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بغداد - الصباح الجديد:
لنتائج  األولية  التسريبات  فاجأت 
االنتخابــات البرملانيــة التي جرت 
الختيــار  الســبت  األول  أمــس 
محلــس النــّواب اجلديــد، أغلب 
التي شــاركت  واألحزاب  الكتــل 
في االنتخابــات، وعلى الرغم من 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة  أن 
لالنتخابــات أوردت في وقت مبكر 
من يــوم أمس أن من املتوقع إعالن 
نتائج االنتخابات التشــريعية في 
غضــون يومــن، إال أن ردود أفعال 
الكتــل واألحزاب الكبيــرة وعلى 
الرغم من تباين اجتاهاتها وتنافرها 
وتناحرهــا، اتفقت كلهــا تقريبا 
على التشــكيك بنتائــج ونزاهة 
عدد  طالب  وفيمــا  االنتخابــات، 
احتســاب  بإعادة  الكتل  تلك  من 
والفرز  بالعــد  الناخبن  أصــوات 
باالحتســاب  ومقارنته  اليــدوي 
انفــردت كتلة كبيرة  اإللكتروني، 
باملطالبة بإعــادة االنتخابات حتت 
ذرائــع عدة جّراء مؤشــرات في أن 
النتائــج التي  حظها األقــل في 
أوردتها التسريبات، فيما لم يرشح 
شــيء عن كتل أخرى كان حظها 
النتائج األولية التي  هو األوفر في 
أوردتها تلك التسريبات، ولم يقف 
إذ طالبت  األمر عند هــذا احلــد، 
كتل أخرى باللجــوء الى التظاهر 
احتجاجا على النتائج فيما قدمت 
ســت كتل كبيرة أخــرى طلبات 
االنتخابات  مفوضية  الى  رسمية 
بالعد  الناخبن  أصوات  الحتساب 
بعض محطات  في  اليدوي  والفرز 
بغــداد االنتخابيــة، وبلغت حدة 
التناحر بن األحزاب الكردية ذروتها 
بعــد تعمــد مجموعــات حزبية 
تخريب االنتخابات في بعض املراكز 
بإقليم كردستان جّراء إحساسها 
مواقعهــا  بعــض  بخســارتها 
الســابقة،  وهيمنتها  ونفوذهــا 
األمر الذي اســتدعى خمس كتل 
االعتراف مبجمل  إعالنها عدم  الى 

ومطالبتها  االنتخابيــة  العملية 
بإعادة االنتخابات في هذا اإلقليم 

واملناطق املتنازع عليها.
وبينما أوردت وكالة االنباء العاملية 
األولية  النتائج  الى  استنادا  رويترز 
لالنتخابات أن "قائمة رئيس الوزراء 
النتائج  تتصــدر  العبــادي  حيدر 
االولية لالنتخابات البرملانية تليها 
قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر"، تقدمت 6 قوائم انتخابية 
كبيرة، أمس األحد، بشكل رسمي 
العليا  املفوضيــة  الــى  بطلــب 
املســتقلة لالنتخابــات إلعــادة 
عمليــة العد والفــرز اليدوي في 
عدد من مراكز االقتراع لالنتخابات 
البرملانيــة، وهي القانــون والفتح 
والوطنيــة والقــرار وإرادة وحتالف 
بغداد، حســبما أورد موقع إخباري 
ذكــر أيضــا إن " املفوضية العليا 
لالنتخابات قررت، اســتعمال آلية 
في عشــرات  اليدوي  والفرز  العد 
بالعاصمة  االنتخابيــة  احملطــات 
بغداد، بعد تقدم عدد من القوائم 
للمفوضية  بشــكوى  االنتخابية 
مــن وجود حــاالت تزويــر وعطل 
في أجهــزة التصويــت )بيكوز("، 
فيمــا طالب ائتــالف "الوطنية" 
بزعامــة اياد عــالوي، أمس االحد، 
بإلغــاء نتائج االنتخابــات وإعادة 
إجرائها في وقت الحق حتى توفير 
"الظــروف املالئمــة"، فيمــا دعا 
الى اإلبقاء علــى احلكومة احلالية 

لتصريف األعمال. 
وقــال االئتــالف في بيــان صدر، 
اجلديد"،  "الصبــاح  وتلقت  امس، 
نســخة منه، إن "ائتالف الوطنية 
بقيادة اياد عــالوي يدعو الى اعادة 
احلكومة  إبقــاء  مع  االنتخابــات 
احلاليــة لتصريــف االعمال، حلن 
الجراء  املالئمــة  الظــروف  توفير 
تطلعات  عــن  تعبــر  انتخابــات 

شعبنا الكرمي".
الــى "عزوف  ذلك  االئتــالف  وعزا 
عن  الكــرمي  العراقــي  الشــعب 

املشــاركة في االنتخابات بشكل 
العنف  اعمال  وانتشــار  واســع، 
والتزوير والتضليل وشراء االصوات 
النازحــن  ظــروف  واســتغالل 

واملهجرين".
كما اشــار ائتــالف الوطنية الى 
اتخذتها  التي  االجراءات  "ضبابية 
مفوضية االنتخابات في التصويت 
االلكتروني بعــد ان اعتاد املواطن 
على اجــراءات مختلفــة في كل 
االنتخابــات الســابقة، وما ينتج 
مثــل هــذا العزوف عــن مجلس 
على  فرضــاً  يفــرض  تشــريعي 
املواطن بعيداً عن رغبته، فضالً عن 
بالثقة  حكومة ضعيفة ال حتظى 

املطلوبة لنجاحها".

وعلــى الرغم مــن ان حراك اجليل 
اجلديــد بقيــادة رجــل األعمــال 
حقق  الواحــد،  عبــد  شاســوار 
مفاجأة مــن العيــار الثقيل في 
إقليم كردســتان ، بعــد ان متكن 
غير  ايجابية  نتائــج  حتقيــق  من 
البرملانية  االنتخابات  في  متوقعة 
التي شهدها االقليم امس، اال انه 
تضامن مع حركة التغيير واالحزاب 
اصواتها  تراجعت  التي  االسالمية 
االحتاد  حزبــا  حافــظ  وقــت  في 
الوطني والدميقراطي الكردستاني 
االحزاب  لقائمة  تصدرهمــا  على 
الفائزة في اقليم كردستان وفشل 
والعدالة  الدميقراطية  نحو  حتالف 
بزعامة القيادي املنشق عن االحتاد 

الوطني برهم صالــح من حتقيق 
النتائج املرجوة.

 واعلن كل من حراك اجليل اجلديد 
اإلسالمي  واالحتاد  التغيير  وحركة 
وحتالف نحو الدميقراطية والعدالة 
واجلماعة اإلســالمية من األحزاب 
الكرديــة رفضها العد اإللكتروني 
لألصوات، مشــيرة إلى ان النتائج 
االولية بعيدة عن الصحة، وأوردت 
في بيان " نرفــض مجمل عملية 
االنتخابــات جمللس النواب العراقي 
ونطالب  بنتائجهــا،  نعتــرف  وال 
بإعــادة عمليــة االنتخابــات في 
إقلیم کردســتان العراق، واملناطق 

املتنازع علیها".
للجميع  نعلن  "لذا  البيان  وأضاف 

أن النتائــج املوزعــة علــى ممثلي 
الكيانات ال متثل الواقع، وأن اصوات 
من  بكثير  أقــل  احلاكمة  األحزاب 
املعلنــة، وأن قســيمة النتائــج 
املطبوعــة اخذت خــارج النظام 
الرئيســي دون الرجوع الى النظام 

ومعلومات الصناديق"
وبدوره اعتــرض احلزب الدميقراطي 
الســليمانية  في  الكردســتاني 
على نتائــج االنتخابات، وقال  دانا 
جــزا عضو احلزب امــس األحد، ان 
نتائج التصويت في احملافظة "غير 
العد  بإعتماد  مطالبا  صحيحة"، 

والفرز اليدوي.
التي  "االنتخابــات  ان  جــزا  وقال 
قد  السليمانية  في  السبت  جرت 

تعرضت الى تزويــر"، الفتا الى ان 
"النسبة التي ظهرت حول اصوات 
حزب الدميقراطي في احملافظة غير 

صحيحة متاما". 
وأضــاف انــه "في الســليمانية 
لدينا فقط اكثر من 80 الف كادر 
حزبي ماعــدا عوائلهم"، مبينا ان 
"االصوات التي وردت الينا ال تتجاوز 

الـ 30 الف صوت".
وتابــع ان "هنــاك مناطــق فــي 
احملافظــة متأكــدون مــن ميول 
الدميقراطي  حــزب  الى  ناخبيهم 
تفاجأنــا  ولكــن  الكردســتاني 
باحلصول على اصوات قليلة جدا".

