للنجاح 
خاصة إذا كان هذا املشــروع له صلة بالكتابة 
أو الرسم أو أي شــكل من أشكال الفنون. ال 
تخف من الفشــل احملتمل. قد تفكر اليوم في 

طهي طعامك املفضل بنفسك.

يعتمــد أحد أصدقائك على مســاعدتك في 
بعض املهام فال تخذله! أنت اآلن في وضع جيد 
يســمح لك باكتشــاف إمكاناتك القصوى، 
وهــذا يعني أنك أقوى وأكثر ثقــة من املعتاد. 

استخدم هذا ملصلحتك.

اكتب أفكارك أوال وخططك ثم ابدأ البحث. 
رمبا ترتب حلضور اجتماع طــارئ في العمل، 
ولكــن انتبه فالوضــع متوتــر للغاية، فال 
تنزعج إذا اعترض أحــد الزمالء على قراراتك 

أو وجهات نظرك.

اســتمتع بوقت اليــوم وال تهتــم بتعليقات 
البعــض أو بكالمهم اجلارح. رمبــا يقرر احلبيب 
أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل في 
دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة 

جيدة للتقرب منه والتعامل معه مبرونة أكثر.

قد تالحظ أن هناك توافقا بينك وبني الزمالء أو 
األصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم 
مشاركتك في مشروع ما، يجب أن توافق على 
الفور. اهتم بصحتك خالل هذه الفترة وتناول 

السوائل وابتعد عن املنبهات بقدر اإلمكان.

قد تســتفيد اليوم من األشــخاص الذين 
تلتقــي بهم وقــد ميدونك بقــدر كبير من 
املعلومــات املهمــة. ســتظل تتحدث مع 
أصدقائك اليــوم حول موضــوع ما يتعلق 

بالدراسة أو بالعمل.

ســتصبح اليوم أقرب للحبيــب وعالقتك به 
ســتكون أقوى مما كانت عليه الفترة املاضية. 
من املتوقع أن تشــعر بتوتر فــي بعض األمور 
ولكن بشــكل عام تبدو إيجابيا وتتعامل مع 

من حولك بحرص شديد.

حتاول أن تقــوي روابطك وعالقاتــك باآلخرين 
وخاصة أســرتك. رمبا يكون أحد األشــخاص 
الذيــن تلتقي بهــم اليوم فــي منزلك أو في 
العمل هو الشــريك احملتمل وسيعبر لك عن 

إعجابه بك وبشخصيتك.

الحوتالدلوالجدي
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم في وقت مبكر 
املتبقي في مقابلة األصدقاء  الوقت  واستغل 
أو احلبيــب. رمبا حتضر احتفاال في املســاء في 
منزل أحد األشــخاص. قد تشارك أحد زمالئك 

في العمل في مشروع ما. 

من احملتمــل أن تلتقي بشــريك حياتك اليوم 
وتتحدث معه لســاعات طويلة. قد تواجهك 
بعض املشــاكل خاصة في الفترة املســائية، 
ولكن نحذرك من التشــاؤم أو احلزن، عليك أن 

تواجهها بكل قوة وحزم.

تركز هذه الفترة علــى حتقيق بعض األهداف 
واملهنية.  العاطفيــة  بحياتك  تتعلــق  التي 
أحالمك التي تراهــا خالل هذه األيام تطلعك 
على بعض األشــياء التي لم تكن تعرفها عن 

نفسك.



العواصم ـ وكاالت:
حتتضن مدينة املنســتير بالساحل 
التونســي، بطولة التنــس الدولية 
في  تدخل  والتي  والشابات  للشباب 
التصنيــف العاملي لهــذا الصنف 
اجلدول  منافسات  ســتنطلق  حيث 

الرئيسي اليوم الثالثاء.
للبطولة  املنظمــة  اللجنة  وكانت 
قد عقدت مؤمترا صحفيا ســلطت 
فيه األضواء على هذا املوعد العاملي، 
حيــث أشــار رئيــس نــادي التنس 
باحلاج يوسف  باملنســتير شــهاب 
الدورة ستشــهد مشاركة  أن   إلى 
64 العًبا في مســابقة الشباب و50 
 29 العبة في مسابقة الشابات من 

دولة.
مدير  الصيــادي  الشــادلي  وأكــد 
البطولة أن جناح النســخة املاضية 
من بطولة املنستير الدولية ساهم 
في ارتفاع عدد املشاركني بالنسخة 
احلاليــة وهــو يعتبر رقما قياســيا 

مقارنة بالدوارات املاضية.
أن تونس ستشــارك  إلــى  وأشــار 
بــ51 رياضًيا مــن بينهم 25 العبة، 
وتأتي فرنســا فــي املرتبــة الثانية 
اإلناث  بني  بـ8 مشــاركني مناصفة 
والذكور، في حني حتتل إجنلترا املرتبة 
الثالثــة بـ7 مشــاركني من بينهم 
4 العبات وســتتيح هــذه البطولة 
التونســية  للعناصــر  الفرصــة 
لتحســني ترتيبهــا العاملــي فــي 

الشباب والشابات.
مــن جانــب اخــر، حصــد الالعب 

التونسي، مالك اجلزيري، بعد تتويجه 
اليــوم بلقــب بطولــة  كيوجينغ 
تبلغ قيمة  التــي  للتنس،  الصينية 
جوائزهــا املالية 75 ألــف دوالر، 80 
نقطة ستمكنه من القفز من املركز 

98  إلى املركز 89 عامليا.
ومع تواجده في قائمة الـ 90 األوائل 
العاملــي، فقد ضمن  التصنيف  في 
البطــل التونســي دخــول اجلدول 
الرئيســي لبطولتــي روالن جاروس، 
ووميبلــدون، دون املــرور عبــر جدول 
التصفيــات، وهــو ما حــرص على 
حتقيقه اجلزيري رغم البداية الصعبة 

له مطلع العام اجلاري.
وتألــق اجلزيــري فــي بطولــة دبي 
النهائي،  لنصــف  وتأهل  املفتوحة، 
في إجناز غير مسبوق لالعب العربي، 

في بطولة من فئــة 500 نقطة، مما 
إلى قائمة  العــودة  باب  أمامه  فتح 
أول 100 العب في التصنيف العاملي، 
واملشاركة في بطوالت اجلراند سالم 
إلــى جانــب عمالقــة اللعبة في 

العالم.
وجتدر اإلشــارة إلى أن مالك اجلزيري، 
كان قد شارك في 3 بطوالت بالصني، 
وهي زوهاي والتي وصــل فيها لربع 
النهائي، وشــانزان، التي غادرها من 
نصف النهائي، وكيوجينغ التي توج 
بلقبها أول أمس، وتواجد مع البطل 
الصينية،  جولتــه  في  التونســي، 
كريســتوف  الفرنســي  مدربــه 
فرايس، ومعــده البدني محمد أمني 

التوكابري.
وتوج الالعب التونسي مالك اجلزيري، 

بطولة  بلقــب  أمــس  أول  صبــاح 
كيوجينغ الصينية للتنس، التي تبلغ 
قيمة جوائزهــا املالية 75 ألف دوالر، 
وذلك بعد فــوزه في املباراة النهائية 
علــى الالعب  الســلوفيني بالز روال 
املصنــف 215 عامليا مبجموعتني من 

دون رد.
امتــدت املباراة ســاعة و35 دقيقة، 
وحســم اجلزيري اجملموعتني بنتيجة 
التونســي  7-6 و6-1، ليحرز البطل 
أول لقب في 2018، وهو ما سيمكنه 
مــن القفز 9 مراكز فــي التصنيف 
العاملي اجلديد ليصبح في املرتبة 89 

عامليا.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن اجلزيري لم 
يخســر طوال مشاركته في بطولة 
كيوجينغ إال مجموعة واحدة، وذلك 
في مباراة الدور نصف النهائي التي 
كوبالر،  جازون  باألســترالي  جمعته 
حيــث فــاز التونســي مبجموعتني 
جملموعة واحــدة بواقع 7 - 6 و2 - 6 و 

.4 - 6
أما بقية املباريات فقد فاز بها البطل 
التونســي مبجموعتني مــن دون رد، 
وذلك على حساب الياباني يوتشوجن 
في الــدور األول ثم الصيني لي زهي 
فــي الــدور الثاني، وعلى حســاب 
اإليطالي بليجريني في ربع النهائي.

التي  الصينية  اجلولــة  وبعد هــذه 
اســتغرقت أكثر من شهر، سيعود 
مالك اجلزيري إلى تونس اســتعدادا 
ملواجهة هامة تنتظر نســور قرطاج 

في كأس ديفيز.

نيويورك ـ وكاالت:
قدم ليبــرون جيمس عرضا مذهال، 
للفوز  كافاليرز  كليفالنــد  ليقود 
نيتس،  بروكلــني  121-114 علــى 
فــي دوري كرة الســلة األمريكي 

للمحترفني، اليوم األحد.
نقطــة،   37 جيمــس  وســجل 
واستحوذ على عشر كرات مرتدة، 

كما مرر ثماني كرات حاسمة.

