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بغداد ـ الصباح الجديد:
وّقع العراق وتركيا في أنقرة أمس 
الســبت، عددا مــن االتفاقيات 
املشــتركة التي تشمل تفعيل 
الشــراكة االقتصادية الشاملة 
وتشجيع   ،2009 عام  املوقـــعة 
وحماية االســتثمارات املتبادلة، 
والتعــاون  املعــارض،  وإقامــة 
بشــأن املناطق احلرة، إضافة إلى 
والطاقة،  املياه  مناقشــة ملف 
الصحة،  الزراعــة،  الصناعــة، 
البيئــة، الثقافــة، الســياحة، 
العلــوم  التعليــم،  التربيــة، 

والتكنولوجيا.
اجتماعات  بعــد  التوقيع  وجرى 
-التركية  العراقـــية  اللجنــة 
االقتصادي  للتعاون  املشــتركة 
والفنــي، فــي دورتهــا الثامنة 
التركية،  العاصمة  في  عشــرة 
والتي أكد خاللها اجلانب التركي 
ان العراق يعد شــريكاً اقتصادياً 

وسياسيا قوياً.
تلقت  اخلارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
نســخة  اجلديــد"،  "الصبــاح 
منه، ان "وزيــر اخلارجية ابراهيم 
اجلعفري، ترأس الوفد العراقي في 
اجتماعات الدورة الثامنة عشرة 
للجنة املشــتركة العراقـــية-

التركيــة للتعــاون االقتصادي، 
مشــتركة  اجتماعات  وعقــد 
اجلانب  رئيــس  مــع  ومكثفــة 

اجلمارك  بوزير  املتمثــل  التركي 
والتجــارة بولنــت توفنكجي"، 
مبينا "بعد االجتماعات مت توقيع 

محضر اتفاقيات مشــتركة بني 
البلدين في مجاالت عدة".

واضــاف البيــان ان "االتفاقيات 

التي مت التوقيع عليها، تشــمل 
تفعيــل الشــراكة االقتصادية 
 ،2009 عام  املوقـــعة  الشاملة 

االستثمارات  وحماية  وتشجيع 
املتبادلة، إقامة املعارض.

تتمة ص3

ألنها تعّده شريكًا اقتصاديًا وسياسيا قويًا

تركيا تحتضن هذا العام منتدى
إلعمار العراق، ودعم االستثمار

جانب من احدى املناطق احملررة في العراق "ارشيف"

انتخابات مفاجئة وتوغالت في سوريا..
8 التحديات التي تواجه تركيا ومخاطرها آالف اإليزيديين يحتفلون بطقوس

3"الطوّافات" ألول مرة خالل 4 سنوات

بغداد- وعد الشمري:
املســتقلة  املفوضيــة  أكــدت 
الســبت،  أمــس  لالنتخابــات, 
مضاعفة أعــداد املراقبني احملليني 
ركيــزة  وعدتهــم  والدوليــني، 
أساسية في ضمان نزاهة االقتراع، 

في حني أشــارت إلى أن اإلجراءات 
املتخــذة مــن شــأنها حتصــني 
محطــات االقتراع بنحــو ال يغّير 

إرادة الناخب.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
أن  التميمي  كــرمي  للمفوضيــة 

"املراقبني ســيكون لهم دور كبير 
ملنظمات  التابعني  وخصوصاً  جداً 
الدولية،  واملنظمات  املدني  اجملتمع 
بوصفها ركائز األساسية لضمان 

نزاهة االنتخابات".
وأضاف التميمي "هذه الشــرائح 

تعد شريكاً اساسياً في العملية 
االنتخابية، فليس لديها مصلحة 
في نتائج االنتخابات ومن ثم متارس 
عملها بشــفافية كاملة بالنظر 
إلى اســتقالليتها وعدم تبعيتها 

إلى احزاب وكيانات سياسية".

لهذا  عقدت  "نــدوات  عن  وحتدث 
الغــرض مــن أجل دعــم موقف 
منظمات اجملتمع املدني، وأن يكون 
مع  واكبر خصوصاً  أوســع  دورها 

وجود بيئة الكترونية متطورة".
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ خاص:
احتفــت بغــداد ومــدن عراقية 
باليوم العاملــي حلرية الصحافة، 
الثالث من آيار، باحتفاالت واسعة 
تذّكر فيها الصحفيون والعاملون 
في وسائل اإلعالم زمالءهم الذين 
سقطوا في ساحات الواجب وهم 
يالحقون األحــداث وأعمال النزاع 
واحلملة الوطنية النتزاع املدن من 
اغتصاب عصابات داعش وكذلك 
أولئــك الذين تعرضــوا للتهديد 
كشــف  من  ملنعهم  والتضييق 

الفساد والفاسدين. 
ومنظمات  نقابات  احتفلت  فقد 
عديــدة في بغــداد بهــذا اليوم 
بحضــور ناشــط ملمثلــي االمم 
املتحــدة وومنظمة اليونســكو 
فيما  الدبلومســية،  والهيئــات 
اكــد رئيــس النقابــة الوطنية 
االعسم  عبداملنعم  للصحفيني 
اقيم  الذي  باالحتفال  في كلمته 
بصالة "احملطة" وبحضور واســع 

ومبشاركة  والنقابات  للمنظمات 
بغداد  فــي  االميركي  الســفير 
بان  االعــالم  دوليني في  وخبــراء 
علينا  "عزيز  الصحافة  حرية  يوم 
نحن الصحفيني العراقيني، معزة 
كبيــرة، ألننا عّبدنــا الطريق الى 
اجلسام،   بالتضحيات  احلرية  هذه 
حيث فقــَد املئات منا، صحفيات 

وُســجن  حياتهم،  وصحفيــون، 
مراحل  فــي  الكثيــرون  وُشــرد 
نحظى  "وإذ  واضــاف  مختلفة" 
وفرص  تشــريعات  ببعــض  اآلن 
فان  الكرمي  والعمل  التعبير  حرية 
هذا الهامــش ليس متبرٌع به من 

احد، بل انتزع بهذه التضحيات..
تتمة ص3

اإلعالم العراقي يحتفي باليوم العالمي 
لحرية الصحافة

مفوضيـة االنتخابـات تضاعـف أعـداد
المراقبيـن لضمـان نزاهـة االنتخابـات

عّولت على تقاريرهم في متابعة الخروق.. 

بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

وكاالت ـ الصباح الجديد:
يختــار اللبنانيــون اليوم األحد 
ممثليهم في البرملان للمرة األولى 
منذ نحو عقد مــن الزمن، بعد 
سنوات شهدت أزمات سياسية 

وجتاذبات إقليمية حادة.
ويقــوم النظــام االنتخابي في 
بني  احملاصصــة  علــى  لبنــان 
 18 إذ يضم  املتعــددة،  طوائفه 
العام  مذهبا معترفا بهــا منذ 
2012، تنقسم إلى 12 مجموعة 
إســالمية  مســيحية وخمس 
وأقلية يهودية لم تعد موجودة.

وتتوزع الرئاســات الثالث األولى 
في لبنــان على قاعدة مذهبية: 
للموارنة،  اجلمهوريــة  رئاســة 
ورئاسة اجمللس النيابي للشيعة، 
للسنة.  الوزراء  مجلس  ورئاسة 
كمــا أن وظائف الفئــة األولى 

موزعة كذلك طائفيا.
بعد عام من اندالع احلرب األهلية 
فــي لبنــان عــام 1975، تدخل 
الســوريون علــى خــط النزاع 

ومتركز جنودهم في لبنان، وباتوا 
التســعينيات يتحكمون  فــي 
بكل مفاصل احلياة السياسية.

وبعد تواجد اســتمر نحو ثالثني 
سنة، انسحبت القوات السورية 
من البلد اجملاور في العام 2005. 

وجاء ذلك حتت ضغط الشــارع 
واجملتمع الدولي إثر اغتيال رئيس 
احلكومة األســبق رفيق احلريري، 
والــذي وجهت أصابــع االتهام 
فيه حينها إلى دمشق. واتهمت 
اخلاصة  الدولية  احملكمة  بعدها 

بتنفيذ  اهلل"  "حزب  في  أعضاء 
عملية االغتيال.

وشــهد لبنان منــذ ذلك احلني 
وأمنيــة  سياســية  أزمــات 
عمليات  تضمنــت  متالحقــة 
اغتيال طالت بشــكل أساسي 

املعارضني لدمشق.
ومع اندالع احلرب في سوريا عام 
2011، زادت االنقســامات بــني 
القوى السياســية فــي لبنان، 
خاصة بني تلــك املؤيدة للنظام 
الســوري، ال سيما "حزب اهلل"، 
املعــروف بعالقاتــه الوطيــدة 
بطهــران، وأخــرى معارضة له 
بشــدة مثــل تيار املســتقبل 
بزعامة ســعد احلريري، واملقرب 
املنافســة  القوة اإلقليمية  من 

إليران وهي السعودية.
اهلل"  "حــزب  تدخل  وتســبب 
العســكري في العام 2013 إلى 
جانب قوات النظام في ســوريا 

بجدل كبير وتوتر سياسي.
تفصيالت أوسع ص6

تقرير

تقريـر

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
لرئيس  اإلعالمــي  املكتــب  أكد 
الــوزراء أن أي ضغوطــات علــى 
منتســبي وموظفــي الدولة في 
إلرغامهــم  كردســتان  إقيلــم 
في  باجتــاه معني  التصويت  على 

االنتخابات سيعّرض اخملالفني الى 
املساءلة القانوينة.

وذكر املتحدث باسم مكتب رئيس 
الــوزراء الدكتور ســعد  مجلس 
احلديثي فــي بيان تلقت "الصباح 
انباء  اجلديد" نسخة منه ” تتوارد 

له  يتعــرض  ضغوط  وجــود  عن 
منتسبو القوات األمنية وموظفو 
اقليم كردســتان من  الدولة في 
قبل أطــراف في األحزاب احلاكمة 
عقوبــات  بإنــزال  وتخويفهــم 
بحقهم، كالنقل والفصل، و ذلك 

إلرغامهم علــى التصويت باجتاه 
معني.”

وأكــد احلديثي ان ” هذه اإلجراءات 
فإنها مخالفة خطيرة  ان صحت 
عليها  القائمــني  وان  للقوانــني 
املســاءلة  الــى  ســيتعرضون 

القانونية”.
مشــددا علــى ان ” واجب اجهزة 
االنتخابات  نزاهــة  ضمان  الدولة 
واحتــرام حريــة و ســرية اقتراع 

الناخبني”.
تفصيالت أوسع ص2

ضغوطات على القّوات األمنية والموظفين في كردستان للتصويت باتجاه معين

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مصدر في مجلس الوزراء، 
اليوم الســبت، عــن تعطيل 1700 
ملف فساد ميس كبار الشخصيات 

بسبب انتظار نتائج االنتخابات.
وقال املصدر الذي لم يتسن للصباح 
"العبادي  إن  منــه،  التحقق  اجلديد 
الدولي  الفريق  من  ملفات  تســّلم 
الفســاد بعــد تدقيقها  ملكافحة 
بالكامل، والبالغ عددها 1700 ملف 
شــخصيات  بعضها  ميس  فســاد 

وزارية ونيابية في العراق".
أن "العبادي عّطل  وأضاف املصــدر 
تفعيل امللفــات، ولــم يحلها الى 
مع  إجنازها  تزامــن  نتيجة  القضاء، 
فترة الدعايات االنتخابية"، موضحا 
أن "العبــادي يريــد كشــفها بعد 

إعالن النتائج، لكي ال حتسب دعاية 
انتخابية موجهة ضد خصومه في 

االنتخابات".

وأشار الى أن "بعض امللفات تتعلق 
وارتباطات  ضخــم  مالي  بفســاد 
بجماعات مسلحة إرهابية وجهات 
أجنبية، وقد وردت أسماء شخصيات 
عراقيــة بــارزة فيها، ومنهــا وزراء 
ونّواب، لكن تفعيلها ســيكون بعد 
إعالن نتائج االنتخابــات"، مبينا أن 
"اإلعالن عن هذه امللفات ســيكون 

بعد ظهور نتائج االنتخابات".
يشار الى ان العبادي املح في خطابه 
اثنــاء حملتــه الدعائيــة، باحدى 
جتمعاتــه االنتخابية، في محافظة 
النجف، عن امتالكــه ادلة واثباتات 
تكشــف تورط بعض الشخصيات 
النافذة، متعهــدا مبحاكمتهم فور 

انتهاء التحقيقات النهائية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني،  التحالــف  رئيــس  دعا 
الســيد عمــار احلكيــم، الــى 
الفرصة احلالية واخلروج  استثمار 
على  القــادر  األصلح  النتخــاب 

تقدمي اخلدمة للناس.
وذكــر بيــان لرئاســة التحالف 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منه، أن السيد عمار احلكيم أكد 
خالل حضوره جتمعــا جماهيريا 
ملرشحي تيار احلكمة الوطني في 
منطقة الشعب ببغداد، أن "تيار 
احلكمة انتصر بتمكني الشــباب 

وإعطائهم األدوار واملساحات".

بحديث  عــن "ســعادته  وأعرب 
الكيانات السياســية عن متكني 

الشباب ومنحهم الفرص".
وأشار الســيد عمار احلكيم إلى، 
أن "متكني الشــباب ال يعني عدم 
االهتمام بغيرهم من الشرائح إمنا 
االعتناء بالشــباب يعني العناية 
بكامــل اجملتمع فهم يشــكلون 
الهم األكبر لباقي شرائح اجملتمع 
من اآلبــاء واألمهات بتوفير فرص 

العمل ألبنائهم".
وأكد ان "قدر العراقيني يصنعوه 
بأيديهم لذلك البــد من مغادرة 

لغة اإلحباط واليأس".

العبادي يؤجل التحقيق في
1700 ملف فساد لكبار الشخصيات

الحكيم يدعو الستثمار الفرصة وانتخاب األصلح

شهدوا أزمات سياسية وأمنية متالحقة

اللبنانيون يختارون اليوم ممثليهم في االنتخابات 
التشريعية األولى بعد 10 سنوات

كي ال تحسب دعاية انتخابية له

حيدر العبادي

عمار احلكيم

جانب من االحتفال

جانب من عملية االقتراع



بغداد - سمير خليل:

ضمــن متابعاتها الخبــار االنتخابات 
النيابيــة ومــا يحيــط بها مــن آراء 
وانطباعاتهــم اســتطلعت  النــاس 
»الصبــاح اجلديــد« اراء وانطباعــات 
بعض االكادمييني والفنانني بشــأن هذا 
البعض فيما  اثار حفيظة  الذي  احلدث 
استقبله بعض آخر بالالمباالة وبعض 

ثالث بالترحاب.

بعضهم بدأ بالتزويق
 الفنــان علــي جنــم الديــن يتابــع 
»االنتخابــات اولهــا كذبــة ،والكذبة 
هنــا ان اغلــب وجوه املرشــحني في 
قد  الشوارع  في  املنتشــرة  اعالناتهم 
جرى معاملتها بال)فوتوشوب( ،فكيف 
نتأمل خيرا في انتخابات بدايتها كذبة 
؟ مع االسف فقدنا الثقة بهؤالء لذلك 
النأمــل خيرا وســتكون هــذه الدورة 
نفس ســيناريو الدورات السابقة ،هذا 
اليلغي مشاركة بعض الوجوه اجلديدة 
التي نامل منها خيــرا وهذا باعتقادي 
امل صغير جــدا وصعب املنال ،نتمنى 
ايضا ان يكون املرشــحني في مستوى 
الشــعب  هذا  جتــاه  مســؤولياتهم 
املظلوم واال يجسدو مقولة )ان حضرت 
ال اعــد وان غبت الافتقــد( ،اعتقد ان 

الوجوه نفسها ستتكرر ..
 الدكتور الفنــان حميد صابر- جامعة 
واســط الصيغة الوحيــدة وان كانت 
فــي حدودهــا الراهنة ويبقــى االمل 
رغــم ضيق االفق في ابعــاد التحوالت 
الراهن  لدائــرة  املغلقة  االجتماعيــة 

واحملــاط باللعبــة الدوليــة وامكانية 
التغيير في مسارها لكننا نعول كثيرا 
بالتغيير  الصابــر  ارادة شــعبنا  على 
والقــوى الوطنيــة الفاعلــة املدنية 
بوعيهــا وتاريخهــا واالنتخابــات في 
صورتها القائمة اشــكالية واحلق البد 
من توظيفها لصالح الشعب عبر قواه 
وهي  الوطنية  الدميقراطيــة  الوطنية 

الطريق للتغيير الفاعل«.. 
الدكتور الفنان طه حسن« االنتخابات 
كذبة فاضحــة واال لم مازالت الوجوه 
التي جاء بهــا الغزو األمريكي من عام 
2003 ومازالــت حتكــم رغــم خرابها 
وتخريبها للبــالد والعباد. هل معقول 
أن يعيــد الشــعب انتخــاب القتلة 
واجلواســيس واللصوص ؟؟ إذن ليست 

هنــاك انتخابات وتزوير إرادة الشــعب 
العراقيني.  ارادات على اختيارات  وفرض 
لديك  التغيير يحــدث عندما يكــون 
قانونــا صارمــا يقاضي كل مــن اراد 
بالعراق شرا، هل هناك مثل هذه القوة؟ 
الدكتور باســم الغبان هنــاك تغيير 
،ليس بالقوائم ولكــن بالوجوه ،وجوه 
شابة ســيكون لها دور فعال تعويضا 
عــن الركود فــي القوائم الســابقة 
كان  التــي  الســابقة  واالنتخابــات 
اغلــب املرشــحني فيها كبار الســن 
،ومبا ان الشــباب يشــكلون ثالثة ارباع 
اجملتمع فبالتأكيد ســيكون هناك دور 
فعال للمرشــحني الشــباب في هذه 
االنتخابــات ، التغييــر بالوجوه يعني 
واالفكار  ،بــاآلراء  بالقناعات  التغييــر 
،اغلب املرشحني في هذه الدورة يتحدث 

عنهم الشارع بانهم مدنيني يطمحون 
لفصــل الدين عن السياســة كما ان 
هنــاك كتل ضمت حتالفــات متنوعة 
العقائد واالفكاراحتدت في كتلة واحدة 
مثل ســائرون ،هــذه القائمة ميكن ان 

حتقق شيئا في هذه االنتخابات ..

حتزب و لبوس ديني
الفنان الدكتور محمد حســني حبيب 
- جامعة بابل يذكر »االنتخابات كانت 
مفاجئــة غيــر متوقعــة للمجتمع 
العراقي بكافة شرائحه وطبقاته بعد 
أن قضى هذا اجملتمع اكثر من خمســة 
عقود حتت احلكم الرئاســي الواحد او 
الســلطة احلاكمة الواحدة ذات القرار 
الواحد واالســتجابة االجتماعية ملثل 
هــذه األحــكام والقــرارات وأن كانت 

والتعســف  اجلور  من  فيهــا  بعضها 
والقهر ، اال ان الغلبــة كانت للتطبع 
النفســي للوضع العام ولو بشــكل 
احيانا طيلة  وباالكراه  واالنقياد  مؤقت 
سنوات طويلة من عمر اجملتمع العراقي 
.. وعندمــا جــاء التغييــر والتحــول 
السياسي من اخلارج دون الداخل تفاجأ 
وجهله  االنتخابية  بالعمليــة  اجملتمع 
مقتضياتها  وفهــم  معها  بالتالــف 
الفكرية والثقافية ووقع حتت ســطوة 
االشــاعات والتوجهات الالبســة ثوب 
واملوجهة  والطائفية  والتحــزب  الدين 
امسكت  اميركية خارجية  من جهات 
زمام االمور في حكــم العراق الطماع 
مبيتــة النهــا صاحبــة الفضل في 
تســقيط النظام الســابق .. لذا كان 

لزامــا أن متر العمليــة االنتخابية في 
ارتباك واضح ومســتغل سببه اجلهل 
اجملتمعي بهــا أو خبرتــه الواعية بها 
وباهدافها الدميقراطية التي متارســها 
اجملتمعات املتحضــرة بوعي عال .. لذا 
فريســة  العراقي  اجملتمع  وقــوع  كان 
سهلة لسطوة املرشــح ووعوده التي 
 ، الســابقة فشــلها  التجارب  اثبتت 
واحلال نفسه ســيكون مع االنتخابات 
القادمة الن الوعي اجملتمعي لم يتقدم 
كثيرا طيلة اربعة عشر عاما ألنها مدة 
زمنيــة غير كافية النتشــار الثقافات 
الوطنية املنتمية احلقة بعد أن جثمت 
طويلة  ســنوات  القهرية  التسلطية 
،فضال عن هذا املد العشائري العراقي 
الذي شــكل اليــوم ســطوة جديدة 

ميارســها الشــيخ بســطوة الوصي 
والعــارف على افــراد قبيلتــه الذين 
ينضــوون حتت اختيــاره دومنا معارضة 
او فهم مســبق، ولهذا جنــد غالبية 
الكتل املرشحة تذهب الى العشائرية 
وتكســب ودها تاركة املدينة والثقافة 
املدنية املعاصرة التــي انتبهت ووعت 
اكثر من الســابق وسوف لن تقع حتت 
االنتخابية  والوعود  االكاذيب  ســطوة 
بعد اليــوم برغم انهــا بحاجة ايضا 
هــذه املدنية اجملتمعيــة العراقية إلى 
مدة زمنيــة اطول كــي التكون جتربة 
االنتخابات او تبقى دائما جتربة فاشلة 
التصلح للمجتمع العراقي اال اذا وقعت 
اجملتمعية  والثقافة  الوعــي  حتت خط 
واالقتصادية  والدينيــة  والسياســية 

،واخيرا اقول ال تغيير فيها..
الدكتور جاســم خزعل تدريســي في 
كليــة الفنون اجلميلــة – بغداد يقول 
اؤمــن ان االنتخابــات جميعها عبارة 
عن اكذوبــة ،مجرد صــورة او متثيلية 
حتــى يعيــش املواطــن فــي جو من 
الدميقراطية التي رســمها السياسي 
،القرار والتحديد من جهات اخرى ،خارج 
البلد اما ان حتســب النتيجة حســب 
عــدد االصوات فانا اشــك بذلك ،كلنا 
نأمل ان تكــون االنتخابــات حقيقية 
واملرشحني اناس يستحقون ان يدخلون 
حلمل  ومؤهلني  السياســية  العملية 
العراق وشــعبه،حلمل  االمانة بخدمة 
لواء التغيير ،بالنسبة لي فانا لن اذهب 
النتخــب ولم اذهب ســوى مرة واحدة 
ووضعت كروس على ورقتي االنتخابية 
النني مؤمــن ان االنتخابات اكذوبة وال 
احب ان اكــون جزء بســيط من هذه 

االكذوبة..

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

اكــد املكتــب االعالمــي لرئيس 
الــوزراء ان اي ضغوطــات علــى 
منتســبي وموظفــي الدولة في 
الرغامهــم  كردســتان  اقيلــم 
علــى التصويت باجتــاه معني في 
الى  اخملالفني  سيعرض  االنتخابات 

املساءلة القانوينة.
وذكر املتحدث باسم مكتب رئيس 
ســعد  الدكتور  الــوزراء  مجلس 
احلديثي في بيــان تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه ” تتوارد انباء 
عــن وجــود ضغوط يتعــرض له 
منتسبو القوات األمنية وموظفو 
الدولــة في اقليم كردســتان من 
قبل أطراف فــي األحزاب احلاكمة 
عقوبــات  بإنــزال  وتخويفهــم 
بغية  والفصل،  كالنقل  بحقهم، 
اجبارهــم على التصويــت باجتاه 

معني.”
وأكد احلديثــي ان ” هذه اإلجراءات 
ان صحــت فإنها مخالفة خطيرة 
للقوانــني وان القائمــني عليهــا 
املســاءلة  الــى  ســيتعرضون 

القانونية”.
مشــددا على ان ” واجــب اجهزة 
االنتخابات  نزاهــة  ضمان  الدولة 
واحتــرام حريــة و ســرية اقتراع 

الناخبني”.
ودعا احلديثي ” املواطنني الى عدم 
االكتراث ملثل هذه التهديدات واننا 
في  ونســاندهم  معهم  سنقف 
ممارســة حقهــم االنتخابي بكل 

حرية وحسب قناعة كل منهم”.
انتخابات  اقتراب موعد اجراء  ومع 
املقرر  العراقــي  النــواب  مجلس 
إجراؤهــا في 12 من شــهر ايلول 
اجلاري، يحتــدم الصراع والتنافس 
السياســية  واالحزاب  القوى  بني 
ويصل في بعــض االحيان الى حد 
التخويــن وابراز مواطن الفشــل 
والفســاد، فيمــا لم يســتبعد 
املســتوى،  رفيع  كردي  مســؤول 
وجــود تأثيرات وعوامــل خارجية 
على الداخل الكردي بغية تعميق 
الهوة ومستوى اخلالفات بني القوى 

واالطراف الكردية.
واضــاف املســؤول الــذي فضل 

عــدم الكشــف عن اســمه في 
تصريح للصباح اجلديد، ان شــدة 
الصراعــات والتشــرذم الذي مييز 
في كردستان،  السياسي  املشهد 
نابع في جانب منــه الى محاولة 
احزاب املعارضة استغالل الفشل 
واالخفــاق الــذي مني بــه حزبا 
السلطة خالل سنوات حكمهما 
وهيمنتهمــا علــى مؤسســات 
احلكم فــي االقليــم، وفي جانب 
خللق  إقليمي  مخطــط  منه  اخر 
توترات واحتراب بني القوى الكردية 
واعطــاء ذريعــة لــدول االقليم 
للتدخــل والتأثير على سياســة 

ومستقبل االقليم.
واضاف ان تركيا وايران اتفقتا على 
اقليم  في  النفوذ  مناطق  تقاسم 

موقف  اســتمالة  عبر  كردستان 
ورأي االحزاب السياســية وتغذية 
املوجودة،  والتوتــرات  الصراعــات 
والتــي بــرزت بنحو كبيــر خالل 
لالنتخابات،  الدعائيــة  احلمــالت 
كردســتان  اقليم  دخــول  بهدف 
واقامــة مناطق امنــة على غرار 
املنطقة التي حتاول تركيا اقامتها 

في شريطها احلدودي مع سوريا. 
واضاف ان التوتر والتشــنج الذي 
الكردســتانية  القــوى  بــني  برز 
االســتفتاء،  اجراء  عقب  وحتديدا 
والــذي اشــتدت حدته مــع بدء 
احلمالت االنتخابية، ســيؤدي الى 
حصول تصادم بني القوى واالحزاب 
الكردية، ما لــم يتم العمل على 
احتوائه واحلد من تبعاته السلبية. 

وتشــتد حــدة حمــالت الدعاية 
االنتخابيــة بني االحــزاب والقوى 
متثيل  على  املتنافسة  السياسية 
الكرد في مجلس النواب العراقي، 
وانعكست سلبا على الرأي العام 
والشــارع الكردي، بعد ان وصلت 
الى حد التخوين والعمالة والتآمر 

والتزوير والفساد.      
وعلــى صعيــد ذي صلــة قــال 
الدميقراطي  احلــزب  رئيــس  نائب 
الكردســتاني نيجيرفــان بارزاني 
فــي كلمــة القاها خــالل جتمع 
جماهيري اقامــه حزبه مبحافظة 
الســليمانية، ان مؤيدي حزبه في 
احملافظــة يواجهــون ارهابا فكريا 
ميــارس ضدهم من قبــل االحزاب 

املعارضة.  

واضــاف بارزانــي خــالل التجمع 
الــذي نظمه احلــزب الدميقراطي 
امام مجلســه القيادي مبحافظة 
االحزاب  واســتقدام  السليمانية 
التضليــل  وبهــدف  املنافســة 
والتنصــل من املســؤولية تضع 
املسؤولية عن نقص اخلدمات على 
عاتق احلــزب الدميقراطي، وهو ما 
عده نوعا من التشــويه للحقائق 
وهــو ارهــاب فكري ميــارس ضد 

مؤيدي احلزب الدميقراطي.  
على  التغيير  ردت حركــة  بدورها 
تصريحات بارزاني قائلة، ان مدينة 
املدن  كبقية  ليست  السليمانية 
تخضع حلكم حزب قومي شعبوي 
ال يعتــرف بالتعدديــة والتبــادل 

السلمي للسلطة.

واضاف القيادي في حركة التغيير 
محمود شــيخ وهاب في تغريدة 
على مواقــع التواصل االجتماعي 
فيس بــوك في معــرض رده على 
تصريحــات بارزاني انكم باســم 
الشعبوية والقومية اهدرمت ثروات 
االقليــم وقضيتم علــى اقتصاد 
وتســلبون  كردســتان  شــعب 
واردات االقليــم النفســكم حتت 
مســميات مختلفــة، وتتحدثون 
في الســليمانية عن وجود ارهاب 
فكري، يبدوا أنكــم تعدون احلرية 
ومطالبة النــاس بحقوقها ارهابا 
الصحفيني  قتــل  تعــدون  بينما 
على  واالعتــداء  احلريــات  وحتييد 
املتظاهريــن حريــة ومنة منكم 

على الشعب.

شؤون عراقية2

الحديثي يدعو موظفي اإلقليم إلى عدم االنصياع 
للتهديدات وممارسة حقهم االنتخابي بحرية

عّدته الحكومة االتحادية مخالفة خطيرة تستوجب المساءلة القانونية
د. علي شمخي

يقــف الشــعب العراقي على اعتــاب مرحلة 
جديــدة من تاريخه الوطني وهو الميلك ســوى 
تاريخه املثخن باحلــروب واالزمات والتحدي من 
اجل الوصول الى مكانة يستحقها بني االمم في 
ظل هذه املســيرة الطويلة للبحث عن مرافيء 
االمــان واالســتقرار واالزدهار..وتتباين تطلعات 
هذا الشعب من االنتخابات التشريعية املقبلة 
بني من يبحث عن طوق جنــاة لهذا الوطن بعد 
هذا الســيل اجلارف من الفوضى التي تشارك 
في احاللها بيننا  االرهابيون والفاســدون وبني 
محبط دب فيه اليــأس واالنقطاع في حصول 
اي تغيير ميكن ان يقود البالد والعباد الى مرحلة 
االصالح التي طال انتظارهــا وتزاحمت الوعود 
حولهــا وافضــل توصيف ميكــن اطالقه حلال 
الشــعب العراقي اليوم هو انه شعب مخذول 
كان ميني النفس بعهد جديد ينســيه فظائع 
الديكتاتورية ويرســم له معالم مرحلة جديدة 
ميكــن للعراقي مــن خاللهــا االطمئنان على 
حاضره ومســتقبله وميكن له ان يحصل فيها 
علــى احلد االدنى من متطلبــات احلياة الكرمية 
وخالفــا لبقية الشــعوب واالمم التي تتخذ من 
مناســبة االنتخابــات واالقتراع للمرشــحني 
فرصة للتعبير عن زهوها وفرحها مبمارســتها 
لهذا احلق الدستوري والتعبير عن قدرتها على 
التعاطي مع حرية االختيار يتعاظم االحساس 
بالســخط والقلق والنقمة من تكرار ترشــح 
اسماء فاشلة وفاســدة خبرها العراقيون في 
جتارب انتخابية ســابقة وحتوم حول االنتخابات 
العراقية هواجس الظن واخملاوف من وقوع حتايل 
وخــداع وتزييف ميكن ان تضطلع به مجموعات 
حزبية او جهــات نافذة تســتهدف التأثير في 
نتائــج االنتخابات وتعكير االجــواء باملزيد من 
املمارسات غير الشرعية وعلى الرغم من الوعود 
الكثيرة التــي اطلقها رئيس الــوزراء وتأكيده 
بان احلكومــة العراقية احلاليــة لديها القدرة 
على تنظيم انتخابات نزيهــة وفي اجواء امنة 
ومســتقرة فهناك من يعمــل بالضد من هذه 
الوعود ومايزال الكثير مــن العراقيني ينتظرون 
بارقــة امل ميكنهــم من خاللهــا التعبير عن 
موقفهم الرافض لتشبث الكثير من املتهمني 
بجرائم االرهاب والفاســدين واصرارهم على ان 
يكون لهم حضور في املشــهد العراقي خالل 
املرحلة املقبلة فهنــاك اليوم ماليني العراقيني 
يفضلون مقاطعــة االنتخابــات واجللوس في 
بيوتهم خالل يــوم التصويت منعا من توظيف 
اصواتهــم واســتغاللها من خالل حســابات 
رقمية  اتاحها القانــون االنتخابي الذي اجتهد 
في تنظيمه رموز الســلطة وقــادة االحزاب مبا 
مينح هؤالء افضلية في كسب اصوات الناخبني 
وميكنهم من اجللــوس على مقاعد البرملان مرة 
اخرى مما يزيد من خــذالن العراقيني ويعمق من 
ومن  برمتها  السياسية  للعملية  مقاطعتهم 
املهم جدا ان نحترم اولئك الذين عبروا عن عدم 
قناعتهم مبا هو معروض في احلمالت االنتخابية 
او افصحــوا عن عــدم اســتعدادهم للتوجه 
الــى صناديق االقتراع وســط هذا التشــويش 
والضجيج والتلون ..وحتى تأتي املبادرة باستعادة 
االمل والتعويض عن هذا اخلذالن فان العراقيني 
بحاجة الى معجزة ولطف الهي  تنتهي عنده 
معالم االخفاق والفشل التي احاطت بحياتهم  

خالل اكثر من اربعة عشر عاما . 

مخذولون !