وأكد انه "من خالل دائرة االنتخابات 
التابعة الــى البارتي قمنا مبفاحتة 
ما  حــول  االنتخابات  مفوضيــة 
حصل يوم امــس، وطالبنا كبقية 
اجلهــات السياســية االخرى في 
باعادة فرز االصوات  الســليمانية 

يدويا".
وأِشــار الــى ان "البارتي ال يعتمد 
وســائل  تداولتها  التــي  النتائج 
"بأتنظار  انــه  االعــالم"، مبينــا 
نتائــج اللجنة التــي وصلت الى 
الســليمانية ومــن ثــم النتائج 
النهائيــة التــي ســتصدر مــن 
املســتقلة  العليــا  املفوظيــة 

لالنتخابات في بغداد".
الطعن بنتائج االنتخابات شــمل 
حركة التغيير ايضا، واعرب عدنان 
عثمان عضــو احلركة امس االحد، 
عن رفض نتائــج االنتخابات، عادا 

انها غنب بحق جماهير التغيير.
ترضى  لن  "التغييــر  عثمان  وقال 
بنتائــج االنتخابــات التي ظهرت 
وغير مقبولة ونعتبرها غبنا حلقوق 

جماهير حركة التغيير".
واضــاف "قطعنــا الطريــق منذ 
االحتاد  االولــى علــى  الســاعات 
للمحاولة  الكردســتاني  الوطني 
من جعل هذه النتائج االولية التي 
تداولتها وســائل اعــالم حزبهم 

نتائج نهائية".

ولفــت الــى ان "حركــة التغيير 
املرسلة  اللجنة  حتقيقات  بانتظار 
من بغداد وايضــا بانتظار النتائج 

النهائية من املفوضية".
واوضح انــه "في حال لم تصحح 
العمليــة االنتخابية في احملافظة 
تتجــه جماهيــر حركة  ســوف 
ولن  للتظاهر  الشارع  الى  التغيير 

نسكت على ما حصل من تزوير".
وتابع انه "على اليكيتي أن يتخلى 
ولو  واخلــداع  التزوير  عن عقليــة 
كانت تلك النتائج صحيحة لكنا 

من اول املهنئن لليكيتي".
اثناء  التحقيق فيما حصل  وبغية 
االنتخابات في كردســتان ارسلت 
املفوضية العليا املســتقلة امس 
االحد، خمس جلان الى كل من اربيل 
والســليمانية وكركوك وســهل 
نينوى للوقوف على حقيقة اخلروق 
التي حصلت في العديد من املراكز 

االنتخابية واحملطات.
وأورد مواقــع إخبارية ان املفوضية 
تلقــت معلومــات تشــير الــى 
تعمدت  حزبيــة  مجموعــات  ان 
بعض  تلك  في  االنتخابات  تخريب 
مراكز إقليم كردســتان خلسارتها 
مواقعهــا ونفوذهــا وهيمنتهــا 
الســابقة التــي ادت الــى تزوير 
االنتخابات  نتائــج  فــي  حقيقي 
عام 2014، وهو ما لم تســمح به 
املفوضية هــذه املرة، فعمدت الى 
تخريب الصناديــق واالعتداء على 
املوظفن وخطف احد مدراء املراكز 
االنتخابية في سهل نينوى، ما ادى 
الى ارباك العملية االنتخابية، واثر 

كثيرا على نسبة املشاركن".
يذكــر ان ما يقرب مــن 11 مليون 
مواطن شكلوا نســبة تزيد على 
%44 ممــن يحــق لهــم االقتراع، 
مجلس  انتخابــات  في  شــاركوا 
التي جرت امــس األولى  النــواب 
الســبت الختيار ممثليهم من بن 
ما يربو على ســبعة االف مرشح 

ومرشحة ملقاعد اجمللس.

على الرغم من أنها أولية وأقرب الى التسريبات

الكتل واألحزاب الكبيرة تطعن بنتائج االنتخابات 
البرلمانية وبعضها يطالب بإعادتها كاملة

العبادي في طريقه لالدالء بصوته في االنتخابات التشريعية في البالد

بغداد - وعد الشمري:
اتهم مجلــس محافظــة كركوك، 
أمس األحد، األحــزاب الكردية بتزوير 
االنتخابــات، الفتاً إلــى أن حصولها 
على ثلثي مقاعد املدينة في مجلس 
أمر يثير االســتغراب،  النّواب مجدداً 
في حن كشف عن توّجه إلعادة العد 
والفــرز يدوياً من أجــل املطابقة مع 

النتائج اإللكترونية.
وقــال عضو اجمللس جناة حســن في 
تصريح إلــى "الصبــاح اجلديد"، إن 
"شكوكا حملها الشارع في كركوك 
تفيد بتالعب االحزاب الكردية بنتائج 

االنتخابات التي جرت أمس االول".
وتابع حســن القيادي التركماني أن 
"جلنــة ســتحضر إلى بغــداد اليوم 
من اجل التقصي مــن حقيقة تلك 
رئيس مجلس  بتوجيه من  االتهامات 

الوزراء حيدر العبادي".
وأوضح ان "اجلهات املعارضة ملا حصل 
في االنتخابات وهــم ممثلو التركمان 
والعرب، حيث بــدأوا بتحضير االدلة 
والقرائــن التي تؤّكد وجود تالعب في 

االقتراع".
وأشــار حســن إلــى أن "املعلومات 
االولية تفيد بحصول االحزاب الكردية 

على ثلثي مقاعد كركوك في مجلس 
النــواب القــادم، بالعدد ذاتــه الذي 
حصلــوا عليه فــي االنتخابات التي 
جرت عــام 2014، وهو امر يثير الكثير 
من االستغراب وعالمات االستفهام".

ولفــت عضو مجلــس احملافظة إلى 
أن "معلومــات حصلنا عليها بلجوء 
مفوضية االنتخابــات في بغداد إلى 
خيار العــد والفرز اليــدوي من أجل 
مطابقتهــا مــع نتائــج التصويت 
االلكترونــي التــي مت االعــالن عنها 

ملعرفة حقيقة ما حدث".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أجــرى رئيــس تيار احلكمــة عمار 
احلكيــم، اتصــاالت هاتفيــة مع 
العراقية،  السياســية  القيــادات 
مهنئــا إياهم بنجــاح االنتخابات، 
داعيا إياهم الى حتمل املســؤولية 

في صناعة القرار العراقي.
وقــال تيار احلكمة فــي بيان تلقت 
"الصبــاح اجلديد"، نســخة منه، 
القيــادات  "هاتــف  احلكيــم  إن 
مهنئــا  العراقيــة  السياســية 
اياهم بنجــاح االنتخابات العراقية 
وترسيخ  الدميقراطية  واملمارســة 
الــى صناديق  االحتــكام  ثقافــة 

االقتراع". 
واعتبــر احلكيم، بحســب البيان، 

أن "العــراق اثبت للعالم متســكه 
بالنظــام السياســي الدميقراطي 
وبــان ترجمــه الدميقراطية تراكم 

النجاحات"، مشيرا الى ان "الناخب 
العراقي ادى مــا عليه ورمى الكرة 
فــي ملعب القــوى السياســية 
تفاهمات  الــى  احلــوارات  لتحويل 
قادرة على صناعة حكومة خدومة 
يلمــس املواطــن ايجابياتهــا في 

حياته اليومية".
السياســية  "الكتل  احلكيم  ودعا 
الى حتمل مسؤولياتها وانتاج القرار 

العراقي وفق املصلحة العراقية".
العليــا  املفوضيــة  واعلنــت 
لالنتخابــات، مســاء أمــس االول 
السبت، عن "جناح" عملية االقتراع 
التــي جرت فــي العراق بنســبة 

مشاركة بلغت %44.52 . 
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التركمان والعرب في كركوك يتهمون 
أحزابًا كردية بتزوير االنتخابات

الحكيم: العراق أثبت للعالم تمسكه
بالنظام السياسي الديمقراطي

توّجه إلعادة الفرز يدويًا في المحافظة ومطابقتها مع النتائج اإللكترونية

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قتل 11 شخصا في األقل وجرح 
العشــرات األحد في سلســلة 
عائلة  فيها  شــاركت  اعتداءات 
انتحارية من ســتة أفراد، تبناها 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم 
فــي  كنائــس  واســتهدفت 
)شرق جزيرة جاوة(، في  سورابايا 
إندونيســيا أكبر بلد مسلم من 

حيث عدد السكان.
وتســعى البــالد، التي تشــهد 
اعتــداءات  بعــد  تأهب  حالــة 
اندونيسيون  متشــددون  نفذها 
التنظيم مســؤوليته عن  اعلن 
للتعصب  التصدي  الى  بعضها، 
والكراهية املتزايدة جتاه االقليات 

الدينية.
وأكد قائد الشرطة االندونيسية 
تيتو كارنافيان ان العائلة املكونة 
 9 مــن ام واب وطفلتــن بعمر 
اعــوام و12 عامــا وولدين بعمر 
16 و18 عاما مرتبطة بشــبكة 
"جماعــة انصار الدولــة"، التي 

تبايع تنظيم الدولة االسالمية.