وهذه املرة 45 جليمس خالل املوسم 
التي يســجل فيها رقمني  اجلاري، 
مزدوجني، بينمــا هي املرة 427 في 
مســيرته احلافلة، التي يحرز فيها 
30 نقطة على األقل خالل اللقاء.. 
وحقق كافاليــرز بفضل هذا األداء 

الرائع، فوزه اخلامس على التوالي.
كمــا اجتاز جيمــس حاجز 2000 
نقطة في موســم واحــد، للمرة 

لكنها  مســيرته،  في  العاشــرة 
أول مرة منذ موســم 2014-2013، 
عندمــا كان العبــا فــي صفوف 

ميامي هيت.
فقط،  العب  ثالث  جيمس  وأصبح 
بعد كارل مالوني ومايكل جوردان، 
2000 نقطة على األقل،  يســجل 

في عشرة مواسم مختلفة.
وأضاف كيفن الف، عمالق كافاليرز، 

15 كرة  20 نقطة، واستحوذ على 
مرتــدة، ليحقق رقمــني مزدوجني 
للمــرة 29، خالل املوســم اجلاري.. 
كما ساهم جوردان كالركسون في 
االنتصار، بإحراز 18 نقطة، وسجل 
جــورج هيــل 17 نقطــة، ورودني 
هــود 16 نقطة، ليفــوز كليفالند 
للمرة 13 علــى نيتس، في آخر 16 

مواجهة.
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العواصم ـ وكاالت:

املدير  ســامباولي،  خورخي  نوي 
الدفع  األرجنتني،  ملنتخب  الفني 
بليونيل ميســي جنم برشلونة، 
أمــام إســبانيا، في  أساســًيا 
املبــاراة الودية املقرر إقامتها بني 

املنتخبني في مدريد اليوم.
وقالت صحيفة »أس« اإلسبانية 
إن ســامباولي ســيعتمد على 
ميسي في التشكيلة األساسية 
أمام إســبانيا، بعد غيابه بداعي 
اإلصابة عن ودية اجلمعة املاضي 
أمام إيطاليــا، التي انتهت بفوز 

التاجنو بهدفني من دون رد.
وأضافت الصحيفة أن سامباولي 
ســيدفع على األرجح بسيرجيو 
املرمى،  روميرو في مركز حراسة 
بعدما شــارك ويلي كاباييرو في 
الدفاع  إيطاليا، وفي قلب  مباراة 
أوتاميندي  نيكوالس  ســيلعب 
بجــوار ماركوس روخــو، على أن 
ماركوس  الظهيرين  فــي  يلعب 

أكونا وجابرييل ميركادو.
»فــي  الصحيفــة:  وتابعــت 
الوسط سيكون كل من خافيير 
ماســكيرانو في احملور باإلضافة 
إلى لو سيلســو وإيفــر بانيجا، 
وســيلعب أمامهم النجم األول 

للمنتخب ليونيل ميسي«.
الهجــوم على  »في  وأكملــت: 
األرجح ســيتواجد كريســتيان 
بافــون، مهاجم بــوكا جونيورز 
جونزالو  جانبه  وإلى  األرجنتيني، 
يوفنتوس  مهاجــم  هيجوايــن 

اإليطالي«.

حال  »في  الصحيفة:  واختتمت 
التشكيلة  بهذه  سامباولي  بدأ 
أمــام إســبانيا، ســيكون كل 
مــن أوتامينــدي ولو سيلســو 
وهيجوايــن، قــد شــاركوا في 

املباراتني الوديتني«.
وسيدير احلكم اإلجنليزي، أنطوني 

تايلور، ألول مرة في تاريخه، لقاء 
للمنتخب اإلسباني األول، عندما 
يواجــه نظيــره األرجنتيني في 
مباراة ودية، اليــوم الثالثاء على 

ملعب )واندا متروبوليتانو(.
ومت اختيــار تايلــور إلدارة مباراة 
إســبانيا واألرجنتــني، لكنه لم 

قبل،  مــن  منهما  ألي  يحكــم 
إدارة مباريات  لــه  بينما ســبق 
ملنتخبات إسبانيا للناشئني، في 
وانتهت  سابقة،  مناسبات  ثالث 

جميعها بدون هزمية »ال روخا«.
وعلى صعيد األندية، ظهر تايلور 
في عدة لقــاءات أوروبية ألندية 

إســبانية، كان أولها في مباراة 
السويسري،  بازل  أمام  إشبيلية 
حلساب دور الـ16 لبطولة الدوري 
األوروبــي، والتي انتهت بالتعادل 

سلبي.
أدار مباراة  املوســم،  وخالل هذا 
ألتلتيكو مدريد في دور اجملموعات 

لــدوري األبطــال، وانتهت أيضا 
كارباخ  أمام  الســلبي  بالتعادل 

األذربيجاني، خارج الديار.
وكانت آخر مبــاراة أدارها احلكم 
اإلجنليــزي لفريق إســباني، في 
15 آذار اجلــاري، حلســاب بطولة 
الــدوري األوروبــي، عندما انهزم 
أتلتيك بلباو بنتيجة )2-1(، أمام 

أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.
الوســط  أكد العب  جانبه،  من 
األرجنتينــي، لــوكاس بيليا، أن 
منتخب بالده يجب أن »يستحوذ 
كثيرا على الكرة«، إذا كان يرغب 
في اللعب بـ«ندية« يوم الثالثاء، 
في اللقاء الودي الذي سيجمعه 
بنظيره اإلســباني، على ملعب 

واندا متروبوليتانو.
وفــي تصريحات نشــرها االحتاد 
األرجنتيني لكــرة القدم، قال إن 
املنتخب سيواجه في تلك املباراة 
للقب  »فريقــا كبيرا مرشــحا 
املونديــال«.. وتابــع بخصــوص 
فازت  التي  األخيرة  الودية  املباراة 
إيطاليا  األرجنتني علــى  فيهــا 
أداء  أن نقــدم  بهدفــني: »أمتنى 
أفضل من ذلك الذي لعبنا به مع 

إيطاليا«.
 وأضاف بيليا: »يجب أن نستحوذ 
على الكــرة إذا كنــا نرغب في 
اللعب معه )منتخب إســبانيا( 

ومواجهته«.
 وأشار إلى أن الوديتني »هدفهما 
تأكيد العمل ألن النتيجة ليست 
مهمــة.. توجد نقــاط إيجابية 
كثيرة في مبــاراة إيطاليا، لكن 
يجــب أن نواصل التطــور بكل 

تأكيد«.

صافرة إنجليزية جديدة لقيادة مواجهة الماتادور والتانجو

ميسي على رأس التشكيلة المتوقع لودية إسبانيا.. اليوم

ميسي

تونس ـ وكاالت:
توج فريق كــرة اليد بنادي الغرافــة القطري بلقب 
البطولة العربية املقامــة مبدينة صفاقس بتونس، 
وذلك بعد فوزه على االحتاد الليبي بنتيجة )27-29(، 
في املباراة التي أقيمت بينهما مســاء اليوم األحد 

في نهائي البطولة.
بــدأ الغرافة املبــاراة بقوة كبيرة لكنــه وجد ندية 
كبيــرة من جانب فريــق االحتاد الليبــي الذي فرض 
تقدمه بشــكل ملحوظ وجنح في احلفاظ على فارق 
هدف وحيد حتى نهاية الشوط األول، حيث حسمه 

بواقع )14-15(.
ومع انطالق الشوط الثاني بدأت اإلثارة في الظهور، 
حيــث جنــح الغرافة فــي تعويض تأخــره بفضل 
االنضبــاط الدفاعــي القوي، وكذلــك تألق حارس 
املرمى أحمد املنيــاوي وهو ما انعكس بصورة جيدة 
على مســتوى الفريق.. وجنح الغرافــة في التقدم 
للمــرة األولى باللقاء بواقع )18-17(، وســاهم ذلك 
في ارتفاع حماس عناصــر الغرافة ليواصل تقدمه 
حتى النهاية. واكتفى منظم البطولة، نادي ساقية 
الزيت، باملركز الثالث بعــد أن فاز اليوم على األهلي 
الســعودي بنتيجــة 28 - 26.. ونال العب ســاقية 

الزيت، أمني بن غامن كأس أفضل العب في املباراة.

لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإلجنليزي لكرة القــدم، أن جو جوميز 
مدافع ليفربول خرج من تشــكيلة منتخب إجنلترا 
قبل مواجهــة إيطاليا وديا اليوم الثالثاء، بســبب 
إصابة في الكاحل وعاد إلى الريدز، من أجل العالج.

واســتبدل جوميز )20 عاما( بعد مرور عشر دقائق 
في املباراة التــي انتصرت فيها إجنلترا -1صفر على 
هولندا يوم اجلمعة وسيخضع ملزيد من الفحوصات 

في ليفربول.
وقال منتخب إجنلترا على حسابه عبر تويتر: »نؤكد 
أن جــو جوميز عاد إلى ليفربــول من أجل مزيد من 
التقييــم إلصابته أمام هولنــدا«.. وتفتتح إجنلترا 
مشوارها في كأس العالم في روسيا مبواجهة تونس 
يوم 18 حزيران قبل أن تلعب ضد بنما وبلجيكا في 

اجملموعة السابعة.