تقـرير

االنتخابات البرلمانية ضرورة للصالح العام وللتغيير

سعد احلديثي

مع اقتراب موعد 
اجراء انتخابات مجلس 
النواب العراقي 
المقرر إجراؤها في 
12 من شهر ايلول 
الجاري، يحتدم الصراع 
والتنافس بين القوى 
واالحزاب السياسية 
ويصل في بعض 
االحيان الى حد التخوين 
وابراز مواطن الفشل 
والفساد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مفتشــية وزارة الداخلية، 
امس الســبت، عن 133 حالة فساد 
إداري ومالي في الوزارة خالل شــهر 

نيسان املاضي.
وقالت املفتشــية في بيــان تلقت 
إن  منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 

"جلان ومفــارز مديرية تفتيش بغداد 
التابعة ملكتــب املفتش العام لوزارة 
الداخلية متكنت من اكتشــاف 133 
حالة فساد اداري ومالي في مفاصل 
ودوائر الــوزارة العاملة ببغداد خالل 
العام  من  املنصرم  نيســان  شــهر 
ان "عمليات  2018". وأضافت  اجلاري 

للجهود  نتيجــة  جاءت  الكشــف 
والرقابية  والتدقيقية  التفتيشــية 
التــي متارســها وتنفذهــا مكاتب 
مديريــة تفتيش بغداد علــى دوائر 

ومفاصل الوزارة ببغداد".
وتابعت ان "التقرير الشهري الصادر 
في  بغــداد  تفتيش  مديريــة  عــن 

الداخلية لشهر نيسان  مفتشــية 
مــن العــام اجلــاري 2018 ذكــر أن 
مالكاتها متكنت خالل الشــهر من 
اكتشاف 117 حالة فساد اداري و 16 

حالة فساد مالي".
وبّينت أن "مؤشــرات الفساد االداري 
املكتشــفة كانت، 82 حالة اهمال، 

و 18 حالة اســتغالل وظيفي، و 12 
استخدام  سوء  وحالتي  تزوير،  حالة 
للســلطة، وحالتي تعسف، إضافة 
الى حالة مخالفة ضبطية واحدة".

الفســاد  "مؤشــرات  أن  واوضحت 
املالي املكتشــفة كانــت، 7 حاالت 
رشوة، و 4 حاالت هدر باملال العام، و 

حالتي إخفاء مواد، ومثلها اختالس، 
وحالة سرقة واحدة".

الــى ذلــك اشــار التقريــر الى أن 
"عمليات الكشــف جــاءت نتيجة 
تفتيش  مديريــة  مــالكات  لتنفيذ 
بغداد لـ 27 هيــأة تدقيقية، و 179 
زيارة وجولة تفتيشية خالل الشهر".

133 حالة فساد في الداخلية خالل نيسان الماضي



بغداد – انفجار عبوة 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقيــة امس الســبت، أن ثالثة 
بانفجــار عبوة  مدنيــن اصيبــوا 

ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة كانت 
بالقرب من سوق شعبي  موضوعة 
مبنطقة باوي التابعة لقضاء املدائن 
انفجــرت، ما اســفر عــن اصابة 
ثالثــة مدنين بجــروح مختلفة" ، 
مضيفا أن "قــوة امنية وصلت الى 
مكان احلادث ونقلــت املصابن الى 

مستشفى قريب لتلقي العالج".

ديالى – هجوم مسلح 
اكد مســؤول محلي في محافظة 
ديالى امس السبت بأن مدنيا اصيب 
بجروح بهجوم مسلح شرق قضاء 

ب عقوبة.

وقال رئيس مجلس ناحية املنصورية 
راغــب العنبكــي إن "مســلحن 
اطراف  هاجموا منزال ســكنيا في 
قريــة الدواليب شــرقي املنصورية 
ورمانة  خفيفة  اسلحة  باستعمال 
يدوية، ما اســفر عن اصابة مدني 
بجــروح" ، مضيفــا ان "املصــاب 
الشرطة  رفيع في  شــقيق ضابط 

االحتادية".

كركوك – قصف جوي 
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة كركوك امس السبت بأن 
عددا من عناصــر تنظيم "داعش" 
ســقطوا بن قتيل وجريح بقصف 
لطيران عراقــي ملضافات التنظيم 

جنوبي احملافظة.
وقال املصدر إن "طيران القوة اجلوية 
العراقية، نفذ فجر يوم امس ضربات 
جوية قرب قرى السماكة وعدد من 

املضافات فــي محيط قضاء داقوق 
)٤٥ كم جنوب كركوك(، واســفرت 
عن تدميــر املضافة ومقتل واصابة 
عدد من عناصر التنظيم االرهابي ".

صالح الدين – اطالق نار 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس السبت 
ان قوات اللواء 52 باحلشد الشعبي 
اســقطت عناصر داعــش بكمن 
عندما اطلقت النار عليهم بالقرب 

من طوز خرماتو .
وقــال املصــدر ان " قــوة اللواء 52 
نصبــت كمينــا لعناصــر داعش 
اســتخباراتية  بناًء على معلومات 
تفيــد مبرورهم على دراجــات نارية 
على جســر ســرحة قــرب قضاء 
طوزخرماتــو، وفتحت القــوة النار 
عليهــم ما ادى الى وقوع خســائر 
بصفــوف داعش فيما هــرب عدد 

منهم الى جهة مجهولة".
 

االنبار – ضبط متفجرات 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة االنبــار امس الســبت 
ان قــوة امنيــة عثرت علــى مخبأ 
للمتفجرات ومواد شديدة االنفجار 

في مدينة الرمادي.
مبعلومــات  انــه  املصــدر  وقــال 
دقيقة عثــرت مفارز  اســتخبارية 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
الفرقــة العاشــرة علــى مخبــأ 
للمتفجرات ومــواد صناعة عبوات 
شــديدة االنفجار وضبطت بداخله 
9 جلكانــات حتتــوي مــادة نترات 
االمونيــوم و8 عبوات ناســفة و12 
للتفجير  جاهزة  مسلكة  مسطرة 
و4 عبوات ناســفة كبيــرة مربعة 
الشــكل في منطقة البو شعبان 

بالرمادي".

نينوى – ضبط متفجرات 
اعلــن مركــز اإلعالم االمنــي امس 
السبت عن ضبط كدس للمتفجرات 
30 عبوة ناسفة و21 مسطرة  يضم 
تفجيــر غربــي مدينــة املوصل في 

محافظة نينوى.
وقــال الناطق باســم املركز العميد 
وفق معلومات  "على  رســول  يحيى 
مفارز  متكنــت  دقيقة  اســتخبارية 
الفرقة  العسكرية في  االستخبارات 
15 من العثور على كدس للمتفجرات 
30 عبــوة ناســفة محلية  يضــم 
الصنع و21 مسطرة تفجير في قرية 
شــندوخة غرب املوصل"، مضيفا أن 
"هذه العبوات من مخلفات عصابات 

داعش االرهابية.

النجف – حملة تفتيش 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
واملنشآت  االشرف  النجف  محافظة 

امس الســبت عن اجراء مسح امني 
ميداني في مقبرة وادي السالم.  

وقال املصدر ان فــوج طوارئ النجف 
الثانــي ومفارز الـــ K9 نفذا  حملة  
والســراديب  األكشــاك  لتفتيــش 
والقبور فــي مقبرة وادي الســالم ، 
مؤكــداً ان جميع األجهــزة األمنية 
االمني   املســح  بعملية  اشــتركت 
للمقبرة وذلك ضمن اجلهود لبســط 
القانون وحماية امن وامان  ســلطة 

املواطنن والزائرين. 

ميسان – مخلفات حربية 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ميســان امس السبت ان 
مفارز فوج املهمــات اخلاصة متكنت 
من العثور على مخلفات حربية عبارة 
عن قذائــف مدفع متروكــة وتالفة 
مختلفة األنواع واإلحجام خالل جتوال 

دوريات الفوج في مركز احملافظة .

واضاف املصــدر "جرى تأمن اخمللفات 
الدفاع  مفارز  إلى  وتسليمها  احلربية 
املدني لغــرض معاجلتها وتفكيكها 
حفاظــاً على ســالمة املواطنن من 

مخاطرها".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
الســبت،  امس  البصرة  محافظــة 
القبض على ثالثة مطلوبن متهمن 

بترويج اخملدرات في احملافظة. 
وقال املصدر "في اطار حملة مديرية 
شرطة البصرة للقضاء على ظاهرة 
ترويج وتعاطــي اخملدرات في احملافظة 
متكنت مفارز مركز شرطة الزبير من 
القاء القبض على ثالثة مطلوبن من 
وضبطت  اخملدرات  ومتعاطي  مروجي 
بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي 
اخملدرات ومت احالتهم للقضاء لينالوا 

جزاءهم العادل" .

انفجار ناسفة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد * الطيران يقصف مضافات إرهابية في داقوق جنوبي كركوك
العثور على مخبأ للمتفجرات بمدينة الرمادي * فوج مهمات الشرطة يضبط مخلفات حربية وسط ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمــي، أمس الســبت، مشــروع قبول 
الراغبن في احلصول على شــهادة الدبلوم 
املهنــي في مجــال االعالم مــن خريجي 
في  ويعملــون  اخملتلفــة  االختصاصــات 

املؤسسات االعالمية.
بيان تلقــت "الصباح  الــوزارة في  وقالت 
اجلديد" نســخة منه، إن "وزيــر التعليم 
العالي عبد الرزاق العيسى ناقش مشروع 
قبــول الراغبن في احلصول على شــهادة 
الدبلــوم املهني فــي مجــال االعالم من 
خريجــي االختصاصــات اخملتلفــة الذين 
ميتلكون خدمة ال تقل عن عشــر سنوات 
فــي املؤسســات االعالمية فــي اجتماع 
هيئة الرأي"، مشيرا الى "حصول املوافقة 
على بلورة االليات بالتنسيق مع اجلامعات 

العراقية التي تتوفر فيها دراسة االعالم".
وأضاف البيان أن "القبول ســيكون اعتبارا 
وفق   2019/2020 الدراســي  العــام  مــن 

ضوابط القبول التي سُتعلن الحقا".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املســتقلة  العليــا  املفوضيــة  اعلنــت 
لالنتخابــات تهيئــة 103 مركــز انتخابي 

للتصويت اخلاص في بغداد.
االنتخابات  اعالم مفوضيــة  مدير  واوضح 
الطائي في تصريح  الرصافة حســن  في 
تصريــح صحفــي أمــس الســبت، أن ” 
املفضوية هيأت 49 مركــزا انتخابيا الكثر 
من 260 محطة اقتــراع للتصويت اخلاص 

في جانب الرصافة”.
مبينــا أن ” في جانب الكــرخ مت تهئية 54 
مركــزا الكثر من 370 محطة اقتراع فضال 
عــن 24 محطة للنــزالء، اكملــت فيها 
واللوجســتية  الفنية  التحضيرات  جميع 
اســتعدادا ليوم االقتراع اخلــاص املتمثل 

مبنتسبي االجهزة االمنية والنزالء”.
واضــاف أن ” التحضيرات متت على مراحل 
ابتداء بتدريب املــالكات واجراء جتارب على 
اجهزة االقتــراع االلكتروني في املراكز الى 
جانب تخصيص مراكز خاصة الســتقبال 
االعالميــن واملراقبيــن بعــد تســهيل 
اجراءتهــم لنجــاح مهمتهــم في يومي 

االقتراع اخلاص والعام”.

شهادة دبلوم في 
اإلعالم اعتبارا من العام 
الدراسي 2020-2019

103 مركز انتخابي 
للتصويت الخاص في 

بغداد

الملف األمني

تركيا حتتضن هذا العام منتدى
إلعمار العراق، ودعم االستثمار

التعاون بشــأن املناطق احلرة، إضافة 
والطاقة،  املياه  إلى مناقشــة ملف 
الصناعة، الزراعــة، الصحة، البيئة، 
الثقافة، السياحة، التربية، التعليم، 

العلوم والتكنولوجيا".
واشار الى ان "اجلعفري اشاد باجلهود 
التي بذلتها اللجان الفنية لتحقيق، 
وتفعيــل املصالــح املشــتركة بن 
تركيا والعــراق"، موكد أن "العراق ال 
الدولي  اجملتمع  يتطلـــع لدعم  يزال 
والبناء،  اإلعمــار،  إعــادة  مجال  في 
العالــم فــي  بلــدان  ومســاهمة 

االستثمار، ودعم اجملال االقتصادي".
من جانبه اكد وزير اجلمارك والتجارة 
أن  توفنكجــي،  بولنــت  التركــي 
عشــرة  الثامنة  الدورة  "اجتماعات 
العراقـية-التركية  للجنة املشتركة 
كانت  والفني  االقتصــادي،  للتعاون 
في  وإيجابية، وستســهم  مهمــة 
فتح آفاق جديدة للتعاون املشترك"، 
مشــددا على أن "وحدة واســتقرار 

ورفاهية العراق من استقرار تركيا".
واوضــح الوزير التركــي ان " العراق 
شــريك اقتصــادي قــوي لتركيــا 
والشــركات التركيــة متثل نســبة 
كبيرة تصل إلى %50 من الشــركات 
األجنبيــة العاملــة فــي العــراق، 
لزيادة حجم االستثمارات،  متطلـعا 

والتبادل التجاري بن البلدين".

وبن أن "تركيا ســتحتضن في هذا 
ودعم  العراق،  إلعمــار  منتدى  العام 
الغرف  احتــاد  واجتماع  االســتثمار، 
العالقات  العراقـية، وهيئة  التجارية 
التركية، واجتماع  التجارية اخلارجية 
البنوك العراقـية مع البنوك التركية 
التعــاون االقتصادي،  لزيادة حجــم 
فضال عــن رغبة بالده في توســعة 
معبر إبراهيم اخلليل، إضافة إلى فتح 
وتوسيع  فيشخابور،  في  أخرى  بوابة 

التعاون في مجالت مختلفة".

العبادي يؤجل التحقيق في
1700 ملف فساد لكبار 

الشخصيات
وعلى صعيد آخر اكد رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي، امس الســبت، 
ان العراقين قادرون على بناء حضارة 
جديدة بوحدتهم التي انتصرت على 

محاوالت التقسيم والتفرقة.
وقال مكتبه في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، انــه أورد خالل 
تدكس  منظمــة  منتــدى  حضوره 
للشــباب فــي بغــداد، إن "الوحدة 
العراقيــة انتصرت علــى محاوالت 
التقســيم والتفرقة التي فشــلت 
وبقــي التنــوع مصدر قــوة واعتزاز 

واحترام".
واضــاف "لو ال العمــل التطوعي ملا 
متكنا مــن حتقيق اإلعجــاز العراقي 
والنصــر الكبيــر الــذي مت بإصــرار 

مقاتلينا االبطال على التضحية".
وتابــع ان "العراق نهض وســيكون 
والعالم  للمنطقة  اشــعاع  مصدر 
وعلــى هــذه االرض ولــد االبــداع 
وولدت الكلمــة والكتابة واحلرف وان 
العراقين الذيــن صنعوا اول حضارة 
لالنســانية قادرون على بناء حضارة 
جديــدة بوحدتهــم وشــجاعتهم 

وبوعي الشباب".
واشــار البيــان الــى ان "العبــادي 
اطلع على عدد من اعمال الشــباب 
االبداعية"،  وانشــطتهم  املوهوبن 
التي  العاليــة  بـ"الــروح  مشــيدا 
يتمتعــون بها واندفاعهــم الكبير 
خلدمــة بلدهــم، موجها الشــكر 
جلهودها  للشــباب  تدكس  ملنظمة 

وعملها التطوعي".

اإلعالم العراقي يحتفي باليوم 
العاملي حلرية الصحافة

، ومبثابرتنا واصرارنا على إعالء شــأن 
والتزوير  االكــراه  ومنــع  احلقيقــة 
القوى  تضامــن  وبكفالة  واخلــداع، 
العالم مــن اجل تقدمي  اخليرة فــي 
النزيهة  واخلبرية  االعالميــة  اخلدمة 
والشريفة الى الرأي العام، واآلن نفخر 
باننا اصبحنا جزءا من حركة عاملية 
شــجاعة تــذود عن حريــة التعبير 
وحتمــي العاملــن فــي الصحافة 

اخملتلفة من العسف والتنكيل".
واضاف االعسم "ان نقابتنا، النقابة 

الوطنية للصحفيــن في العراق، إذْ 
خاضــت وتخوُض، معركة ترســيخ 
حرية التعبير، وتتابع وتراقب وتكشف 
االنتهاكات  الســاعة  علــى مــدار 
التــي يواجههــا الصحفيــون عبر 
وحدة ناشــطة للرصد، فانها مبوازاة 
برنامجا واســعا ودؤوبا  ذلك تنفــذ 
في  والعاملن  العامــالت  لتدريــب 
الشباب  وبخاصة   ، االعالم  وســائل 
والصحفيــات، على احــدث تقنيات 
التحرير، وإطالعهم على املعارف ذات 
والسلوك  املهنة  باخالقيات  العالقة 
واالنضباط واملســؤولية واملصداقية 
اخلبريــة واملعاييــر الدولية لصناعة 
واحترام  االحــداث  وتغطية  احلقائق 
الرأي االخر، ونعــّد االن برنامجا حيا 
عــن مكافحــة خطــاب الكراهية 
واثر التطرف واالرهاب على الســلم 
االعالم  معاناة  عن  وحتدث  اجملتمعي" 
"مــن اســتمرار مظاهــر تنكيــل 
وتضييق بالصحفين الذين يتصدون 
للفســاد والتطرف ومســخ حقوق 
النساء، ومُتارس اعمال قتل واختطاف 
ان  واالخطر  الــرأي،  وتهديد اصحاب 
في  طلقاء  يبقــون  واجملرمن  القتلة 
واحالتهم  مالحقتهــم  انعدام  ظل 

الى القصاص العادل".

مفوضيـة االنتخابـات تضاعـف 
أعـداد املراقبيـن لضمـان نزاهـة 

االنتخابـات

وزاد التميمي أن "املفوضية اتخذت 
اجــراءات حقيقية ســوف تضمن 
نزاهــة االنتخابــات كــون اجلانب 
ســجل  ايضاً  شــمل  االلكتروني 
الناخبــن الذي غادرنــا فيه اجلانب 
والفرز  العــد  إلى  الورقي، وصــوالً 
االلكتروني وتسريع ظهور النتائج".
ويعــرب عن قناعته بأنه " مع وجود 
املراقبن، اضافة إلــى ما اتخذ من 
اجراءات، ســتكون محطة االقتراع 
محصنــة إلــى درجة كبيــرة، وال 
يحصل فيها تغيير الرادة الناخب".

املفوضية  باســم  املتحدث  وأشار 
التســجيل  بــاب  "فتــح  إلــى 
والعدد  احمللية،  املراقبة  لشــبكات 
في تزايــد وال توجد لدينا احصائية 
حالية"، وكشــف عن اتخاذ قرار بـ 
احملطات  في  اعدادهــم  "مضاعفة 
مراقبة حقيقية  هناك  تكون  لكي 

لعملية االدالء باالصوات".
إن  بالقــول  التميمــي  وأكمــل 
"املفوضيــة خاطبــت منظمــات 
دولية مثل االحتاد األوروبي، ومنظمة 
العربية،  واجلامعة  االسالمي  املؤمتر 
في  لدينا  املعتمــدة  والســفارات 
العــراق، من أجل ارســال مراقبن، 
وســجلنا لغاية االن العشرات من 
تزايد هذا  الدولين ونتوقع  املراقبن 

العدد مع اقتراب يوم االنتخابات".
بدوره يقــول رئيــس منظمة عن 
ملراقبــة االنتخابات مهند الكناني، 

أن "املراقبــن املعروفــن لدينا هم 
ودولين  محليــن  اصنــاف،  اربعة 
بعثات  إلــى  اضافــة  وإعالميــن 

دبلوماسية".
وتابــع الكنانــي في حديــث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "املراقب احمللي 
باع في  لــه  على وجــه اخلصوص 
عملية متابعة االنتخابات وجنح في 
ومعاجلتها  اخلروق  من  العديد  رصد 
في يوم االقتراع النتخابات سابقة".
ويأمل بأن "تنجــح عملية اللجوء 
إلى التكنلوجيا فيما يخص املاسح 
الضوئي لعد وفرز االصوات، وكذلك 
موضوع ارســال النتائج عبر القمر 

الصناعي".
وبن الكناني أن "هذا النجاح سوف 
ينعكس على عملنا الننا ســنوفر 
منتســبي شــبكاتنا  على  جهدا 
ألننا  أعدادهم  يقلل  وكذلك سوف 

اليوم نقدر بآالف االشخاص".
لكنه يدعو إلــى "معاجلة موضوع 
حظر التجوال املتوقع يوم االقتراع"، 
ويطالب اجلهات اخملتصة بان "تعمل 
على تســهيل حركتنا لكي ننجز 

عملنا على امت وجه".
يشــار إلى أن العراق يستعد إلجراء 
االنتخابات يوم الســبت املقبل في 
وجلوء  معقــدة  سياســية  ظروف 
يعــد األول مــن نوعه إلــى نظام 
التكنولوجيا فــي عملية عد وفرز 

األصوات وإرسالها.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ألول مرة منذ اربع ســنوات، احتفل 
مبناســباتهم  االيزيدين  اآلالف من 
مزاراتهم  قرب  )الطوافات(  الدينية 
الدينية فــي املناطق احملــررة، بعد 

إعمارها بجهودهم الذاتية وسط.
دينية  مراسيم  الطوافات  وتشمل 
وشــعبية، حيث فــي الليلة التي 
املئات  يتوافــد  )الطوافة(  تســبق 
مــن االهالــي يتقدمهــم رجــال 
الديــن ويتم تالوة بعــض التراتيل 
الدينيــة مع احــراق البخور وعزف 
موســيقى دينية خاصة بالشّبابة 
زغاريد  والدف، وسط  الناي(  )تشبه 
تتوافد  التالي  الصبــاح  وفي  فرح، 
مئــات العائالت الى املزار نفســه 
الدينية  التراتيل  بعــض  اداء  ويتم 
شــعبية  احتفاالت  تعقبهــا  ثم 
ودبكات على انغــام الطبل والزرنا، 
الى موعد الغداء، وبعد اســتراحة 
تتوالــى االحتفاالت عصرا  قصيرة 
وتشــتبك مئات او االف االيادي في 
تشكيل حلقات الدبكات الشعبية 
مبشاركة شتى الفئات من الشباب 
الفتية  والنســاء وحتــى  والرجال 

اليافعن من كال اجلنسن.
وقــال الصحفــي االيزيــدي نصر 
حاجي دوملي الى "الصباح اجلديد" 
ان "االيزيديــن في ســهل نينوى، 
وبلدة  ناحية بعشيقة  وخاصة في 
بحزاني يحتفلــون بالطوافات هذا 
العــام ألول مــرة منذ 4 ســنوات 
مضــت، حيــث كانــت لنــا اخر 
الدينية  املناسبات  بهذه  احتفاالت 

في ربيع 2014".
واضــاف "عقــب حتريــر مناطقنا 
مت البــدء باعمار القبــاب واملزارات 
الدينية بجهــود ذاتية ومن دون اي 
دعم حكومــي، ومت إكمــال إعمار 
تنظيم  التي فجرها  املزارات  جميع 
على  ســيطرته  اثناء  فــي  داعش 
مناطقنــا كما انه قــام بتحطيم 

املئات من قبور املوتى أيضا".
ولفــت دوملــي الــى انــه "خالل 
هذا املوســم من الربيــع احتفلنا 
حيث  مناطقنا  فــي  بالطوافــات 

ان لــكل مــزار يوما محــددا على 
وفق تقومينا وتقــام االحتفاالت له، 
واليوم نختتم االحتفاالت قرب مزار 
)شــيخوبكر( غربــي حزاني، حيث 
االالف من االيزيدين يشاركون بهذه 

املناسبة العزيزة علينا".
االعوام  فــي  "كما  بالقــول  وتابع 
الســابقة )قبل ســيطرة تنظيم 
االحتفاالت  بهذه  يشــارك  داعش( 
الشــيخان  مناطق  مــن  ايزيديون 
ومحيطهــا، كمــا ان احلضــور ال 
دائما  االيزيدين، حيث  يقتصر على 
جند عائالت الصدقاء لنا من االخوة 
يشاركون  واملســلمن  املسيحين 
بهــذه االحتفــاالت او يحضــرون 
كضيوف، وهذا تقليد نتوارثه جيال 

بعد جيل اخر".
وفيمــا اصوات الطبــل والزرنا متأل 
مــكان االحتفال وســط صيحات 
فرح، والباعة الذين نقلوا بضائعهم 
ويعرضونها في عربــات، واالغلبية 
الفلكلورية  مبالبســهم  يتزينــون 
التراثيــة، لكال اجلنســن، هنالك 
مجاميــع شــبابية مبالبس حديثة 
بشــكل  باالحتفاالت  يشــاركون 

حماسي.
االيزيــدي  الرجــل  حســن،  ابــو 
لقرب  عائلتــه  جلب  اخلمســيني 
املــزار، وافتــرش مــع عائلته حتت 
الزيتــون شــبه  احــدى اشــجار 
الذابلــة، يقول لـ "الصباح اجلديد" 
ان "هــذه االحتفاالت هي رســالة 

نحن  العالم،  لكل  ومحبة  ســالم 
ونحب  السالم  نعشــق  االيزيديون 
احليــاة والفــرح، وهــذه االعيــاد 
متثل  احتفــالت  هي  )الطوافــات( 
الفرحة باســتقبال فصــل الربيع 
واالجواء املعتدلة واللطيفة، وندعو 
من اهلل في مزاراتنــا ان يكون هذا 
العام عاما وفيــرا باالنتاج الزراعي، 
حيث ان اقتصاد مناطقنا كان الى 
امد قريــب يعتمد على الزراعة وما 

تنتجه أراضينا من غالل".
وتابــع "ان فرحتنــا ناقصــة وغير 
مكتملــة، حيث لدينــا اكثر من 3 
االف مختطف ومختطفة ال نعرف 
مصيرهم، فضال عن البيوت املدمرة 
نتحدى  لكننــا هنــا  واملنكوبــة، 

تنظيم داعــش االرهابي، ونقول له 
لقد عدنا ملناطقنا، وانتم مصيركم 
مزابل التاريــخ، والكثير من الغزاة 
وهم  بقينا  لكننــا  مبناطقنا،  مروا 
رحلوا، الن الفرح والسالم اقوى من 

احلرب واالرهاب".
الشــعبية  الرقصــات  وحــول 
التي يتم تشــكيلها خــالل هذه 
"انها  ابو حســن  قال  االحتفاالت 
رقصــات متنوعــة، ولــكل منها 
ايقاعها وخطواتها، علما ان جميع 
مــن يشــارك بها من الشــباب او 
املتقدمــن بالســن يتعلمون هذه 
اقرباء لهم، وهذا هو  الرقصات من 

حالنا منذ خلقنا".
مبينــا ان "الدبــكات الشــعبية 

غالبا ما تختتم برقصات مبشاركة 
حيث  بالســن،  واملتقدمن  الرجال 
تصــل االحتفاالت أوجهــا وذروتها 
قبيــل مغيــب الشــمس وترتفع 
االصــوات لتشــكر اهلل على هذه 
النعمة وهــذه االفراح التي نتمنى 

ان تسود في كل مكان".
واجنــز االيزيديــون إعمــار نحو 40 
مزارا ونيشــانا في ناحية بعشيقة 
وبتبرعات  ذاتية  بجهــود  بالكامل، 
تنظيم  فجرها  والتي  شــخصية، 
داعش اإلرهابي في اثناء ســيطرته 
علــى مناطقهــم فــي آب 2014 
قبــل ان يتم طرده علــى يد قوات 
البيشمركة في السابع من تشرين 

الثاني 2016

االيزيديين في سهل 
نينوى، وال سيما في 
ناحية بعشيقة وبلدة 
بحزاني يحتفلون 
بالطوافات هذا العام 
ألول مرة منذ 4 
سنوات مضت، حيث 
كانت لنا اخر احتفاالت 
بهذه المناسبات 
الدينية في ربيع 2014

بعد إكمال إعمار مزاراتهم بجهود ذاتية

آالف اإليزيديين يحتفلون بطقوس
"الطّوافات" ألول مرة خالل 4 سنوات

البصرة ـ الصباح الجديد:
الكابــن كاظم فنجان  النقل  وزير  افتتح 
احلمامي جســر منطقة بيت غزيل العائم 
التابعــة لناحية االمــام القائــم  )الثغر 

سابقا( شمالي مدينة البصرة .
وقال الوزير خالل مراسم االفتتاح ان وزارته 
اجنزت اجلسر العائم على نهر دجلة والرابط 
بن شــرق الناحية وغربها بطــول 90 م ، 
مضيفــا ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ 
عدد مــن املشــاريع اخلدمية كمدرســة 

ابتدائية ومنتدى ثقافي وملعب خماسي. 
وأشار وزير النقل أن الفترة املقبلة ستشهد 
تنفيذ العديد من املشــاريع اخلدمية التي 
تنجــز على ارض الواقــع ، مؤكدا ان هناك 
مساعي وجهودا كبيرة يبذلها املعنيون في 
الوزارة وتشــكيالتها من اجل اجنازها على 
وفق فترة زمنية لتصبح في حينها جاهزة 

الهالي املدينة.

افتتاح جسر منطقة 
بيت غزيل العائم 

شمالي البصرة
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أحد احتفاالت اإليزيديني "ارشيف"



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

واملعادن  الصناعــة  وزيــر  اكد 
شــياع  محمــد  املهنــدس 
السوداني على اهمية تشجيع 
االســتثمار احمللــي واالجنبــي 
ومنح االمتيازات لرجال االعمال 
الســوق  فــي  واملســتثمرين 
دفع  في  لالســهام  العراقيــة 
عجلة التنمية وتعزيز االقتصاد 

في البالد .
وقــال الوزير في كلمــة القاها 
خــالل مشــاركته فــي املؤمتر 
االقتصــادي الرابــع بدعوة من 
حكومة اقليم كردستان والذي 
اختتــم اعمالــه حتــت عنوان 
)تطوير العالقات االقتصادية بني 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
واقليم كردستان العراق( برعاية 
وحضور رئيــس حكومة اقليم 
البارزاني  نيجيرفان  كردســتان 
ووزيــر الصناعــة والتجارة في 
ايــران ان العراق اليــوم يعيش 
مرحلــة جديدة بعــد دحر زمر 
االراضي  وحترير  االرهابية  داعش 
مــن دنس هذه الفئــة الباغية 
القوات  ابطال  ودماء  بســواعد 
صنوفهــا  بــكل  املســلحة 
مرحلــة  هــي  وتشــكيالتها 
البناء واالعمار وحتســني الواقع 
االقتصادي على اســس علمية 
ومدروســة من اجــل تعظيم 
النفطية  غيــر  الدولة  مــوارد 
والسيطرة  املواطن  دخل  وزيادة 
علــى التضخم وايجــاد فرص 

للعمل .
واشــار الوزير الــى ان احلكومة 
العراقية قامت بسلســلة من 
البناءة  االقتصاديــة  االجراءات 
للواقع  دقيقة  دراسة  وفق  على 
واســتثمار القــدرات العقلية 
الكفــوءة وبدعم واستشــارة 
رصينــة  دوليــة  مؤسســات 
لتقليــل مصروفــات الدولــة 

الضرائــب  جبايــة  وتنظيــم 
والســيطرة علــى الكمــارك 
وتشجيع القطاع الصناعي من 
خالل منــح القروض الصناعية 
وحماية املنتج الوطني وتطويره 
وتشجيع االستثمار وغيرها من 
االجراءات االخرى التي تســهم 
بشــكل كبير في دفع العجلة 
االقتصاديــة للبالد الــى امام ، 
العراقية  الســوق  ان  الى  الفتا 
ســوق واعــد وكبيــر ومتنوع 
وجاذب لالســتثمار مــع وجود 
انتاجات وطنيــة كبيرة وواردات 
نفطيــة وثروة زراعيــة ومائية 
وفيرة وتنــوع طبيعي كبير من 

شمالي العراق الى جنوبه .

ودعــا  الســوداني الشــركات 
االيرانيــني  واملســتثمرين 
لالستثمار في السوق العراقية 
واالقليــم ، مؤكدا فــي الوقت 
ذاتــه ان وزارة الصناعة واملعادن 
منفتحة  شــركاتها  وجميــع 
واستقطاب  ومســتعدة جلذب 
احلقيقيــة  االســتثمارات 
والناجحــة لالرتقــاء بقطــاع 

الصناعة في العراق.
املؤمتر عدة  هذا وقــد تضمــن 
حواريــة  وجلســات  محــاور 
العالقات  افاق  ومناقشات حول 
االقتصادية بني اقليم كردستان 
العراق واجلمهورية االســالمية 
االســتثمار  وتطوير  االيرانيــة 

املشترك في مجاالت السياحة 
الشركات  وتأســيس  والزراعة 
التي تســهم في تطوير مجال 
النشــاء  والتمهيد  الصناعــة 
وغيرها  اقتصادية حرة  منطقة 
مــن املواضيــع وامللفــات ذات 

االهتمام املشترك . 
التقى  متصــل  صعيــد  على 
الوزيــر نيجيرفان بارزاني لبحث 
السبل املمكنة لتطوير التعاون 
املركز  بــني  املشــترك  والعمل 
واالقليــم فــي شــتى اجملاالت 
الصناعي  اجملــال  في  وباالخص 
بني  املتاحة  االســتثمار  وفرص 

اجلانبني .  
اللقــاء على  الوزيــر خالل  واكد 

ضرورة تشــجيع ودعــم القطاع 
بجميــع  العراقــي  الصناعــي 
قطاعاته العــام واخلاص واخملتلط 
واعادته الى ســابق عهده ليكون 
مصدرا مهما من مصادر التمويل 
للعمليــة  اساســيا  وداعمــا 
البالد وخاصة خالل  التنموية في 
من  تتطلب  التي  الراهنة  املرحلة 
اجلميع التعــاون والتكاتف العادة 
بناء واعمــار املناطق واملدن احملررة 
وعــودة احليــاة واالســتقرار الى 

اهاليها وابنائها .
واشــار الوزير في الوقت ذاته الى 
توجــه احلكومــة العراقية نحو 
واعادة  الوطنية  الصناعــة  دعم 
الثقــة باالنتاج احمللــي واالنفتاح 

علــى القطــاع اخلــاص احمللــي 
والعربي واالجنبي وتشجيع رجال 
االعمال واملستثمرين للدخول الى 
وتنفيذ مشاريع  العراقية  السوق 
اســتراتيجية تسهم في حتسني 

الواقع االقتصادي للبالد .  
هــذا وقــد جــرى خــالل اللقاء 
العديد من  اســتعراض وبحــث 
املوضوعــات والقضايــا وامللفات 
العراقية  الســاحة  على  املهمة 
وكذلك مناقشة السبل الكفيلة 
التنســيق  الدامــة  واملمكنــة 
والتواصل وتعزيز العمل والتعاون 
املشــترك بــني وزارة الصناعــة 
في  ونظيرتها  االحتاديــة  واملعادن 

اقليم كردستان. 