بارونــغ مانغيــرا  وكان فرنــس 
املتحدث باســم الشــرطة في 
شرق جاوة أكد مقتل 11 شخصا 
وجــرح 41 آخرين فــي اعتداءات 
منسقة استهدفت ثالث كنائس 

قرابة الساعة 7,30 صباحا.

االسالمية  الدولة  تنظيم  وتبنى 
االعتــداءات عبر وكالــة اعماق 

معلنا احلصيلة نفسها.
الرئيــس جوكــو ويدودو  ونــدد 
للصحافين  قائــال  باالعتداءات 
مبواجهــة  نتحــد  ان  "علينــا 

لن  "الدولة  ان  االرهاب"، مضيفا 
تتهاون مع هذا العمل اجلبان".

مــن جهتها،دانت مصر بأشــد 
وزارة  العبارات في بيان صادر عن 
اخلارجية "اإلعتداءات اإلرهابية".

تؤكــد  ان مصــر  البيــان  واورد 

"وقوفهــا حكومة وشــعبا مع 
إندونيســيا  وشــعب  حكومة 
اإلرهاب  مواجهة  في  الشــقيق 

اآلثم".
واظهرت مشاهد بثتها شبكات 
التلفــزة ما يبدو انــه رجل على 
منت دراجة يدخل كنيســة قبيل 

التفجير.
وقال شــهود عيان للتلفزيون ان 
احد االنتحاريــن امرأة محجبة 
معها ولدان. واظهرت صور اخرى 
سيارة حتترق وتصاعد دخان اسود 

كثيف.
نشــرتها  صور  أظهــرت  بينما 
وســائل االعالم االحد جثة ممددة 
امام مدخل كنيســة "ســانتا 
ماريا" الكاثوليكية في سورابايا 
نارية على االرض وسط  ودراجات 

االنقاض.
وقال رومــان البالغ من العمر 23 
عامــا الذي شــهد التفجير في 
كنيسة "ســانتا ماريا" لوكالة 
برس "كنت مذعورا. كثر  فرانس 

كانوا يبكون".

وفكك خبراء الشــرطة قنبلتن 
كنيســة  في  منفجرتن  غيــر 
"العنصرة" في وســط سورابايا 
التي استهدفها احد االعتداءات.
االعتداءات  اســتهدفت  كذلك 

كنيسة "كريسنت ديبونيغورو".
وتأتي االعتــداءات بعد ايام على 
مقتل خمســة عناصر من قوة 
االندونيسية  الشغب  مكافحة 
مواجهات  في  الســجناء  وأحد 
في  احلراسة  داخل سجن شديد 
ضاحية العاصمــة جاكرتا اخذ 
فيها ســجناء اســالميون احد 

احلراس رهينة.
وكان تنظيم الدولة االســالمية 
اعلــن مســؤوليته عــن تلــك 
املواجهات االمر الذي استبعدته 

الشرطة االندونيسية.
اربعة  مقتل  الشــرطة  واعلنت 
لـ"جماعة  بانتمائهم  مشــتبه 
انصــار الدولة" في تبادل الطالق 
النار خالل عمليات دهم مرتبطة 

باعمال الشغب داخل السجن.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
برئاســة  النصر  ائتــاف  بــارك 
العبادي  حيــدر  الــوزراء  رئيــس 
العراقي وملؤسســاته  للشــعب 
األمنيــة واإلدارية جنــاح العملية 
االنتخابية، مؤكدا أن العراق يسير 
بخطى ثابتــة لتعزيز بنية الدولة 
الدميقراطيــة وتكامل مســارها 
وهويتها، معبرا عن أمله بإســراع 
املفوضيــة العليــا لانتخابــات 
مبعاجلة الشــكوك التي أثيرت عن 

بعض اخلروقات.

وذكر املتحدث الرســمي باســم 
االئتاف حســني العادلي في بيان 
صحفي تلقــت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ان " من السابق الوانه 
حتالفات  او  مفاوضات  عن  احلديث 

لتشكيل احلكومة القادمة".
احلجوم  ننتظر حســم   " واضاف 
احلكومة  تشكيل  وان  االنتخابية، 
البرملانية  للحجــوم  ســيخضع 
ومعايير احلكم الفعال واالســس 
االســتئثار  عن  بعيدا  الوطنيــة 

باحلكم او احملاصصة املقيتة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  اليابانية،  احلكومــة  رحبت 
األحد، ترحــب بإقامة االنتخابات 
"بطريقة  العراقيــة  البرملانيــة 
سلمية"، في حني أبدت أملها بأن 
جديدة  إدارة  تشكيل  الى  تفضي 

بسرعة.
تارو  الياباني  اخلارجيــة  وزير  وقال 
بيــان صحفي أطلعت  كونو في 
إن  اجلديــد"،  "الصبــاح  عليــه 
بحقيقة  ترحب  اليابان  "حكومة 
ان انتخابــات مجلــس النــواب 

العراقــي قــد اقيمــت بطريقة 
موضحا  عام"،  بشــكل  سلمية 
شــاركت  اليابانية  "احلكومة  أن 
ممثلة بســفير اليابان لدى العراق 
فوميو إيواي في نشاطات مراقبة 

االنتخابات".
وأضاف كونو، أن "حكومة اليابان 
تأمــل أن عمليــة تأكيــد نتائج 
االنتخابات ستجري بشكل عادل 
وعاجل وســلمي، وان ادارة جديدة 

ستنصب بسرعة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
للذهب،  العاملــي  اجمللــس  أعلن 
أمس االحد، عن ارتفاع احتياطي 
العالم من الذهب في شــهر ايار 
احلالي، فيما اشــار الى ان العراق 
37 عامليا  املرتبــة  حافظ علــى 
واخلامسة عربيا من االحتياطيات 

العاملية.
إحصائية  فــي  اجمللــس  وقــال 
نشــرها على موقعــه واطلعت 

إن  اجلديــد"،  "الصباح  عليهــا، 
من  العالــم  دول  "احتياطيــات 
الذهب ارتفعت لشهر ايار مبقدار 
14 طنا عن شهر نيسان املاضي 
لتبلغ 33 الف و813 طنا"، مبينا 
ان "الواليات املتحدة مازالت حتتل 
املرتبة االولى عامليا من حيث هذه 
االحتياطيات التي بلغت 8.133.5 

طنا، تليها املانيا بـ 3.372 طنا".
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ائتالف العبادي: من السابق ألوانه 
الحديث عن تحالفات حكومية

اليابان تشيد باالنتخابات العراقية 
وتأمل بسرعة تشكيل حكومة جديدة

ارتفاع احتياطي العالم من الذهب 
في آيار والعراق الخامس عربيا

عمار احلكيم
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

ســجل حراك اجليل اجلديد بقيادة 
رجل األعمال شاسوار عبد الواحد 
مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن 
متكن من حتقيق نتائج إيجابية غير 
البرملانية  االنتخابات  في  متوقعة 
األول،  أمس  اإلقليم  التي شهدها 
وفقا لألرقام األولية غير الرسمية 

التي أعلنت حلد اآلن.
وبينمــا تراجعت أصــوات حركة 
التغييــر واألحــزاب اإلســامية 
الدميقراطية  نحو  وفشــل حتالف 
املنشق  القيادي  بزعامة  والعدالة 
برهم صالح  الوطنــي  االحتاد  عن 
النتائج املرجوة، حافظ  من حتقيق 
والدميقراطي  الوطني  االحتاد  حزبا 
الكردســتاني علــى تصدرهمــا 
لقائمة األحزاب الفائزة في إقليم 
اجليل  حــراك  تاهما  كردســتان 