باريس ـ وكاالت:
انضم باريس ســان جيرمان الفرنســي، لسباق 
التعاقد مع الدولــي اجلزائري فوزي غالم، الظهير 
األيســر لفريــق نابولــي اإليطالي، خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقال موقــع »فوتبول إيطاليا« نقــال عن مجلة 
»فرانــس فوتبول« الفرنســية، إن باريس ســان 
جيرمان ينافــس ثنائي البرميييرليج مانشســتر 
يونايتد وليفربول علــى ضم فوزي غالم الذي عاد 
لتدريبــات نابولي هذا األســبوع بعد تعافيه من 

اإلصابة.

الغرافة القطري يتّوج 
بالبطولة العربية لكرة اليد

اإلصابة تبعد 
جوميز عن إنجلترا

سان جيرمان يشعل 
سباق التعاقد مع غالم
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المنستير تستعد اليوم لتضييف بطولة التنس الدولية للشباب

عرض جيمس المذهل يقود كافاليرز للتفوق على نيتس

الجزيري ضمن الجدول الرئيسي لـ »روالن جاروس وويمبلدون«

مالك اجلزيري

الدوحة ـ وكاالت:
أعلنت اللجنة العليا للمشــاريع 
واالرث املنظمــة لــكأس العالم 
2022 فــي قطــر، أمــس، تعيني 
املتوج  هرنانديز  تشافي  االسباني 
مع منتخب بــالده بلقب مونديال 

2010، كأول سفير لها.
وقالت اللجنة فــي بيان ان العب 
نادي الســد القطري، والذي عمل 
كســفير لبرنامج "اجليل املبهر" 
التابع للجنة نفســها، سيواصل 
"تعاونه  اجلديدة  إطار مهمته  في 
مع برنامج اجليل املبهر وغيره من 
مشــاريع اإلرث في اللجنة العليا 
البطولة  تترك  أن  املعنية بضمان 
الكرويــة املنتظــرة عــام 2022 
إرثــا دائما لدولة قطــر واملنطقة 

والعالم".
ونقــل البيــان عن األمــني العام 
للجنة حســن الــذوادي قوله إن 

ومتألق،  مبــدع  "العب  تشــافي 
كأداة  القــدم  كرة  بقــوة  وإميانه 
تتوافق  إيجابــي  تغيير  إلحــداث 
مع أهداف برنامــج اجليل املبهر"، 
مضيفا "يشرفنا أن نواصل عملنا 
مع تشــافي من خــالل برامجنا 
ومبادراتنا اخملتلفة التي تضمن أن 
تترك بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم قطر 2022 إرثا مســتداماً 

لألجيال القادمة".
واعتبــر ان "جهــوده في مختلف 
مبادراتنا سُتســهم في تطويرها 
ومد جسور التواصل بني األفراد من 
مختلف الثقافات في جميع أرجاء 
املنطقة، وضمان ترك هذه املبادرات 
إلرث مســتدام لفترة طويلة حتى 
بعد انتهاء بطولــة كأس العالم 

لكرة القدم قطر 2022".
ورأى تشافي )38 عاما(، وفق البيان، 
أن اللعبــة قــادرة علــى "إحداث 

إيجابيــة  اجتماعيــة  تغييــرات 
احملليــة في قطر  في اجملتمعــات 
و"توحيد  املنطقة"،  أنحاء  وجميع 
الشعوب، وتبديد الصور النمطية، 

وإلغاء املعوقات االجتماعية".
السابق  النجم  تشــافي،  ويدافع 
لنادي برشلونة االسباني، عن ألوان 
نادي الســد القطــري منذ العام 
2015، وينتهــي عقــده معه في 
حزيران املقبل، ويتوقع ان يعلن من 

بعد ذلك اعتزاله كرة القدم.
وقال النجم الدولي الســابق في 
تصريحات لوكالة فرانس برس في 
وجهته  ان  املاضي،  األول  تشــرين 
ســتكون  االعتزال  بعــد  املقبلة 
تولي  في  رغبتــه  مبديا  التدريب، 
تدريــب املنتخب القطــري خالل 
مونديال 2022.. وقال "أعتقد بأنه 
سيكون من اجليد أن أتولى تدريب 

املنتخب الوطني هنا".

لندن ـ وكاالت:
سيســك  اإلســباني  كشــف 
تشيلســي،  العــب  فابريجــاس، 
لعبة كرة  اعتزال  بعد  مســتقبله 
العودة  إمكانية  إلى  القدم، مشيرًا 
فابريجاس  ولعب  مجددًا..  آلرسنال 
في صفوف آرســنال، ثم انتقل إلى 
برشلونة اإلسباني، وبعدها عاد إلى 
الــدوري اإلجنليزي، ولكــن من بوابة 

تشيلسي.
بعض  علــى  فابريجــاس  وأجــاب 
األســئلة التــي وجهــت لــه من 
»تويتــر«  عبــر موقــع  متابعيــه 
للتواصل االجتماعي، حيث ســئل 
عن مســتقبله بعــد االعتزال، فرد 
قائال إنه مســتعد لرحلة التدريب.. 
وبســؤاله عن إمكانيــة أن يصبح 

مدربًا آلرســنال إن أتيحت الفرصة 
أمامــه، قــال الدولــي اإلســباني 

»بالطبع«.
وعن أفضل هــدف صنعه مع ناديه 
احلالــي تشيلســي أجــاب: »على 
األرجــح فــي أول مباراة لــي أمام 
بيرنلــي، لكن لكي أختــار علي أن 

أتذكرها كلها«.
إذا  املعجبني عمــا  وســأله أحــد 
كان يشــاهد نفســه عبــر موقع 
فقال:  الفيديو  ملقاطــع  »يوتيوب« 
هذا،  أفعل  املستقبل ســوف  »في 
في الوقت الراهــن ال يوجد الكثير 
مــن الوقت لذلــك«.. وحول أفضل 
حلظة في مسيرته االحترافية قال: 
»اللحظة التي صنعت فيها أفضل 
هدف في تاريخ الكرة اإلســبانية« 

فــي إشــارة إلــى هــدف أندريس 
إنييســتا الذي قاد منتخب إسبانيا 
على   ،2010 العالم  بكأس  للتتويج 

حساب هولندا.
أما بشــأن أفضل هدف سجله في 
بقميص  هدفــه  اختار  مســيرته، 
آرســنال في مرمــى توتنهام خالل 
ديربي شــمال لندن، بعــد أن كان 
اجلانرز متقدًما بهــدف نظيف في 
وســأله  بينهما..  ســابقة  مباراة 
البعــض: »هل أنت ملــك صناعة 
اإلجنليزي؟«  الــدوري  فــي  األهداف 

فأجاب: »أنا في املركز الثاني«.
وسئل أيًضا عما إذا كان جنولو كانتي 
جنم تشيلســي أفضل العب وسط 
لعب إلى جانبه فقال: »إنه واحد من 

بني األفضل.. العب عظيم«.

فابريجاس يكشف خطته قطر تعّين تشافي سفيرا لمونديال 2022
المستقبلية.. ويغازل آرسنال



إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
ســمى املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضيــة لتنس الطاولة 
وفده املشــارك فــي بطولة غربي 
والناشئني  اسيا لفئتي االشــبال 
االردنية  العاصمة  تضيفها  والتي 
عمان للفترة من التاسع والعشرين 
من الشــهر اجلاري وتستمر حتى 

االول من شهر نيسان املقبل.
لتنس  الوطني  املركــز  مدير  وقال 
الطاولــة حكمــت جــواد : انــه 
مت االســتقرار علــى الوفــد الذي 
ســيمثل العراق في بطولة غربي 
اسيا اذ ســيكون الوفد برئاستي 
كذلك مت تسمية ثالثة مدربني هم 
كل مــن : كفاح محســن ومؤيد 
حميد وعباس محســن، باألضافة 
الى ستة العبني بواقع ثالثة لفئة 
االشــبال ومثلهم لفئة الناشئني 
وهم كل من : حســني علي و انور 

وفاطمة  فاضــل  ومنتظر  مؤيــد 
ورقية  سعد  وفاطمة  الهادي  عبد 

عباس.
منتخبــات  عشــرة  ان  واضــاف 
ستشارك في البطولة هي العراق 
واالردن البلــد املضيــف وســوريا 
والبحريــن  وقطــر  والســعودية 

وفلســطني  واالمارات  والكويــت 
ولبنــان ، مشــيرا الــى ان اختيار 
الالعبــني جــاء بناءا علــى نتائج 
البطولــة املصغرة التــي اقامها 
املركز لالعبيه في بغداد واحملافظات 
والتي اســتمرت على مدى يومني 

على قاعة املركز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 حرزت مدرسة الرياحني التخصصية 
بالتايكوانــدو وســاما برونزيــا في 
مشــاركتها االولى علــى الصعيد 
اخلارجي، حيث حقق العب املدرســة 
يعقــوب ماجــد بوزن 87+ الوســام 
البرونزي في نــزاالت بطولة النخبة 
بنســختها  املفتوحــة  الدوليــة 
التاســعة التي اقيمت فــي األردن، 
مبشــاركة اكثر من ألف العب مثلوا 