خالل مشاركته في المؤتمر االقتصادي باإلقليم  

السوداني يؤكد أهمية تشجيع االستثمار لدفع عجلة االقتصاد 

 يعيش العراق اليوم 
مرحلة جديدة بعد 

دحر زمر داعش 
االرهابية وتحرير 

األراضي من دنس 
هذه الفئة الباغية 

وهي مرحلة البناء 
واإلعمار وتحسين 
الواقع االقتصادي 
على أسس علمية 

مدروسة

جانب من املؤمتر
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فريق طبي يجري عملية 
جراحية باستعمال طباعة 

ثالثية األبعاد للوجه 
اعالم الصحة  

 ذكر مدير مستشفى الكرخ العام الدكتور 
رائــد عبــد اهلل االنبــاري ان فريقــا طبيا 
متخصصا فــي جراحة الوجــه والفكني 
من اجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من 
العمر ١٠ ســنوات وباســتعمال الطباعه 
ثالثيه االبعاد وهي من التقنيات احلديثة في 

مجال جراحات الوجه. 
واوضــح رئيس الفريــق الطبي اختصاص 
جراحة الوجه والفكني الدكتور احمد مكي 
ان عمليات الشــق الوالدي في مستشفى 
الكرخ العام اصبحت من العمليات اليومية 
والروتينيــة واالعتيادية وجتــرى لكثير من 
احلاالت ، مبينا ان الطفلة كانت تعاني من 
اختالف تكويني وشق في الوجه املمتد الى 
الفك األعلى وبعد اجراء الفحص السريري 
وفحوصات شعاعية والفحوصات اخملتبرية 
تقــرر اجــراء عملية جراحيــة لتصحيح 
االختالفات التكوينية واستغرقت العملية 
اقل من ســاعتني وتكللت بالنجاح واحلالة 
الصحية للمريضة مستقرة بعد العملية 
. مــن جانب اخر اجرى فريــق طبي عملية 
تبديل مفصــل الركبة ملريضــة تبلغ من 
العمر 60 ســنة كانــت تعانــي من الم 
حاد فــي الركبة وبني اجلــراح االختصاص 
الدكتور سعد شايع بعد اجراء الفحوصات 
الســريرية اجريت عمليــة تبديل مفصل 

الركبة تكللت العملية بالنجاح .

منع استيراد خمسة 
محاصيل زراعية 

لدعم المنتج المحلي 

»التعليم« توّجه الجامعات 
باستكمال متطلبات 

االمتحانات في 27 الجاري 

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلنت وزارة الزراعة منع اســتيراد خمســة 
املوضوعة  زراعية ضمــن خطتها  محاصيل 
لدعم املنتــج الزراعي احمللــي وفقاً للخطة 
الزراعيــة والتي تعتمد علــى قاعدة العرض 

والطلب .
وأكد الوكيل الفني للــوزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيســي على منع استيراد محاصيل 
) البطاطا والرقي والبطيخ والفلفل والشجر 
( بدءا من الشــهر اجلاري وإلى أشــعارً أخر ، 
إضافة إلى اســتمرار منع استيراد محاصيل 
)الطماطة واخليار والباذجنان والثوم واألسماك 
املبردة ( وذلك لتوفــر املنتج احمللي والذي ميتاز 
بأنه أكثر أماناً وصحة لإلنسان من املستورد .
وأضاف الوكيل الفنــي أن الوزارة تعمل وفقاً 
للبرنامج الزراعي التي حتدد منع أو استئناف 
االســتيراد وبشــكل منتظم وحسب توفر 
املنتــج احمللي وذلــك حلرصها علــى دعمه 

وحمايته .

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى اجلامعات كافة 
باستكمال متطلبات االمتحانات النهائية 
املقرر انطالقها في الســابع والعشــرين 
وتوفير مســتلزماتها  اجلاري  الشــهر  من 

اللوجستية.
واكــد الوزير لدى ترؤســه اجتمــاع هيئة 
الرأي على أهمية توفير كل املســتلزمات 
التي توفر بيئة مناسبة ومقبولة للطالب 
ألداء االمتحانــات التي من املقرر انطالقها 
في الســابع والعشرين من الشهر اجلاري ، 
مشــيرا الى صالحية اجلامعات بتقدمي هذا 
املوعد ضمن ســقف زمني ال يتجاوز ثالثة 
ايام مع مراعــاة أن عدد أيــام االمتحانات 

يكون ضعف عدد الدروس. 
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار 
مواقــع وفــروع الشــركة العامة 
بتجهيز  الغذائيــة  املــواد  لتجارة 
مفــردات البطاقــة التموينية من 
الســكر وزيت الطعام للمواطنني 

في بغداد واحملافظات .
واوضح بيان صدر عــن الوزارة نقال 
عــن مدير عام الشــركة املهندس 
ان مركــز مبيعات  قاســم حمود 
الرصافة قام بتجهيز مادتي السكر 
بواقع )944( طنا وزيت الطعام بواقع 
)31( طنا اضافة الــى قيام مجمع 
وجتهيز  بتســلم  التاجي  مخــازن 
املواد الغذائية إلى املواطنني وجتهيز 
مادتي الســكر بواقــع )224( طنا 
وزيت الطعام بنســبة جتهيز 100% 

ملناطق ) التاجي والطارمية ( .

ولفت البيان الى ان فرع الشــركة 
في بابل جهز مادتي الســكر وزيت 
الطعام بنسبة %85 وفي محافظة 
االنبار مت جتهيز مادتي الســكر طن 
وزيت الطعام وفي ذي قار ، كما جهز 
الفرع مادتي الســكر بواقع ) 577 ( 
طنــا ملناطق ) الرفاعــي , الكرمة , 
اور , الشــهداء , الفضيلية ( وزيت 
الطعام بواقع ) 499 ( طنا ملناطق ) 
سيد دخيل , الفضيلية , الكرمة , 
االصالح والفهود ( اما في محافظة 
مخازن  واصــل مجمع  فقد  نينوى 
بازوايا بتسلم وجتهيز مادتي السكر 
بواقع )510 ( اطنان وجتهيزها ملناطق 
تلعفــر ومادة زيت الطعــام بواقع 
)32( طنا وجتهيزها ملناطق )قصران 
, قــراج ( وفي محافظــة كركوك 
جهزت مادة الســكر بواقع ) 450( 

طنا لوكالء احملافظة والنازحني.
مــن جانب اخر اشــار البيــان الى 

استمرار الشــركة بأقامة الدورات 
والندوات اخلاصة ملوظفيها ســواء 
في املركز العــام أو املواقع والفروع 
التابعة لها من أجل تطوير وحتسني 
أدائهــم الوظيفي مــن خالل تلك 
إذ قام فرع الشركة في  املشاركات 
تطوير  بــدورات  البصرة  محافظة 
اســتعمال  حول  الفــرع  ملوظفي 
املراســالت االلكترونية   ( احلاسوب 

االمييل ( .
علــى صعيد متصــل اعلنت وزارة 
التجارة عن اســتكمال الشــركة 
جميع  احلبــوب  لتصنيع  العامــة 
اجراءاتهــا النتــاج وتوزيع الطحني 
الصفــر مبناســبة شــهر رمضان 

املبارك.
واعلن بيان اصدرته الوزارة نقال عن 
طه  املهندس  الشــركة  عام  مدير 
ياسني عباس عن تشكيل الشركة 
العامــة لتصنيــع احلبــوب غرفة 

عمليات خاصة للمتابعة واالشراف 
على انتــاج وتوزيع مــادة الطحني 
الصفر مبناســبة شــهر رمضان ، 
وتكليف قســم التســويق وجلنة 
اخلطة بالتنســيق مع شركة جتارة 
احلبوب لتوفير احلبوب املطلوبة من 
املطاحن  وحتديد  املستوردة  احلنطة 
احملددة  الكميات  بطحن  تقوم  التي 
لغرض توزيعها على العائالت بواقع 
)5( كيلوغرامــات لكل عائلة ضمن 

احلصة املقررة.
الــى ان شــركة  البيــان  واشــار 
تصنيــع احلبوب كانــت قد وجهت 
في  العاملــة  للمطاحــن  دعــوة 
بغــداد واحملافظات لتقــدمي طلبات 
الصفر  الطحني  بانتاج  املشــاركة 
ملن لديها القــدرة ومهنية لالنتاج 
باحلبوب  بتجهيزها  الشروع  لغرض 
اخملصصة لها حســب خطة انتاج 

وجتهيز الطحني الصفر . 

تقرير

استمرار تجهيز التموينية للمواطنين في بغداد وعدد من المحافظات 
)5( كغم طحين صفر لكل عائلة في رمضان

بغداد - الصباح الجديد:
اقامــت املديريــة العامــة العــداد 
التربوي  والتطوير  والتدريب  املعلمني 
في وزارة التربيــة  حفل تكرمي لقادة 
تدريــب برنامــج اللغــة االجنليزية 
مــن اجــل التعلم اخلــاص باجمللس 
املدير  بحضور  البريطانــي  الثقافي 
العــام للمديرية د.صبــاح الكناني 
الثقافي  واملدير القطــري للمجلس 
وممثلني  لينزي  د.فيكتوريا  البريطاني 
عن وزارة التربية من قسم العالقات 
الثقافيــة وعدد كبير من مدرســي 
اللغــة االجنليزيــة املشــاركني في 

التدريبات.
وشمل البرنامج تدريب 28 من القادة 
مــن محافظتي بغداد والبصرة على 
مهارات التدريــس اجلديد في اللغة 
االجنليزيــة باالخص، اذ قــدم خبراء 
مبشاركة  البريطاني  الثقافي  اجمللس 
القــادة مهاراتهم فــي التعامل مع 
الطلبــة وطــرق التدريــس احلديثة 
والنظام البريطاني في املدارس. بعد 

انتهاء الدورة املكثفة،  تخرج القادة 
في العام 2017 وقاموا بتدريب 3500 
في  اجنليزية  لغــة  ومعلــم  مدرس 
بغداد والبصرة ولشتى املراحل وملدة 

شهرين. 
مدير  الكناني  الدكتور صباح  والقى 
والتدريب  املعلمني  اعــداد  دائرة  عام 
فيها  قال  كلمــة  التربوي  والتطوير 
ان اللغــة االجنليزية اصبحت مطلبا 
التي  التحديــات  مهما فــي ظــل 
يواجهها الطلبة، واضاف ان نســبة 
عالية  كانت  التدريب  في  املشاركني 
جــدا ممــا يعكــس روح االرادة لدى 
اللغة االجنليزية  مدرســي ومعلمي 

في العراق.
واشــاد الدكتور صبــاح بدور اجمللس 
هذه  اجناح  فــي  البريطاني  الثقافي 
الدورة املهمة والتي ستســهم في 
في  االجنليزية  اللغــة  واقــع  تطوير 
العراق حيث كانت النتائج جيدة جدا 

وغير متوقعة.
مــن جانبهــا قالت مديــرة اجمللس 

الثقافــي البريطانــي د.فيكتوريا ان 
برنامــج التدريــب وضع لتحســني 
نوعيــة تدريب اللغــة االجنليزية في 
جميع ارجاء العراق ، واضافت  "كانت 
هناك عقبات لكــن التقدم احلاصل 
حتى االن يوضح عزمنا القوي لضمان 
حصول اطفال العراق واهاليهم على 

افضل تعليم للغلة االجنليزية".
كما انها شــجعت املشاركني على 
االســتمرار في تطوير انفسهم من 
الكبير  العدد  من  االســتفادة  خالل 
مــن الوســائل املتاحة عبــر املوقع 
الثقافــي  للمجلــس  االلكترونــي 

البريطاني.
ولقد اشــادت وزارة التربية باهمية 
هــذا البرنامــج و جهــود اجمللس 
الثقافي البريطاني وعدته من اجنح 
البرامج في تطوير كفاءة مدرسي 
اللغة االجنليزية فــي العراق كونه 
من  واســعة  شــريحة  استهدف 
االجنليزية  اللغة  ومعلمي  مدرسي 

في العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن وزير العمــل رئيس هيئة 
املهندس  االجتماعية  احلمايــة 
محمد شــياع السوداني اطالق 
رواتب  مــن  الثانيــة  الدفعــة 
االعانات االجتماعية لعام 2018 
الكثــر من مليــون و)115( الف 
اســرة مببلغ اجمالي يصل الى 

اكثر من )311( مليار دينار.
وكشف الوزير عن اطالق الدفعة 
االعانات  مبالــغ  مــن  االولــى 
املشــمولة  للعائالت  االضافية 
لالعانات  التجريبي  بالبرنامــج 
املشروطة في منطقة  النقدية 
الصدر/2 بواقع )405( اسر، داعيا 
املستفيدين الى مراجعة منافذ 

الصرف لتسلم رواتبهم. 
وذكرت مدير عــام دائرة صندوق 
احلمايــة االجتماعيــة جاكلني 

االعانــات  رواتــب  ان  صليــوا 
االجتماعية اطلقت لـ)686774( 
مــن الرجــال مببلغ يصــل الى 
اكثــر مــن )213( مليــار دينار 
ولـ)428409( من النســاء مببلغ 
اجمالي يصل الى اكثر من )97( 

مليار دينار. 
من جانبه قال املتحدث باســم 
عمار  احلمايــة  وهيئة  الــوزارة 
منعــم ان الدفعــة الثانية من 
االجتماعية  االعانــات  رواتــب 
احلالي شــهدت اطالق  للعــام 
اول دفعــة من رواتــب االعانات 
املســتفيدة  لالســر  االضافية 
البالغ  التجريبي  البرنامــج  من 
عددها )405( اســر بواقع )398( 
من الرجال مببلغ يصل الى اكثر 
من 15 مليون دينار ولسبع اسر 
تعيلهن نســاء مببلغ يصل الى 

)330( الف دينار.
يذكر ان هيئة احلماية االجتماعية 
اعلنــت قبــل ايــام االنطالقــة 
االعانــات  لبرنامــج  الرســمية 
بالصحة  املشــروطة  النقديــة 
والتعليم فــي منطقة الصدر /2 
بالتعاون  تنفيذه  والبرنامج يجري 
الدولــي ومنظمة  البنــك  مــع 
الطفولــة العاملية )يونيســيف( 
والصحــة،  )التربيــة،  ووزارات 
والتخطيــط، واملالية( يهدف الى 
العائالت الفقيرة على  تشــجيع 
انتظام اوالدهم بالدراســة وعودة 
الى مقاعد  ابنائها  من  املتسربني 
الدراســة وباعمــار مــن )14-9( 
برامج  في  االنتظام  وكذلك  عاما 
الرعاية الصحية بدءا من االمهات 
احلوامل واالطفال حتى عمر ست 

سنوات. 

»التربية«و«الثقافي البريطاني« يكرمان 
قادة تدريب برنامج تعلم اإلنجليزية 

تضمنت الوجبة األولى من المبالغ اإلضافية المشروطة 

العمل تطلق الدفعة الثانية
 من رواتب اإلعانات االجتماعية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد عن تهيئة جميع 
وآلياتها  امليــاه  تصريف  محطــات 
التخصصيــة الســتيعاب المطار 

املتوقع هطولها في االيام املقبلة .
ان  واالعالم  العالقات  وذكرت مديرية 

" دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية 
جنحت فــي تصريف ميــاه االمطار 
بغداد  مدينــة  على  هطلــت  التي 
وتعمل على تهيئة احملطات الرئيسة 
واخلطوط  والغاطســة  والفرعيــة 
الطارئة التي اجنــزت لتصريف مياه 

االمطار املتوقــع هطولها في االيام 
املقبلة " .

وأضافــت ان " دائرة مجــاري بغداد 
فــي  املعاجلــة  مشــاريع  هيــأت 
ومحطات  والبوعيثــة  الرســتمية 
والقدس   )F1(و واحلبيبيــة  الــدورة 

قناة  علــى   )734( ومحطــة   )R8(و
اجليش الى جانب التنسيق مع وزارة 
الكهربــاء لضمان عدم شــمولها 
بالقطع املبرمج للكهرباء الســيما 

في اثناء هطول االمطار " .
وتابعــت ان "  الدوائر البلدية قامت 

بتأهيــل محطات اجملــاري واحواض 
اجملــاري   ومشــبكات  التفتيــش 
العمودية  )السكرينات(  للمحطات 
والغاطسة وتأهيل محطات االنفاق 
وصيانة جميع املضخات والغواطس 
الكهربائية  الســيطرة  لوحات  مع 

واملولدات وادامة اآلليات التخصصية 
والصاروخيــات  )الشــافطات 
وتهيئــة  العمالقــة(  واحلوضيــات 
مضخات الديزل ومستلزمات العمل 
من معــدات وآليات وعمــال واعداد 

بدائل للحاالت الطارئة " .

تهيئة محطات تصريف المياه واآلليات التخصصية الستيعاب األمطار 
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البصرة - سعدي السند: 

تواصل كليــات جامعة البصرة 
واملراكــز العلميــة فيها تنفيذ 
التخصصية  األنشطة  من  عدد 

املتنوعة.
فقد بحثت حلقة نقاشــية في 
قسم العلوم التربوية والنفسية 
بكلية التربيــة للبنات بجامعة 
البصــرة )اثــر برنامج ارشــادي 
لدى  النفسي  التلوث  لتخفيف 

الطالبات ( .
عبد  رفيف  الدكتــورة  وقالــت 
احلافظ :  يعرف التلوث النفسي 
بأنه حالة حدوث خلل في نظام 
نتيجة  للفرد  النفســية  البيئة 
الفوضى  تســبب  بعوامل  تأثره 
واالرباك وعدم التوازن مع واقعها 
ومن اســباب التلوث النفســي 
االقتصادية  واالزمات  احلروب  هي 
واألخالقي  الديني  الوعي  وغياب 
 10 عقــدت  اذ   ، اجملتمــع  فــي 
محاضــرات تثقيفية للطالبات 
وطــرح عــدة مواضيــع لتعزيز 
الثقة بالنفــس وتطوير مفهوم 
الذات وتعديــل االفكار اخلاطئة 
الوعي  في  محاضــرات  وكذلك 

الديني واألخالقي.

الدورة التطويرية الثانية 
للمعلمني واملدرسني

ونظمــت عمادة كليــة التربية 
ايضا  البصرة  بجامعــة  للبنات 
تربية  بالتعــاون مع مديريــة  و 
البصرة الدورة التطويرية الثانية 
لبرنامــج مشــروع الترابط بني 

للمعلمني  واجلامعــة  التربيــة 
ملدة اربعة ايام وشــهدت الدورة 
من  محاضرين  ثمانية  مشاركة 
الكلية تطرقوا الى استراتيجيات 
االدارة الصفية الناجحة وكيفية 
استثارة الدافعية لدى املتعلمني 
النشط  التعلم  واستراتيجيات 
مناهج  وتقــومي  القــرار  واتخاذ 

تدريس مــادة الرياضيات وطرائق 
تدريس العلوم وحتليل السالسل 
التربوية  للمتغيــرات  الزمنيــة 
والتنبــؤ بهــا واســتراتيجيات 
التدريس  الذهني فــي  العصف 
اعداد  وكيفية  العلميــة  واملواد 
احملاضــرات الفيديويــة التي من 
املعتاد  الروتــني  تغيير  شــأنها 

بطــرق االلقــاء املعتمــدة في 
التدريس .

قانون الترقيات العلمية 
اجلديد

ونظمــت عمادة كليــة التربية 
ندوه  البصرة  بجامعــة  للبنات 
الترقيات  قانون   ( بعنوان  علمية 

العلمية اجلديد ( 
وذكــر رئيس جلنــة الترقيات في 
الكلية الدكتورة هناء عبد النبي 
لقــد حاضر فــي النــدوة رئيس 
اللجنة املركزية بجامعة البصرة 
الدكتــور طاهر محســن ومقرر 
اللجنــة الدكتور حميد ســراج 
واهم  القانون  فقرات  الستعراض 

النقــاط التــي حتتــاج لتوضيح 
وشرح  وكذلك ناقشوا مع احلضور 
يصعب  التي  املالحظــات  بعض 
فهمهــا من التدريســيني ودارت 
حوارات مثمــرة ومفيدة وضحت 
بعض نقــاط اخلالف على القانون 
كليات  أســاتذة  النــدوة  وحضر 

اجلامعة ومراكزها البحثية. 

أقامتها كلية التربية للبنات بجامعة البصرة

حلقات نقاشية وندوات ومحاضرات تخصصية لتعزيز المسيرة 

قالت الدكتورة رفيف 
عبد الحافظ :  يعرف 
التلوث النفسي بأنه 
حالة حدوث خلل في 
نظام البيئة النفسية 
للفرد نتيجة تأثره 
بعوامل تسبب الفوضى 
واإلرباك وعدم التوازن 
مع واقعها ومن أسباب 
التلوث النفسي هي 
الحروب واالزمات 
االقتصادية وغياب 
الوعي الديني واألخالقي 
في المجتمع

جانب من الدورة التطويرية الثانية لبرنامج مشروع الترابط بني التربية واجلامعة

 تطوير مصنع القابلوات 
بالتعاون مع شركة صينية 

تخّرج دورة جديدة من طلبة 
معهد المهن الصحية العالي 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مستشــار وزارة الصناعة واملعادن لشــؤون 
التنميــة املهندس عباس نصر اهلل محان في مقر 
الوزارة مع ممثل شــركة فيديوتــا الصينية كيفن 
والوفد املرافق له افاق التعاون املشــترك في مجال 
تطويــر مصنع القابلوات الهوائيــة ذات الضغط 
الواطــىء واملتوســط وصناعة املقيــاس الذكي  
بحضــور مدير عام شــركة اور العامــة املهندس 
حيدر سهر نعيمة ومدير عام شركة ديالى العامة 
املهنــدس عبد الرســول محمد عــارف وعدد من 

الفنيني واملهندسني. 
واكد املستشــار خالل اللقاء التوجهات واملساعي 
التي تقوم بهــا وزارة الصناعة واملعــادن لتطوير 
املصانــع واملعامل فــي جميع شــركاتها العامة 
ومنها مصانع شركتي اور وديالى من خالل  الفرص 
بالشــركتي  واخلاصة  املطروحــة  االســتثمارية 
املذكورة لتحديــث اخلطــوط االنتاجية ملصنعي 
القابلــوات الهوايئــة واملقياس الذكــي مبا يلبي 
متطلبات القطاعني العام واخلاص والسوق احمللية .

بغداد - الصباح الجديد:
حتت شــعار » بالعلم املتواصــل والعمل الصالح 
نَبــي العراق » أقامت دائرة صحــة بغداد الرصافة 

احتفالية تخرج معهد املهن الصحية العالي.
واشــار مدير املعهد قيس الفرطوســي ان املعهد 
قام بتخريج ثــالث دورات خالل االعوام املاضية في 
فرعــي القبالــة والتمريض ويســعى الى اضافة 
اقسام جديدة مثل التخدير والطوارئ واإلسعافات 
االولية  لسد الشحة في االختصاصات الصحية 

وخصوصا في مجال اجلانب النسوي.
وبني مدير املعهد ان خطة القبول لعام الدراســي 
2018/ 2019 ستتضمن توسيع القبول في املعهد 
من اجل اتاحــة الفرصة الى الطلبــة وان الدائرة  
وأســاتذة املعهد يعمالن من اجل االرتقاء باملعهد 
من خالل توفير املســتلزمات االساسية في خلق 
االجواء الدراســية . مضيفا ان املعهد وبإشــراف 
ومتابعــة ميدانية من قبل مديــر عام دائرة صحة 
بغــداد الرصافة الدكتــور عبد الغني ســعدون 
الســاعدي عمل على تهيئة القاعات الدراســية 
من خالل اضافة العديد من القاعات الدراسية من 
اجل اســتيعاب اعداد الطلبة ، إضافة الى  جتهيزه 
بجميع املســتلزمات واألثاث وغيرهــا ، فضال عن 
اعداد مناهج تدريســية مكثفة مــن اجل تطوير 
املهارات الســريرية ومحاضرات حــول االخالقيات 
والتعامل مع املريض وكذلك عن الصحة العامة ، 

وبعدها وزعت الدروع على املتخرجني األوائل .

Sun. 6 May. 2018 iSSue )3931)

بغداد - الصباح الجديد:
اســتعرض املهندس استبرق الشوك 
وكيل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة مع القائم باالعمال 
الشركات  اسهام  بغداد  في  البلغاري 
البلغاريــة في اعمــار املناطق احملررة 
اضافة الى تعزيز التعاون املشترك بني 

البلدين في اجملال العمراني.
وناقش الوكيل خــالل اللقاء امكانية 
اعادة  البلغارية في  الشركات  اسهام 
اعمار املناطق احملررة من ارهاب داعش ، 
ودخولها الى السوق العراقية وتنفيذ 
املشــاريع العمرانية والبنى التحتية 
واجلسور  والطرق  السكنية  واملشاريع 

واخلدمية  الصحــي  والصــرف  واملاء 
االخرى كمشاريع اعادة تدوير النفايات.

وبــني الوكيــل عــن امكانيــة قيام 
املشــاركة  البلغاريــة  الشــركات 
بالتقدمي على املشاريع التي تعلن في 
موقع الوزارة والتي متول من خالل قرض 

البنك الدولي او القروض االخرى 

مــن جانبه ثمــن القائــم باالعمال 
البلغاري جهود وزارة االعمار واالسكان 
والبلديــات واالشــغال العامــة في 
واعادة االستقرار  احملررة  املناطق  اعمار 
وعودة  اليهــا  االساســية  واخلدمات 
مشــيدا  مناطقهم،  الــى  النازحني 

بعمق عالقات الصداقة بني البلدين. 

علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة 
االعمــار عن املباشــرة بتنفيذ اعمال 
حمالت خدمية جديدة واســعة لرفع 
املدينة  في  االشجار  وتقليم  االنقاض 

القدمية من مدينة املوصل .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
املالكات اخلدميــة والفنية العاملة 

التابعة  املوصل  بلديــة  مديرية  في 
ملديريــة البلديــات العامــة احدى 
تشــكيالت الوزارة باشــرت بتنفيذ 
حملة خدمية جديدة لرفع االنقاض 
وفتح الشوارع واألزقة وردم احلفر في 
عــدة مناطق من املدينة القدمية في 

امين املوصل .

العراق يبحث إسهام الشركات البلغارية في إعمار المناطق المحررة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن حزب الشــعب اجلمهوري، أكبر أحزاب 
املعارضة في تركيا، ترشــيح محرم إينجة، 
النائب عن والية يالوفــا، خلوض االنتخابات 
الرئاســية املبكرة املقررة الشهر املقبل في 
مواجهة الرئيس احلالي رجب طيب أردوغان.

التيار  إلى  وينتمي حزب الشعب اجلمهوري 
مصطفى  وشــكله  اليســاري،  العلماني 
كمال أتاتــورك في عــام 1923 ليكون أول 

حزب حاكم في تركيا احلديثة.
ولم يســبق للحزب احلصول على نســبة 
أعلى من 25 فــي املئة من أصوات الناخبني 
في دولة ينتمي أغلبية ســكانها إلى التيار 

احملافظ.
ولد محرم إينجة في 4 أيار عام 1964 لعائلة 
مهاجرة من اليونان استقرت في والية لوفا.
وميثل إينجــة، املتحدث املفوه، اليمني داخل 
حزب الشعب، ويُوصف بأنه من العلمانيني 

املعتدلني في احلزب.
وهــو من املعارضــني لزعيم احلــزب كمال 
قليغدار أوغلو، ونافســه على رئاسة احلزب 

في السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس االيراني حســن روحاني امس 
السبت ان حكومته »ال تؤيد« قرار القضاء 
مؤخرا بحجب تطبيــق »تلغرام« للتواصل 

االجتماعي.
وكتب روحانــي على حســابه في تطبيق 
»انســتغرام« ان »حجب وفرض رقابة على 
،تلغرام، لــم يتخذ من قبــل احلكومة وال 

يحظى بتأييدها«.
وتســلط هــذه التصريحــات الضوء على 
اخلالفــات بــني املســؤولني االيرانيني حول 
مراقبــة االنترنــت اذ تدعــو احلكومة الى 
سياســة انفتاح نسبي يندد بها احملافظون 
املتشددون املسيطرون على االجهزة االمنية 

والسلطة القضائية.
وكان روحاني املعتــدل انتخب في منصبه 
في 2013 وأعيد انتخابه لوالية ثانية في أيار 

.2017
وتابع روحاني على »انستغرام« ان احلكومة 
تعمل منذ العــام 2013 على ايجاد »عالم 

افتراض آمن وليس أمنيا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حقق حزب احملافظني برئاســة رئيسة الوزراء 
البريطانيــة تيريــزا ماي نتائــج أفضل من 
املنتظــر في االنتخابات احملليــة التي أجريت 
احلزب وســط  إنكلترا،واحتفظ  اخلميس في 

اليمني خصوصا مبعاقله في لندن.
أظهرت النتائج النهائية التي نشــرت امس 
الســبت، أن حزب احملافظني برئاسة رئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريزا مــاي حقق نتائج 
أفضل من املتوقع في االنتخابات احمللية التي 

أجريت اخلميس في إنكلترا.
واحتفــظ احلزب وســط اليمــني خصوصا 
مبعاقله فــي لندن، رغم حملــة قوية حلزب 
العمال أبرز تشــكيل املعارضة الذي لم تأت 

النتائج على مستوى توقعاته.
اجملالس  النهائيــة جململ  النتائج  وبحســب 
الـ150 ، متكن حزب العمــال من الفوز بـ62 
مقعدا فيما خسر احملافظون 32 مقعدا. فيما 
فاز الليبراليــون الدميوقراطيون بـ75 مقعدا 
في حني انهار حزب »يوكيب« املناهض لالحتاد 
األوروبي مع خســارته 132 مقعدا. ربح حزب 

اخلضر من جهته، ثمانية مقاعد.

ترشيح »محرم إينجة« 
لخوض االنتخابات في 

تركيا

روحاني ينتقد القرار 
القضائي بحجب تطبيق 

»تلغرام« في إيران

نتائج جيدة للمحافظين 
في االنتخابات المحلية 

بإنكلترا

متابعة ـ الصباح الجديد:

النــار«  »إطــالق  وقــف  ســرى 
االنتخابــي فــي لبنان بعــد جلوء 
األحزاب  وقادة  املرشــحني  معظم 
لتفريــغ كل ما فــي جعبتهم من 
مواقــف نارية واتهامــات متبادلة 
والالفت  الصدور«،  في  و«مكنونات 
83 سيدة لبنانية يخضن اليوم  أن 
األحــد االنتخابــات النيابيــة إلى 
جانب مئات من املرشــحني الذكور 
)مجموع املرشــحني واملرشــحات 
587 يتنافســون على 128 مقعدا 

نيابيا(.
»الصمت  البالد مرحلة  دخول  ومع 
االنتخابــي« التي بــدأت منتصف 
ليل امــس االول اجلمعــة، يحظر 
على املرشــحني القيــام بالدعاية 
االنتخابيــة حتى انتهــاء عمليات 
االقتراع، ويحظر على جميع وسائل 
اإلعالم بث أي إعالن أو دعاية أو نداء 

انتخابي.
واستغّل املرشــحون فترة ما قبل 
آخر قطــرة ميكن  الصمت حتــى 
أن يســتفيدوا منهــا لإلطاللــة 
اإلعالميــة، قبل بــدِء الصوم عن 
الــكالم، وقّدمــوا في الســاعات 
املاضية عرضا مســرحيا متواصال 
تنّقلوا فيــه بني شاشــة وأخرى، 
حاملني معهم ســّلة الوعود التي 

يبدو أّنها ال تنضب.
وفي هــذه االســتراحة التي متتّد 
املواطــن  سَيســتعّد  لســاعات 
اللبنانــي ملالقاة أحــِد االنتخابات، 
واالختالِء بينه وبني صندوق االقتراع 
الذي ســيقول فيه كلمَته، ومَينح 

صوته ملن يجــده أهالً لتمثيله في 
البرملان للسنوات األربع املقبلة.

