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بغداد - وعد الشمري:
عشــائريون،  مســؤولون  أكــد 
أمس األحد، اســتمرار العمليات 
العســكرية ملالحقــة الفاريــن 
مــن تنظيم داعــش االرهابي في 
إلى عدم  االنبار، مشيرين  صحراء 
ايقــاع تهديد  قدرة هــؤالء على 
حقيقــي على احملافظــة، الفتني 
االســتخبارية  املعلومات  أن  إلى 
العديد  القضاء على  أسفرت عن 

منهم.
احلشــد  فــي  القيــادي  وقــال 
في  العيثاوي  غســان  العشائري 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
املالحقة مســتمرة  "عمليات  إن 
لعناصر تنظيــم داعش االرهابي 

في االنبار".
وأضــاف أن "مالحقــات يوميــة 
لقيادة  منتســبون  جنود  يشنها 
العمليــات املشــتركة وأفــواج 
احملافظة  شــروط  فــي  الطوارئ 
العشــائري  احلشــد  إلى  اضافة 
وهناك نتائج مستمرة تظهر على 

ارض الواقع".
"انتهــاء  العيثــاوي  يتوقــع  وال 
العمليــات قريبــاً الســيما في 
على  مبنية  كونهــا  الصحــراء، 
دقيقة  اســتخبارية  معلومــات 
ومستمرة في حتقيق اهدافها في 

استهداف اخملابئ واملضافات".
داعــش  "عناصــر  أن  وأوضــح 
الذين كانوا في االنبار وبحســب 
التحقيقــات التــي اجريــت مع 
القبض عليهم،  الذيــن مت  بعض 
مجاميع،  ثــالث  إلى  انقســموا 
االولى قد فرت إلى سوريا، والثانية 
اخيرة  تركيا، ومجموعة  إلى  فرت 
انشطر عناصرها إلى فرق صغيرة 
في الصحــراء أمال بعدم التوصل 

إليهم من خالل سالح اجلو".
تلك  "احــدى  أن  العيثــاوي  وبني 
متواجدة  الصغيرة كانت  اجملاميع 
في منطقة الثرثار، بني محافظتي 
صالح الديــن واالنبار"، منبهاً إلى 
مضافاتها  ابــرز  على  "االجهــاز 
تواجد فيهــا ثالثة قياديني  حيث 
خطرين تبنّي أنهــم كانوا يرتدون 

احزمة ناسفة قبل قتلهم".
وأشــار إلى أن "مجموعة أخرى مت 
كشــفها قبل أيام فــي منطقة 
الرطبة، وعناصرها  شــمال غرب 
كانوا قد حلقــوا ذقونهم، وارتدوا 
مبجرد  لكــن  مدنيــني،  مالبــس 
قوات  مع  اشتباك  وقع  كشفهم 
الطوارئ اسفر عن  وافواج  اجليش 
قتل بعضهم والقبض على بعض 

آخر".
تتمة ص3

آلية أمنية لتحصين مراكز االقتراع في المحافظة

داعش ال يشكل خطرًا على االنتخابات
وعناصره مطاردة في صحراء األنبار

قوات اجليش العراقي في صحراء األنبار "ارشيف"

8 آالف منتسب أمني مفصول و11 ألف 
3مفقود بسبب جرائم "داعش" في الموصل »كوبيش« يؤكد على اإلعمار والتنمية 

2والمصالحة تحت إشراف الحكومة العراقية 

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
وجهت صحيفــة ژیان االهلية في 
تقرير نشرته بعددها الصادر امس 
االحد، اصبــع االتهــام الى احلزب 
اغتيال  الدميقراطــي في قضيــة 
مديــر عــام اإلدارة فــي مفوضية 
االنتخابات واالستفتاء في االقليم 
فــارس محمــد، وهو مــن االحتاد 
ان  واوردت  الكردســتاني،  الوطني 

اغتياله مرتبط باكتشــافه وجود 
اكثــر من 60 الف صــوت مزور في 
لصالح  االقليم  ناخبي  ســجالت 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 

بزعامة مسعود بارزاني.
وتابعــت الصحيفــة انها علمت 
فارس  بــان  من مصــادر خاصــة 
محمــد كان ينوي الكشــف عن 
حجم التالعب والتزوير املوجود في 

تقرير  االقليم، في  ناخبي  سجالت 
أعده عن ذلك، قبل ان يتم اغتياله 
من قبل مجموعة مسلحة الثالثاء 

املنصرم وسط محافظة اربيل.   
وأضافــت ان محمــد الــذي كان 
املناصب  مــن  العديــد  يشــغل 
القيادية في االحتــاد الوطني، قبل 
ان يصبح مدير االدارة في مفوضية 
منشــغالً  كان  االقليم،  انتخابات 

خالل املدة املنصرمة بالكشف عن 
حاالت التزويــر والتالعب التي قام 
بها احلزب الدميقراطي في سجالت 
الناخبني، وتوصل الــى وجود اكثر 
من 60 الف اســم مكــرر ووهمي 
واســماء اخرى لوفيات ادرجت في 
تذهب  باالقليم  الناخبني  سجالت 

لصالح احلزب الدميقراطي.
تفصيالت أوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
تيار احلكمــة عمار  أبدى زعيــم 
احلكيــم، أمــس األحــد، رفضه 
لتدخل أية جهة إقليمية أو دولية 
في تشــكيل احلكومــة املقبلة، 
أغلبية  احلاجة حلكومة  إلى  الفتاً 
وطنيــة، فيما اعتبــر أن املرحلة 
املقبلة هي مرحلة البناء واإلعمار 

وتقدمي اخلدمات.
وقــال احلكيــم في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 

"نشدد على أهمية القرار العراقي 
القادمة،  احلكومة  تشــكيل  في 
ونرفض تدخــل أي جهة إقليمية 
أو دولية في تشكيلها ألن العراق 
بلد ذو ســيادة"، عادا تيار احلكمة 
التوازن في  ومرتكز  الزاوية  "حجر 

احلكومة املقبلة".
"رفضه  عــن  احلكيــم  وأعــرب 
أية معادلة فاشلة في  لتشكيل 

املرحلة املقبلة".
تتمة ص3

اتهام للديمقراطي الكردستاني بوقوفه
وراء اغتيال مدير بمفوضية االنتخابات

الحكيم يرفض التدخل اإلقليمي والدوليكان يروم الكشف عن تالعب في سجالت الناخبين في اإلقليم
في تشكيل الحكومة المقبلة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أبــدى وزيــر اخلارجية االميركــي اجلديد 
مايك بومبيو تشــددا أمــس األحد جتاه 
ايران متهمــا اياها بالعمل على "زعزعة 
اســتقرار" املنطقة في حني التقى كبار 
املسؤولني السعوديني قبل ان يتوجه إلى 
إســرائيل في إطار جولة هدفها حشد 

الدعم ضد طهران.
والتقــى بومبيو الذي وصــل امس األول 
الســبت إلى الرياض، العاهل السعودي 
امللك ســلمان بعد وصوله، وكذلك ولي 
العهــد محمد بن ســلمان على وليمة 

عشاء.
ويزور بومبيو خالل ثالثة ايام الســعودية 
وإســرائيل، خصيمتي إيــران، إلى جانب 
األردن، وســيبحث بصــورة خاصة خالل 
لقاءاته االتفاق املوقع مع طهران لتقييد 

برنامجها النووي.
واتهم بومبيو طهران بعد اجتماعاته في 

الرياض بالعمل على زعزعة املنطقة.
وقال فــي مؤمتر صحافي مشــترك مع 
نظيره الســعودي عادل اجلبيــر ان ايران 
تعمل علــى "زعزعة املنطقــة، وتدعم 

امليليشيات واجلماعات االرهابية، وتعمل 
كتاجر ســالح اذ انها تســلح املتمردين 
احلوثيني في اليمن، وايران تقوم بحمالت 

قرصنة الكترونية. وتدعم نظام االســد 
القاتل".

وتابع "على العكس من االدارة السابقة، 

نحــن ال نتجاهــل ارهاب ايران واســع 
النطاق".

وســيتخذ ترامب في 12 مــن ايار/مايو 

النووي  االتفــاق  بشــان  قــراره  املقبل، 
اإليرانــي الــذي مت التوصــل إليــه بعد 
مفاوضات شاقة بني إيران والدول الكبرى 
الست )الواليات املتحدة والصني وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا وأملانيا(، ومن املرجح أن 
يقرر سحب بالده من االتفاق في 12 أيار/
مايو، متهيدا إلعــادة فرض عقوبات على 

طهران على خلفية برنامجها النووي.
وتقترن مهمة بومبيو الذي باشر العمل 
فور اداء اليمني الثالثاء كوزير للخارجية، 
مبهمة ثانية ذات طابع شخصي، إذ يعتزم 
أن يثبــت للعواصــم األجنبية ولزمالئه 
الدبلوماسية األميركية  أنفسهم عودة 
بعد البلبلة التي ســادت والية ســلفه 

ريكس تيلرسون قبل إقالته.
مــن جانبه، دعــا اجلبير فــي املؤمتر الى 

"حتسني" االتفاق النووي مع ايران.
وقال "تؤيد اململكة العربية الســعودية 
جهود حتسني االتفاقية النووية االيرانية"، 
موضحا "نعتقد ان املدة التي يكون فيها 
حد لكمية تخصيب اليورانيوم يجب ان 

تلغى وتكون بشكل ابدي".

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
في  االنتخابات  مفوضيــة  أكــدت 
محافظــة نينــوى أمــس األحــد، 
توزيعهــا 800 ألف بطاقة انتخابية 
ألف  و300  مليونــني  من مجمــوع 
بطاقــة مــا بــني طويلــة األمــد 

والقصيرة منها ، فيما أشــارت إلى 
إن عدد مراكــز االقتراع في احملافظة 
بلغ 140 مركزا انتخابيا من ضمنها 
املراكز املدموجة في بعض األقضية 
التواجد  مــن  اخلاليــة  والنواحــي 

السكاني .

 وقــال مدير مكتــب املفوضية فرع 
نينوى محمد هاني في حديث خاص 
أن"  اجلديــد‘‘  ‘‘الصباح  لصحيفــة 
املفوضية في احملافظة قامت بتوزيع 
على  انتخابية  بطاقــة  ألــف   800
الناخبني من مجموع مليونني و300 

ألف بطاقــة ما بــني طويلة األمد 
والقصيرة منها، وما زلنا مستمرين 
بالتوزيع حلــني وصولنا إلى توزيع 50 
ألف بطاقة فــي اليوم الواحد لكي 
نحقق اجلدول الزمني الصحيح الذي 

حدده مجلس املفوضية .

  وأضاف هاني ان" مراكز التسجيل 
في احملافظــة بلغ عددها 140 مركزا 
املدموجة  املراكز  بعض  ضمنها  من 
في األقضيــة والنواحي التي حتتوي 
على تواجد سكاني قليل وخاصة في 
احلضر والقحطانيــة والبعاج وزمار 

املوصل  وســنجار حيث دمجت مع 
القدميــة لكونهــا قريبــة من هذه 
التي حلقت  املناطق ونتيجة لألضرار 
بها جراء العمليات العسكرية ضد 

مجاميع داعش اإلرهابية.
تتمة ص3

توزيع 800 ألف بطاقة انتخابية في نينوى من أصل مليونين و300 ألف
مفوضية االنتخابات تمنع الهاتف المحمول في مراكز االقتراع

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء األعلى، 
خلية  تفكيــك  األحــد،  أمــس 
متهماً   12 من  مكونة  "إرهابية" 
مهمتها تصفية املســؤولني في 

محافظة نينوى.
وقــال املتحــدث باســم اجمللس 
بيرقدار  الســتار  عبــد  القاضي 
اجلديد"  "الصباح  تلقت  بيان  في 
إن "جهودأ قضائية  نسخة منه، 
اســتثنائية لقضــاة محكمــة 
حتقيــق نينوى اخملتصــة بقضايا 
االرهاب أســهمت فــي القبض 
على خلية إرهابية تعمل بشكل 

12 متهما  مفــرزة مكونة مــن 
قضائياً  أقوالهــم  تصديــق  ومت 

باالعتراف".
"املتهمني  أن  بيرقــدار،  وأضــاف 
من أفراد اخللية كانوا يشــكلون 
مفــرزة إرهابية مهمتها تصفية 
نينوى  في محافظة  املســؤولني 
وذلــك بعــد أشــهر مــن حترير 
إلــى أنه "مت  احملافظة"، مشــيراً 
املادة  وفــق  اجملموعــة  توقيــف 
الرابعــة /1 من قانــون مكافحة 
اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية 

إحالتهم الى احملكمة اخملتصة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر عضو مجلس االحتاد الروسي عن 
سبسبي،  زياد  الشيشان  جمهورية 
أن ما ال يقل عن 60 امرأة من روسيا، 
سيمثلن أمام احملاكم العراقية بتهم 
عبور احلدود الالشرعي، والتواطؤ مع 

داعش.
وقــال سبســبي " برغــم إنــكار 
معظمهــن لهــذه التهــم، إال أن 
القضــاء العراقي قــد يصدر بحق 
بني  ما  تتــراوح،  أحكاما  بعضهــن 
الســجن، واملؤبد، واإلعدام، وحسب 

خطورة التهم ".

وأضاف سبسبي، وهو مبعوث رئيس 
الشيشان الروسية إلى بلدان الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، أن القضاء 
العراقي حدد الـتاسع والعشرين من 
نيسان اجلاري – صادف امس – للنظر 

في قضايا 11 متهمة روسية.
وأشار إلى أن القضاء العراقي حكم 
خالل الشــهر اجلاري باإلعدام شنقا 
علــى مواطنتني من أذربيجان و3 من 
املاضي،  شــباط  وفي  قيرغيزستان، 
صــدرت أحكام مشــابهة بحق 16 

امرأة من تركيا.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  العراقية،  اخلارجية  وزارة  رحبت 
باتفاق الســالم بــني قيادتي  االحد، 
فيما  واجلنوبيــة،  الشــمالية   كوريا  
اعربت عن املها ان تنتهي الصراعات 

في العالم.     
وقال املتحدث باســم الــوزارة احمد 
محجــوب في بيان تلقــت "الصباح 
اجلديــد" نســخة منــه: "نرحــب 
باالجتماع التاريخــي الذي جمع بني 
واجلنوبية،  الشــمالية  قيادتي  كوريا  
وأســفر عن توقيع اتفاق  ســالم  بني 

اجلارين".          
واعرب البيــان عن األمل بان "يتمكن 

تســهم  اتخاذ خطوات  من  اجلانبان 
في تعزيز األمن واالستقرار في شبه 
اجلزيرة الكورية والعالم"، مشيرا الى 
ان "التفاهم والتصالح هو االســاس 

في ارساء السالم".
وتابــع "نأمل ان تنتهــي الصراعات 
الدائرة في العالم وتفضي الى احلوار 

الذي يؤسس لألمن الدولي".
وأصدر زعيما كوريا الشــمالية كيم 
جونــغ أون، واجلنوبية مــون جيه إن، 
بيانا مشــتركا أعلنا فيه عن الوقف 
املتبــادل جلميع األعمال العدائية بني 
بلديهما وبدء "عهد جديد" في شبه 

اجلزيرة الكورية.

تفكيك خلية إرهابية مهمتها 
تصفية مسؤولين في نينوى

60 روسية داعشية
أمام القضاء العراقي

العراق يأمل أن تنتهي الصراعات 
في العالم ويرحب باتفاق الكوريتين

وزير الخارجية األميركي في الشرق األوسط لحشد الدعم ضد إيران

مايك بومبيو

يتقدم رئيس تحرير وأسرة جريدة 
"الصباح الجديد" بأحر التهاني 

والتبريكات للزميل مؤيد الالمي 
لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين، 
والصحفيين الذين فازوا بعضوية 
مجلس النقابة ونائب النقيب لدورة 

جديدة.
ونتمنى لهم النجاح والموفقية 

في مواصلة النهج الذي اختطته 
النقابة في مراعاة حقوق الصحفيين 

وصونها واحترامها، وبما يعزز 
الديمقراطية، ودور السلطة الرابعة 
في إعمار البالد والنهوض بها من 

جديد، واهلل ولي التوفيق...

تهنئة

عمار احلكيم



متابعة الصباح الجديد:  
دعا املمثــل اخلاص لألمــن العام لألمم 
املتحــدة في العراق يــان كوبيش خالل 
زيارته حملافظة األنبــار جميع العراقين 
البرملانية  الغتنام فرصــة االنتخابــات 
املقبلــة إلســماع أصواتهــم وإحداث 

التغيير اإليجابي. 
وبحــث املمثــل االممــي فــي الرمادي 
االنتخابية في احملافظة  االســتعدادات 
مــع كلٍّ مــن احملافظ ورئيــس مجلس 
احملافظة ورئيس مكتب املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات في األنبار ، معربا 
عن تقديــره جلهود قوات األمن العراقية 
والتشــكيالت الساندة في املعركة من 
األنبار مــن جماعة داعش  أجل حتريــر 

اإلرهابية. 
وأضاف املمثــل االممي يــان كوبيش أن 
توطيد الســالم يســتدعي أن ترافقه 
اإلعمار  وإعادة  االســتقرار  إعادة  جهود 
والتنميــة واملصاحلــة حتــت إشــراف 
احلكومة الرشيدة التي ستفرزها حتماً 

انتخاباٌت موثوقة وشاملة. 
وقال يــان كوبيــش ان االنتخابات هي 

وهذه  الدميقراطية  للعمليــة  دعامــة 
وتقرير  للتصويــت  للعراقين  فرصــٌة 
مســتقبلهم من خالل اختيار ممثليهم 
الذيــن ســيعملون مــن أجــل األمن 
إن  مضيفــا  واالزدهــار.«  واالســتقرار 
مستوى االستعدادات لالنتخابات يدعو 
لالرتياح، وال يســعني إال التشديد على 
أهمية مشاركة الشباب والنساء كقوٍة 
حاســمٍة في اجملتمــع ميكنها أن حتدث 

تغييراً إيجابياً.« 
مدينــة  االممــي  املمثــل  زار  كذلــك 
الفلوجة والتقى نائــب محافظ األنبار 
وقائممقــام الفلوجة وشــيوٍخ ممثلن 
عن أهالــي الفلوجة وممثلن عن القوات 
األمنية ، وعّبــر الوجهاء هناك، وكذلك 
الشــخصيات التــي التقاهــا املمثل 
اخلاص في الرمادي، عن تقديرهم لعمل 
األمم املتحدة في اجملال اإلنســاني وإعادة 
والتنمية، السيما مشاريع  االســتقرار 
لبرنامج  التابعة  االستقرار  إعادة  متويل 
دائرة  وأنشــطة  اإلمنائي  املتحــدة  األمم 
باأللغام  املتعلقة  لألعمال  املتحدة  األمم 
اخلاصة بتطهيــر املناطق من مخلفات 

احلرب املتفجرة.  
بعد ذلــك أجرى املمثل اخلــاص برفقة 
قائممقــام الفلوجة ومدير برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي في العــراق منير تابت 
زيــارًة إلى اجلســر احلديدي الشــهير، 
والــذي تعّد عملية إعــادة تأهيله جزءاً 
من مشروٍع يدعمه برنامج األمم املتحدة 
املتحــدة لألعمال  األمم  ودائــرة  اإلمنائي 

املتعلقة باأللغام. 
وقال كوبيش إن إزالــة مخلفات احلرب 
احليوية  التحتية  البنيــة  تأهيل  وإعادة 
مثل اجلسر احلديدي هي عناصُر أساسيٌة 
لتحقيق االســتقرار. ويُسعدني أن أرى 
التقدم فــي العمل على هذا اجلســر 
احليوي الذي يســّهل وصول الســكان 
افتتاح  أن  معرفة  وســّرتني  والبضائع، 
اجلسر ســيتم في غضون شهرين إلى 

ثالثة أشهر.«
 وكان كوبيــش قــد زار املوصل ونينوى 
والنجف األشــرف مؤخراً، ويعتزم إجراء 
املزيد من الزيارات إلى احملافظات األخرى 
في األيام املقبلة ، مشــيرا إلى أن هذه 
املهــام امليدانية مهمــٌة لفهم الوضع 

علــى األرض في شــتى احملافظات، وال 
لالنتخابــات،  االســتعدادات  ســيما 
واالستماع إلى مشورة املسؤولن الذين 
يزورهم ملا لها من فائــدٍة لألمم املتحدة 

في اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
الدولية  املنظمة  وافقت  اخر  من جانب 
للهجرة ) وكالة األمم املتحدة للهجرة في 
العراق( ووزارة احلكومة األملانية االحتادية 
للتعاون االقتصادي والتنمية خالل هذا 
لدعم  التعاون  تكثيف  على  األســبوع 
إعــادة اإلندماج املســتدام للمهاجرين 
العراقين فــي مجتمعاتهم احمللية في 
العراق، بعــد عودتهم من أملانيا وغيرها 

من الدول األوروبية.
واســتناداً إلى خبــرة املنظمة الدولية 
مســاعدة  فــي  الطويلــة  للهجــرة 
املهاجرين علــى العودة وإعادة االندماج 
ضمن ظــروف آمنة وطوعيــة وكرمية، 
تهدف املبادرة املشتركة إلى زيادة نطاق 
الدعم املقدم للعراقين العائدين ، وهذا 
يشــمل تعزيز االستشــارة والتوظيف 
ودعم األعمال التجارية وبرامج التدريب 
املهنــي للعائدين مبجــرد عودتهم إلى 

العراق.
وصرح جيــرد مولر، وزيــر االحتاد األملاني 
خالل  والتنمية  االقتصــادي  للتعــاون 
املنظمة  االتفاقية مع  مراســم توقيع 
الدولية للهجرة في العراق في بغداد ، إن 
هدفنا هو التعاون مع احلكومة العراقية 
ومع أصحــاب املصلحــة اآلخرين مثل 
لتأســيس   ، للهجرة  الدولية  املنظمة 
دورات تدريبية وخلق فرص العمل ملئات 
اآلآلف مــن الشــباب والعاطلــن عن 
العمل داخل العــراق ، ففي الربع األول 
من عام ٢٠١٨، عاد أكثر من ٤٥٠ عراقيا 
طوعا إلــى وطنهم من أملانيا بدعم من 
املنظمة الدوليــة للهجرة بالتعاون مع 

احلكومة األملانية.
أملانيا  األخيرة، عــدت  الســنوات  ففي 
الوجهة األولــى للمهاجرين العراقين. 
ومــع ذلك، فخــالل الســنوات الثالث 
املاضية، قرر أكثر من ٩ آالف عراقي في 
أملانيا العــودة الطوعية إلى ديارهم من 
للهجرة  الدولية  املنظمة  برنامج  خالل 
احلكومة  متوله  والذي  الطوعية  للعودة 
العائدين  املهاجريــن  )عــدد  األملانيــة 

ســنويا: ٧٢٢ في عام ٢٠١٥، و ٥٦٦٠ في 
عام ٢٠١٦، و ٢٨٥٩ في ٢٠١٧(.

ووفقاً لالتفاق الذي مت، ستعمل املنظمة 
الدولية للهجرة فــي العراق واحلكومة 
األملانية على تزامن املوارد واخلدمات التي 
تركز على العائدين من اخلارج والنازحن 
العائديــن وأعضاء اجملتمعات املضيفة ، 
اذ قال جيرارد وايت، رئيس بعثة املنظمة 
الدولية للهجرة في العراق: »يؤكد هذا 
االتفاق على التزامنا املشــترك بالدعم 
املستمر لإلمناء وإعادة إعمار عراق مزدهر 
إطار  »يقر  قائــال،  وأضاف  ومســتقر.« 
العمــل هذا باألهميــة احليوية لنجاح 
إعادة إندماج املهاجريــن في إعادة بناء 

بلدهم«.
وبهذا الصــدد قال عبد الكرمي عبد اهلل 
وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
إن التعــاون بن احلكومــات واملنظمات 
الدولية لدعم العــودة الطوعية وخلق 
فــرص العمل للشــباب والعائدين من 
املهجر أمر مهم جدا. فإن إعادة االندماج 
في اجملتمــع العراقي يأتــي في الوقت 
املناســب مع حتســن الوضــع األمني. 

الدعم  الوزارة  قائال، »ســتقدم  وأضاف 
الكامل من أجل الوصــول إلى أهدافنا 
املشــتركة، فإن حل الوضع احلالي في 
العــراق يتطلب مســتويات عالية من 

التعاون«.
وقال منيــر وهو مواطن عراقي شــاب 
مكث في أملانيــا عام ٢٠١٦، قبل عودته 
إلــى موطنه فــي بغــداد لرعاية أمه 
املريضة وأخيه األصغر منذ نحو شهر، 
أبلغتنــي املنظمــة الدوليــة للهجرة 
عن مشــروع جديد يدعم العائدين من 
أملانيا. فقمت بزيارة مكتبهم في بغداد 
وبعد تلقي املشــورة والقيــام ببعض 
اإلجراءات، حصلت على وظيفة ســائق 
أجرة )تاكسي( لدى شخص ميلك سيارة 

وبحاجة إلى سائق«.
التنظيمية  املساعدات  الدعم  ويشمل 
مثل ) ترتيبات الســفر، واملساعدة في 
حتضير الوثائق، والرعاية الطبية، وتقدمي 
املشــورة(، واملســاعدات املالية األولية 
العيني لإلسكان. حيث ساعد  والدعم 
البرنامج  املهاجرين على العودة وإعادة 

االندماج في بلدانهم األصلية.  

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

فيما كشــفت مصــادر صحفية 
عن األسباب احلقيقية التي كانت 
تقــف وراء اغتيال مديــر عام في 
لالنتخابات في  العليــا  املفوضية 
االقليم فارس محمــد، الذي قتل 
وســط ظروف غامضة االســبوع 
اشــتدت  اربيل،  مبدينة  املنصــرم 
وتبادل  الدعائيــة  احلمــالت  حدة 
الوطني  االحتاد  بن  باخليانة  التهم 
الدميقراطي  واحلزب  الكردســتاني 

الكردستاني.  
وذكــرت صحيفــة ژیــان االهلية 
في تقرير نشــرته بعددها الصادر 
امس االحد، ان اغتيــال مدير عام 
اإلدارة فــي مفوضيــة االنتخابات 
فارس  االقليــم  في  واالســتفتاء 
محمــد، وهو عن االحتــاد الوطني 
باكتشافه  مرتبط  الكردســتاني، 
وجود اكثر من 60 الف صوت مزور 
في سجالت ناخبي االقليم لصالح 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 

بزعامة مسعود بارزاني.
وتابعــت الصحيفــة انها علمت 
بــان فارس  مــن مصــادر خاصة 
محمــد كان ينوي الكشــف عن 
حجم التالعب والتزوير املوجود في 
سجالت ناخبي االقليم، في تقرير 
أعــده عن ذلك، قبــل اغتياله من 
الثالثاء  مســلحة  مجموعة  قبل 

املنصرم وسط محافظة اربيل.   
وأضافت الصحيفة، ان محمد الذي 
كان يشــغل العديد من املناصب 
القيادية في االحتــاد الوطني، قبل 
ان يصبح مدير االدارة في مفوضية 
منشــغالً  كان  االقليم،  انتخابات 
خالل املدة املنصرمة بالكشف عن 
حاالت التزويــر والتالعب التي قام 
بها احلزب الدميقراطي في سجالت 
الناخبن، وتوصــل الى وجود اكثر 
من 60 الف اســم مكــرر ووهمي 
واســماء اخرى لوفيات ادرجت في 
تذهب  باالقليم  الناخبن  سجالت 

لصالح احلزب الدميقراطي.     
ان محمد  وأضافــت الصحيفــة 
كان ينــوي الكشــف باالدلة عن 
املوجود في  التالعــب  ونوع  حجم 
يتم  ان  قبــل  الناخبن  ســجالت 
الرغم من مطالبة  اغتياله، وعلى 
االحتــاد الوطني االجهــزة االمنية 

في محافظــة اربيل بالعمل على 
املتورطن في مقتل فارس  كشف 
محمــد، اال انه حلــد االن لم يتم 
االشــخاص  على  القبض  القــاء 

املتورطن في حادثة االغتيال.
وعلى صعيــد ارتفاع حدة احلمالت 
الدعائيــة التــي تشــهدها مدن 
الوطنــي  االحتــاد  رد  االقليــم، 
الكردســتاني وبشــدة على تهم 
بالعمالــة واخليانــة وجههــا له 
مســرور بارزاني جنــل رئيس احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
وقــال مســؤول وكالــة احلماية 
االحتاد  فــي  القيادي  واملعلومــات 
جنكي  شــيخ  الهــور  الوطنــي 
طالبانــي، فــي معــرض رده على 
تصريــح ادلى به جنــل بارزاني، »ان 
تبنيكم الجراء االستفتاء الفاشل 

الى خســارتنا جزء كبيرا من  ادى 
أراضي االقليم«.   

وأضاف طالباني »انني اســتمعت 
الى طرف سياســي بــاع كركوك 
ويقصــد هنا احلــزب الدميقراطي 
يكيــل تهمــا باطلة ضــد االحتاد 
احلــزب  ان  يظهــر  الوطنــي، 
الدميقراطــي نســي او يتناســى 
الذي  املســتمر  اخليانة  مسلسل 
قام به منذ عام 1975، حينما ترك 
جماهير كردســتان واعلن زعيمه 
انتهاء الثــورة ورحل مع مجموعة 
مــن ابناء عشــيرته الى روســيا، 
وتآمرهم عام 1996 مع حزب البعث 
االحتاد  العراقي ضد  وادخال اجليش 
احلرب  اربيل خــالل  الــى  الوطني 
الداخليــة، وعــدد طالباني حقبا 
الدميقراطي  احلزب  تاريخ  في  اخرى 

لشعب  خيانة  بانها  وصفها  التي 
كردستان.  

وكان رئيــس مجلس امــن اقليم 
كردستان مســرور بارزاني، قد عزا 
خــالل كلمة القاها فــي احتفال 
جماهيري نظمه احلزب الدميقراطي 
مبحافظة اربيل، فشــل االستفتاء 
الى خيانة وتورط جهة سياســية 
محافظة  بتســليم  وتواطؤهــا 
كركوك الى اجليش العراقي والذي 

يقصد به االحتاد الوطني.
من جانب آخــر، قال كوادر وضباط 
وزارة الداخلية في حكومة االقليم 
اربيل  ان مســؤولن حزبين فــي 
بطاقاتهم  بتســليم  طالبوهــم 

وبطاقات ذويهم االنتخابية.
واضاف أولئك املنتسبون الى وزارة 
الداخلية فــي حكومة االقليم، ان 

الدميقراطي  مســؤولن في احلزب 
بطاقاتهم  بتســليم  طالبوهــم 
االنتخابيــة مــن دون ان يعلنــوا 
الســبب مــن وراء ذلــك، واضاف 
ان مسؤولن حزبين  اخر  منتسب 
طالبوه لعدة مرات خالل أســبوع 
االنتخابية  بطاقته  بتسليم  واحد 

الى مسؤوليه األعلى مرتبة.  
وغير بعيد عن هذا الشــأن، قامت 
مجموعة منفلتة باالعتداء مجددا 
على عضــو برملان كردســتان عن 
حركة التغيير علــي حمه صالح 
في مناطق نفوذ احلزب الدميقراطي 

الكردستاني مبدينة شقالوة.
وأظهرت لقطــات فيديو حصلت 
عليها الصباح اجلديد تعرض حمه 
صالح وأعضــاء أخرين في  حركة 
للضرب  برفقتــه  كانوا  التغييــر 

باحلجــارة، واالهانة والتهديد، اثناء 
جتولهم في ســوق مدينة شقالوة 
الدعائية حلركة  في اطار احلملــة 

التغيير.  
وتعد هذه املــرة الثانية التي يتم 
فيها االعتــداء على قيــادات في 
احلزب  نفوذ  مبناطق  التغيير  حركة 
فضال  الكردســتاني  الدميقراطي 
عن عشــرات االعتــداءات االخرى 
التي قــام بهــا موالــون للحزب 
اغلب  مؤيــدي  الدميقراطــي ضد 
السياســية  واألحــزاب  القــوى 
املنافســة لهم فــي االنتخابات، 
وحتديــدا ضد انصــار حركة اجليل 
لالهانة  تعرضــوا  الذين  اجلديــد، 
والســرادق  اخليم  بعــض  واحراق 
التي كانوا يستخدمونها للترويج 

والدعاية االنتخابية.  

شؤون عراقية2

صحيفة تتهم الحزب الديمقراطي بوقوفه وراء
اغتيال موظف بمفوضية االنتخابات

كان يروم الكشف عن تالعب في سجالت الناخبين 
د. علي شمخي

اظهرت القمة  االخيرة للرئيس االميركي دونالد 
ترامب والرئيس الفرنســي اميانويل ماكرون في 
التهديدات في منطقة  واشــنطن مســتوى 
الشــرق االوســط وحجم اخملاطر التي ميكن ان  
تطال عددا من الدول ومن ضمنها العراق ولرمبا 
حجب االنشغال باالنتخابات وتسليط االضواء 
على هذا احلدث االهتمام واالنتباه ملا قاله ترامب 
في نهاية هــذه القمة وماحتدثت به وســائل 
وماتوقعه محللن  والغربية  االميركية  االعالم 
سياسين بعد تلويح الرئيس االميركي باتخاذ 
افعال وليس اقواال لم يكشف عنها بعد الثاني 
عشــر من مايو تتعلق مبستقبل االتفاق النووي 
مع ايران واتفــاق ترامب وماكــرون على البدء 
باستراتيجية جديدة تستهدف ضرب املصالح 
االيرانية في العراق وســوريا والبحرين واليمن 
وفي ظل اجواء التصعيد السياسي واالعالمي 
وحمى التصريحات النارية والتهديدات املتبادلة 
والسياســين  العســكرين  املســؤولن  بن 
اإليرانين  االميركان واإليرانين من جهــة وبن 
واإلسرائيلين من جهة اخرى الميكن ابدا اغفال 
اخملاطر التي حتيق بالعراق دولة وشعبا التي ميكن 
ان تنتهي اليه اجواء التصعيد هذه وفي الوقت 
نفسه ليس من الصحيح ان التهتم  احلكومة 
العراقيــة ووزارة اخلارجيــة واالجهــزة املعنية 
برسم سياسة العراق وحمايته امنيا وعسكريا 
بهــذه التوترات مــع تعاظم اخملاطــر االمنية 
الناجمة عــن الصراع في ســوريا ومع تعمق 
اخلالفات بن ايران واململكة العربية السعودية 
..وبراينا املتواضع ان منبع التهديدات التي ميكن 
ان تطال العراق تكمن في املواقف السياســية 
والتحالفــات الداخليــة لعــدد مــن االحزاب 
والكيانات والقوى التي رســخت من حضورها 
العراقية والتخشى  السياســية  الساحة  في 
من اعالن حتالفها مع ايران وتتعارض توجهاتها 
وتصطــدم مع مجموعات اخــرى اختطت لها 
مسارا متقاطعا مع النفوذ االيراني في العراق 
وتريد تعزيز مواقفها في الوقوف  مع التحالف 
االميركي - اخلليجي ومن هنا فان العراق اليوم 
يشــكل منطقة رخوة لالميــركان واإليرانين 
على حد ســوا ميكن من خالله ادارة فصول من 
الصراع وميكن ايضا توظيف وتوجيه اجملموعات 
املناصرة فيه والنفاذ من خالله لتحقيق اهداف 
وتســجيل نقاط تدعم وتقوي اجلبهات في اية 
حرب يتوقع لهــا الكثيرون ان تشــعل حريقا 
كبيرا في منطقة الشــرق االوسط ومن دون ان 
يعــي العراقيون هذه اخملاطر ومن دون ان يغلقوا 
منافذ االختراق بالنأي عن هذا الصراع فان هذا 
البلد ميكن ان يكتوي بالصفيح الســاخن في 
الشــهور وهذا مااليريده عراقي مخلص  قادم 

لوطنه وما اليتمناه لنا صديق او محب.