19 دولة من شتى قارات العالم.
الفرعــي  االحتــاد  رئيــس  وقــال 
للتايكوانــدو فــي محافظة صالح 
الديــن، راجي بشــير: ان مدرســة 
الرياحني التخصصية، احدى مدارس 
احملافظة،  فــي  املنتشــرة  اللعبــة 
االولى في بطولة  للمرة  اشــتركت 
النخبــة الدوليــة ونالت الوســام 
تشكيلة  ان  إلى:  البرونزي. مشــيراً 
املدرســة في البطولــة تألفت من 

الالعبني ) همــام حارث وعثمان عبد 
الرحمــن ويعقــوب ماجد وحســن 
عقيــل(، فيما قاد املتحــدث الفريق 
الوفد مصطفى شاكر  مدرباً، وضم 
إداريا وحيدر مخلص إعالميا، واحلكم 

الدولي رياض نعيم.
الرياحني  إدارة مدرسة  ان  إلى:  واشار 
بنفسها  مشاركتها  بدعم  تكفلت 
من أجل تثبيت اقدامها في املشاركة 

االولى على الصعيــد اخلارجي، التي 
البرونزي في  الوســام  حققت فيها 
ان احلصيلة كانت  النزاالت. مبينــا: 
الالعبني  افتقار  لــوال  للزيادة،  قابلة 
إلى كيفيــة اللعب وفقــا للنظام 
االلكتروني احلديــث، حيث الواقيات 
لم  اللعب  فــي  اســتخدمت  التي 
يلعــب فيهــا الالعبون ســابقا، ما 
احدث فارقا للمنافسني في النزاالت.
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اليوم.. بدء الدور 
النهائي لممتاز السلة

»الكانوي« يشارك في 
لتصفيات أولمبياد الشباب

نفط الوسط يهزم 
السماوة وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتــاد العراقي لكرة الســلة، موعد انطالق 
الدور النهائي من الدوري، الذي ســيقام مبشــاركة 
5 فــرق لتحديد هوية بطل املوســم احلالي..  وقال 
أمني ســر االحتاد، الدكتور خالد جنم، في تصريحات 
صحفيــة، إنه تقرر حتديــد اليوم الثالثــاء موعدا 

النطالق الدور النهائي.
 وبــني أن فريقا الكرخ والنفط، ســيفتتحان الدور 
النهائــي فــي صالة الشــعب في متام الســاعة 
اخلامســة مســاء اليوم الثالثاء، فــي حني تلعب 
املباراة الثانية بذات القاعة في الســاعة السابعة، 
بني الشــرطة ونفط اجلنوب، فيما سيحصل فريق 

الكهرباء على راحة.
 وتســتكمل النهائيات يوم السبت املقبل، بإقامة 
اجلولة الثانية، في قاعة الشعب أيضا حيث ستقام 
في الساعة اخلامســة املباراة األولى بني الكهرباء 
ونفط اجلنوب، في حني ســتقام املباراة الثانية في 
اليوم التالي بني  النفط والشــرطة، في الســاعة 
السابعة مســاًء، ويحصل فريق الكرخ على راحة.  
يشــار إلى أن فريق النفط، يحمــل لقب البطولة 

حيث توج به املوسم املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس االحتاد املركــزي للكانوي ماجد صالح ان 
احتاده وافق رسميا على املشــاركة في التصفيات 
املؤهلــة الوملبياد الشــباب فــي االرجنتني، حيث 
ســتقام التصفيات في مدينة برشلونة االسبانية 
ما بني الثاني عشر واخلامس عشر من شهر نيسان 
املقبل ومبشــاركة نخبة من ابرز وافضل املنتخبات 
العامليــة برياضــة الكانوي.وقال صالــح ان احتاده 
رشــح الالعب الشــاب رائد خالد للمشاركة في 
التصفيات االوملبية حتت اشراف املدرب عبد الرحمن 
احمد، ويأمل احتــاد اللعبة ان يظهــر الالعب رائد 
خالد مبســتوى طيب وحتقيق نتائج ايجابية برغم 
صعوبــة املهمة كون ان اكثر الالعبني املشــاركني 
في التصفيات يعتبــرون من الالعبني االبطال على 

مستوى بلدانهم.
واوضح: ان الالعب رائد خالــد ومدربه عبدالرحمن 
احمد ســينتظمون في معســكر تدريبي موحد 
يقام في مدينة برشــلونة االسبانية خالل املدة من 
السادس وحتى احلادي عشر من شهر نيسان املقبل 
حتت اشراف مباشر من قبل االحتاد الدولي للكانوي، 
وبالتالي العبنا سيكون امام فرصة كبيرة للوصول 
الــى افضل مراحل اجلاهزية الفنيــة والبدنية قبل 
الشــروع في خــوض التصفيات املؤهلــة الوملبياد 

الشباب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق نفط الوسط، فوزا معنويا على السماوة، 
بهدفــني مقابل هدف واحد، في املبــاراة الودية التي 
جمعت بينهما مســاء اليوم في ملعب األول ضمن 
اســتعداداتهما للمرحلة الثانية من الدوري. سجل 
لنفط الوســط، صفاء جبار ومحمد سعد، في حني 

أحرز هدف السماوة، حسني سلمان.
 وقال مدرب نفط الوسط، عماد محمد، في تصريحات 
صحفية: »نأمل في استغالل توقف املسابقة إلعادة 
ترتيب أوراق الفريق، الذي يحتاج إلى إعادة ترميم بعد 

التعاقدات التي متت في فترة االنتقاالت الشتوية«.
 وأوضــح أن اجلهــاز الفني عمل على رفــع اجلاهزية 
البدنية خالل املعســكر الداخلــي، بخوض وحدتني 
تدريبيتــني صباحية ومســائية يوميــا، مع وحدات 
تدريبية فــي صالة األلعاب الرياضيــة، وفق برنامج 

إعداد متكامل.
 وأضــاف أنه يتطلع الســتثمار األيــام املقبلة قبل 
مواجهة الكهربــاء، في بداية املرحلــة الثانية يوم 
اجلمعة املقبل، في جتهيز فريقه املطالب بتحســني 

موقعه في جدول الترتيب.

االتحــاد  وفــد   : البصــرة 
العراقي لإلعالم الرياضي

تختتــم اليوم فــي ملعب جذع 
النخلــة  منافســات بطولــة 
الصداقــة الدوليــة  الثالثيــة  
حيث يتلقــي  منتخبنا الوطني  
املســار  لتصحيــح  الســاعي 
بشــقيقه الســوري الطامــح 
تكهنــات  وســط   للتتويــج  
باالثارة  عامرة  مباراة  مبشــاهدة 
والنديــة  واللمحــات الفنيــة 
اجلميلة وذلك ملا يضمه املنتخبان  
من   عناصر مهارية مشهود لها 
باخلبرة  واملراس ،  ويضبط مباراة 
اليوم طاقم حتكيم  دولي محايد  
تقي  محمد  السنغافوري  يقوده 
اجلعفــري يســاعده فاونك من 
هونك كونك  وعارفي من ماليزيا 
الى جانــب العراقي واثق محمد 

حكما رابعا .
مدرب منتخبنا الوطني باســم 
قاسم حتدث لوفد االحتاد العراقي 
لالعــالم الرياضي  عــن  املباراة  
قاســيون   نســور  امام  املرتقبة 
فاكــد  بانه  ينظر الــى  مباراة  
اليوم على انهــا محطة  اعداد 
وحتضير  كســابقتها التي جرت   
امــام املنتخــب القطــري  وانه 
سيســعى الى  ان يظهر الفريق 
بشــكل الئق  ليعــوض  صورته 
الباهتة  في املبــاراة االفتتاحية 
التي خسرها امام العنابي بثالثة 
اهــداف مقابل هدفــني ملمحا 
الى ان تشكيلته ستشهد عددا 
الباب  ابقى  لكنه  التغييرات  من 
مفتوحا  امــام االختيار النهائي 
االساسية   البشــرية  للتركيبة 
حتى اللحظة االخيرة ، وحول رايه 
باملنتخب السوري  افصح قاسم 

الشــقيق   املنتخب  يحترم  بانه 
وينظر له كمنتخب كبير  يتقدم 
بالتصنيف الدولي على منتخبنا  
كما يضم  فــي صفوفه نخبة 
مــن الالعبني املتميزيــن  لذلك 
فان الفوز عليه ســيكون مهما 
الســيما بالنســبة لتحســني 
التصنيــف   وبالتالي االفادة من 
ذلك في قرعة بطولة كاس اسيا 
املقبلة  ، وكان منتخبنا الوطني  
قد اجرى مساء  امس اخر وحداته 
التدريبيــة في امللعــب  اجلانبي  
باملدينــة الرياضيــة  وتضمنت 
الوحــدة  تطبيــق العديــد من 
اجلوانب التكتيكية التي وضعها 
املدرب باسم قاسم  مع تدريبات 