اجلديد.
في غضــون ذلك وجــه محافظ 
حركة  الى  املنتمي  الســليمانية 
هفــال  الكردســتانية  التغييــر 
أبوبكــر، نــداءاً إلــى مفوضيــة 
االنتخابــات، طالب فيــه مبعاجلة 
الشــكوك  وحســم  قانونيــة 
والشــكاوى املثارة حــول النتائج 

االولية غير الرسمية لإلنتخابات.
ابو بكر اوضــح » بدالً من أن جتلب 
االنتخابــات االمــن واالســتقرار 
للمواطنــن، إال أنها احدثت نوعا 
والشــكوك بن  الفوضــى  مــن 
في  السياسية  والكتل  املواطنن 

اقليم كردستان«.
وأضــاف محافظ الســليمانية » 
الى  واملطالب  االعتراضات  اوصلنا 
العليا  املفوضية  وأعضــاء  رئيس 
املســتقلة لإلنتخابــات وتعهدوا 
بإيجاد مخرج قانوني لها، مطالبا 
إياها االســراع بإيجــاد حل جذري 

وقانوني لهذه املسألة«.  
وكانت خمســة أحزاب كردية قد 
اإللكتروني  العــد  رفضها  اعلنت 
لألصوات، مشــيرة إلى ان النتائج 

االولية بعيدة عن الصحة.
واضافت كل من حراك اجليل اجلديد 
اإلسامي  واالحتاد  التغيير  وحركة 
وحتالف نحو الدميقراطية والعدالة 
 « بيان،  في  اإلســامية  واجلماعة 
االنتخابات  عملية  مجمل  نرفض 
جمللس النــواب العراقي وال نعترف 
عملية  بإعادة  مطالبة  بنتائجها، 
کردســتان  إقلیم  في  االنتخابات 

العراق، واملناطق املتنازع علیها«. 

وأضافــت »لــذا نعلــن للجميع 
أن النتائــج املوزعــة علــى ممثلي 
الكيانات ال متثل الواقع، وأن اصوات 
أقــل بكثير من  احلاكمة  األحزاب 
املعلنــة، وأن قســيمة النتائــج 
املطبوعــة اخذت خــارج النظام 
الرئيســي دون الرجوع الى النظام 

ومعلومات الصناديق«.
بــدوره رفــض مســؤول جهــاز 
االرهاب الهور شــيخ  مكافحــة 
التي وجهتها  االتهامــات  جنكي 
حركة التغيير لقواته باطاق النار 
على مقر احلركة مساء امس االول 
السبت، مشــيراً الى انه ال يقبل 
من اية جهة ان تتطاول على جهة 
او اشخاص خارج نطاق  سياسية 

القانون.  
وادان شــيخ جنكي فــي تصريح 
اطاق النار على مقر حركة التغيير 
مبحافظة السليمانية، مشيراً الى 
انه عمل طائش، نافياً ضلوع قواته 
بتنفيذ مثل هكذا عمل، موضحا 
ان قــوات مكافحــة االرهاب من 
وسامة  امن  حماية  مسؤوليتها 
املواطنــن مــن دون متييــز، وهي 

تتحرك  ولم  مقراتها  في  موجودة 
املاضية، مشيرا  االيام  منها خال 
الــى ان ما حصل حــادث عرضي 
وهو عبارة عن اطــاق نار من قبل 
الهواء فرحا  بعض االشخاص في 
قوات  ان  مبيناً  االنتخابات،  بنتائج 
الشرطة واالســايش حتركت على 
الفــور حلماية مقر حركة التغيير، 
وان الوضــع االن حتت الســيطرة 
شــخص  اي  اعتقــال  وســيتم 
في  واالستقرار  االمن  يســتهدف 
مطالباً  الســليمانية،  محافظة 
التحلي  التغييــر  حركــة  انصار 
بضبط النفس، وتقدمي اية شكاوى 
او اعتراضات لديهم الى املفوضية 

العليا املستقلة لانتخابات.    
العام  القائد  الــوزراء  رئيس  وكان 
للقوات املســلحة، حيدر العبادي، 
القــوات االمنية في  قــد وجــه 
كركــوك ومحافظــات االقليــم 
بضبط االمــن والتزام احليادية في 

تعاملها مع ملف االنتخابات.
لرئيس  اإلعامــي  املكتب  وذكــر 
الوزراء، في بيان » ندعو املفوضية 
العليــا املســتقلة لانتخابــات 

االجراءات  اتخــاذ  إلى  العراق،  في 
الســريعة بفحــص الصناديــق 
وإعان  بهــا  املطعون  واالجهــزة 
النتائج علــى الرأي العام من أجل 

ضمان سامة االنتخابات.
وقررت اللجنة األمنية في مجلس 
السبت،  أمس  كركوك،  محافظة 
فرض حظر علــى التجوال بعموم 
مدينة كركوك ابتداء من الساعة 

12 من ليلة أمس.
من جهة ثانية دعا رئيس حكومة 
اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
مســاء أمس، القوات االمنية الى 
حتمل مسؤولياتها وحماية جميع 
املقرات احلزبية في الســليمانية، 
جميع  نفسه  الوقت  في  مناشدا 
االطراف الى ضبط النفس وإيصال 
أية  املفوضية حول  الى  شكواهم 

شكوك بشأن نتائج االنتخابات. 
بارزاني جــاءت على خلفية  دعوة 
اطــاق نــار حــدث بالقــرب من 
مقر حركــة التغيير فــي مدينة 
احلركة  أشارت  السليمانية، حيث 
إلى أن مجموعــة منفلتة قامت 
باطــاق النار على مقر احلركة في 

محافظة السليمانية. 
اعلن  ذي صلــة  وعلــى صعيــد 
وزيــر الهجرة واملهجرين جاســم 
فــي حركة  قيادي  وهــو  محمد، 
التغييــر، ان ثاث جلــان للتحقيق 
اقليم  ستصل  االنتخابات  بنتائج 

كردستان.
وقال محمد في بيــان، ان اللجان 
ســتقوم بالتحقيــق فــي نتائج 
االنتخابات في اقليم كردســتان، 
الفتــا الــى ان اللجان ســتبحث 
االنتخابــات  نتائــج  شــكاوى 
تقدمي عدد من  بعد  التشــريعية، 
االحزاب طعونا في النتائج االولية 

لانتخابات. 
السياسي  املكتب  اصدر  ذلك  الى 
بياناً،  الكردستاني  الوطني  لاحتاد 
مجلس  انتخابات  انتهاء  مبناسبة 
النــواب وحتقيــق قائمــة االحتاد 

الوطني نتائج ايجابية فيها.
وقال املكتب السياســي في بيان 
نســخة  اجلديد  الصبــاح  تلقت 
منه »بفرح كبيــر انتهت عملية 
االنتخابات احلرة دون أية مشكات، 
وفــي اخلتــام انتصــرت التجربة 

الدميقراطية وشعب كردستان. 
شكره  السياســي  املكتب  وقدم 
للمواطنن وجميع وسائل االعام 
والكيانــات السياســية، مطالباً 
اعضــاء ومؤيدي االحتــاد الوطني 
الكردســتاني وقوات البيشمركة 
بالتعبيــر عــن فرحهــم بهــذا 
احلضارية  بالطرائق  الكبير  النصر 
واالبتعــاد عــن أيــة مظاهر غير 

حضارية.
بدوره طالب رئيس حكومة إقليم 
بارزانــي  نيجيرفــان  كردســتان، 
الى تشــكيل حكومــة توافقية 
في العــراق، قائــاً » ان احلكومة 
العراقية القادمة ستفشل إن لم 
تكن توافقية، ومشكلة الكرد في 
بغداد ليست مشكلة مناصب بل 

هي مشكلة شعب كردستان«.
بارزانــي دعــا االحــزاب والقــوى 
الى  الكردســتانية،  السياســية 
التوحد واحلفاظ على وحدة الصف 
الكردي، عادا الوحدة شرطاً مهما 
لانتصار، وحتقيــق مطالب الكرد 
على مستوى االقليم والعراق على 

حد سواء.