األرقــام  لغــة  عــن  وبعيــدا 
واإلحصــاءات  واالســتطالعات 
املتباينــة يبقى األســاس هو مترير 
الــذي  االنتخابــي  االســتحقاق 
5 ســنوات، بعدما  تأخر ألكثر من 
جرى مــرارا وتكرارا تأجيــل إجراء 
االنتخابــات التــي كان يفتــرض 

إجراؤها عام 2013.
األحد  غدا  االقتراع  وتفتح صناديق 

أبوابها أمام نحــو 3663518 ناخباً 
مسجالً على لوائح وزارة الداخلية 
اللبنانية، منهم 353414 ناخباً في 
دائرة بيروت الثانية التي تشهد أم 

املعارك االنتخابية.
التالي  اليــوم  وتبقى العبــرة في 
اللبنانيون  يأمل  حيث  لالنتخابات، 
بأن يســتفيقوا على صورة نيابية 
جديــدة، ينبثــق عنهــا شــكل 
ســتدير  التي  اجلديدة  الســلطة 
الدولة، وإن كانت كل املؤشرات تدّل 

على عدم حصــول تبدالت جذرية 
في الصورة السياسية واحلكومية 

للبالد.
لبنانية  سيدة   83 تخضع  باملقابل 
اليوم األحد االنتخابات النيابية إلى 
جانب مئات من املرشــحني الذكور 
)مجموع املرشــحني واملرشــحات 
587 يتنافســون على 128 مقعدا 
نيابيا(، لكن أصواتهن خالل احلمالت 
االنتخابيــة لم تكن مســموعة، 
عكس أصــوات الذكور الذين مألوا 

الشاشات والساحات بصراخهم.
معظم املرشحات نزلن على لوائح 
مختلطة مع الذكور، وهناك الئحة 
وحيدة غير مكتملة تضم نســاء 
فقــط وتخــوض االنتخابــات في 
أكثر املناطق فقراً وال تزال حتكمها 
التقاليــد احملافظــة، وهــي عكار 

الشمالية.
وتشهد االنتخابات ترشح 21 امرأة 
الســنية في مدن  الطائفــة  من 
رئيســة كبيروت وطرابلس وصيدا 

البقــاع، و25 امرأة من  إلى  وصوالً 
وجبل  بيروت  في  املارونية  الطائفة 
وراشــيا  وزحلة  والشــمال  لبنان 
بقاعاً وجزين جنوباً، و5 نســاء من 
الطائفــة الدرزية، وهــي من أكثر 
الطوائف محافظة في جبل لبنان. 
والالفت ترشــح نساء من طوائف 
فهناك  األقليات.  خانة  في  تصّنف 
مرشــحة علويــة فــي طرابلس 
ومرشــحة إجنيلية ومرشحتان من 

أقليات أخرى.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أنهــى فريــق منظمــة »حظــر 
مهمته  الكيماويــة«  األســلحة 
فــي مدينة دوما الســورية حيث 
بـ  فــي هجــوم محتمــل  حقق 
»الكيماوي« اتُهم النظام السوري 
بتنفيــذه. مبوازاة ذلــك، خّيم قلق 
واسع من فتنة عربية - كردية في 
ريف ديــر الزور شــرق الفرات بعد 
قوات سورية  بني  أمس  اشتباكات 
الدميوقراطيــة« )قســد( و »قوات 
النخبة« التابعــة لرئيس االئتالف 
أحمد  السابق  املعارض  الســوري 

جربا.
فــي غضــون ذلــك، دّق محامون 
اخلطر  ناقوس  ومنظمات حقوقية 
بعد صــدور قانون جديد للتنظيم 
العمرانــي في ســورية قد يحرم 
من  والالجئني  النازحــني  ماليــني 
العودة إلــى منازلهم في حال لم 

يتمكنوا من إثبات ملكيتها. 
ويتيح القانون الــذي وقعه رئيس 
النظام الســوري بشــار األســد 
الشهر املاضي، للحكومة »إحداث 
منطقــة تنظيميــة أو أكثر«، ما 
عمرانية  إقامــة مشــاريع  يعني 
في هذه املناطــق، على أن يُعوَّض 
أصحاب املمتلــكات بحصص في 

هذه املشاريع.
وبعــد أقل من شــهر مــن دخول 
دوما،  إلى  الكيمــاوي  خبراء  فريق 
األســلحة  حظر  منظمة  أعلنت 
في بيان أمس االول اجلمعة  »إمتام 

عمل بعثتها ونقل العينات« التي 
»ســتوزع على مختبرات معتمدة 
لديهــا«، موضحــة أن حتليلهــا 
سيســتغرق ما ال يقل عن 3 أو 4 
أســابيع. من جانبه، أوضح مصدر 
ديبلوماسي أن الفريق الذي عاد إلى 
هولندا مساء أول من أمس، »جمع 
لتحديد  شــهوداً  والتقى  عينات، 
إن كانــت أســلحة محظــورة« 
اســتخدمت في الهجوم الشهر 

املاضي.
وزارة  باســم  الناطــق  وأكــد 
إيغور  اللــواء  الروســية  الدفــاع 
الروسي  اجليش  أن  كوناشينكوف 

»أّمــن وصول مفتشــي املنظمة 
الكامل، من دون عوائق، إلى جميع 
املناطــق واملباني التــي تهمهم، 
إضافة إلــى توفير الوقــت الالزم 

لهم«.
اخلارجية  وزارة  أكــدت  على صلة، 
تُراجع  واشــنطن  أن  األميركيــة 
برامج مســاعدتها في ســورية، 
مبا فــي ذلك إلى منظمــة »اخلوذ 
البيض«. وقال ناطق باسم الوزارة: 
»نراجــع بشــكل ناشــط برامج 
بطلب  ســورية  إلى  مســاعدتنا 
ترامب(، مبا في  )دونالد  الرئيس  من 
للخوذ  املتحدة  الواليات  دعم  ذلك 

البيض«. لكــن مدير املنظمة رائد 
صالح نفى تلقي مؤسســته »أي 
دعم مباشر من الواليات املتحدة أو 
أي دولة أخرى«، موضحاً أن »هناك 
مشــاريع مع منظمات وجمعيات 

وسيطة«. 
وقــال في بيان إن املشــاريع كافة 
املفعول، ولم يطرأ عليها  »سارية 
أي خلل«، مشيراً إلى أن مؤسسته 
وّقعت أخيراً مشــاريع جديدة مع 

منظمات تركية وقطرية.
اشــتباكات جرت  أثارت  ذلك،  إلى 
أمــس االول اجلمعــة، بــني قوات 
)قسد(،  الدميوقراطية«  »ســورية 

و »قوات النخبــة« التابعة لرئيس 
السابق  املعارض  السوري  االئتالف 
أحمد جربا، في ريف دير الزور شرق 
الفــرات، قلقاً واســعاً من اندالع 
املنطقة،  فتنة عربية - كردية في 
فــي وقــت تواصلــت االنتقادات 
العســكري  للوجــود  الروســية 
كررت  وإن  في ســورية،  األميركي 
أكثــر من مرة أنها لــن تنزلق إلى 

صراع مع الواليات املتحدة.
وبــدا أن موســكو تســعى إلى 
املوقــف  حقيقــة  اســتيضاح 
األميركي من االنسحاب، لتنسيق 
مواقفهــا مــع ضامني آســتانة 

من جهة، ومــن جهة أخرى حتديد 
يرجح  التــي  املقبلــة  وجهتهــا 
أن تكــون جنــوب ســورية، مــع 
التعقيــدات احمليطــة مبلف إدلب 
جلهة قربهــا من تركيــا، وإمكان 
التسبب في خسائر بشرية كبيرة 
مع االكتظاظ الســكاني الكبير، 
إلــى مخاوف مــن هجرة  إضافة 
جديدة ال تستطيع تركيا ضبطها.
ويبدو أن موســكو ُتهز لدور أكبر 
في جنــوب ســورية، وحتييد الدور 
األميركي عبر تفاهمات مباشــرة 
مــع األردنيني من جهــة، والعمل 
على عــدم حصول تصــادم كبير 
عبر  واإلســرائيليني  اإليرانيني  بني 
إبعاد اإليرانيني  طرح حلول تضمن 
من املناطق احملاذيــة للجوالن، في 
مقابل احلفاظ على مصالح إيران، 
خصوصــاً مــا يتعلق باســتمرار 
التواصــل عبــر محــور طهران- 

بغداد- دمشق- بيروت. 
واألرجح أن موســكو ال ترغب في 
صدام مباشر مع الواليات املتحدة، 
لكنها تســعى إلى رســم حدود 
اســتباقاً  النفوذ  ملناطق  واضحة 
ألي جولــة مفاوضات مقبلة حُتدد 
الصفقــة الكبــرى، إضافــة إلى 
معرفة حقيقة موقف واشــنطن 
في سورية  ومصاحلها  املستقبلي 
وفــرص مســاهمتها فــي إعادة 
حتٍد  أكبر  تشــكل  التــي  اإلعمار 
لتثبيت الواقع الذي فرضته روسيا 

على األرض.

83 مرأة تخوض »معركة« الفوز بمقاعد في البرلمان

أكثر من 3.6 مليون لبناني يشاركون
في االنتخابات النيابية اليوم 

قانون سوري يهدد أمالك الالجئين والنازحين

قدّموا في 
الساعات الماضية 

عرضا مسرحيا 
متواصال تنّقلوا فيه 
بين شاشة وأخرى، 

حاملين معهم سّلة 
الوعود التي يبدو 

أنّها ال تنضب

االنتخابات اللبنانية
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متابعة ـ الصباح الجديد :

قررت القوات البحرية األميركية إعادة 
املسؤول  الثاني  أســطولها  إنشــاء 
بعد  األطلســي،  احمليط  شــمال  عن 
نحو ســبع ســنوات مــن تفكيكه، 
فيما تضــع وزارة الدفــاع األميركية 
)البنتاغون( التصدي إلى روسيا محور 

استراتيجيتها العسكرية.
وقال قائد العمليات البحرية األميرال 
جون ريتشاردسون أمس االول )اجلمعة( 
الوطنية  الدفاعية  »استراتيجيتنا  إن 
تعلن بوضــوح أننا عدنــا إلى حقبة 
النفوذ  تشهد منافســة كبيرة على 
في ظــل منــاخ أمني يــزداد تعقيداً 

وينطوي على مزيد من التحديات«.
وأضاف أن »األسطول الثاني سيمارس 
واإلدارة  بالعمليــات  اخلاصة  مهماته 
باستخدام السفن والطائرات والقوات 
على الساحل الشرقي وشمال احمليط 

األطلسي«.
األميركية،  البحرية  وقال مسؤول في 

طلب عدم نشــر اســمه، إن عددا من 
القرارات مثل من ســيقود األسطول 
الثانــي واملوارد التي سيشــملها لم 
تتخذ بعد، وليس واضحاً متى سيبدأ 

األسطول عمله.
وفي العام 2011 مت تفكيك األسطول 
لتوفيــر النفقــات وألســباب تتعلق 
ذلك  ومنذ  التنظيميــة.  بالهيــاكل 
احلني تبدي روســيا مزيداً مــن احلزم، 
في  العسكرية  قوتها  تســتعرض  إذ 
زاد  أوكرانيا وسورية، ما  صراعات مثل 

التوتر بني موسكو وواشنطن.
وقــال اجليــش األميركي هــذا العام 
في اســتراتيجية دفاعيــة جديدة إن 
التصدي إلى روســيا والصني سيكون 
أولوية، في ما ميثل أحدث مؤشــر إلى 
تغير األولويــات بعد أكثر من 15 عاماً 
من التركيز على مكافحة املتشددين.

وأصــدر أعضــاء في مجلــس النوب 
قانون  مشروع  عن  تفاصيل  األميركي 
الدفاع الســنوي بقيمــة 717 بليون 
دوالر أمس، تشمل جهود التنافس مع 
مبيعات  لوقف  وإجراء  والصني  روسيا 

األسلحة إلى تركيا موقتاً.
ومــن املقرر أن تناقــش جلنة اخلدمات 
املسلحة في مجلس النواب األسبوع 
املقبل مشــروع قانون تفويض الدفاع 
يحدد مستوى  الذي  السنوي  الوطني 
السياســات  ويضع  الدفاعي  اإلنفاق 
اســتخدام  تتحكم في كيفية  التي 

التمويل.
ويســتخدم مشــروع قانون تفويض 
الدفاع الوطني جملموعة واســعة من 
اإلجــراءات السياســية عــالوة على 
حتديد كل شيء من مستويات األجور 
العسكرية إلى حتديث وشراء السفن 
والطائرات. ولن تصدر اللجنة مشروع 
القانون نفســه إال في حلول األسبوع 
املقبــل، لكــن اجلمهوريــني الذيــن 
سيصدرون  اللجنة  على  يســيطرون 
ملخصاً وســتفعل األمر ذاته األقلية 

الدميوقراطية.
وسيطلب مشــروع القانون من وزارة 
الدفــاع تزويد الكونغــرس تقرير عن 
العالقات بــني الواليات املتحدة وتركيا 
األمــر الذي ســيعرقل بيــع معدات 

دفاعية حلني اكتمال التقرير.
وعلــى رغــم أن تركيا دولــة حليفة 
في حلف شــمال األطلسي تدهورت 
العالقات بني أنقرة وواشنطن أخيراً، إذ 
تدعم تركيا الواليات املتحدة في قتال 
قلقة  باتت  لكنهــا  »داعش«  تنظيم 
على نحو متزايد بسبب دعم الواليات 

املتحدة للمقاتلني األكراد في سورية.
وفــي مــا يتعلق بروســيا، يشــمل 
مشــروع القانون املقتــرح بنوداً مثل 
فــرض عقوبات جديــدة على صناعة 
التعاون  ومنــع  الروســية  الســالح 
العســكري وتوفير املزيد من التمويل 
للحــرب اإللكترونيــة. لكنه يتضمن 
اجلمهوريون  يدعمهــا  قاعــدة  أيضاً 
وتتيــح للرئيس دونالــد ترامب إنهاء 
بعــض العقوبات التــي فرضت على 
روسيا مبوجب تشريع أقره الكونغرس 
بغالبية ســاحقة العام املاضي على 

رغم اعتراض الرئيس.
وحول الصني، يتضمن مشروع القانون 
الدفاعية  القدرات  حتســني  عن  بنوداً 

لتايوان. حاملة طائرات اميركية

تقـرير

واشنطن تعيد إنشاء األسطول الثاني في األطلسي وتضع روسيا نصب عينيها
بسبب »منافسة القوى العظمى« 

الجئون سوريون
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د. سليم كاطع علي*

إن بناء مؤسسات الدولة السياسية 
والقانونية واالقتصادية واالجتماعية، 
القطاعات  وتنوع وظائفها في شتى 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
العالقــات  وتطــور  والعســكرية، 
بني الــدول؛ عامالً مهمــاً في ظهور 
الدبلوماســية مبفهومهــا ومعناها 
مثل فن التفاوض أوالً، وأداة للسياسة 
اخلارجية ثانيــاً، وبصورة جعلت منها 
محلياً  والتفاعــل  للتواصــل  فنــاً 
وإقليميــاً ودولياً، مما كان له األثر األول 
في تسوية املشكالت واخلالفات، وحل 
التوازن  وإقامة  الوفاق  األزمات وإحالل 

بني املصالح املتعارضة بني الدول.
  فالدبلوماســية، كونهــا العملية 
التي يتــم خاللها أتصــال حكومة 
دولة معينــة بأجهزة صنع القرار في 
حكومة دولة أخرى اتصاالً مباشــراً، 
مبا يضمن للدولة من خاللها موافقة 
خططها  علــى  األخــرى  األطــراف 
في  األولوية  لهــا  جعل  وأهدافهــا، 
إجناح السياســة اخلارجية ألية دولة، 
وكان البد لنجاحها من توافر مهارات 
تسهم  وتكتيكات  وإســتراتيجيات 
في حتقيق األهداف املرســومة بدقة 

متناهية.
  ويعد التفاوض حجر الزاوية ألتصال 
الدولة مــع غيرها من الدول واخلطوة 
األولى لذلــك، فاملفاوضات هي اخليار 
األسلم الذي يحقق املصالح ويفضي 
إلى التســويات  كونه األداة الفاعلة 
والغاية التي تنشــدها الدبلوماسية 
فــي ترتيبهــا للعالقــات الدوليــة 
الدبلوماســية هي  أن  مــن  إنطالقاً 
العالقات  تبادل  في  الســلمية  األداة 
بني الدول والتي تهدف إلزالة أســباب 

اخلالف والعداء بينهما.
  لقــد ارتكــزت سياســة العــراق 
اخلارجيــة مــا بعد عــام 2003 على 
جعل العراق عنصرا إيجابياً باملنطقة 
وأعتماد مبدأ حل جميع املشــكالت 
واألزمات عبر التفاوض والتحاور، ونبذ 
لغة العنف وبناء شــراكة حقيقية 
مع دول العالم واملنطقة، والســعي 
لبناء بلد متطور يهــدف إلى خدمة 

شعبه والنهوض بجميع مسؤولياته، 
األمر الذي جعــل العراق أمام مهمة 
شــاقة فــي التوفيق بــني املصالح 
املتعارضة واملتقاطعة لدول املنطقة 
ألنها  الدبلوماسية؛  اســتعمال  عبر 
فن التوفيق بــني املصالح املتعارضة 
ووجهات النظــر، ومبا يحقق املصالح 

العليا للعراق.
الدبلوماســية    ومــن أجل إجنــاح 
أهدافهــا  حتقيــق  فــي  العراقيــة 
البد أن تكــون السياســة اخلارجية 
للدولــة واضحة املعالــم واألهداف، 
خاليــة من التناقضات السياســية 
وتنفذ  املســتقبلية  خططها  وحتدد 
خططها بعيدة املــدى، ألن التناقض 
يؤدي ألرباك سياســة الدولة ويحبط 
الثقة املتبادلــة بني العراق وغيره من 
الدول، ويسير بالعالقات مساراً بعيداً 
الدولية.  واملصداقية  اإلســتقرار  عن 
فضالً عن ذلك مــن الضروري املوازنة 
وممكنات  للدولة  الذاتية  املصالح  بني 
العمــل في ظــل املرحلــة الدولية 
القائمــة ومصالح أطــراف اإلقليم 
التــي تعد من أهم  واجملتمع الدولي، 
سمات السياسة اخلارجية الناجحة، 
فالبد للدولة أن تسير على وفق خط 
اخلارجية  سياســتها  في  مستقيم 
مراعاة  ورائهــا  مــن  تهــدف  والتي 
مصالح وأهداف الدول عامة واحلفاظ 
على السالم العاملي وإستقرار النظام 

الدولي.
  لــذا البد للحكومــة العراقية بعد 
احلالي  العراقــي  للوضــع  إدراكهــا 
احلالية  الدولــي  النظــام  وحقائــق 
إســتراتيجيات  مــن  اإلســتفادة 
لتحســني  التفــاوض  وتكتيــكات 
العراقية  اخلارجيــة  السياســة  أداء 
وصوالً لتحقيــق أهدافها والتخلص 
من جميــع الضغوطــات اإلقليمية 
هــي  فاإلســتراتيجية  والدوليــة. 
الدولة  تســتخدمها  التي  الوسيلة 
وصوالً لتحقيق األهداف، ومن ثم فأن 
القول أن اإلســتراتيجية هي الهدف 
يعد خطأ كبيرا، ألن اإلســتراتيجية 
ترتبط بالوسائل في حني أن األهداف 
ترتبــط بالغايات والوســائل ومولداً 

قرارات خاطئة.
  وهنا ميكن حتديد مستويات التفاوض 
التي يجب على العراق األعتماد عليها 

في عالقاته مع الدول ســواء إقليمياً 
أو دوليــاً ومبا يحقــق ضمان مصاحله 
الوطنيــة وحماية أمنه القومي على 

مستويني:

املستوى األول:
  يشــمل فتح قنــوات التفاوض مع 
الــدول الرافضــة للواقــع العراقي 
وغيــر املتعاونــة من خــالل أعتماد 
إســتراتيجية ضبــط النفس، وعدم 
اســتعمال  واإلمتناع عن  اإلندفــاع، 

اإلعالم املوجه.

املستوى الثاني:
  يتمثــل فــي تعزيز العالقــات مع 
الــدول التــي تتعــاون مــع العراق 
عبــر تشــجيع التعاون بــني أطراف 
التفــاوض أجتاهــاً وســلوكاً، ولكن 
بنفس  تطبيقهــا  بالضــرورة  ليس 
اإلجتاه واألســلوب على شتى املواقف 
واملوضوعات، ومن األســاليب املتبعة 
في هــذه اإلســتراتيجية أســلوب 
التدرج املتصاعد في العالقات وتقدمي 
الثقة  وكســب  املتبادلة  التنــازالت 
واإلحتــرام املتبادل مبــا يحقق املنافع 

املشتركة جلميع األطراف.

  وال شك فأن جناح هذه اإلستراتيجيات 
والتكتيكات التفاوضية من أجل دعم 
الدبلوماســية العراقية يعتمد على 
السياســي  القرار  صانع  إدراك  مدى 
اخلارجــي العراقي لطبيعــة النظام 
التي  والتفاعالت  واإلقليمــي  الدولي 
جتري فيهما، إلى جانب تعزيز فاعلية 
الدولة على مستوى اإلدارة والتنظيم. 
إذ كلمــا كان إعــداد الدبلوماســي 
للقيــام بوظيفة جيــداً؛ كلما كان 
ذلك عامل من عوامل إجناح سياسة 
الدولة اخلارجية وحتقيق فرض السالم 
والرفاهيــة في العالم. مــع اإلبتعاد 

عن أي خطوة دبلوماسية دون دراسة 
أو حتليل للعواقب، ألن الدبلوماســية 
املنفعلــة والبعيدة عــن التخطيط 
تؤدي خلسارة مادية ومعنوية للدولة. 
فضالً عن ضــرورة أبتعاد صانع القرار 
التعصب  السياســي اخلارجي عــن 
السياســي، إذ أكــدت التجــارب أن 
تصلــب الدولة وتعصبها في نشــر 
فرضها  أو  السياســية  طروحاتهــا 
بالقوة على الدول األخرى ال تؤدي في 
الغالب إلى تفاهم ودي أو إســتقرار 
بني الدول، بل على العكس ســتؤدي 
التوتر وعدم إســتقرار  إلى مزيد من 

العالقات بني الدول.
  وفي ضوء مــا تقدم، البد من تطوير 
إلى  واإلنتقال  اخلطوات  تلك  وتوسيع 
فضاءات أوســع وأشــمل ألن العراق 
دبلوماسية  لتنشيط  ماسة  بحاجة 
وتطويــر عالقاته مع الــدول األخرى، 
أستناداً  ودولي  إقليمي  على مستوى 
إلى مبدأ عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية ورفض أي تأثير على قرارات 
وفي  حاضــراً  السياســية  العــراق 
بالضرورة  يتطلب  وهذا  املســتقبل. 
العراقية على  وزارة اخلارجيــة  بنــاء 
أســس حتقــق أهــداف السياســة 
اخلارجيــة العراقيــة وأن يكون الوالء 
للوطن هو الــدرع احلصني الذي يجب 
العراقي  الدبلوماســي  يتذكــره  أن 
بعيداً عن أشكال احملاصصة والوالءات 

الضيقة.
  كما أن احلفاظ على قنوات اإلتصال 
مفتوحة مع بقية الدول يجب أن تكون 
الدبلوماســية  األولوية في عمل  له 
العراقية في املســتقبل، إنطالقاً من 
أن قنوات اإلتصــال بصورها املتعددة 
املباشــرة وغير املباشرة، هي ضرورية 
الدولية األعتيادية  سواء في األوضاع 
أو األزمــات العنيفة، إذ البد من تبادل 
املعلومات ووجهات النظر بني أطراف 
التفاوض، إلى جانب معاجلة العوارض 
التي تطــرأ على العمــل التفاوضي 
لكــي  وحاســم،  ســريع  بشــكل 
السير  من  الدبلوماســية  تستطيع 
النهاية  يؤدي في  والذي  في طريقها، 
إلى اإلتفاق أو اخلالف، على أن ال ينظر 
بأنــه نهاية العمل  إلى عدم اإلتفاق 
الدبلوماسي، إذ البد من اإلستمرار في 

التفاوض طاملا أن البديل هو احلرب.

  واذا ما أردنا للدبلوماســية العراقية 
أن حتقق جناحات في إســتراتيجيتها 
التفاوضية فعليهــا أن تنظر إلى أي 
أن  ذلك  تعاوني،  كمشروع  مفاوضات 
إقبال أطراف التفاوض على التفاوض 
بروح تعاونية، من املمكن أن يســهل 
إقناعها بالســعي إلــى بلوغ أهداف 
وبذلك  بالتســاوي،  تقسيمها  ميكن 
تكــون إجنــازاً تعاونياً فــي التفاوض 
التفاوض  طرفــا  أحس  إذا  الســيما 
أنهما على قدم املساواة، ولم ينصب 
التفــاوض علــى املاضي بــل التزام 
ألطراف  يتيــح  وبذلك  باملســتقبل، 
التفاوض إنقــاذ ومعاجلة الكثير من 
وهو  املعلقة،  واملوضوعات  املشكالت 
العراقية في  الدبلوماسية  ماحتتاجه 

هذه املرحلة حتديداً.
  وفي ضــوء ما تقدم، فأن إســتقرار 
الوضــع األمنــي داخل العــراق بعد 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  على  القضاء 
يتطلــب بطبيعــة احلال سياســة 
خارجيــة هادئــة قائمة علــى مبدأ 
التمســك باخليار الدميقراطي إلرساء 
وبناء العــراق املوحــد، ودعوة جميع 
أبناء الشــعب للمشاركة بدور فاعل 
في بناء وإدارة العراق وبالطريقة التي 
تقود إلى اإلنفتاح الدبلوماســي عبر 
اإلســتناد إلى الطرق اإلبداعية لتغير 
اخلاصة  والتكتيكات  اإلستراتيجيات 
وبصورة  الدبلوماســية،  بالعمليــة 
متكن من جتاوز الفشل وحتقيق جناحات 
جديدة في خدمة العراق وتســجيل 
عودتــه فاعالً مهماً فــي التفاعالت 
الدولية واإلقليمية عبر إدامة عالقات 
بني  املشتركة  واملصالح  اجلوار  حسن 
مختلف الــدول. وهنــا ينبغي على 
صانع القرار العراقــي النأي بالنفس 
عن مختلف احملاور والتكتالت اجلارية، 
أو التي رمبا ستتشــكل مســتقبالً، 
وضرورة إلتزام سياسة احلياد اإليجابي 
عبر املســاهمة الفاعلــة في إيجاد 
احللــول وتقريب وجهــات النظر بني 
املتناقضة،  املصالــح  ذات  األطــراف 
وإظهار العراق كفاعــل مهم للبناء 
على  إيجابياً  ينعكــس  ومبا  والتعاون 
الوضــع العراقــي ســواء داخلياً ام 

خارجياً.
للدراســات  املســتقبل  مركــز   *

االستراتيجية

غونول تول،
آرون ستاين،

و ريتش أوتزن*

» خاطــب كل مــن غونول تــول، وآرون 
ســتاين، والعقيد ريتــش أوتزن، منتدى 
سياسي في معهد واشنطن. وتول هي 
الدراسات  لـ »مركز  املؤسســة  املديرة 
التركية« في »معهد الشرق األوسط«. 
وستاين هو زميل أقدم مقيم في »مركز 
رفيق احلريري« لدراسات الشرق األوسط 
التابع لـ »اجمللس األطلسي«. وأوتزن هو 
مستشــار اقدم في »اجليش االميركي« 
وعضو في »فريق تخطيط السياسات« 
في وزارة اخلارجية االميركية. وفيما يلي 

ملخص املقررة ملالحظاتهم.«

غونول تول
تشير اســتطالعات الرأي إلى أن 80 في 
املائة من األتراك يدعمون عملية »غصن 
الزيتون« - ذلك التوغل العسكري الذي 
نفذته أنقرة في شــمال غرب ســوريا. 
ولعــل األمر األكثــر غرابة هــو أن 90 
فــي املائة من املســتطلعني يعدون أن 
الواليات املتحدة تشــكل تهديداً لألمن 
القومي ]التركي[. وتنبع هذه املشــاعر 
من قرار واشــنطن عام 2014 بإسقاط 
أســلحة عن طريق اجلو إلــى »وحدات 
الكردية  اجلماعــة  الشــعب«،  حماية 
الســورية املتحالفة مع »حزب العمال 
الكردســتاني« - عدو تركيــا منذ زمن 
طويل. كما أن رفــض الواليات املتحدة 
الرئيســي بتخطيط  تســليم املتهم 
االنقــالب فتح اهلل غولــن يطرح أيضاً 

مشكلة لكثير من األتراك.
أنقرة  دفع  الذي  الرئيسي  السبب  وكان 
إلى إمتــام عمليــة عفرين هــو تعزيز 
أردوغان  الرئيس رجب طيــب  ســمعة 
قبل االنتخابات املبكــرة، املقرر إجراؤها 
في 24 حزيران/يونيو. وتتجه كل خطوة 
من سياســته اخلارجية نحو السياسة 
احمللية، كما أن عفرين عدت مبنزلة جناح 
على الصعيد احمللــي ألنها مكنته من 

جعل تركيا طرفاً فاعالً في سوريا.
-السياســية،  اجلغرافية  الناحية  ومن 
أرادت احلكومة التركيــة التحرك ألنها 
وجــدت نفســها معزولــة ومخذولة 
في ســوريا وســط تعزيز التحالف بني 
الواليــات املتحــدة و»وحــدات حماية 
الشعب«. وبعد أن أعلنت واشنطن أنها 
ســتدعم قوة حدودية قوامها 30,000 
الشــعب«  حماية  »وحدات  بقيادة  فرد 

وامليليشــيات الزميلة لهــا في »قوات 
ســوريا الدميقراطية«، استنتجت أنقرة 
األكراد  املتحــدة مع  الواليات  أن عالقة 
لم تعــد انتقاليــة فحســب. وبدا أن 
روسيا تكن املشــاعر نفسها وسرعان 
ما َمنحت تركيا الضوء األخضر إلطالق 

عملية »غصن الزيتون«.
ونتيجــة لذلــك، علقــت تركيــا كل 
آمالها على روســيا، وما تزال الشريك 
األضعف في العالقة الثنائية. وتشــير 
دالئل قيام أفراد القــوات التركية ببناء 
مكاتــب بريد وتعليــم لغتهم األم في 
املدارس السورية أن أردوغان يريد البقاء 
في ســوريا لفترة طويلة، لكن الكلمة 
الفصل تبقى ملوسكو. وبالفعل، أشارت 
روسيا إلى ضرورة انســحاب تركيا من 
املنطقة، كما بعثت إيران رسائل مماثلة.

ورداً على ذلك، حاولت أنقرة على ما يبدو 
إعادة التوازن إلى عالقاتها مع واشنطن 
الــذي قادته  من خالل دعــم القصف 
منشــآت  ضد  مؤخراً  املتحدة  الواليات 
األســلحة الكيميائية السورية، برغم 
أنها لم تســمح باســتعمال »قاعدة 
إجنرليك اجلوية« في تلك العملية. وعلى 
أردوغان  اتساعاً، ســيحاول  أكثر  نطاق 
على األرجح االســتفادة من املشــاعر 
القومية التي بلغــت ذروتها في البالد 
منــذ عملية عفرين مــن خالل املضي 
قدمــاً بالتدخل قبــل أن تضغط عليه 

موسكو لالنسحاب.
كان  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
االســتفتاء على الدســتور عام 2017 
لتحويل تركيــا من نظــام برملاني إلى 
بالنسبة  رئاســي فوزاً محدوداً وصعباً 
ألردوغان. فقد باءت املبادرة بالفشل في 
املعارضة  أحزاب  وتأمل  الرئيسية،  املدن 
املشــاعر  تلك  مــن  باالســتفادة  اآلن 
لتحقيق انتصارات انتخابية. وإذا احتدت 
املعارضــة وأعلنت أن الرئيس الســابق 
عبداهلل غول هو مرشحها، قد تتمكن 
مــن احلصول على بعــض األصوات من 
»حزب العدالــة والتنمية« الذي ينتمي 

إليه أردوغان.
ومــع ذلك، لن تكون فــرص النجاح في 
متكافئــة.  حزيران/يونيــو  انتخابــات 
فهنــاك العديــد مــن الشــخصيات 
وما  السجن،  في  املعارضة  الرئيســية 
يقرب من 90 في املائة من وسائل اإلعالم 
وقد  احلكومة،  ســيطرة  حتت  اصبحت 
الباب أمام حدوث  فتح التشريع اجلديد 
تالعب كبير باألصوات. وهذه االنتخابات 
هي الفرصة األخيرة أمام املعارضة، لذا 
ســيبذل أردوغان كل ما بوسعه للفوز 

بها.

آرون ستاين
أظهرت عمليات تركيا في ســوريا عدم 
ترابط اســتراتيجي معــنّي، إذ تتأرجح 
والعمل  مبفردهــا  التصرف  بــني  أنقرة 
الســوري-اإليراني- للتحالف  كملحق 

الروسي. فالعوامل التي تقود سياستها 
تتعلــق معظمهــا باألمن. وقــد جّدد 
نشاطه  الكردســتاني«  العمال  »حزب 
في تركيا منذ متوز/يوليو 2015، وتصمم 
أنقرة على منع اجلماعــة اإلرهابية من 
احلصول على مالذ آمــن. وخالفاً للقادة 
األوروبيــني، يَعتبــر أردوغــان تنظيــم 
»الدولة اإلســالمية« على أنه مشكلة 
تتعلق بإنفــاذ القانون بينما يرى »حزب 
العمال الكردستاني« على أنه مشكلة 
عســكرية. ووفقاً لذلك، دمرت القوات 
التركية بعض مالذات هذا »احلزب« في 
ســوريا وتهدد بالقيام بالشيء نفسه 

في سنجار بالعراق.