واخــرى  للمهاجمــني  خاصــة 
للمدافعني وســرعة التحول من 
وبالعكس   الهجــوم  الى  الدفاع 
الى جانــب التركيز  على كيفية  

تنفيذ الركالت الثابتة بنجاح .
قاسيون   لنســور  االملاني  املدرب 
بيرند  ســتاجن  اكد مــن جانبه 
الســوري  املنتخــب  ان  علــى  
الفوز والسواه   اجل  سيلعب من 
في مباراة اليــوم  بغية التتويج 
بلقب بطولــة الصداقة الدولية 
وانه علــى ثقة مــن  ان  فريقه 
ســيقدم  مســتوى افضل من 
الذي ظهر عليه في املباراة االولى 
امام قطر  والتــي اضاع خاللها 
الفــوز  االكيد  علــى حد قوله  

مضيفا بانه ســوف   يتبع خطة 
جديدة ملواجهة اســود  الرافدين  
اســتيعاب  درجة  وان  الســيما 
بدات  العبيه ملفــردات طريقته  
بالتصاعد رغم انه لم يتســلم 
مهمتــه اال قبل ايــام معدودات  
، وشــدد ســتاجن على ان هدفه 
الرئيس  يتركز على اعداد فريقه 
للمشــاركة ببطولة كاس اسيا  
وان منافســات البصــرة  كانت 
فرصة مثالية  لتطبيق  املفردات  

االولى  في منهاجه التدريبي .
بالعــودة الــى التاريــخ جند بان 
التقى  قــد  الوطني  منتخبنــا 
28مباراة  في  الســوري  شقيقه 
ودية ورسمية  جرت خالل الفترة 

السابقة وضيفتها مالعب بغداد 
ودمشــق  وتونــس وكواالملبــور  
والريــاض والربــاط  والطائــف  
وعّمان  والدوحة  والســليمانية 
واربيل والكويت وطهران وكربالء  
، وفي احملصلــة االجمالية مالت 
الذي خرج  االرجحية ملنتخبنــا  
فائزا في 18 مباراة ) اثنتان منها 
بــركالت الترجيــح مــن عالمة 
اجلزاء(  مقابل  فوز االشقاء بست 
مباريات ) مبــاراة واحدة بركالت 
الترجيح من عالمة اجلزاء (   فيما 
تعــادل املنتخبان  اربــع  مرات   ،  
باملرمى  42هدفا  العبونا  وسجل 
محمود   ليونس  اكثرها  السوري 
الذي ميتلك خمسة اهداف فيما 

دخلت مرمانا 22 كرة ســورية  ، 
مع  مبارياته  فــي  منتخبنا  وقاد 
ســوريا  املدربــون :عادل بشــير  
واملرحــوم عمو  وانــور جســام 
بابا  وعدنان حمــد واكرم احمد 
سلمان وحكيم شــاكر ويحيى 
علــوان  وباســم قاســم  الى 
وهم  االجانــب  املدربني  جانــب 
االسكتلندي الراحل داني ماكلنن 
ومواطنه  كاكا  واليوغســالفي 
فويــا والبرازيلــي جــورج فييرا 
ومواطنــه جورفان فييرا واالملاني 

سيدكا  والصربي بتروفيتش .
 قــاد منتخبنــا الوطنــي فــي 
اخر مبــاراة جمعته بشــقيقه 
الســوري املدرب باســم قاسم 
ومثلــه الالعبــون :  فهد طالب   
ووليد ســالم  واحمد ابراهيم ) 
سعد ناطق ثم مصطفى ناظم 
(  وريبني ســوالقا وعلــي عدنان  
وسعد عبد االمير  وحسني علي 
) امجــد عطوان (  ومهدي كامل  
وهمام طــارق ) علــي حصني ( 
ومهند عبد الرحيم ) امين حسني 
(  وعــالء عبــد الزهرة ) ســجاد 
حســني ( ، وهذا يعني ان ســتة 
العبــني من هذا التشــكيل  لن 

يتواجدوا في مباراة اليوم .
في  فقاده  الســوري  املنتخب  اما 
املباراة املذكورة املدرب امين احلكيم 
ومثلــه الالعبــون : ابراهيم عاملة 
) احمــد مدنية (  وعمــر ميداني  
وعمــر جنيــات ) عالء الشــبلي 
(  وجهاد الباعــور و مؤيد العجان  
ومحمــود مواس ) يوســف قلفا 
(  وفهد اليوســف ) عدي جفال (  
وثامر احلاج محمد  وخالد املبيض 
) اســراء حموية (  وعمر السومة 
وفراس اخلطيب ) مارديك ماردكيان 
( ، ممــا يعني ان ثالثــة العبني لم 
تسنح لهم الفرصة ملشاركة في 

مباراة اليوم.

العراقي  الساعي لتصحيح المسار يلتقي السوري الطامح للتتويج
 اليوم االخير لبطولة الصداقة الدولية

جانب من تدريبات املنتخب الوطني

طاولة املركز الوطني

لقطة من التكرمي

Tue. 27 Mar. 2018 issue )3907(

بغداد ـ رافد البدري*

بدعوة من الســفير الروســي في العراق 
مكسيم مكســيموف،ومن اجل توطيد 
العالقات الروسية العراقية بصورة عامة، 
والرياضية بصورة خاصة، التقى يوم امس 
في فندق بابل الســفير الروسي والهيئة 
برئيس  واملتمثلة  الشطرجن،  الحتاد  االدارية 
االحتاد ظافر عبد االمير وامني السر مهدي 
اسماعيل  اســعد  الرئيس  ونائب  عطية 
توفيق وعضوي االحتاد ضمير جبار موسى 

ومحمد مهدي احلكيم.
ونقل مكســيموف حتيــات رئيس االحتاد 
كيرســان  الروســي  للعبــة  الدولــي 
ايلوميجينــوف الــى اعضــاء الهيئــة 
االدارية للشــطرجن، بعد الزيــارة االخيرة 
للعــراق وحضوره افتتــاح بطولة العراق 
الدولية السادســة، مؤكداً خالل اجللسة 
توقيع  بينهما علــى ضرورة  التي عقدت 
بروتوكــول رياضــي لتبادل اخلبــرات بني 

اجلانبني.
وكجــزء من الدعم الروســي للعراق فان 
هناك خطة لفتح اكادميية شطرجنية في 
العراق،  يقودها كادر روســي متخصص 
،دعمــاً لهــذه اللعبة التي تســتقطب 
االشخاص االذكياء،وتزويدها لوجستياً من 
الالزمة،  واملعدات  التجهيزات  توفير  خالل 

اضافًة الــى تبادل الزيــارات بني االحتادين 
الروســي والعراقي، وتذليل الصعاب ومبا 
يخــدم الطرفني، وهناك خطط ســيتم 
دراســتها خالل االيام القليلــة القادمة، 
من اجــل البدء بوضع اللمســات االولى 
لهذا الدعم الدولي، من جانبه قدم رئيس 
االحتــاد العراقــي للعبة واعضــاء االحتاد 
شــكرهم وتقديرهم الى سيادة السفير 
على احلفاوة وحسن االستقبال خالل هذه 

الزيارة.
مــن جانــب اخر، تــوج نــادي االتصاالت 
ببطولة انديــة العراق للدرجــة املمتازة 
منافساتها  اختتمت  والتي  بالشــطرجن، 
يــوم امــس االول مبشــاركة اكثــر من 
140 العبــاً ميثلون 14 ناديــاً، ومتكن نادي 
االتصاالت من حسم اللقب السابع على 
التوالــي برصيد 24 نقطــة، فيما حصل 
نادي خــان زاد من محافظــة اربيل على 
املركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط، 
الطاوالت،  نقــاط  بفارق  تخلــف  ولكنه 
وكذلك احلال بالنسبة لفريق البيشمركة 
من محافظة السليمانية الذي جمع 24 
نقطة ايضاً، ولكنــه تخلف بفارق نقاط 
املركزين  ايضــاً، عن اصحــاب  الطاوالت 
االول والثاني، وقال ظافر عبد االمير رئيس 
احتاد اللعبة: ان الدوري املمتاز لهذا العام 
يعتبر مــن اقوى الدوريــات التي نظمها 
االحتاد املركزي للشطرجن حلد االن ، بسبب 

مشــاركة العبني مــن 9 دول هي: العراق 
بلجيكا وروسيا وايران ومنغوليا واوكرانيا 

ومصر وارمينيا والبحرين.
واضــاف ان اغلــب الالعبني املشــاركني 
هم محترفني، وتعاقــدت معهم االندية 
العراقيــة لتمثيلهــا في بطولــة اندية 

الــدوري املمتــاز بدورتــه الثالثــني، وان 
النتائج لم حتســم اال في اجلولة االخيرة 
بسبب تســاوي اندية االتصاالت وخان زاد 
والبيشــمركة بالنقاط، وهــذا ما وضع 
الالعبــني حتــت الضغط، بســبب عدم 
امكانيــة حتديــد هوية البطــل، كما ان 