فوق صفيح ساخن !

تقـرير

»كوبيش« يؤكد على اإلعمار والتنمية والمصالحة تحت إشراف الحكومة العراقية 
ستفرزها حتمًا انتخابات موثوقة وشاملة 

مكان احلادث

الصحيفة: محمد 
كان ينوي الكشف 
باالدلة عن حجم ونوع 
التالعب الموجود في 
سجالت الناخبين قبل 
ان يتم اغتياله، وعلى 
الرغم من مطالبة 
االتحاد الوطني 
االجهزة االمنية 
في محافظة اربيل 
بالعمل على كشف 
المتورطين في مقتل 
فارس محمد، اال 
انه لحد االن لم يتم 
القاء القبض على 
االشخاص المتورطين 
في حادثة االغتيال
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قالــت هيئة االنــواء اجلوية، أمس 
مــن محافظات  عــددا  ان  االحد، 
من  موجة جديدة  البالد ستشهد 
األمطــار الرعدية ابتــداء من يوم 

االربعاء املقبل.
وذكــرت الهيئة في بيــان لها، أن 
جزئيا  غائمــا  ســيكون  الطقس 
وستشــهد البالد أمطــار رعدية 
بدءا من يــوم األربعاء املقبل، حيث 
سيكون اجلو في املنطقة الوسطى 
في  الطقس  سيكون  فيما  غائما، 

املنطقة الشمالية غائم جزئيا«.

وأضافت أن »الطقس في املنطقة 
اجلنوبيــة ســيكون غائمــا مــع 
تســاقط زخات مطر رعدية مساء 
درجات  تكون  فيما  املقبل،  األربعاء 
احلــرارة أعلــى قليــال عــن اليوم 

السابق«.
»الطقــس  ان  الهيئــة  وتابعــت 
ليوم اخلميس املقبل ســيكون في 
املناطق كافة غائما مع تســاقط 
الى  رعدية«، مشــيرة  زخات مطر 
مقاربة  احلرارة ستكون  »درجات  ان 

لليوم السابق«.
من جانبــه أوضــح املتنبئ اجلوي 

األقــدم في مطار البصــرة، صادق 
مبوقع  لــه  فــي منشــور  عطيه 
احلالة اجلوية  ان  »فيسبوك«، أمس 
التي شــهدتها مناطــق متفرقة 
إلى نهايتهــا أمس األحد،  وصلت 
كميات  هطــول  رافقتها  حيــث 
عاليــة مــن االمطار غــرب البالد 
وظهور سحب اجلرف في العاصمة 
في  حالوب  وزخــات  الدين  وصالح 

اماكن متعددة. 
ان »صورة  إلــى  وأشــار عطيــه، 
باالقمــار  امللتقطــة  الســحب 
الصناعيــة، تظهــر ســحبا في 

أماكــن متفرقة من مــدن الفرات 
االوســط والوســطى والغربيــة 
السحب  هذه  وبعض  والشمالية، 
سيهطل منها امطار على شكل 
زخات خالل ســاعات النهار والليل 
وباخلصــوص في مناطق من صالح 
الدين وشرق ديالى وشرق العاصمة 
وشمال شرق االنبار و السليمانية 
وواســط وبعض مناطق ميســان 
وشــمال  وكركوك  النجف  وبادية 
الديوانية وشرق  اربيل وشرق  شرق 
دهوك، وتكون على العموم خفيفة 

الشدة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــذرت هيئــة النزاهــة، أمــس 
االحــد، من زجها فــي الصراعات 
فيما  حن،  املُرشَّ بن  السياســيَّة 
القانونيَّة  الطــرق  باتبــاع  هددت 

بحق من يقوم بذلك.
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت 
»الصبــاح اجلديد«، نســخة منه 
»بــدأت تتصاعد بعــض األصوات 
التي ترمي إلى حتقيق أغراٍض ومراٍم 
دعائيٍَّة مــع بدء احلملة االنتخابيَّة 
البرملانيَّة،  لالنتخابات  حن  للُمرشَّ
بالتقوُّل علــى الهيئة وزجها في 

أتــون صراعاٍت ومهاتــراٍت بعيدٍة 
عــن االختصــاص، فــي محاولٍة 
واضحــٍة للظهــور اإلعالميِّ عبر 
التصريحات التــي تتعلَّق بعملنا، 
الدقيقة عن  املعلومات غير  ونقل 

الهيأة«.
لـ«وسائل  الدعوة  الهيئة  وجددت 
اإلعــالم إلــى ضــرورة اســتقاء 
بالهيــأة  ــة  اخلاصَّ املعلومــات 
 ،» الرســميِّ موقعها  خــالل  من 
محذرة من »محــاوالت زجِّ الهيأة 
فــي الصراعات السياســيَّة بن 

حن«. املُرشَّ

وتابعــت » ســنكون ُمضطرِّيــن 
لســلوك الطــرق القانونيَّــة، إن 
استمرَّ البعض في ذلك«، موضحة 
الــرأي والرأي  »اننا نحتــرم حريَّة 
اآلخــر، لكنَّنــا ال نقبــل بالتقوُّل 
علينا، أو نسبة تصريحاٍت أو أقوال 
غير صحيحٍة إلينا؛ لتحقيق مآرب 

شخصيٍَّة أو مكاسب دعائيٍَّة«.
واكدت الهيئة ان » أبوابنا ُمشرعٌة 
أمام اجلميع، وأذرعنــا ممدودٌة لكلِّ 
مــن يــروم التعاون مــع األجهزة 
للمصلحــة  خدمــًة  الرقابيَّــة؛ 
ــة وضمن حــدود القانون«،  العامَّ

الى »اننا لن نقف مكتوفي  الفتة 
البعض  أكاذيــب  أمــام  األيــدي 
اٍت أو قضايا فســاد  بإحالــة ملفَّ
إلى الهيأة، فــي وقت إن احلقيقة 
نا بقدر  تشير إلى عكس ذلك؛ ألنَـّ
ما نحتــرُم حريَّة التعبير عن الرأي 
التي كفلها الدســتور، فإنَّنا وكّل 
ذي لبٍّ نُفرِّق بــن حريَّة الرأي وبن 
محاوالت البعــض لتضليل الرأي 
العام عبر ادعــاءات وفرى تتضمن 
إحالــة ملفات فســادٍ إلى الهيأة 
بقصد الظهــور اإلعالمي وحتقيق 

مآرب ومكاسب دعائية«.

توقعات بموجة جديدة من األمطار
 بدءا من األربعاء المقبل

النزاهة تحذر من زجها في الصراعات
حين ة بين الُمرشَّ السياسيَّ



 بغداد – اعتقال مطلوبني 
امس  بغــداد  عمليات  قيــادة  اعلنت 
األحد، عن إلقاء القبض على تســعة 
اثنان  بينهم  العاصمــة  في  متهمني 

لقيامهما بسرقة أسالك كهربائية.
وقالت القيادة في بيان لها إن "القوات 
األمنية في قيادة عمليات بغداد متكنت 
من إلقاء القبض على متهم باإلرهاب 
في ســيطرة الصقور غربــي بغداد" 
مضيفــة "متكنــت القــوات األمنية 
من إلقاء القبــض على متهمني أثنني 
لقيامهما بسرقة األسالك الكهربائية 
في منطقة الكريعات"، مشــيرًة إلى 
"إلقــاء القبض على ســتة متهمني 

بالسرقة في منطقة الكرادة".

ديالى – انفجار عبوة 
كشــف مصدر في مديريــة كهرباء 

محافظة ديالى امس االحد عن اصابة 
اثنني من عمال الصيانة بانفجار عبوة 

ناسفة شمال شرق احملافظة.
وقال املصــدر إن "يد االرهــاب طالت 
ابطــال مديريــة كهرباء ديالــى اثناء 
عبوة  انفجــرت  اذ  الواجب  تأديتهــم 
ناســفة على مركبتهم في منطقة 
احلفاير )74كم شــمال شرق بعقوبة( 
ما اســفر عن اصابة اثنني من العمال 
بجــروح" ، مضيفــاً أن "املصابــني مت 

نقلهما الى مستشفى بعقوبة". 

بابل – ضبط ذخائر 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة بابــل امس االحد عن ضبط 
كميات من الذخائر ومواد تســتعمل 
للتفجيــر مخبأة في احد البســاتني 

خالل عملية امنية شمالي احملافظة.
وبــني املصــدر ان قوة مشــتركة من 

فــوج طــوارئ الكــرار بالتعــاون مع 
معززة  الوطني  واألمن  االســتخبارات 
مبفــارز مكافحــة املتفجــرات نّفذت 
عمليــة تفتيش الحد البســاتني في 
منطقة البهبهاني شــمالي احملافظة 
استخبارية  معلومات  الى  باالستناد   ،
دقيقة، اسفرت عن العثور على مخبأ 
ان  ، مضيفا  للذخائر ومواد متفجــرة 
وخراطيش  مدفعية  قذائف  ضم  اخملبأ 
هاون فضال عن كمية من مادة البارود 

االسود. 

كربالء – ضبط عصابة 
اكــد مصــدر امنــي فــي مديريــة 
اســتخبارات ومكافحــة االرهاب في 
محافظــة كربالء امــس االحد ضبط 
"اكبــر واخطــر" عصابــة جنوبــي 

احملافظة.
وقــال املصــدر إن "قوة مــن مديرية 

اســتخبارات ومكافحــة اإلرهاب في 
كربــالء القت القبض عل اكبر واخطر 
رئيــس عصابــة للخطف والســطو 
املســلح، في قضــاء الهندية جنوبي 
احملافظة" ، مضيفــا أن "املعتقل يدير 
عصابة تتألف من 6 اشــخاص نفذوا 
عمليات ســطو مســلح اكثر من 10 

مرات، وعدد من حاالت اخلطف". 

االنبار – عبوة ناسفة 
ذكــر مصدر امني في قيــادة عمليات 
شرق االنبار امس االحد ان مفرزة امنية 
متكنت مــن معاجلة عبوة متفجرة من 

مخلفات تنظيم داعش.
واضاف املصدر االمني ان مفرزة معاجلة 
القنابل غيــر املنفلقة فــي منطقة 
املطاري عثرت على عبوة ناسفة عبارة 
عن جلكان سعة 10 لترات مملوءة مبادة 
متفجرة متت معاجلتها، ومتكنت املفرزة 

من تطهير طريق بطول 3700 متر.

ميسان – خطة امنية 
ترأس مدير شــرطة محافظة ميسان 
و املنشــآت اللواء احلقوقي ظافر عبد 
راضي دواي امس االحــد املؤمتر األمني 
الشــرطة  قيادة  العاشــر في مقــر 
بحضــور مــدراء األجهــزة األمنيــة 
األمنية  القواطع  وآمري  واالستخبارية 
ومدراء شــرطة األقســام ملناقشــة 

مفردات اخلطة األمنية.
وعرض خالل املؤمتر نشــاطات واجنازات 
وفعاليات شرطة احملافظة ، واالستماع 
إلى معوقات عمل األقســام والسعي 
واملقترحات  اآلراء  ودراسة  تذليلها  إلى 
التي من شــأنها تعزيز الواقع األمني 
في مركز واقضيــه ونواحي محافظة 

ميسان . 

نينوى – عمليات دهم 
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمني فــي وزارة الداخلية امس االحد 
اعتقال ســتة عناصر من "داعش" في 

املوصل.
وقال الناطــق إن "فوج الرد الســريع 
الثاني في نينوى القي القبض على )٦( 
عناصر مــن عصابات داعش اإلجرامية 
بحقهم  والصادر  للقضــاء  مطلوبني 
مذكــرات قبض على وفــق املادة ٤ \ ١ 
إرهاب، مت القبــض عليهم في أماكن 
متفرقــة من جانبــي مدينة املوصل" 
، مضيفــا أن "قــوة من الفــوج ذاته 
متكنت مــن القاء القبــض على أحد 
الســجناء الهاربني من سجن بادوش 
محكوم ســابقاً بالســجن مدة )١٥( 
عاماً عن جرميــة قتل ومت القبض عليه 
في منطقة حــي اإلنتصار في اجلانب 

األيسر ملدينة املوصل".

البصرة – اعتقال مطلوب 
أفاد مصــدر أمني فــي البصرة، أمس 
األحــد، بأن قــوة من الشــرطة ألقت 
القبض في منطقــة تقع ضمن مركز 
األســلحة  ببيع  متهم  على  احملافظة 
كان يعرض بضاعته ويتفاوض بشــأن 

أسعارها من خالل موقع "فيسبوك".
وقال املصدر إن "مديرية الشرطة تلقت 
ببيع  بقيــام متهم  تفيــد  معلومات 
األســلحة النارية اخلفيفــة من خالل 
الترويج لها والتفاوض بشأن أسعارها 
أن "فريقاً  عبر موقع فيسبوك"، مبيناً 
أمنياً مــن املديريــة تولى اســتدراج 
املتهــم، وثم القي القبــض عليه في 

منطقة تقع ضمن مركز احملافظة".
ولفــت املصدر الذي طلب عدم نشــر 
اســمه إلى أن "أربعة مسدســات مت 
ضبطهــا بحوزة املتهــم عند القبض 

عليه". 

اعتقال 9 مطلوبين في عدد من مناطق بغداد * إصابة اثنين من صيانة الكهرباء بعبوة ناسفة شرقي بعقوبة 
ضبط أكبر وأخطر عصابة في كربالء* اعتقال 6 إرهابيين من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي، 
بدء التقدمي للدراســات العليا للعام الدراســي 
2018 / 2019 ابتــداًء من يوم أمس األحد املوافق 
التاسع والعشــرين من نيســان احلالي ولغاية 

الثالث من حزيران املقبل.
وقال املتحدث الرســمي للــوزارة حيدر العبودي 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه، 
adm.( إن "آلية التقــدمي الكترونية وعبر النافذة

rdd.edu.iq(" الفتا الى أن "التخصصات املتاحة 
للتقدمي بلغت 1709 تخصصا موزعة بني الدبلوم 

العالي واملاجستير والدكتوراه".
وأضاف أن "القبول ســيتم على وفق الضوابط 

والتعليمات وبحسب االستحقاق".
التنافســي  "االمتحــان  أن  العبــودي،  وتابــع 
للمتقدمني ســيكون بتاريــخ 24/6/2018 فيما 
ســتتولى الكليــات تدقيق بيانــات املتقدمني 
ومطابقتها مع البيانات االلكترونية ويتم إلغاء 
قبــول الذين يدلــون مبعلومات غيــر صحيحة 
وبحسب الضوابط املعلنة للتقدمي الى الدراسات 
العليا". ووافقــت وزارة التعليم فــي 21 ايلول 
2016 علــى ملء املقاعد الشــاغرة في خطط 
العليا وفق االستحقاق  الدراســات  القبول في 
على ان يحســب معدل اســاس املفاضلة من 
خالل معدل الطالب مضروبا بـ %65 واالمتحان 

التنافسي مضروبا بـ 35 %.

التعليم تعلن بدء 
التقديم الى الدراسات 

العليا

الملف األمني

داعش ال يشكل خطراً على 
االنتخابات وعناصره مطاردة في 

صحراء األنبار
ونــوه القيادي في احلشــد العشــائري 
إلى أن "اعــداد املتواجدين في الصحراء 
ليس معروفا لدينا، برغم ذلك فانهم ال 
يشــكلون خطراً كبيراً، ألنهم يقومون 
بتعرضات بسيطة أو هجمات انتحارية، 
لكنهــم ال ميتلكون القدرة على اقتحام 

املدن كما في السابق".
ويواصــل أن "محافظة االنبار ال تتخوف 
مــن هؤالء اإلرهابيني، ســواء في شــن 
هجمات خالل االنتخابات، أم في شــهر 
رمضان كما اعتاد التنظيم أن يفعل في 

اغلب السنوات".
وأكمل العيثــاوي بالقول إن " ســعى 
اإلرهابيــون خالل االشــهر االخيرة الى 
السيطرة على مدن في قضائي حديثة 
وهيت من خــالل هجمات، لكنها منيت 
بالفشل وذلك لعدم وجود حواضن لهم، 
فهم يعرفون جيداً أن اي محاولة سوف 

تنتهي خالل ساعات بسيطة".
من جانبه، ذكر القيادي اآلخر في حشد 
االنبــار، غــامن العيفان فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "احملافظة تعيش 
والفضل يعــود إلى  امنيــاً  اســتقراراً 
القطعات العسكرية بشتى صنوفها".

وأضاف العيفان أن "التنظيم ليس لديه 
مالذاً امناً فــي االنبار، وفلوله بعيدة عن 
املدن احملررة، فلن يســتطيع اعادة أوراقه 

مرة اخرى".

الدفــاع  "خطــوط  أن  إلــى  ولفــت 
للقوات العســكرية محصنــة للغاية 
املعلومات  وهناك اعتمــاد كبير علــى 
االســتخبارية في تتبــع عناصر العدو 

الذين يحاولون التعايش مع املدنيني".
التنظيم  "ينجح  أن  العيفان  ويستبعد 
االنتخابات،  اجــواء  تعكير  في  االرهابي 
بعمليــات ارهابية، فهنــاك الية امنية 
ســوف يتم التعامــل وفقها لتحصني 

مراكز االقتراع".
يشــار إلى أن القوات العسكرية كانت 
قد حررت مناطق االنبار التي كان تنظيم 
داعش اإلرهابي قد سيطر عليها في عام 

.2014

توزيع 800 ألف بطاقة انتخابية في 
نينوى من أصل مليونني و300 ألف

، مشــيرا إلــى إن" أغلــب البطاقــات 
مراكــز  ملــدراء  ســلمت  االنتخابيــة 
مفوضية  إلــى  التابعــني  التســجيل 
االنتخابات في نينوى لالســتمرار بتوزيع 

اكبر عدد ممكن منها .
 وأكــد ان" هنالك تصاعــدا في أعداد 
التوزيع لبطاقــة الناخب في محافظة 
نينــوى وخصوصــا في جانبيــه األمين 
واأليســر، فيما نوه إلــى إن" البطاقات 
طويلة االمد ال ميكن أن تســلم باإلنابة 
حرصا عليها فيما ميكن تسليم قصيرة 
األمد باإلنابة ألنها ال حتتوي على البصمة 

والصورة الشخصية للناخب.
 وأوضــح أن" األيام املقبلة ستشــهد 

تعزيــزا ألعــداد املوظفــني واألجهــزة 
نينوى  البايومترية في مكتب مفوضية 
الذي يفتقر إلى الكوادر في بعض مراكز 

االقتراع.
 وتابــع أن" هنالــك أعــدادا كبيرة من 
املتطوعني مع كوادر املفوضية في مراكز 
االنتخاب لسد النقص املوجود في أعداد 
املوظفني إلى حني وصول كوادر من مقر 

املفوضية في العاصمة بغداد.
االنتخابات في وقت   وقررت مفوضيــة 
ســابق ، اعتماد التصويت املشروط في 
عدد من أقضية ونواحي محافظة نينوى 
بعدما عجزت عــن فتح مراكز انتخابية 

في هذه املناطق.
انتخابية  املفوضية، مواقــع   وحــددت 
بديلة لناخبي هذه املناطق ــ ســمتها 
بـ )مراكز احلركة السكانية( الذين تقدر 
نســبتهم بـ 40 %مــن مجموع ناخبي 

محافظة نينوى".
 وأكدت ان "عملية التصويت املشــروط 
في محافظة نينوى ســتجري قبل ثمان 
وأربعني ســاعة من مواعيد االنتخابات 

العامة.
على صعيد آخــر قررت املفوضية العليا 
منع  األحد،  أمس  لالنتخابات،  املستقلة 
الناخبني جميعا من اصطحاب الهواتف 
احملمولة عند التوجه الى مراكز االقتراع، 
واكدت أنه لن يتم الســماح ألي ناخب 

بإدخالها الى مراكز ومكاتب االقتراع.
وذكر مجلــس املفوضني في بيان، تلقت 
اجلديد" نســخة منه:" مع  "الصبــاح 

وصول استعدادات مفوضية االنتخابات 
إلى مراحلها االخيــرة، ومن أجل ضبط 
ايقاع عمليــة االقتــراع للناخبني عند 
توجههم الى مراكز االقتراع وتســهيل 
مهمة دخولهم اليها لغرض التصويت، 
فــان مجلس املفوضني يدعــو الناخبني 
جميعا الى عدم جلب الهواتف احملمولة 

عند التوجه الى مراكز االقتراع.
وأضاف ان "اجمللــس يهيب أيضا بضرورة 
التزام الناخبني بهذا االجراء حفاظا على 

سرية الناخب في يوم االقتراع".
وحث اجمللس أيضا الناخبني ومنتســبي 
القوات االمنية بضرورة ســرعة تسلم 
االلكترونية من  االنتخابيــة  بطاقاتهم 
مراكز التسجيل ألن اخر موعد لتسلم 
البطاقــات هو يوم 2018/5/8، وســيتم 
لم  التي  البطاقــات  اســترجاع جميع 
يتم استالمها مبوجب اجراءات وضعتها 
املفوضية"، مبينــا انه اليحق للمواطن 
الــذي الميتلــك البطاقــة االلكترونية 
طويلــة االمــد التــي حتمــل الصورة 
االلكترونية  البطاقــة  أو  الشــخصية 
قصيرة االمد بالتصويت في يوم االقتراع.

تفكيك خلية إرهابية مهمتها
تصفية مسؤولني في نينوى

وكان القائــد العام للقوات املســلحة 
حيدر العبــادي أعلن، اخلميــس )31 آب 
2017(، حترير محافظة نينوى من قبضة 

تنظيم "داعش" بالكامل.

60 روسية داعشية
أمام القضاء العراقي

وأضاف: "املشكلة تكمن، في أنه ال أحد 
املذكورات،  الروسيات  النساء  عن  يدافع 
فاحملامون احملليون ال يرغبون بذلك انطالقا 

من دوافع وأسباب أخالقية".
وتابع املسؤول الشيشاني: "كما ال يثير 
أمر املتهمات اهتمام احملامني الروس، وأنا 
شخصيا ال أســتطيع متثيل مصاحلهن 
أمام القضاء العراقي، إذ لست محامياً، 
وفي احملصلة ال يوجد اآلن حتى من ميكنه 
االســتئناف، وطلب الطعن في األحكام 
الصــادرة بحق املتهمــات، فيما ال ميكن 
لذويهــن الترافــع عنهن نظــرا لتعّذر 

حصولهم على التأشيرات العراقية".
الروســي،  إليه الســيناتور  ومما لفــت 
أطفــال  اإلجــراءات علــى  انســحاب 
أطفال  "هناك  بالقول:  وختم  املتهمات، 
دون الـ3 ســنوات يقبعون في السجون 
مــع أمهاتهم، فيما يــأوي من هم أكبر 
ســنا منهم في املالجــئ"، نظرا لتعذر 
روســيا  إلى  املتهمات  أطفــال  إعــادة 
قبل بــت احملاكم العراقيــة في قضايا 

أمهاتهم".

احلكيم يرفض التدخل اإلقليمي 
والدولي في تشكيل احلكومة املقبلة

مجدداً "شروط تيار احلكمة على رئيس 
الوزراء بأن يقــدم برنامجا للخدمة وفق 

سقوف زمنية محددة".
ووصــف احلكيم املرحلــة املقبلة بأنها 

"مرحلة البناء واإلعمار وتقدمي اخلدمات"، 
مشــيراً إلى "انتهاء زمن االصطفافات 

ومجيء مرحلة التخطيط والعمل".
ولفت إلــى "احلاجة إلى حكومة أغلبية 
وطنيــة تواجه التحديات بــروح املبادرة 
واحلسم"، داعيا إلى "جعل الثاني عشر 
من ايــار القادم يوما لالنتصــار باختيار 
االفضل ومكافحة الفســاد ومكافحة 

التطرف ومكافحة الفساد".
وتابع، أن "تيــار احلكمة اعتمد التنافس 
علــى أســاس البرامــج ولــم يعتمد 
التســقيط كما يفعل البعض، واعتمد 
املشافهة ال املشاغلة"، واعداً "اجلمهور 
مبزيد من املفاجــآت االيجابية في مقبل 

األيام".

وزير اخلارجية األميركي في الشرق 
األوسط حلشد الدعم ضد إيران

وتابــع "كما نعتقد انــه يجب ان يكون 
التفتيش"  تكثيف في موضــوع  هناك 

للمنشآت النووية االيرانية.
األكبر  احلليــف  الســعودية،  وتتهــم 
للواليات املتحدة فــي املنطقة، طهران 
بدعم جماعــات "ارهابية" في املنطقة، 

وبالتدخل في شؤون الدول العربية.
العقوبات  تشــديد  الــى  اجلبير  ودعــا 
على ايــران، قائال "نعتقد ان املشــكلة 
االيرانية يجــب ان يكون التعامل معها 
عن طريق فرض املزيد من العقوبات )...( 
النتهاكاتها القــرارات الدولية املتعقلة 
بالصواريخ الباليستية، ودعمها لالرهاب 

وتدخالتها في شؤون دول املنطقة".
وأكد بومبيو ان االتفاق النووي "بشكله 
احلالي" ليــس كافيا لضمان عدم حيازة 
ايران لسالح نووي، وقد أملح مرة اخرى الى 

استعداد ترامب لالنسحاب من االتفاق.
واضاف "ســنواصل العمل مع حلفائنا 
االوروبيني الصالح هذا االتفاق، ولكن في 
حال عدم التوصل الى اتفاق، فأن الرئيس 

قال انه سينسحب من هذا االتفاق".
اميانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وكان 
واملستشارة االملانية انغيال ميركل غادرا 
واشــنطن في وقت سابق هذا االسبوع 
بعد محادثات مع ترامب، من دون احلصول 

على ضمانات لالبقاء على هذا االتفاق.
وقــد يحظى هــذا بالترحيــب من قبل 
الســعودية واســرائيل، بعد دعوات من 
مســؤوليهما الى انتهاج سياسة اكثر 

تشددا جتاه طهران.
وقال مسؤول اميركي كبير للصحافيني 
في الرياض ان "هــذه االدارة جعلت من 
اولوياتهــا التعامل مع برامج الصواريخ 
الصاروخية  الهجمــات  ودان  االيرانية"، 
التــي يطلقها املتمــردون احلوثيون من 

اليمن على الرياض.
وتأتي زيــارة بومبيو للســعودية تزامنا 
مع تصعيد فــي اليمن اجملاور حيث تقود 
الرياض حملة عســكرية دعما للرئيس 
اليمني املعترف به دوليا عبد ربه منصور 
هادي ضــد املتمردين احلوثيني املدعومني 
من إيــران، أوقعــت 10 االف قتيل منذ 
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نينوى ـ خدر خالت:
جلوء  موصليون  ناشــطون  ينتقد 
اغلب الكتل السياســية والكثير 
من املرشحني عن محافظة نينوى 
الى استغالل مواجع االهالي الذين 
فقدوا أبناءهم وتلهف املفصولني 
العــودة لها  الى  من وظائفهــم 
فــي دعاياتهــم االنتخابية، فيما 
يحذر مســؤول حكومي من هذه 
الدعايــات التي جتــاوزت حدودها، 
انتخاب من  الــى  االهالي  داعيــا 
بقدراته  يثقــون  ومــن  ميثلهــم 

وكفاءته النصافهم فيما بعد.
ويقــول عمــار حســني احليالي، 
الناشــط املدنــي املوصلــي لـــ 
"الصباح اجلديد" انه "ليس خافيا 
على احد حجم اجلرائم البشــعة 
التــي ارتكبهــا عناصــر تنظيم 
داعش االرهابي بحق اهل محافظة 
نينوى عموما واهل مدينة املوصل 

خصوصا".
واضاف "على وفق االرقام الرسمية 
واملتداولــة فانــه نحــو 11 الف 
زال مفقودا،  مواطن موصلي مــا 
و نحو 8 االف شــرطي مــن ابناء 
املدينة مفصولــني من وظائفهم 
وعائالتهــم بــال اي مصــدر رزق، 
واملؤلم في االمــر ان بعض الكتل 
يعزفون  واملرشــحني  السياسية 
على هــذه االوتار فــي حمالتهم 

االنتخابية الدعائية".
"اغلبية  ان  الــى  احليالي  واشــار 
السياســية  الكتل  مــن  الوعود 
واملرشحني باملوصل تدور حول انهم 
سيكشــفون مصيــر املفقودين، 
املفصولني  توظيف  وســيعيدون 
من وظائفهــم، ونحن نعلم انه ال 
ميكــن توظيــف اي موظف عقب 

اقرار املوازنة السنوية للبالد".
وتابــع "كما ان بعض املرشــحني 
التعويضــات  عــن  يتحدثــون 
لالهالــي ممن تدمــرت منازلهم او 
ســرقت ممتلكاتهــم، وكل هــذا 
اكبر من  مجرد وعــود ومســألة 
تتحرك  لم  فلمــاذا  امكانياتهم، 
هــذه الكتل السياســية ملعرفة 
مصير املفقوديــن واعادة توظيف 
املفصولني فــي اثناء وجودهم في 

املواقع  النواب وجلانه وفي  مجلس 
احلكوميــة، وملاذا تذكــروا معاناة 
االهالي مع احلملــة االنتخابية؟" 

يتساءل احليالي.
ودعا احليالي "اجلهات اخملتصة الى 
كشف هويات واســماء الضحايا 
الذيــن يتــم العثــور عليهم في 
املقابر اجلماعيــة باطراف املوصل، 
وخاصــة جنوبها وغربهــا، وابالغ 
واعتبارهم  مبصيرهــم،  عائالتهم 
شــهداء وصــرف حقوقهم على 
وفق القانــون العراقي املعمول به 

حاليا".
وسبق ان كشف مصدر في قيادة 
شرطة نينوى ، عن وجود أكثر من 
11 ألف مفقــود ما زال مصيرهم 
بيد  املوصل  منذ سقوط  مجهوالً 

"داعش" منتصف عام 2014.

وكان تنظيم داعــش االرهابي قد 
اعلن فــي مطلع عــام 2016 عن 
"الوجبــة االولى" من الذين نفذت 
بهــم عمليات االعــدام باملوصل، 
بقوائم علقها  ونشر اســمائهم 
قــرب مــا كان يســمى النقاط 
االعالميــة، وبلــغ اعــداد ضحايا 
الوجبــة االولــى 2070 عنصــرا 
غالبيتهم من منتســبي القوات 
والدفاع،  الداخلية  بوزارتي  االمنية 
ما زالــت جثثهم مفقــودة حتى 

يومنا هذا.
عبيــد  املفصــول  الشــرطي 
سائق  يعمل  الشمري،  مصطفى 
تكســي، بســيارة ليست ملكه، 
قــال لـــ "الصباح اجلديــد" عدد 
رجال الشــرطة في اثناء سقوط 
املدينة بيد تنظيم داعش االرهابي 

كان نحــو 13 الــف و200 عنصر، 
اقــدم التنظيم على اعدام نحو 5 
االف منهــم، وهنالك نحو 8 االف 

ينتظرون اعادة توظيفهم".
بالقول "طرقنــا جميع  ومضــى 
االبواب منذ حترير مدينتنا، وسمعنا 
لكن  يكفينــا،  مــا  الوعود  مــن 
النتيجة كانت بــال جدوى، ونحن 
ما زلنا ننتظــر اي اجراء ينصفنا، 
ولهــذا فــان اي مرشــح يأتينــا 
ويقول  ومعاناتنا  مبوقفنــا  نذكره 
)انتخبوني وســيكون شغلي  لنا 
اعادتكم لوظائفكم( بل  الشاغل 
انهم حتى في احلفالت االنتخابية 
املفقودين  يتحدثــون كثيرا عــن 
بينما  وظائفهم،  من  واملفصولني 
هنالــك اعداد غيــر معلومة من 
الضحايا ما زالت حتت االنقاض في 

املدينــة القدمية باجلانب االمين من 
املوصل".

مــن جانبه، قــال غــزوان حامد 
حقوق  جلنــة  رئيــس  الــداؤودي، 
االنســان مبجلس محافظة نينوى 
الى "الصبــاح اجلديد" ان "معاناة 
اهالــي املفقودين واملفصولني من 
هي  املوصل  ابنــاء  من  وظائفهم 
معانــاة كبيرة ومؤملــة، ومجلس 
محافظة نينوى بذل جهودا كبيرة 
مع اجلهــات اخملتصة في احلكومة 

االحتادية النصافهم".
معاناة هؤالء  "اســتغالل  واضاف 
املســاكني في الدعاية االنتخابية 
هــو امر مرفوض، علمــا ان بعض 
الدعايات االنتخابية بهذا الشــأن 
جتــاوزت حدودها، وباتت وســيلة 
جذابة ومغرية للحديث عنها في 

احلفالت واملؤمتــرات الدعائية على 
حســاب اوجاع اهل املوصل الذين 
ذاقــوا االمرين من جــوع وامراض 
قبل  من  واعدامــات  وقتل  وخوف 
عناصــر داعش، فضال عــن الذين 
االعمال  بســبب  حتفهم  لقــوا 

احلربية خالل عمليات التحرير".
ودعا الــداؤودي اهالي املوصل الى 
"انتخاب من يــروه كفؤا وميثلهم 
لتمثيلهم  وبقدراتــه  به  ويثقون 
خير متثيــل في مجلــس النواب، 
واالهم ان يكون جديا في السعي 
النصاف ضحاياهم من املفقودين، 
املفصولــني لوظائفهم،  واعــادة 
العراقية  القوانــني  وفــق  علــى 
املرعية، النه ال ميكن الســماح ملن 
انضــم لتنظيم داعــش بالعودة 

لوظيفته".

ناشط مدني: على 
وفق االرقام الرسمية 
والمتداولة فانه نحو 11 
الف مواطن موصلي ما 
زال مفقودا، و نحو 8 
االف شرطي من ابناء 
المدينة مفصولين من 
وظائفهم وعائالتهم 
بال اي مصدر رزق، 
والمؤلم في االمر ان 
بعض الكتل السياسية 
والمرشحين يعزفون 
على هذه االوتار في 
حمالتهم االنتخابية 
الدعائية

"المفقودون والمفصولون من وظائفهم" مادة جذابة للدعاية االنتخابية

8 آالف منتسب أمني مفصول و11 ألف مفقود
بسبب جرائم "داعش" في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف فريقان طوعيان فــي محافظة نينوى، 
أمس األحد، أن عدد اجلثث التي ينتشــلونها من 
حتت األنقاض في الســاحل األمين ملدينة املوصل 

بلغ في اآلونة األخيرة 40 جثة في اليوم الواحد.
وقال محمد العيدان، املســؤول في فريق "نخوة 
ذات"، والــذي يعمل الى جانب فريق "الســرور"، 
في تصريح صحفي، ان "عــدد اجلثث للمدنيني 
او عناصــر تنظيم داعش او القوات االمنية التي 
يجري انتشــالها من قبل الفريقني بلغ نحو 40 

جثة في اليوم الواحد، في االونة االخيرة".
واكــد ان "عــدد اجلثث التي مت انتشــالها خالل 

الشهرين االخيرين جتاوز األلف جثة".
وبــني ان "بعض جثث انتحاريــي تنظيم داعش 
ما تــزال عليها احزمة ناســفة يتم تفكيكها 
من قبل الفريق، وفي حال اســتعصى االمر يتم 

االستعانة بالهندسة العسكرية".
واشــار العيــدان الــى ان "اجلثث فــي االغلب 
متفســخة ومعظمها تعــود لعناصر تنظيم 
داعــش االرهابــي، ويتــم انتشــالها ومن ثم 
تســليمها الى البلدية والصحة لغرض دفنها، 

وعمل الفريقني مستمر طيلة الفترة املقبلة".