وقــد أحــرزت كل من عمليــة »غصن 
الزيتون« وعمليــة »درع الفرات« - التي 
هي توغل تركيا الســابق في ســوريا،  
تقدمــاً كبيــراً مبــا يكفي لتقســيم 
وإرغامها  »وحــدات حماية الشــعب« 
على التراجع. وتصــب الواليات املتحدة 
تركيزهــا على هزمية تنظيــم »الدولة 
اإلسالمية« ولديها شريك سوري واحد 
فقط لهذه املهمة، وهو »قوات ســوريا 
الدميقراطيــة«. غيــر أنــه يتعني على 
واشنطن أيضاً أن توازن بني الدعم الذي 
االعتبار  وبــني  الشــريك  لهذا  تقدمه 
الذي توليــه إلى تركيا - الدولة الزميلة 
العضو في حلــف »الناتو«. وقد جنحت 
أنقرة ألن  التي نفذتها  التوغل  عمليات 
الواليات املتحــدة أخذت تبتعد تدريجياً 
عن »قوات سوريا الدميقراطية«/»وحدات 
اســتنتجت  حيث  الشــعب«،  حماية 
واشنطن على ما يبدو أنها ال تستطيع 
حتقيق كافــة أهدافها ملواجهة تنظيم 

»الدولة اإلســالمية« في سوريا من دون 
تقدمي تنازالت إلــى تركيا. وقد أصبحت 
حالياً مدينة منبج التي تسيطر عليها 
»قــوات ســوريا الدميقراطيــة« محور 
وســوف  -التركية،  االميركية  احملادثات 
حتاول أنقرة مرة أخرى انتزاع تنازالت من 

واشنطن.
ومع ذلك، يتقلص مسار التعاون الثنائي 
بسبب عدد من املشــكالت املتفاقمة، 
مبا فيهــا إعالن أنقرة عن نيتها شــراء 
أنظمــة الدفاع اجلــوي »أس400-« من 
القس  مبالحقة  القاضي  وقرارها  روسيا 
برونسون بتهم اإلرهاب  أندرو  االميركي 
أحــد مخاوف  ويتمثــل  والتجســس. 
منظومة  بيــع  عملية  إزاء  واشــنطن 
»أس400-« من إمــكان دمج املنظومة 
الروســية فــي النهاية ضمــن نفس 
شبكة البيانات العسكرية، كما حصل 
مع الطائــرات االميركية من طراز »أف-
35« التــي نُقلت إلى تركيــا، مما أحدث 

انتهاكاً أمنياً. وقد نقلت واشنطن مثل 
هذه اخملاوف مراراً إلى احلكومة التركية، 
إاّل أّن أنقــرة لم تســتمع إليها - وهو 
مؤشــر على أن تعاون روســيا قد يأتي 

مرتبطاً بشروط سياسية.
حزيران/يونيو،  النتخابــات  وبالنســبة 
أردوغــان مرتفعة  زالــت حظــوظ  ما 
برغم االجتاهات الســلبية في قطاعي 
االقتصــاد ومكافحة اإلرهــاب. ولزيادة 
حظــوظ األحــزاب التركية إلــى احلّد 
األقصــى، عليهــا تعيني مرشــحيها 
اخلاصني في اجلولة األولى من التصويت 
قبل تقدمي مرشــح مشترك في اجلولة 
الثانية - على افتراض عدم اســتطاعة 
أردوغــان الفوز بأكثريــة 50 باملائة من 

األصوات خالل اجلولة األولى.

ريتش أوتزن
بعــد العمل مــع املســؤولني األتراك 
عبر الزمن، يشــعر املــرء أن تفكيرهم 
اجلغرافي السياسي يتمحور حول فكرة 
أن األراضي متنح الشــرعية. وتعزز هذه 
املياه  العنيدة جتــاه  املقاربة  الذهنيــة 
واألراضي احمليطة - وبالفعل، ازدادت حدة 
املشكالت في العالقات الثنائية عندما 
نشاطاً  أكثر  املتحدة  الواليات  أصبحت 
في املناطــق اجملاورة. وما يــزال العديد 
يعدون  ال  االميركيــني  املســؤولني  من 
الشراكة مع »وحدات حماية الشعب« 
على أنهــا خطيرة، ولكــن تلك كانت 
وجهة نظر تركيا وروســيا منذ أن بدأت 

اجلماعة تكتسب الشرعية.
وفــي النهاية، تريد واشــنطن أن تقوم 
احلكومــة الســورية بإعــادة بســط 
ســيادتها في جميع أنحــاء البالد في 
مبعزل  سياســي  انتقال  حدوث  أعقاب 
عن نظام األســد، لكن خفض مستوى 
االميركي يشكل  العســكري  التواجد 
هدفاً مركزياً ايضاً. ويكمن التحدي في 

كيفية التوفيق بني هذه التناقضات.
تنشــط  التركية  القوات  كانــت  لقد 
في شــمالي العراق منذ عام 1992، لذا 
فهــي ترغب في البقاء في ســوريا إلى 
حني بروز وضع سياســي يبدد مخاوفها 
األمنية باحلّد األدنى. وكان هناك العديد 
املســؤولني  لدى  اخلاطئة  املفاهيم  من 
األجانب إزاء مكانة أنقرة وقدراتها قبل 
عمليــة عفرين. أوالً، اعتقــد الكثيرون 
أن تركيــا لــن تتخــذ إجــراًء قوياً في 
ســوريا لكن تعنّي عليها القيام بذلك 
بعــد أن اســتنَفذت اخليــارات األخرى. 
ثانياً، شــككوا في حتقيق تركيا جناحاً 
في عمليــة عفرين ألن جيشــها كان 
في حالــة من الفوضى بعــد االنقالب 

الفاشــل وحمالت التطهيــر الالحقة. 
ومــع ذلك، كانت أنقرة على اســتعداد 
تام للقيام مبهمة ناجحة ألنها تعلمت 
مــن أخطائها في عملية »درع الفرات«. 
ثالثاً، رأى الكثيرون أن دمشق وروسيا قد 
متنعان أنقرة من اســتعمال اجملال اجلوي 
السوري، لكن موسكو وافقت على ذلك 
بعــد اجتماعات ثنائية مع مســؤولني 
أتراك في كانون األول/ديســمبر وكانون 
الثاني/ينايــر. رابعاً، لم تقــع بتاتاً أزمة 
إنســانية ضخمــة أو إصابــات مدنية 
كبيــرة كمــا اعتقــد البعــض بأنها 

ستحدث في عفرين.
وحاليــاً، تُعد منبج نقطة رئيســة في 
العالقات الثنائيــة، حيث اتفقت أنقرة 
وواشــنطن على أنه يجــب أن تخضع 
املنطقة حلكم الســكان احملليني عوضاً 
الشــعب«. ومن  عن »وحــدات حماية 
غير املرجح إلى حّد كبير أن تقوم تركيا 
العسكرية هناك،  بتوســيع عملياتها 
لكــن القضايا األكبــر املطروحة على 
الطاولة قد تكون مبعــث قلق. وينفذ 
أنقرة  إزاء  االميركيني  املســؤولني  صبر 
ليس ألنهم يتجاهلون آراءها فحســب، 
بــل ألن الكونغرس لم يعــد يرغب في 
التسامح مع االستفزازات املتوقعة مثل 
شــراء منظومة »أس400-« من روسيا، 
واعتقال موظفني فــي بعثات أميركية 
في تركيا، وســجن القس برونسون. وال 
تتمثل املشكلة الرئيسية في منظومة 
»أس400-« بالصواريخ التي تضمها، بل 
برادارها الذي قد يسمح لروسيا مبراقبة 
بعض التقنيات االميركية األكثر تطوراً. 
فالواليات املتحدة قوة عظمى ولن تقبل 
بأي تهديدات مباشرة ملصاحلها أو بإبقاء 
مواطنيها في الســجون، لــذا ال يجدر 
بتركيــا أن تقلل من شــأن األثر احملتمل 

ألفعالها.
علــى الرغم مــن ]أن العالقــات[ بني 
الواليات املتحدة وتركيا شــملت عقود 
إلى  تاريخها  النوايا احلســنة يعود  من 
احلــرب البــاردة، إاّل أّن االنكماش احلالي 
يهــدد هــذه العالقة بشــكل خاص. 
ويحاول املسؤولون من كال اجلانبني احلّد 
من األضرار والعمــل على تخطي هذه 
الصعوبــات. إن التاريخ الدبلوماســي 
حافل بأمثلة عن كوارث متّ جتنبها، لكن 
أيضاً بفــرص ضائعة لتعــاون ال يقدر 
بثمن. واملفتاح إلى جتنب هذين اخلطرين 
هو الدبلوماســية الصبورة، التي توفر 
األمل في احلفاظ على تفاهم مشترك 

في املستقبل.
* أعــدت هذا املوجز ملعهد واشــنطن 

إيغيكان آلن فاي
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أولويات الدبلوماسية العراقية في مرحلة ما بعد »داعش«

انتخابات مفاجئة وتوغالت في سوريا..
 التحديات التي تواجه تركيا ومخاطرها

وفد احلكومة العراقية في اململكة السعودية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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دراسـة

اصدارترجمات

الروايــة بالكثير من أمثــال هذه. لذلك 
اقول دائما : من ال ميتلك لغة االدب والفن 
يضيــع في التقريريــة والصحافة، لكن 
مشــكلة رواية )باب الطباشير( ليست 
في لغة الصحافة وحدها بل في العقل 
الصحفي، الذي هيمن على العقل االدبي 

والفني.
كمــا ان شــخصيات الروايــة مهلهلة 
ومتشــرذمة على شــخصيات نعرفها 
بحيث لم متكث أي منها في اذهاننا بعد 
غلق الكتاب، كذلــك نالحظ وجود أكثر 
من مالمح للشــخصية الواحدة فنتيه 
فــي رؤية الوجــه والســلوك والتفكير 
والنوايا. ان ضعف رســم الشــخصية 
بني وواضح النشــغال احمد ســعداوي 
في اللعب الشكلي والتقني الذي ضيع 
الرواية فــي متاهات احلذلقــة العقلية 
اللعب  وترك جوهر  الشكلية،  والصنعة 
الســردي، فقد أخطأ الروائــي في عدم 
الرأي عن ســجناء االحكام  فرز سجناء 
اجلنائية فال تختلط جرائم القذف وشتم 

الرئيس مع بقية اجلرائم العادية.
يشــعر القارئ بأن رواية )باب الطباشير( 

تنتهي طبيعيا عنــد موت البطل )علي 
ناجي(، ولــم تكن بقية فصــول الرواية 
وســيناريوهات  صحفية  مقاالت  سوى 
تخيلها الكثير من العراقيني بل وصارت 
)يخني( لتكرار تداولها بني الناس. وهناك 
خطأ تقني آخــر أثناء وقوف )علي ناجي( 
فوق جســر اجلمهورية علــى موعد مع 
أعضــاء )جمعيــة املنتحريــن( لتنفيذ 
واالتفاق املضروب  املوعد  االنتحار حسب 
بني اعضاء اجلمعية. هذا اجلســر قريب 
من القصــر اجلمهوري/ مقر الســلطة 
الرمــزي، وهذه املنطقــة محظورة على 
جميع العراقيني منذ السبعينيات وحتى 
سقوط النظام فال يتجرأ احد عبور جسر 
اجلمهورية في النهار بدون خوف وتوجس، 
كيــف اذن الوقوف فــي منتصف الليل 
وســط اجلســر وبصحبة مجموعة من 
الشباب لم يأتوا ليوم االنتحار، وال اعرف 
ملاذا االصرار على هذا اجلســر رغم وجود 
انتحارهم  فيها  ينفذون  كثيرة  جســور 
بيســر ودون عراقيل، وفعــال هناك ناس 
انتحروا من بقية تلك اجلسور. مستحيل 
ان نتخيل شخص مثل) علي ناجي( يقف 
مبنتصف اجلســر هذا وال يفكــر برجال 
اخملابــرات واالمن املتواجديــن على مدار 

الساعة في مراقبة املكان.
كذلــك هنــاك الكثيــر مــن العبارات 
الركيكة والسخيفة مثل )ظل منضي ص 
65( ، وهناك إلتباس في جعل عام )2013 
( عام هدوء وأمان، وهو تفكير شــخص 
ال يعيش هنا في العراق وعبارة )يشــتم 
الســلطة ســرا( في حني يشتم الناس 
السلطة جهارا وعلنا في النهار والليل، 
وهنــاك مظاهرات في ســاحة التحرير 
اختصاصها شــتم الســلطة واملالكي 
حتديدا فيقول الكاتب )...، أي2013  ال يبدو 
ان شيئا قد تغير بشــكل جذري، الناس 
متتدح االمان والهدوء، وتستمر في الوقت 
ذاته بشتم السلطة ســرا(. كما يوجد 
خطأ في مفــردة )ميليشــيات( عندما 
يقول)....مع التقدم احلماسي مليليشيات 
الشــيعة املنتفضــني( إذ لم تتشــكل 
آنذاك أي ميليشــيات في انتفاضة سنة 
العوالم(  )املتجول بني  1991. وفي فصل 
يذكر الروائــي إيران مئات املرات كحليف 
للشيعة وال يذكر السعودية مرة واحدة 
لكي تتساوى كفتي ميزان الطائفية. ثم 
انه فصل ميكن وصفه بـ )اخلرط( حسب 
تعبيــر اللهجــة العراقيــة، ألنه مجرد 
حشــو فائض ومضر ولو حذفه الكاتب 
ســوف لن يؤثر على ســياق االحداث بل 

في  الســردي  الترهل  ويرشــق  ينفعها 
صفحات الرواية. وهنــا نعيد القول بأن 
الروايــة انتهــت فعليا فــي ص 45 مع 
اطالق الرصاصة فــي رأس البطل، لكن 
مع شــديد االســف، بقي مــا وراء هذا 
الفصل مجرد هراء مثل فصل ) املتجول 
بــني العوالم( الــذي يضــم مجموعة 
مبختلف  السلطة  سقوط  سيناريوهات 
زوايا اخليال والتصورات، التي اشــبعتها 
الصحافة وافالم الفيديو مع الفيسبوك 
وتويتر ، حيث بقيت كل هذه الســنوات 
تلهمنا يوميا بســقوط جديــد وال يزال 

النظام يسقط الى هذه اللحظة.
وصلنــا بالقراءة الى صفحــة )140( وال 
نعرف أي شــيء عن باب الطباشــير وال 
وكيفية  الســبعة  السومرية  التعاويذ 
التنقل فيها أثنــاء النوم، وبقيت الكثير 
من االســئلة الكبرى معلقة بال جواب، 

خاصة عملية إقنــاع القراء بوجود مثل 
هذه العوالم السبعة واالبواب وحقيقة 
التعاويــذ لكي نصدق مــع الروائي ومع 
الشــخصيات مــا يحدث علــى الورق. 
لقــد اتخمنــا الروائي باالســتطرادات 
على امتداد عشــرات الصفحات اململة 
والســقيمة، كلهــا تخوض فــي هراء 
االنقالب العسكري، وهو سيناريو عبثي 
وفاشــل وغير مجدي وغير متوقع باملرة، 
لكننا محكومــني بالضجر في مواصلة 
القراءة لنعرف الى أيــن يصل بنا احمد 

سعداوي في متاهات )379( صفحة.
الطائفي(  التفريــغ  )ميــدان  فصل  أما 
فهو مســتوحى مــن فيلــم هوليودي 
تــدور احداثه في مدينــة امركية حتاول 
اجلرائم  الســيطرة على  السلطة فيها 
وتخفيــض نســب اقترافهــا من خالل 
ســن قانون يبيح القتل في ليلة واحدة 

من الســنة تبدأ من الغروب الى شروق 
شــمس يــوم جديــد، وفكــرة الفيلم 
االرسطي  التطهير  من  أيضا  مستوحاة 
في املســرح االغريقي في أثارة عاطفتي 
اخلوف والشــفقة، وبهما يتــم تطهير 
وهذا  السلبية،  العواطف  من  املتفرجني 
الفيلم يصــور حوادث القتــل في هذه 
الليلة لتطهير النــاس من غريزة القتل 
من خــالل إشــباعها في هــذه الليلة 
الســادية، في هذه الليلة القتل ال يعتبر 
جرمية وال يحاسب عليها القانون. كذلك 
يحــاول ســعداوي مجــاراة الفيلم في 
فصل )امليدان التفريغ الطائفي( من اجل 
التطهير من اجلرائم الطائفية مبشاهدة 
النزال الطائفي لقتال يشــبه املصارعة 
في املسرح الروماني أمام جمهور من كال 

الطوائف.
فــي الرواية ابواب طباشــيرية ســبعة 
تكشــف لنا عرضا ان لالنســان سبعة 
ارواح وذوات في العوالم الســبعة، حيث 
تنتقل الروح في العالم االول الى الثاني 
أثنــاء النوم ورمبــا تتيه الــروح بني هذه 
العوالــم، وهي تذكرنــا بخرافة قصص 
السبعة.  وأرواحها  القطط  العجائز عن 
طبعــا، عمليــة االنتقال واحللــول غير 
مفهومة وليس هناك توضيح يدلنا عن 

العوالم السبعة وينجينا من الضياع.
لقد ورط الروائي نفسه في الدخول الى 
متاهة غير مقنعــة وال جميلة وخالية 
القــراءة، كما ورط  من االغــراء ومتعة 
معه القــارئ في دخول غير مأمون لهذه 
املتاهــة، متاهة بقيت بال مخرج أو بوابة 
أو أمل للخــالص منهــا، أو حتى مجرد 
باب طباشــير للخروج مثل باب الدخول. 
واخشــى بأن جميع القراء محبوســني 
هنــاك، وضائعني في متاهــة رواية )باب 
الطباشــير( وال أمــل بخروجهم منها 

ساملني، وها هم يبحثون.
هذا اللعب الفكري العويص وغير املتقن 
واخلالي من لــذة اللعب احلقيقي يعرفه 
الكثير من الكتاب، ورمبا بعضهم يعرفه 
عن ظهر قلب، لكنهم حذرين من إلغام 
الدخول ملثل هذه املتاهات، ويتحاشــون 
وضع القدم فوق فــخ احلذلقة والتبجح 
بالعمق مثلما ســقط الكثير في تقليد 
الكريات  )لعبــة  رواية هيرمان هيســه 
الزجاجية(، هو تقليد ســردي مغشوش 
بايهــام القارئ: ان الروية فوق مســتواه 
في حني هي فخ اعتباطي وشرك سردي 

ملتاهة فشل دائري بال باب وال طباشير. 
2017/2/18

نصيف فلك
 

لدينا تخمة في الغيبيــات تبدأ من رأس 
الفجل الى مجرة درب التبانة، كل ما في 
االرض ترجع تبعيته وأصله للسماء حتى 
ورق الشــجر واعمق االفكار. شارعنا ميور 
بالغيبيات من ذرة التراب الى أبشع احلروب 
وكأن اهلل تورط وصار رب فهم ينسبون له 
والطامات  واملصائب  والبالوي  اجلرائم  كل 
بل حتى برامــج التلفزيــون من صنعه. 
حاملا ترفع أي حجر ســوف يقفز بوجهك 
الغيــب ويجرحك فيأتــي الكاتب احمد 
سعداوي بروايته االخيرة )باب الطباشير( 
ليغيبنا فــي الغيبيات أو احلــزورات ألننا 
حــال االنتهاء من الرواية وغلقها ال نعرف 
: هل البطــل يعيش احــداث الرواية في 
غيبوبته عند اطالق الرصاص على رأســه 
ولم ميــت، أم هناك فعــال تعاويذ وابواب 
سبعة طباشــيرية ندخل فيها من عالم 
الى عالم مبجرد قــراءة التعاويذ، أم هي ال 
أكثر مــن خيال البطل )علــي ناجي( في 
السلطة  ســقوط  سيناريوهات  جتسيد 
البعثيــة واحلــروب االهليــة واالغتياالت 
وقصص احلــب واجلنس. احلــق احلق أقول 
لكم :بقينا ال نعرف الــرأس من الرجلني 
في رواية )بــاب الطباشــير(. كم متنيت 
الدخول في فنطازيا سرد يشبه ألف ليلة 
وليلة ولدينا ســبعة أبواب طباشــيرية 
ميكــن اللعب فيها ما نشــاء من قصص 
غرام ومغامــرات وعبث حروب وغرائز قتل 
ومجاعات وامراض برص وطاعون وكوليرا 
ومجازر الطائفيــة. لقد دخل الروائي الى 
مناخ الفنطازيا لكنه خرج منه بســرعة 
وكأنه يعتذر عن مواصلة الســير ليعود 
الى ســيناريوهات الواقعية  التسجيلية 
ومؤامرات  والطائفية  واحلرب  للســقوط 
الســلطة. بقينا محبوسني داخل صبات 
املنطقة اخلضــراء، وداخل غيبوبة البطل 

وقصص حب مشوهة.
لغة احمد ســعداوي لغــة صحفية قح 
وتقريرية ناشــفة تخلو مــن لغة االدب 
وفن الســرد الروائــي، ظل ينســاق مع 
اخبار االحداث واخبــار التفكير في عقل 
الشــخصيات ونســي بديهية ســؤال : 
كيف أكتب مركزا على سؤال ملاذا أكتب، 
ومع ذلك كان ينســى حتى هذا السؤال، 
وهنــاك الكثير مــن االمثلة:) اللمســة 
االولى لألشــياء تختصر االشــياء كلها( 
و) االحاديث املتشــعبة عن حياتهما التي 
تشعبت خالل تســعة عشر عاما( وتزخر 

* شاعر من أمريكا )نيويورك 1941 ( ،حصل 
والدكتوراه مــن جامعة  املاجســتير  على 
كاليفورنيــا وعمل بروفســورا فــي كلية 
ليمــان التابعــة جلامعة مدينــة نيويورك 
،تتلمَذ على يد البرفســور روبرت بنزر وتأثر 
بوالدته كاترين التي تقرأ الشعر كثيراً وهي 
التــي زرعت بــذور هذه الهوايــة لديه ، من 
أعماله الشــعرية) تســعة خيول ، قذائف 
بالستية ،كانت فقط في السابعة عشر ( 
حصل على لقب شاعر أمريكا ويستخدم 
في كتاباته اللغة احلرة املتداولة ، الى جانب 
الشــعر ميارس التنظير الشعري ومن أراءه 
التي كتبها لبرنامج الشــعر 180 : الشعر 
من املمكن أن يكــون جزءا مهما من احلياة 
اليوميــة ، وليس مــن الضــرورة أن يعيش 
اإلنســان حياة قاســية ليكتب الشــعر 
،الشعر يزودنا بطاقة متجددة للتفكير بــ 

إنتماءنا للجنس البشري ،

Poetry Magazine عن مجلة

بيلي كولينز *

ترجمة : قيس مجيد المولى

أّي مشهٍد ..؟
هل أُريُد أن أُحيَط به 

أكثُر من هذا ،
ليلٌة عاديٌة على طاولِة املطبخ ،

في اخلزائن البيضاء
ورُق جدراٍن على شكٍل أزهار

اخلزائُن البيضاء مليئٌة باألقداح الزُّجاجية 
والهاتُف اليَرن ،

بكِل مايجري
مَينحني الوقُت فرصًة للتفكير

على اجلانب اخلارجي
اجلانُب اآلخر

أوراُق أشجارٍ تتوزُع في الّزوايا
خورُ الّرماديُة العالية تَخضُر الصُّ

ويبحُر العالُم على الُكثباِن الّرمليِة
يبحُر في أعقاِب محيٍط ضخٍم

التاريُخ يستيقُظ محتدماً
وما وراء الطاولة وما وراء هذا

الشيء أحتاجُه
اليُسمح لي بالوقوف ضمن صف العمل

وال اجللــوس علــى املقاعد اجللديــة اخلضراء 
املتصدعة

واضحٌة أقداُح املاِء البيضوية
غير قفُص البرتقال الصَّ

الّسمكة الصغيرُة في مزرعِة اجلدار
وثالثُة شموٍع تشابهت 

تشابهت في طريقة الغناء ،
 وبوئاٍم تام،

أستمُع الى صوٍت عميٍق
رغَم قصره

يجعل قلبي يهتُز حتَت قميصي
كأنه ضفدٌع على حافِة بركة

أنا أطلُب منك
يعيُد علّي الصوُت العميق

 أنا أطلُب منك 
وأفكاري حتلُق في سماٍء بعيدٍة

سماء  بعيدة وهائلة ،

باب المتاهة.. باب الطباشير
)محاكمة ذكاء القراء(

غالف الرواية

لغة احمد سعداوي لغة 
صحفية قح وتقريرية ناشفة 

تخلو من لغة االدب وفن السرد 
الروائي، ظل ينساق مع اخبار 

االحداث واخبار التفكير في عقل 
الشخصيات ونسي بديهية 

سؤال : كيف أكتب مركزا على 
سؤال لماذا أكتب، ومع ذلك 
كان ينسى حتى هذا السؤال، 

وهناك الكثير من االمثلة:) 
اللمسة االولى لألشياء تختصر 

االشياء كلها( و) االحاديث 
المتشعبة عن حياتهما التي 

تشعبت خالل تسعة عشر عاما(

فاعلية الذاكرة في تليباثي بين أسطرة الواقع وسحر الخيالأنا أطلُب ِمنك ..
كتاب نقدي جديد للناقدة الدكتورة إيمان

أثر »الثورة العربية الكبرى« في الشعر األردني المعاصر

محمد العبيدي
 

عن دار غيداء للطباعة والنشــر والتوزيع 
الهاشمية، صدر  األردنية  اململكة  بعّمان/ 
مؤخراً الكتاب النقدي املوســوم )فاعلية 
الذاكرة في تليباثي- بني أســطرة الواقع 
وسحر اخليال(، من إعداد وتقدمي ومشاركة 
الناقــدة الدكتورة إميــان محمد العبيدي 
أستاذة النقد في كلية التربية- ابن رشد/ 

جامعة بغداد.
يقع الكتاب بغالفة األنيق املعبر ب ) 334( 
صفحة من القطع الكبيــر، ويحتوي بني 
دفتيه دراســات وبحوث نقدية لنخبة من 
النقاد العراقيني، وقد فهرســته بالشكل 

التالي:
املقدمــة،  الفصــل األول: تليباثــي بني 

سلطتني
) سلطة النص وسلطة التلقي (

1. ترســيمات الذات – فــي تليباثي - بني 
ســطوة األســلبة وحلم االنعتاق د إميان 

محمد العبيدي

2. واقعية التوجس األســطوري وسحرية 
التكون العجائبي في الســرد القصصي 
القصير قراءة فــي مجموعة ) تليباثي ( د 

نادية هناوي سعدون
القصصــي مجموعة  النــص  بنيــة   .3
تليباثــي القصصية لهيثــم بهنام بردى 

أمنوذجا د سوسن البياتي
4 اإلحســاس بالزمن -قراءة ســردية في 
قصة تليباثي لهيثم بهنام بردى د ســالم 

جنم عبد اهلل 
5 النزعــة الرومانتيكية فــي ادب هيثم 
امنوذجا-حســن  -تليباثي  بــردى  بهنــام 

السلمان
الفصــل الثاني: تليباثي أســطرة الواقع 

وسحر اخليال
1. فضاء القريةـ املوروث الشــعبي ولعبة 
التخييــل الســردي ـ )*( أ.د محمد صابر 

عبيد
2. فانتازيــا القرين بــني البحث عن احلياة 
ناديــة هناوي  أ.د  والتالشــي في األتــون 

سعدون
3. تِليباثــي -قّصة األســطورة في فضاء 

التخييل
أ.د فاضل عبود التميمي

4. -)تلـيباثي( وثيــمة التخاطــر واالنثيال 
جاسم عاصي

5 هيثــم بهنــام بــردى املكان الســردي 
واملتخّيل األسطوري ناجح املعموري

الفصل الثالث: شعرية اللغة وتشظيات 
بنائها في مجموعة تليباثي

اللغوية الفريدة وبالغة  )تليباثي( املغامرة 
السرد د ثائر العذاري

2. التشــاكل فــي مجموعــة ]تليباثي[ 
القصصية: قراءة سيميائية 

د. فرح أدور حنا
3. إقتنــاص الذات الضائعــة - قراءة في 

قصص ) تليباثي( د. مثنى كاظم صادق
4. جماليات اإليقاع الســردي مقاربة في 

)تليباثي( د. محمد يونس صالح
5 هيثم بردى .... اخلواء يفضي إلى آخر أكثر 

كثافة بولس آدم
ومن اجلدير باإلشارة إليه، إن )تليباثي( هي 
بهنام  للقاص هيثم  القصصية  اجملموعة 
بــردى، احلائزة علــى جائزة ناجــي نعمان 

اللبنانية عــام 2006، وصــدرت طبعتها 
األولى عن دار نعمان عام 2008، وطبعتها 
الثانية عن دار الينابيع بدمشق عام 2010، 
وطبعتهــا الثالثة عن دار أمل اجلديدة عام 

 .2015

يتناول الدكتور عمــاد الضمور تأثير الثورة 
األردني  الشــعر  علــى  الكبرى  العربيــة 
املعاصر فــي كتابه الذي يحمل عنوان« أثر 
الثورة العربية الكبرى في الشــعر األردني 
املعاصر«، الصادر مؤخرا عن اآلن ناشــرون 

وموزعون في عّمان.
يقــول الكاتب في مقدمــة الكتاب«  لم 
يكن الشــعر في األردن مبنأى عن هذا األثر 
العظيــم، إذ انحاز الشــعر لقيم الوحدة 
واملساواة، والتحرر من الظلم واالستعمار، 
فضالً عن دعوته للتمسك بالتراب الوطني 
والدفاع عن مكوناته، لذلك جاءت مالمسة 
الثــورة العربية الكبرى جلانــب مهم من 

وجدان الشعراء في األردن ترسيخاً واضحاً 
في  وروحها  بفكرهــا  الثورة  لتشــظيات 
الشــعر؛ لتبعث فيه طاقــة حّية ووهجاً 

فكرياً خصباً.«
ويحــدد املؤلــف منهجيتــه فــي اختيار 
النصوص علــى أســاس أّن املقياس الذي 
ميكن احلكم من خالله على األعمال األدبية 
هو الصدق، ال مجرد مماثلة التفاصيل، كما 
يقول،  بل كذلك صدق املشــاعر ومواكبة 
اإلبداع للعصر، والقــدرة على التأقلم مع 
الشخصيات  ننســى صدق  وال  متغيراته، 

الفاعلة في األعمال األدبية.
 لذلك فإن دراسة حركة الشعر في األردن، 
وفق رأيه،  لم تكن مبعــزل عن امتداد فكر 

الثــورة العربيــة الكبرى فــي موضوعات 
الشــعر اخملتلفة، إذ منحتــه روحاً قومّية، 
وإرثاً هاشمّياً، ودفقاً وجدانّياً نابضاً باحلياة، 

واالنتماء ملفردات التضحية والفداء.
يقع الكتــاب في مقدمــة ومتهيد وثالثة 
فصول وخامتــة، عالج التمهيد فكر الثورة 
العربيــة الكبــرى وأهدافهــا، فضالً عن 
مبادئها التي قامت عليها، وانبعاثاتها في 
احليــاة املعاصرة، إذ ال ميكن دراســة حركة 
الشــعر املعاصر في األردن دراســة فنية 
وموضوعية دون احلديث عن الثورة العربية 
الكبــرى بوصفها نصاً مؤسســاً لإلبداع 

املعاصر في كافة مجاالته.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



جرمية مكتب القناة العربية في 
املنصور

ونحن نعمل في مكتب الداوودي في 
ربيع 2005 ، ســمعنا في صباح احد 
األيام انفجاراً هائل من بعيد جنم عنه 
صعود دخــان كثيف فــي اجتاه نادي 
الصيد ، خرج العديــد من العاملني 
باملكتــب الى الشــارع الســتطالع 
مــا حدث فــي تلــك األيــام املليئة 
باالعتدءات واالغتياالت واالختطافات 
، واخبرونــي ان االنفجار قد يكون في 
احمللة التي اســكن فيهــا باملنصور . 
اتصلت بداري هاتفيا ، أعلمني » جنم 
» أحد العاملني معــي ، ان االنفجار 
التحديد قــد حدث في  على وجــه 
الواقع على  الــدار العربيــة  مكتب 
بعد زهاء 100 متر من ســكني ، وان 
ضحايا هذا االنفجار عديدون وتناثرت 
اشالؤهم وســياراتهم على عشرات 
االمتار من موقــع االنفجار من الدار 
العربيــة وجنم عن ذلــك حريق كبير 
في الدار العربية . أمــا االضرار التي 
حدثت فــي داري فهي كما عبر عنها 
جنم ... ) %100 ( مــن  زجاج النوافذ ، 
قد حتطمــت واالبــواب اخلارجية قد 
انحنت في مواقعها  لكن لم يتأثر اي 
شخص من العاملني في بيتي . لقد 
كانت حقا هزة أمنية كبيرة مقلقة 
الى درجــة قصوى ، لكن مــا هدأنا 
وابقانــا هو احلرص على اســتمرارية 
اعمالنا واألمل على حتســن الوضاع 

األمنية تدريجيا ... . 