»حراك الجيل الجديد« يسجل في االنتخابات
مفاجـأة مـن العيـار الثقيل

بارزاني يدعو إلى التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة بالعراق د. علي شمخي

أيا كانت نتائج االنتخابــات التي أجريت في العراق 
ومهمــا كانــت أســباب املشــاركن واملقاطعن 
مشــروعة فان اإلصاح والدعوة اليه ماتزال قائمة 
..ونتفق مع من قال ويقول ان نسب املشاركة املتدنية 
كشــفت بوضوح مســتوى الرفض للسياســات 
املتبعة والنهج الذي اختطتــه الطبقات احلاكمة 
الكثر من ثاث دورات انتخابية وفي الوقت نفســه 
جسدت هذه النســبة تقلص االمال بالعثور على 
شــخصيات سياســية قادرة على حتقيق تطلعات 
املاين من ابناء الشعب والوصول بالباد الى مرافئ 
التعافي .. اليوم نصحو على صبح جديد بكل الوانه 
ويتشــارك معنا الفائز واملهزوم والســعيد واحملزون 
والقلــق واملهمــوم وايا كانت الكتلة السياســية 
واحلــزب الــذي ســيحظى باالغلبية وتقــع على 
عاتقه مهمة تشــكيل احلكومة فان تداعيات هذه 
االنتخابات ستكون حاضرة امامه وسيكون الوقت 
قصيرا جدا لتقــدمي التبريرات واالعان عن فشــل 
جديد فالتحدي االكبر الذي سيواجهه رئيس الوزراء 
اجلديد والكتلة التي يخرج منها والزعامة واملرجعية 
التي تدعمه هو انتشال الباد من مساحات اليأس 
ومخالفــة التوقعــات واالنفتاح على الــرأي العام 
العراقي واألخذ بيد املبادرين من الكفوئن والنزيهن 
لرســم خارطة طريق تصلح وترمم اخلراب الذي طال 
جوانب  مهمة من حيــاة العراقين ومن املهم جدا 
املباشــرة باالدنى واالقرب لقبة البرملــان واالنتقال 
تدريجيــا الى الســلطتن التنفيذيــة والقضائية 
فثمة قوانن صار من الواجب تعديلها وتغييرها بعد 
ان اجمعت الغالبية علــى قصورها وفي مقدمتها 
قانــون االنتخابات احلالي ومن ثم الشــروع بقوانن 
االمتيازات املمنوحة العضاء الســلطة التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائية وضرورة تقليصها وطمأنة 
الشــارع العراقي ببدايــة صحيحــة تعيد االمل 
والثقة لهذا الشــعب املظلوم وتشعره بوجود ارادة 
لتصحيح وتعديل املســارات  ومن ثم االلتفات الى 
والعاطلن  واملهمشــن  الفقراء  املاين مــن  حال 
الذين شبعوا وعودا بتغيير احوالهم من احلكومات 
الســابقة وظلوا ينتظــرون تفعيل هــذه الوعود 
وتامن عودة ماين اخرى مــن العراقين في اخلارج 
والنازحن وتوفير ســبل العيش الكرمية لهم وابعاد 
شــبح اخلوف واحلرب عن الباد واحليلولة دون عودة 
عصابــات االرهاب واجلرمية الى املــدن االمنة واخيرا 
وليس اخــرا تنظيم محاكمات عادلة للفاســدين 
والســراق من دون متييز والغاء اي دور جلهة او حزب او 
مجموعة متلك النفوذ للتدخل في قرارات احملاكم .. 
قــد يبدو ذلك حلما للكثيرين لكن هذا احللم  ميكن 
حتقيقه بتوفر االرادة والصدق واالخاص ملن دفعتهم 
االصوات القليلة الى قبة البرملان ..حان وقت العمل 
وذهب وقت الشــعارات وهذه فرصة جديدة مينحها 
الشعب العراقي الختبار اجملرب وغير اجملرب النريدها 
ان تضيع مرة اخرى ويضيع معها مصير امة دولة . 

وما يزال اإلصالح
ممكنًا !

رئيس قئمة »حراك اجليل اجلديد« شاسوار عبد الواحد

هفال أبوبكر: بداًل من 
أن تجلب االنتخابات 
االمن واالستقرار 

للمواطنين، إال أنها 
احدثت نوعا من 

الفوضى والشكوك 
بين المواطنين والكتل 

السياسية في اقليم 
كردستان

سايمون هندرسون*

فــي خضــم إعــان الرئيــس ترامب 
الشاملة  العمل  انسحابه من »خطة 
املشــتركة«، هــّددت إيران بتوســيع 
برنامجهــا النووي مبا يتجــاوز القيود 
االتفاق.  ذلــك  في  عليهــا  املنصوص 
ويتطلــب تقييــم األهميــة احملتملة 
لهــذا التهديد إلقاء نظــرة فاحصة 
على التفاصيــل التقنية الكامنة وراء 
املشتركة«  الشــاملة  العمل  »خطة 

والقدرات النووية احلالية للنظام.

تخصيب اليورانيوم
إن محــور اخملاوف الرئيســية هو قدرة 
إيــران علــى تخصيــب اليورانيــوم. 
املعــروف  الطبيعــي،  فاليورانيــوم 
على  يحتوي  »يورانيوم238-«،  باســم 
٪0.7 فقــط من النظير االنشــطاري 
كلمــة  وتعنــي  »يورانيــوم235-«. 
التفاعل  علــى  القدرة  االنشــطارية 
املتسلســل. ففــي مفاعــل الطاقة 
التفاعل  بهــذا  التحكم  يتم  املدنية، 
لتوليــد الكهربــاء، أّما فــي القنبلة 

الذرية فيكون بدون ضوابط.
وفي هذا الصدد، ميكن لبعض مفاعات 
الطاقة استخدام اليورانيوم الطبيعي، 
ولكن معظمها يســتخدم اليورانيوم 
الــذي يحتوي  التخصيب  منخفــض 
علــى ٪3.5 مــن »اليورانيــوم235-«. 
ويتطلب صنــع قنبلة ذريــة يورانيوم 
عالــي التخصيب الــذي يحتوي على 
»اليورانيــوم235-«.  مــن   90٪ حوالي 
الناحية النظرية، ميكن صنع  لكن من 

جهــاز متفجر نووي باســتخدام 20٪ 
من »اليورانيــوم235-«. لذلك، تصّنف 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« هذا 

املستوى على أنه »عالي التخصيب«.
وعادًة ما تتضمــن عملية التخصيب 
دوران سداســي فلوريــد اليورانيــوم 
الغــازي فــي أجهــزة طــرد مركزي 
نسبة  تغيير  بهدف  الســرعة،  فائقة 
ذرات  إلــى  »اليورانيــوم238-«  ذرات 
اليورانيوم  ففــي  »اليورانيــوم235-«. 
الطبيعي، تبلغ هذه النســبة 993: 7. 
إلى  »اليورانيــوم235-«  يصل  فعندما 
حوالي ٪90 من املزيج، تكون النســبة 
1: 7. أّما املرحلتان املتوســطتان 3.5٪ 
و٪20 فلديهما تباعاً نســبة 193: 7 و 
28: 7. بعبارة أخرى، حتى نســبة 3.5٪ 
متثل مســتوًى مرتفعاً من التخصيب، 
وحن تصل النســبة إلــى ٪20 يكون 
قد متّــت معظم أعمــال التخصيب، 
أي مت إزالــة 965 ذرة »يورانيــوم238-«، 
لتبقى احلاجــة إلى فصل 27 ذرة أخرى 
ليصبح اليورانيوم صاحلاً لاســتخدام 

في األسلحة النووية.

أجهزة الطرد املركزي
تقاس كفــاءة الطرد املركزي من حيث 
قدرتــه على القيــام بعملية الفصل 
باســم  املعياري  القياس  ويُعرف  هذه. 