فريقان متطوعان النتشال 
الجثث في الموصل

االثنني 30 نيسان 2018 العدد )3928(
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ردود رسمية 

ورد الى جريدتنا رد رســمي مــن دائرة العالقات 
واالعــالم فــي وزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمي على مانشر حتت عنوان ) حفالت تخرج( 

بتاريخ 17 الشهر اجلاري ما يلي نصه :
)) إشــارة إلــى ما نشــرته جريدتكــم بتاريخ 
2018/4/17 حتت عنــوان )حفالت التخرج( يرجى 
التفضل بأبــالغ كاتب املوضوع الصحفي اعاله 
الســيد )عبد الزهرة محمد الهنداوي( بأن وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي سبق ان حددت 
موقفها بشأن موضوع حفالت التخرج من خالل 
الكتب الصادرة من قبل الوزارة عن طريق جهاز 
االشــراف والتقومي العلمــي وتوجيهات معالي 

الوزير احملترم في اجتماعات هيئة الرأي .

بغداد - الصباح الجديد: 

تــرأس الوكيــل الفني لــوزارة 
الصناعة واملعادن املهندس عادل 
كرمي وفــد العراق املشــارك في 
والصناعة  التجارة  وزراء  اجتماع 
الــدورة اخلامســة والعشــرين 
للجمعيــة العامــة للمنظمة 
الصناعية  للتنميــة  العربيــة 
والتعدين التي اختتمت اعمالها 

في الكويت امس االول .
االجتماعات  الوكيــل  وحضــر 
جرى  والتي  للجمعية  املستمرة 
خاللهــا تقييم عمــل املنظمة 
للسنتني املاضيتني وسبل تطوير 
وتفعيــل دور املنظمة في مجال 
التنميــة الصناعيــة والتعدين 
والتعاون العربــي في هذا اجملال 
واختيار العراق عضوا في اللجنة 
العربية  للمنظمــة  التنفيذية 
للتنميــة الصناعية وعضوا في 
هيئة الرقابــة املالية للمنظمة 
للســنتني املقبلتــني واختيــار 
الوكيــل ممثال عن العراق فيها ملا 
للعراق من مكانة كبيرة ودور في 

العمل العربي املشترك .
واكد الوكيل أن مشــاركة وزارة 
الصناعــة واملعــادن العراقيــة 
تفعيل  تأتي حرصا منهــا على 
دور العــراق في العمــل العربي 
أهــداف  لتحقيــق  املشــترك 
املنظمــة والراميــة إلى حتقيق 
الصناعي  والتكامــل  التعــاون 
تنمية  فــي  لالســهام  العربي 
الصناعــي  القطــاع  وتطويــر 
وإقامة املشــاريع االســتثمارية 
املشــتركة بالتنسيق بني الدول 

األعضاء .
اجلدير بالذكر أن املنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين هي 
منظمة مســتقلة ماليا واداريا 
تعمــل في إطــار جامعة الدول 
العمل  واســتراتيجية  العربية 
االقتصادي العربي املشترك التي 

تقرها مؤمترات القمة العربية.
من جهــة اخرى عرضــت وزارة 
فرصهــا  واملعــادن  الصناعــة 
االســثمارية امــام الشــركات 
واحملليــة  واالجنبيــة  العربيــة 
املشــاركة فــي ملتقــى فرص 
االســتثمار واعــادة االعمار في 

العراق .
وقد شــاركت الوزارة في معرض 
الفرص االســتثمارية املصاحب 
مللتقى فرص االســتثمار واعادة 
االعمار بســت عشــرm شركة 
 ( وهي  العامــة  من شــركاتها 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
والشــركة  البتروكيمياويــة 
العامة لصناعة احلديد والصلب 

والشــركة العامــة لصناعــة 
اور  وشركة  اجلنوبية  االســمدة 
العامة وشركة ابن ماجد العامة 
والشــركة العامــة للصناعات 
العامة  والشــركة  التعدينيــة 
واالطارات  املطاطية  للصناعات 
والشــركة العامــة للمنتجات 
املســح  وهيئــة  الغذائيــة 
اجليولوجي العراقية والشــركة 
االدويــة  لصناعــة  العامــة 
وشركة  الطبية  واملســتلزمات 
ديالى العامة والشــركة العامة 
والشــركة  واحلراريات  للزجــاج 
والشركة  للفوســفات  العامة 
العامة لكبريت املشراق واملديرية 
العامــة للتنميــة الصناعيــة 

 ) احلربية  الصناعــات  وشــركة 
اضافة الى عرضها ما يقرب من 
) 170( فرصــة اســتثمارية في 
مجاالت صناعية مختلفة فضال 
عن فــرص االســتثمار املعدني 
وذلــك انســجاما مــع التوجه 
احلالي للحكومة العراقية لفتح 
مبرحلة  للبدء  االســتثمار  ابواب 
البناء واالعمار بعد القضاء على 
االرهاب ولغرض تشغيل شركات 
االمر  املتوقفة  الــوزارة  ومصانع 
الذي يســهم في حتويــل هذه 
الشركات من شــركات خاسرة 

الى رابحة .
كمــا زار املعرض االمــني العام 
جمللس الوزراء مهدي العالق ورئبس 

لالســتثمار  الوطنية  الهيئــة 
االعرجي وشهد  الدكتور سامي 
املعــرض اقباال كبيــرا من قبل 
واالجنبية  العربية  الشخصيات 
لغــرض االطــالع والتعرف على 

الفرص االستثمارية املعروضة
الصناعــة  وزارة  وكيــل  وقــال 
الدكتور  للتخطيــط  واملعــادن 
محمــد هاشــم عبــد اجمليــد 
فــي تصريح بثه مركــز االعالم 
والعالقــات العامة فــي الوزارة 
حضــورا  شــهد  املعــرض  ان 
الطالع  الوزارة  لشــركات  فاعال 
املســتثمرين ورجــال االعمــال 
العــرب واالجانب علــى الفرص 
االســتثمارية املعلنــة متوقعا 

ابــرام اتفاقات اوليــة ومذكرات 
تفاهم مع شــركات الوزارة وفي 
جميــع اجملــاالت خصوصــا وان 
هناك رغبة واقباال من الشركات 
العاملية للعمل واالستثمار داخل 
العراق . من جانبه اشار مستشار 
الــوزارة لشــؤون التنمية عباس 
نصر اهلل محان الى ان هذا امللتقى 
هو ملتقى تكميلي ملؤمتر الكويت 
فرصة  وهو  واالســتثمار  لالعمار 
جيدة لطرح الفرص االستثمارية 
دائرة االستثمارات في  وقد قامت 
الوزارة يتهيئــة ملف عن الفرص 
شركات  في  املتاحة  االستثمارية 
الوزارة كافــة لغرض طرحها في 

جلسات املؤمتر  .

بعد انتخابه ضمن هيئة الرقابة المالية للسنتين المقبلتين

اختيار العراق عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية 

تأتي مشاركة وزارة 
الصناعة حرصا منها 

على تفعيل دور العراق 
في العمل العربي 
المشترك لتحقيق 
أهداف المنظمة 

والرامية إلى تحقيق 
التعاون والتكامل 

الصناعي العربي

الوفد العراقي املشارك

االثنني 30 نيسان 2018 العدد )3928(

اطالق البرنامج التجريبي 
لالعانات النقدية 

المشروطة رسميا 
بغداد - الصباح الجديد:

برعاية وزيــر العمل رئيس هيئــة احلماية 
االجتماعيــة املهنــدس محمــد شــياع 
الســوداني وحتت شــعار )اعانــة اضافية 
ملســتقبل افضل( اطلقت الهيئة رسميا 
البرنامــج التجريبــي لالعانــات النقدية 
املشروطة بالصحة والتعليم في منطقة 
الصــدر/2 وذلك خــالل احتفالية تقيمها 
الهيئــة اليــوم االثنني فــي قاعة نصب 

الشهيد ببغداد.
وقال املتحدث باســم الهيئة عمار منعم 
ان تنفيذ البرنامج التجريبي يتم بالتعاون 
مع وزارات )الصحــة والتربية والتخطيط( 
والبنك الدولي ومنظمة الطفولة العاملية 
)يونيسيف( ، مشيرا الى ان اطالق االعانات 
املشــروطة الكثر مــن )1200( عائلة يأتي 
ضمن املــادة )8/ ثانيا( من قانــون احلماية 
2014 على  11 لســنة  االجتماعيــة رقم 
ســبيل التجربة ملــدة ســنتني ويتضمن 
انتظام  ملتابعة  حديثــاً  الكترونياً  برنامجاً 
املتعاقــد معهم في  العائــالت  اطفــال 
الدراســة وكذلــك االنتظام فــي برنامج 
متابعة احلوامل واللقاحات الدورية من اجل 
تكوين صــورة متكاملة عن مدى تعاونهم 
في تطبيق البرنامج الذي يهدف اصال الى 
مكافحة االمية واعادة االطفال املتسربني 

من الدراسة باعمار )9-14( سنة. 
واشــار منعم الى ان البرنامج يهدف الى 
حتصني االســر الفقيرة ضــد االمراض من 
اجل خلق جيل متعلــم ومحصن صحيا، 
مؤكدا ان الغاية االساســية من البرنامج 

هي عدم توارث الفقر واالمراض واالمية.  

تخّرج طالبات إعدادية 
أبي غريب للتمريض 

بغداد - الصباح الجديد:
حضر مدير عام دائــرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور جاسب لطيف احلجامي احتفالية 
تخــرج اعدادية متريض ابــي غريب بتخرج 
الــدورة )23( من طالباتهــا دفعة )النصر( 
للعام دراســي 2017-2018 بحضور مديرة 
قســم الفنيــة ومدير شــعبة التمريض 

ومدير مستشفى ابي غريب.
والقى املديــر العام كلمة خالل احلفل اكد 
فيها على اهمية دور التمريض ودور املمرض 
واملمرضــة النه مكمل لــدور الطبيب وال 
ميكن للطبيب العمل من دون وجود املالكات 
التمريضية في صــاالت العمليات وردهات 
الطوارئ والعيادات االستشــارية والردهات 

في املؤسسات الصحية .
وحث املدير العــام املتخرجات على ضرورة 
العمــل و التطور واحلداثــة وااللتزام بكل 
مفــردات العمــل التمريضــي النها تعد 
من املهــن االنســانية والتي متــس حياة 
التمريضية  اخلدمات  وتقدمي جميع  املريض 
واســاليب  وطرق  للمرضــى  والعالجيــة 
والراقدين  املرضــى  الطيبة مع  املعاملــة 

واملراجعني .

العراق يبحث إسهام الشركات الجيكية 
في إعمار المناطق المتضررة 

تسلم أولى كميات الحنطة 
»المطاطية« تسوق منتجاتها المسوقة في النجف 

من إطارات بابل والديوانية 

تجهيز مولدات دوائر الدولة والقطاع 
الخاص بالمنتجات النفطية 

بغداد - الصباح الجديد:
وقعت الشــركة العامة للمعدات 
احدى شركات  الثقيلة  الهندسية 
وزارة النفــط عقد مشــاركة مع 
ويأتي  اجليكية   KPS Metal شركة 
توقيع هــذا العقد لتنفيذ االعمال 
واملشــاريع داخل العراق ، والحداث 

التكامل ومزج اخلبرات .

العامــة  الشــركة  ان  يذكــر  
للمعــدات الهندســية الثقيلــة 
متتلك شــبكة واســعة من عقود 
االعمال والنشاطات ولديها قدرات 
تكنولوجيــة عالية فــي تصميم 
وتصنيع ونصب املعدات الهندسية 
االســتراتيجية  اخلزانــات  مثــل 
– املراجــل – املبــادالت احلراريــة - 

الهياكل احلديدية واوعية الضغط 
الهندســي  والفحــص  واالبــراج 
ولديهــا خبرة تزيد على خمســني 
ســنة فــي مجــال الصناعــات 
النفطية اما فيما يخص شــركة 
KPS Metal اجليكيةفأنهــا متتلك 
قدرات واسعة في مجال الصناعات 

النفطية والبتروكيماوية والغاز.

بغداد - الصباح الجديد:
تفقــد وكيل الــوزارة االقــدم وليد 
حبيب املوسوي فرع الشركة العامة 
النجف  احلبوب في محافظة  لتجارة 
االشــرف لالطالع على سير العملية 
التســويقية اجلاريــة فــي احملافظة 
واآللية املتبعة في تســلم املنتج من 
التسويقي  املوســم  خالل  الفالحني 
والتحويل  املناقلــه  عملية  ومتابعة 

الى الفروع الشركة االخرى.
وقال وكيل الوزارة ان جولته التفقدية 
شملت كذلك سايلو النجف االفقي 
بعد االطالع على العملية التسويقية 
والتفريغ  التســلم  وآليــة  اجلاريــة 
اضافة الــى متابعة طــرق التحليل 

للنماذج املسوقة الى السايلو واخملازن 
ومناقشــة اهم املعوقــات التي قد 
حتصل في اثناء املوســم التسويقي 
ووضع احللول لها واالستماع الى االراء 
واملقترحات التي من شأنها ان تسهم 

في اجناح املوسم التسويقي. 
وعلى السياق ذاته اشــار بيان لوزارة 
التجــارة نقالً عن مدير عام شــركة 
جتارة احلبوب نعيــم املكصوصي الى 
تفقده برفقــة اعضاء اللجنة العليا 
التســويقية في  املواقع  للتســويق 
محافظة واســط لالطالع على سير 
دخول  ومتابعــة  التســويق  عملية 
وحتليل  السير  وتنظيم  الشــاحنات 
وآلية خزن احلبوب  املتسلمة  النماذج 

الدقه  والتوجيه بضرورة  في السايلو 
في العمل من اجل حتقيق االنسيابية 
املعوقات  وجتــاوز كل  العمــل  فــي 
واملشكالت. وفي سياق اخر لفت بيان 
الوزارة الى ان فرع شركة جتارة احلبوب 
في محافظة النجف االشــرف باشر 
بتســلم اولى الكميات املسوقة من 
، اذ بلغ  محصول احلنطة لعام 2018 
املتســلمة  االولى  الكميات  اجمالي 
من احلنطــه )3536( طنا توزعت بني 
ســايلو الكوفةا الذي سوق 179 طن 
وســايلو ابوصخيــر )157 ( طنا كما 
تســلم مجمع اخلورنق اخملزني )1051 
( طنا ، فيما ســوق ســايلو النجف 

االفقي 2149 طنا.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة للصناعات 
املطاطية واالطارات احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن تسويق 
وبشــتى  االطارات  كميــات مــن 
املنتجات املطاطية االخرى املنتجة 
في معاملها الى دوائر ومؤسسات 
خالل  واملواطنني  والــوكالء  الدولة 

شهر نيسان احلالي .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
الشركة  بأن  جابر  عبداالمير  رياض 
ســوقت خــالل الشــهر املذكور 
كميــة )12( اطــارا و)11,130( طنا 

من مطحــون الركليم في مصنع 
اطارات بابل و)69( سلعة مطاطية 
و)463( لفــة صوندة فــي مصنع 
ســوقت  كما  املطاطية  املنتجات 
)54( اطار و)46( سفيفة اطار اضافة 
الى )1419( من املنتجات املطاطية 
الثانوية اخملتلفة في مصنع اطارات 
الديوانيــة ، الفتــا الى اســتمرار 
املتابعة والتنســيق بني قســمي 
والتســويق  والعالقــات  االعــالم 
التســويقي  اجلانــب  لتنشــيط 
والتعريــف بامكانيــات ومنتجات 
وتوجيه  ومواصفاتهــا  الشــركة 

الى  الرسمية  واملفاحتات  اخملاطبات 
والدوائر  والشركات  الوزارات  جميع 

بهذا اخلصوص.
واشــار جابــر الى نشــاط مصنع 
املنتجات املطاطية في اجراء حتوير 
االول  املكبسني  صفائح  تســخني 
املطاطية  الســلع  لوحدة  والثاني 
الكهربائية  الطاقــة  على  للعمل 
بدال مــن البخار نظرا الرتفاع كلف 
البخارية  املراجــل  وصيانة  الوقود 
للتســخني  الزمنية  الفترة  وطول 
مايؤدي الــى حتمل مصاريف كبيرة 

في مجالي الصيانة والوقود. 

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مدير عــام شــركة توزيع 
املهنــدس  النفطيــة  املنتجــات 
كاظم مسير ياســني عن الكميات 
التــي جهزتها الشــركة للمولدات 
)الســكنية ،دوائر الدولــة، القطاع 
النازحني(  ومخيمات  واخملتلط  اخلاص 
خــالل شــهر آذار املاضــي وجلميع 
احملافظات ، بأكثر من )٢٦( مليون لتر 
من منتج زيت الغاز وحسب احلصص 

املقررة.
وبني املدير العام ان شــركة التوزيع 
حريصــة كل احلــرص علــى توفير 
الدولة  ودوائر  املواطنــني  إحتياجات 
وأصحاب  والنازحني  اخلاص  والقطاع 
املشــاريع اإلقتصادية والتنموية من 
جميع أنواع املشتقات النفطية من 
خالل إعداد خطة توزيعية شــهرية 
متكاملــة لتجهيز جميع احملافظات 
بحصصها من الوقود وحسب حاجة 

كل محافظــة . مــن اجلدير ذكره ان 
بإلتزاماتها  أوفت  قد  التوزيع  شركة 
واخلــاص  العــام  القطاعــني  مــع 
واملولدات السكنية وحسب احلصص 
على وفــق الضوابط والتعليمات ، اذ 
جهزت الشركة منتج زيت الغاز الى 
دوائر  ومولدات  الســكنية  املولدات 
الدولة والقطــاع اخلاص إضافة الى 
النازحني مبا يقرب مــن )٥٨٩( مليون 

لتر خالل العام املاضي .
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بغداد - الصباح الجديد:

االجتماعية  احلمايــة  دائرة  عقدت 
للمرأة  في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية متمثلــة باملدير العام 
املوسوي  حســني  عطور  الدكتورة 
اللجنة  مــع  الثانــي  اجتماعهــا 
العليــا للصليب األحمر برئاســة 
مسؤول قســم املشاريع الصغيرة 
واألمور املعاشــية مايكل وبحضور 
مديري األقسام في احملافظات األربع 
املشمولة مبشــروع الدخل الداعم 
واملتضررات  املعيل  فاقدات  للنساء 
جراء العمليات العســكرية )بغداد 
واألنبــار وصالح الديــن وديالى( في 

مقر الدائرة . 
وقال املتحدث باســم وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية عمار منعم 
ان جلنة الصليب األحمر ســتعمل 
على تدريب وتأهيل النســاء بعد ان 
يتم تزويدها بأســماء املستفيدات 

فاقدات املعيل فــي تلك احملافظات 
باعانة  اللواتي لم يتم شــمولهن 
احلماية االجتماعية بسبب الظروف 
ادراجهن  ليتــم  للبلد  االقتصادية 
ضمن الـ )400( مشروع إذ ستكون 
حصة كل محافظة )100( مشروع. 
واضاف منعم ان تعاون جلنة املشاريع 
مع دائرة املرأة ســيكون من شــهر 
نيسان الى شــهر حزيران لشمول 
400 مستفيدة فاقدة للمعيل على 
ان تتم متابعة املشــروع ملدة ستة 
اشــهر وتتمثل املتابعة بتقدمي دورة 
مكثفة عن كيفية ادارة املشــروع 
ومتابعــة ارباحــه الشــهرية و ان 
توزيع املشاريع ســيكون على وفق 
تعليمات خاصة  تشــمل العائالت 
األشــد فقرا بواقع )100( مشــروع 
النحو  لكل محافظة تقسم على 
اآلتي  بغداد تشمل مناطق )التاجي 
وابو غريــب( صالح   , , واحملموديــة 
ديالى  )تكريت، وبلد(   الدين تشمل 
واملقدادية(  اخلالص،  )قضاء  تشمل 

االنبار تشــمل )الفلوجة، والرمادي( 
فضــال عــن وضــع شــروط ملنح 
املشــروع للمســتفيدات منها ان 
لديها مشروع من منظمة  اليكون 
اخــرى وال يكــون اســمها مدرجاً 
والقروض  التشــغيل  قوائم  ضمن 
موضحا ان مبــادرة املنح الصغيرة 
توفير  امنا  اغاثة  هي ليست عملية 
لديهن  اللواتي  للنساء  عمل  فرص 
القدرة علــى العمل ومتكينهن من 
اقامة مشــاريعهن اخلاصة واعالة 

عائالتهن ومتكينها اقتصاديا. 
ان مدة املشروع هي  واوضح منعم 
16 شهرا يبقى املشروع خاللها قيد 
املتابعة الــى ان يتم فرز املتقدمات 
البيئة  املســتحقات مــن حيــث 
واالمكانية ومــدى حاجة املتقدمة 
بعدهــا يتم اطالعها علــى آليات 
العمل وباالمكان ادراج شخص من 
عائلة املســتفيدة ) اخ او اب او ابن 
( ليدير املشــروع علــى ان يكون ذا 
املام به ومبا ان الوزارة وجلنة الصليب 

األحمــر ال تدعم عمالــة األطفال 
لذلك املشروع المينح ألم تهدف الى 
تشــغيل اوالدها الصغار وســيتم 
اعالن  ثم  ومــن  البيانات  مقاطعة 
سينعقد  بعدها  املقبولة  األسماء 
اجتمــاع مــع املقبوالت وشــركة 
القوائم  )اسيا حوالة( وبعد تسلم 
املشروع  لتنفيذ  املبالغ  سترســل 
عن طريق )اسيا حوالة( في غضون 

اسبوعني كإجراءات ادارية . 
من جانبه اعرب مســؤول قســم 
املشاريع الصغيرة واالمور املعاشية 
مايــكل عن شــكره وثنائــه على 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
لسعيها من اجل متكني املرأة فاقدة 
املعيل اقتصاديا وتعاونها في إجناح 
البرنامــج  وســهولة الوصول الى 
قاعدة  المتالكها  املعنيــة  احلاالت 
بيانات خاصة توثق اســماء النساء 
فاقدات  واملطلقــات  األرامــل  من 
املعيل مبساعدة مالكها في البحث 

االجتماعي. 

تقرير

قروض لفاقدات المعيل من العمل والصليب األحمر
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البصرة - سعدي السند:

تأسســت جامعة العــراق في 
البصرة عام 2005 وتضم خمسة 
اقســام  وهي  علمية  اقســام 
هندســة  املدنية/  الهندســة 
االتصاالت/ هندســة احلاسبات/ 
هندسة تقنية احلاسوب/ وقسم 
العلــوم السياســية  لتكــون 
مهما  ورافــدا  معرفيا  صرحــا 
باخلبرات  العزيــز  الوطــن  لرفد 
والكفاءات الداعمة واملســاندة 

في بناء اجملتمع.
»الصبــاح اجلديد« زارت اجلامعة 
الدكتــور  رئيســها  والتقــت 
عبدالهادي احلســاني الذي قال 
كما تعلمون إن جامعتنا وبعد 13 
عاما على تأسيسها استطاعت 
ان تؤكد حضورهــا العلمي في 
ميدان البنــاء املتجدد لطلبتها 
املســتجدات  وضع  طريق  على 
العلمية امامهم وبتخصصاتها 
الدراســية وعبر  عبر مناهجها 
انفتاحها علــى العلم واملعرفة 
اجلامعة  وترتبــط  العالــم  في 
بعالقــات ثقافيــة وعلمية مع 
جامعات عراقية وعاملية مرموقة 
متميزة  جــدارة  طلبتها  وأثبت 
وقابلياتهم  مســتوياتهم  عبر 
وخبراتهم والتي تعززت من خالل 
احلالة التدريسية في جامعتهم 
عطاءاتهم  اآلن  يقدمــون  وهم 
التي  والدوائــر  الشــركات  في 
عملوا بها في مؤسسات الدولة 
او القطاع اخلــاص ونفخر بهم 
ألنهم جســدوا كل مادرســوه 

خلدمة العراق العزيز.

مميزات جامعة العراق
وأضــاف رئيس جامعــة العراق 
منذ تأسيس اجلامعة بدأ عملها 
الطلبة وتهيئتهم  في احتضان 
للدراســة والبحــث العلمــي 
على وفق احدث األســاليب في 
التكنولوجي  التطــور  مجاالت 

القــادرة على  لبنــاء االجيــال 
وعبر  العزيز  بالوطــن  النهوض 
هذه السنوات كانت لها سمات 
ومميــزات متيــزت بها عــن بقية 
املؤسســات العلمية في البلد 
مؤسســة  الى  االنضمام  وهي 
Narak العاملية واالشتراك بنظام 

العاملية  اجلامعــات  التوأمة مع 
بورت  جامعــة  مثل  الرصينــة 
ســموث البريطانيــة وجامعة 
برونيــل وجامعــة برمنكهــام 
اسكتلندا  غرب   SWU وجامعة 
وجامعــة كاربــودي وجامعــة 
وجامعة  بيانور  وجامعة  طهران 
عبادان للعلوم الطبية وحصلت 
 ISO جامعتنــا علــى شــهادة
والســالمة  اجلودة  مجاالت  في 

املهنية والصحة والبيئة واالمن 
الدولية  املنظمــة  قبــل  مــن 
نظام  اجلامعــة  aG5.واتبعــت 
االلكترونية  اإلدارة   E-UNIvErSIty

العلميه  التعامالت  شــتى  في 
و متنح شهادة  والفنية  واالدارية 
cIScO IINUx - v Sat - للتدريــب 

للطلبة )شهادة خبرة  الصيفي 
 PrOjEct( اكادمييــة   وشــهادة 

)maNaGEmENt

 كمــا انهــا خاضعــة لنظام 
 aSIc التصنيف اجلامعي العاملي
ومتتلــك    accrEDItatION
مختبــرا للفحص الهندســي 
االنشــائي في قسم الهندسة 
املدنية ومتيــزت بتخرج طلبتها 
البكلوريوس  شــهادة  حلملــة 

واملاجســتير والدكتوراه بشكل 
األجنبية  اجلامعات  متواصل مع 
والتوأمة )1+3( مع جامعة بورت 
سموث وتســعى لفتح اقسام 
فــي مجــال الطــب والطاقة 
املرضية  والتحليــالت  والقانون 
اوروبية  وبالتنسيق مع جامعات 
وأسيوية وحصلت جامعتنا على 
افضل بحث علمي للطلبة على 
الدراسي  للعام  العراق  مستوى 
2016 – 2017 ضمن مســابقة 
ويتم  للبحوث  االميركي  املعهد 
تقييم مشــاريع بحوث التخرج 
قبل  من  الرابعة  املراحل  لطلبة 
وترقى  جامعات عامليــة رصينة 
الى مســتوى بحوث املاجستير 
او الدبلــوم العالــي باعتــراف 

أســاتذة مختصــني وتســعى 
جامعتنا إلنشاء قاعة امتحانات 
 ON IINE tEStING rOOm منفصلة
إلجراء االمتحانات فيها بطريقة 
وجلميــع   )mcQS( إلكترونيــة 

األقسام والطلبة.

اجلامعة جادة مبتابعة كل 
التطورات العلمية في مجال 

الدراسات
وقــال احلســاني ايضا  تســعى 
اجلامعــة الى فتــح مركز بحوث 
باختصاصــات  عاملــي  دولــي 
وهندســة  االتصاالت  هندســة 
احلاسبات لتطوير اجلانب البحثي 
الكفاءات  اصحاب  واســتقطاب 
حملة  مــن  املميــزة  العلميــة 

للنهــوض  العليــا  الشــهادات 
باملســتوى العلمي للبلد و جتري 
اجلامعة مباحثــات مع اجلامعات 
العلمية الرصينة في مجال فتح 
دراســات العليــا باالختصاصات 
امام  الفــرص  لتوفير  املتعــددة 
الطلبــة للدخول فــي هذا اجملال 
احليــوي وبالتنســيق مــع وزارة 
العلمي  العالي والبحث  التعليم 
وان اجلامعــة جــادة مبتابعة كل 
التطــورات العلميــة في مجال 
الدراسات واعتماد ما تراه مناسبا 
في ســد حاجة بلدنا ومجتمعنا 
التدريســيني  ارســال  خالل  من 
واصحاب االختصــاص الى دورات 
ومشــاركات علميــة ومهنيــة 

تخصصية.

رئيس جامعة العراق في البصرة لـ »الصباح الجديد«:

نسعى لفتح أقسام جديدة في الطب والطاقة والقانون والتحليالت المرضية 

أكدت جامعة العراق 
حضورها العلمي في 
ميدان البناء المتجدد 
لطلبتها على طريق 
وضع المستجدات 
العلمية أمامهم 
وبتخصصاتها عبر 
مناهجها وعبر 
انفتاحها على العلم 
والمعرفة في العالم

رئيس جامعة العراق يتحدث ملراسل الصباح اجلديد في البصرة

»اإلنشائية« تعزز 
الخطط التسويقية بين 
فروعها في المحافظات 

شمول 32 إعدادية 
في كربالء بالهاتف 

العمومي 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية 
عــن تعزيــز اخلطط التســويقية بــني فروع 

الشركة في جميع احملافظات 
وقال مدير عام الشــركة سعيد حسني عايد 
بأن جوالت ميدانية نظمت الى فروع الشركة 
في محافظتي واسط وميسان للوقوف على 
املشــكالت واملعوقــات التــي تعتلي خطط 
التســويق التي ينظمها قســم التســويق 
بشــكل دوري من خالل توفير املواد االنشائية 
بني فروع الشــركة من خالل عــدة مناقالت 
اخذين بنظر االعتبــار الفروع األكثر خططا« 
للبناء واألعمار بغيــة الرقي بحجم املبيعات 
وحتقيق متطلبــات واحتياجــات املواطن من 
املواد اإلنشائية واكسسواراتها والتأكيد على 
ضــرورة االهتمام بجانب التســويق والدعاية 

واإلعالن واإلعالم 
واضــاف مدير عام الشــركة بان مناقشــات 
مستفيضة اجريت مع مدراء الفروع واملوظفني 
اليصالها  املوظفني  مشــكالت  خاللها  طرح 

إلى اإلدارة العليا لوضع حلول مناسبة لها.
من جانب اخر اشــار املدير العــام الى ان فرع 
الشــركة في محافظة كركوك شهد اقباالً 
كبيرا على بيع مادة حديد الزاوية العراقي الذي 
ميتاز مبواصفات عاملية واملطابقة للمواصفات 
النوعية  والسيطرة  التقييس  املعتمدة جلهاز 
مقارنة  التنافســية  االســعار  الــى  اضافة 
بالســوق احمللية ومتاشــياً مع خطط االعمار 

والبناء التي تشهدها احملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:  
قامت مديرية اتصاالت كربالء بتنفيذ مشروع 
حيوي يتمثل بنصب خاتــف عمومي في 32 
مدرسة اعدادية للبنات موزعة في احياء مركز 
احملافظــة وكذلك في املراقد املقدســة التي 

تشهد زيارات مليونية .
وقال املهندس علي عبــد عون مدير اتصاالت 
كربالء ، اصبح اجلميع بأمس احلاجة ملثل هذه 
اخلدمات التي تتميز بتعرفة شبه مجانية بعد 
ان اسهمت بتأهيله لالستفادة من خدماته ، 
وان هذه الطفرة في اعمال النصب والتجهيز 
التي بلغت 32 مدرسة درت ارباحا مببالغ كبيرة 
خالل عام 2017 وذلك من خالل تشكيل فريق 
عمل ميداني يأخذ على عاتقه اعمال النصب 
والتسليك وامرار اخلدمة مجانا بعد التنسيق 
مــع ادارات املــدارس واملؤسســات احلكومية 
وكذلك مــع هيئــات العتبتني املقدســتني 
احلسينية والعباسية اللتني اسهمتا بشكل 
كبير في اعمال تأهيل البعض من االجهزة من 
خالل ادامتهــا وطالئها ونصب الكابينات لها 
ما دفع الى تفعيل هذه اخلدمات واتاحتها امام 

املواطنني بتعرفة بسيطة جدا .
كما اشــار املهندس بشــير مرتضى مسؤول 
املشــروع لدينا خطط طموحة في توســيع 
العام  االبتدائية خــالل  املدارس  نشــرها في 
الدراسي املقبل والتي تصل الى 40 جهاز هاتف 
يتم نصبها في املدارس االبتدائية منتشرة في 
احياء مركز احملافظة وهي حي املوظفني وحي 
احلســني واحياء العباسية الشرقية والغربية 
من خالل التنســيق مــع ادارات املدارس فيها 
واملديرية ماضية الى الوصول الى املناطق التي 
تتوفر فيهــا االمكانية الفنية من اجل خدمة 
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بغداد - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمار  وزارة  أعلنت 
العامة  واالشــغال  والبلديــات 
اعمالها  تنفيــذ  مواصلــة  عن 
في اعادة  تأهيــل وصيانة طريق 
محمد القاسم الواقع مبحافظة 
البصــرة لصالــح وزارة النفط / 

شركة نفط اجلنوب.
وذكر املركز االعالمــي للوزارة ان 
في  والفنية  الهندسية  املالكات 
للمقاوالت  العامة  اشور  شركة 
االنشــائية إحــدى تشــكيالت 
الــوزارة تواصــل تنفيــذ اعمال 
تأهيل طريــق محمد  مشــروع 
وبكلفة  احملافظة  في  القاســم 
بلغــت اكثــر مــن 8 مليــارات 
دينــار ، اذ يعد هذا املشــروع من 
املشــاريع اخلدميــة املهمة في 
عملية  يســهل  كونه  احملافظة 
من  واآلليات  الشــاحنات  نقــل 
املناطق  إلى  الشــعيبة  مصفى 
األخــرى وبالعكس ممــا ينعكس 

إيجابا على عملية نقل احلموالت 
وانسيابية املرور في تلك املناطق 

التي مير بها الطريق. 
وبني املركز االعالمي أن العمل في 
الطريق يتكــون من جزءين االول 
بطول )٥( كــم وميتد من تقاطع 
العســكري إلى جســر محمد 
القاسم ويتضمن رفع األسفلت 
القدمي وتهيئــة الطريق ثم فرش 
طبقــة حصــى خابــط بعرض 
١٠،٩ م وسمك٢٠ســم ثم فرش 
طبقة أساس قيري بعرض ١٠،٧م 
وسمك ١٠سم ثم طبقة رابطة 
١٠،٦٠م ســمك ٧ســم  بعرض 
،فضــالً عن الطبقة ســطحية 

بعرض ١٠،٥م سمك ٥سم.
واضــاف املركــز االعالمــي  ان 
املرحلة الثانية ستشمل  قشط 
واكســاء  األســفلت  مناطــق 
بطبقة ســطحية سمك ٥سم 
وبكميــة ١٨١١٣ م٢ ،مبينــاً انه 
مت قلع املناطــق املتضررة بكمية 

١٠٩١١م٢ واكســاؤها بســمك 
١٠ســم اضافة الى فرش طبقة 
اســاس قيري ســمك ١٢ســم 
وبعــرض ٣،٥م كما مت إجناز طبقة 
السطحية ملناطق القلع بسمك 
تعديلية  طبقــة  واجناز  ٥ســم 

بسمك ٥سم وعرض ٣،٥م.
يذكر ان شــركة اشــور ســبق 
ان أجنــزت العديد من مشــاريع 
الطرق املهمة في احملافظة منها 
شــوارع االمن الداخلــي وطريق 
املكينــة وغيرها من الطرق التي 
تساهم في تطوير الواقع اخلدمي 
والعمراني في محافظة البصرة

وزارة  اعلنت  على صعيد متصل 
االعمار عــن اجناز تنفيذ اعمالها 
في مشــروع  مبنــى مكتب غاز 
باحملافظــة  املقدســة  كربــالء 
النفط/ شــركة  وزارة  لصالــح 

تعبئة الغاز.
ان  واوضح املركز االعالمي للوزارة 
املالكات الهندســية والفنية في 

شــركة الفاو الهندسية ألعامة 
إحدى تشــكيالت الــوزارة اجنزت 
تنفيذ مشــروع بناية مكتب غاز 
كربالء أكثر من مليار دينارعراقي ، 
مبينا ان البناية تتكون من طابقني 
مساحة كل طابق)900(م2 وتضم 
اكثرمــن )32( غرفه مع مجاميع 
عدد  وســاللم خرسانية  صحيه 
(2( ، مشــيراً الى ان العمل شمل 
الكهربائيــة  اإلعمــال  جميــع 
اضافة  والصحية  وامليكانيكيــة 
الــى  تغليــف واجهــة البناية 
بالكيبوند مــع تطبيق األرضيات 
بالكرانيت ويحيط بالبناية سياج 
ان  باملرمــر. يذكر  خارجي مغلف 
شــركة الفاو الهندسية ألعامه 
سبق وان أجنزت عشرات املشاريع 
لصالح شــركة تعبئة الغاز في 
اغلــب محافظــات العــراق وان 
واجناز  بتنفيذ  متواصلة  الشركة 
املشاريع بالرغم من األزمة املالية 

التي مير بها البلد.