لقاء السيدة نداء عودة في البحر 
امليت 2005

فــي أحد إجتماعــات اللجنة العليا 
البحر  في  البشــرية  للمستوطنات 
امليت باالردن ، وبعد قيامي برئاســة 
جلنة في إحدى ندوات املســتوطنات 
البشــرية ، بحضور عــدد من املدراء 
العامني لــوزارة البلديــات واخلبراء ، 
وعودتي الــى مقعدي فــي الندوة ، 
تقدمت الي ســيدة مــن احلاضرات 
وجلبت كرســيها وجلســت جواري 
لتعرف نفســها علــي ، قائلة بأني 
نداء عودة كاظــم وأنا املديرة العامة 
وزارة  فــي  العمرانــي  للتخطيــط 
البلديات فــي بغــداد ، وأود التعرف 
عليك واهنئك على حســن رئاســة 
الندوة ، واضافــت قائلة بأنها تعرف 
بأن لــدي مكتــب » دار العمــارة – 
مهندسون استشاريون » وخاطبتني 
مســتغربة , ملاذا ال يعمــل مكتبنا  
معهــم فــي وزارة البلديــات على 
تخطيط املدن ومشــاريعهم االخرى 
؟ أجبتهــا بأني متحفــظ حاليا من 
العمل مع الوزارات العراقية منتظراً 
الى  للتقــدم  الصحيحة  الفرصــة 
األعمال. اكتفت بهذا اللقاء ورجت أن 
نلتقي في بغداد مرة اخرى . أعجبت 
بشــجاعة هــذه الســيدة واملديرة 
العامــة وتأكدت أن لهــا من الرغبة 
في مســاهمة املكاتب العراقية في 

أعمالهم . 
التقيت مع السيدة نداء عودة كاظم 
مرة اخــرى في بغداد عنــد حضورنا 
العراقيني  املثقفني  الى مقر جمعية 
التي يرأســها وزير الثقافة االســتاذ 
مفيــد اجلزائــري ، وطلبــت مني أن 
أشترك في مناقصة  وضع الدراسات 
التخطيطية  واالفــكار  القانونيــة 
لتحديــث وتهيئــه مســودة قانون 
التخطيط العمرانــي للوزارة . بينت 
لها بأني أفتقــر الى اجلانب القانوني 
واخلبرة في تخطيط املــدن ، إال أنها 
لم تقبل هــذه األعــذار وقالت انك 
قد ســافرت واطلعت علــى الكثير 
من املدن العامليــة ولديك من اخلبرة 
في متطلبــات املدينة كونك عملت  
ألمانة  الفنــي  الوكيــل  بوظيفــة 
العاصمة  وباعتقادها بإمكاني تقبل 
هــذا الدعوة . شــعرت باالحراج في 
حينها وقررت التشــاور مع صديقي 
د. مهدي احلافظ حــول هذا املقترح 
. أجابني مهــدي احلافظ قائال ، بأنك 
ترغب في املســاهمة بإعمار العراق 
وليست هناك فرصة أحسن من هذه 
تتــاح لك للقيام بذلــك . وفي ضوء 
أن اشكل فريقاً  التوصية قررت  هذه 
للعمل معــي على هذا املشــروع . 
قدمت العــرض باملوعد احملدد  إال انه 
لم يتقــدم أي منافس لنــا في هذه 
املناقصة . أعلنت للمرة الثانية ، ولم 
يكن حظها أحســن من الســابقة. 
أعلنــت للمرة الثالثة ، ومن حســن 
الصدف أن قدم عرضان منافسان من 
مجموعتني اُخريــني ، ولكنهما أكثر 
من عرضنــا ســعرا . أصبح بحكم 

اليقــني أن يحال العمل على مكتبنا 
» دار العمارة » . 

وبانتظــار احاله العمل على مكتبنا 
استعنت  نفسها  نداء  من  ،وبتوجيه 
باالســتاذ علي نوري ليكــون مديرا 
للمشــروع واضفــت اليه االســتاذ 
احملامــي فاضل القاضــي ليكون هو 
املستشــار القانوني لنا في املشروع 
وســأحتدث عن ذلك بعدئــذ . كانت 
تلك املفاحتة من قبل الســيدة نداء 
هي فاحتة العمل مــع وزارة البلديات 
واملديرية العامة للتخطيط العمراني 
التــي تكاتفنا معها كمهندســني 
استشــاريني إلجناز اكثر من عشــرة 
مشاريع تخطيطية بنجاح من 2006 

ولغاية 2014 .

العودة بقوة الى النشاط 
االستشاري  

أواخر  وأثناء وجــودي في لندن فــي 
لــي صديقي  أرســل   2006 ســنة 
تغلب الوائلي اعالنني هما مشــروع 
» التجديــد احلضــري ملدينة املوصل 
القدمية« ومشروع » اخلطة الهيكلية 
حملافظة املثنــى« معلنان من املديرية 
العامــة للتخطيــط العمرانــي  ، 
وهكذا أعلمت تغلب الوائلي مبوافقة 
دار العمــارة للعمــل مع الشــركة 
االيطالية »إٍس جي آي«  )املرشــحة 
الينــا مــن زميلنا د. عــزام علوش( , 
تعمل  كانــت  التي  الشــركة  وهي 

على مشــروع تطوير األهوار ومدينة 
2003 حلساب احلكومة  اجلبايش بعد 
االيطالية. وتأسيســاً على ما تقدم, 
فقد اتفقت مع السيد تغلب الوائلي 
بأن أقوم بتســعير واكمال متطلبات 
عرض مشروع مدينة املوصل وأنا في 
لندن ، وأن تقوم الشــركة االيطالية 
بتســعير عــرض مشــروع  معــه 
محافظة املثنى , ثم نلتقي في عمان 
لدراسة االسعار ومن ثم االتفاق على 

باقي األعمال االخرى .
واجهــت  التــي  املعوقــات  ومــن   
الشركة االيطالية ، ضحالة وشحة 
املعلومــات والبيانــات التي حصلت 
عليها عن العــراق, إضافة الى عدم 
السماح للشركة من قبل حكومتها 
وفعالً  االمنية.  بغداد لألسباب  بزيارة 
التقينا في عمان, وعلى مدى عدد من 
األيام, قمنا خاللها مبقارنة االســعار 
واالتفاق على مبادئ العمل املشترك 
وهيأنا العروض بالشكل الكامل ومن 
طريق مكتب بغداد قدمت بشــكل 
اصولي الى الدائرة القانونية , بعدها 
عدت الى بغداد ملتابعة بعض أعمال 
مكتبي وعالقاتي مع هيئة االتصاالت 
واالعــالم , حيث كنــت حينها أحد 

أعضاء مجلس األمناء. 
ولدى زيارتي الى مقــر احتاد املثقفني 
مفيد  االســتاذ  للقــاء  العراقيــني 
اجلزائري ، التقيت السيدة نداء ايضاً, 
حيث حضرت لتمثيل وزارتها ، وخالل 

فترات االســتراحة نوهت لي بحسن 
قبول العروض املقدمة من قبلنا والتي 
حظيت بقبولها وقبول استشــاريي 
الفنيني, كما اعربت السيدة  دائرتها 
نداء في حينه تشــجيعا لنا , وحثنا 
معظم  وجــود  لعدم  العمــل  على 
املكاتب في تلــك الفترة ، عن املها 
في ان تكون اسعارنا اسعاراً تنافسية 
ايضاً ، وحثتنا على االستمرار معهم 
باإلعمال على هذه الشاكلة ، قناعة 
منها باحتمال احالة املشاريع بعهدة 
مكتبنا دار العمارة , لكون مكتبنا ذا 
طويلة  جتارب  وذا  تخطيطية  خلفية 
في مجــال االعمال االستشــارية . 
ورغــم كل هذا التقييــم والترحيب 
مبكتبنا , وتشجيعنا كيما ننبري ملثل 
هذه املشاريع وغيرها , إالٌ أنني ارتأيت 
عدم التحدث لشــركائي بذلك, حلني 
صــدور تبليغ رســمي بإحالة أي من 

هذه املشاريع ملكتبنا.

أخبار سارة 
وفعــالً ، فقــد ابلغنا بأخبار ســارة 
آنفي   - مفادهــا إحالة املشــروعني 
الذكر -  على دار العمارة وشــركائنا 
االيطاليني وهما » مشــروع التجديد 
احلضري ملدينة املوصــل القدمية » و 
»مشــروع اخلطة الهيكلية حملافظة 
املثنــى » , كما متت احالة املشــروع 
اآلخــر » مشــروع دراســة وحتضير 
مســودة قانون التخطيط العمراني 

» على مكتبنا  »دار العمارة » ايضاً .
 إن إحالة ثالثة مشاريع هامة كبيرة 
وفي وقت واحد علــى مكتبنا, وبعد 
توقــف أعمالنا االستشــارية طيلة 
ســني احلصار, إمنا يعــد حتدياً كبيراً 
أمام مكتبنا, وثقة بالغة في كفاءته 
وســمعته الهندســية واملهنيــة , 
ومســؤولية كبيــرة ينبغــي علينا 
حتملهــا, وااليفــاء مبتطلباتها بكل 

جرأة وجناح.
حــدث كل ذلــك , في الوقــت الذي 
شــهد فيه الوضع االمني في عموم 
, حيث  غير مســبوق  العراق تدهوراً 
بلغت اوجها عمليات القتل واخلطف 
)وبأبشع الوسائل(  , ورسائل التهديد 
والوعيد , خاصة في بغــداد , والتي 
وصلت الى حــد اجملازر االنســانية . 
نلت شــخصياً, نصيباً وافراً من تلك 
من جهــات مجهولة  التهديــدات, 
وملــرات عديدة , واصفني إياي باخليانة 
تارة , وبخدمــة احملتل تارة اخرى ... مما 
اوجب إقامة احلــد والقصاص مني , 
ولم يفرق هؤالء بني خدمة احملتل وبني 
خدمــة الوطن , من خالل مشــاريع 
تنفيذها  نروم  التي  والتطوير  االعمار 
لصالح أبناء شــعبنا احملــروم , حتى 
واملقربني  االهــل  أشــار علَى جميع 

بضرورة تــرك العــراق , والعمل من 
عمــان ولو لفترة مــن الزمن . وفعالً 
النصائح  لتلــك  فقــد اســتجبت 
اخمللصــة , وغادرت بلــدي الى عمان , 
حيث مكثت هناك مدة سنتني عدت 
بعدها إلــى بغداد, وذلك عمالً بقوله 
تعالى )) بســم اهلل الرحمن الرحيم 

:  وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة((.

منوذج من رسالة التهديد املرسلة 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم«

ولكــم في احليــاه قصاص يــا أولي 
األلباب

صدق اهلل العظيم
الى من تبــرأ من دينه وخــان وطنه 

وأهله وعمل خادماً للمحتل .....
الى هشــام املدفعــي وأعوانه الذين 
باعــوا دينهــم ودنياهــم وآخرتهم 

بأبخس األثمان
أمــا بعد ونحــن نعــرف حتركاتكم 
وقــد أنذرناكم كمــا أنذرنا قوما من 
قبلكــم ولكنهم لــم يتعظوا لذا 
وجب عليكم القصاص وتطبيق حد 
االســالم فيكم وبكل من تسول له 

نفسه خيانة هذا الوطن وأبنائه .
وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم 

يظلمون
صدق اهلل العظيم

واثنــاء وجــودي في لنــدن , وبعد أن 
اكمــل الســيد أحمد اجلبــوري في 
بغداد كافة اجــراءات تهيئة العقود 

القانونية  التبليغات  تســلمنا  بعد 
النقاط  أكملنا جميــع   . باإلحالــة 
املطلوب االتفاق عليها قانوناً , وبهذا 
اكتملــت العقــود واصبحت جاهزة 
للتوقيع . لم تبــق اال نقاط صغيرة 
املديرة  مــع  هاتفيا  عليهــا  اتفقت 
العامة ومت فعالً توقيع عقود مشاريع 
»التجديــد احلضري ملدينــة املوصل 
اخلطة  »مشــروع  وعقد  القدميــة« 
الهيكلية حملافظــة املثنى«  و«عقد 
العمراني«    التخطيط  قانون  مسودة 
في نفس اليــوم 25 كانون أول 2006 
واعتبر تأريخ املباشــرة باملشاريع هو 
7 كانون ثانــي 2007 ، وذلك من قبل 
الســيد احمــد اجلبوري وهــو املدير 
االداري واملالي لــدار العمارة , واخملول 
من قبلي ولديه وكالة عامة لكل ما 
يتطلب  لتوقيع العقود االستشارية 
وتنفيذها. يا لها مــن حلظات فرحة 
مررت بها ويا لها من مرونة اعتمدتها 
الســيدة نداء في قبول وكيلي يوقع 
عوضــا عني وحلظات حتــول مديرية 
مرحلة  مــن  العمراني  التخطيــط 
الســبات الى مرحلة تنفيذ املشاريع 

بعد 2003 .

منهجية العمل
وألغراض تنظيمية, ومراعاة للسرعة 
والدقة قمت بتقســيم العمل بيننا 
انا وشــريكي تغلب ، وتفرغ كل منا 
للعمــل املنوط به , حيــث أتولى انا 

ملدينة  احلضري  التجديد   « مشــروع 
املوصــل القدمية », و يقوم الســيد 
تغلب مبشــروع » اخلطــة الهيكلية 
حملافظــة املثنى », ويقــوم علي نوري 
قانون  مســودة  مشــروع  بتنفيــذ 
 . بغداد  فــي  العمراني  التخطيــط 
استأجرنا مكتباً في عمان في موقع 
متميز , وأسسنا » شركة الصوجلان 

» لتسهيل امور عملنا في االردن.
وبغيــة املباشــرة بأعمــال املســوح 
املوقعيــة في املوصل ، في الوقت الذي 
لم تكن  فيه مدينة املوصل من الناحية 
األمنية افضل من أختها بغداد ، قررت 
أن اكلف مهندساً معمارياً من مدينة 
املوصــل وهو األعرف منــا في مدينته 
وتعمل معه فرق مســح فــي املوقع . 
اتفقت مع املهندس املعماري االســتاذ 
ســعود العمري وهو يســكن مدينة 
أن يعمل   ، أمنية  السليمانية ألسباب 
معنا وهو من موقعه في السليمانية 
، للقيــام بتهيئة العاملني على أعمال 
جمع املعلومات واملســوح وخالل فترة 
)5( خمسة أشــهر إلجناز املهمة.  هيأ 
سعود العمري مع زمالئه في املوصل ، 
الفرق املسحية املطلوبة إلجراء املسوح 
املوقعية العامــة والتفصيلية وجمع 
املعلومــات احمللية عــن مدينة املوصل 
القدميــة وتكليــف عدد من اســاتذة 
آخرين  ومختصني  املوصل  في  اجلامعة 
لكتابــة تقاريــر متخصصــة مبوجب 
التوجيهات التي ارســلها له ، كل في 
حينه . وجهت ســعود كذلك لشــراء 
عدد من احلواسيب النقالة والكاميرات 
املطلوبة لفرق املسح العاملة وجميع 
املعــدات االخرى للقيــام بتصوير كل 
بيت ومنشــأة أو جامع أو كنيســة أو 
معبد . كانت اســتمارات مسوح جمع 
املعلومات قد هيئت من قبل شركائنا 
االيطاليني التــي اتفقنا عليها بعدئذ 
اربيل الــذي عقدناه جلمع  في مؤمتــر 
التخطيط  االستشاريني مع مسؤولي 
املباشــرة  إشــارة  و إلطالق  العمراني 

باملشروع .
تبلغ مســاحة مدينة املوصل القدمية 
مايقرب مــن 2,4 كم مربع ، شــيدت 
عبر قرون من الزمن و منذ القرن الثاني 
الهجري وحتتوي على العظيم من فكر 
وتراث وعمارة املوصل القدمية مبختلف 
أديانها وسكانها من مختلف العقائد 
والقوميات واملذاهب والتقاليد واللغات 
واألزياء والفلسفات في احلياة وكل من 
هذه االطياف شــيد لهــا العديد من 
والتجارية  والدينية  الثقافيــة  األبنية 
والســكنية . تطلبت مصلحة العمل  
توفير على األقل )4 الى 6( فرق مســح 
تــوزع علــى )42( محلة فــي املدينة 
القدمية تعمل وفق منهج عمل محدد و 
تتضمن كل فرقة عدداً من املهندسني 
املســلحني يعملون طيلــة النهار في 
جمــع املعلومــات ومحاولــة تصوير 
املعلومات  بيت ومنشأة وتســلم  كل 
مســاء من قبلهم ، الى مهندســني 
اخرين خبراء بتنزيل االســتمارات على 
احلواسيب كيما ترسل تلك املعلومات 
كل ليلة عن طريــق البريد االلكتروني 
الى مقر شــركائنا في مدينة  »بادوفا 
– ايطاليــا« إلدخالها في منظومة ال )  

. ) GIS
أكمل مهندسونا مسح وتصوير اكثر 
من )11 ( الــف بيت في مدينة املوصل 
القدمية مســجلني ما ميكن تسجيله 
من أزقة قدمية وعقود وبيوت شناشيل 
أو منشــآت  ومقاِه  قدميــة  وحمامات 
أثرية وأبنية تراثية , كما ســجل وجود 
84 جامعاً و16 كنيســة شيدت على 

مختلف العصور.
أعمل  وأنا  بســعادة عظيمة  أشــعر 
على مشــروع التجديد احلضري ملدينة 
املوصــل القدمية بســبب حبي لتلك 
املدينــة التي تعتبر ثانــي أكبر مدينة 
في العــراق وتعتمد عليها اقتصاديات 
شــمال العراق بصــورة عامــة . وأنا 
اعتبرها من املــدن املتميزة في العالم 
وأديان  وأجناس  مبا حتويه من قوميــات 
ولغــات وأزيــاء وثقافات وهــي مركز 
باإلضافة  العريقة  اآلشــورية  احلضارة 
الى مناخها املوصــوف ب ام الربيعني ، 
وقربها من منطقة كردستان ووقوعها 
على نهر دجلــة وعلى أطراف منطقة 
العراق وسوريا  التي تفصل بني  اجلزيرة 
الغنية بسبب  املواقع  والتي تعتبر من 
خصوبــة أرضها ووقوعهــا أعلى من 
خط املطر الــذي يضمن لها في أغلب 
السنني انتاجاً غزيراً من احلبوب لتقومي 
اقتصادياتها في شــمال العراق . كم 
كنت أقضي مــن الوقت فــي زياراتي 
اخلاصة الــى املوصــل للحصول على 

املزيد من املعرفة وفي أجواء هادئة.

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

في أحد اجتماعات اللجنة العليا 
للمستوطنات البشرية في البحر الميت 
باألردن ، وبعد قيامي برئاسة لجنة في 

إحدى ندوات المستوطنات البشرية ، 
بحضور عدد من المدراء العامين لوزارة 

البلديات والخبراء ، وعودتي الى مقعدي 
في الندوة

فقد أبلغنا بأخبار سارة مفادها إحالة 
المشروعين - آنفي الذكر -  على دار 
العمارة وشركائنا اإليطاليين وهما 
» مشروع التجديد الحضري لمدينة 

الموصل القديمة » و »مشروع 
الخطة الهيكلية لمحافظة المثنى 
» , كما تمت إحالة المشروع اآلخر 
» مشروع دراسة وتحضير مسودة 
قانون التخطيط العمراني » على 

مكتبنا  »دار العمارة » أيضًا

الحلقة 54

جورجيو ونداء وماركو وتغلب في اربيل 2007

هشام وتغلب في احدى الزيارات الى ايطاليا 2007

فريق عمل املشروع في بللونو

هشام وشريكنا ماركو وتغلب في مدينة املعماري واخملطط ماركو
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روى النجم السينمائي األميركي توم كروز 
املشقات التي واجهت تصوير أحدث أفالمه 
»ميشن إميباسيبل - فال أوت«، متطرقاً إلى 
مواصلته أداء مشــاهده برغم من إصابته 
في الكاحل بدافع من حس »املســؤولية« 

لديه.
وقــال املمثــل البالغ 55 عامــاً بطل فيلم 
»توب غن« )1986( في مقابلة له، »تعرضت 
لكســور في حياتي، لكن هــذا احلادث كان 
صعبا«. وقد أنهى أداء مشــاهده برغم من 
اإلصابة وعاد إلى موقع التصوير بعد ستة 

أسابيع فقط على احلادثة.
وقال املمثل األميركي خالل ملتقى »سينما 
كــون« فــي الس فيغــاس بواليــة نيفادا 
األميركيــة، اذ كان يروج للجزء الســادس 
من سلســلة أفالم »ميشــن إميباسيبل« 
الــذي يبدأ عرضه في 27 متــوز في الواليات 
املتحدة »كان األمر صعباً جداً ألنهم كانوا 
يخشــون أال أكون قادرا على الركض على 
مدى تسعة أشهر في األقل وكنت في ذروة 

فترة التصوير. 
كان هناك موعد خلروج العمل في الصاالت 
ومسؤولية يتعني علّي حملها، لم ارغب في 

وقف التصوير«.
واضطر منتجو فيلم »ميشــن إميباسيبل 
- فال أوت« الــذي كان يُصور في لندن عند 
حصــول احلادثة، إلــى وقــف العمل بعد 
اصطدام املمثل بجدار إسمنتي عند قفزه 
من مبنى إلــى مبنى آخر برغم من أنه كان 

معلقاً بحبال للسالمة.
وأوضح توم كروز بعد احلادثة »أدركت فوراً أن 
ركبتي كسرت ولم أكن أريد إعادة املشهد 

لذا نهضت وواصلت التصوير«.
وأشــار اخملرج كريس ماكواري الذي سبق أن 
تولى إخراج فيلم »ميشــن إميباسيبل: روغ 
نايشن« )2015( و«جاك ريتشر« )2012( إلى 
أنه »لم يأل جهدا« لضمان اإلبقاء على هذا 
املشهد، وهو رابع املشاهد التي ُصورت، في 

عملية التوليف.
وبعد عودتــه إلى موقــع التصوير، أمضى 
توم كروز ســاعات عدة يومياً في جلسات 
إعادة تأهيل كما في تسلق جبل في النروج 

للمساعدة في شفاء كاحله.
وأكد كروز »عندما ستشــاهدون مشــهد 
الســباق فــي الفيلم، لقــد صورته برجل 

مكســورة بــكل معنى الكلمــة. لكنني 
متكنت من بلوغ حالة جسدية لم يعد يؤدي 

ذلك فيها إلى مزيد من األذى«.

عودة »توب غن؟«
وسبق أن شارك املمثل في أكثر من خمسني 
فيلما ًعلى مدى أربعة عقــود، وهو معتاد 
على تصوير بعض املشاهد اخلطرة بنفسه.

وأوضح كروز الذي تزوج سابقاً من املمثلتني 
نيكــول كيدمــان وكايتي هوملــز أن أفالم 
»ميشــن إميباســيبل« كانت »جزءاً مهماً 
من حياتي. لقد كان ذلك أول فيلم أنتجته. 
أعشق جتسيد هذه الشخصية، هذا عمل 

نحلم أن يرغب اجلمهور مبشاهدته دوما«.
ويكرس توم كروز األشــهر املقبلة لتصوير 

تكملة فيلــم اخليال العلمــي »إيدج اوف 
تومورو« غير أن العمل الذي يثير احلماســة 
األكبر لدى محبي النجم األميركي، ويبقى 
بال شك العودة احملتملة لشخصية مافيريك 
بطل فيلم »توب غن« إلى الشاشة الكبيرة.

ومن املقــرر أن يبدأ جوزف كوسينســكي 
مخرج »تــوب غن: مافيريك« التصوير خالل 
صيف العام احلالي على أن يخرج العمل إلى 
الصاالت في متوز 2019، غير أن توم كروز بدا 

متحفظاً حيال املوضوع.
وقال كروز بابتســامته املعهودة »ســنرى 
ما ســيؤول إليه هذا املوضوع. سنرى ما اذا 
كان العمل ســيبصر النور«.وأضاف مازحا 
»سأكشــف لكم عن املوضوع، لكن يتعني 

علي قتلكم بعدها«.

متابعة الصباح الجديد: 
 أفادت دراســة أميركية حديثة أن الفضول 
ميثل مفتــاح النجاح الذي يقــود األطفال 
والقــراءة بنحو جيد في  الرياضيات  لفهم 
مرحلة الطفولة املبكرة، خاصة بني األطفال 

الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة ميشيغان 
األميركية ونشروا نتائجها في العدد األخير 

من دورية »سبرينغر نيتشر« العلمية.
ولكشــف العالقة بني الفضــول والنجاح 
األكادميــي، تابع الباحثون 6 آالف و200 طفل 
بداية من عمر 9 أشــهر حتــى وصلوا إلى 
مرحلــة رياض األطفال، وهــي املرحلة التي 

تسبق املرحلة االبتدائية.
وأجريت مقابالت مع آبــاء وأمهات األطفال 
خالل الزيارات املنزليــة ألبنائهم، ومت تقييم 
األطفال عندما كانوا في عمر 9 أشهر وفي 
عمر ســنتني، إضافة إلــى التقييم الثالث، 
الذي أجري في مرحلــة رياض األطفال، اذ مت 
قياس مهارات الرياضيات والقراءة والسلوك 

لدى األطفال.
الفضوليني  األطفــال  أن  الباحثــون  ووجد 

يحققون معــدالت أفضل فــي التحصيل 
األكادميي، وجاءت النسب األكبر في معدالت 
النجاح بني األطفال من خلفيات اجتماعية 

واقتصادية فقيرة.
الدكتورة برايشــي شاه، قائدة فريق البحث  

قالت ، إن »دراســتهم تعــد أول بحث يربط 
بني الفضول والنجــاح األكادميي املبكر بني 

األطفال الصغار«.
من  لألطفــال  بالنســبة  شــاه،  وأضافت 
اجملتمعــات األكثر فقرًا، فــإن الفضول أكثر 

اإلجناز  لتحقيــق  لهــم  بالنســبة  أهمية 
األكادميــي املرتفــع، مقارنــة باألطفال من 
خلفيــات أكثر ثراء، وقد تســد هــذه امليزة 

فجوة اإلجناز املرتبطة بالفقر.
وشــددت على أن األطفال الذين ينشــؤون 

في ظــروف اقتصادية مرتفعــة يحصلون 
علــى أدوات أكثر لتنمية مهــارات القراءة 
واإلجناز األكادميي والرياضيات، في حني ينشأ 
األطفال في اجملتمعــات الفقيرة في بيئات 

أقل حتفيزًا.
وتابعت  شــاه، إنه »في مثــل هذه احلاالت، 
الدراسي مرتبط  التحصيل  وراء  الدافع  فإن 
بدافع الطفل للتعلم، وبالتالي فإن فضوله 
يحقق مستويات  يجعله  بالتعلم  وشغفه 
أفضــل لتعزيز اإلجنــاز األكادميي في ســن 

مبكرة«.
وأشــارت الى أن »نتائج الدراسة تثبت بعد 
الســيطرة على العوامل األخــرى املرتبطة 
باإلجناز األكادميي، يستمر الفضول في تقدمي 
مساهمة صغيرة ولكنها ذات مغزى لتعزيز 

النجاح األكادميي لألطفال«.
ونوهــت أن »هناك مجموعة واســعة من 
املهــارات التي تســهم فــي زيــادة اإلجناز 
لألطفال،  بالنســبة  واالجتماعي  األكادميي 
وتشــمل اإلبداع واخليال واملثابــرة واالنتباه 
إلى املهام، فضال عن القدرة على تشــكيل 

العالقات وإدارة املشاعر«.

بغداد- وداد ابراهيم: 

على قاعــة حوار في بغداد قــدم الفنان 
التشــكيلي العراقي يحيى عبد القهار 
23 عمــالً فــي النحــت فــي معرضه 
الشــخصي الثانــي، بحضــور عدد من 
التشــكيليني واملهتمــني بالنقد الفني 
وعدد من االعالميني، ويستمر ملدة عشرة 
ايام من اجل اعطاء فرصة أكبر للفنانني 
واملهتمني باحلركــة الفنية لالطالع على 

جتربة يحيى عبد القهار.
اســتطاع عبد القهار ان يطوع نوعاً من 
انــواع اخلشــب للتعبير عــن مكنونات 
نفســه، في اعمال تتحــدث عن فاجعة 
قتل اجلنود العراقيني في قاعة ســبايكر 
ومأســاة العراقيني في ســجن ابوغريب 

وغلب عليها اللون االسود واالحمر.
ويجــد عبد القهــار ان مــا يجمع هذه 
االعمــال هو الهم العراقــي بعد احداث 
2003 الى االن وما تعرض له العراقي من 
انتهاك حلقوقــه، الن فن النحت ال يرتبط 
باملكان فقط بــل باحلدث وألنه ال يتعامل 
مع األشــياء املسطحة مثل الفوتوغراف 
او الرســم لذا فهو األقدر على نقل احلس 
الفني الى املتلقي وبصورة مباشــرة الن 
العمل ســيكون في مواجهة مجسمة 

وفي مشــهد يعد االهم في ساحة الفن 
التشكيلي. 

ويقــول: ان ما قدمته فــي معرضي هذا 
هو احداث تاريخيــة اردُت ان اوثقها فنيا. 
شأنها شــأن الكتابة في التاريخ، وعلى 
الفن ان يقترب من نسيج اجملتمع ويعرف 

ما يحــدث، ليكون صوتاً معبــراً باعتبار 
الفن اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم 

كله بل جتمع كل اللغات.
ويكمل حديثــه قائالً : علــى الرغم من 
التي شاركت  الكثيرة  الفنية  املشاركات 
بها فــي بغداد وفي مدينتــي االنبار قبل 

احداث عام 2003 حيث املعارض اجلماعية 
واملهرجانات الفنية اجــد هذه  التجربة  
هي االهم في حياتــي ألني اقدم معرضاً 
وسط مدينة بغداد ووسط االصدقاء من 
الفنانني واإلعالميــني،  والفن لم ينهض 
حتى االن فــي مدينتي علمــاً اني كنت 

نائب رئيــس نقابة الفنانني فــي االنبار، 
وقد استعملت  اخلشــب وجعلت اللون 
االســود هو الغالب علــى االعمال ألنه 
يرتبــط بالواقع العراقي فيما جاء االحمر 
ليتحدث عن كارثة كبيــرة حدثت واثرت 
على اجملتمع العراقي وهو نهر الدم  والذي 

احدثه قتل اجلنود في قاعدة سبايكر. 
فيما جــاءت اعمال اخــرى تتحدث عما 
االميريكي  االحتالل  ابان  للعراقيني  حدث 
في ســجن ابوغريب من سلب للحقوق 
باللون االحمر  املدنية في عمل جعلتــه 
لون الدم ليشهد على ما حدث للسجناء 

من انتهاك وتعذيب.
الفنان قاســم ســبتي مدير قاعة حوار 
قــال: املفاجأة انه كان لديــه الكثير من 
االعمال في االستوديو اخلاص به في بيته 
فــي مدينة االنبار فقام بكســر بعضها 
اخفاها خــالل دخول  االخــر  والبعــض 
الدواعش الى االنبار، اشــعر ان ما قدمه 
من اعمال تســتحق ان تكبر وتوضع في 
ساحات بغداد كما ان تعامله مع اخلشب 
ادحض قناعاتي بأن اهم ما في النحت هو 
البرونز لكن االن اقول اخلشب شاهد كبير 
علــى اآلم هذا املبدع ولــه قابلية املرونة 
ليكون مثلما يريــد الفنان ومثلما تكون 
الفكرة الفنية ليبدو معبرا عما يتحدث 

به الفنان.
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يحيى عبد القهار يروي حكايات الخشب

الفضول يفتح أبواب النجاح لألطفال الفقراء

الشوكوالتة الداكنة ُتحّسن البصر
أثبتت دراســة، أجراهــا باحثون بجامعــة » UIW« في 
تكساس، أن الشــوكوالتة الداكنة تُسهم في حتسني 
قدرة اإلبصار ووضوح الرؤية، لألشخاص الذين يتناولونها.
وأشار الباحثون، إلى هذه الفائدة للشوكوالتة الداكنة، 
تنضم لفوائدها الصحية، التي كشفت عنها األبحاث 
في الســنوات األخيرة، وأهمها حتسني الذاكرة وصحة 

القلب.
ونُشــرت الدراســة في مجلة »جامــا« الطبية، التي 
دعت لتناول الشــوكوال الداكنة باعتدال، جلني فوائدها 
املضادة لاللتهابات، واالســتفادة من مضادات األكسدة 
التي تنقي اجلســم من الســموم ومن عــادم عملية 

التمثيل الغذائي والذي يُعرف باسم اجلذور احلرة.
أُجريت الدراسة، على 21 امرأة و9 رجال، على جلستني، 
طلب منهم في األولى أكل لوح من الشوكوال الداكنة 
يحتوي علــى 319 ملغ من مضادات األكســدة القوية 
التي تُعرف باســم »فالفونويد«، ثــم طلب منهم في 
جلسة ثانية أكل لوح شوكوال باحلليب يحتوي على 40 

ملغ من مضادات األكسدة.

تحذير من مخاطر االستحمام المتكرر
مع دخول فصل الصيف، يلجأ األشــخاص لالستحمام 
املتكــرر للتخلص من حرارة اجلو الشــديدة، األمر الذي 
حّذر منه أطباء أميركيون، اذ أكدوا أن االستحمام أكثر 
من مرة خالل اليوم الواحد، له مخاطر جســيمة على 

صحة اإلنسان.
وأشــار اخلبير الطبي ســوالنا ســيجال مورير، إلى أن 
االســتحمام املتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون 
والبكتيريا املفيدة التي تعيش على جلد اإلنسان، فيما 
أكد العلماء، أن الطبقة السطحية للجلد حتتوي على 
مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطيرة.
كما لفت العلماء، إلى أن الصابــون وجميع أنواع مواد 
التنظيــف الهالمية، مثــل: »الشــامبو«، حتتوي على 
مكونــات كيميائية تدمر احلمايــة الطبيعية، مما يؤدي 
جلفاف اجللد وهشاشــته، األمر الذي يسمح للبكتيريا 

املسببة لألمراض باختراق اجللد بكل سهولة.