.)SWU( »وحدة عمل الفصل«
وتشمل عملية التخصيب مئات اآلالت 
»التعاقبية«،  باألنابيب  وصلها  مت  التي 
الســاعة  تــدور على مدار  وجميعها 
لعدة أشهر. وتعتمد مخرجات محطة 
الطرد املركــزي على عدد أجهزة الطرد 
املركزي املستخدمة ونوعها وطول مدة 

دورانها.
وفي هــذا اإلطــار، متلك إيــران حالياً 
IR-« منوذجــن للطــرد املركزي، همــا
1« و »IR-2m«، بنــاًء علــى التصاميم 
باكستان بشكل  التي حصلت عليها 
غيــر قانوني مــن برنامــج تخصيب 
مدني أوروبي في الســبعينيات وأوائل 
ووفقاً  املنصرم.  القرن  من  الثمانينيات 
ملعلومــات حكوميــة أمريكيــة غير 
ســرية، تقــّدر أجهزة الطــرد املركزي 
الباكســتانية »P-1« - وهي نفســها 
النمــوذج »IR-1« اإليرانــي -  بنحــو 
IR-« وحَدتي فصل ســنوياً. أّما أجهزة

2m« فهي مماثلة ولكنها غير مطابقة 
التي   »P-2« الباكســتانية لألجهــزة 

تُقّدر بحوالي 4 وحدات فصل سنوياً.
ويشــّكل طــول الطرد املركــزي أحد 
العوامل التي حتدد كفاءته )أو ارتفاعه، 
حيث يتم تثبيته رأسياً(. وتُعد سرعة 
دورانه أيضاً من األمور املهمة جداً. لذا 
يتمثل التحدي الرئيسي للتصميم في 
زيادة طول اجلهاز وســرعته إلى أقصى 
حد مع متكينه من مقاومة القوى التي 
تنشأ عند تشغيل األنابيب التعاقبية، 
والتي تشــمل ترددات الرنن التي ميكن 

رة. أن تكون مدمِّ
عندما مت التوصل إلــى االتفاق النووي 
فــي عــام 2015، كانت إيران تشــّغل 
19,138 جهــاز طرد مركــزي من طراز 
»IR-1« و  1,008 جهاز طرد مركزي من 
طــراز »IR-2m«. ووافقت إيران مبوجب 
املشتركة«  الشــاملة  العمل  »خطة 
علــى خفــض حصيلــة »IR-1« إلى 
6,104 واحلد من مســتوى التخصيب 
إلى 3.67 باملائة. كما وافقت على وقف 

استخدام أجهزة الطرد املركزي من نوع 
»IR-2m« ألغراض نووية.

ما الذي يلزم لصنع قنبلة نووية؟
عادًة ما يتم االنفجار النووي باستخدام 
شــحنات محددة الشــكل للضغط 
على املواد االنشــطارية )على ســبيل 
التخصيب  عالــي  اليورانيوم  املثــال، 
املســتخدم في تصنيع األسلحة( إلى 
أن يحدث تفاعل متسلسل. وفي هذا 
السياق، أّكدت املعلومات التي نشرها 
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامن 
نتنياهو األسبوع املاضي أن إيران عملت 
على تصاميم ألجهزة داخلية االنفجار 
الشــاملة  العمل  إبــرام »خطة  قبل 
املشــتركة«، وأنها كانــت تهدف في 

البداية إلى بناء خمس قنابل ذرية.
ووفقاً لتقديرات أمريكية غير ســرية، 
يحتاج الســاح النووي العادي إلى 25 
كيلوغرامــاً/ 55 رطاً علــى األقل من 
اليورانيوم عالــي التخصيب اخملصص 
لصنع األســلحة )علــى الرغم من أن 
 15 تتطلب  تقدماً  األكثر  التصميمات 
كيلوغرامــاً فقط(. وفي هــذا اإلطار، 
اليورانيوم مــادًة كثيفــًة جداً  يُعــد 
تشابه الذهب في الوزن، لذا فإن نطاق 
25 كيلوغرامــاً مــن اليورانيوم عالي 
التخصيب يشــّكل قطــراً يبلغ نحو 
13.5 سم، أي بحجم فاكهة الزنباع )أي 
الليمون الهنــدي أو »الكريب فروت«(. 
وفي حــال االنطــاق مــن اليورانيوم 
الطبيعــي، يتطلــب صنــع القنبلة  
5,000 كيلوغراماً من املــواد. أّما إذا مت 
البدء مــن املادة اخملصبة بنســبة 3.9 
)الستخدام رقم رســمي في الواليات 

املتحدة(، فســتكون هناك حاجة إلى 
1,750  كيلوغراماً فقط.

قبــل التوقيع علــى االتفــاق النووي، 
كانــت إيــران متلــك 7,154 كيلوغرام 
من اليورانيوم اخملّصب بنســبة 3.67٪ 
اليورانيوم اخملّصب  و196 كيلوغرام من 
بنسبة ٪19.75. ومبوجب »خطة العمل 
الشاملة املشتركة«، مت تخفيض هذه 
اخملزونــات إلى 300 كيلوغــرام وصفر، 

على التوالي.
ومتّ تعريــف االختراق النــووي على أنه 
الوقت الازم إلنتاج ما يكفي من املواد 
واحدة.  نوويــة  لقنبلة  االنشــطارية 
فقبل االتفــاق النــووي، كان قد بقي 
إليران شــهرين أو ثاثة أشــهر تقريباً 
]للوصول إلــى مبتغاها[. إاّل أّن »خطة 
العمــل الشــاملة املشــتركة« أّدت 
إلى متديد هذه املدة إلى ســنًة واحدة. 
وتشير القاعدة األساسية التي توفرها 
إلى  السرية  غير  األمريكية  املعلومات 
أن 5 آالف جهاز من نوع »P-1« قد ينتج 
هذه الكمية في غضون ســتة أشهر، 
بينما يســتغرق العدد ذاته من أجهزة 

»P-2« أربعة أشهر فقط.
أّما بالنســبة إلى صنع قنبلة فعلية، 
فقد أّكد األرشــيف النــووي اإليراني 
الذي صادرته إســرائيل مؤخراً السياق 
النووية  األســلحة  لبرنامج  التاريخي 
اخلاص بالنظام. ولكن من غير املعروف 
ما إذا كان هذا البرنامج ال يزال موجوداً، 
وما مــدى حجمه وتقّدمــه في حال 

تواجده.
وفي الوقت الراهن، لــم تذكر طهران 
كيف سترد على إعان الرئيس ترامب. 
في  إيرانيــون  مســؤولون  هــّدد  وقد 

التخصيب  كمية  بزيادة  ســابق  وقت 
الواليات  انســحاب  فــور  ومســتواه 
املتحدة مــن االتفاق، إال أّن القيود التي 
تواجــه إيران فــي تكنولوجيــا الطرد 
ق أي خطط من  املركزي ميكن أن تعــوّ
هــذا القبيل، علــى األقل فــي املدى 

القصير.
2015، مت تكليــف أجهزة  ومنذ عــام 
 »IR-2m« نــوع  املركزي مــن  الطــرد 
األكثــر كفاًءة في إيــران بإنتاج نظائر 
غيــر نوويــة، لذلك قد تكــون ملوثة 
]وغير صاحلــة[ ألعمال تخصيب  جداً 
اليورانيــوم. كما يُعتقــد أن األجهزة 
تخصيب  عن  »IR-1«عاجــزة  القدمية 
اليورانيوم بنســبة ٪90 بسبب قضايا 
 »U-235« دقيقة وإشــكالية )أي أن الـ
يصبح غير مستقر(. وتعمل إيران أيضاً 
على تصاميــم أكثر تقدماً )تُســّمى 
 )»IR-8« و   »IR-6« و   »IR-5« و   »IR-4«
مع مســتويات كفاءة تصــل إلى 12 
وحدة فصل سنوياً. ومع ذلك، عادًة ما 
تستغرق التصاميم اجلديدة نحو عشر 
ســنوات لتتحول إلى وحــدات إنتاج، 
وحتى فــي هذه احلالة قــد تكون غير 

عملية.

مسار البلوتونيوم
 ،»Pu-239« البلوتونيــوم  نظيــر  يُعد 
مادًة نووية متفجرة أخرى أكثر عملية 
من الـ »U-235« من نــواٍح عديدة ألن 
هناك حاجــة إلى كمية أقــل بكثير 
لصنع ســاح نــووي. ويســمح ذلك 
بتحضير جهــاز أصغر بكثيــر وأكثر 
تناسباً وماءمة لرأس حربي للصواريخ 
الباليســتية أو األسلحة التي حتملها 

الطائرات املقاتلة.
غير أن مســار إيران نحو حتضير قنبلة 
بواســطة  قطعها  متّ  قــد  بلوتونيوم 
املشتركة«  الشــاملة  العمل  »خطة 
التــي وضعت قيــوداً علــى مفاعلها 
البحثي الــذي يعمل باملاء الثقيل. وإذا 
التزمت طهران بهذه القيود، فا ميكن 

عكس تعديات املفاعل.