»اإلعمار« تواصل تأهيل وتطوير طريق محمد القاسم في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
أعدت دائرة الصحة العامة في وزارة 
لالســتراتيجية  بروتوكوال  الصحة 
املقاومة  على  للســيطرة  الوطنية 
األمثــل  واالســتعمال  الدوائيــة 
للمضادات احليوية في املؤسســات 

الصحية.
وقــال مديــر عــام دائــرة الصحة 
العامــة الدكتور احســان جعفر ان 
اعــداد هذا البرتوكــول جاء ملواكبة 
املقاومة  لظاهــرة  العاملي  التصدي 
ويأتي   ، امليكروبات  ملضادات  الدوائية 
ذلــك بالتوافــق مع خطــة العمل 
ملنظمة الصحــة العاملية باهدافها 
ان  اذ   ، اخلمســة  االســتراتيجية 
الهدف الرابع هو االستعمال االمثل 
للمضادات احليوية للمالكات الطبية 

والصحية في املؤسسات الصحية.
واضاف املديــر العام ولغرض تطبيق 

الهدف املذكــور اعاله اعد بروتوكول 
احليويــة  املضــادات  ادارة  عمــل 
واملتضمن تشكيل سلسلة جلان في 
جميع املؤسسات الصحية )االولية , 
, والثالثية( اضافة الى جلان  الثانوية 
متابعة في كل من قطاعات الرعاية 
الصحية االولية اشــرافية في دوائر 
الصحــة وباشــراف جلنــة مركزية 
الــوزارة ودائرة  مشــتركة لكل من 
الصحة العامة ودائرة االمور الفنية 
، كما تضمن العمــل بآلية الوقاية 
املضــادات  باســتعمال  اجلراحيــة 

احليوية.
واكد مدير عام دائرة الصحة العامة 
انه ولغــرض تطبيق العمــل مبا ورد 
اعــاله البد مــن وجود دليــل وطني 
االمثل  االســتعمال  يضــم  موحد 
البرامج  وحسب  احليوية  للمضادات 

الصحية املعمول بها عامليا.

إعداد استراتيجية وطنية 
للسيطرة على المقاومة الدوائية  



متابعة ـ الصباح الجديد:

قــال الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
إن محادثات مســهبة جرت بينه وبني 
الزعيــم الكوري اجلنوبــي الذي التقى 
نظيره الشــمالي اجلمعة املاضية في 
قمة تاريخيــة، فيما قال مكتب رئيس 
إن كوريا الشــمالية  كوريــا اجلنوبية 
ســتغلق موقع جتاربها النووية في أيار 

املقبل.
وأكــد ترامب أن التحضيرات »تســير 
للقمة  اســتعدادا  بشكل جيد جدا« 
التي ســيعقدها مع كيــم جونغ أون. 
لكن البلد املضيف لهذه القمة يبقى 

غير معروف حتى اآلن.
ويتزامــن ذلــك مــع إعــان الرئيس 
األميركــي، دونالد ترامــب، أن احملادثات 
مع كوريا الشــمالية قد تعقد »خال 

األسابيع الثاثة أو األربعة املقبلة«.
وكتــب ترامب علــى تويتــر »أجريت 
للتو حديثا مســهبا وجيــدا جدا مع 
رئيــس كوريــا اجلنوبية مــون، األمور 
تسير بشــكل جيد جدا، يجري العمل 
لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كوريا 

الشمالية«.
كما أجرى وزيــر الدفاع األميركي جيم 
ماتيــس مكاملــة مع نظيــره الكوري 
اجلنوبي ســونغ يونغ-مــو بحثا فيها 

القمة املقبلة.
وقال البنتاغون إن »الوزير ماتيس والوزير 
سونغ أعربا عن التزامهما اجلاد بايجاد 
حل دبلوماســي يحقق نزع أســلحة 
كوريا الشــمالية بشكل كامل وميكن 
التحقق منه وال عــودة عنه«. وأضاف 

أن »الوزيــر ماتيس جــدد التأكيد على 
بالدفاع  األكيد  املتحدة  الواليات  التزام 
عن كوريا اجلنوبية باســتخدام كامل 

القدرات األميركية«.
التاريخية بني  القمة  أن تعقد  ويرتقب 
ترامب وكيم جونغ أون في موعد أقصاه 
اجلديد  وزير خارجيتــه  وكان  حزيــران، 

مايــك بومبيو التقــى الزعيم الكوري 
الشمالي خال عطلة عيد الفصح في 
زيارة سرية قام بها في وقت كان ال يزال 
املركزية  االســتخبارات  لوكالة  مديرا 

)سي آي إيه(، وكشف عنها الحقا.
نيوز«  وذكرت شــبكة »ســي بي إس 
لــم حتدد  إلــى مصدريــن  اســتنادا 

هويتهما، أن البلديــن املطروحني هما 
منغوليا وسنغافورة.

وقال لي هسني لونغ للصحافيني خال 
اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شــرق 
ذاتها  املقاالت  )آســيان( »قرأنا  آســيا 
مثلكم فــي الصحف عن املواقع التي 
قــد يعقد فيهــا اللقاء بــني الواليات 

املتحدة وكوريا الشمالية«.
وقــال متحدث باســم رئيــس كوريا 
اجلنوبيــة، مــون جــاي إن، إن اإلغاق 
ســينفذ عانية كما ســيدعى خبراء 
أجانب مــن كوريا اجلنوبيــة والواليات 

املتحدة للتحقق من ذلك.
وأضاف املتحــدث، لوكالة فرانس برس، 

أن »زعيم كوريا الشمالية خال القمة 
)الكورية-الكوريــة(، قال إنه ســينفذ 

إغاق موقع التجارب النووية في أيار«.
مــن ناحيتــه، وصف الرئيــس ترامب 
االجتماع املرتقب مــع كيم جونغ أون 
بأنه »ســيكون اجتماعا مهما للغاية، 
حــول نزع الســاح النووي من شــبه 

اجلزيرة الكورية«.
وقال وزير اخلارجيــة األميركية اجلديد، 
مايــك بومبيــو، إنه أجــرى »محادثة 
جيدة« مع زعيم كوريا الشمالية كيم 

جونغ أون في بيونغيانغ مؤخرا.
واتفق كيم ورئيس كوريا اجلنوبية مون 
العمل  علــى  املاضية،  اجلمعــة  جاي 
لتخليص شــبه اجلزيرة من األسلحة 

النووية.
وجاءت القمــة الكورية-الكورية التي 
عقــدت على احلدود بــني البلدين بعد 
أشــهر من معــارك كامية تشــبه 

تهديدات احلرب من كوريا الشمالية.
لكوريــا  زعيــم  أول  وأصبــح كيــم 
الشــمالية تطأ قدماه كوريا اجلنوبية 

منذ انتهاء احلرب الكورية عام 1953.
ولســنوات، أصرت بيونغيانغ على أنها 
لن تتخلص أبدا من ترسانتها النووية، 
التي تقول إنها في حاجة إليها للدفاع 
عن نفســها ضد العدوان احملتمل من 

الواليات املتحدة.
قال ترامب أنه يأمل في جناح املفاوضات 
حــول نزع الســاح النووي من شــبه 

اجلزيرة الكورية.
وفي الســياق قال بومبيــو حملطة إيه 
بي ســي اإلخبارية إن كيم »مستعد... 
لوضع خريطة من شــأنها أن تساعد 
على حتقيق هدف نزع الساح النووي«.

الشمالية  كوريا  زعيم  بومبيو  ووصف 
بأنه بدا »مســتعد اســتعدادا كبيرا« 

خال محادثاتهما في بيونغيانغ.
وال يزال املسؤولون األمريكيون يدرسون 
مكان عقد القمة بــني الرئيس ترامب 
تقارير  لكن  الشــمالية،  كوريا  وزعيم 
أشــارت إلى أن منغوليا وســنغافورة 

مرشحتان الستضافتها.

شؤون عربية ودولية6

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي مواجهــة مشــكات داخليــة 
وزراء خارجية  وضغوط خارجية، سعى 
روسيا وتركيا وإيران إلى جتاوز خافاتهم 
املهيمن في  دورهم  اســتمرار  لضمان 
هندسة األوضاع السياسية واجلغرافية 
في ســورية على وفق مســار آستانة 
ومقــررات مؤمتر سوتشــي، فيما أحرز 
داخل  ميدانيا  تقدما  الســوري  اجليش 
حي القدم جنوب دمشــق، حيث متكن 
من استعادة الســيطرة على منطقة 
املأذنية، إثــر معارك عنيفة مع مقاتلي 

تنظيم »داعش«. 
ومع تصاعد النداءات الدولية من أجل 
الدفع بحل سياســي لألزمة السورية 
وفق مســار جنيف، أو مسارات أخرى، 
وكســر احتكار ثاثي آستانة، قال وزير 
اخلارجية الروســي سيرغي الفروف في 
مؤمتره الصحافي مــع نظرائه اإليراني 
جــواد ظريف والتركــي مولود جاويش 
أوغلــو، إن البلــدان الغربيــة تنتقــد 
مسار آســتانة ونتائج مؤمتر سوتشي 
انطاقاً من »أهداف أخرى« إلثبات أنهم 
)الغربيون( حتديــداً يحّلون كل القضايا 

في عاملنا املعاصر«.
وأضاف: لألســف، أو رمبا من املفرح، أن 
هذا الزمن ولى منذ مدة طويلة«. وفيما 
شــدد على رفض الســماح بتقسيم 
وعرقية،  طائفية  خلطوط  وفقاً  سورية 
أكد أن الهجــوم الثاثي على أراضيها 
أعاد جهود التســوية إلى الوراء. لكنه 
تعهــد مواصلة هذه اجلهود، مشــيراً 
إلى اتخاذ إجراءات ملموســة في هذا 

الصدد.
وقــال إن الــوزراء الثاثــة »ناقشــوا 
التاســع  الدولي  للقاء  التحضيــرات 
حول ســورية في آستانة منتصف أيار 
حول  اآلراء  »تبادلــوا  بعدمــا  املقبل«، 
لقاءات األســبوع املاضــي مع املبعوث 
األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا 

في موسكو وأنقرة وطهران«.
وأوضح أن اجلولة املقبلة في آســتانة 
ستشــهد »لقاءات جملموعــات العمل 
حول إطاق األسرى واملعتقلني والبحث 

وتبــادل جثث  املفقودين،  عن مصيــر 
القتلى«، في محاولة لتفنيد تصريحات 
أدلى بها دي ميســتورا منذ أيام، وقال 
فيها إن مسار آستانة استنفد غاياته، 
علمــاً أن النظام عّطــل، منذ اجلوالت 

األولى آلستانة، البحث في هذا امللف.
وأعرب الوزير الروســي عن اســتغرابه 
تصريحــات دي ميســتورا التي انتقد 
فيهــا عملية آســتانة ومؤمتــر احلوار 
الوطني الســوري في سوتشــي، وعزا 

التصريحات إلى ضغوط غربية. 
وذكر أن »مؤمتر سوتشــي أقر رســمياً 
املبــادئ الـــ12 املفتاحيــة للمبعوث 

الدولــي، بحضــور إجماع ســوري من 
القوى السياسية واإلثنية والطائفية«. 
ولفت إلــى أن هذه النتيجــة وحدها 
»تُعد اختراقاً مهمــاً في موضوع احلل 
السياســي لألزمة السورية ألن اجلهود 
الســابقة ملؤمتر سوتشي لتثبيت هذه 
املبادئ فــي إطار مســار جنيف، باءت 

بالفشل«.
وزاد أن »سوتشي ساعد السوريني في 
األساسية  املبادئ  على  التوافق  مهمة 
لتشــكيل جلنة دســتورية وتفعيلها 

مبشاركة املبعوث األممي«.
مــن جانبه، أكــد ظريــف أن منصة 

آســتانة هي الصيغــة الوحيدة التي 
تفيد حتقيق الســام وإطاق احلوار في 
سورية، داعياً األطراف كافة إلى اإلقرار 
باســتحالة احلل العســكري وحتمية 

احلل السياسي.
وقال إن ممارســات واشنطن في سورية 
ودان  أراضيها.  ووحدة  تهدد استقالها 
اســتخدام األسلحة الكيماوية من أي 
طــرف، وطالب بتحقيق مســتقل في 
حاالت اســتخدام الكيماوي املفترضة 

في سورية.
أمــا جاويش أوغلو، فعــارض محاوالت 
عزل آســتانة، ودعا إلى ضرورة احلفاظ 

على هــذه الصيغة، مؤكــداً أن مؤمتر 
سوتشــي أعطى زخماً جديداً لعملية 
جنيف. ودعا واشــنطن إلى وقف دعم 
التشكيات الكردية في سورية. واعتبر 
أن أي حل عسكري لألزمة سيكون غير 

قانوني وغير مستدام.
وشــدد البيان اخلتامي للــوزراء الثاثة 
علــى »عدم وجــود أي بديــل من احلل 
لألزمــة  الديبلوماســي  السياســي 
السورية على أساس قرار مجلس األمن 
الرقــم 2254، ونتائج مؤمتر سوتشــي 
للحــوار الوطني«.  وأكــد »رفض كل 
اجلهود خللــق واقع جديد فــي امليدان 

بحجة مكافحــة اإلرهاب، والتصميم 
علــى مواجهــة أجندة تســعى إلى 
تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها 

وتقويض أمن البلدان اجملاورة«.
وأشــار الوزراء في بيانهم إلى »أهمية 
اجلهود الراميــة خلفض العنف، والتزام 
احلفاظ علــى نظام وقف النــار، الذي 
لعــب دوراً فاعاً فــي تخفيف املعاناة 
اجملتمع  البيــان  اإلنســانية«. وحــض 
الدولي علــى طدعم ســورية في ما 
يصب في مصلحة جميع الســوريني، 
مبا في ذلك عبر نزع األلغام، وإعادة بناء 
االقتصادية  والقدرات  التحتية،  البنية 

واالجتماعية«.
وتوافق الوزراء على »أهمية دور آستانة 
إلى  للتوصل  في ضمان تقدم حقيقي 
حل سياسي في ســورية عبر عملية 
سياسية شاملة بإرادة سورية، تفضي 
إلــى دســتور يضمن حرية الشــعب 
الســوري، وانتخابــات حــرة وعادلــة 
بإشراف  الســوريني،  جميع  ومبشاركة 

األمم املتحدة«.
واتفــق الــوزراء على »عقد جلســات 
تشــاور مســتمرة بني روســيا وإيران 
املتحدة لتسهيل  وتركيا ومبعوث األمم 
تشكيل جلنة دستورية ضمن توصيات 
جنيف ومؤمتر احلوار الوطني الســوري 
الدول  بالتنســيق مع  في سوتشــي، 
اجلهود  وتكثيــف  الضامنة«،  الثــاث 
إلى  التوصل  »لتســهيل  املشــتركة 
تسوية سياسية مستدامة في سورية 
وفــق التوصيــات املدرجة فــي القرار 
الكاملة  االســتفادة  2254، مع  الرقم 
من اآلليات التــي مت التوصل إليها في 

اجتماعات آستانة«.
التركية، أكد  وفي دعــم للسياســة 
مواصلة  علــى  »التصميــم  البيــان 
التعاون في القضــاء التام على داعش 
وحزب العمال الكردستاني وكل األفراد 
والكيانــات  والكيانــات،  واجملموعــات 
األخرى املرتبطة بالقاعدة أو داعش في 

سورية«.
األســلحة  اســتخدام  إدانتهم  وبعد 
إلى »املراجعة  الــوزراء  الكيماوية، دعا 
الفورية واملهنيــة ألي تقرير حول هذا 
املوضــوع وفقاً التفاقيــة حظر تطوير 
وإنتاجهــا  الكيمياويــة  األســلحة 

وتخزينها واستخدامها«.
تقدما  الســوري  اجليش  أحرز  وميدانيا 
ميدانيا داخل حي القدم جنوب دمشق، 
حيث متكن من استعادة السيطرة على 
منطقة املأذنية، إثر معارك عنيفة مع 

مقاتلي تنظيم »داعش
وتأتي العملية العســكرية احلالية في 
إطار ســعي قوات النظام الســتعادة 
كامــل العاصمــة وتأمــني محيطها 
بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية 
التــي بقيت لســنوات املعقــل األبرز 

للفصائل املعارضة قرب دمشق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ادلــى اللبنانيون في أســتراليا امس 
األحــد بأصواتهم فــي أول انتخابات 
تســع  منذ  لبنان  ينظمها  برملانيــة 
سنوات، مع إقبال آالف املغتربني على 

التصويت ألول مرة في تاريخ الباد.
وأعلنت السفارة اللبنانية في كانبيرا 
أن نحــو 12 ألفــا من أفــراد اجلالية 
اللبنانية تســجلوا لإلدالء بأصواتهم 
قبل أســبوع من االنتخابات في لبنان 

في السادس من أيار.
وقال نزيه خيــر )44 عاما( العضو في 
اللبنانية« في  »اجلمعية اإلســامية 

ســيدني متحدثا لوكالة فرانس برس 
فــي مركز اقتــراع قريب مــن جامع 
الكيمبا الكبير »اليوم يوم خاص، إنه 
الدميوقراطية. اجلميع هنا سعيد  يوم 

كما ترون«.
وأضاف »لــم جتر انتخابات منذ 2009، 
أي منذ أكثر من تســع سنوات، وإنها 
املرة األولى في أســتراليا، لذلك نحن 
مسرورون إلى هذا احلد باملشاركة في 
االنتخابات في لبنان ونأمل أن يحصل 

اجلميع على ما يريده«.
ويشــارك اللبنانيون في باد االغتراب 
للمــرة االولى فــي تاريــخ الباد في 

تعتبرها  انتخابية، في خطوة  عملية 
الســلطة من إجنازات قانون االنتخاب 

اجلديد.
وجتري االنتخابات في لبنان وفق قانون 
انتخاب جديد يعتمد اللوائح املغلقة 
النظام  اتباع  النســبي بعد  والنظام 

األكثري منذ عقود.
في  اللبنانية  اجلاليــة  عديــد  ويقدر 
ألفا، مبــن فيهم  بـــ230  أســتراليا 
املولودون في لبنــان وعائاتهم، كما 
البلدان  قائمــة  أســتراليا  تتصــدر 
الذين سجلوا  اللبنانيني  عدد  لناحية 

أسماءهم.

من جهته قال داني جعجع )48 عاما( 
»من اجليد أن نشــعر بأننا مشاركون 
في صنع القرار في لبنان ونشــعر أن 

بإمكاننا إحداث فرق«.
لكنــه شــكا أيضــا من إجــراءات 
التصويــت وقال »يحضــر العديدون 
إلــى هنــا وال يجــدون أســماءهم 
باالستياء  فيشــعرون  اللوائح(  )على 

والغضب«.
وانطلقت عملية االقتراع اجلمعة في 
دول في الشــرق األوسط حيث سجل 
12611 لبنانيــاً أســماءهم، على أن 
ينتخب املغتربون املسجلون في بقية 

 ،70289 والبالغ عددهم  العالم  أنحاء 
األحد.

وســجل 82900 لبناني فــي 39 دولة 
االنتخابات  أسماءهم للمشاركة في 
من أكثر من مليون يحملون اجلنسية 
االنتخاب،  لثلثيهم  ويحــق  اللبنانية 
علماً أن عدد اللبنانيني املتحدرين من 
أصول لبنانية في اخلــارج يقدر، وفق 
خبراء، مبا بــني 8 و12 مليونا، لكنهم 
باإلجراءات  يقومــون  ال  مبعظمهــم 
االداريــة الســتصدار أوراق هوياتهم 

اللبنانية.
ولطاملا شكلت مشــاركة اللبنانيني 

في اخلــارج مطلباً رئيســياً للزعماء 
املســيحيني الذيــن يحرصــون على 
إبقــاء املســيحيني العباً مؤثــراً في 
بعد  لبنان،  في  السياســية  املعادلة 
خصوصاً  الكبيــرة  الهجــرة  حركة 
في القرن التاســع عشر وأثناء احلرب 
األهلية )1975-1990(، ومع تراجع عدد 

املسيحيني في الداخل.
ويقوم النظام السياســي في لبنان، 
الهشة،  االمكانات  ذي  الصغير  البلد 
علــى تــوازن دقيق بني املســيحيني 
الذين يتقاسمون مناصب  واملسلمني 

السلطة ومقاعد البرملان.

وميكــن للبنانيني في اخلارج، وفق وزارة 
اخلارجيــة، االقتــراع فــي 232 قلماً 
معظمها  مركــزاً   116 على  موزعني 
في السفارات والبعثات الدبلوماسية 

اللبنانية.
لبنانيــون  دبلوماســيون  ويتولــى 
وموظفــون مت ايفادهــم خصيصــاً، 
االنتخابية،  العملية  على  االشــراف 
على أن تُنقل األصوات بعد فرزها وفق 
الدوائر الى بيــروت وحُتفظ في البنك 
املركــزي الى حني موعــد االنتخابات 
في 6 أيار لتحتسب في عملية الفرز 

النهائية.

في مواجهة مشكالت داخلية وضغوط خارجية 

الدول الضامنة تتِحد وتتمسك بفعالية إستانة وقرارات سوتشي

لبنانيو أستراليا يدلون بأصواتهم ألول مرة في االنتخابات البرلمانية 

زعيمي الكوريتني

تقـرير

كوريا الشمالية تغلق موقع تجاربها النووية في آيار المقبل
تتزامن ومحادثاتها مع واشنطن في القريب 
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7 اقتصاد

كشــفت شــركة دانة غاز، أمس االحــد، عن إن 
رفضت مبوجبه  البريطانية أصدرت قراراً  احملكمة 
طلب الشركة إلغاء األمر الصادر من قبل احملكمة 
البريطانيــة بعدم توزيع أرباح للمســاهمني عن 

العام 2017.
وقالت الشــركة في بيان على موقع ســوق أبو 
ظبي لــأوراق املالية أنها بصدد إعــداد إفصاح 
مفصل للســوق عن توزيع حصــة األرباح التي 
وافقــت عليهــا اجلمعية العمومية للشــركة 
في 18 نيســان اجلاري وذلك بعد أخذ املشــورة 

القانونية الالزمة.
وكانــت اجلمعية العمومية لـ«دانــة غاز« قررت 
توزيــع أرباح نقدية على مســاهميها بنســبة 
%5 عن العام املاضي، وجــاء قرار التوزيعات على 
الرغم من صدور أمــر من محكمة العدل العليا 
البريطانية مينع الشــركة من توزيع األرباح على 

خلفية النزاع في قضية صكوك الشركة.
وحتصلــت دانة غــاز على قــرار مــن محكمة 
الشــارقة بوقف املنع الوقتي الصادر من احملكمة 
على  الشــارقة  وحظــرت محكمة  البريطانية 
حاملي الصكوك اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة 
بأوامر من احملكمة العليا البريطانية قبل عرضها 

على القضاء اإلماراتي.
وكانت هيئة األوراق املالية قد وافقت على طلب 
الشــركة تأجيل مناقشة توزيع األرباح عن العام 
املاضي، لكنها اشــترطت موافقة املســاهمني 
على ذلك، وعرض قــرار احملكمة البريطانية على 

القضاء اإلماراتي.

كشفت مصادر مطلعة لـ)رويترز(، أمس االحد، 
أنه من املنتظر أن توقع شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك( اتفاقا للتنقيب عن النفط مع 

أو.ام.في النمساوية.
وقالــوا أن من املقــرر إجراء التوقيــع واإلعالن 
الرســمي عن االتفاق أثنــاء زيــارة يقوم بها 
املستشار النمساوي سيباستيان كورتس إلى 

اإلمارات العربية املتحدة.
في السياق، قال مصدر مطلع أمس، إن أدنوك 
أبلغت عمالءهــا بتخفيات فــي مخصصات 
النفط اخلام لشــهر حزيران مبا يتفق مع اتفاق 

أوبك لتقليص املعروض.
وقــال املصــدر إن مخصصــات حزيــران من 
جميع اخلامــات - مربان وداس وزاكوم العلوي - 

ستخفض بنسبة خمسة باملئة.

قالت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في 
العالــم، أمس األحد إنها عينــت أعضاء جدد 
مبجلــس اإلدارة من بينهم امــرأة في منصب 
تنفيذي وذلك في خطوة تاريخية للســعودية 
ولصناعة النفط إذ يندر شغل النساء ملناصب 

تنفيذية.
تتزامــن التعيينــات مــع خطــط احلكومة 
الســعودية لطرح نحــو خمســة باملئة من 
أرامكــو لالكتتــاب العام في وقــت الحق من 

السنة احلالية أو أوائل 2019.
وقالت أرامكو فــي بيان إنه جــرى تعيني وزير 
املالية السعودي محمد اجلدعان ووزير االقتصاد 
والتخطيــط محمد التويجــري مبجلس إدارة 

الشركة.
وتنضــم إليهم لني الفرتي إلســنهانز، رئيس 
مجلــس اإلدارة واملديرة التنفيذية الســابقة 
لشركة سونوكو األمريكية لتكرير النفط من 

2008 إلى 2012.
وتشــمل قائمة األعضاء اجلدد أيضا بيتر سيال 
الرئيس الســابق لشركة شــيفرون فيليبس 
كيميــكال، وآنــدرو ليفريس مديــر داو دوبون، 
والرئيــس التنفيــذي لداو كيميــكال. وقالت 
أرامكو إن تعيني ليفريس ســيصبح ساريا من 

أول يوليو متوز.
وسينضم األعضاء اخلمسة اجلدد مبجلس إدارة 
أرامكو إلى ستة أعضاء عائدين من بينهم وزير 
الطاقة خالد الفالح الذي يتولى رئاسة مجلس 
إدارة أرامكــو وأمني الناصــر الرئيس التنفيذي 
للشــركة التي تديرها الدولة. وســيظل وزير 
الدولة إبراهيم العساف واملشرف على صندوق 
االستثمارات العامة ياسر الرميان في مجلس 

اإلدارة.

دانة غاز

أدنوك

أرامكو

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

االقتصــاد  جلنــة  كشــفت 
واالســتثمار النيابية عن أسباب 
الدول  تنفيــذ تعهــدات  تأخــر 
املانحــة للعــراق ضمــن مؤمتر 
الكويت، مشيرة الى أن احلكومة 
اخلارجي  االقتراض  عن  ستتخلى 
في حال اســتمرار ارتفاع أسعار 

النفط.
وقالت عضو اللجنة جنيبة جنيب، 
إن “انشغال اغلب السياسيني في 
االنتخابات النيابية وارتفاع أسعار 
النفط العاملية وزيادة االحتياطي 
األمور  عن  فضال  للعراق،  النقدي 
اإلداريــة واللوجســتية التي لم 
في  تســببت  احلكومة  تكملها 

تأخير تنفيذ التعهدات”.
وأضافت جنيب: “في حال استمرار 
ارتفاع أسعار النفط العاملية فان 
احلكومة ستستغني عن عروض 
القروض الدولية التي تعهدت بها 
الدول املانحة في مؤمتر الكويت”.

تهيئ  لم  “احلكومــة  أن  وتابعت 
اخلاصــة  األراضــي  اآلن  لغايــة 
بشــركات االســتثمار األجنبية 
خــالل املؤمتر مــا أخــر عمليات 
االســتثمار، فضال عن اإلجراءات 

الروتينية املعقدة”.
املانحــة  “الــدول  أن  وأكــدت 
اشــترطت على احلكومة اختيار 
املناطق والشــركات خالل تنفيذ 
املقدمة  املنح  بشــان  تعهداتها 

للعراق”.
إلى  تركيــا  دعــا  العــراق  وكان 
االســتثمار  فــرص  اســتغالل 
املتاحة في أراضيه، ال ســيما في 
املناطق املتضــررة من العمليات 
تنفيذ  سبل  وناقش  العسكرية، 
مشــاريع مرتبطة بالقرض الذي 

أقــّره »مؤمتــر الكويــت إلعمار 
العــراق« الذي عقد في شــباط 

املاضي.
أن  التخطيــط،  وزارة  وأعلنــت 
آليات  في  بحثــا  وتركيا  »العراق 
تنفيذ املشاريع االستثمارية التي 
ســتمول من قرض تركي مقدم 
إلى العــراق، في إطــار تعهدات 
قدمتها الدول املشاركة في مؤمتر 
الذي عقد في شــهر  الكويــت 

شباط املاضي«.
التخطيط ســلمان  وزيــر  وقال 
ينتظــر  »العــراق  إن  اجلميلــي، 
تركيا مســاهمة كبيرة في  من 

احملررة  املناطــق  إعمار  عمليــات 
عبر تنفيذ مشــاريع استثمارية 
وخدميــة، متــول مــن القــرض 
 ٥ البالغ  التركــي  االســتثماري 
مليــارات دوالر، وكذلــك املنحة 
التركية البالغة ٥٠ مليون دوالر«. 
األتراك  »موقــف  اجلميلي  وثمن 
الداعم للعراق، سواء في مرحلة 
التحرير أو فــي املرحلة الالحقة 

املتمثلة بإعادة اإلعمار«.
والدعــوة العراقية جائت لإلفادة 
من الفرص االســتثمارية املتاحة 
اجملاالت،  وفي مختلف  العراق  في 
من بينها مشــاريع نقل وسكن 

وصحة وخدمات.
يذكر أن مصادر أكدت أن تعهدات 
الــدول املشــاركة فــي مؤمتــر 
الكويــت إلعــادة إعمــار العراق 
30 مليار دوالر. وســتكون  بلغت 
هذه املساعدات على نحو قروض 
وتسهيالت ائتمانية واستثمارات 
تقدم للعــراق من أجل إعادة بناء 

ما دمرته احلرب.
ووصلت تعهــدات الدول املانحة 
في اليــوم الثالث واخلتامي ملؤمتر 
إعــادة إعمار العــراق الذي عقد 
في الكويت، إلــى نحو 30 مليار 
دوالر، في حني يأمل العراق في أن 

يحصل على تعهــدات بنحو 88 
مليار دوالر في نهاية اليوم.

وفي تصريح صحافــي، قال وزير 
الشيخ صباح  الكويتي  اخلارجية 
إن  املؤمتر،  خــالل  الصباح،  اخلالد 
حيال  الدولية  اجملموعــة  »التزام 
العــراق كان واضحا خالل املؤمتر« 
مع مبلغ إجمالي قيمته 30 مليار 

دوالر.
وأضــاف أن »هــذا املبلغ نتج عن 
زخم واسع من مشاركة 76 دولة 
ومنظمة إقليمية ودولية 51  من 
ومؤسسات  التنموية  الصناديق 
و107  ودوليــة  إقليمية  ماليــة 

منظمة محلية وإقليمية ودولية 
احلكومية  غيــر  املنظمــات  من 
و1850 جهــة مختصة من ممثلي 

القطاع اخلاص«.
وفي أول رد فعل على اإلعالن قال 
وزير اخلارجيــة إبراهيم اجلعفري: 

»كنا نأمل مببلغ أكبر«.
أما الكويت فقد قررت تخصيص 
ملياري دوالر على شــكل قروض 
تعهدت  حني  في  واســتثمارات، 
السعودية بتخصيص مليار دوالر 
العراق  في  اســتثمارية  ملشاريع 
لدعم  إضافية  دوالر  مليون  و500 

الصادرات العراقية.

االقتصاد النيابية: ارتفاع أسعار النفط
يغني العراق عن ُمنح مؤتمر الكويت

مع زيادة االحتياطي النقدي 

نجيبة نجيب: في 
حال استمرار ارتفاع 
أسعار النفط العالمية 
فان الحكومة 
ستستغني عن 
عروض القروض 
الدولية التي تعهدت 
بها الدول المانحة 
في مؤتمر الكويت

من عمليات تصدير النفط العراقي »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

بــدأت أمس األحــد فــي القاهرة 
فعاليــات املؤمتر املصرفــي العربي 
الذي يعقده احتاد املصارف العربية، 
التكنولوجيا  »ابتكارات  حتت عنوان 
اخلدمــات  ومســتقبل  املاليــة 
البنك  مــع  بالتعاون  املصرفيــة« 
املركزي املصري واحتــاد بنوك مصر 

ومؤسسات إقليمية ودولية.
وأعرب األمني العــام جلامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط عن تفاؤله 
مبســتقبل األوضاع االقتصادية في 
الدول العربية، قائاًل إن »االجتاه العام 
أغلب  فــي  االقتصادية  لأوضــاع 
إلى قدر ال  يُشــير  العربية  الُبلدان 

بأس به من التحسن«.
وأشــار أبو الغيط في كلمته أمام 
املؤمتــر إلــى أن ثمــة توقعات من 
الدولية  املالية  املؤسســات  جانب 
بارتفاع معدالت النمو في املنطقة 

العربية لتبلغ في املتوســط 3.1 % 
عــام 2018، وليرتفــع معها الناجت 
اإلجمالي العربـــي إلى نحـــو 2.8 

تريليون دوالر.
وأوضــح، أن »بالرغم ما تشــهده 
بعــض دول املنطقــة مــن توترات 
مسلحة،  وصراعات  أهلية  ونزاعات 
إال أن هنــاك حكومات تبذل جهودا 
مشــهودة وجريئــة فــي مجــال 
االقتصـاد  عجلـــة  ودفع  التنمية 

إلـى األمام«.
للعمل  العربية  املصارف  احتاد  ودعا 
من أجل تعزيز التعاون بني املصارف 
العربيــة في مواجهــة التحديات 
لتعظيم  يــؤدي  مبــا  املشــتركة، 
املعامالت البينية ، الفًتا االنتباه إلى 
أن املصــارف العربية تواجه حتديات 
حقيقية تتعلــق مبدى قدرتها على 
التكيف مع املُتغيرات املالية، سواًء 
أو  املُســتخدمة  املالية  في األدوات 
في دخول شــركات جديدة ناشئة 
إلى هذه السوق اآلخذة في االتساع.