البصل يجلب السعادة
تصــدر البصل قائمة املأكوالت األكثر جلباً للســعادة، 
على وفق دراســة بريطانية حديثة، يليــه اجلزر والفول 
واملوز والبطاطا، وأجريت الدراســة، على 100 ســلعة 
غذائية، إذ تصدر البصل رغبات املبحوثني، كالشــوكوال 
والبطاطس والكعــك، ما يبدد األســطورة القائلة إن 

الشوكوال سر السعادة.
وكشــف بحث طبي جديد أجراه علماء في سويســرا، 
عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام 
وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشــة، حســب 

صحيفة »ديلى إكسبريس«.
وقــال باحثون في جامعــة بيرن: إن هــذا املركب أثبت 
فعاليته في تقليل اخلســارة العظمية عند استعماله  
على خاليا العظم املســتخلصة مــن الفئران اخملبرية، 
ما يدل على أن تناول البصل باســتمرار مينع هشاشــة 
العظام، خصوصاً عند السيدات املسنات األكثر عرضة 

لإلصابة.

توم كروز يركض في »المهمة المستحيلة 6« 
بساق مكسورة
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القوسالعقربالعذراء

أنت قلــق ومتوتر اليوم بســبب خوفك من 
الفشل، ولكن انتبه فرمبا يكون قلقك سببا 
في فشك. اصنع ما شئت اليوم دون التقيد 
بأي شيء وحدد أهدافا جديدة لتحققها غدا.

الطاقــة التي تشــعر بها ســتقودك إلى 
جناحــات عظيمة، ولكنها ســتقودك أيضا 
للمشــكالت. فيما يخــص التحديات، أنت 
تشــعر بالتهديد بسهولة ولذلك تعمد إلى 

التصرف بعصبية ورمبا بعدوانية.

توقــع حدوث بعض التطــورات غير املرغوب 
فيها في محيط عملك. اعرض على رؤسائك 
في العمل أو على الزمالء استراتيجية عمل 
واضحــة إذا كنت تريد أال تفقد ثقتهم فيك 

وفي قدراتك.

ال شك أنك مفعم بالقوة واحليوية في الوقت 
احلالي، فأنت مســتعد أن تتحمل أي شــيء 
وتريد أن حتســن من نفسك في العمل وفي 
حياتك الشخصية. لكن عليك توخي احلذر، 

فطاقتك لن متكنك دائما من التقدم.

تشــعر بالتوتر اليــوم ، خاصــة وأن البيئة 
احمليطة بــك أكثر توترا، وذلك مع الشــريك 
وأيضا فــي حياتك املهنية، وهــذا يؤدي إلى 
النزاع وإلى مواجهــة مصاعب أخرى. لذلك، 

حاول أن تتحكم في نفسك بقدر اإلمكان.

يشــعر رؤســاؤك بالكثير من احلماس جتاه 
األشــخاص  من  فالكثير  وأفكارك،  أعمالك 
في مجالك املهني يســعون إلى شراكتك. 
عالقاتك الشخصية تسير بشكل جيد فكن 

متفائال.

أفكارك تبدو بسيطة جدا وال حتتاج إلى مجهود 
كبير عند تنفيذها، ولكنها تبدو مســتحيلة 
ملــن حولــك. امــض فــي طريقــك وال تبال، 
اإلصرار واملثابرة ســيزيدان من ثقتك بنفسك 

وسيجعالنك بطال حقيقيا في النهاية.

خالفاتك اليوم ستؤدي إلى التوتر حيث لن تتمكن 
من إقناع اآلخريــن بأفكارك. فــي بعض األحيان 
قد تضطــر إلى اخلضوع لآلخريــن خاصة إذا كان 
املوضوع غيــر مهم. من األفضل إقنــاع اآلخرين 
بأفعالك ، مــع جتنب املواقف التي قــد تؤدي إلى 

قوتك الزائدة ســتتحول ببساطة إلى نوبات 
من الغضب، وهذا لــن يكون لصاحلك. حتى 
وإن بدا األمر صعبا، يجب أن حتاول الوصول إلى 
حل وسط، فالصرامة قد تسبب املشكالت 

في حياتك اخلاصة وفي العمل أيضا.

في الوقت احلالي، رمبا تكون معرضا للخطر، 
فأنت حتاول حتقيق مــرادك بطريقة عدوانية 
وعنيدة وهــذا يجعلك تتوتــر. لذلك، يجب 
أن تتوقــف إلعادة التفكيــر في ما هو مهم 

بالنسبة لك.

يجــب أن تفكر مليــا في كيفيــة التعامل مع 
املواقف اجلديــدة، خاصة مع وجود مشــروعات 
جديدة. ليس هناك شك في أنك تستطيع إثبات 
ذاتك في العمل، ولكن احلساســية املفرطة قد 
تعرض حياتك املهنية للخطر على املدى البعيد.

الدلو الحوتالجدي

يبــدو أن هناك العديد من املواقــف التي حدثت 
فــي املاضي ما زالت تؤثر علــى حياتك حتى اآلن 
ورمبا تؤثر على مستقبلك. على الرغم من اليأس 
واإلحبــاط اللذين تشــعر بهما اليــوم، إال أنك 
ستنتصر على خصومك وستستعيد ثقتك في 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف

2. أول من اســتخدم االســفلت في 
تعبيد الطرق

3. مــن مواليد قرطــاج ومن أعظم 
القادة العسكريني في التاريخ
4. بحر o للتعريف o في الفم

5. حتفر عميقا الستخراج معدن ثمني
6. أحد ملون فرنسا

7. مخترع الديناميت
8. مكافأة لعمل جليــل o نظر برقة 

وحنان
9. ألــوان ما بعد املطر o زيت ســبب 

احلروب
10. ضرب وطرق o للكســور o توضع 

عليه األشياء

1. للقسم o أشعل
2. متشابهان o للبيع والشراء

3. اشــتياق شــديد o مدينة عربية 
على احمليط االطلسي

 o 4. أول بلــد عربي عــرف الطباعة
نظر بطرف عينه

5. بلد آسيوي o ألقى وطرح
6. متشابهان o نقول أهال وسهال

7. املشتغلون
8. حيوان يحــك أذنه بأنفه o تفتت 

واختفاء في السوائل
9. متشــابهان o أحد جنوم السماء 

o هرب
 o قال كالما o 10. أداة نافية ناصبة
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لشبونة ـ وكاالت:
كثيــراً مــا عبــر الالعــب الدولي 
رونالدو عن  البرتغالي كريســتيانو 
فخــره بوالدته الســيدة دولوريس، 
التي كافحت من أجل تربيته حيث 
اشــتعلت في مهن صغيرة لتوفير 
له العيــش الكــرمي، فعملت مثالً 
أّن  ويبدو  وطاهية..  بيوت  كمنظفة 
جنم نادي ريال مدريد اإلســباني قد 
قرر إعــادة أمه إلى مهنتها القدمية 

من الباب الواسع.
ويعتزم كريســتيانو رونالدو، افتتاح 
مطعم مع أسرته في البرازيل يقدم 
ســيتمكن  حيث  برتغالية  أطباقا 
والدة  تــذوق وصفــات  الــرواد من 
الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، 
بحســب ما أفادت به وكالة األنباء 
اإلســبانية، اليــوم اجلمعــة، التي 
أوضحت أّنه مــن املنتظر أن تفتتح 
أسرة النجم البرتغالي هذا املشروع 
بشــراكة مع مجموعــة "جرامادو 
باركــس" للمالهــي واملنتجعــات 
وماركــة الشــوكوالتة املعروفــة 

"لوغانو" في يونيو املقبل.
أّنه و بحســب  وأضاف ذات املصدر 
بيان صدر عــن مجموعة "جرامادو 
بدأ  باركس"، فإن تشــييد املطعم 
بالفعــل في مدينــة جرامادو التي 
تقع وســط اجلبال جنوبي البرازيل 

بوالية ريو جراندي دو ســول، حيث 
ســيتمكن رواد املطعــم من تذوق 
تعدها  التــي  األصلية  الوصفــات 
السيدة دولوريس، والدة كريستيانو 

رونالدو.
كما ستشارك كاتيا أفيرو، شقيقة 
رونالدو والشريكة أيضا في املشروع، 
في إعداد األطباق إلى جانب والدتها، 
حيــث قامتا ســويا بتأليف كتاب 
الطهي "مطبخ العائلة البرتغالي" 
الذي يضم وصفات األســرة ومنها 
طبق كريستيانو املفضل، املعد من 

سمك القد.
ولفت بيان الشــركاء أن "اخلبرة في 
هذا اجملال ال تنقص السيدة دولوريس 
التــي عملــت طباخة علــى مدار 
سنوات، وهي املهنة التي اعتمدتها 
ويتواجد  كوسيلة لدعم أسرتها".. 
العاصمة  فــي  الشــركاء حاليــاً 
اللمسات  لوضع  مدريد،  اإلسبانية 
األخيرة على املشــروع الذي سيرى 
النور خالل نهائيات مونديال روسيا 

.2018

العواصم ـ وكاالت:
أكد العب التنس اإلسباني، رافائيل 
نادال، الذي فــاز مؤخرا بلقبه الـ11 
لبطولة برشلونة املفتوحة، وبطولة 
بعد  كارلــو،  مونت  في  األســاتذة 
املفتوحة،  لبطولة مدريــد  وصوله 
أنه من »غير املرجح« أن ينهي العام 
احلالي، كمصنــف أول عامليا، نظرا 

لضياع 3 أشهر في اإلصابة.
وأوضح نادال »أقــول إن إنهاء العام 
كمصنــف أول عامليــا، ليــس أمرا 
مســتحيال، لكنه غير مرجح، نظرا 
البتعادي عن اللعب ملدة ثالثة أشهر 

بسبب اإلصابة«.
وأضاف »لم يكــن ذلك هدفي أبدا، 
هدفي هو أن أكون سعيدا مبا أفعله، 
وكان ذلك أســلوبي منذ ســنوات 
بالســعادة عندما  عديدة، أشــعر 
أكــون بصحــة جيدة، وقــادر على 
املنافسة بشكل جيد، هدفي هو أن 
أشــعر بالقدرة التنافسية، في كل 

أسبوع ألعبه«.
وفي الوقــت احلالي، فإن هدف نادال 

التالي، هو الفوز بلقبه السادس في 
مدريد، حيث قال »اللعب في الديار 
دائما ما يتميز بطابع خاص، عالقتي 
باجلمهور في إســبانيا مميزة للغاية، 

وأتلقى دعما كليا«.
واســتطرد: »أنــا ممنت جــدا لذلك، 
فقد ساعدوني في الفوز باملباريات، 
والدخول للملعب وســط شــعور 

كبيــر بحــب الكثير مــن الناس.. 
شــعور يصعب شرحه لكنه خاص 
جدا«. وحــول تطلعاته في بطولة 
)جراند ســالم( املقبلة، قــال نادال: 
»في الوقــت احلالي أكثــر ما يثير 
روالن جاروس،  حماسي، هي بطولة 
أنني ســألعب في واحدة من  رغم 

أهم البطوالت في العام«.
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العواصم ـ وكاالت:

قــال األملانــي يورجــن كلوب، 
اإلجنليزي،  ليفربول  الفني  املدير 
إن فريقــه يســير فــي االجتاه 
الصحيح لالقتــراب من أفضل 

األندية في قارة أوروبا.
تصريحات  فــي  كلــوب  وتابع 
نشــرتها صحيفــة »مــاركا« 
النادي جيد  :«وضع  اإلســبانية 
الصحيح  االجتاه  في  نحن  جًدا، 
لالقتراب من األفضل في القارة، 
من املهــم جًدا بالنســبة لنا 
واالحتفاظ  الالعبــن  إحضــار 
نهائي  في  نصبــح  لكي  بهم، 

دوري األبطال«.
وأضاف :«إذا لم نفز فلن يتحدث 
أحد عــن موســمنا، نحن في 
النهائي الثالث في 3 ســنوات، 
والطريقة الوحيــدة للفوز هي 
العمل على ذلــك في النهائي، 
إذا لــم تكن هنــاك فلن يكون 
لديك فرصة للفــوز، إنه أمر ال 

يصدق.. إننا هناك«.
وتابــع: »عندما رأيــت الالعبن 
املالبس وخرجت  في غرفة خلع 
مــرة أخــرى ورأيت النــاس في 
املدرجات أدركت حًقا أننا وصلنا 
للنهائي، لقــد أخذونا للنهائي 
»عندما  وواصل:  مبساندتهم«.. 
نفكر في  لــم  املوســم،  بدأنا 
إمكانيــة الوصول لنهائي دوري 
الالعبــون جعلوا هذا  األبطال، 

األمر ممكًنا وهو أمر رائع جًدا«.

واختتــم: »لم نلعب بشــكل 
جيد أمام روما كما فعلنا خالل 
األبطال،  دوري  فــي  موســمنا 
لكن لم أكن قلًقــا في املباراة 

األخيرة«.
من جانبه، يسعى الفرنسي زين 

الدين زيــدان، املدير الفني لريال 
مدريــد اإلســباني، لالطمئنان 
علــى دفاع فريقه قبــل نهائي 
أمام  بكييــف،  األبطــال  دوري 
ليفربول اإلجنليــزي، يوم 26 ايار 

اجلاري.

»مــاركا«  صحيفــة  وقالــت 
أن  يريد  زيــدان  إن  اإلســبانية، 
يتواجد الرباعي األساســي في 
راموس  مــن  واملكون  الدفــاع، 
وفاران ومارسيلو وكارفاخال، في 

املباراة النهائية.

ويعــد الدفــاع، أكثــر خط ال 
يقوم زيــدان بالتغيير فيه على 
مدار املوســم، علًمــا بأنه قام 
خطي  فــي  كثيرة  بتغييــرات 
الســيما  والهجوم،  الوســط 

.BBC تفكيك الثالثي

ويواجه زيدان العديد من املشاكل 
في إيجاد البدالء املناســبن في 
اخلــط الدفاعــي، فهــو ال ميلك 
العديد من اخليارات في هذا اخلط 

مثل بقية املراكز األخرى.
استطاع  احلالي  املوســم  وخالل 
الرباعي  هذا  على  االعتماد  زيدان 
من البداية في 16 مباراة من أصل 
57 لعبهــا الفريــق في مختلف 
املســابقات، فقد تعــرض أفراده 
أوقات  فــي  وإيقافات  إلصابــات 

مختلفة من املوسم.
وغــاب بعضهــم عــن مباريات 
مهمة بدوري األبطال، فكارفاخال 
عن مباراة الذهاب أمام باريس في 
ثمن النهائي، وغــاب راموس عن 

إياب ربع النهائي أمام يوفنتوس.
وعاد كارفاخــال للغياب عن إياب 
نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، 
فاسكيز،  لوكاس  مكانه  وشارك 
وهذا مــا يريد زيــدان جتنبه في 
النهائي، فهو يســعى ألن يكون 

الرباعي جاهزًا إضافة لناتشو.
وكارفاخال  مارســيلو  ويساهم 
هجوميا بشكل كبير مع الفريق، 
الالعب  اخلصــوص  وجــه  وعلى 
دوري  البرازيلي، فقد ســجل في 
األبطال هذا املوسم ثالثة أهداف 
وصنع واحد، بينما قدم كارفاخال 
راموس  أما  متريرتن حاســمتن.. 
وفــاران، فقــد أظهــرا قوتهما 
الكبيرة في الدفاع هذا املوســم، 
أمام  األخيرة  املبــاراة  في  خاصة 
مباراة  قدما  بعدما  ميونخ.  بايرن 

مذهلة.

قبل نهائي التشامبيونزليج في كييف 26 الجاري

كلوب يعّظم من أهمية الفوز باللقب.. ودفاع الريال يشغل بال زيدان

مباراة ارشيفية للريال مع ليفربول

رونالدو مع والدته

العواصم ـ وكاالت:
يُشارك منتخبا قطر واليابان كمدعوين في بطولة 
كوبا أمريكا بالبرازيل، التي تقــام بن حزيران، ومتوز 
2019 فضالً عن مشــاركة 10 مــن منتخبات احتاد 

أمريكا اجلنوبية )كومنيبول(.
وقال رئيــس االحتــاد أليخاندرو دومينجــز: »نرحب 
مجددًا مبنتخب اليابان، الــذي تربطنا باحتاده أواصر 
صداقة وترابط قوية، وللمرة األولى سنحظى بوجود 

منتخب قطر«.
وأضاف الـ)كومنيبول( فــي بيانه أن اللجنة املنظمة 
للبطولة، حتت إشــراف االحتاد البرازيلي لكرة القدم، 
تعمل على اختيار املدن واملالعب التي ســتجرى بها 
البطولة.. وأوضح دومينجز »ستكون كوبا  مباريات 
أمريكا البرازيل 2019 منافسة رائعة، ميكن ألي فريق 
فيها الفوز باللقب«.. وســيدافع املنتخب التشيلي 
فــي البرازيلي عن اللقبن الذيــن حققهما في آخر 
نســختن من البطولة عام 2015 والنسخة املئوية 
في الواليات املتحدة بعدها.. وهذه هي املرة اخلامسة 

التي تنظم فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا.

باريس ـ وكاالت:
أكد االحتاد الفرنسي لكرة القدم أول أمس، ان مدافع 
ارســنال واملنتخب لوران كوســييلني سيغيب عن 

كأس العالم روسيا 2018 بسبب اإلصابة.
وأصيب كوسييلني في الدقيقة الثامنة من مباراة 
أتلتيكو مدريد وارســنال اخلميس ضمن إياب نصف 
نهائي الدوري األوروبي لكرة القدم.. ووقع كوسييلني 
فجأة على األرض وبدا يتألم بشدة من دون أن يكون 

هنالك أي احتكاك.
وفي حن أشار آرســن فينغر أن إصابة كوسييلني 
تبدوا قطعاً في وتر أخيل، لم يشــر االحتاد الفرنسي 
لنــوع اإلصابة مكتفيــاً بالقول إنه لــن يكون في 
عداد املنتخب. وقال ديدييه ديشــان مدرب املنتخب 
الفرنســي: »إنها ضربة كبيرة لفرنســا، اإلصابة ال 

حتدث إال في الوقت غير املناسب«.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن نادي اخلريطيــات تعاقده رســميا مع املدرب 
التونســي ناصف البياوي، لتولي مســؤولية فريق 
الكرة بالنادي اعتباراً من املوسم املقبل وملدة موسم 
واحــد.. ووقع ناصف البياوي علــى عقده اجلديد مع 
اخلريطيــات أول أمس.. ولفت البيــاوي األنظار إليه 
بشدة بعد املستويات اجليدة التي قدمها فريق اخلور 

في عهده على مدار املوسم احلالي.
وســيكون البياوي خلفاً للســوري ياسر السباعي 
املدير الفني الســابق للخريطيــات، والذي جنح في 
قيــادة الفريق خالل اجلــوالت األخيرة مــن الدوري 
القطري وقــاده للبقاء في الدوري بعدما كان مهددا 
بالهبوط للدرجة الثانية ، وسيعود السباعي لعمله 

في قطاع الفئات السنية بالنادي.

منتخبان آسيويان ُيشاركان 
في كوبا أميركا 2019

كوسييلني يغيب عن 
مونديال روسيا 2018

التونسي البياوي 
مدربا للخريطيات
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نيويورك وكاالت:

ســجل ليبرون جيمــس 43 نقطة 
ليقود كليفالند كافاليرز للفوز 128-

110 علــى تورونتو رابتــورز في قبل 
نهائي القســم الشرقي بدوري كرة 
الليلة  للمحترفن  االمريكي  السلة 

املاضية.
ويتقــدم كافاليــرز -2صفــر فــي 
أساس  على  حتسم  التي  السلسلة 
أن  األفضل في ســبع مباريات قبل 
الثالثة غدا  املباراتــن  يســتضيف 

السبت والرابعة يوم االثنن.
رابتورز مهمــة صعبة في  ويخوض 
كليفالند إذ فشــل في الفوز هناك 
فــي اخر خمس مباريــات في األدوار 

اإلقصائية.
ولــم يفز رابتورز علــى كافاليرز في 
23 مايو آيار  األدوار اإلقصائية منــذ 
2016 في نهائي القســم الشرقي 
وهي السلسلة التي انتهت بهزميته 
4-2 ومنــذ ذلك احلــن تلقى ثماني 

هزائم.
14 كرة حاسمة وأحرز  ومرر جيمس 
زميله كيفن الف 31 نقطة باإلضافة 

إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة.

األدوار  فــي  تألقه  وواصل جيمــس 
اإلقصائية هذا املوســم إذ ســجل 
ثالثة أرقام مزدوجة في املباراة األولى 
ضد رابتورز وهي املواجهة التي انتصر 

فيها كافاليرز بعد وقت إضافي.
وقاد جيمس فريقــه وصيف البطل 
في املوسم املاضي للتفوق 4-3 على 
انديانا بيسرز في اجلولة األولى لألدوار 
اإلقصائية.. وأنهى دميار ديروزان املباراة 
رابتورز  لصالح  نقطة   24 مســجال 

وأضاف زميله كايل لوري 21 نقطة.
وكانت املبــاراة متكافئــة في عدد 
االســتحواذ علــى الكــرات املرتدة 
والتمريرات احلاســمة لكن كافاليرز 
لــم يرتكب الكثير مــن األخطاء إذ 
فقد الكرة في ثالث مناسبات فقط 

مقابل 11 ملنافسه.
وتعافى بوســطن ســيلتيكس من 
تأخره بفارق 21 نقطة في منتصف 
الربــع الثاني ليفــوز 108-103 على 
سيكســرز..  ســيفنتي  فيالدلفيا 
في  -2صفر  ســيلتيكس  ويتقــدم 
سلسلة مواجهتهما قبل أن يخوض 
املباراتــن الثالثــة والرابعــة خارج 
 21 تيتوم  جيســون  وسجل  أرضه.. 
نقطة لســيلتيكس وأضاف زميله 

تيري روزير 20 نقطة.

الســلة  إلى ذلك، حقق أســطورة 
األمريكيــة، ليبــرون جيمس، العب 
كليفالند كافاليرز، أرباًحا كبيرة، من 

تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا.

وقالت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 

إن جيمس حقــق أرباًحا، وصلت إلى 
20 مليون إســترليني، في السنوات 
الســبع املاضية، وذلك عقب صعود 

الريدز إلى النهائــي، عبر بوابة روما، 
حيث كان قد اشترى %2 من أسهم 
النــادي، في عــام 2011، مقابل 4.8 
مليــون إســترليني.. وســيحصل 
النــادي اإلجنليزي، علــى مبلغ قدره 
73.5 مليون إسترليني، بعد الوصول 

للنهائي.
ويعــد جيمس من أكثــر الرياضين 
وقد  العالم،  فــي  لألموال،  كســًبا 
حصــل علــى املركز الثانــي خلف 
املاضي،  العام  رونالدو،  كريســتيانو 

في قائمة مجلة »فوربس«.
ويحصل العــب الســلة، على أجر 
إسترليني،  22.8 مليون  سنوي قدره 
كما أنه حقق 63.6 مليونًا في اجململ، 

العام املاضي.
مــن جانب اخر، ســيصبح الصربي 
إيجور كوكوسكوف أول مدرب مولود 
خــارج أمريكا الشــمالية في دوري 
كرة الســلة األمريكي للمحترفن، 
بعدما قــال فينكس صنز إنه توصل 
وســيتولى  االربعاء..  معــه  التفاق 
يوتا  مدرب  مســاعد  كوكوسكوف 
انتهاء مشاركة  جاز املسؤولية بعد 

فريقه احلالي في األدوار اإلقصائية.
وقال رايان مكدونــاه مدير صنز في 
بيان »ايجور كان نابغا طيلة مسيرته 

في كرة السلة ويجلب خبرة كبيرة 
إلــى فريقنا، كان مــن أوائل املدربن 
املســاعدين املولودين خارج الواليات 
املتحــدة في دوري اجلامعــات ودوري 
قيادته  إلــى  باإلضافــة  احملترفــن 
ببطولة  للفوز  السلوفيني  املنتخب 

أوروبا 2017«.
وأضــاف »الفرق التــي دربها إيجور 
كانت تركز دائما على تطوير الالعبن 
وأســلوب اللعــب ومتلــك ســجال 
كوكوسكوف  وســيتولى  ناجحا«.. 
46 عاما املســؤولية  البالغ عمــره 
أغلب  الذي أمضى  تريانو  خلفا جلاي 
فترات موســم 2017-2018 كمدرب 
مؤقت بعد إقالة إيرل واتســون بعد 

ثالث مباريات من البداية.
وقضــى كوكوســكوف 18 عامــا 
كمــدرب مســاعد من بينهــا آخر 
ثالث سنوات في جاز بعد فترات مع 
وكليفالند كافاليرز  أورالندو ماجيك 
أجنليس  ولوس  بيســتونز  وديترويت 

كليبرز.
كما تولى تدريب جورجيا من 2008-

2015 وســلوفينيا في 2016 و2017 
ليقودهــا للقبهــا األول في بطولة 
أوروبا بعد الفوز في تســع مباريات 

بدون أي هزمية.

الملك جيمس يقود كافاليرز لفوز آخر على رابتورز
ليفربول ُيدر أرباحًا كبيرة على النجم األميركي

تقرير

دوري كرة السلة االمريكي

كريستيانو رونالدو يعيد
 والدته لمهنتها القديمة

نادال غير متفائل بشأن 
صدارة التصنيف العالمي

نادال

العواصم  وكاالت:
في  االنضبــاط  جلنة  أوقفــت 
االحتــاد االوروبي لكــرة القدم 
ســيميوني  دييغو  االرجنتيني 
مدريد  اتلتكيــو  نــادي  مدرب 
إلهانته  مباريات  أربع  االسباني 
احلكم في الدور نصف النهائي، 
ما ســيؤدي الــى حرمانه من 
فريقه  مقاعــد  في  التواجــد 

مرســيليا  ضد  النهائي  فــي 
املــدرب  وكان  الفرنســي.. 
أرض  االرجنتيني قد طــرد من 
امللعــب خالل مبــاراة الذهاب 
ضد أرسنال االنكليزي األسبوع 
املاضي والتــي انتهت بالتعادل 
في  االمارات  اســتاد  على   1-1

لندن.
وتابع ســيميوني مباراة االياب 

اخلميــس في مدريــد من على 
مللعــب  الرئيســية  املنصــة 
وبلغ  -1صفر  فاز  الذي  أتلتيكو 
النهائي، ملالقاة مرســيليا في 
 16 في  الفرنسية  ليون  مدينة 

أيار احلالي.
في  ســيميوني  طــرد  وأتــى 
26 نيســان بعد قيــام احلكم 
الفرنســي كليمــون توربــن 

ســيم  الكرواتي  املدافع  بطرد 
فرســاليكو فــي الدقيقة 10 
لنيله إنذارا ثانيا )االول كان في 
الدقيقة األولى(، ثم أكمل نادي 
العاصمــة اإلســبانية اللقاء 
من دون مدربه سيميوني الذي 
طرد بعد دقائق العتراضه على 

قرارات احلكم.
واعلــن االحتــاد االوروبي للعبة 

اجلمعة إيقاف ســيميوني أربع 
بالتالي  يكون  لن  وهو  مباريات، 
توجيــه العبيه من  قادرا على 
املبــاراة  امللعــب خــالل  أرض 

النهائية ضد مرسيليا.
املباراة  غيابه عــن  وإلى جانب 
النهائية، لن يتمكن سيميوني، 
الذي عوقب أيضا بغرامة مالية 
)12 ألف  يــورو  10 آالف  قدرها 

دوالر(، من اجللوس على مقاعد 
الفريــق خــالل أول مباراتــن 
قاريتــن لفريقه في املوســم 

املقبل.
ومن املقــرر أن يلتقــي اتلتيكو 
مدريــد مع مرســيليا في ليون 
في املباراة النهائية في السادس 
وســيتابع  اجلــاري.  من  عشــر 

سيميوني املباراة من املدرجات.

إيقاف سيميوني ألربع مباريات منها نهائي الدوري األوروبي
3:30 عصرًا

9:45 مساًء

 5:30 عصرًا

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ سفيلد تاون

برشلونة ـ ريال مدريد

تشيلسي ـ ليفربول

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني



بغداد ـ اثير الشويلي*
اختتمت في بغداد الدورة التدريبية 
اقامها  التــي   )C( نوع  اآلســيوية 
االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم 
بالتعاون مع االحتاد االسيوي للعبة 
مبشــاركة 24مدربا واستمرت على 

مدى اسبوعني .
وقــال املــدرب غســان زويــر احد  
املشــاركني في الــدورة: ان “االحتاد 
الــدورة  أقــام  للعبــة  العراقــي 
مالعب  على  اآلســيوية  التدريبية 
املركز التخصصية لكرة القدم في 
بغداد مبشــاركة عدد مــن املدربني 
والالعبــني القدامــى حيث حاضر 
في الدورة كل من احملاضر االسيوي 
الدكتور كاظم الربيعي اضافة الى 

، مشــيرا  الكابنت مجبل فرطوس 
الى ان الدورة شهدت دروسا نظرية 

وعملية قيمة اسهمت في تطوير 
في  املشاركني  لدى  العلمي  اجلانب 
حال نزولهم الى املالعب سواء في 
دوري الدرجة املمتازة او االولى او مع 

املنتخبات الوطنية .
وشــهد حفل اخلتام حضور مدرب 
الســعودي  املنتخب  مرمى  حراس 
احلربي  احملاضر االســيوي جاســم 
والدكتور  لــزام  قاســم  والدكتور 
ســعد حافظ والدكتورعبد الكرمي 
ناعم مدرب حراس املنتخب الوطني 
العراقــي فضال عن وجود احملاضرين 
الدكتور كاظــم الربيعي والكابنت 

مجبل فرطوس.

* إعالم نادي الدفاع املدني

15رياضة األحد 6 آيار 2018 العدد )3931(

»القوس والسهم« 
يغادر إلى بنغالديش

الجوية يبدأ استعدادته 
لمواجهة العهد

ق  كربالء ُيعمِّ
جراح الطلبة

بغداد ـ مهدي العكيلي*
غادرنــا أمــس وفــد املنتخب الوطنــي للقوس 
والسهم متوجها إلى بنغالديش للمشاركة في 
بطولة التضامن االسالمي للمتقدمني بوفد ضم 
15 بني العب والعبة واداريني واملنســق االعالمي 
لالحتاد ويتراس الوفد االســتاذ سعد املشهداني 

رئيس االحتاد العراقي للقوس والسهم.
 وقــال املشــهداني كلنا عزم علئ ان نســجل 
حضــورا متميزا ونثبت ان العــراق حاضرا وبقوة 
وثقتنا عاليــة بالعبينا والعباتنا واشــار الئ ان 
معنويــات الالعبني  جيدة جدا والتوفيق من عند 
اهلل، علما ان ســعد املشــهداني تكلف بادارة 
البطولة ويعد اجناز للعراق ويعطي دافعا معنويا 
كبيــراً يتألف الوفد من ســعد محمود محمد 
وعلي فياض وفائق حمود اداريني، ووتوفيق محمود 
حنان جاسم مدربني، ويتألف فريق القوس احملدب 
من : علــي محي وعلي حمــد ومحمد محمود 
احمد شــاكر ورند ســعد، ويضم فريق القوس 
املركب اسحاق ابراهيم ووليد حميد وعامر حميد 

وعبد اهلل علي وفاطمة سعد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوس والسهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغــادر وفد فريق القــوة اجلوية، اليــوم، إلى مدينة 
كربالء، حتضيرا ملواجهــة العهد اللبناني، في إطار 
ذهاب نصــف نهائي كأس االحتاد اآلســيوي لغرب 
القــارة.. وقال عضــو الهيئة اإلداريــة لنادي القوة 
اجلوية، جاســم كاطع، في تصريحات صحفية، إن 
الفريق ســيغادر مســاء اليوم األحد ، متوجها إلى 

مدينة كربالء، حتضيرا ملواجهة العهد اللبناني.
وأوضح جاسم، أن القوة اجلوية، تستعد لتشكيل 
جلنة، الستقبال الفريق الضيف، وتوفير كافة سبل 
الراحة له.يشار إلى أن مباراة الذهاب بني الفريقني، 
ستكون الثالثاء املقبل، على ملعب كربالء، على أن 
تكون مباراة العودة، في بيروت، يوم 15 من الشــهر 

اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق كربالء، جراح الطلبة بالفوز عليه )1-0( اول أمس  عمَّ
على ملعب الشــعب، ضمن اجلولة الـ25 من الدوري 

املمتاز لكرة القدم.
ل هدف املباراة الوحيد بسام قابل في )ق 68(.وقفز  سجَّ
كربالء للمركز الـ19، بـــ17 نقطة، فيما جتمد رصيد 

الطلبة عند 29 نقطة في املركز الـ13.
وزاد كربالء من معاناة الطلبة، الذي استقال 4 مدربني 
مــن تدريبه علــى خلفية األزمة املاليــة التي تضرب 
الفريق، باإلضافة إلى مقاطعة اجلماهير، النادي؛ حيث 
تطالب اإلدارة باالســتقالة، بعد تراجع النتائج بصورة 
ملحوظــة.كان مــدرب الطلبة صادق ســعدون ًيني 
النفس بفوز يعيد الثقة للفريق، مراهًنا على أنَّ املباراة 
تقام مبلعب الشــعب ، إال انه اصطدم برغبة كربالء.
ل العب  انتهى الشــوط األول سلبًيا، وفي )ق 68(، سجَّ
الطلبة الســابق بســام قابل، هدف كربالء الوحيد، 
ليخطف ثالث نقاط مهمة لفريقه، الساعي للهروب 

من قاع الترتيب.
حصد الصناعات الكهربائيــة، 3 نقاط ثمينة بفوزه 
م الصناعات أوالً  على ضيفه نفط ميســان )2-1(تقدَّ
فــي )ق 34( عن طريق تقي فالح، قبــل أن يعدل نفط 
ميسان النتيجة في )ق 60(، عن طريق وسام سعدون.