احتماالت أخرى
قنبلة  لصنع  البديلة  الطرق  تشــمل 
عالي  اليورانيوم  علــى  احلصول  نووية 
التخصيب من دولــة نووية مثل كوريا 
الشــمالية كهبة أو عن طريق البيع. 
باكســتان  منحت  الصن  أن  )يُذكــر 
مثل هذه املواد فضا عن إلى تصميم 
الثمانينيات من  أوائــل  للســاح في 
القــرن املنصرم(. وميكــن أيضاً تفجير 
اليورانيوم عالــي التخصيب اخملصص 
لصنع األســلحة بواســطة تصميم 
أشبه مباســورة البندقية، وهو أبسط 
مــن تصميــم االنفجــار الداخلــي، 
وبالتالي ال يحتاج إلى اختبار مســبق 
على الرغم من أنه ال ميكن استخدامه 
مــع البلوتونيوم(. ومت اســتخدام هذا 
التصميم في القنبلة التي ألقيت على 
هيروشيما عام 1945. أّما القنبلة التي 
أســقطت على ناغازاكي بعد بضعة 
أيام، فكانت عبارًة عن قنبلة بلوتونيوم 
ذات انفجار داخلي كان قد مت اختبارها 

سابقاً في صحراء نيو مكسيكو.

»بيكر«  زميل  هندرســون  *ســاميون 
وسياســة  اخلليج  برنامــج  ومديــر 

الطاقة في معهد واشنطن.
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االثنن 14 آيار 2018 العدد )3936(

Mon. 14 May. 2018 issue )3936)

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث رئيس مجلــس النّواب ســليم 
اجلبوري، أمس األحد، مع مبعوث الرئيس 
االنتخابات  مابعــد  مرحلــة  األميركي 
والتعاون املشترك بن البلدين، فيما أكد 
االخير اســتمرار تعاون باده مع العراق 
في مكافحــة االرهــاب وتهيئة ظروف 

االستقرار. 
وقــال اجلبــوري فــي بيان صــدر عقب 
استقباله، امس ، املبعوث اخلاص للرئيس 
الدولي ضد  التحالــف  إلــى  األمريكي 
تنظيم داعش ا بريــت ماكورك، وتلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، إنه "جرى 
خال اللقاء مناقشــة االوضاع االمنية 

والسياسية في العراق واملنطقة، وسبل 
والواليات  العراق  بن  التعاون  اســتمرار 
االرهاب وماحقة  املتحدة في مكافحة 
زمــر داعش اجملرمــة، وحتقيق الســلم 

واالستقرار في عموم املنطقة".
واضــاف اجلبوري أنه جــرى أيضا "بحث 
خصوصا  املقبلــة  املرحلة  متطلبــات 

البرملانية، وضرورة  االنتخابات  اجراء  بعد 
التعاون والتنســيق بن االحزاب والكتل 
السياسية من اجل انبثاق حكومة قادرة 
الشعب  جتاه  مســؤولياتها  حتمل  على 
وتوفير اخلدمات وحتسن الواقع املعيشي 
السابقة  االخطاء  ومعاجلة  للمواطنن، 
والعمل اجلاد على توفير عوامل التنمية 

االقتصادية".
من جانبه، اكد ماكورك، وفقا للبيان، ان 
"الواليات املتحدة حريصة على استمرار 
تعاونها مع العراق في مكافحة االرهاب، 
والعمل املشترك من اجل تهيئة ظروف 
بن  الثنائية  املصالح  وحتقيق  االستقرار 

البلدين".

كان نحــو 11 مليون عراقــي من أصل 
24 مليونا يحــق لهم االنتخــاب أدلوا 
الختيار  الســبت،  امــس  بأصواتهــم، 
ممثليهــم بالبرملــان، فــي أول انتخابات 
تشــهدها البــاد بعد هزميــة تنظيم 

داعش، وشهدت أدنى نسبة إقبال.
وذكرت املفوضية، أن نسبة اإلقبال بلغت 

44 باملئة، في حن كانت نســبة اإلقبال 
ال تقل عن 60 باملئة في االنتخابات التي 

جرت منذ 2005.
وخاض أكثر من 7 آالف مرشــح في 18 
محافظة االنتخابات هذا العام من أجل 
الفوز مبقاعد في البرملان الذي يضم 329 

مقعدا.

الجبوري ومبعوث ترامب يبحثان متطلبات مرحلة ما بعد إجراء االنتخابات



 
بغداد ـ اعتقال ارهابي

ذكر مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية امس االحــد، ان قوة امنية 
القت القبض علــى "ارهابي" غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "قــوة أمنية متكنت 
من إلقاء القبض على احد املطلوبني 
في اثنــاء تواجده ضمن منطقة حي 
اخلضــراء" ، مضيفــا أن "االرهابــي 
املادة  مطلــوب للقضاء على وفــق 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب".

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصــدر محلي فــي محافظة 
بــان أحد عناصر  ديالى امس االحد، 
احلــدود قتل بانفجار عبوة ناســفة 

شمال شرقي احملافظة. 
ناســفة  "عبوة  إن  املصــدر  وقــال 
انفجرت، صبــاح يوم امس على أحد 

عناصــر احلدود في اطــراف خانقني 
)100كم شــمال شــرقي ب عقوبة ( 
ما اســفر عن مقتلــه" ، مضيفا ان 
"االجهــزة االمنية فتحــت حتقيقا 

باحلادث".

كركوك – حظر جتوال 
اكد مصــدر محلي فــي محافظة 
كركوك امس االحد، اســتمرار فرض 
حظــر التجوال فــي ناحيــة التون 
فتح  برغم  احملافظة،  شمالي  كوبري 

جميع الطرق مع احملافظات االخرى.
الطرق بني  إن "جميــع  املصدر  وقال 
كركوك وبقيــة احملافظات مفتوحة 
وسالكة بعد رفع حظر التجوال في 
الســاعة السادســة من صباح يوم 
امس بعد تعليمات اصدرتها اللجنة 
االمنية برئاســة محافــظ كركوك 
راكان سعيد وقائد العمليات اخلاصة 
بجهاز مكافحة االرهاب اللواء الركن 

معن السعدي ".

بابل – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
القبض   ، بابل امس االحد  محافظة 
أمنيا بجرائم جنائية  على مطلوبني 
مناطق  فــي  متنوعة،  ومخالفــات 

متفرقة من احملافظة.
وأوضح املصدر ان قوات من شــرطة 
احملافظــة متكنت مــن القبض على 
عدد من املطلوبــني للقضاء بجرائم 
جنائيــة ومخالفــات متنوعة خالل 
أمنية اســتهدفت مناطق  عمليات 
احملافظة  أنحــاء  عموم  في  متفرقة 
وجرت بناء على معلومات استخبارية 

دقيقة.

صالح الدين – استهداف دورية 
افــاد مصدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية امــس االحد مبقتل واصابة 

الشعبي  للحشد  منتسبني  سبعة 
في محافظة صالح الدين.

وقال املصدر االمنــي ان "اربعة أفراد 
من احلشد الشعبي قتلوا، فضالً عن 
إصابة ثالثة اخريــن اثر إنفجار عبوة 
ناسفة على دورية تابعة للواء 51 في 
احلشد الشعبي بني قريتي املسحك 
واملصلخة الواقعتان شمالي بيجي".

االنبار – ضبط اعتدة 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبار امس االحد ان القوات 
االمنيــة عثرت على كــدس للعتاد 
يحتوي على صواريخ ومتفجرات في 

قضاء القائم.
وذكر املصدر االمني ان القوات األمنية 
عثــرت في قيادة اجلزيــرة وعلى وفق 
كدس  على  اســتخبارية  معلومات 
للعتاد في قضاء القائم" ، مضيفا ان 
الكدس يحوي على 5 صواريخ جهنم 

و33 مسطرة تفجير  الصنع  محلية 
محلية الصنع أيضا و12 قنبرة هاون 
عيار 120 ملم محلية و12 اخرى عيار 
82 ملم و4 عبوات ناسفة و4 رمانات 

يدوية ".