وأكــد أن بقاء القســم األكبر من 
املواطنني في املنطقة العربية خارج 
االقتصادات  يحرم  املصرفي  النظام 
الكليــة مــن حتقيــق إمكانياتها 
اجملتمعات  علــى  ويضيع  الكاملة، 
فرصــا كبيرة للنمــو واالزدهار، بل 
ويحــول بني األفــراد وبــني حتقيق 
االستفادة االقتصادية الكاملة من 

األصول التي ميلكونها بالفعل.
وشدد على أن ابتكارات التكنولوجيا 
املالية مُيكن أن تلعب دورًا كبيرًا في 
حتقيق الشــمول املالي، ويســمح 
بزيــادة قــروض البنــوك املمنوحة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

ونوه بأن 8 % فقط من قروض البنوك 
في العالم العربي تذهب ملثل هذه 
املؤسسات، وهي نسبة قليلة جدا، 
وال تسمح باالنطالقة الكافية ملثل 
هذه املشــروعات التــي تلعب دوراً 

محورياً في أي اقتصاد ناهض .
من جانبه، أكد رئيس احتاد املصارف 
العربيــة الشــيخ محمــد اجلراح 

الصباح في كلمته، أن التكنولوجيا 
أولويات  تتــرأس  أصبحت  املاليــة 
ملا لها من  القطاع املصرفي عاملًيا، 
أهميــة بالغة في ســوق اخلدمات 
املالية، إضافــة إلى تعظيم حجم 
التجارة اإللكترونية التي توجه لها 

العالم في اآلونة األخيرة .
وقال إن هناك تطورا كبيرا في مجال 
التكنولوجيــا املاليــة علــى مدار 
العقد األخير، والدمج بني اخلدمات 
املصرفيــة ووســائل التكنولوجيا 
احلديثة، ممــا يفرض حتديــات على 
الرقابية املصرفية في  الســلطات 
تتماشى  التي  التشريعات  مواكبة 

معها.
وأشار الشيخ محمد اجلراح الصباح 
إلى أن احتاد املصارف العربية يسعى 
لدعم  املشــترك  للعمــل  دائًمــا 
خاصة  عربيــا  املصرفي  القطــاع 
التحديات  زادت فيــه  فــي وقــت 
العربية على املســتوى السياسي 

واالقتصادي.

تقـرير
ارتفاع متوسط معدالت النمو إلى 3.1 % 

ابتكارات التكنولوجيا المالية في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لسوق العراق 
لــأوراق املاليــة تعامالت أمس 
األحد، أولى جلســات األسبوع، 
مســتوى  عند   ،0.2% متراجعاً 
605.61 نقطــة، خاســراً 1.24 
نقطة، مقارنة مبســتوى إغالق 

يوم اخلميس.
وتأثــر أداء البورصــة العراقية، 
بتراجع 9 أسهم، تصدرها إنتاج 
%4.9، تاله مصارف  اللحوم بـــ 

بـ  وبغداد  واالســتثمار  آشــور 
علــى  و1.79%،  و2.22%،   3.57%

الترتيب.
فــي املقابل، ارتفع 3 أســهم، 
للصناعات  الوطنيــة  تقدمها 
والهالل   ،8.64% بـــ  املعدنيــة 
وتصنيــع   ،4.88% الصناعيــة 

وتسويق التمور بـ3.1%.
التــداوالت  حجــم  وتراجــع 
مليــون   513.64 إلــى  أمــس، 
2.97 مليار  ســهم، في مقابل 

سهم باجللســة املاضية، كما 
التــداوالت  قيمة  انخفضــت 
إلــى 345.92 مليــون دينار، في 
مقابل 1.58 مليار دينار باجللسة 

السابقة.
وتصدر ســهم مصــرف البالد 
اإلسالمي تعامالت اليوم حجماً، 
بتداول 200 مليون سهم، بينما 
التداوالت ســهم  قيمة  تصدر 
آســيا ســيل بـ 78.76 مليون 

دينار. 

وبلـغ عـدد األسهـم املشتـراة 
األجانـب  املستثمريـــن  مـــن 
بقيمة  ســهم،  مليــون   28.5
84.94 مليــون دينــار، من خالل 
أسهم  على  31 صفقة،  تنفيذ 

4 شركات.
فــي حــني بــاع املســتثمرون 
األجانــب 65 مليــون ســهم، 
بقيمــة 35.75 مليون دينار، مع 
أسهم  على  14 صفقة،  تنفيذ 

شركة واحدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنك املركزي 
العراقي مــن العملة األجنبية، 
 154.17 إلى  األحــد،  مبزاد أمس 
 157.56 مليون دوالر، في مقابل 
مليون دوالر مبــزاد يوم اخلميس، 

بانخفاض 3.39 مليون دوالر.
وأوضــح املركــزي، فــي بيــان 
صحافي، أن ســعر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد 
املنعقد مبشــاركة 35 مصرفاً، 

وشركتني للتحويل املالي.

املبيعات  تلــك  بأن  البنك  ونوه 
هي نتائج املزاد املقرر غداً )اليوم( 
إجمالي  أن  االثنــني، موضحــاً 
البيع الكلي بلغ 210.97 مليون 

دوالر.
وبلــغ حجــم املبالــغ املبيعة 
في  املصــارف  أرصدة  لتعزيــز 
اخلــارج 152.55 مليون دوالر، في 
حني ُقدرت كميات البيع النقدي 

بـ 1.62 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، فــي البيان، أن 
حلســابات  احملولة  املبالــغ  بيع 

املصارف في اخلارج يكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع 
بالســعر  فســيكون  النقدي 

نفسه.
في شأن آخر، وقع البنك املركزي 
مع  تفاهم  مذكــرة  العراقــي 
لوضع  العامليــة  فيزا  شــركة 
االطــار القانونــي والتنظيمي 

لعمل الشركة في العراق.
وقــال البنــك املركــزي، »وقع 
متمثالً  العراقي  املركزي  البنك 
مبحافــظ علي العــالق مذكرة 

تفاهم مع شركة فيزا العاملية 
والتي منحــت العضوية ألكثر 
مــن 16000 مؤسســة مالية 
على مســتوى العالــم لوضع 
اإلطــار القانونــي والتنظيمي 

للعمل في العراق«.
فيزا  وأضاف »ستتمكن شركة 
من املســاهمة في الطموحات 
البنك  يرســمها  التي  الذكية 
وتساعد  العراق.  املركزي لسوق 
هــذه املذكرة لبناء الشــراكة 
الستراتيجية مع شركة فيزا مبا 

يســهم في تطوير بيئة الدفع 
اإللكترونــي فــي اجملتمــع من 
الناحية التقنيــة والتنظيمية 
اخلبــرات  ونقــل  والتوعويــة 
واالستفادة من االبتكارات التي 

تتميز بها الشركة«.
وأعــرب مدير عام شــركة فيزا 
واملشــرق  أفريقيــا  لشــمال 
العربــي، طارق احلســيني، عن 
اهتمام الشــركة فــي التوجه 
الســتراتيجي للبنــك املركزي 
العراقي فيما يخص املدفوعات 

وأبدت  اإللكترونية  واألنظمــة 
رغبتهــا في املســاهمة بنقل 
والتدريب  والتطويــر  املعرفــة 
هذا  فــي  العاملــة  للكــوادر 
القطــاع من خالل مؤسســة 
)مدرســة فيزا لتطوير االعمال 
 )Visa Business School(
فضالً عن ان هذا البنك يسعى 
الــى تطوير الســوق من خالل 
املنافســة الفعالــة وســوف 
اتفاقــات مماثلة مع  يتم توقيع 

الشركات العاملية األخرى. 

»األوراق المالية«: أسهم المصارف تقود المؤشر للتراجع

تراجع مبيعات المركزي من العملة األجنبية

جانب من املؤمتر »ارشيف«|
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تاريخياً  اختباراً  قريباً  العالم  سيشــهد 
لإلرادة بني الصني والواليات املتحدة، وهما 
قوتان عظميان يعد قادتهما أنفســهما 
عظيمني. بعبارة أخرى، ستنشب املعركة 
حول التجارة. لكن القيادة اإلستراتيجية 
لشرق آســيا والنظام الدولي على احملك. 
وكما هو احلال، حتظى الصني مبوقف أقوى 
مما يدركه الكثيرون. والســؤال هو ما إذا 
كان لدى الرئيس الصيني شي جني بينغ 

الثقة الكافية إلثبات ذلك. 
لم يكن اختبار اإلرادة خيار الصني، لكنه 
لم يكن خيارا مفاجئا. تتوافق الرســوم 
اجلمركية التي فرضها الرئيس األميركي 
دونالد ترامب مؤخــراً على واردات الفوالذ 
األخرى مع  الصينية  والســلع  واألملنيوم 
عالمته االقتصادية القومية. كما يعكس 
قراره بقبول دعوة كوريا الشمالية إلجراء 
محادثات ثنائية بشــأن برنامجها النووي 
أســلوب التحدي ذاته الــذي طبقه في 

تهديداته السابقة  للشمال باحلرب.
ألنه  تاريخًيا  املقبــل  االختبار  ســيكون 
واملواقف  القــوة  سيكشــف عن نقاط 
احلقيقية للقوة املتصاعــدة في العالم 

جتاه البلــدان الضعيفة. بغض النظر عن 
النتيجة، من شأن هذا االختبار أن يشكل 

العالم لعقود مقبلة.
وعلى الصعيد التجــاري، ميكن أن يعني 
الثنائــي الكبيــر للصني مع  الفائــض 
الواليات املتحدة أنها ستخســر أكثر من 
حرب جتارية، ألن لديها املزيد من الصادرات 
التي تقضي مبعاقبتها. غالباً ما يقال إن 
دول الفائض ستكون دائماً اخلاسر األكبر 
اجلمركية  للتعريفــات  أي تصعيــد  في 

وغيرها من احلواجز.
لكــن هــذا االفتــراض يتجنــب نقاط 
متعــددة. وبعبارة أخرى، فإن الصني اليوم 
أكثر مرونــة من الناحية االقتصادية آلثار 
حرب التجــارة مما كانت عليــه من قبل. 
انخفضت التجارة كنسبة من نشاطها 
االقتصــادي اإلجمالي إلــى النصف في 
العقد املاضــي، من أكثر مــن 60 ٪ من 
الناجت احمللــي اإلجمالي في عام 2007 إلى 

30 ٪ اليوم.
وعالوة على ذلــك، تتمتع الصــني مبزايا 
الداخلية  السياســة  من حيث  متعددة 
بوصفهــا  الدوليــة.  والدبلوماســية 

جتاهــل  للصــني  ميكــن  دكتاتوريــة، 
االحتجاجات من قبل العمال والشركات 
التــي تعانــي مــن الرســوم اجلمركية 
األميركية. وفي الواليــات املتحدة، حيث 
ســتعقد انتخابات التجديــد النصفي 
للكوجنــرس في نوفمبر / تشــرين الثاني 
املصدرين  احتجاجات  ستتصاعد  املقبل، 
الذيــن  واملســتهلكني  واملســتوردين 

يواجهون تكاليف أعلى بشكل متزايد.
 وبالطبــع، قــد يتجاهل ترامــب أيضا 
االحتجاجــات ضد حربه التجارية إذا كان 
مقتنعا بأن التغلب على الصني ســوف 
يرضــي ناخبيه األساســيني وميكنه من 
الفوز بإعادة انتخابه في عام 2020. لكن 
من املرجــح أن يكــون للجمهوريني في 
الكوجنــرس موقف مختلــف، خاصة إذا 
كانت والياتهــم أو محافظاتهم من بني 
تلــك التي مت حتديدها مــن قبل تعريفات 

االستيراد الصينية.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية، فإن 
حرب ترامب التجارية ستســاعد الصني 
على تقدمي نفســها كمدافع عن النظام 
الدولي القائم على القواعد واملؤسسات 

املتعددة األطراف مثــل منظمة التجارة 
العامليــة. لن حتــذو جميع الــدول حذو 
الصني. إضافة إلى ذلك، ال تعترف منظمة 
التجارة العاملية بالصني كاقتصاد سوق، 
وذلك ملشاركة احلكومة الصينية املهمة 
في الصناعة والسرقة املزعومة للملكية 

الفكرية.
لكن الصني ســتتاح لها فرصة لتلعب 
دور الضحية، في حــني تقول إن الواليات 
املتحدة تشــكل اآلن أكبر تهديد لنظام 
التجــارة العاملــي الــذي ســاعدت في 
تأسيسه. وإذا اســتمرت احلرب التجارية 
التي بدأتها الواليات املتحدة، فإن موقف 
الصــني ســيصبح أقوى، حيــث تعاني 
املزيد من الدول من اآلثار املدمرة للرسوم 

اجلمركية التي فرضها ترامب.
وفــي الواقع، قد تختــار الصني أال تقاوم 
حرب ترامب التجاريــة على اإلطالق. مع 
تنازالت رمزية - مثل اتفاق الستيراد الغاز 
الواليات  تنتجه  الذي  املســال  الطبيعي 
املتحدة والوعــود بتقدمي ضمانات جديدة 
حلقوق امللكية الفكرية - ميكنها أن تقنع 
ترامب بالتراجع. ولكن إذا كان شي يشك 

في أن إظهار القوة سيعزز مكانة الصني 
الدوليــة بينما يقوض مكانــة الواليات 

املتحدة، فقد يقرر التصرف وفًقا لذلك.
إن قضية كوريا الشــمالية أكثر تعقيًدا. 
لكن هنــا أيضا، ســيكون للصني ميزة. 
وحتــى إذا لم حتــرز تقدمــا حقيقيا في 
احملادثات، تبــدو الصني بالفعــل وكأنها 
العام  مواطنــة عاملية جيــدة. وخــالل 
املاضــي، كانــت تضغط علــى الزعيم 
الكــوري الشــمالي، كيــم جونــغ أون، 
للتفاوض. من خالل املشــاركة في فرض 
نظام  منســقة ضد  اقتصادية  عقوبات 
كيم، وبحسب ما ورد في احلد من صادرات 
النفط احليوية وغيرها من الضروريات إلى 
الشــمال، لعبت الصني دورها في جلب 

كيم إلى طاولة احملادثات.
والســؤال األساســي هو مــا إذا كانت 
كوريا الشــمالية مستعدة للتخلي عن 
برنامجها لألســلحة النووية، والذي يعد 
ثمرة أكثر من 30 سنة من العمل. وكما 
تعرف الصني جيدا، فإن كوريا الشمالية 
لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية من 
دون تغييرات كبيرة في التوازن العسكري 

في شبه اجلزيرة الكورية وخارجها.
مــن املرجح أن يعرض كيم نزع ســالحه 
النــووي بشــرط أن تســحب الواليــات 
املتحدة قواتها مــن كوريا اجلنوبية، ورمبا 
مــن اليابان أيًضا. وباســتثناء ذلك، فإنه 
لن يشعر باألمان الكافي لالستغناء عن 
الردع النووي الذي راهن عليه بقاء نظامه. 
من جانبه، لم يتمكــن ترامب من قبول 
مثل هذا الشــرط. وفــي أفضل األحوال، 
ميكــن أن يتفــق على عمليــة ميكن من 
خاللها مناقشة مثل هذه التحركات غير 

العادية في وقت الحق.
وفي كلتــا احلالتــني، تعــد الصني هي 
الرابحــة. في حــال وصلت إلــى طريق 
مســدود، سوف جتبر كيم على املشاركة 
في املفاوضــات وتضع أميركا في موقف 
الواليات  وافقت  حــال  وفي  »الرافضني«. 
املتحدة على أي تنازالت عسكرية، سيعزز 

موقف الصني االستراتيجي.
والســؤال احلقيقي الوحيد بالنسبة إلى 
شــي هو ما إذا كان يريــد أن يعلن وضع 
الصني كقوة عظمــى اآلن أو في يوم من 

األيام في املستقبل.

فلنبدأ بعبــارة عابرة: قبل وفاته في العام 
2009 بقليل عّلق الكاتب التونسي صالح 
بشــير على شــاب تدّين، فجأة، بالقول: 
»أصابتــه لوثة تدّيــن ُمفاجئة«، فانقض 
الكاتب املصري فهمي هويدي ُمعلِّقاً على 
التعليق مبا معناه أن الطبيعي بالنســبة 
لشــاب عربي هو التدّيــن، وأن في مجّرد 
وصف الطبيعي باللوثة ما يدل على غلو 
وجنوح وعداء للدين. والواقع أنه استعمل 

ألفاظاً أكثر قسوة في الرد.
كان صالح بشــير جزءاً من فلول املثقفني 
واليســاريني العرب، الذين )إذا استعملنا 
تعبيــراً عســكرياً( دخلوا مرحلــة قتال 
تراجعي منذ أواسط السبعينيات، وفقدوا 
آخر ثكناتهم، شبه املستقلة، مع سقوط 
بيــروت، بعد الغزو اإلســرائيلي في العام 
1982، ليجــدوا أنفســهم بــني مطرقة 
الســعودية،  الوهابية  جيل »الصحــوة« 
اإلخوانية، الصاعدة على هامة تسونامي 
الثروة النفطية، و«دولــة العلم واإلميان«، 
ناحية، وســندان  األفغاني، من  و«اجلهاد« 
البعثــني العراقــي والســوري وقد دخل 

الســافرة،  الدكتاتورية  مرحلــة  كالهما 
والســاللة احلاكمة، واجلمهورية الوراثية، 
من ناحيــة ثانية. وعلى حــواف املطرقة 
والســندان كانت مصر تخــرج من دورها، 
ومن ِجلدها، وكان العقيد الليبي مسكوناً 
بطموح االستيالء على دور الفتى األّول إلى 

حد ضاع معه الفرق بني اجلد والهزل. 
وبهذا املعنى، لم يكــن خالف هويدي مع 
بشــير على الداللة اللغويــة والفقهية 
لكل مــا ميكن أن يدخل فــي باب ومعنى 
لوثــة مفاجئــة، بل كان ترجمــة لصراع 
الســعودية،  الوهابية  جيل »الصحــوة« 
واملكانة في ظروف  املكان  اإلخوانية، على 
من  أكثر  واجتماعية  وسياســية،  مالية، 
مواتية، كانوا مدعومني من دول وّفرت لهم 
االجتماعية،  والدفيئــات  والبنوك،  املنابر، 
واجلامعــات، والهــراوات الغليظة املادية 
منها واجملازيــة، والتحق بهم، وســار في 
ركابهم، مــا ال يحصى من عابري الطريق، 
والقّناصــة، صغارهم  الفــرص،  وصّيادي 

وكبارهم.
كان الصــراع، فــي حقيقتــه، على روح 

العالم العربــي. وال معنى لكل كالم عن 
صــراع على الروح ما لــم تكن في القلب 
منه داللة الصراع على الهوية االجتماعية 
والسياســية لألنظمة القائمة. لم تكن 
املعركــة متكافئة، وال كانت شــريفة أو 
والفرضية  الفرضيــة  مُيّكن  نظيفة، مبــا 
املضادة مــن االنتماء إلــى احلقل الداللي 
نفســه، مبعنــى أن الرد على بشــير كان 
يســتدعي البقــاء فــي احلقل نفســه، 
والتفكير في أشــياء من نوع متى وكيف 
وملاذا ميكن أن يصبح التدّين املفاجئ لوثة، 

بدالً من غواية وهواية الضرب حتت احلزام؟
في زمن صّدام، مشيُت، ذات يوم، في بغداد 
بصحبة صديق، وشــخص آخر من حزب 
البعث، عّلــق صديقي على وجود مطّبات 
في الشارع، فرد البعثي: هل تقصد انتقاد 
احلزب؟ قــال صديقي: لم يخطر على بالي 
موضوع النظــام، كل ما فــي األمر أنني 
أتكّلم عــن الشــارع، ورد البعثي مجدداً: 

نحن ثورة ولسنا نظاماً كبقية األنظمة.
وثمــة، هنا، ما يشــبه نصــب الكمائن 
بــدالً من نزاهــة مقارعــة احلجة بحجة 

من جنســها. ولعــل الفكــرة أصبحت 
واضحة اآلن. فالكالم عن الطبيعي، وغير 
الطبيعي، كما الــكالم عن احلزب والثورة، 
ال ينطوي على أكثر مــن إيحاءات مثقلة 
بالعنف. عنف يقوم مقام املنطق، ويُلغي 

ضرورته. 
واملهم، أن التدّيــن املفاجئ، بصرف النظر 
عن أســبابه، غالبــاً ما يكــون معطوفاً 
 )radicalization( على ميل إلى التطــّرف
وينطــوي على احتمال اللوثــة فعالً. هذا 
ما عرفه الســعوديون بعدما قتــل أبناٌء 
آباءهم وأمهاتهم وأقاربهم في السنوات 
األخيــرة ألنهم كانوا فــي نظرهم مجّرد 
كّفــار. وهــذا مــا يعاجلــه، اآلن، علماء 
السياسة، واالجتماع، في بلدان مختلفة 
بعد »داعش«، والعمليات االنتحارية، التي 
أقدم عليها أشــخاص كانوا قبلها بقليل 
أصحاب سوابق، ومدمني مخدرات، وغرباء 

عن الدين ممارسة وثقافة. 
واألهــم، أيضــاً، أن »داعــش« كانت بذرة 
جنينية فــي رحم املكــّون األيديولوجي، 
واخمليال السياسي، ملشروع األسلمة. ومن 

أن هويدي نفسه كتب  محاسن املصادف 
في وقت الحق أنه يخشــى على اإلسالم 
نفســه ِمْن، وبعد، »داعش«. وما ال يدخل 
أن يكون  في باب محاســن املصادفــات، 
املذكــور قد كــّرس »كتابــاً« للدفاع عن 
الطالبان بوصفهم »جنود اهلل« حتى وإن 
عاب عليهم أن يكونوا في املعركة اخلطأ، 
برغم أن الفــرق بينهم وبني الدواعش في 

الدرجة ال في النوع.
ولكن ملاذا كل هذا؟

للقــول: إن الصراع على املــكان واملكانة، 
ضــد فلول تخــوض قتاالً تراجعيــاً، كان 
في الواقع حرباً علــى فكرة الثقافة، ومن 
ســوء حظ املثقفني واليساريني أن نسبة 
متثيلهم في احلقــل الثقافي كانت أعلى، 
وأثقــل، بكثير من متثيلهم السياســي، 

ووزنهم االجتماعي. 
ولعل فــي حقيقة كهذه ما يفّســر ملاذا 
اتســمت احلرب على الثقافــة بقدر غير 
مسبوق من العنف ليس اللفظي وحسب، 
ناحيــة، ومحاولة  أيضــاً، من  واملادي،  بل 
إنشاء حقل ثقافي بديل، من ناحية ثانية. 

والواقع أن شخصاً نال درجة الدكتوراه من 
جامعة ســعودية مكافــأة على أطروحة 
حاول فيها، على امتــداد بضعة آالف من 
الصفحــات، نســف كل ميــراث التنوير 
واحلداثة في احلقــل الثقافي العربي على 
مدار مائة عــام بوصفه مؤامرة صليبية ـ 

صهيونية.
ليبرالياً  يبدو  )الذي  انقضاض هويدي  كان 
متامــاً مقارنة بآخرين( علــى صالح مجّرد 
هامش صغير، رمبا ال ولن يذكره أحد، ولكن 
في مكان ما منه ثمة ما يشبه الصندوق 
األســود حلقبة كاملة مــن تاريخ الصراع 
علــى روح العالم العربــي، وفي الصدى 
اخلافت لعبارة عابرة تبــدو للوهلة األولى 
بريئة متاماً، نسمع أصداء حرب تدور رحاها 
في العالــم العربي، وعليــه، منذ أربعة 
عقود، ويتجلى فيها زحف حتالف السلطة 
واملال والســوق على جانــب، وعلى جانب 
آخــر القتــال التراجعي العنيــد ملنتجي 
قيم اخلبــز، واحلرية، والعدالة االجتماعية، 
والكرامة اإلنسانية، في حقل الثقافة، في 

غياهب الليل، وحتى مطلع الفجر.
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الحق في النقد في 
القانون العراقي

النقد هو مظهر حرية التعبير الوحيد ذو الطابع االيجابي 
والقيمة الفاعلة في اجملتمع الذي يضمن تطوره وتقدمه 
واحلــق في النقد هو ابداء الرأي في أمر من االمور أو عمل 
من األعمال دون مساس بشرف أو اعتبار صاحب األمر أو 

العمل بغية التشهير بها واحلط من كرامته.
 فــإذا جتاوز النقــد وجب العقاب عليــه باعتباره مكونا 
جلرمية سب أو اهانة أو قذف على حسب األحوال ويضطر 
املشرع اجلنائي أحيانا إلى تقرير إباحة بعض النقد الذي 
تتوافر فيه أركان القذف أو السب لترجيح حماية القاذف 
الذي تهدف إلى مصلحة عامة وبشــروط معينه على 
حماية املقذوف بيد إن النقد فــي حاالت أخرى ال تتوافر 
فيه أركان جرائم الســب والقذف ويســتمد حق النقد 
شــرعيته وأساسه من الدســتور ومن قانون العقوبات 
وقوانــني حماية الصحفيــني وإذا ما أعطــى هذا احلق 
للصحفــي فانه يتوقع ويطمح أن يكشــف الصحفي 
عن مظاهر اخللل في اجملتمع ويؤشر على حلقات ضعفه 
وعيوبه طمعا فــي إصالحها واقتــراح بدائلها وإظهار 
فضائلها وأســاس حق النقد هو فحص العمل واحلكم 
على قيمته أو تعليق على تصرف وقع فعال أو حكم على 

واقعة مسلمة.
 وإذا كان النقــد تقديرا أو حكمــا أو تعليقا أو رأيا قابال 
للنقــاش أو اجلدل بــني الرفض والقبــول فانه يفرق عن 
القذف الذي ميثل إســناد واقعة محددة متس شــرف من 
أسندت اليه وإن احلق في النقد ينصرف إلى العمل ذاته 
والنقــد املباح ال عقاب عليه أصــال إذ املفهوم أن الناقد 
لم يخرج في نقده إلى حد القذف والسب. وان الشروط 
املتعلقــة بالواقعــة محل النقد شــرطان األول صحة 
الواقعة محال لنقد أو االعتقاد بصحتها فال وجه لإلباحة 
أو اجلواز إذا كانت تلك الواقعة ملفقة كما لو كانت من 
اختراع الناقد أو محض إشــاعة تتداولها األلسن أو كان 

عرضها بصورة مناقضة للحقيقة.
والثاني األهمية االجتماعية للواقعة وصلتها باجلمهور 
حيــث إن إباحة النقــد ال يرتكز فحســب على صحة 
الواقعة إمنا ينبغي إلى جانب ذلك أن تكون الواقعة محل 
النقد ذات أهمية للمجتمــع فالنقد يهدف إلى الرقابة 
على األنشطة السياســية والعلمية واألدبية والفنية 
واملهنية الرســمية وغير الرســمية وتوجيهها وجهة 
ســليمة حتقق املصلحة العامة بهدف تقدمه وازدهاره 
ومن اجل ذلك اشترط الدســتور أن يكون النقد بناء وال 
تتحقق مصلحة اجملتمــع في النقد املتعلــق بالوقائع 

والتصرفات اخلاصة بحياة الناس اخلاصة.
ويجب إن تتوافر في النقد بعض الشروط التي جتعله في 
املسار القانوني الصحيح وهي أن يكون الرأي أو التعليق 
منصبا على الواقعة ومستندا إليها وأن ال يكون الرأي أو 
التعليق قد جتاوز ما يستلزمه احلكم أو التقدير للواقعة 
وإن تكون الصياغة للرأي أو التعليق في عبارات مناسبة 
واستهداف املصلحة العامة وذلك من خالل توافر حسن 
النية لدى الناقد من خالل الكشف في وقائع تهم اجملتمع 
والسعي إلصالح اخللل وتقومي مرتكبيها إما اذا استهدف 
مصاحلة الشخصية وسعى إلى إشباع أحقاده أو نوازعه 

الوصولية واإلضرار باآلخرين فهو سيئ النية.
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دراسـة

ترجمات

اصدار

وتربية أوالدها بوجود زوجها وبعد وفاته 
كذلك، لذلك مارست العديد من املهن، 
وأوصلت أوالدها الى ما تريد، ولم يتبقى 
لها غير امنيات صغيرة، هي امنيات كل 
فالحات ونســاء الريف املصري، الذهاب 
حتى  الصغيرة،  ابنتهــا  وتزويج  للحج، 
تكمل رسالتها ومسؤوليتها األخالقية 

امام نفسها وربها.

االشتغال 
الصعوبــة التي يواجهــا مخرج الفلم 
الوثائقي تنحصر فــي كيفية التعامل 
مــع بطله، كون البطــل هنا ليس ممثال 
محترفا، بل هو شخص من عامة الناس، 
لم يســبق له ان حتدث امــام الكاميرا، 
وللكاميرا رهبة قد يرتبك أمامها الكثير 
من الناس ومن مختلف شرائح اجملتمع. 

إن أداء املمثــل فــي األفــالم الوثائقية 
تعتمد علــى ظواهر موجودة في الواقع 
أو علــى ظواهــر أو أحــداث حصلــت 
لألصــل، فاملمثل  بناؤهــا طبقاً  وأعيد 
في الفيلم الوثائقي يعايش أحاســيس 
مألوفة عليه، وهو عادة ما ميثل الوسط 
الــذي يعيش فيــه، لهذا فــأن طبيعة 
هــذا التمثيل تعتمد علــى التصرفات 

واألوضاع الواقعية .
دياب، اشتغل على  الفلم مهند  مخرج 
بطلته من خالل ادراكه لكل ذلك، حيث 
جعل بطلته تدرك من أين ســتبدأ وأين 
ستنتهي، وعرفت ان الفلم يتحدث عن 
حياتها وكفاحها الدائم إلعالة أوالدها، 
مما خلق حالة من االنســجام بينه وبني 
بطلته، جعلها تبوح وبانسيابية عالية 
عــن كل تفاصيل حياتهــا والصعوبات 
التي واجهتها د، وهــو أمر ليس بالهني 
على اخملرج، فاألمر يحتاج الى االستماع 
والتوغــل فــي احلكايــة، والتعامل مع 
البطــل مبا يقود الى ان يكون مبســتوى 
البطل نفسه، لكي يكون اكثر قدرة في 
احملافظة على محور العمل الرئيس حتى 
وان خرج البطل عن ذلك احملور وتشــعب 

في مواضيع جانية .

تأويل النص املرئي 
الفلم يقدم شخصية مكافحة، نعرف 
من خــالل حديثها، الكــم الكبير من 

الصعوبات التي واجهت، حتى ميكن لنا 
ان نتخيــل عدم اســتمتاعها بحياتها 
مثل باقي النساء في مجتمعها الريفي، 
ورغم اعجاب املشــاهدين بالفلم وقت 
عرضه في املهرجان اال ان ثمة تساؤالت 
ال بد من طرحها، هذه التســاؤالت تأتي 

من خالل محاوالتنــا تأويل النص املرئي 
واالشــتغال على ما وراء هذا النص، ترى 
الذي دفعهــا لتحمل  الســبب  ما هو 
كل هذه املســؤولية، مع وجود زوجها، 
املتوفي فيما بعد، والذي نعرف من خالل 
صورته الفوتوغرافية انه يعمل موظف 

الى ســن  أوالدها  حكومــي، ووصــول 
الزواج، هل هــو اعتمادهم عليها وعدم 
محاولتهم اعفاءها من االعمال واحلياة 
الشاقة التي تعيش، فهي التي زوجتهم 
الكبيــرة مبالها حيــث تقول »  وبنتها 
150 الف جنيه، ووزعتهم  انا حوشــت 
علــى والدي الثالثة وجتــوزا فيهم، همه 
مجابــوش جنيه من بره !«، كذلك تقول 
» امــا نكعد ناكل ميــدوا ايدهم ويقول 
ادينا ايدك مياما علشــان نقــوم ! » اذن 
هي جعلت منهــم اتكاليني االمر الذي 
قد يجعلهم غيــر قادرين على مواجهة 

حياتهم بأنفسهم مستقبال. 
يبدو ان السيدة طاهرة، وبسبب إصرارها 
على حتمــل مســؤولية عائلتهــا، قد 
أصبحــت مدمنة عمل، تســتمع فيه 
بعيدة عن انشــغاالت االنثى االعتيادية، 
فهي ترفض شراء املالبس اجلديدة والتي 
تصفها ب » اخللكات » وكذلك ترفض ان 
يكون عندها غســالة، كون الغسالة ال 
تنظف املالبس جيدا، إضافة الى انها ال 
متارس عمال محددا بل عدة اعمال، حتى 

البيت بنته بنفسها.
قد يكون الشــخص من هذا النوع رجل 
كان او أنثــى، صارمــا ال يجامل صعب 
االقنــاع، لكــن طاهرة تقــول انا أرحب 
باجلميــع » اوّمال أعيش لوحدي »، ورغم 
أدائها لرسالتها كاملة لكنها ال تتمنى 
الكثير لنفســها فقط تريــد ان تزوج 
ابنتها الصغرى، وكذلك الذهاب للحج.

الوثائقي خير مثل  أخيرا يبقى الفلــم 
للواقــع، محاوال تســليط الضوء على 
حياة الناس من مختلف جوانبها، وحقق 
اخملرج مهند دياب جناحا كبيرا في تناوله 
ادارته  الســيدة طاهرة، من خالل  حلياة 
الناجحــة لبطلته ولفريق عمله، لذلك 
أســتحقق اجلوائز التي حصــل عليها 

والتي سيحصل عليها الحقا. 

كاظم مرشد السلوم 

 حيــاة طاهرة واحــد من اهــم األفالم 
الوثائقيــة التــي عرضت فــي مهرجان 
النهج الســينمائي الرابــع، واحلائز على 
جائــزة جلنة التحكيم فيه، كما ســبق 
وان حصل على جائزة افضل فلم وثائقي 
الســينمائي،  اإلســكندرية  مهرجــان 
وجائزة التميز ألفضل فلم وثائقي قصير 
في مهرجــان هوليــوود العاملي لألفالم 
املســتقلة،  أهمية الفلم تأتي من اجادة 
مخرجه مهند دياب في كيفية التعامل 
مع بطلة فلمه » طاهرة »، هذا التعامل 
الذي أرتقى مبســتوى الفلم كبيرا وكان 

سببا رئسا في جناحه.

العنوان 
حياة طاهرة، هو عنوان الفلم، وهو عنوان 
نقدي يحيل املشــاهد الــى االعتقاد ان 
حكاية الفلم تتحــدث عن حياة مثالية 
لشــريحة مــا، أو محاولــة الدفاع عن 
شــريحة لتنال حياة أمنة وطاهرة ، كون 
مفــردة » طاهرة » توحي بذلك بســبب 
تكرار  سماعها في احلياة اليومية، لكن 
مــا ان يبــدأ الفلم حتى نكتشــف انه 
يتحدث عن حياة امرأة عصامية أسمها 

طاهرة أحمد علي  .

احلكاية 
طاهرة أحمد علي، ســيدة مــن الريف 
املصري، حيث يجبل االنسان هناك على 
املقاوم، مقاومــة كل الصعاب، وهو أمر 
غالبا مــا يقتصر على الرجــال كونهم 
عوائلهم، حسب  إعالة  عن  املســؤولني 

تقاليد اجملتمع الريفي الصارمة.
لكن ثمة اســتثناءات لنجد امرأة قوية 
عركتها احلياة، تنهض مبســؤولية اعالة 

 29 أكتوبر 1977
مــن الغريب أن صوتها الــذي أحفظه عن 
ظهر قلب، واملعــروف أنه نبرة التذكر ذاتها 
)»اللكنــة احملببة...«(، أنا ال أســمعه، كأنه 

د. صمم محدَّ

29 أكتوبر 1977
في اجلملة »هي لن تشــعر بألم بعد اآلن«، 
إلى ماذا، ملــن يعود الضمير »هــي«؟ ماذا 

يعني هذا احلاضر؟

29 أكتوبر 1977
فكرة - رهيبة، لكن ليست محزنة أنها لم 
تكن »كل شيء« بالنسبة لي. وإال لم أكن 
ألكتب أي عمل. منذ أن بدأت أهتم مبرضها، 
منذ ستة أشــهر، فعال، كانت »كل شيء« 
بالنسبة لي. كدت أنسى متاما أنني كاتب. 
لــم أعرها اهتماما زائدا هكــذا. قبل اآلن، 
جعلت نفســها شــفافة حتى أمتكن من 

الكتابة.