االندية الثالثة املتنافســة تعادلت فيما 
بينها، وهذا ما عقــد املوقف،موضحاً ان 
قوة الدوري العراقي للسنوات االخيرة بدا 
ياخذ منحى تنافســي واحترافي من قبل 
االندية املشــاركة، من خالل التعاقد مع 
البطولة،  لتمثيلهــم في  دوليني  العبني 

وهذا ما زاد من ســخونة املنافسة والذي 
ينعكــس ايجابــاً علــى تطورهــا، عبد 
االميــر اكد ان الــدوري العراقي قياســاً 
بدول املنطقة احمليطــة يعتبر من افضل 
الدوريات، بحكم مشــاركة عدد كبير من 
االندية والتي وصل عددها الى 14 نادياً، اذ 
ان اغلب دوريات املنطقة تشارك فيها 4 او 

5 اندية تتنافس فيما بينها.
وشــهد حفل اختتام البطولة الذي اقيم 
فــي صالة فنــدق االنتر بغــداد بحضور 
رئيس احتــاد اللعبة والهيئة االدارية الحتاد 
الشــطرجن، ورؤســاء االندية املشــاركة 
والالعبني املشــار كني في البطولة ،توزيع 
اجلوائز علــى االندية الفائــزة، حيث توج 
نادي االتصاالت بلقب البطولة برصيد 24 
نقطة، وهو اللقب الســابع على التوالي، 
بعد ان خاض 13 جولة ، اذ فاز في 11 جولة 
وتعادل فــي جولتني ، مع انديــة خان زاد 
والبيشمركة،وبفارق نقاط الطاوالت على 
اصحاب املركزين الثاني ، وحل نادي خان زاد 
من محافظة اربيل ثانياً برصيد 24 نقطة 
ايضاً، من فــوزه في 11 جولة وتعادله في 
جولتــني، وبفارق نقاط الطــاوالت ايضاً، 
البيشمركة  نادي  الطريقة متكن  وبنفس 
من التتويــج باملركز الثالــث برصيد 24 
نقطــة ايضــاً، ومتكــن نــادي الكهرباء 
من احلصول علــى املركــز الرابع برصيد 
19 نقطــة، والقادســية مــن محافظة 

الديوانية خامساً برصيد 14 نقطة، وجاء 
نادي الهدف التخصصي سادســاً برصيد 
13 نقطة، وبفارق نقاط الطاوالت عن نادي 
برصيد  السابع  املركز  املهندسني صاحب 
13 نقطة ايضاً، وكذلك احلال بالنســبة 
الناصرية،  مــن محافظة  القيثارة  لنادي 
الذي جمع هو االخر 13 نقطة، احتل فيها 
املركز الثامن،وحصل نــادي بعقوبة على 
املركز التاسع برصيد 10 نقاط، وحل نادي 
النعمانية من محافظة الكوت عاشــراً 
برصيــد 9 نقــاط، ومن ثم نادي عشــتار 
مــن محافظة بابل باملركز احلادي عشــر 
برصيد 8 نقاط، والرســيل مــن البصرة 
باملركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وحل 
نــادي الفكــر الكربالئي باملركــز الثالث 
عشــر برصيد 4 نقاط، واخيــراً جاء نادي 
االســحاقي الفتي مــن محافظة صالح 

الدين بدون رصيد من النقاط.
واشاد رئيس احتاد اللعبة باحلكام الدوليني 
الذين اشرفوا على جوالت البطولة وبذلوا 
جهود كبيــرة في ادارة اجلوالت الصباحية 
واملســائية، وهم  كل مــن احلكم العام 
واحلكام  كاوة خليلــي،  االيرانــي  الدولي 
الدوليــني اســماعيل ابراهيم  وســعد 
محسن الكناني وعلي فرحان نصير ودنز 

فائق.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

االتصاالت يتّوج بلقب بطولة األندية الممتازة

مكسيموف يؤكد دعم روسيا لشطرنج العراق

تقرير

بطولة شطرجن العراق

طاولة المركز الوطني 
تمثل العراق في غربي آسيا

وسام برونزي لمدرسة الرياحين
 في بطولة النخبة بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمــن بروتوكول التعــاون بني مركز 
املرمى  حلــراس  التخصصي  بغــداد 
التابع ملدرسة شــيخ املدربني الراحل 

عمو بابا، واالحتــاد القطري، انخرط 6 
من حراس املرمى في املركز مبعسكر 
القطرية  العاصمة  فــي  بدأ  تدريبي 
الدوحة يوم أمس ويستمر لـ 10 ايام.

وقال مدرب حــراس املرمى في مركز 
بغــداد التخصصي التابع ملدرســة 
شــيخ املدربني عمو بابا، ان 6 حراس 
مرمى انتظموا في املعسكر التدريبي 

وهــم ) باقــر فاضل وحســني علي 
وسيف  ضياء  وعالء  محمود  وحسني 
عيدان ومهدي محمد(، مشيراً إلى او 
الوفد الذي وصل أول أمس إلى الدوحة 

ترأسه مدير مركز بغداد التخصصي، 
عبد الكرمي الدوسري، ويضم املتحدث 
الطبي  واملعالج  املرمى،  حلراس  مدرباً 

احمد خصيف.

يذكــر ان مركز بغداد، ســبق ان اقام 
املوسم السابق معسكراً تدريبياً في 
قطر، الربعة حراس مرمى استمر ملدة 

أسبوع.

معسكر قطري لستة حراس مرمى واعدين



الصباح الجديد - وكاالت:
شــارك مئــات املســيحيني فــي 
االحتفــال بأحــد الســعف فــي 
القدس، في بداية أنشــطة أسبوع 

اآلالم الذي يسبق عيد القيامة.
ووفقا لرويترز فقد لوح املشــاركون 
في مســيرة أحد السعف بسعف 
النخيــل وأغصان الزيتــون، إحياًء 
لذكــرى ذلك اليــوم الــذي يقول 
الكتــاب املقدس إن املســيح دخل 
بوصفه  واســُتقبل  القــدس  فيه 

اخمللص، قبل أن يُصلب بعد ذلك 
بخمسة أيام. وسار مسيحيون 
ومتدينــون  فلســطينيون 

وســائحون  وحجــاج 
يرافقهم كهنة في طريق 

النزول من جبل الزيتون 
إلى القــدس القدمية 

وهم يرفعون سعف 
وأغصان  النخيــل 

الزيتــون ويرددون 
أناشيد دينية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فزاعة اإللحاد

جمال جصاني

ال يحتاج املتابع املنصف للمشهد الراهن وجتلياته الغرائبية 
الى جهد كبير، كي يكتشف نوع املصالح والعقائد والقوى 
واألغراض والعقول، التي تقف خلف املوجة اجلديدة للحرب 
ضد ما يطلقون عليه بـ "اإلحلاد وامللحدين" ال سيما وأن هذه 
التهمة قد تخصصت في تاريخنا القدمي واحلديث، لإلجهاز 
على املفكرين واألحرار من بنات وأبناء هذه املضارب املنكوبة 
بنظم العبودية واإلذالل. بالرغم من التحوالت اجلذرية التي 
أطاحت بقسم كبير من معاني هذه املفاهيم، والزحزحات 
الهائلة التي لم تبق شــيئاً من هموم القرون الوســطى 
وصوالت محاكم تفتيشها سيئة الصيت، إال أن بقايا تلك 
القوافل املنقرضة ما زالت معتصمة بترسانة تلك العقائد 
والســرديات التي تبوأت أماكنها فــي متاحف التاريخ. مع 
شيء من اجلهد واحليادية واملوضوعية في البحث واملتابعة، 
سنجد أن مدعي الدفاع عن اهلل واإلميان هؤالء، ال مشكلة 
لديهــم مع هذا البعبع )اإلحلاد( ألنه غير موجود أصالً، وهم 
يدركون ذلك جيداً، فهم ورثة تلك القوافل واجلماعات التي 
أهدتنا ما نحن عليه اليوم من دون خلق اهلل. ما يخشونه ال 
ميت بصلة مبا يدعونه من خطر تنامي ذلك البعبع اخلرافي، 
وهم بالرغم من مكرهم ودهائهم في التســتر خلف هذا 
الوابل الكثيف مــن قذائف اإلحلاد الدخانية؛ إال أن هدفهم 
األســاس ال يخرج عن منهجهم العتيد، فــي بث الرعب 
والذعــر بني صفوف املســتائني واملتذمرين مــن تدخلهم 
الشره وغير احملدود بكل تفصيالت حياة عيال اهلل في األرض 
والسماء. إنها نوع من احلروب االستباقية والتي اعتادوا على 
شــنها ضد كل من يخرج عن مســار احلشود ووصايتهم 