وعاد الصناعات بعد 4 دقائق من هدف نفط ميســان 
ليسجل الهدف الثاني عبر حيدر جبار، لينهي املباراة 
الكهربائية،  الصناعــات  لهدف.ورفع  بهدفــني  فائزًا 
رصيــده للنقطة 26 باملركز الـــ14، فيما جتمد رصيد 

نفط ميسان عند النقطة 29 في املركز الـ12.
وخطف احلدود، نقطة ثمينة من ضيفه نفط الوسط 
بتعادلهمــا )2-2(.. بهذا التعادل رفع نفط الوســط 
رصيده للنقطة )34( باملركز التاســع، بيما رفع احلدود 

رصيده للنقطة 31 باملرتبة الـ11.

بغداد ـ الصباح الجديد:

آسيا  كأس  قرعة  نهائيات  ضمت 
لكرة القدم منتخبنا الوطني في 
اجملموعة الرابعــة إلى جانب إيران 
وفيتنام واليمــن، اقيمت القرعة 
أول أمس في فنــدق أرماني ببرج 
خليفــة مبدينة دبــي، وفيما يلي 
اجملموعة  كاملــة:  القرعة  نتائج 
األولى: اإلمــارات و تايالند والهند 
والبحريــن، اما اجملموعــة الثانية 
فقد ضمت، أســتراليا وســوريا 
وتكونــت  واألردن،  وفلســطني 
الثالثــة مــن كوريــا اجلنوبيــة 
والصــني وقيرغســتان والفلبني، 
مــن  فتألفــت  اخلامســة  امــا 
وكوريا  ولبنان  وقطر  الســعودية 
الشــمالية، واجملموعة السادسة 
ضمت اليابان وأوزبكستان وعمان 

وتركمانستان.
وســيتأهل صاحبا املركزين األول، 
والثانــي مــن كل مجموعة لدور 
الـــ 16 يضاف لهــا 4 منتخبات 
حققــت أفضل مركــز ثالث في 
املباراة  كل مجموعة. وســتكون 
اإلماراتي  املنتخب  بني  االفتتاحية 
مع نظيره البحريني يوم 5 كانون 

الثاني 2019.
من جانبــه، وصف املديــر الفني 
للمنتخب الوطني، باسم قاسم، 
التي سيتواجد  الرابعة   اجملموعة 
ضمن  الرافديــن  اســود  فيهــا 
منافســات بطولة اســيا ٢٠١٩ 
في دولة االمارات العربية املتحدة 

باملتوازنة.
وقال قاســم: اخلطوة االولى نحو 
الرياضي  الشــارع  طموح  حتقيق 
للمرة  االسيوي  باللقب  باللتويج 
مبفردات  بااللتزام  تتمثــل  الثانية 
البرنامج التدريبي الذي مت تقديه 
من قبل اجلهاز الفني الحتاد الكرة.

واضــاف : طموحنا فــي بطولة 
اسيا في نســختها املقبلة التي 
يتعدى  االمارات  دولة  ستضيفها 
التأهــل عن اجملموعــة بل يتمثل 

في الوصــول الى ابعد نقطة في 
الذي سبق  اللقب  املنافسة على 
الوطني  منتخبنــا  بــه  توج  وان 

العام ٢٠٠٧.
واختتــم حديثه قائالً: بال شــك 
ان عملية املنافســة على اللقب 
مرهونــة بالتحضير االفضل من 
خالل اقامة املعسكرات التدريبية 
واملباريــات الودية مــع منتخبات 
تفوقنا في املســتوى لالستفادة 
االحتكاك  مــن  والبدنية  الفنية 

وكل ذلك ســيصب في مصلحة 
الوطن في احملفل االســيوي  ممثل 

املنتظر.
التي  اجلديــر بالذكــر ان القرعة 
اقيمت في ابو ظبي مســاء اليوم 
اجلمعة وضعت منتخبنا الوطني 
جانب  الى  الرابعــة  اجملموعة  في 
كل من » ايران و فيتنام و اليمن ».
من جانــب اخر، أعلنــت اللجنة 
العراق  ملبــاراة منتخبي  املنظمة 
أردنيــا  أن طاقمــا  وفلســطني، 

ســيقود املواجهة التجريبية يوم 
بعد غٍد الثالثاء.

العراقي  رئيــس االحتاد  نائب  وقال 
علــي جبــار فــي تصريحــات ل 
»سيقود املباراة التي ستحتضنها 
البصرة،  فــي  الرياضية  املدينــة 
مؤلف  أردنيــا،  حتكيميا  طاقمــا 
من مراد أحمد الزواهرة وعيســى 
أحمد ومحمــود ظاهر  محمــود 
محمــد، علــى أن تســمي جلنة 
احلــكام فــي احتاد الكــرة حكما 

محليــا رابعا«.وبني »مــن املؤمل 
أن يصل الطاقــم األردني حملافظة 

البصرة اليوم األحد«. 
وأشــار إلى ان اللجنــة املنظمة 
أكملت التحضيرات الالزمة إلجناح 
املباراة الوديــة، معربا عن أمله أن 

تكون ذات فائدة فنية للفريقني.
أمم آســيا  وأســفرت قرعة كأس 
مواجهــة  اإلمــارات  فــي   2019
متجــددة بــني منتخبــي العراق 
وفيتنام، حيث تواجدا في اجملموعة 

الرابعة بجانب إيران واليمن..
وكان األوملبــي العراقــي قد واجه 
فيتنام قبل 4 أشــهر، وحتديداً في 
20 يناير املاضي في الصني، ضمن 
لقاء دور الثمانية من كأس آســيا 
انتهت  والتي  23 عاماً،  2018 حتت 
بركالت  لفيتنــام  تاريخــي  بفوز 
الترجيح، بعــد أن تعادال بنتيجة 

.3-3
األوملبية  البطولــة  تلــك  وكانت 
للبروز  الفيتنامية  للكــرة  فرصة 
بقوة على مســتوى قارة آســيا، 
حيث جنح منتخبهــا األوملبي في 
دفعة  عربية  منتخبــات   3 إخراج 
واحدة وهي سوريا بدور اجملموعات 
عبر إجبارها على التعادل السلبي 
وحرمانهــا من التأهــل، ثم الفوز 
وأخيراً  الثمانية،  بدور  العراق  على 
الفوز علــى قطر في الــدور قبل 

النهائي بركالت الترجيح.
وصول أوملبي فيتنام إلى نهائي حتت 
23 عاماً على حساب 3 منتخبات 
عربية يعتبر إنذاراً شديد اللهجة 
للمنتخبــات العربيــة في كأس 
آسيا للكبار 2019، حيث سيكون 
هداف أوملبــي فيتنام في البطولة 
األخيرة بـ 5 أهــداف، جنويان قواجن 

هاي، حاضراً مع املنتخب األول.
 وكان للكــرة الفيتناميــة جتربة 
ســابقة فــي إخــراج املنتخبات 
اآلسيوية،  املسابقات  من  العربية 
وحتديدا قبــل 11 عاماً، حيث جنح 
منتخب فيتنــام األول في حرمان 
منتخبي اإلمارات وقطر من التأهل 
إلى دور الثمانية في كأس آســيا 
2007، حيــث تأهل مــع متصدر 
اجملموعة الثانيــة، منتخب اليابان 

لدور الثمانية.
في تلــك البطولة حققت فيتنام 
الفوز األول في تاريخ مشــاركاتها 
بكأس آسيا للكبار، بتغلبها على 
اإلمــارات بهدفــني دون رد، قبل أن 
التعادل  جتبر منتخب قطــر على 
1-1، لتكــون النقــاط األربع التي 
جمعتها مــن املنتخبني العربيني 

كفيلة بتأهلها إلى الدور التالي.

»الوطني« يالقي إيران وفيتنام واليمن في نهائيات أمم آسيا
طاقم تحكيم أردني لودية األسود وفلسطين

مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني مع نظيره اإليراني

غسان يحصل على الشهادة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت بطولــة اجلمهورية ملنتخبات كرة 
اليد باشراف وزارة الشــباب والرياضة/ 
دائرة شؤون األقاليم واحملافظات بالتعاون 
مع االحتاد املركزي للعبة في قاعة نادي 
الكرخ الرياضي، مبشــاركة 6 منتخبات 
والشــمالية  واجلنوبية  )بغــداد  هــي 

والوسطى والفرات األوسط أ وب(.
وكانت أول ايام البطولة، اخلميس، شهد 
 32 فوز بغداد على الوســطى بنتيجة 
مقابل 22 هدفا واختير العب بغداد، بدر 
حمودي، االفضــل في املباراة، اما املباراة 
الفوز  الشــمالية  فيها  الثانية فحقق 
علــى اجلنوبية بنتيجــة 31 مقابل 21 
نقطة واختير حارس مرمى الشــمالية 
وفاز  للفوز بكاس االفضل،  احمد مكي 
الفــرات أ على الفــرات ب بنتيجة 23 
واختير سجاد طالب  22 نقطة،  مقابل 
من الفرات أ للفــوز بلقب االفضل في 

املباراة.
واســفرت نتائج اليوم التالي، أول أمس 

اجلمعــة، عن حتقيق بغــداد الفوز على 
اجلنوبية بـــ 29 مقابل 20 هدفاً واختير 
العب بغداد قصي جبــار افضل العب، 
والشمالية على الفرات األوسط أ بـ 29 
مقابل 27 هدفا واختير العب الشمالية 
اشرف مؤيد على لقب افضل العب في 
املباراة، والوسطى على الفرات األوسط 
ب بنتيجة 25 مقابل 24 هدفاً، وحصل 
العب الفرات االوسط ب حيدر جبار على 

لقب أفضل العب في املباراة.
عضــو احتــاد اللعبة املركزي، رئيســة 
اعتبار  البطولة،  في  املشــرفة  اللجنة 
احلداد، قدمت شكرها إلى وزير الشباب 
والرياضة عبد احلسني عبطان ملا يقدمه 
من جهود كبيرة في اعالء شأن الرياضة، 
مبينة ان تفعيل بطولة اجلمهورية التي 
مضى على توقفهــا نحو 3 عقود، يعد 
خطوة في االجتــاه الصحيح للنهوض 

بواقع كرة اليد.
واشــارت إلــى ان البطولــة تقام على 
شــكل دوري مرحلة واحــدة كل فريق 
يلعب 5 مباريــات، اي مجموع املباريات 
يبلغ 15 مباراة، مشيرة إلى ان البطولة 

شهدت مشاركة العبني من محافظات 
مؤكدة  احلبيبــة،  املوصل  بينهــا  عدة 
ان احتادهــا حرص على اشــراك العبي 

منتخــب الشــباب ضمن تشــكيالت 
املنتخبــات املشــاركة بالتنســق مع 
املــالكات التدريبيــة مــن أجــل منح 

زيادة  الفرصة في  الشــبابية  العناصر 
االحتــكاك والبقاء فــي جاهزية تامة 
الذي  املقبــل  لالســتحقاق  حتضيــرا 

ينتظرهم في تصفيات آسيا بسلطنة 
عمان شهر أيلول.

فيما قال، كاظــم كامل، عضو اللجنة 
التنظيميــة العليا للبطولــة، ان وزارة 
والرياضــة مشــكورة على  الشــباب 
تقديها الدعم للعبة كرة اليد، واقامة 
هذه البطولة يضاف إلى إجنازات الوزارة 

الراعية لأللعاب.
اما النجم، حمودي ناصر، عضو اللجنة، 
فقــال ان 28 عاماً، غابــت البطولة عن 
التنظيم، عاداً البطولة متميزة ومثيرة 
الن املنتخبــات تضم ابــرز جنوم اللعبة 
في احملافظــات واملناطــق، حث هنالك 
عناصر شــبابية اثبتــت ان جيل جديد 
يكن اكتشافه من املدربني، وهذا يبعث 
اللعبــة عائدة  االمل في النفــوس ان 
الى االضــواء بقوة، لكنهــا حتاج إلى 
دعم اكثر، وهنالك تنســيقا عاليا مع 
الوزير  والرياضة بشخص  الشباب  وزارة 
عبد احلســني عبطان الذي يحرص على 
ايالء االلعاب الدعم الكبير وبينها كرة 
اليد، منوها إلى ان التنسيق مع الوزارة 
ايضــا متواصل بشــأن تنظيم بطولة 

الناشئني  ولفئتي  للنســاء  اجلمهورية 
والشباب في املدة املقبلة.

عضو جلنة تقييم الالعبني، عبد الوهاب 
محمود، اكــد ان اللجنة تضم نحو 10 
مدربني وخبراء، مبيناً ان املباراة تشــهد 
توزيع خبراء ومدربني بواقع اثنني ملتابعة 
كل فريق من أجل تسجيل النقاط التي 
تســهم في ارتفاع أســهم كل العب 
ليتم في النهاية اختيــار الالعب الذي 
يجمع اكبــر عدد من النقــاط، اذ يتم 
تكرمي املتميز بوسام البطولة، مبينا ان 
حفل اختتام البطولة، سيشهد اختيار 
منتخــب يكون من 7 العبني بحســب 
رؤية اللجنة املشرفة على تقييم االداء 

الفني لالعبني.
وســميت 3 طواقم حتكيميــة لقيادة 
املباريــات، خالد شــاكر وفاضل كاظم 
وعلي صالح وحيدر فالح وسامر مهدي 
وبســام عبد احلمــزة، وتكونت اللجنة 
احلداد  اعتبــار محمــد  من  املشــرفة 
والدكتــور فاضل كردي  وباســم دلف 
وظاهر مهدي وعالء عبد احلسني وسعد 

خميس وقحطان فاضل ورضا عبود.

ستة منتخبات تتنافس وسط أجواء إثارة

بدء بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق بكرة اليد

تقرير

جانب من البطولة

بغداد ـ ماهر حسان*
صّدقــت اللجنــة التنفيذية في 
الصادرة  القرارات  الكرة على  احتاد 
من اللجنــة االمنية بعد االحداث 
االخيــرة التــي رافقــت مباريات 
دوري الكــرة املمتــاز، وافرزت عدة 
مشكالت اثرت بشــكل واخر في 

جمالية املسابقة.
وقــال رئيس اللجنــة كامل زغير 
خالل الفتــرة املاضية مت عقد عدة 
اجتماعات للجنــة االمنية، حيث 
ناقشت الســبل الكفيلة بوضع 
احللــول التي حتد مــن التصرفات 
الواقع  البعد عــن  البعيــدة كل 
رفع  وبعد  الرياضي في مالعبنــا، 
التنفيذية  اللجنة  الى  التوصيات 

نالت مصادقة االحتاد.
ابرز القرارات التي  واضاف: من بني 
املنصات  اتخاذها "منــع دخول  مت 
على  احملمولة  والرايــات  احلديدية 
والتي  واخلشبية  احلديدية  االلواح 
قــد تســتخدم من قبــل بعض 
احملترمة  جماهيرنا  على  احملسوبني 
االذى  يسبب  ما  بشــكل خاطئ، 
للجماهير املتواجدة في املدرجات، 

اضافة الى منع االلعاب النارية".
مبينا: ان اللجنة قررت، وبشــكل 
نهائــي، عــدم الســماح بإطالق 
والتــي  العنصريــة  الهتافــات 
ســتواجه بعقوبــات صارمة في 
حــال تكرارها، مــع التأكيد على 
املباريات  إلقامة  وجدت  املالعب  ان 

لتصفية احلسابات مع  وليســت 
ادارات االندية.

الى  الوقت نفســه  مشــيرا في 
التنسيق مع املكتب االعالمي في 
احتاد الكرة ملنع دخول الفضائيات و 
الكاميرات الى غرف تبديل املالبس 
اخلاصة بالالعبني ملا لذلك من اثار 
سلبية.. واختتم حديثه قائال: كما 
مت اتخــاذ قرار يقضي بالتنســيق 
مــع عمليات بغــداد لعمل طوق 
لغرض  الشرطة  امني من عناصر 
وخروج  دخول  بإنسيابية  االسهام 
اجلماهيــر، ومنع التجمعات خارج 

املالعب.

* إعالم احتاد الكرة

»تنفيذية اتحاد الكرة« تصادق
 على قرارات »األمنية«

 C غسان زوير يحصل على شهادة
التدريبية اآلسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلنوب  نادي مصافــي  فريــق  جدد 
زعامته لدوري أنديــة العراق املمتاز 
للموســم  الشاطشــئية  بالكرة 
أول  التوالــي بعد فوزه  الثاني على 
امــس في املبــاراة النهائيــة التي 
اقيمت في ملعــب النيل مبحافظة 
بابــل علــى فريــق نــادي مصافي 

الوسط بنتيجة 3/7.

وبحســب رئيس جلنة حكام الكرة 
فان  الشاطئية، ضياء عبد احلسني، 
نهائيــات أندية العــراق اقيمت في 
محافظــة بابل مبشــاركة 6 أندية 
هــي ) البلدي والنيــل واحملاويل من 
محافظة بابل ومصافي اجلنوب من 
البصرة ومصافي الوســط واجليش 
املركزين  ان مباراة  من بغداد(، مبينا 
الثالث والرابــع التقى فيها فريقي 

اجليش والنيل، وفاز االول بنتيجة3/5.
وذكــر ان بعد نهاية املبــاراة وحفل 
اجلوائــز للفــرق الفائــزة، حدثــت 
مشــادات بني جمهور النيل والعبي 

مصافي الوسط، مما مت تهدئة االمر.
واوضــح ان اللجنة الفنيــة العليا 
املشــرفة على تنظيــم النهائيات، 
تألفــت من علي حمدان امني ســر 
رئيســا  واملتحدث بصفته  اللجنة، 

للجنــة احلــكام، وممثــل الفــرات 
االوســط علــي كاظم، فيمــا قاد 
مباريات النهائيات طواقم حتكيمية 
من محافظات بغداد والبصرة وبابل.
وذكــر عبد احلســني، ان جلنة الكرة 
الشــاطئية في االحتاد املركزي لكرة 
القدم، تســعى إلى تنظيم بطولة 
رمضان  شــهر  بعد  العــراق  كأس 
املبــارك، وتتطلع إلى حتقيق الفائدة 

املشــاركة  االندية  الفنيــة جلميع 
من أجــل تعزيز دور اللجنــة وزيادة 
أنشــطتها. مــن جانبــه، اشــار 
احلكم اكــرم مهــدي، ان الطواقم 
التحكيميــة التــي ادارت املباريات 
النهائية التي اقيمت في محافظة 
بابل، كانــت متميزة وحــازت على 
االشادة بعد تقدمي املستويات الفنية 
التي اســهمت في جناح  العاليــة 

املباريات، وبلغت درجة متقدمة من 
االداء الفني واتخذا القرار املناســب 
فــي اللحظة املناســبة، فيما كان 
تفاعــل الالعبني مع احلــكام جيدا، 
لكن العبي فــرق اندية بابل افتقروا 
الى بعــض التلعيمات اجلديدة التي 
طرأت على القانون، مما اســهم في 
القاء محاضرات عن القانون باشراف 

احلكام قبل املباريات.

مصافي الجنوب يجدد زعامته للدوري الممتاز للموسم الثاني تواليًا



ال مفر من أرنب المحاصصة

جمال جصاني

ما تتيحه لنا لعبــة الدميقراطية وصناديــق االقتراع وما 
يتجحفل معها من تشــريعات ومفوضية "مســتقلة" 
لالنتخابات وهذا الطفح الهائل من "األحزاب" واجلماعات 
املنخرطة فــي ماراثونها اجلمعي؛ ال يحيد عما وضعته لنا 
العبارة املعروفة: )اتريد غزال اخذ أرنب، اتريد ارنب اخذ ارنب( 
فالنتيجة محسومة سلفاً لصالح "أرانب" حقبة الفتح 
الدميقراطي املبني. لم يتبق سوى أيام معدودات ملوعد إجراء 
الدورة الرابعة النتخاب أعلى ســلطة تشــريعية ورقابية 
في البلد )مجلس النــواب( وحتى هذه اللحظة لم تنجح 
كل محاوالتي وحفرياتي فــي العثور على قائمة انتخابية 
أو "حزب" أو تنظيم سياســي ما، كي امنحه صوتي بكل 
ثقة واطمئنان. ومثل هذه احملنة تكررت معي ومع عدد غير 
قليل من األصدقــاء واملعارف عند كل موســم انتخابي، 
لنضطر في نهاية املطاف للتصويت ملن نحسبه أقل ضرراً 
من اآلخرين، لكــن احلصيلة النهائية كانــت تصب دائماً 
في صالح أرانب وقوارض ذلك املاراثــون. مثل هذه الوقائع 
املريرة، والتي يعجز فيها شخص مثلي انخرط في النشاط 
السياســي داخل الوطــن وخارجه طوال أكثــر من أربعة 
عقود، في احلصول على من يستحق صوته، فإن ذلك يطرح 
الكثير من التساؤالت عن حقيقة ما يجري في البلد طوال 

أكثر من خمسة عشر عاماً على "التغيير"..؟
هم يدركون جيداً ما تفضي اليه قواعد وأســس ومعايير 
لعبتهم هــذه، وهم )املتحاصصون( من شــتى الرطانات 
و"املكونات" والهلوســات واألزيــاء، يحرصون على دميومة 
"ثوابــت" لعبة الدمار الشــامل هذه، التــي أوصلت أحد 
أجمل البلدان وأكثرها تطلعاً صوب األمن واجلمال والسالم 
)لبنان( الى ما وصلت اليه من خراب ودمار وعجز وانســداد 
لآلفاق. ان احللول والبدائل التي مبقدورها انتشال مشحوفنا 
املشــترك من هذه البرك اآلسنة؛ لن حتملها لنا الشعارات 
الفضفاضــة واملواعــظ واخلطابات الرنانــة املتخصصة 
بدغدغــة الغرائز املتدنية للحشــود، وال بقيــة الرطانات 
اجلوفاء وما يرافقها من عقاقير شعبوية، وهذا ما جترعناه 
مع كل موســم انتخابي، جرى وفقاً ملشيئة ارانب العصر 
اجلديد ولعبتهم املدجنة. مع مثل هذه الطبقة السياسية 
واملنابر واألبواق  والزعامات والعقائد واخلطابات والسرديات 
واملفوضيات والقوائم والقوانني والتشــريعات، ســيراجع 
حتى "البرابــرة" فكــرة مرورهم على هــذه التضاريس. 
ألسباب موضوعية وذاتية ال يسمح مقالنا هذا في التطرق 
اليها، سيتم إعادة إنتاج السلطة األولى )البرملان( ومن ثم 
بقية الســلطات والوزارات والهيئات واإلدارات والسفارات 
الى أصغــر الوحدات وفقــاً للنتائج التي ســتعلن عنها 
املفوضية "املســتقلة" لالنتخابات. وهي نتائج ســتعرف 
احمليط اإلقليمي والدولي عن واقع اســتعدادات العراقيني 
ملا يفترض أنه مرحلة )للبناء وإعادة اإلعمار(. ما سيحصل 
ســيعيق بكل تاكيد التحوالت املنشودة للمرحلة املقبلة، 
ولــن جتدي نفعــاً كل هذه األنــواع مــن العطابات، حيث 
ســيهرول "أرانب" الدورة اجلديدة الى االســتعانة بالغوث 
العابر للحدود الوطنية )إقليمــي ودولي( كي يعيننا على 
أمر تشــكيل احلكومة املقبلة. ومن ثم سنلوذ بفلكلورنا 
العتيد في مجال الشكوى والتذمر والنحيب، على قسمتنا 
العاثرة التي ســنعيد صناعتها مبشيئتنا ورؤوس أصابعنا 
امللوثة باحلبر البنفســجي واخلتم اإللكتروني. من دون لف 
ودوران، إننا نقف مبواجهة لعبة سياسية وآليات وتشريعات 
واصطفافات ومناخات ال تؤســس لغير ما جنيناه مع كل 
دورة انتخابية، وداخل هذه اللعبة وملحقاتها تصبح النوايا 

الطيبة مدعاة للسخرية والرثاء في أفضل االحوال...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - سمير خليل:
 حتت شــعار )جتوال فــي قلب لوحة 
العراق(، اقــام معهد الفنون اجلميلة 
في  الصباحية  –الدراســة  للبنــات 
بغــداد، املعرض الســنوي ألقســام 
الفنــون التشــكيلية – التصميم - 
واخلط والزخرفــة- على قاعة الفنان 

فائق حسن في املعهد.
 تنوعت االعمال التــي ازدحمت بها 
قاعــة العرض، وامتــدت الى حدائق 
وقاعــات وممرات املعهــد مبضامينها 
واشــكالها، مــا ينم عــن متابعة 
وحرص وحب واقبال على الفنون من 
قبل طالباتنا علــى الرغم من ضيق 

الوقت.
الفنانــة  قالــت  الشــأن  وبهــذا 
التشــكيلية روشان حسني، معاونة 

الشؤون الفنية باملعهد:
"بســبب ضيق الوقت وتقدمي موعد 
النهائيــة، اضطررنــا  االمتحانــات 
الشــامل  املعــرض  هــذا  إلقامــة 
لثالثة اقســام معا، خالفا لتقليدنا 
الســنوي بإقامة معــارض منفردة، 

لكن هــذا االمر لم يؤثــر على جودة 
االعمال وتنوعها. تشــكلت في كل 
قســم جلنة خاصة اختارت االعمال 
الضوء  وتسليط  للعرض  املرشــحة 
على مشاريع التخرج، برغم سعادتنا 
مبا قدمــت طالباتنا املوهوبات اال اننا 
مازلنا نطمح لقاعة كبيرة تستوعب 
كــم االعمــال التي تبدعهــا انامل 

طالباتنا العزيزات ".
التشــكيلية  الفنانة  قالت  وبدورها 
هايدي فاروق رئيســة فرع اخلزف في 

املعهد ان:
 "املعرض ضم اعمــاال لكل املراحل 
الدراسية، وشهد تفاوتا في املستوى 
عموما  املتنوعة،  املواهب  الى  قياسا 
نحــن متفائلــون بــوالدة جيل من 
محترفات الفنون، الالئي ستشهدهن 
الساحة الفنية مستقبال، خاصة مع 
هذا االقبال املتزايد من طالباتنا على 
فن اخلزف، وبرغــم معاناتنا في فرع 
اخلزف من مشــكلة الكهرباء االزلية 
اضافة  االفران،  لتشــغيل  املطلوبة 
لشــحة مواد العمل، اال اننا نشاهد 

اليوم اعماال متميزة في اخلزف".
 والرائع ان املعهد ترك للطالبات اكثر 
من خيــار، اذ قال الفنان شــرحبيل 
احمــد املــدرس في مادتي الرســم 
والنحــت احلديث عــن املعرض بهذا 

الصدد:
"هنــاك توجيهــات بعــدم التدخل 

بعمــل الطالبــات، دورنــا فقط هو 
نتيجة  االفكار اجملســدة  التوجيــه. 
حوار ومناقشة بني الطالبة واملدرس 
او املدرسة، الطالبة مخيرة بني عمل 
عاملــي كالســيكي وعمل حــر، اما 
عامليا.  عمال  فيكون  التخرج  مشروع 
معارضنا تشهد تطورا عاما بعد عام 

آخر".
 الفنانــة التشــكيلية نادية فليح 

رئيسة فرع اجلرافيك تقول:
" في كل عام نقيــم معرضا خاصا 
بفــن اجلرافيك، وهذا العام بســبب 
اقامة املعرض مشــتركا مع الفروع 
االخــرى اضطررنــا النتقــاء اعمال 
اجلرافيك من اجــل عرضها. املعرض 
يشــكل اضافة مهمة، ويتطور عاما 
بعد عام  بســبب تراكم اخلبرة لدى 
املدرس والطالبات، لكننا نشكو قلة 
الورش، ومع ذلك سنرى موهوبات في 

اجلرافيك في الغد القريب ".
وبدت الســعادة على التشــكيلية 
شمس الشمري املشرفة على اعمال 
الرسم للمرحلتني الرابعة واخلامسة 

وهي محاطة بطالباتها وقالت:
 "ما يســاعدنا علــى تقدمي االفضل 
هــو العالقة احلميمة بــني الطالبة 
واملــدرس، تلك العالقــة التي اثمرت 
هذا االبداع واملفرح. ان اكثر الطالبات 
شــاركن بأكثر من لوحة حتى وصل 
العدد لســبع لوحــات، نحن نطمح 

ان تتصاعــد وتيــرة احلماســة لدى 
طالباتنــا، برغم الظــروف الصعبة 

لتقدمي االرقى واالجمل ".
شــتى  في  املشــاركات  الطالبات 
الفــروع الالئــي كــن ســعيدات 
باملشــاركة، ويطمحــن ملواصلــة 
شــوطهن الفنــي بعــد التخرج، 
قاسم  وســرى  هادي  مثل ســالي 
من املرحلة اخلامســة رسم، وهاجر 
اســعد الرابع رسم، وصبا عماد من 
املرحلــة اخلامســة تصميم، ومرمي 
عمر من املرحلة الثالثة فخار، وجناة 
علي من اخلامس نحــت، وزميالتها 
آية محمد ورملة عماد وسناء طالب 
من الثالث نحــت، وغدير احمد من 
فرع اخلط والزخرفة، اما سجى ناجي 
فقد  الثانية تشكيلي،،  املرحلة  من 
متيزت بتشكيل اعمال من مخلفات 
الســكراب وتذكر انها اجتهت لهذا 
ال تســتوعب  اللوحــة  الفــن الن 
افكارها، ســجى تشــكر مدرسها 
املشــرف الفنــان قاســم محمد، 

وتطمح إلقامة معرض خاص بها .

معرض تشكيلي لطالبات معهد الفنون الجميلة في بغداد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
توصــل موقع فالى - فيو الفرنســي إلى اســتعمال 
وســيلة تكنولوجية حديثة عبارة عن كرســي طائر 
يستقله عشاق املغامرات، ويرتدون نظارة ثالثية األبعاد 
قبل أن يحلقوا، ملشاهدة املواقع األثرية الفرنسية في 

مدينة باريس ملدة 13 دقيقة من أعلى.
وتبلــغ قيمة تذكرة هذا الكرســي 15 يورو، وقد جذب 
العديد من عشــاق اآلثار من الشباب الفرنسي الذين 

يعشقون املغامرات الغريبة والتي تقام ألول مرة.
ومن املتوقع ان يجذب الكرسي الطائر الشباب من دول 
أخرى غير فرنســا، اذ انهم بكل زمان ومكان يعشقون 

املغامرة وغير املألوف.

كرسي طائر 
لمشاهدة اآلثار 

طالبات معهد الفنون اجلميلة

الصباح الجديد - وكاالت:
التلفزيون السعودي  ُفسخ العقد بني 
"أرض  مسلســل  عــرض  وشــركة 
اإلعالمي  مشــاركة  بسبب  النفاق"، 

املصري، إبراهيم عيسى، في العمل.
وكان رئيس هيئــة اإلذاعة والتلفزيون 
الســعودية، داود الشــريان، أطل في 
مداخلة هاتفيــة، وقال إنــه مت إلغاء 
التعاقد مع مسلســل كان سيعرض، 
بسبب وجود شــخص فيه، أساء الى 

اململكة العربية السعودية.
وبرغم عدم تصريح املسؤول السعودي 

عن اســم العمل، فقد مت االســتنتاج 
بأنه مسلســل "أرض النفاق" للفنان 
صحيفة  بحســب  هنيــدي.  محمد 
النهار، فإن وجود إبراهيم عيســى، في 
املسلسل عّطل عرضه على التلفزيون 
الســعودي، كونــه اشــتهر مبقاالته 
السياســية التي تتضمن إساءة الى 

اململكة.
يُذكر أن املسلســل مأخــوذ عن رواية 
للكاتب يوسف الســباعي، وسبق أن 
قّدمت كفيلم ســينمائي من بطولة 

فؤاد املهندس وشويكار.

الصباح الجديد - وكاالت:
بارنبي  األميركــي،  الفنــان  اســتخدم 
فيرنس، إنســانا آليا ملساعدته في رسم 
لوحات، يتوقــع ان يجــري بيعها بأكثر 
من 100 ألــف دوالر في معارض نيويورك 

الفنية.
ويســتعني فيرنس وعدة فنانني بأجهزة 
الروبــوت اخملصصة للطباعــة الرقمية، 
التي تستعمل تقنيات في الرسم كانت 

مســتحيلة من قبل أو حتتاج الكثير من 
العمل.

وتعمــل األجهــزة بناء علــى توجيهات 
الفنانني، وباالســتعانة مبجسات ضوئية 
لرسم تفاصيل دقيقة على خطوط، يقل 

سمكها عن سمك أحد رموش العني.
وقــال فيرنس في مقابلــة: "حرفيا اعد 
الروبوت صديقا، أكثــر من مجرد حيوان 
أليف، وأقل من مســاعد فني، شيء من 

هذا القبيل".
واستخدم روبوت يدعى "سوزو" أو اخليال 
باللغة اليابانية للقيام مبهام مثل رسم 
آالف الشــعيرات على جسم ثور بيسون 

في أحد أعماله الفنية.
النســيج  الروبوت عالمات على  ويصنع 
مبوجب تعليمات الفنــان، الذي يتواصل 
معه عن طريق نظام تتبع بصري ملحق 

بعصاة تشبه فرشاة الرسم.

السعودية عرض مسلسل "محمد هنيدي"

فنان يستعين بإنسان آلي لمساعدته بالرسم
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