29 أكتوبر 1977
إن الرغبات التي كانت لي قبل موتها )أثناء 
مرضها( لــم يعد بإمكانها أن تتحقق اآلن، 
ألن هذا سيعني أن موتها هو الذي يجيز لي 
حتقيقها - أّن موتها ميكن أن يكون بطريقة 
ما محــرِّرا لرغباتي. لكن موتها غيرني. لم 
تعد لي رغبة مبا كنت أرغب. يتوجب علّي أن 
أنتظر: على افتراض حدوث أو تشكيل رغبة 

جديدة؛ رغبة ما بعد املوت.

29 أكتوبر 1977
بتدوين هذه املالحظات

أسلم نفسي للتفاهة التي بداخلي

29 أكتوبر 1977
مقياس احلزن

)موجز الروس(: ثمانية عشر شهرا للِحداد 
على أب أو أم.

30 أكتوبر 1977
... أْن ال يدمرنــي هذا املوت متاما؛ هذا يعني 
بالتأكيــد أننــي أريد اإلقبال علــى احلياة، 
وبجنون، وأّن خوفي من موتي ال يزال هناك، 

لم يتزحزح قيد أمنلة.

31 أكتوبر 1977
ليس لــي رغبة بالكالم عــن ذلك مخافة 
التورط في األدب - أو دون التأكد من أنه لن 
يكون كذلك. على الرغم من أن األدب بحق 

متجذر في تلك احلقائق.

31 أكتوبر 1977
االثنني الثالثة مســاء – عــدت وحيدا إلى 
هنا  العيــش  أســتطيع  الشــقة. كيف 
مبفردي؟ وفي الوقت ذاتــه من املؤكد أنه ال 

يوجد مكان بديل.

31 أكتوبر 1977
حصة مني تلزَم اليأس، في اآلن ذاته حصة 
أخرى تتأهب ذهنيا لترتيب شــؤوني األكثر 

تفاهة. كعلة يراودني هذا الشعور.

31 أكتوبر 1977
فــي بعض األحيان، تســود حلظــة بياض، 
لفترة وجيزة جــدا- كما لو أنها حالة تبّلد 

- ال حلظة نسيان. هذا يخيفني.

31 أكتوبر 1977
رؤية ثاقبة جديــدة؛ من الغريب أن نرى )في 

الشارع( قبح أو جمال الناس.

01 نوفمبر 1977
من جهــة، تطلب مني كل شــيء؛ احلداد 
ليســت  بالتأكيد  )لكن  كامال، النهائــي. 
مســؤولة، إنني أنا من يدفعها أن تسألني 
ذلــك(. من جهــة أخــرى )مبا أنهــا حقا 
مسؤولة( توصيني بالتسلية، املرح، كما لو 
أنها ال تزال تقــول لي: »هيا اذهب للخروج، 

لتغيير اجلو..«.

04 نوفمبر 1977
فكرة اإلحســاس الذي راودني هذا الصباح، 
إزاء نصيحة التســلية في احلــداد؛ إيريك 
يقول لي اليوم إنها بالذات ما قرأه للتو عند 

بروست )بني الراوي واجلد(.

04 نوفمبر 1977
حوالي 6 مســاء. شــقتي: دافئة، ناعمة، 
مضاءة. قمت بترتيبها هكذا، بكل نشاط 
وإخالص )أنا أستمتع بذلك مبرارة(: من اآلن 

فإلى األبد أنا أم نفسي.

04 نوفمبر 1977
اشتريت  عصرية حزينة. تســوق ســريع. 
حلوى )نــزوة( من اخملبز. النادلــة الصغيرة 
التي تخدم زبونا قالــت: »هنا«. كانت تلك 
الكلمة التي أقولها ألمي، فيما كنت أقدم 
لها شــيئا، عندما كنت أهتم مبرضها. ذات 
مرة، قبل رحيلها، شبه فاقدة للوعي، رددِت 
الصدى »هنا«}أنا هنا، هي الكلمة التي كان 

أحدنا يقولها لآلخر طوال احلياة{.
كلمــة النادلــة أبكتنــي. أنــا أبكي منذ 
فترة غير وجيزة )عند عودتي إلى الشــقة 

الصامتة(.

هكذا ميكنني حتديد ِحدادي:
إنه غيــر متواجد فــي العزلة، فــي واقع 
التجربة، الخ؛ أتوفر هنا على نوع من الترف 
والسيطرة. يجب أن جتعل اآلخرين يشعرون 
أنك أقل حزنا مما يظنــون. إنه متواجد هنا 
حيــث يتجدد متزيق عالقــة احلب، في »كنا 
نحب بعضنا«: النقطــة األكثر إيالما عند 

النقطة األكثر جتريدا.

06 نوفمبر 1977
نعومة صباح األحــد. مبفردي. صباح األحد 
األول بدونها. أشــعر بدورة أيام األســبوع. 

أواجه السلسلة الطويلة لألزمنة بدونها.

06 نوفمبر 1977
)أمس( فهمت أشــياء كثيــرة. تفاهة ما 
كان يبلبلني )االســتقرار، الشقة املريحة، 
الثرثــرة وحتى املزاح مــع األصدقاء أحيانا، 

واملشاريع... إلخ(.
حدادي يتمثل في عالقــة احلب، وليس في 
تنظيم حياة. ويطرقنــي من خالل كلمات 

)احلب( املتبرعمة في رأسي..

06 نوفمبر 1977
ثمــة رغبة فــي »الشــجاعة«. لكن وقت 
الشــجاعة هو الذي كانت فيــه مريضة؛ 
عندما كنت أهتم مبرضها ملا أرى معاناتها، 
أحزانهــا، وكان لزاما علــّي أن أخفي أملي. 
فــي كل حلظــة كان من الضــروري اتخاذ 
قرار، أو مواجهة. تلك هي الشجاعة - اآلن 
الرغبة في االســتمرار  تعني  الشــجاعة 

وليس أمامنا سوى الكثير.

06 نوفمبر 1977
صدمتني الطبيعة التجريدية للغياب، مع 
ذلــك، فإنها موجعة وممزِّقــة. هكذا أفهم 
التجريد بشكل أفضل: إنه غياب وألم؛ ألم 
الغياب - لذا من املمكن أن يكون ذلك احلب؟

املترجم: ميشرافي عبد الودود

روالن بارت

26 أكتوبر 1977
ليلة الزفاف األولى.

لكن الليلة األولى من احلداد.

26 أكتوبر 1977
- مؤسف أنك ال تعرف جسد املرأة!

- عرفت جسد أمي مريضة، ثم محتضرَة.

27 أكتوبر 1977
كل صباح، حوالي 6:30 صباحا، ظلمة الليل 

باخلارج، وضجيج اخلردة في علب القمامة.
قالت بارتياح: وأخيرا حلَّ الصباح )لقد عانت 

طول الليل، وحيدة، شيء فظيع(.

27 أكتوبر 1977 
من يدري؟ رمبا يوجــد القليل من الذهب في 

هذه املالحظات.

27 أكتوبر 1977 
- »لن يتكرر أبدا«!

- ورغم ذلــك، ثمة تناقض: هــذا الذي »لن 
يتكرر أبدا« ليس أبديا، مبا أنك ستموت يوما 

ما.
» لن يتكرر أبدا« تلك كلمة خالٍد.

28 أكتوبر 1977
نْقل جثمان أمي؛ من باريــس إلى أورت )مع 
ج ل والناقل(: اســتراحة لتناول الغداء في 
مقهى شــعبي صغير في ســوريني بعد 
)توور(. الناقل قابــل زميال )يقود جثمانا إلى 
هووت فيني( وتناول الغداء برفقته. متشــيت 
بضع خطــوات مع جــون لويــس مبحاذاة 
الساحة )بنصبها التذكاري احلربي الرهيب(، 
طريق ترابية، رائحة املطر، مقاطعة بائسة. 
وبرغم ذاك، كل تسريحة أولى مثلما طعم 
للحياة )بســبب الرائحــة العذبة للمطر(، 

مثلما رجفة وجيزة جدا.

»عندما دخلْت پـاوال في حالة سبات، بدأْت 
والدتُها، الكاتبة التشيليَّة الكبيرة إيزابيل 
َة  ألليندي، تدوِّن على صفحــات دفتٍر قصَّ
مها  تها هي نفسها، لتقدِّ أُســرتِها، وقصَّ

هديًَّة إلى ابنتها بعد جتاوز احملنة املأساويَّة. 
ولكنَّ املرض امتدَّ لشهور طويلة، وحتوَّلْت 
مالحظاُت الكاتبــة إلى هذا الكتاب املؤثِّر 

والكاشف عن شخصيَّتها«.

متــارس إيزابيــل الليندي هنــا موهبَتها 
الروائيََّة املذهلة لتســتعيد معايشــاتِها 
كامرأة  بزمامهــا  ولُتمســَك  احلياتيَّــة، 
وكاتبة؛ كما أنَّها تســتعيد معايشــاِت 

أسرتها وتاريخ وطنها القريب. إنَّها صورة 
ذاتيَّة فريدة في تأثيرها العاطفّي، وهي في 
إبداٍع ممتعٌة لرهافة  الوقت نفســه إعادُة 

النساء في عصرنا.

 صــدرت حديثاً عــن دار اآلداب رواية »باوال« 
للكاتبــة ايزابيل اللينــدي، ترجمة صالح 

علماني، نقرأ منها:

فلم »حياة طاهرة«  للمخرج »مهند دياب«

النجاح في التعامل مع
البطل في الفلم الوثائقي

امللصق الدعائي للفيلم

حياة طاهرة، هو عنوان 
الفلم، وهو عنوان نقدي 

يحيل المشاهد الى االعتقاد 
ان حكاية الفلم تتحدث 

عن حياة مثالية لشريحة 
ما، أو محاولة الدفاع عن 

شريحة لتنال حياة أمنة 
وطاهرة ، كون مفردة 
» طاهرة » توحي بذلك 

بسبب تكرار  سماعها في 
الحياة اليومية، لكن ما ان 

يبدأ الفلم حتى نكتشف 
انه يتحدث عن حياة امرأة 
عصامية أسمها طاهرة 

أحمد علي 

يوميات ِحداد

باوال

بارت



حتويل موقع مطار شركة النفط K1 الى 
معسكر ومطار في كركوك

خططــت لتنفيذ ذلك املشــروع وااللتزام 
بالوقت احملــدد , بأن نعمل على التصاميم 
ونحن في مدينة كركوك قريبني من املوقع 
وليكون باســتطاعتنا اعــداد التصاميم 
لتحويــل موقع مطار شــركة النفط الى 
معســكر  ومطــار , مع إجراء املســوح 
التصميم  وفريــق  املوقعية  والدراســات 

يعمل على وضع
التصاميم للمعســكر في كركوك .  ولذا 
كونــت فريق العمــل بقيادتي كمهندس 
استشــاري ومن فرقة مســح يرأسها د. 
ســعد البياتــي واخملططــني واملعماريني 
مــازن كمونــة وتغلــب الوائلــي وفريق 
يرأسه  وامليكانيكية  الكهربائية  اخلدمات 
الكهربائي أمــني زويــن وكان معنا غازي 
املفتي املتعاقــد مع اجلانــب األمريكي و 
معنا كل ما نحتاجه من كتب ومساعدين 
وكومبيوتــرات وأجهزة طباعــة وغيرها . 
أجرت طابقني من فندق في مدينة كركوك 
وانطلقنــا مبوكب ســياراتنا على الطريق 
عبر 240 كم الى الفندق . وزعت الواجبات 
العمــل وخصصت  والغــرف على فــرق 
إدارة وبذلك اصبح  غرفة اجتماع وغرفــة 
واضحا ما هو املطلــوب من كل واحد من 
تصاميم ومواصفات ومخططات . أعلمت 
اجلميع بأن ساعات عملنا مفتوحة وعلينا 
ان نســلم مســودة التقرير الى ممثل رب 
العمل في كركوك مــع كافة التصاميم 
والتفاصيــل خــالل ثالثــة أســابيع من 
املباشــرة اآلن . جتربة جديدة على اجلميع . 
ومتتع الكل بالعمــل دون ارتباطات عائلية 
واجتماعية والتفرغ ألكثر من 12 ســاعة 
يوميا لكل واحد على إجناز املهمة املوكلة 
اليه . متتعنا بالعمل املركز واحلوارات حول 
تفاصيــل التصاميم واأليام الصعبة التي 
ســهرنا خاللها إلجناز عمليات التخطيط 
التقرير.  والتصاميــم وكتابــة مســودة 
متتعنا كذلك بالســاعة اخملصصة للغداء 
عندما ننتقل على األقدام من الفندق الى 
املطعم على بعد نحــو 200 متر والتمتع 
بكباب كركوك . كانت اجتماعات املتابعة 
اليومية مهمة في السيطرة على عنصر 
الزمن في العملية كلها ، وفي الوقت احملدد 
متامــا عقدنا اجتماع مع ممثــل رب العمل 
املهندس األمريكي اجلنســية وقدمت له 
مســودة التقرير للمراجعة وطلبت تقدمي 
مالحظاته ونحن في كركوك بغية اكمال 
مهمتنــا ، وفي اليوم التالــي ، أعلمنا رب 
العمــل مبالحظاته والتعديالت التي يرغب 
في إدخالهــا على التصاميم والدراســة 
. أجنزنــا التعديالت خالل 24 ســاعة اخرى 
ومت جتليد التقرير وتســليمه الى ممثلي رب 
العمل في كركوك حســب املوعد احملدد. 
عدنا الى بغداد ومشاعر النجاح تعم بيننا 

.
 تعلمنا درســا مهما في كيفية التغلب 
على عنصــر الزمن في املشــاريع املهمة 
واملســتعجلة ، بالتخطيــط الدقيق وفق 
املناســبة  الكوادر  وتهيئــة  املتطلبــات 
وبالتفــرغ كامــال علــى إجنــاز العمل . 
بالوقــت الــذي كان انطباعهــم بعــدم 
وجود هــذه الكفاءات في العــراق ، تعرف 
املهندســون األمريكان أو مقاولوهم على 
إمكانية املهندســني العراقيني في بغداد 
وامكاناتهم من القيام باألعمال مبستوى ال 

يقل عن املستويات االوربية أو األمريكية .

معسكر كركوش
بنا  أناطت  وكمكافــاة الجنازاتنــا أيضــا 
هذه الشــركة ، أعمال وضــع التصاميم 
التكميلية  العادة إعمار معسكر كركوش 
الواقع شــرق مدينة بعقوبة بنحو 50 كم 
، لم نتمكن ألســباب أمنية مــن القيام 
بنفس عملية كركوك ، ولكن نفذنا جميع 
األعمــال التصميميــة مــن مكاتبنا في 

بغداد ،و كثفنا
 زياراتنا املوقعيــة من بغداد وحرصنا على 
لقــاء ممثلــي رب العمل من املهندســني 
األمريــكان في املوقــع وبغــداد . تضمن 
ابنية املعسكر غير املنجزة  العمل اكمال 
واملشــيدة مــن الكتل املصبقــة الصنع  
الذي عملت علية شركة » انركوبروجكت 
اليوغســالفية ». املعسكر واسع وتتجاوز 
مساحته ستة كيلومترات مربعة . يحتوي 
املعسكر على طريق محوري رئيس ينتهي 
ببنــاء كبير هو مركز قيــادة وعلى جانبي 
الطريق تقــع مجمعات مــن األبنية كل 
مجموعة مكونة من 3-5 أبنية كل واحدة 
منها ذات ثالثة طوابــق . األبنية مصنعة 
ومشيدة من هياكل كونكريتية مسلحة 
مســبقة الصنع للجدران والسقوف . لم 
تركب االبــواب والشــبابيك كما لم يتم 
العمل على اي من شبكات خدمات البنى 
التحتية ال لألبنية وال لشــبكات خدمات 
املوقــع كاملاء واجملــاري وشــبكات االنارة 

والهواتف. 

حتدد واجبنا بإجراء املسوح لألبنية والتعرف 
على حاجاتها من خدمات داخلية وخارجية 
ووضــع التصاميــم لكل تلــك اخلدمات 
واعمــال االنهــاءات كالبيــاض والصبغ . 
احملدد  بالوقت  املطلوبة  التصاميم  وضعنا 
وسلمت الى مهندسي الشركة لإلشراف 
على االجنــاز وما علينا اال دعم مشــرفي 
الشركة االمريكية في توضيح التفاصيل 

إلجناز العمل .

معسكر النعمانية     
ازدادت الثقة بيننا وبني الشركة املقاولة ، 
ولذا انيطت بنــا اعمال اكمال التصاميم 
لهذا املعســكر الكبير . شــيد املعسكر 
وقد يكون إليواء مقــر فرقة جيش كاملة 
. تضمنــت األعمال وعلى غرار معســكر 
كركــوش اكمال جميــع األبنية املصنعة 
الشــركة  قبل  من  واملشــيدة  مســبقا 
اليوغسالفية من ناحية االعمال اخلتامية 
اخلدمــات  شــبكات  وجميــع  لألبنيــة 
الداخليــة واخلارجيــة من مــاء وكهرباء 
للماء ومحوالت  ومحطات تصفية  ومجارِ 
كهربائية وجميع ما تتطلبه اعمال انهاء 
والتشــكيالت  القيادة  ألبنيه  املعســكر 
امللحقة بها وأبنية ايــواء اجلنود من ثالثة 
طوابق . بعد اكمالنا الدراســات و املسوح 
باشــرنا بوضع التصاميــم وتهيئة وثائق 
املواصفات واملناقصــات جلميع األبنية في 
املوقع كما باشرنا بإكمال تصاميم أعمال 
شبكات اخلدمات اخلارجية للموقع كامالً.  
ولإلشــراف على العمل كان علينا أن نعني 

زهاء 35 مهندســاً يعملــون بتوجيه من 
مهندســي الشــركة املقاولة االمريكية 
، يكــون دوامهم 8 ســاعات يوميا عدا ما 
يســتغرقة الطريق بني بغداد والنعمانية 
وســاعة للطعام ظهرا . عمل مصطفى 
املفتي اخــو غــازي بكفاءة علــى توفير 
راحة املهندسني ونقلهم  جميع وســائل 
والقيام بكل ما يتطلب من امور تفصيلية 
لقيامهــم بواجباتهم . بدأنــا نالحظ أن 
بعــض مهندســي املقاول األمريــكان أو 
األجانب املعينني لإلشــراف من الشــركة 
الى خبرة  يفتقــرون  االمريكية  املقاولــه 

وممارسة. اتضح لنا بعدئذ أنهم 
لم يكونوا من املهندسني ، بل كان أحدهم 
صباغاً من جاميكا واآلخر رساماً هندسياً 
من انكلتــرا ، لكن مســؤولي رب العمل 
القيادية كانوا من  املواقــع  األمريكان في 
املهندسني ذوي اخلبرة والبعض منهم لديه 
كفاءة عالية ويتمتــع باحلديث معنا حول 
إعمار العراق واألحــداث العاملية املتعلقة 
باإلبداعات الهندسية. الحظنا مستغربني 
أن ممثلي اجليش األمريكي من العسكريني 
املسؤولني عن االشراف العام على األعمال 
بدأوا يقبلون مواصفــات فنية أقل من ما 
هو محدد في شــروط االتفاقات والبعض 
منهم يتســاهل كثيرا مــع املقاولني مما 
عقد عالقتنا كاستشــاريني مع املقاولني 
الثانويني . اســتمرت احلالة هــذه وازدادت 
صعوباتنــا مــع ممثلي املقــاول واملقاولني 

الثانويني الذين نشرف على اعمالهم . 
 بدأت ســيارات مهندســينا عند عودتها 

مســاء بعد انتهاء العمــل الى بغداد من 
النعمانية في أواخر ســنه 2005 تتعرض 
الى اعتداءات مســلحة قبل الدخول الى 
مدينة بغــداد . في نفس تلك الفترة بدأت 
احلالــة األمنية فــي بغداد تتــردى وبدأنا 
نســمع بحــاالت اعتداء على اشــخاص 
بدأنا  واملطالبة بتعويض كما  واختطافات 
نسمع قصصاً حول اغتياالت في مختلف 
أنحــاء العاصمــة . أقلقنــي األمــر جدا 
كما بدأ هذا املوضوع يشــكل عامل قلق 
بالنســبة الى اآلخرين كذلك ، وانسحب 
بعض املهندســني مــن العمل بســبب 
هذه األخبار .وبدأت أقلــق وأترقب مواعيد 
عودة مهندســينا من املشروع ، آمال عدم 
تعرضهــم الى أمــر مكروه . هنــا قررت 
عدم االســتمرار بالعمل وعدم متديد عقد 

االشراف هذا.

محاولة غازي املفتي إنكار حقوق 
املشاركة 

ومــن االمور الغريبة التــي تعرضت اليها 
، بعــد عمل مركز وبذل جهــود ألكثر من 
ســنتني في كركوك وديالــى والنعمانية 
، علــى عدد من املشــاريع مع الشــركة 
 Environment (                      األمريكيــة
 Chemical Construction Industries

 )ECCI
 I P  نحن باسم » استشــاريو رواد العراق 
Consult«  املكونة من )دار العمارة(  وامني 

زوين )دجلة( ومازن كمونة )املعني( ,
 مع شــريكنا املهندس غازي املفتي باسم 
» شركة الرميلة »، هي اني عند طلبي من 
شريكنا غازي ســامي  تصفية احلسابات 
املعلقة بيننــا الى تلك املرحلة من العمل 
، وعند كشف حساباتي وطلبنا كذا مئة 
الف دوالر مع غازي املفتي ، فاجأني  بنكران 
اي حــق مالي لنا معه . غــازي املفتي وهو 
ذلــك املهندس الشــاب الطموح املتخرج 
حديثا في ســنة 1961 والــذي عينته مع  
عبــداهلل ضاري على مشــروع  املهندس 
اســكان الديوانية وحاولــت دائما أن اَخذ 
بيده واوجهــه ملا يتعلم منــه .... ويدعي 
هو بأنه تعلم واصبح مهندســاً على يدي 
ويكن لــي الحترام ، فوجئــت عندما قال 
لي غازي بأنــه ال يوجد لدينا اتفاق أو عقد 
للقيام بأعمال معكم ولــذا فإنه ال يحق 
لي املطالبة بأي مبالغ عــن األعمال التي 
قمنا بها. يا لها من صدمة غير متوقعة ال 
بالنسبة ليس فقط للجانب املادي  ولكن 
ما هو موقفي مع شركائي اآلخرين ؟ قررت 
ان اضبط اعصابــي واحتمل هذه الصدمة 

اآلن. 
 استغربت كثيرا من تفسيرات غازي املفتي 
, رغم علمــي بوجود ما يثبــت اتفاقاتنا 
حول األعمــال . لذا قــررت وخالل حلظات 
أن اتصرف بهدوء وتعقــل ، والحظت كم 
أثر عليه تســلم مبالغ كبيرة من اجليش 
األمريكــي… وتركت االجتماع مســتغربا 

مع نفســي عن امكانية نكران االتفاقات 
عند البعض ونكران حقوق اآلخرين ، وكم 
يحتاج االنســان من شــجاعة غير أدبية 
لنكران حقــوق اآلخريــن ؟ اتصل بي بعد 
عدة ايام  ورجا لقائي لتصفية احلســابات 
بالشــكل االعتيادي مبوجب اتفاقتنا . كم 
ســررت عندما انتهت عالقتــي مع غازي 
وقمت بتصفية حسابات شركائي االخرين 
االتفاقات  ملف  وغلقت  اتعابهم  وسددت 
مع شــركة الرميلة بقرار عــدم التعاون 

معها مستقبال .

جتارب معسكرات احلبانية وحمام 
العليل و أبو غريب

قررت أن ال أتعاون مع مجموعة غازي أو أي 
مجموعة اخرى وأن أعمل باســم مكتبي 
»دار العمــارة« فقــط . ألني لــم االحظ 
مســاهمة اآلخريــن بالشــكل املطلوب 
ولكــون األعمال التي طلــب مني ان اقوم 
بها هي من صلب أعمال الهندسة املدنية 
فقط وال يوجد أي عمل معماري أو كهربائي 
. طلب مني »جيف« وهو من املهندســني 
النشــطني لــدى رب العمــل ECCI ، أن 
اساعدهم في ارسال فريق إلجراء املسوح 
ووضع التخطيطات لشبكات اخلدمات في 
موقع معســكر احلبانية . في ذلك الوقت 
كانــت مدينة الفلوجة تشــكل منطقة 
خطرة فــي ما كان يطلــق عليه » املثلث 
الســني« في مقاومة اي اعمال تقوم بها 

الدولة .
املكتــب من   استشــرت زمالئــي فــي 

باإلجماع  بقبولهم  واجابوني   ، املهندسني 
لتنفيذ العملية . لذا بعد أن مت االتفاق مع 
»جيف« حول االجور واملدة وشروط العمل 
، قررت ان اتبع نفــس طريقة العمل التي 
اعتمدتهــا في تنفيذ مشــروع كركوك . 
اتفقت مع جيف على منطقة ايواء الفريق 
وسكنه في احلبانية . هيأنا ما يحتاج اليه 
الفريق من متطلبــات االقامة كاألغطية 
واالغذية واملاء ، وعدد الطبع واحلاســوب ، 
وخرائط ، ومخططــات ، وكلهم بصحبة 
مساح خبير ومتمكن مع أجهزة املساحة 
املطلوبــة ومهندس معمــاري ومهندس 
مدنــي واملســاعدين املطلوبــني وكمية 
كافيــة من املواد الغذائية مع الســيارات 

الالزمة ومن اعتمدهم في تنفيذ املهمة .
املهندس مصطفى حســني  الفريق  رأس 
ويرافقه املســاح القدير فالح الســعدون 
ومجموعتــه واملهنــدس جعفــر محمد 
علي مع مهندس معمــاري ، حددت لهم 
املهمة بــأن يكون الهدف هــو خالل فترة 
االســبوعني احملددة أن يقوموا بإجناز أعمال 
املســوح املوقعيــة ضمن حــدود العمل 
ورسم شــبكات اخلدمات احلالية كالطرق 
واملــاء والكهرباء كاملة ورســم مخطط 
وتأشير  عليه  العمل  املطلوب  املعســكر 
املواقع اجلديــدة املطلوبة وان يعود الفريق 
فقــط بعد أن تكــون اخلارطــة املوقعية 
مرسومة ومدققه على الكمبيوتر وجاهزة 
للتوقيع بعد التدقيق فــي بغداد . حددت 
الفترة الزمنية بأن  تكون اسبوعني للعمل 
نهــارا  في املوقع وليال لتنزيل احلســابات 

ووضع  املســوح  وإلكمــال  والرســومات 
لتدقيقها   ، املطلوبــة  األولية  التصاميم 
من قبلي فــي بغداد وتســليمها الى رب 
العمــل بعد اســبوع من ذلــك . انطلق 
الفريق مع التمويه للسيارات صباحا كيما 
تظهر وكأنها سيارات تكسي ومتكنوا من 
اختراق مدينة الفلوجة بدون أن جتلب انتباه 
اآلخرين . وبعد صعوبات التفتيش وتدقيق 
الهويــات ، دخــل الفريق الى معســكر 
احلبانية مــن الباب اجلانبــي. مكث فريق 
العمل ملدة اسبوعني وعلى ضوء االتصاالت 
الهاتفية مع املكتب ، عمل ليل نهار وقام 
الفريــق بتحقيق املهمة وعــاد الى بغداد 
بســالم مع كل ما حققه من أعمال . من 
الصادرة هي دخول معســكر  التعليمات 
احلبانيــة من باب واخلروج مــن باب اخرى . 
قمنا في بغداد بأعمــال التدقيق وإكمال 
اخملططات واملواصفات وتسليم الوثائق الى 

رب العمل بنجاح .
وعلــى غــرار ما قمنــا به في معســكر 
احلبانيــة ، مت تكليفنــا بالقيــام بأعمال 
وضــع التصاميــم واجراء املســوح لكل 
من معســكر حمام العليــل في املوصل  
ومعســكر أبوغريب في غرب بغداد  الذي 
يطلق عليــه » Camp India«. وبذلك كنا 
قد قمنا بأعمال وضع خرائط موقعيه تبني 
جميع أبنية املعســكرات وشبكات البنى 
التحتية للمعســكرات ومنها تســهيل 
أعمال توسيع املعسكرات من قبل االخرين 
، علما أن مساحة معسكر أبوغريب اكبر 

من مسكر احلبانية بثالثة اضعاف.

)Camp India( معسكر اابو غريب
معسكر حمام العليل

حيث يتطلب اجراء املسوح الكاملة جلميع 
شبكات اخلدمات في املعسكر خالل فترة 
اســبوعني . اجنز العمل فــي ظروف عالية 

اخلطورة.

جتاربنــا في العمل مع شــركة بارســون 
االستشارية االمريكية 

حضرت شركة بارســون الى العراق سنة 
2005 ولديها منهاج واســع للعمل . من 
مهندسي شــركة بارســون املعماريون , 
كان احدهم زميل املعمــاري مازن كمونة 
. توثقــت عالقتنا بهذا املعمــاري واخذنا 
بزيارتــه فــي مقر شــركته فــي فندق 
الشــيراتون في بغداد لتوضيح متطلبات 

التصاميم . 
اتخذت شــركة بارســون قرارا بان تكلف 
مجموعــة دار العمارة ملا عرفت عن اعمال 
مكتبنــا وامكاناتنا ومــا علمت عن مازن 
كمونــه بأعمال استشــارية ضمن مبلغ 
نصف مليــون دوالر خالل هــذه املرحلة . 
تكونــت مجموعتنــا من املعمــاري مازن 
، وازاد جرجيس ومهندســي دار  كمونــة 
العمــارة ومهنــدس امني زويــن ألعمال 

اخلدمات .
كلفتنا شركة بارسون ان نضع التصاميم 
املوصل  في  الشــرطة  ألكادميية  الكاملة 
, وبعدها في كركوك . تتشــابه تصاميم 
االبنيــة الرئيســية بــني االكادمييتني اال 
الختالف  تختلــف  اخلدمات  شــبكات  ان 

طوبوغرافية االرض واملوقع .
تكونت ابنيــة االكادميية من بناية العمادة 
التدريس  املدرسني وصفوف  وبناية  واالدارة 
وبناية اخملتبــرات والتدريــب وابنية اقامة 
الطــالب واملطاعــم مع جميع شــبكات 

اخلدمات وساحات التدريب وااللعاب .
ونحــن ننجز تصاميــم اكادميية املوصل , 
طلــب الينا اجراء بعــض التغييرات على 
تصاميم كركوك ... واســتمرت التغييرات 
على متطلبات هذه االكادميية الى ان اتخذ 

قرار بعدم تنفيذها في الوقت احلاضر .
كلفنا بوضــع تصاميم لبنايتني ألكادميية 
بغــداد االولى هــي بناية اخملتبــرات التي 
عمل مهندسنا ازاد على اجنازها . والبناية 
الثانية هي ملطاعــم االكادميية في بغداد. 
بعــد ان قمنــا بوضع تصاميــم املطعم 
لتقــدمي اخلدمات الى ) 1500 ( عســكري 
بالوجبة الواحدة , طلب الينا زيادة ســعة 
املطعم الى )2000 ( شــخص , وبعد ذلك 
الســتغرابنا جميعا , طلب الينا مره اخرى 
زيادة ســعة املطبخ الى )3000( شخص . 
لم تكن مسؤولية مكتبنا وضع تصاميم 
وجتهيز مكائن ومعدات املطابخ والثالجات 
. بل نكتفي بتصاميم البناء حسب االبعاد 

اجملهزة الينا .
انتهــت اعمالنا بعــد ان قمنــا بأعمال 
االشــراف علــى اكادميية بغــداد وانتهاء 
فترة التعاقد بيننا وبني شــركة بارســن . 
لقد كانت حقــا فترة التصاميم هذه هي 
فترة حتديات كبيرة وعمل مكثف ألشــهر 
عديــدة قمت بإدارتها وســاعدني في كل 
هذه العمليــات صديقي املعمــاري مازن 
كمونه ويســاعده ازاد وتغلب الوائلي مع 
املهندســني االخريــن وكادر مكتبنــا  دار 

العمارة .  

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

تعلمنا درسا مهما في كيفية 
التغلب على عنصر الزمن في المشاريع 

المهمة والمستعجلة ، بالتخطيط 
الدقيق وفق المتطلبات وتهيئة 
الكوادر المناسبة وبالتفرغ كامال 

على إنجاز العمل . بالوقت الذي كان 
انطباعهم بعدم وجود هذه الكفاءات 

في العراق

قررت أن ال أتعاون مع مجموعة غازي 
أو أي مجموعة اخرى وأن أعمل باسم 

مكتبي »دار العمارة« فقط . ألني 
لم االحظ مساهمة اآلخرين بالشكل 
المطلوب ولكون األعمال التي طلب 

مني ان اقوم بها هي من صلب 
أعمال الهندسة المدنية فقط

الحلقة 53

احد ابنية املعسكر من االلواح مسبقة الضخ

هشام وازاد واملهندسات رفيف وهبة في مكتب املعني

املهندسون يتوجهون الى العمل

 ) Jetf( انا واملهندس جعفر محمد علي وابو حيدر وبيننا املهندس املهندس مصطفى اثناء العمل

k1 تغلب في مطار
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إعداد - زينب الحسني: 

املشــروبات  على  الكثيرون  يعتمد 
التــي حتتوي علــى الكافايني، مثل 
الشــاي والقهــوة، بنحــو يومي، 
وأوضحت آليســون ويبستر، مديرة 
الغذائيــة  املعلومــات  مجلــس 
العاملية، ماذا يحدث للجســم، إذا 
تناول اإلنسان الشاي والقهوة مرات 

عدة طوال اليوم.
يحافظان  أنهما  ويبســتر  وأكدت 
املياه في اجلسم بنحو  على نسبة 
عام، وهــو أمر إيجابــي،  في حني 
نفــت أن يــؤدي هذات املشــروبان 
إن  إلى اجلفــاف، وقالت ويبســتر، 
الشعور العام باجلفاف يأتي بسبب 
اإلحســاس بجفاف في احللق عند 
تناول تلك املشروبات، وهذا ال يعني 

أن اجلسد يعاني حقاً من اجلفاف.
وذكــر موقع أن دراســة طبية في 
البريطانية،  برمنغهــام  جامعــة 
اجلســد  ترطيب  تأثيــر  شــبهت 
بواسطة تناول املياه، مبا يحدث عبر 
تناول مشروبات الكافايني، التي قد 

تعطي اجلسد الترطيب الكافي.
البريطانيــة  املنظمــة  ونوهــت 
للصحة الحقاً إلى أن تلك الدراسة 
أشــخاصا  وشــملت  »محدودة«، 
أصحــاء فقط، ولــم تتضمن من 

يعانون من مشكالت صحية.
وأشارت ويبســتر إلى األضرار التي 
مشــروبات  تنــاول  يســببها  قد 
الكافايني، والتي تتضمن مشكالت 
في املعــدة والتوتــر املتزايد واألرق 

وارتفاع دقات القلب.
وأكدت على ضــرورة تناول كميات 
كبيرة من امليــاه يومياً، وحددت 11 

كأســاً من املياه لإلناث، و13 كأساً 
للذكور يومياً.