األزلية عليها بوصفهم وكالء اهلل على أرضه وعياله..؟!
إن دوافع مثل هذه احلمالت واضحة، وميكن اقتفاء أثرها في 
اآلثار الوخيمة التي خلفتها حقبة األســلمة السياسية 
واآليديولوجية، وفي الطرق املســدودة التي انتهت اليها، ال 
في رفع ما ميكن أن نطلق عليه بـ )قميص اإلحلاد( والتستر 
خلفــه بحجة التصدي لـ )أعداء اهلل ورســوله..(. كل من 
يعمل في اجملال الفكــري والثقافي يعلم جيداً الدرك الذي 
انحدرت اليــه األفكار والهموم الثقافيــة في هذا الوطن 
املنكوب بكل أشكال الشعوذة والدجل والتخلف والتبعية 
واالرتزاق، ومع مثل هذه الشروط واملناخات يكون احلديث عن 
خطر اإلحلاد وغير ذلك من الفزاعات، عبارة عن نكته سمجة 
فــي أفضل األحوال. أما إن أصروا علــى مواصلة فزعتهم؛ 
في الذود عن حدود اهلل فعالً ال تشــدقاً واستعراضاً أجوفاً، 
فبمقدورهم حتقيق ذلك من دون احلاجة لكل هذا الصخب 
والضجيج؛ بتقدميهم للقدوة احلسنة في اخلطاب والسيرة 
والســلوك، والزهد مبقتنيات "الدنيا الفانية"، ال بالتهديد 
والوعيد وغير ذلك من األساليب الهمجية التي جسدتها 
عصابات داعش واملتجحفلني معها بحقد وتعصب وإجرام، 
على فسطاط فردوسهم املفقود في العراق والشام وبقية 

الواليات املستباحة.
في بلد تقهقرت فيه كل أشــكال احلياة واخلدمات، وحتول 
ببركة اجليل اجلديد من قــوارض حقبة الفتح الدميقراطي 
املبني؛ الى منافس أصيل في نادي البلدان العشــرة األكثر 
فســاداً، ال ميكن أن يشــغل سكانه أنفســهم مبثل هذه 
الهموم البطرانة )اإلحلاد وغيره من هموم فكرية وفلسفية 
ووجودية( فلم يعرف عن العاصمة بغداد أنها شهدت والدة 
نسخة جديدة من كارل ماركس وال مدينة الغّراف شخصاً 
ميت بصلــة قرابة علمية بســيغموند فرويــد وال مدينة 
البصرة عرفت أحد تالميذ فريدريك نيتشه وال مدينة زاخو 
بأحد أتباع تشــارلز داروين، ما ظهر لدينا شــيء آخر متاماً، 
ال عالقة له ال من قريب وال مــن بعيد بهموم عالم حولته 

العقالنية واحلداثة واحلريات الى قرية..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سمير خليل 
ضمن سلسلة الفعاليات واملهرجانات 
الفنية والثقافية التي نظمها قسم 
النشاطات الطالبية في وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمي للموســم 
الدراســي احلالــي، احتضنت جامعة 
اجلامعي  املهرجان  كركوك فعاليــات 

االول للفيلم السينمائي.
نشــاطات  سلســلة  من  واملهرجان 
مت إقرارهــا فــي وقت ســابق بأجندة 
النشــاطات الطالبيــة ويعد خطوة 
لالرتقــاء بذائقــة طلبــة اجلامعات 
لالهتمام بفن السينما وتنمية احلس 

اجلمالي والفني في نفوسهم.
شــاركت فــي املهرجــان٢١ جامعة 
وعشرين   بســبعة  وأهلية  حكومية 
فيلم ســينمائي حملت رؤى وافكارا 
متنوعــة، لكنهــا لم تفــارق الهم 

االجتماعي واإلنساني.
 وذكر الدكتور نعمــان هادي اخلزرجي 
رئيــس اللجنة االعالمية في قســم 
النشــاطات الطالبية في الــوزارة ان 
" جلنة وزاريــة برئاســة الدكتور اياد 

محمد  الدكتور  وعضوية  الســالمي 
صبيح اشرفت على املهرجان.

واختيرت جلنة حتكيم مختصة قامت 
بتصنيف االعمــال وتقييمها الختيار 
األفضل منها، برئاســة الدكتور براق 
بغــداد، وعضوية  املدرس من جامعة 
الدكتور سالم شــدهان من جامعه 
بابل، والدكتــورة بان جبار من جامعه 
بغداد، والدكتور فراس جميل الشبيبي 
نبيل  والدكتور  البصــرة،  جامعة  من 

وذاي حمود من جامعة ديالى.
  اجلوائــز انقســمت إلــى نوعــني، 
جائــزة لألفالم التخصصيــة، وجائزة 
لألفالم غير التخصصيــة، اذ اختارت 
اللجنــة اخملتصة عــن تقييم االفالم 
التخصصيــة عــددا مــن االعمــال 
األولى ألفضل  اجلائزة  املتميزة، وكانت 
فيلم ) اكتيو ( اخــراج علي عبداإلله 
من جامعــة بغداد، و اجلائــزة الثانية 
لفيلم ) التالــي ( اخراج انور نازك من 
الثالثة  اجلائزة  وذهبــت  بابل،  جامعة 
لفيلم ) على قيد احلياة ( اخراج جمال 
الدين من جامعة بغداد، وحصل فيلم 

اخراج  الرابعة،  اجلائــزة  على  )احلجاز( 
مروة ناظم مــن جامعة بابل، و جائزة 
افضل ســيناريو كانت لفيلم ) حاول 
مــرة أخرى ( اخراج محمد مونيكا من 

بغداد.
اخراج  )تسعة+تســعة(  فيلــم  ونال 
مهند حســن اخلزرجي من بابل جائزة 
إنتاج  اما جائزة افضل  افضل تصوير، 

فذهبت لفيلــم )مالتي أعاد اندكس( 
اخراج نور العزاوي، وجائزة افضل ممثل 
كانــت مناصفة بني الطفل حســني 
أحمــد من فيلــم )على قيــد احلياة( 
وشخصية سائق التاكسي في فيلم 
)حاول مرة أخرى(، وجائزة افضل ممثلة، 
كانت مناصفة ايضا بني آمال محمد 
عن فيلم )ليش( من بابل، واالء جنم عن 

فيلم )حاول مرة أخرى(، وجائزة افضل 
مونتاج لفيلم )إلــى من يهمه األمر( 

اخراج رند خالد من جامعه ديالى.
وجائــزة جلنــة التحكيــم كانت من 
نصيب فيلم )جتريــد اهلل( اخراج كرار 
االفالم  بابل. وفي فئــة  موســى من 
غيــر التخصصية كانت جائزة افضل 
فيلم من نصيب )كنيسة ام االحزان( 
للطالبــني علــي اراس، وديــار طالب 
من جامعة كركــوك، واجلائزة الثانية 
مناصفة بني فيلم )طريق وخمســة 
اصابــع( للطالب ماجد اجلــادري من 
جامعــة ميســان، وفيلــم )الوحيد( 

للطالب محمد حمزة.
الثالثة فكانت مناصفة  اما اجلائزة   
ايضا بني فيلمــي ) كاريز( للطالبني 
ســرمد صباح عثمان، وجنم ابراهيم 
من كركــوك، وفيلم )احلالة ســني( 
للطالب حســني البدري من واسط، 
وجائــزة افضل اخــراج فكانت عن 

فيلم )دخان( للطالبة طيبة ناصر.
وحــاز فيلــم ) بوابة نــركال( حملمد 
املالكــي مــن املوصل علــى جائزة 

ســيناريو  وافضل  تصويــر،  افضل 
لفيلم ) صندوق العجائب ( للطالبة 
سجى عصام من التقنية الوسطى، 
) طوارئ(  وافضل مونتــاج لفيلــم 
مونتاج منتظر  اخراج علي مجيــد 
فرحان من ذي قار، وذهبت جائزة جلنة 
التحكيــم لهذه الفئــة للطالبني 
محمد عباس وســعد حســون من 
ذكره  ما  اجلنوبية، حســب  التقنية 

اخلزرجي. 
الدكتور  املهرجان قــدم  في ختــام 
عباس حســن تقي رئيــس جامعه 
كركوك الدروع والشهادات التقديرية 
علــى الفائزيــن بجوائــز املهرجان، 
ورؤساء  والفرعية،  الرئيسة  واللجان 
وفود اجلامعــات احلكومية والكليات 

االهلية املشاركة.
و قدم رئيس اللجنة الفنية الوزارية 
درع التميز واإلبداع إلى مدير قســم 
النشــاطات الطالبية فــي جامعه 
ســليمان  متني  الدكتور  كركــوك 
جلهــوده املبذولــة في اســتضافة 

املهرجان.
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العامليان  النجمان  خضع 
بيونســيه  الشــهيران 
وزوجها جاي زي جللســة 
تصويــر على الشــاطئ 
وامللفت أنهما ارتديا أزياء 
مســتوحاة  قوية  بألوان 
اجلامايكية،  الثقافة  من 
بدلة  النجمــة  وارتــدت 
ُمتعــددة األلوان باألحمر 
واألصفر واألخضر والوردي 
واألزرق، أّمــا ُمغني الراب 
العاملــي جــاي زي، فقد 
اختار بدلة حمراء في حني 
أشــعة  من  عينيه  حما 

نظاراٍت  بارتداء  الشمس 
شمسيٍة صغيرة.

جلسة  تندرج  أن  ويرجح 
ضمن  هــذه  التصويــر 
الفيديو الترويجي اخلاص 

بجولتهما العاملية.

اإلماراتية  الفنانة  فاجأت 
أحالم، جميع مشــاهدي 
من  الســابقة  احللقــة 
برنامج "ذا فويس" عندما 
غنــت من على كرســي 
جلنــة التحكيــم أغنية 

لزميلتها نوال الكويتية.
وفــي التفاصيــل، انــه 
وعلى الرغم من اخلالفات 
الشديدة بينهما، فاجأت 
أحالم اجلميع حني اختارت 
النســيم"  "مثل  أغنية 
الكويتية  نــوال  للفنانة 
لتغنيهــا املتســابقتني 

"دموع حتسني" و"همسة 
منيــف"، معّبــرة عــن 
إعجابها الشــديد بهذه 
تدندن  وظلــت  األغنية، 
باســتمتاع  كلماتهــا 

شديد.

والنجم  الفنان  كشــف 
كــرمي عبدالعزيــز، أنــه 
ســعيد بحــب اجلمهور 
علــى  الفعــل  وردود 
أنه  موضًحــا  أعمالــه، 
دائمــاً يتواصل بني احلني 
واحلني اآلخر على حسابه 
"فيس  في  الشــخصي 
بوك، مشيرًا إلى أنه دائًما 
ما يقوم بنشــر موضوع 
كل أســبوع وخاصة يوم 
ونشر مجموعة  اجلمعة، 
الصور اجلديدة سواء  من 
اليومية،  صور من حياته 
أو مــن أعماله، الفًتا إلى 
أن آخر صورة شــخصية 
حســابة   على  نشــرها 
كانت مع صديقه املقرب 

يوســف وهو يــزوره في 
فبراير  فــي شــهر  دبي 
املاضي، إلى جانب نشــر 
مجموعــة مــن الصور 
وصور  بأعماله  اخلاصــة 
الكبير  والده اخملــرج  مع 
محمد عبدالعزيز، ومتنى 
اخلير  يعم  أن  عبدالعزيز 
العالم ويجمع احلب بني 

البشر.

بيونسيه

كريم عبد العزيز

أحالم

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من التكرمي

بغداد - الصباح الجديد:
احتضــن البيت الثقافي في العزيزية العرض املســرحي الذي 
أقامه فريــق بصمات التطوعي بعنوان )شــباب ما بني احللم 
واألمل( بحضور عضو مجلس محافظة واســط غالب حمد 
الرديني، وعدد من أعضاء اجمللس احمللي ورؤساء الدوائر احلكومية 

وغير احلكومية، وجمع من وجهاء وأبناء القضاء.
العرض املســرحي تأليف وإخراج الشاب حسني ناهض املاس، 
وجسد أدواره كل من الشاب حســني السعدي، ومحمد عبد 

النبي، ومنتظر وليد، ويوسف املالكي، واحمد ضياء.
وقال مؤلف ومخرج املســرحية حســني املاس، أن مســرحية 
شــباب ما بني احللــم واألمل مســتوحاة من كتب املســرح 
الفرنســي، فيها مسحة من الكوميديا الساخرة جتسد فيها 
ســبب اإلحلاد من دون التهجم على الشخص امللحد، وتتناول 
استصغار الشــباب واحتكار الكبار ســنا أدارة البلد، وأحالم 

الشباب وطموحاتهم التي يحتفظون بها ويقيدهم اجملتمع.

شباب ما بين الحلم واألمل

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الفنانــة ليلى علوي أنها 
واثقــة في قــدرات املصريني في 
تخطي الصعاب التي تواجههم 
تدعوهم  أنهــا  إلــى  مشــيرة 
قيادتهم  جانــب  إلــى  للوقوف 
لالنتخابات  والنــزول  احلكيمــة 
البناء  طريق  الســتكمال  وذلك 

احلديث.
 واشــارت إلى أن املصريني دائًما 

أثبتــوا للعالــم أنهم شــعب 
قابلت  وأنها  ومتكامل  متكاتف 
مجموعة مــن مواقف املصريني 
من خــالل تعامالتها معهم من 
األحداث  خــالل مجموعة مــن 
فعقب سقوط الطائرة الروسية 
وتعرض الســياحة ألزمة قامت 
الســاحلية  للمدن  زيارات  بعدة 
املصرية لتنشــيط الســياحة، 
فوجدت أن املصريني بكل فئاتهم 

يقفون بجانب بلدهم وقيادتهم 
لعودة السياحة مرة أخرى حتى 
إن الكثير من الناس االعتياديني 

يروجون للسياحة املصرية.
 وعن فيلمها اجلديد "التاريخ 
ليلى  قالت  لكوثر"  الســري 
علــوي إن الفيلــم جتربــة 
مختلفــة كثيــرًا عــن كل 

جتاربهــا، خاصــة أن العمل مع 
مخرج مهم مثــل محمد أمني 

قــدم  والــذي 
مــن  مجموعــة 
الناجحة  األعمال 
"فيلــم  منهــا 
و"ليلة  ثقافــي"، 
بغــداد"  ســقوط 
به  العمــل  أن  مشــيرة 
مجموعة من الشــباب التي 
حتبهــم كفنانــني منهم أحمد 

حامت، وإيناس كامل.

ليلى علوي تدعو للمشاركة باالنتخابات

الصباح الجديد - وكاالت:
معهــد  فــي  باحثــون  طــّور 
للتكنولوجيــا  "ماساتشوســتس" 
طريقــة إلنتــاج املــاء فــي الصحراء 
من طبقــات الهواء الرقيقــة، ميكنها 
الصحراوية  املناخــات  في  األرواح  إنقاذ 
القاسية، اذ تســمح بتحويل الرطوبة 
فــي الهواء إلى ماء. نُشــرت في مجلة 

 . Nature Communications
واقُترحت هــذه التقنيــة ألول مرة في 
دراسة نُشــرت في مجلة العلوم العام 
واهتمام  انتبــاه  على  وحــازت  املاضي، 
اجملتمــع العلمــي، واخُتبــرت التقنية 
اجلديــدة في Tempe في واليــة أريزونا، 
وأكد االختبــار أن لديهــا القدرة على 

مساعدة الناس في الصحراء.
 كمــا ميكن للنظام القائــم على مواد 
جديدة ذات سطح مرتفع نسبًيا، تسمى 
 ،"MOFs"  األطــر املعدنية العضويــة
اســتخراج املياه الصاحلة للشرب حتى 
من الهواء الصحراوي األكثر جفاًفا، مع 

نسبة من الرطوبة تصل إلى 10%.
 ويذكر أن الطرق احلالية الستخراج املياه 
من الهــواء، تتطلب مســتويات أعلى 
املثال،  الرطوبة. وعلى سبيل  بكثير من 
حتتاج أنظمة التبريــد إلى ما يزيد على 
%50 رطوبة، وأوضــح الباحثون أن وضع 
اجلهاز على ســطح مبنى جامعة والية 
أريزونــا، في أثناء االختبار، ســمح لهم 
مبراقبــة التكنولوجيا "فــي مكان ميثل 
املناطــق القاحلة"، كما يتطلب صيانة 

أقل في العموم.

الصباح الجديد - وكاالت:
أحيــا األردن ســاعة األرض التــي 
حتتفل بها دول كثيرة سنويا، برقم 
فسيفسائية  ألكبر  عاملي  قياسي 

من الشموع.
وقــال أحمد جبر ممثل موســوعة 
غينيس لألرقام القياسية العاملية 
"أنــا موجود في هــذا اليوم ألّقيم 
محاولة تكسير رقم قياسي جديد 
عنوانه: أكبر لوحة فسيفســائية 

مبساحة  112.4 متر مربع".
وسلم جبر شهادة الرقم القياسي 
العاملي اجلديــد للجمعية امللكية 
حلمايــة الطبيعــة التــي أبدعت 

اللوحة السبت املاضي.
من جانبهــا، أوضحت منى الطاق 
رئيس قســم العالقات العامة في 
الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية 
أن اللوحــة ُصنعــت مــن 11440 

شمعة.
وبدأت مبــادرة ســاعة األرض من 

حــني   ،2007 عــام  أســتراليا 
أطلقهــا الفــرع األســترالي 
ملــا كان يســمى الصنــدوق 
وحاليا  البرية،  للحياة  العاملي 
الصنــدوق العاملي للطبيعة، 
في مواجهــة انبعاثات ثاني 
الصلة  ذات  الكربون  أكسيد 
بارتفــاع درجة احلــرارة على 

كوكب األرض.
اإللكتروني  املوقــع  وذكــر 

مــا  أن  األرض  لســاعة 
ألفا   18 مــن  يقرب 

املعالــم  مــن 
في  الشــهيرة 
أطفأت  العالم 
احتفاال  األنوار 
بـسـاعــــة 
فـــي  األرض 
عــامهــــا 
احلــــــادي 

عشر.

 يستخرجون المياه
 من هواء الصحراء

األردن يدخل غينيس
 في ساعة األرض

مئات المسيحيين يحتفلون بأحد السعف
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