 تأثير القهوة على األسنان 
من املعروف أن القهوة تؤذي األسنان 
وتســبب ظهــور البقــع الداكنة 
الكافيني،  علــى  الحتوائها  عليها 
لكن ما سيصدمكم هو أن الشاي 
له تأثيرات سلبية أكثر على جمال 

األسنان أكثر. 
ويشار إلى أن بعض الناس ميتنع عن 
بالشاي  ويستبدلها  القهوة  شرب 

ظّناً منه أّن هذا األخير يحتوي على 
كمية كافيني أقل.

لكن دراسة حديثة تبني أن مجموع 
والكروموجني،  التانينات  األحماض، 
مجتمعة  الكيمياوية  املــواد  هذه 
تؤدي إلى خراب األسنان واصفرارها.
الالفت فــي هذه الدراســة هو أن 
األحمــاض هي العنصــر األول في 
تلون األسنان وتبني أن أوراق الشاي 

فيها أنواع عدة من األحماض. 
اجلدير ذكــره، أن األحماض تضعف 
»املينا« الواقية لألســنان وجتعلها 

هشــة، كما أن »التانينــات«، مادة 
نباتيــة موجودة فــي النبيذ أيضا 
وتعد عدواً لألسنان البيض، في حني 
أن القهوة تضعف »مينا« األسنان 
متاماً كالشــاي إاّل أّنها حتتوي على 
نســبة »تانني« أقل مما يعني أنها ال 

تؤثر على لون األسنان كالشاي.
في احلالتــني إن كنتم من املدمنني 
القهــوة عليكم  أو  على الشــاي 
تنظيف أسنانكم بشكل منتظم 

بعد كل كوب.

أضرار القهوة والشاي
بعد األكل مباشرة

احذروا شرب الشاي أو القهوة بعد 
األكل مباشــرة ألن ذلك قد يسبب 
لكم التعب املزمن الحتوائهما على 
مادة التانــني. ومن املعروف جيداً أن 
القهوة حتتوي على نســبٍة عالية 
من الكافيني وميكــن أن جنده أيًضا 
في عددٍ كبيرٍ من أنواع الشــاي، وال 
سيما الشاي األســود. وقد أثبتت 
أّن الكافيني مينع اجلسم  الدراسات 
الغذاء بشــكٍل  امتصــاص  مــن 

كامٍل، وهو مــا يؤدي إلى نقٍص في 
الغذائية  والعناصــر  الفيتامينات 

األساسية مثل احلديد. 
وجتدر اإلشــارة إلى أن مادة التانني 
املوجودة في الشاي أو القهوة متنع 
امتصاص احلديد في اجلســم، وهو 
بالتعب  الشــعور  إلى  يؤدي  ما قد 

املزمن. 
واحلديــد عنصــر مهــم لتكوين 
تنقل  التــي  احلمراء  الــدم  كريات 
عنصراً  يعــد  كما  األوكســجني، 
مهمــاً إلنتــاج الطاقــة، ولذا جند 
يعانون من نقص  الذين  األشخاص 

احلديد يشتكون من اخلمول. 
والشــاي يحتوي على مادة التانني 
التي تقوم باالرتباط مع احلديد من 
امتصاصه  ومتنع  النباتــي،  املصدر 
بنســبة قد تصل إلى %64، لذا من 
األفضل عدم شــرب الشــاي بعد 
الطعام مباشــرة، خصوصاً  تناول 
احلديد  بنقص  املصابني  لألشخاص 
أو املعرضني له، كاألطفال واحلوامل 

وكبار السن.
 وينصح اخلبراء بشرب الشاي بعد 
وجبة غنيــة باحلديد في األقل بعد 
ساعة، كما يفضل تناول ما يحتوي 
علــى فيتامني C مثــل الليمون أو 
البرتقال، إذ يساعد فيتامني C على 

امتصاص احلديد في اجلسم.

هل ينطبق األمر
على القهوة أيضا؟

لقول اخلبــراء، فإن شــرب  وفقــاً 
احلديد  امتصاص  يقلل من  القهوة 
في اجلسم، ولكن بنسبة تقل عن 
الشــاي، قد تصل إلى %35، حسب 
دراسة نُشرت في صحيفة التغذية 

األميركية.

حقائق »مفاجئة« عن تأثير الشاي والقهوة
الروبوتات تفوق عدد البشر خالل 30 عامًا

توّقــع “إيــان بيرســون” عالم املســتقبل من مؤسســة 
“Futurizon”، أن عدد الروبوتات على األرض ســيرتفع إلى 9.4 
مليار بحلول عام 2048، أي أن الروبوتات ســيفوق عدد البشر 

خالل 30 عاماً.
ووجدت دراســة التي أجريت على 2000 بريطاني، إن »71 في 
املائة يخشــون من ظهور الروبوتات في اجملتمع وأن ستة من 
كل عشرة أشــخاص يعتقدون أن الروبوتات تشكل تهديدا 
ملســتقبل البشــرية، وقــال أكثر من نصف من شــملهم 
االستطالع أيضا إنهم يعتقدون أن العلماء لن يكونوا قادرين 

على التحكم في صعود الروبوتات الذكية صناعياً«.
وأكدت، أن »43 في املائة منا يخافون من أن الروبوتات ســوف 
تســيطر على اجملتمع، في حني أن 37 في املائة يخشــون أن 

يصبح الروبوت أكثر ذكاء من البشر«.
وقــال الدكتور بيرســون، أنه » رمبا يبلغ عدد ســكان األرض 
من الروبوتات نحو 57 مليون، وهذا ســوف ينمو بسرعة في 
املستقبل وبحلول عام 2048 ســتتفوق على البشر«، مبيناً 
أنه »بحلول عام 2028، ســوف تبدأ بعض هذه الروبوتات في 

الشعور مبشاعر حقيقية والرد علينا عاطفياً«.

»دوالب البكاء« للتخلص من ضغوط الدراسة
باقتراب فتــرة االمتحانات، يصاب املاليــني من الطالب حول 
العالم بالقلق، الــذي يتزامن مع ارتفاع معدالت التوتر، التي 
تؤثر بدورها سلًبا على مســتوى حتصيله الدراسي وذاكرته 

خالل تلك الفترة.
واســتطاعت جامعة »يوتــا« األميريكيــة، أن تبتكر حيلة 
ملساعدة طالبها للتحايل على القلق املرضي الذي يصيبهم 

قبيل فترة االمتحانات،
باالســتعانة بدوالب مخصص ليجلس فيــه الطالب يبكي 

حلني يتخلص من شحنة املشاعر السلبية التي تصيبه.
 وأوضحــت صحيفة »ديلي ميــل« البريطانيــة، أن »دوالب 
البكاء«، هو خزانة خصصتها اجلامعة لتتيح للطالب مكانًا 

خاًصا للبكاء بعيًدا عن أعني
زمالئهم، ابتكرها »نيمــو ميلر«، طالب بالســنة النهائية 
باجلامعة ملساعدته على تخطي مشاعره السلبية إبان فترة 

االمتحانات.
ووضع »ميلر« الئحة بأهم القواعد الواجب إتباعها الستعمال 
خزانــة البكاء، ومنهــا أال تتجاوز مدة اجللــوس باخلزانة عن 
10 دقائق، مشــددًا على أهمية غلق الباب جيًدا من الداخل 
لضمان أن يحظى الطالــب بخصوصيته، مع وجوب إطفاء 

األنوار داخل اخلزانة عقب اخلروج من اخلزانة.

األسرة دواء لمريض السكري
خلصت دراسة نفسية حديثة إلى أن دعم األسرة واألصدقاء 
قد يســاعد مرضى السكري على التحســن والتغلب على 

ضغوط املرض.
الدراســة اعتمدت على أكثر من 300 حالة من كبار الســن 
يعانون من السكري، لديهم جميعاً شخص يعتمدون عليه 
في مساعدتهم في التعامل مع املرض، عادة ما يكون شريك 

احلياة أو أحد األبناء.
الباحثــون ركزوا على الضغوط التــي تتملك املرضى ومدى 
معرفة األقارب واألصدقاء مبشاعر املريض واجلهد الذي يبذله 
في فعل أشــياء مثل االهتمام بــاألكل الصحي والتدريبات 

وتناول األدوية وفحص مستوى السكر في الدم.

متابعة الصباح الجديد:

تشير دراسة صغيرة إلى أنه عندما يحصل 
املراهقون على قســط أكبر من النوم في 
أيام الدراسة رمبا يقل الوقت الذين يركنون 
فيه إلى األنشطة الساكنة مثل مشاهدة 
التلفزيون أو اســتعمال الهواتف احملمولة 
وأجهزة الكمبيوتر من دون إحداث تغييرات 
كبيرة في عاداتهم اخلاصة بأداء التدريبات.
وطلــب الباحثون مــن 18 مراهقاً ينامون 

عادة من خمس إلى ســبع ســاعات في 
الليلة أن يأووا إلى الفراش مبكراً ويحصلوا 
على ســاعة ونصف الساعة إضافية من 
النوم في أيام الدراســة ملدة أسبوعني وأن 

يرتدوا أجهزة لتتبع النشاط خالل اليوم. 
وخــالل فترة أســبوعني منفصلــني تابع 
الباحثون مستوى نشاط املراهقني عندما 

التزموا بعدد ساعات نومهم املعتادة.
وعندما حصل املراهقون على قسط أكبر 
من النوم زادت ســاعات نومهم 71 دقيقة 

في املتوسط في أيام الدراسة.

ووفقاً لنتائج الدراســة التي نشــرت في 
دورية )طب النوم( فمع زيادة ساعات النوم 
قل الوقت اخملصص لألنشــطة الساكنة 
52 دقيقــة في املتوســط يومياً عما كان 
عليــه احلال عندمــا طلب منهــم إتباع 
عادات نومهم السابقة. لكن الوقت الذي 
خصصوه لنشــاط بدنــي خفيف أو قوي 
لم يتغير كثيراً وفقاً لقســط النوم الذي 

حصلوا عليه.
وقال كبير الباحثني في الدراسة توري فان 
ديك من املركز الطبي ملستشفى األطفال 

في سينســناتي »عندما ينــام املراهقون 
أقل يحتاجون كما تعلمون لشغل الوقت 

اإلضافي بشيء ما«.
وأضاف عبــر البريد اإللكترونــي »تبني أن 
الوقت اإلضافي الذي نقضيه مستيقظني 
ليس لــه منافــع صحية منضيــه فقط 
في اجللــوس... على العكــس عندما ينام 
األنشــطة  وقت  يســتغلون  املراهقــون 
الساكنة في النوم وهو ما يساعد مهارات 
احلالة  ويحسن  اجلســم  التفكير وصحة 

املزاجية«.

ملونشريط

 النوم يحسن مزاج المراهقين 
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سؤال

في حال شــعرت يومــاً ما بأن قلبــك انفطر 
نصفني، فســتتذكر مقدار األلم واحلزن املرافق 

لهذا اإلحساس »القاتل« لفترة طويلة.
وعلــى الرغم مــن أن القلب ال ينقســم إلى 
نصفني مثل الكاريكاتيــر األحمر الذي يتبادر 
إلــى األذهان، إال أن القلوب قد »تنكســر« في 
الواقع استجابة أللم أو إجهاد عاطفي شديد.

القلــب  »متالزمــة  ظاهــرة  اكتشــاف  ومت 
املكســور«، املعروفة باســم اعتــالل عضلة 
أو اعتالل عضلة القلب   »Takotsubo« القلب
العصبي، في عــام 1990 باليابــان، وتؤثر في 

الغالب على النساء.
الدكتــورة، نيكــول هاركــني، وهي  وقالــت 
مساعدة  وأستاذة  القلب  أمراض  اختصاصية 
في جامعة نيويــورك: » حتدث متالزمة القلب 
املكســور عندما تتباطــأ وظيفة ضخ القلب 
اســتجابة للضغوط  الشــخص مؤقتاً  لدى 

البدنيــة أو العاطفية الشــديدة. وليس من 
املعــروف متاماً ملاذا يحدث ذلــك، ولكن، هناك 
شــكوك حول ارتباطه باآلثــار الضارة الرتفاع 

مفاجئ في الكاتيكوالمني«.
ورداً على ذلك، فإن حجرة الضخ الرئيســة في 
القلب، البطني األيســر، تضعف تلقائيا، وفقاً 

لكلية الطب بجامعة هارفارد.
وميكن أن يكون »من الصعب تشــخيص حالة 
القلب املكســور، حيث أن األعراض متطابقة 

تقريباً مع أعــراض النوبة القلبية، مبا في ذلك 
ألم الصدر أو ضيق التنفــس«، وفقاً ملا ذكرته 

الدكتورة هاركني.
ومع ذلك، تقول هاركني: »تختلف حالة القلب 
املكسور عن النوبة القلبية، ألنه ال يوجد دليل 
على انسداد في الشــريان التاجي في تصوير 
األوعية. كمــا أن لها مظهــراً امنوذجيا على 

مخطط صدى القلب«.
واستطردت قائلة: »على الرغم من ندرة حاالت 
انكســار القلب، إال أنها أكثر شــيوعاً مما كان 
يعتقد سابقاً، وحتدث بني النساء وكبار السن 

في كثير من األحيان«.
وأوضحــت الدكتورة هاركــني أنه في معظم 
احلاالت »عادة ما يتعافى الناس لتعود قلوبهم 
إلى طبيعتها خــالل عدة أســابيع، ونادراً ما 
تؤدي هذه احلالة إلى الوفــاة ». وميكن أن تؤدي 
املتالزمة أيضا إلى تأثيــرات طويلة املدى على 

صحة القلب.

هل للقلب المكسور وجود؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من املتوقع أن تشارك اليوم في نشاط جماعي 
يضــم مجموعة من األشــخاص من بينهم 
أصدقاؤك ممن يشــاركونك نفس اهتماماتك 
يفكر  قد  والدينيــة.  والفكرية  الفلســفية 

احلبيب في مشاركتك في هذا النشاط.

يفضــل أن تســجل بعــض األفــكار على 
هاتفك أو في مفكرتك اخلاصة. سيكون من 
املهم جدا أن يكون لديك تســجيالت لهذه 
املناقشات حتى تستطيع الرجوع إليها بعد 

ذلك بسهولة.

قد تنسى معظم مواعيدك بسبب انشغالك 
في العمل أو في املنزل. قد يكون أحد األصدقاء 
على اتصال بك بشــكل دائم، وسيساعدك 
التخلــص من الضغط  احلديث معهم على 

والتوتر اللذين تشعر بهما.

قد يظهر شــخص جديد فــي حياتك، وقد 
يكون من بلد آخر. رمبا تقضي ساعات طويلة 
في التحدث مع هذا الشخص. حتدثك مع هذا 
الشــخص قد يطلعك علــى بعض األحداث 

والتطورات التي تتعلق مبجال عملك.

ســواء كنت مهتما بالفن أم ال، ستجد أنك 
مهتم بالرســم واملوســيقى والكتابة ورمبا 
تفكر في مشــروع ما يعتمد على أي شكل 
من أشــكال الفن. ســجل أفــكارك حتى 

تسطيع الرجوع إليها وقت احلاجة.

رمبا حتضر احتفاال من نــوع ما، وقد يكون 
هذا االحتفــال في منزل أحــد اجليران أو 
األصدقاء. مــن املتوقع أن تقرر حضور هذا 
إليك  املقربني  االحتفال مع أحد األصدقاء 

أو مع احلبيب.

توقع اليوم أن تتواصل مع بعض األشــخاص 
وتتعرف على أشــخاص جدد سيفيدونك في 
مجال عملك. ســتتعلم املزيــد منهم ورمبا 
يطلعونــك على عدد من اجملاالت اجلديدة التي 

ستفيدك على املدى البعيد.

قد تكون محــل اهتمام جميع األشــخاص 
احمليطــني بك اليــوم خاصــة أصدقائك ورمبا 
احلبيب. رمبا حتضر احتفــاال أو ندوة ما وتلقي 
خاللها كلمة أو رمبا تكون مســؤوال عن إدارة 

هذه احلفل أو هذه الندوة.

ســيالحظ كل شخص اليوم كم أنت جذاب 
ومتألق ووســيم. قد يكون هــذا الوقت هو 
املناسب لدعوة األصدقاء لزيارتك في منزلك 
أو للذهاب إلى النادي أو الســينما. عالقتك 

العاطفية على ما يرام.

بالقرب  اليوم على األرجــح  ســتقضي هذا 
مــن العائلة، أو األصدقاء، أو شــريك حياتك. 
رمبا تلتقي أيضا بشــركائك في العمل. هذه 
املقابالت ستكون سبب ســرورك وسعادتك 

وستجعل يومك مختلفا.

رمبا تقرر اليوم أن تســتضيف شــخصا ما في 
منزلك، ورمبا يكون هذا الشخص صديقا أو قريبا 
أو زميال يشاركك نفس اهتماماتك الفلسفية 
والروحانية والفكرية. األشــخاص الذين تسعد 

برؤيتهم وتهتم بهم سيكونون بجانبك.

الدلو الحوتالجدي

بعض األحــالم الغريبة التــي رأيتها الليلة 
املاضية في منامك قد يكون لها آثار جانبية 
على صحتك وعلى حياتك بشــكل عام. قد 
جتعلك هذه األحالم تفكر في مشاريع جديدة 

أو خطوات حاسمة جتاه مستقبلك.
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العواصم ـ وكاالت:
لالنطالق من  لويس هاميلتون،  عاد 
الصــف األول في بطولــة العالم 
لســباقات فورموال 1 للســيارات، 
بعدما فشــل فــي ذلك فــي آخر 
سباقني متتاليني.وقال بطل العالم 
)4 مرات( إنه من اجليد العودة لهذا 
هاميلتون  أخرى.وأبلــغ  مرة  املكان 
اجلماهيــر بعد التأهل فــي املركز 
الثانــي لســباق جائــزة أذربيجان 
الكبرى، رابع جوالت هذا املوســم: 
"أمتنى أال تكونوا افتقدتوني لفترة 
طويلة، السيارة كانت أفضل اليوم، 
مــا زالت هناك بعــض األمور التي 
نفتقر إليها لكن الوضع يتحسن".

مرسيدس  فريقه  هاميلتون  ووضع 
في مركــز أول املنطلقني في باكو 
املوســم املاضــي، لكــن شــكل 
البطولــة تغير بوضــوح منذ ذلك 
إذ فــاز سيباســتيان فيتل،  احلني، 
ســائق فيراري بأول ســباقني هذا 
في  املقدمة  من  وانطلق  املوســم 

آخر ثالثة سباقات.
ويتأخــر هاميلتون بـــ 9 نقاط عن 
الســائق األملاني متصــدر بطولة 
العالم، فيما خســر مرســيدس، 
البطــل فــي آخــر 4 ســنوات، 3 
األولى  للمــرة  متتالية  ســباقات 
التوربينية  احملركات  استخدام  منذ 
املكونة من 6 اسطوانات في 2014.

الذي  البريطاني،  الســائق  وفشل 
لم ينتصر في آخر 6 ســباقات منذ 
تشــرين األول املاضي، في الصعود 
علــى منصة التتويــج في الصني 
قبل أســبوعني، برغــم أنه حصل 
على نقاط للسباق 28 على التوالي 

وهو رقم قياسي.
مســئول  ايكلســتون  بيرني  وزاد 
 1 لفورمــوال  التجاريــة  احلقــوق 
السابق، من تعجب وسائل اإلعالم 
عندما حتدث عن أن املشــكلة رمبا 
تكمن فــي هاميلتــون وليس في 
الســيارة.وأبلغ شــبكة ســكاي 
سبورتس التلفزيونية "ال يبدو مثل 

هاميلتون الذي كنا نعرفه".

وأضاف املليارديــر البالغ من العمر 
87 عامــا : "عندمــا تتحدث معه 
عام  بشــكل  أفعالــه  وتشــاهد 
فهو ليس الســائق الــذي كان في 
املاضي، لكن هذا احلديث لم يقابل 
باهتمام من الســائق وتوتو فولف 
رئيس مرســيدس".وقال هاميلتون 
باقتضاب عند سؤاله بوضوح عما 
إذا كان يشعر بأنه على ما يرام كما 
املاضي: "سنرى في نهاية  كان في 

العام".
بابتســامة  األمر  نفى  لكن فولف 
يتحدث  بيرنــي...  هــو  "هذا  وقال 
ويفجر قنبلة وتبدأ وســائل اإلعالم 

في احلديث هذا رائع".
وكان األملانــي سيباســتيان فيتل، 
الترتيب  ســائق فيراري ومتصــدر 
العام أول املنطلقني في سباق جائزة 
أذربيجان الكبرى، احللقة الرابعة من 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1 
للســيارات، أمس بعــد تفوقه في 
على  الرسمية  التأهيلية  التجارب 

حلبة باكو، أول أمس.
البريطاني  العالــم  بطــل  واحتل 
مرسيدس  سائق  هاميلتون،  لويس 
من  وســينطلق  الثانــي،  املركــز 
فيتل،  إلــى جانب  األمامي  الصف 
للمرة  الصدارة  الذي سينطلق من 

الثالثة على التوالي.
وبعد أول ثالثة سباقات من املوسم 
4 مرات  ينفرد فيتل بطــل العالم 

بصدارة قائمة الســائقني، متفوقا 
بـ 9 نقــاط على هاميلتــون الذي 
سبق له التتويج بلقب البطولة 4 

مرات أيضا.
من جانبه، ســجل فالتيري بوتاس 
ســائق مرسيدس أســرع زمن أول 
أمس في التجربة احلرة األولى لسباق 
اجلائزة الكبرى فــي اذربيجان الذي 
يقام في باكــو ابتداء من يوم امس 
ضمن منافســات بطولــة العالم 
لسباقات ســيارات فورموال-1، في 
حني شــهدت التجربــة اصطدام 
ماكس فيرستابن ســائق ريد بول، 

باحلواجز.
حقــق بوتاس أســرع زمــن للفة 
متفوقــا بفــارق 0.035 ثانية على 
دانييل ريتشــاردو ســائق ريد بول، 
الصني،  املاضي في  بالسباق  املتوج 
وتالهما سيرخيو بيريز سائق فورس 

إنديا.
أما بطل العالــم البريطاني لويس 
هاميلتون ســائق مرسيدس، فقد 
سجل رابع أسرع زمن في التجارب.
فيتيل  سيبستيان  األملاني  وسجل 
الترتيب  متصــدر  فيراري،  ســائق 
العام للســائقني ببطولة العالم، 
عاشر أسرع زمن وقد اشتكى عبر 
االتصــال الالســلكي بفريقه، من 
مشكالت في إطارات السيارة، وجاء 
زميله الفنلندي كيمي رايكونن في 

املركز اخلامس عشر.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
البرازيلي  املنتخــب  طبيــب  أكد 
رودريغو السمر أن جنم باريس سان 
جرمان الفرنسي نيمار يبذل جهدا 
كبيرا للتعافي مــن اإلصابة التي 
املاضي،  تعرض لهــا في شــباط 
وســيعود فــي الوقت املناســب 
للمشــاركة مع بالده في مونديال 

روسيا الصيف املقبل.
"غلوبــو  ملوقــع  الســمر  وقــال 
"نيمــار  البرازيلــي  ايســبورتي" 
يتعافى بأفضل طريقة ممكنة. إنه 
يعمل بجهد كبيــر وتوقعاتنا هي 
أنه سيصل جاهزا بأفضل طريقة 
لكي يتمكن من املشاركة بشكل 
بكأس  اخلاصة  التماريــن  ممتاز في 

العالم".
وكان النجم السابق لنادي برشلونة 
االسباني، قد أعلن األسبوع املاضي 
انه ســيخضع لفحص جديد في 
17 أيار لتقييــم إعادة تأهيله بعد 
لها  التي خضع  اجلراحية  العملية 
في الثالث من آذار ، ملعاجلة كســر 
في مشــط القدم اليمنى تعرض 

له خالل مباراة ضد مرسيليا أواخر 
شباط.

وقال في حدث ترويجي في ســاو 
باولــو "الفحص االخير ســيكون 
في 17 ايار. وقتها ســأرى بشكل 
أفضل متى سأعلن أنني مستعد 
للعــب"، مضيفــاً "ليــس هناك 
تاريخ محدد، ولكن لكي أمنحكم 
تاريخا تقريبيا، فسوف أُعلن موعد 
قدرتي على العودة الى اللعب في 

17 ايار".
البرازيلــي  املنتخــب  ويخــوض 
معســكرا تدريبيــا بــني 21 و27 
ايار في تيريســوبوليس )والية ريو 
دي جانيــرو(، لكن الســمر اعترف 
بأن ابتعاد نيمــار عن املالعب منذ 
شباط يعني أنه يحتاج في البداية 
لياقــة مخصص في  برنامج  الى 
كأس  نهائيات  تسبق  التي  الفترة 

العالم.

وتابــع "نحتاج لتحســني لياقته 
على  تراجعــت  ألنهــا  البدنيــة 
يتعافون  الذين  الالعبــون  األرجح. 
من االصابات يســتحقون تقييما 
فرديا لتصميم أفضل استراتيجية 
فرنسية  تقارير  لهم".وكشــفت 
األســبوع املاضــي أن أغلى العب 
العاصمة  الى  العالم سيعود  في 
باريس  ناديه  الفرنسية حيث مقر 

سان جرمان، في أيار املقبل.
ان  "ليكيــب"  صحيفــة  وأوردت 
عودة الالعــب الدولي متوقعة في 
"منتصف أيــار على أبعد تقدير"، 
للمشــاركة في احتفــاالت ناديه 
بإحــراز لقب الــدوري احمللي للمرة 
الستة  املواســم  في  اخلامســة 

األخيرة.
أما اذاعة "ار ام سي" فأشارت الى 
ان هذه العودة متوقعة "في مطلع 
أيار "، حيث سيواصل نيمار مرحلة 
التأهيل بعد العملية التي أجراها، 
مبســاعدة اثنــني مــن أخصائيي 
العاصمة  فــي  الفيزيائي  العالج 

الفرنسية.
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مدريد ـ وكاالت:
اإلســباني،  مدريد  ريــال  واصــل 
صدارته لترتيــب األندية األوروبية، 
في الســنوات الـــ 5 املاضية، في 
عن  أمس،  أول  الصــادر  الترتيــب 

االحتاد األوروبي.
ونشــرت صحيفة مــاركا، ترتيب 
أنديــة القارة العجــوز، في آخر 5 
سنوات، والذي يعتمد على مباريات 

الفرق في املسابقات األوروبية.
وأوضحــت الصحيفة، أن أتلتيكو 
مدريد اســتطاع أن يرتقي للمركز 
مدريد،  ريال  املتصدر  الثاني، خلف 
على اعتبــار أن الروخي بالنكوس، 
وصل لنهائي دوري األبطال، مرتني، 
خالل نســختي 2014 و2016، كما 
الدوري  نهائــي  بلوغ  مــن  يقترب 

األوروبي هذا املوسم.
وجــاء ترتيــب أول 10 أندية، على 
ريــال مدريد )158   : التالي  النحو 
ألف نقطة(.. ثــم أتلتيكو مدريد 
)135 ألف نقطــة(.. وبايرن ميونخ 
)134 ألــف نقطة(.. فبرشــلونة 
)132 ألف نقطة(.. ويوفنتوس )126 
ألف نقطة(.. وإشبيلية )113 ألف 
نقطة(.. ثم باريس ســان جيرمان 
ومانشســتر  نقطة(..  آالف   109(
سيتي )100 ألف نقطة(.. وآرسنال 
)93 ألف نقطة(.. ثم نادي بوروسيا 

دورمتوند )89 ألف نقطة(.
من جانب اخر، كشــف زين الدين 
الفنــي لريال مدريد،  املدير  زيدان، 
عــن صعوبة مشــاركة ناتشــو 
فيرنانديز، فــي إياب نصف نهائي 
دوري األبطال، يــوم غد، أمام بايرن 

ميونــخ، بداًل من دانــي كارفاخال 
املصاب.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، عقب 
فوز امللكــي على ليجانيس )1-2(، 
في الليجا،: »من املمكن أن يلعب 
فاسكيز في مركز الظهير، ناتشو 

لم يتــدرب معنا، ومــن الصعب 
مشاركته غٍد«.

اللعب بكاسيميرو كمدافع،  وعن 
أجاب: »لم يكن األمر سوى إلراحة 
ســيرجيو راموس ورافاييل فاران«.
ونفى زيــدان غضبه مــن فريقه 
خالل املباراة، قائاًل: »لم أكن غاضًبا 

مــن الالعبني، لقد كنــت غاضًبا 
من نفسي بشــكل أكبر، بسبب 
بعــض اجلوانب.. ســعيد للغاية 
بــأداء الالعبــني، لكــن بالتأكيد 
لســنا سعداء بخســارة الليجا، 
لقد فقدنا العديد من النقاط في 

البداية«.

واســتطرد: »أجرينــا 10 تغييرات 
على التشــكيل، وأشركنا العبني 
لــم يلعبوا كثيــرا، ولكن أداءهم 
كان مثاليــا.. الشــوط األول كان 
كنا  لكننا  أقــل،  والثاني  رائعــا، 
ندرك مســبقا، أن الشوط الثاني 

سيكون أكثر صعوبة«.

زيدان:  قال  أشرف حكيمي،  وحول 
إنها قرارات،  »لم يحدث أي شيء، 
ال زال صغيــر الســن، وهذا عامه 
األول معنا، علينــا أن منضي معه 

ببطء، لعب وظهر بشكل جيد«.
ودانــي  بيــل،  جاريــث  وبشــأن 
ســيبايوس، وكرمي بنزميا، رد بقوله: 
»يجب على األول، أن يســتمر في 
العمل اجلــاد، كما فعــل اليوم.. 
ســعيد بأداء الثاني، أمــا الثالث 
فيســتطيع أن يبتســم أكثــر، 
اإلطالق«. علــى  قلًقا  أنا لســت 
بايرن ميونخ،  وبخصوص مواجهة 
أن  »يجب  الفرنســي:  املدرب  قال 
نكون علــى قدر املســتطاع من 
للقاء  مســتعدون  نحــن  اجلودة، 
بتصميــم عظيم، ســوف نلعب 

مباراة العام«.
أن نلعــب مباراة  وأردف: »علينــا 
كبيــرة أمــام بايــرن، أطلب من 
اجلماهيــر أن يكونــوا معنا، كما 
لم يفعلوا من قبل، سنحتاجهم 

للوصول إلى املباراة النهائية«.
وعــن بايرن، قال زيدان: »ســيأتون 
مللعب البرنابيــو دون ُعقد.. قدمنا 
مباراة جيدة للغاية في الذهاب، ال 
سيما على مستوى النتيجة، اآلن 
علينــا الفوز فــي ملعبنا، نحتاج 
لتصميم كبير.. إذا ما حتلينا بهذا 
األمر، سنلعب بشــكل جيد، وإذا 
لعبنا جيدا، ستكون لدينا حظوظ 
قوية في الفوز«.وواصل: »ندرك ما 
حدث لنا أمــام يوفنتوس، وكذلك 
العام املاضي أمام بايرن، وندرك أنه 
بعد مباراة الذهــاب، علينا تقدمي 
مباراة قوية على جميع األصعدة«.

زيدان يوضح سر غضبه.. ويكشف عن حل أزمة الظهير

ريال مدريد يتزعم أوروبا.. وأتلتيكو يتفوق على برشلونة

العبو ريال مدريد

نيمار

الفورال 1

روما ـ وكاالت:
صعــد إمبولي إلــى مصاف أنديــة الدرجة 
األولى في إيطاليا بعد تعادله مع نوفارا 1-1 
أول أمــس في املرحلة الثامنــة والثالثني من 
بطولة الدرجة الثانية.وكان إمبولي هبط إلى 

الدرجة الثانية في املوسم املاضي.
وضمن إمبولي أيضــاً بنقطة التعادل اليوم 
وخسارة منافســيه املباشرين بارما وباليرمو 
لقب بطولة الدرجة الثانية حيث رفع رصيده 
إلى 77 نقطــة، بفارق 14 نقطــة عن أقرب 
منافسيه.  ويتأهل فريقان من الدرجة الثانية 

إلى األولى، ويخوض الثالث امللحق.

مدريد ـ وكاالت:
دفع املدرب اإليطالي فينتشــنزو مونتيال ثمن 
تدهور إشبيلية، إذ أعلن النادي اإلسباني إقالته 
أول أمس من منصبه بعد أربعة أشــهر فقط 
من تعيينه وسلم الشعلة للمخضرم خواكني 

كاباروس.
وكتب النادي األندلســي في بيان »اتخذ النادي 
السيئة  النتائج  القرار بسبب سلســلة  هذا 
للفريق الذي لم يفز منذ 13 أذار .. وبخســارته 
اجلمعة أمام ليفانتي 1-2، وهي الرابعة في آخر 
ســبع مباريات، تواصلت متاعب إشبيلية في 
املركز السابع.ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من 
اخلسارة املذلة أمام برشلونة صفر5- في نهائي 
مســابقة الكأس.وكان مونتيال )43 عاما( قد 
عني في نهاية كانون األول بدال من األرجنتيني 

إدواردو بيريتسو.
إشــبيلية  أقصى  اإليطالــي،  إشــراف  وحتت 
مانشســتر يونايتد اإلنكليزي من ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا )0-0 و2-1(، وبلغ ربع النهائي 
لكنه أقصــي الحقا أمام بايرن ميونيخ األملاني 

)1-2 و0-0(.
أمــا كاباروس )62 عاما( الذي كان من دون فريق 
بعد رحيله عن األهلي القطري، فال ميلك سوى 
أربــع مباريات في الــدوري حملاولــة البقاء بني 
املركزين اخلامس والسابع والتأهل بالتالي إلى 
الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.وكان كاباروس قد 

أشرف على إشبيلية بني 2000 و2005.

طرابلس ـ وكاالت:
تــوج فريق النصر، بلقب الــدوري الليبي لكرة 
الســلة، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه، 
علــى نظيره أهلي طرابلــس، بنتيجة 65-68.
وكان فريقا النصر وأهلــي طرابلس، قد تعادال 
في النقاط، قبل هذه املباراة، برصيد 17 نقطة.
وشــارك في البطولة، أندية أهلــي طرابلس 
وأهلــي بنغازي واملدينة والشــباب إضافة إلى 

النصر.

إمبولي يعود إلى دوري 
األضواء اإليطالي

إشبيليه يقيل مونتيال 
بعد 4 أشهر من تعيينه

النصر الليبي يتّوج 
بلقب دوري السلة
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نيمار يتعافى بالشكل المطلوب وسُيشارك في المونديال

روما ـ وكاالت:
ذكرت تقاريــر صحفية أن مخاوف 
تســود نادي روما، بسبب إمكانية 
التســيو،  »أولتــراس«  تشــجيع 
لليفربــول اإلجنليزي في إياب الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتقــام  مباراة اإليــاب في ملعب 
وكان  املقبل،  األربعاء  األوليمبيكو، 
»اجليالوروسي« قد خسر ذهابًا في 
صحيفة  2ـ5.وذكرت  »األنفيلــد« 
املقرر  أنه من  اإليطالية  »التيمبو« 
أن يســتخدم نادي ليفربول املركز 
التســيو  بنادي  اخلاص  التدريبــي 
ملباراة  اســتعدادًا  »الفورميلــو«، 

اإلياب.
رئيس  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
بعرض  لوتيتــو  التســيو كالوديو 
خدماته على النادي األحمر، مؤكًدا 
العالقة القوية بني الناديني.وحدثت 
توأمة تاريخية ما بني الناديني منذ 
عــام 1984، عندما فــاز ليفربول 

على رومــا في نهائي دوري األبطال 
قبــل 34 عاًما.وكان العب وســط 
التســيو، لوكاس ليفا قد أشعل 
بأنه: »ال  اعترافه  األجواء من خالل 
يوجد أي مشــجع للفريق يريد أن 
نهائي  في  التاريخي  منافسه  يرى 
دوري األبطال، لذا فمن الواضح أن 

اجلميع سوف يدعمون ليفربول«.
فإن  »التيمبو«،  ووفًقا لصحيفــة 
هنــاك إمكانية لنشــوب أحداث 
عنــف، حيث أن أولتراس التســيو 
رمبا تتحد مع مشــجعي ليفربول 
اإليطالية  العاصمة  إلى  القادمني 
وســيحاولون خلق اشتباكات مع 

مشجعي روما.
باجلديد، حســب  األمر ليس  وهذا 
ما أشــارت له الصحفيــة، فقد 
سبق ملشجعي التسيو املتعصبني 
أن احتدوا مــع أنصار فــرق قادمة 
وجمهورية  وكرواتيــا،  بولندا،  من 

التشيك.

»أولتراس« التسيو يثير ذعر 
روما قبل موقعة ليفربول

هاميلتون يعود لمطاردة 
فيتل في سباق أذربيجان

بوتاس يسجل أسرع زمن بالتجربة األولى



إعالم نادي الشرطة
جــددت الهيئــة االداريــة لنــادي 
مع  تعاقدها  الرياضــي  الشــرطة 
املدرب الكبيــر ظافر عبد الصاحب 
للموسم املقبل ؛؛ صاحب الذي درب 
يد الشــرطة في املواســم الثالثة 
العالمة  معهــم  وحقق  املاضيــة 
الكاملــة واحرز درع الــدوري لثالث 
مواســم متتالية وقاد يد القيثارة 
البطولة  في  الثالــث  املركز  ألحراز 

العربية في تونس واخلامس اسيوياً 
في الهند.

اتفقت  الشــرطة  ادارة.  ان  يذكــر 
لظافر  التجديــد  علــى  باإلجماع 
صاحــب ويعتبــر الصاحــب هــو 
مكســب حقيقــي لكــرة اليــد 
العراقيــة بصــورة عامــة والنادي 
الشرطة بصورة خاصة كما ان ادارة 
الشرطة تركت للمدرب حق اختيار 

الكادر املساعد له.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجــرى 42 العبا مــن موهوبي كرة 
اليد من تولدات ) 2001 الى 2006 ( ، 
االختبارات البدنية واملهارية الدورية 
والتــي تنفذهــا جلنــة االختبارات 
التابعــة للمركز الوطنــي لرعاية 
ليث  من  ،املكونة  الرياضية  املوهبة 
محمد وكرار لعيبــي ودعاء يحيى، 
وبتوجيــه ومتابعة مــن قبل مدير 

عام دائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
سوالف  ومعاونه  املوســوي  طالب 

حسن.
اليد  املــدرب في مركز كــرة  وقال 
عبد الوهــاب محمود ان االختبارات 
التقومي والقياس  اعتمدت معاييــر 
بدنية  اختبــارات  الى  وانقســمت 
ومهاريــة ، اذ تضمنــت البدنيــة 
والقفز  والقوة  الســرعة  اختبارات 

والقــوة االنفجاريــة للــذراع ، اما 
اختبارات  شــملت  فقــد  املهارية 
الباص والتســليم والتهديف على 
بعد 25 م الى جانــب اجلري بالكرة 
، مضيفــا ان النتائــج كانت جيدة 
وحققت الهــدف املرجو منها وهو 
تطويــر قابلية الالعبــن ومعاجلة 
مكامن اخللــل اذا ماوجدت والعمل 

على تصحيحها في املستقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقــود طاقمنــا الدولي الشــاب 
)نخبة آســيا( املؤلف من زيد ثامر 
للوســط واكــرم علي مســاعد 
أول وميثــم خماد مســاعد ثاني، 
اخلامســة من  اجلولة  إياب  مباراة 
كأس  لبطولة  اخلامسة  اجملموعة 
االحتاد اآلســيوي/ شرقي آسيا بن 
فريقي بنغالــور الهندي ومواطنه 
أزوال التي ســتجرى في الساعة 
يوم  والنصف من مساء  اخلامسة 

االربعاء املقبل 2 آيار املقبل.
وقال احلكم الدولــي، زيد ثامر، ان 
املالك التحكيمي يواصل حتضيراته 
التي ســتكون على  املباراة  إلدارة 
درجــة عالية مــن االهمية، حيث 
حقــق فريــق بنغالــور الفوز في 
املباراة االولى بثالثة أهداف مقابل 
هدف لفريق أزوال، ويتطلع الفريق 
الفائز إلى فك شراكة النقاط مع 
الذي  املالديفي  رادينــت  نيو  فريق 

يتصدر الترتيب وله 9 نقاط، فيما 
يتخلف بنغالور عن املتصدر بفارق 
االهداف، ويقف في ترتيب اجملموعة 
فريــق ابهاني دكا البنغالديشــي 
ثالثا وله 4 نقاط، فيما يحتل أزوال 
املركــز الرابع االخيــر وله نقطة 
واحــدة فقط.. واوضــح ان مقوم 
احلكام ســيكون السعودي خليل 

املالك  ان طموحات  مبينــا  جالل، 
وقيادة  النجاح  حتقيق  التحكيمي 
املباراة إلى بر األمان وكســب ارفع 
من  التحكيم  مقوم  من  الدرجات 
أجل تعزيز جــدارة احلكم العراقي 
في احملفل القــاري واحلصول على 
واجبات جديــدة تضاف إلى رصيد 

قضاة املالعب.
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تايكواندو الشرطة يحصد 
أوسمة التفوق بإيران

اليوم.. استكمال مباراة 
الشرطة والحدود

لقاءات وتدريبات للمركز 
الوطني ومنتخبي الناشئة 

والشباب بالمصارعة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالتايكواندو،  الشــرطة  نادي  قال مدرب فريق 
نبيل قاســم، ان العبيه حصدوا النجاحات في 
بطولتي الفجــر الدولية املصنفة G1 ، وأندية 

آسيا اللتن اختتمتا مؤخراً في إيران.
وذكر ان فريقــه حل ثانياً فــي بطولة الفجر 
املصنفة G1 بعد حصوله على 3 أوســمة من 
البرونز بعد منافسة قوية بن 205 العب ميثلون 
17 دولــة، واوضح ان أوســمة النجاح حصل 
عليها الالعبون )ســجاد محمد وعلي قاسم 

ووسام ظاهر(.
وبن ان فريق نادي الشرطة اشترك في بطولة 
آندية آســيا، وحصل على املركز الرابع بن 39 
فريقــاً ميثلــون 12 دولة، فقد حقــق االخضر 
5 أوســمة منهــا فضية للمحتــرف اإليراني 
بهزاد خدادي في وزن 80 كغم، و4 أوســمة من 
البرونز لالعبن حســن رحسن بوزن 63 كغم 
ومصطفى ناصر وزن 74 كغم واإليراني محمد 
ســليماني بوزن 54 كغم ووســام ظاهر 87+ 

كغم.
واضاف: ان نادي الشرطة بالتايكواندو سبق ان 
حقق املركز اخلامس على صعيد قارة آسيا في 
العام 2017، وهذه اإلجنازات أتت لتؤكد مقدرة 
الفريق علــى تعزيز حضوره اخلارجــي والفوز 

بأوسمة النصر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املســابقات باحتــاد الكرة املركزي، 
أمس، موعد إكمال الشــوط الثاني من مباراة 

احلدود والشرطة، في الدوري املمتاز.
وقال مدير جلنة املســابقات، شهاب أحمد، في 
تصريحات صحفية »اللجنة قررت اســتكمال 
املباراة، اليوم االثنن، بعدما توقفت يوم اجلمعة 
املاضي، بســبب ســوء األحوال اجلوية، عقب 
انتهاء الشــوط األول«.. وأكد أحمد أن املباراة 
لن تعاد، ولكن ستســتكمل بدًءا من الشوط 
الثانــي، والنتيجة تشــير لتقدم الشــرطة، 
بهدف من دون رد، سجله عالء عبد الزهرة، في 
الدقيقة 16.. فيما فاز أمس النفط بهدف امين 
حســن في الدقيقة 27 علــى مضيفه نفط 

ميسان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بناء على توجيهات مدير عام دائرة شؤون االقاليم 
ومعاونه ســوالف  املوســوي  طالب  واحملافظات 
حسن ، بأنفتاح املركز الوطني للموهبة الرياضية 
على االحتادات واالندية الرياضية مبا يخص اقامة 
املعســكرات التدريبية املشتركة وتبادل اخلبرات 
، ضيــف املركــز الوطني للمصارعــة منتخبي 
الناشئن والشباب للمصارعة على قاعة املركز 
اذ اجريت تدريبات مشــتركة بن العبي املنتخب 
وموهوبي املركــز ، الهدف منها توفير االحتكاك 

لالعبن وتبادل اخلبرات لالعبن واملدربن.
وقال مدير املركــز الوطنــي للمصارعة د .علي 
ســلمان عبد : ان 40 العبا من منتخبي الشباب 
والناشئن انخرطوا مبعسكر تدريبي مشترك مع 
موهوبــي املركز الوطني اســتمر خلمس وحدات 
تدريبيــة ، مضيفا ان هذا املعســكر عاد بنتائج 
ايجابية على الطرفن من خالل توفير االحتكاك 
وتبادل اخلبرات وبالتالي تعزيز التدريبات التي من 
شــأنها تطوير االداء املهاري لالعبن وتعوضهم 
عن اقامة املعســكرات اخلارجية ، مشيرا الى ان 
املعسكر شهد ايضا تواجد احد العبي منتخب 
اليمــن للناشــئن مــع مدربه والذي يســتعد 

لبطولة اسيا للمصارعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال املدير اإلداري ملنتخب الناشئن، 
حتت 16 لكرة القدم، علي وهيب، ان 
ال مجموعة ســهلة في النهائيات 
اآلســيوية، وجميــع املنتخبات الـ 
16 التي تأهلت متلك مؤهالت فنية 
بسيطة  متفاوتة  نسبة  مع  عالية 
جدا، في ضوء ما وصلت إليه الكرة 
في بلــدان قارة آســيا على صعيد 
التخطيط  بفضل  العمرية  الفئات 
واملتابعة واملشاركات املتواصلة في 

شتى البطوالت.
قرعة  بشــأن  حديثــه،  فــي  وبن 
النهائيــات التي اقيمت في ماليزيا 
بالتأكيد  أول أمــس، ان الطمــوح 
القاري  اللقب  علــى  احلفاظ  يبقى 
للنســخة الثانيــة علــى التوالي 
بعــد النجــاح فــي العــام 2016 
الرافدين كأس  عندما خطف ليوث 
البطولــة التي اقيمــت في الهند 
على حساب املنتخب اإليراني بفارق 
ركالت اجلزاء بعد التعادل الســلبي 
في الوقت االصلــي للمباراة، حيث 
بجدارة  النهائيات  في  فريقنا  تفوق 
تخطي  بعــد  اللقــب  واســتحق 

املنافسن بثقة كبيرة.
واوضح ان املهمة ليســت سهلة، 
فحامل اللقب يحسب له حسابات 
خاصة، وســتكون عليــه ضغوط 
كبيرة في هاجس االحتفاظ باللقب 
باملباريات  التركيــز  فــي  والدقــة 
االخــرى،  املنتخبــات  ومواجهــة 

فاملنافســن اقوياء فــي اجملموعة، 
ولكن املــالك التدريبي بقيادة علي 
هادي ومســاعديه شــاكر محمد 
ومدرب حراس  واحمد جمعة  صبار 
املرمى علي حسن مشربت، يراهن 
على مقدرة عناصــر الفريق واالداء 
الفني العالي الذي يتميزون به، من 

اجل التفوق في املالعب املاليزية.

املدة املقبلة سيتم تهيئة  ان  وتابع 
املنهاج املتميز للنهائيات اآلسيوية، 
ويتضمــن اجراء معســكر تدريبي 
داخلي فــي أول خطوة نحو احلفاظ 
على اللقب اآلسيوي، فيما سيكون 
محطــات  الناشــئ  للمنتخــب 
تدريبيــة اخرى خارجيــة ومباريات 
علــى مســتوى كبيــر، مــن أجل 

التحضيــر الذي يتناســب وحجم 
املهمة القارية ملنتخب الناشئن.

وهيــب، ناشــد، اجلميــع ان يقف 
إلى جانب املنتخــب الوطني لفئة 
الذي ســيكون سفيراً  الناشــئن 
للكــرة العراقيــة فــي النهائيات 
اآلسيوية ساعياً إلى تعزيز حضوره 
في احملفل القــاري الكبير واحلفاظ 

على اللقــب يتطلب بذل املزيد من 
اجلهود فــي آليات الدعــم وتهيئة 
املناخــات املثاليــة لتحقيق اإلجناز 
اآلســيوي الذي ميلك العــراق فيه 
بفضل  وذلــك  كبيــرة،  حظــوظ 
املنتخب  يضمها  التــي  االمكانات 
الواعــد، واملقــدرة واالصــرار على 
تســجيل النجاحات فــي مباريات 

النهائيات من اجــل ضمان التأهل 
إلى مونديال العالم حتت 17 ســنة 

في بيرو 2019.
وذكر ان العراق تاهل إلى النهائيات 
اآلســيوية، ممثــالً عن العــرب مع 
منتخبــات االردن وســلطنة عمان 
املنتخبات  تتنافــس  حيث  واليمن، 
العربية الثالثة في اجملموعة الثانية 
الشمالية،  كوريا  منتخب  ومعهم 
لذلك ستكون مهمة العراق صعبة 
ايضا في هذا االطــار، فاللعب إلى 
جانــب منتخبــات متطــورة مثل 
أســتراليا وكوريــا اجلنوبية يحتاج 
إلى اعداد مثالي، وبرغم ان املنتخب 
االفغاني يــكاد يكون األضعف في 
اجملموعة، لكن تطورا واضحاً حصل 
فــي مســتويات املنتخبــات التي 
تصنف بانهــا فقيرة كرويا في قارة 

آسيا.
لفئة  آسيا  نهائيات  قرعة  ووضعت 
الناشئن حتت 16 عاماً لكرة القدم، 
التي ســتجرى فــي ماليزيا للمدة 
من 20 أيلول لغاية 7 تشــرين األول 
املقبلــن، منتخبنــا حامــل لقب 
اجملموعة  في  الســابقة،  النسخة 
الرابعة إلى جانب أســتراليا وكوريا 

اجلنوبية وأفغانستان.
ويســتهل منتخبنــا مبارياته في 
النهائيات، مبالقاة أفغانســتان يوم 
22 أيلول، فيما يلتقي أستراليا في 
25 منه، في حــن يختتم مبارياته 
فــي اجملموعة يوم 28 من الشــهر 
الكوري  يواجــه نظيره  ذاته عندما 

اجلنوبي.

قرعة آسيا تضع الناشئة إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية وأفغانستان
معسكر داخلي باكورة اإلعداد

منتخبنا الوطني للناشئني بكرة القدم

الطاقم التحكيمي الدولي
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إعالم نادي الجوية

العربية  االندية  بطولــة  قرعة  اوقعت 
لكرة القــدم » بطل الــدوري العراقي 
امام  القوة اجلوية  املاضي«،  للموســم 
احتاد العاصمة اجلزائري ، للدور االول من 
بالثامن من  التي ســتنطلق  البطولة 
شهر آب املقبل وبنظام الذهاب واإلياب.

وخصص االحتــاد العربي لكرة القدم، 5 
مالين دوالر للفريــق املتوج باللقب في 
النســخة اجلديدة، في حن سيحصل 
صاحــب املركز الثاني علــى مبلغ 2.5 
مليون دوالر، وصاحب املركز الثالث على 

مليون و 500 ألف دوالر أمريكي.
ويعــد نادي احتــاد العاصمــة اجلزائري 
من افضــل االندية فــي اجلزائر والقارة 
املركز  علــى  حصل  وقــد  الســمراء، 
الثاني لدوري احملترفن اجلزائري باملوسم 
املاضي.. وســتقام مبــاراة الذهاب بن 
القوة اجلوية واحتــاد العاصمة اجلزائري 
بالثامن من شهر اب املقبل على ملعب 
كربالء الدولي، في حن ستكون مباراة 
االياب في اجلزائر بالتاســع من شــهر 

ايلول املقبل.
وتســبق مباريات دور الـــ 32، مباريات 
الــدور التمهيدي التي تبــدأ في األول 
من آيار املقبل وتنهي في العاشــر من 
نفس الشهر، وتشــهدها مدينة جدة 
السعودية، حيث سيتأهل منها فريقن 
لالنضمام إلــى الـ30 فريقــا املتأهلة 

مباشرة.

كما، يالقــي فريق القــوة اجلوية لكرة 
القدم، فريــق العهد اللبنانــي بالدور 
نصف النهائي لكأس االحتاد االســيوي 

ملنطقة غرب اسيا خالل شهر املقبل.
وضمن صقور القوة اجلوية التواجد في 
االحتاد االسيوي  النهائي  لكأس  نصف 
عن منطقة غربي اســيا، بعدما تأهل 
كأفضل ثاني عن اجملموعات الثالث، في 
حن تأهل العهد اللبناني كمتصدر عن 
كأس  بطل  ويطمــح  الثانية  اجملموعة 
االحتاد االسيوي بأخر نسختًن، بتحقيق 

البطولة للمرة الثالثة توالياً.
وسيكون لقاء الذهاب بن الفريقن في 
كربالء في الثامن من الشهر املقبل، في 
االياب في اخلامس  حن ستكون مباراة 

عشــر من الشــهر ذاته في العاصمة 
اللبنانيــة بيروت .. يشــار الى ان ممثال 

األردن في بطولة كأس االحتاد االسيوي، 
ســوف يصطدمان معاً بــدور النصف 

النهائي لكأس االحتاد االسيوي في قمة 
مثيرة بن الفيصلي واجلزيرة.

إلى ذلــك، قفز القوة اجلوية إلى وصافة 
الدوري املمتاز، بشكل مؤقت، بعد فوزه 
على الســماوة، أول أمس، بهدفن من 
دون رد، علــى ملعب الشــعب الدولي، 
والعشــرين..  الرابعة  اجلولة  حلســاب 
الســابق،  الدولي  التســجيل،  افتتح 
صالح ســدير، فــي الدقيقــة الـ14، 
وواصل القــوة اجلويــة ضغطه، حيث 
عــزز النتيجة في الدقيقة 75، بالهدف 

الثاني عبر أمجد راضي.
وبهذا الفوز، بات رصيد القوة اجلوية 51 
نقطة، في املركز الثاني مؤقًتا، باعتبار 
أن مبــاراة الشــرطة أمام احلــدود قد 
تأجلت، بسبب سوء األحوال اجلوية، في 
حن جتمد رصيد السماوة عند النقطة 

22، في املركز اخلامس عشر.
يشــار إلى ان نادي القوة اجلوية، يقوده 
الكابنت  مــن  املؤلف  التدريبــي  املالك 
راضــي شنيشــل ومســاعديه جبار 
هاشــم ورزاق فرحــان ومــدرب حراس 
املرمى هاشم خميس، وهو بطل الدوري 
املمتاز للموسم السابق، فيما حاز على 
لقب كأس االحتاد اآلسيوي بالنسختن 

السابقتن 2016 و2017 على التوالي.

واحتفل نــادي القوة اجلوية مبناســبة 
الذكرى الســابعة والثمانن لتأسيس 
النادي، والذي يصادف االحد املاضي وهي 
مناســبة عظيمة وكبيرة على عشاق 
فريــق القــوة اجلوية وكل مــن ينتمي 

ويعشق كيان هذا النادي.
وأكد نائــب رئيس الهيئة االدارية لنادي 
القــوة اجلوية وليــد الزيــدي بحديث 
خاص: ان يوم تأســيس أعــرق االندية 
في  الكبيرة  االنديــة  واحــد  العراقية 
أسيا، هي مناســبة لها خصوصيتها 
ومكانتها فــي قلوبنا، فهذا النادي ولد 
كبيراً، وســيبقى كبيــراً، بتاريخ ناصع 
واخلارجي..  احمللية  واالجنازات  بالبطوالت 
وتابــع الزيــدي: اود ان اهنــئ رئيــس 
الهيئــة االدارية للنــادي الفريق الركن 
انور حمة امــن، وكافة اعضاء الهيئة 
االدارية وجميع الفرق املتواجدة بالنادي 
في  املتواجدة  واجلماهيــر  واملوظفــن 
جميع انحاء العراق والعالم وجميع من 
ارتدى فانيلة الصقور، مبناســبة ذكرى 
تأسيس نادي القوة اجلوية.يذكر الى ان 
نــادي القوة اجلوية تأســس عام 1931، 

وهو اول نادٍ رسمي في العراق.

يواجه العهد اللبناني بنصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

الجوية يدشن البطولة العربية بلقاء اتحاد العاصمة الجزائري 8 آب 

تقرير

لقطة سابقة لفريق القوة اجلوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز رئيس االحتــاد املركــزي لبناء 
املكتــب  بعضويــة  االجســام، 
التنفيــذي لالحتاد االســيوي لبناء 
انتخابات  االجسام.. جاء ذلك خالل 
االحتــاد التي جرت في منغوليا على 
هامش بطولة اسيا التي انطلقت، 
امــس االول، وشــارك  العــراق في 
البطولــة بـــ 12 العبــا.. وجنــح 

متسابقونا بتحقيق نتائج متميزة، 
إذ احرزنــا املركــز االول فــي اوزان 
60كغم الذي فاز به مؤيد ســامي، 
و90كغم حلمه حســن، و100كغم 
لســيف  و55كغم  ســالم،  لعلي 
علــي. أما املركز الثانــي، فكان من 
نصيب كل من متســابقينا فاضل 
عبــاس فــي وزن 55كغــم، وليث 
65كغم، وعلي كرمي  وزن  اسعد في 

فــي وزن 80كغم، واحمد فخري في 
85كغــم، ومحمــود وردي في  وزن 
100+كغم، في حن احرز تركي  وزن 
حيدر املركز الثالث في وزن 75كغم، 
اضافة الى كروت االحتراف لألبطال 
حمه حســن وعلي سالم. أما في 
املاســترز، فأحرز فاضل نعمة  فئة 
الوســام الفضي، ونال قيصر خلف 

الوسام البرونزي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثامنة  النســخة  قرعة  وضعت 
للناشئن،  اآلسيوية  البطولة  من 
التــي حتتضنهــا  اليــد،  بكــرة 
من  الفترة  خالل  عمان،  العاصمة 
13 إلى 24 أيلول املقبل.. منتخبنا 
فــي اجملموعة الثاليــة الى جانب 
منتخبات كوريــا اجلنوبية والهند 
وســوريا، وقســمت املنتخبــات 
16 التــي أكدت مشــاركتها في 
البطولة على 4 مجموعات، يتأهل 
والثاني  األول  املركزيــن  صاحبــا 

الدور ربع  إلــى  من كل مجموعة 
النهائي، الذي يلعب بنظام خروج 

املغلوب من مباراة واحدة.
ووفقــاً لقوانن االحتاد اآلســيوي 
املستضيف  البلد  فإن  اليد،  لكرة 
للبطولة يحق له اختيار اجملموعة 
بعد  فيها  باللعــب  يرغــب  التي 
الثالثة،  للمستويات  القرعة  إمتام 
مــن أصل 4، واختــار املدير الفني 
بلحارث،  عدنــان  األردن  ملنتخــب 
إلى  الثانية  اجملموعــة  في  اللعب 
)أوزبكســتان،  جانــب منتخبات: 

والصن تايبيه، وفلسطن).
وضمت اجملموعة األولى منتخبات: 
والصن،  والســعودية،  )البحرين، 
وُعمــان(، فيما جــاءت منتخبات: 
)اليابان، وقطر، واإلمــارات، وإيران( 
ويتأهل  الرابعــة..  اجملموعــة  في 
املراكز  احتلــت  التي  املنتخبــات 
البطولة  فــي  األولــى  األربعــة 
إلــى   ،)2018 )األردن  اآلســيوية 
بطولــة العالم للناشــئن، التي 
العــام  مقدونيــا  تســتضيفها 

املقبل.

العراق يفوز بعضوية آسيوي بناء األجسام

للموسم الرابع تواليًا الخبير ظافر 
صاحب مدربًا ليد القيثارة 

42 موهوبا بكرة اليد يجرون
 االختبارات البدنية والمهارية

طاقم عراقي يقود لقاء بنغالور وأزوال 
في كأس االتحدا اآلسيوي

»ناشئة اليد« يالقي الهند وكوريا 
الجنوبية وسوريا في بطولة آسيا

ظافر صاحب
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 سمير خليل
 في جتربة جديدة، ومبشاركة اكثر من 200 
فنان عراقي وعربي واجنبي، نظمت جمعية 
كهرمانــة للفنون معرضا مثــل احتفاال 
باليوم العاملــي للفنــون، احتضنته الدار 

العراقية لألزياء في بغداد.
وبحسب الفنانة التشكيلية مالك جميل 
املعرض  فــإن  كهرمانة  جمعية  رئيســة 
الســرد احتفاال  بالتعاون مع حركة  اقيم 
باليوم العاملي للفنون حتت عنوان )السالم 
العاملي(، والذي من املؤمل ان تشهد اربعون 

دولة انعقاده في اليوم نفسه.
 وتنظم هذا املعرض في انحاء شــتى من 
نرتيف(  )منظمــة موفمنت  العالم  بلدان 
التجربة  وتابعت جميــل: هذه  الهند،  في 
املعاصــرة تعــد األولــى مــن نوعها في 
العراق، ومت عبر هذا التعاون طباعة لوحات 
الفنانني األجانب، وشــحنها وارسالها الى 
العــراق، وبقية البلدان، في حني ســتكون 
اعمال فنانينــا العراقيني منفذة باخلامات 

الطبيعية.

الفنانة التشــكيلية الرائدة سميرة عبد 
الوهاب القادمة من الســويد للمشاركة 
في املعرض حتدثت لـ)الصباح اجلديد( قائلة 
بزيارتي لبغداد، وســعيدة  انا ســعيدة   "
احلظ ملشاركتي في هذه التظاهرة الفنية 
الرائعــة التــي اعدها فريدة مــن نوعها، 
مبشــاركة هذا العدد الكبير من الفنانني 
والعرب واألجانب. طرحنا مفردة  العراقيني 
وجسدناها  العالم،  لكل  رســالة  السالم 

بشــكل فني وجمالي، هذا هو اجلديد في 
املعرض، فألول مرة جتســد فكرة الســالم 
بهذا الشكل، وهذا املعرض سيكون فرصة 
لرواد اجلاليرهات ملشــاهدة االعمال الفنية 
في الهواء الطلق. الشــارع يسأل ويريد ان 
يســتضيف االعمال التي تنشــر مفهوم 
السالم، خاصة في وضعنا الصعب اليوم، 
ومنظمــة كهرمانة التــي رعت االحتفال 
اختارت بعض الرمــوز الفنية التي لها دور 

العراقية خدمة  التشــكيلية  احلركة  في 
للفن والثقافة، وانا واحدة منهم ."

الفنانني  نقيــب  املندالوي  الفنان صبــاح 
قال:" في اثناء جتوالي في املعرض ســررت 
مبشــاركة الكثير من الفنانــني والفنانات 
في هذا املعرض، وباســاليب متنوعة، ثمة 
واقعية، ثمة جتريبية، اصالة وابتكار والوان 
متميــزة. عموما املعــرض عكس مهارات 
وقــدرات االعزاء مــن فنانينا، وســعادتي 
غامرة مبثل هذه املشاركات التي من شأنها 
فتح نوافذ جديدة امام املشــاهد، ومبا يعزز 

السالم والوئام في حياتنا اليومية ".
 التشــكيلية ملياء حســني التي شاركت 
بلوحة )انطالق نحو السالم العاملي( حتدثت 
قائلة: " انا عادة انتقي مشاركاتي الفنية، 
ســعيدة باملشــاركة اليوم لكون املعرض 
عاملي، ويقــام في الوقت نفســه في دول 
أخرى. جميعنــا نهدف للســالم العاملي، 
وهذه املعارض تقرب هذا املفهوم وهذا هو 
هدف اجلميــع، كل ما مينح االمان من ابداع 

ثقافي وفني ".

بمشاركة 200 فنان عراقي وعربي وأجنبي 

بغداد تستضيف معرضًا للسالم العالمي

فريال حسين

وأنا جالسة صباحاً في حديقة الدار أسمع صوتاً 
يشوبه تعب العمر واحلياة. اسأل عما يريد فيقال 

انه يتعاطى مع األغراض العتيقة.
بعد حلظــات متر ســيارة وهي تطلــق معزوفة 
موســيقية رتيبة. اســأل، فيقال أنه بائع قناني 

الغاز.
وال ينتهي املساء إال وتكون سيارة بائع اخلضروات 

قد توقفت عند املنعطف.
منذ وصولي بغــداد، بعد غياب قســري دام 25 
عاماً تقريباً، أجد نفســي أمام ظواهر جديدة لم 
أعرفها من قبل، وحتى لو كانت موجودة فهي لم 
تكن على هذا النحو من الوضوح، وعندما أبحث 
عن تفســير لها، أجدها ترتبط بالبطالة والفقر 

املستشري في كل مكان من الوطن.
وكلمــا تلفت أرى آثــار احلروب واحلصــار مازالت 
عالقة بالوجــوه، وأزمة الالجئني تــزداد تعقيداً، 
والعنــف وحاالت الســرقة وعمليات االختطاف 
تنتشر وسط أجواء انتخابية محمومة، والفساد 
يتفشــى في جميع مفاصل الدولة، مع استمرار 
ضعف احلكومــة املركزية، واســتمرار "داعش" 
في االســتيالء على أجزاء من الشــمال الغربي، 

واملناطق املتاخمة لسوريا.
وإذا كانــت هناك قلة تتمتع باملــال واالمتيازات، 
فالغالبيــة العظمى من العراقيــني تعاني من 
املشــاكل االقتصادية القاسية، ويضاعف منها 
تراجع فرص العمــل، وضآلة الالئق منها بكرامة 

اإلنسان وحقوقه ومتطلباته األساسية.
كانــت البطالة قد بلغت 16 في املئة عام 2016، 
وعدد الســكان حاليــاً 34 مليون نســمة، وفي 
التوقعــات، أن يصل إلى 50 مليونــاً بحلول عام 

2030، فكيف سيكون احلال عند ذاك؟
لقد تســبب السياســات احلكوميــة وأحزابها 
املهيمنة على مقدرات العراق وثرواته في توســع 
قاعــدة التوظيف إلى مديات خطيرة، حيث باتت 
متثل 40 في املئة من الســكان، لكن 48 في املئة 
من الوظائف ال ميكــن العثور عليها إال في املدن. 
وتفيد تقاريــر دولية أن 50 في املئة من العراقيني 
هم دون سن التاسعة عشر، لكن الشباب، الذين 
تتراوح أعمارهم بني 14 و24 سنة، يتأثرون بشدة 
باملشاكل االقتصادية التي تؤدي إلى البطالة، وأن 

18 في املئة منهم عاطلون عن العمل.
لســت متشــائمة لكننــي غيــر متفائلة مبا 
سيفصح عنه املســتقبل، فاحلكومة املنشغلة 
بنفســها وبترتيبات بيتهــا املتداعي عاجزة عن 
إحــداث فرق في مســتويات الفقر، وقد ســبق 
لــوزارة التخطيط أن أعلنت عام 2015 عن خطة 
خمسية للقضاء عليه بنســبة 10 في املئة إال 
أنها في نهاية العام نفســه، أعلنت أن خطتها 
فشلت، ولم تُبذل أية محاوالت جديدة منذ ذلك 

احلني.
من الواضح أن العراق، الــذي يعتمد في إيراداته 
على النفط بنســبة 90 في املئــة، بحاجة إلى 
استراتيجية جديدة للمســاعدة على استعادة 
اقتصاده قبل أن يقع في أوضاع أكثر سوءاً. ولكن 

من سينهض بهذا العبء.. ومتى.. وكيف؟

متى.. وكيف؟

شروق العبايجي *

بضعة ايام تفصلنــا عن بدء االنتخابات ، واعالن 
النتائج ، وبذلك ســنكون علــى اعتاب مرحلة 
جديدة من تأريخ العراق اجلديد الذي رافقته ظروف 
كانت غاية في الصعوبة والتحدي ، ترتبت عليها 
اخفاقات كثيرة فــي املنجز الوطني ، وتعقيدات 
اكثر في شــكل وطبيعة املشــهد السياسي 
والتناحرات  التقاطعات  الذي غلبت عليه سمة 
واخلالفات مما جعل املنظومة السياسية تنحصر 
فــي مســاحتها الذاتية ومصاحلهــا الضيقة 

مبتعدة عن مصلحة الوطن والشعب .
ان الدورة القادمة للبرملــان ، هي دورة مصيرية ، 
وفاصلــة تأريخية ليس امامها ســوى النجاح ، 
النها تأتي في وقت يشــهد فيه العراق استقرارا 
امنيــاً بعد القضــاء على االرهــاب وزمر داعش 
اجملرمــة ، ولكون هــذه الدورة هــي الرابعة في 
مســيرة اكثر من خمسة عشــر سنة مضت 
كانــت مبثابة التجربــة التي دفع فيهــا العراق 
الكثير من التضحيات والدماء وخســر االموال 
التي كان مــن املفترض ان تســهم في عملية 
التنمية االجتماعيــة واالقتصادية ، ولهذا البد 
لهذه التجربة  ان تفــرز وحتقق املزيد من االفكار 
والتصــورات والــرؤى والتي ميكن اذا ما درســت 
بتعمــق وجديــة ان حتدد نقطة شــروع جديدة 
لالنطالق فــي ضوء تغير املراحــل والتفاعل مع 
الوطنية  االولويــات  وفــق  املســتجدات وعلى 

ومصالح الشعب .
وهنا البد مــن التأكيد على فاعلية وقوة البرملان 
فــي التركيز على تشــريع القوانــني واالنظمة 
بحســب االولويات التــي ترتبط ارتباطــاً وثيقاً 
، وتفعيل الدور  بحاجات الناس واستحقاقاتهم 
الرقابي على ان يكون لهذا الدور فاعلية وتأثير في 
الوقوف على كل السلبيات التي تواجه احلكومة 
والشعب ، بعيدا عن االســتعراضات واالبتزازات 
السياســية ، كذلك ينبغي ايجــاد الية فاعلة 
للحد من غيابــات اعضاء البرملــان كي اليكون 
عدم اكتمال النصاب احد اهم اســباب تعطيل 
اجللســات ، والبد ايضا من اشراك متخصصني 
من ذوي اخلبرة من خارج البرملان في كافة اللجان 
لالسهام في تنضيج القوانني وتدقيق الصياغات 
والتأكد من اســتيفائها لــكل املتطلبات التي 

اقرت من اجلها .
وفي ضوء ذلك يجب التأكيد على ضرورة حسن 
اختيار رؤوساء اللجان واعضائها ، بالشكل الذي 
يتناسب مع مهامها من خالل توافق التخصص 
واخلبرة مــع طبيعة العمل واالبتعــاد كليا عن 
احملاصصة والتي اثبتت جتربة الدورات الســابقة 
بأنها كانت السبب الرئيسي في اضعاف وارباك 

عمل تلك اللجان .
برملــان املرحلة القادمــة يجب ان يكــون برملاناً 
ميثل ســلطة الشعب بشــكل حقيقي حسب 
الدســتور الذي ينص على ان الشــعب مصدر 
السلطات والبد ان يجســد هذا املبدأ في كافة 

مفاصل الدولة.

• نائبة في البرملان

البرلمان الرابع

املشاركات في املعرض
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