ميسان – عمليات استباقية 
مديرية  فــي  امني  كشــف مصدر 
واملنشآت  ميسان  محافظة  شرطة 
امس االحد عن القــاء القبض على 
أثناء  عدة متهمني بجرائــم جنائية 
استباقية في عموم  تنفيذ عمليات 

احملافظة.
وبني املصدر ان مفارز مراكز شــرطة 
األقســام وافواج الطوارئ والصنوف 
احملافظة متكنت  في  العاملة  االخرى 
مــن إلقــاء القبض على عــدد من 
املطلوبني وضبط مواد مخدرة وأدوات 
تستعمل للتعاطي وأسلحة واعتدة 
عجالت  وضبــط  األنواع  مختلفــة 

مشــيراً  للقانون،  مخالفة  ودراجات 
الــى ان العمليات متــت وفق حملة 
قامت بها شــرطة ميسان ملالحقة 
املطلوبني للقضاء من اجل استتباب 
األمــن واالســتقرار واحلفــاظ على 

حقوق وممتلكات املواطنني.

نينوى – انفجار عبوة 
في شــرطة  أمني  كشــف مصدر 
محافظة نينــوى امس األحد، عن أن 
واصيب سائق  قتل  مســاعدا طبيا 
سيارة اسعاف، بتفجر عبوة ناسفة 

غربي املوصل.
وقــال املصدر إن "عبوة ناســفة من 
مخلفــات تنظيم داعــش انفجرت 
على سيارة اسعاف في بادوش غربي 
املوصل" ، مضيفا ان "مساعد طبي 
قتل واصيب سائق ســيارة اسعاف 
ان "عبوات  بجروح خطيرة"، مبينــا 
ناســفة كثيرة ما تزال متواجدة في 

تلك املنطقة".

البصرة – عمليات امنية 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة البصرة امــس االحد ان 
تواصــل مطاردتها  امنيــة  مفــارز 
للعصابــات اإلجرامية واخلارجني عن 
القانون لبسط األمن واالستقرار في 

احملافظة .
واضاف املصدر " بعد ورود معلومات 
دقيقــة عن مــكان تواجــد عصابة 
الدور السكنية في منطقة  لسرقة 
االصمعي تشــكلت على الفور قوة 
من مكافحة اجرام البلدة ومداهمة 
القبض عليهم وبعد  وإلقاء  وكرهم 
التعمق بالتحقيق اعترفوا بســرقة 
عدة دور ســكنية وضبط بحوزتهم 
مسدس ومصوغات ذهبية مسروقة 
نقاله مســروقة  أجهــزة هواتف  و 

ومبالغ مالية".

اعتقال إرهابي في حي الخضراء غربي بغداد * انفجار عبوة ناسفة في أطراف خانقين شرقي بعقوبة
استهداف دورية للحشد الشعبي شمالي بيجي * ضبط كدس للعتاد يضم صواريخ ومتفجرات في القائم

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في إصدار 
إحدى أدوات الدفع اإللكتروني )املاســتر كارد( 
الدولية للموظفني واملواطنني وشــرائح أخرى 

من اجملتمع.
وقــال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، ان "فروع 
املصرف مســتمرة في إصدار )املاســتر كارد( 
العراق وتكون  والتي تســتخدم داخل وخارج 
مقبولــة في جميــع أجهزة الصــراف االلي 
املرتبطة بشبكة )ماستر كارد( باالضافة الى 

نقاط البيع".
وأشار الى ان " القروض التي متنح للموظفني 
تكون عن طريق هذه البطاقات وكذلك توطني 

رواتبهم الكترونيا".
وكان مصــرف الرافديــن، قد اعلــن في وقت 
ســابق اصداره احدى ادوات الدفع االلكتروني 
"املاستر كارد" الدولية للموظفني واملتقاعدين 

واملواطنني وشرائح اخرى من اجملتمع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعــت هيئة األنــواء اجلوية، أمــس األحد، 
ارتفاعا تدريجيا بدرجات احلرارة خالل األسبوع 
احلالي، مشــيرة الــى أن املناطق الشــمالية 

ستشهد تساقط أمطار رعدية.
وذكــرت الهيئة في تقرير لهــا  أن "الطقس 
في املنطقتني الوســطى واجلنوبية يوم امس 
االحــد كان غائما جزئيا وفــي بعض االماكن 
غائم، فيما الطقس في املنطقة الشــمالية 
غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر 
خفيفة تكون رعدية احيانا"، مشــيرة الى ان 
"درجات احلرارة ارتفعت بضع درجات عن اليوم 

السبق".
واضافت الهيئــة أن "الطقس في املنطقتني 
الوســطى واجلنوبية اليوم االثنني ســيكون 
صحوا الى غائــم جزئي، ودرجات احلرارة ترتفع 
قليال عن اليوم الســابق"، مبينة أن 'الطقس 
في املنطقة الشــمالية سيكون غائما جزئيا 
مع تساقط زخات مطر في اقسامها اجلبلية 
تكون رعديــة احيانا، فيما ســترتفع درجات 

احلرارة قليال عن اليوم السابق".
واشارت الهيئة إلى أن "الطقس في املنطقتني 
الوســطى واجلنوبية ليوم الثالثاء ســيكون 
غائمــا جزئيا، فيما ســتكون درجــات احلرارة 
مقاربة لليوم السابق، مع طقس غائم جزئي 
وفي بعض االماكن غائم، مع فرصة لتساقط 
زخات مطر في اقسامها اجلبلية تكون رعدية 

احيانا درجات احلرارة مقاربة لليوم السابق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشــرت صحيفة "األوبزرفــر" البريطانية، أمس 
األحد، تقريــرا عن "الدليل" الــذي اعتمد عليه 
تنظيم "داعش" في فهمــه للدين، وتبرير قطع 

الرؤوس واالختطاف وقتل األطفال.
ويقول كاتب التقرير مارك تاونساند، إن "الكتاب 
الذي يضفي الشــرعية على وحشــية تنظيم 
داعش كشــف عنه أخيرا ألول مرة، وهو يقع في 
579 صفحة، من تأليف منظر التنظيم، أبو عبد 

اهلل املهاجر".
واشــار كاتب التقريــر الى أن هــذا الكتاب يبرر 
األعمال الوحشــية التي يقترفها التنظيم، مثل 
التنكيــل باجلثــث، واملتاجرة باألعضــاء، وقطع 
الرؤوس وقتل األطفال، فضال عن "اســتراتيجية 
األرض احملروقــة" والعمليــات اإلرهابيــة في كل 

مكان في العالم.
ويضيف أن خبراء في منظمة مكافحة التطرف 
كويــالم البريطانية عكفوا علــى حتليل الكتاب 
ملدة عامــني، وأعدوا تقييما منهجيــا دقيقا له، 
وبينوا كيف أن الكتاب يحرف تعاليم اإلســالم، 
التي يقترفها  الشــرعي لألعمال  الغطاء  ومينح 

التنظيم.
ويحمــل الكتاب عنوان "فقــه الدماء" وهو أهم 
مرجــع بالنســبة للمتطرفــني، إذ يرخص لهم 
حمل الســالح ويبيح الدمار، واقتراف اجملازر، وقتل 

املدنيني، والسبي واالختطاف.

الرافدين يستمر بإصدار 
بطاقة )الماستر كارد(

التوقعات الجوية 
لألسبوع الحالي

الكشف عن كتاب 
يعتمده "داعش" في 
تبرير قطع الرؤوس

الملف األمني

التركمان والعرب في كركوك 
يتهمون أحزاباً كردية بتزوير 

االنتخابات
وبني أن "املشاركة كانت ضعيفة 
في االنتخابــات وال تعكس تلك 
النتائج، فالنســب لــم تتجاوز 
برغم  احملافظة  اهالــي  %35 من 
النســبة  إن  قالت  املفوضية  أن 

جتاوزت 44%".
وأكمل حسني بالقول إن "الوضع 
فــي احملافظة ال يحتمــل املزيد 
ذات  اجلهات  وعلى  التصعيد  من 
العالقة أن متارس دورها في حفظ 
النتائج  واعالن  األهلي  الســلم 
احلقيقيــة لالنتخابــات وعــدم 

التالعب بها حتت أي ظرف".
ومــن جانبه قال احملافــظ راكان 
اجلبوري في حديث إلى "الصباح 
مكتب  "اجــراءات  إن  اجلديــد"، 
املفوضية فــي كركوك ضعيفة 
املعقدة  التقنيات  بســبب  جداً 
لشــروط  مســتوفية  وغيــر 

انتخابات في ظل الزخم".
وأضــاف اجلبوري أن "مشــاركة 
جناح  فــي  اســهم  املواطنــني 
عملية االقتراع برغم العديد من 
السلبيات التي رافقت العملية".

ونوه إلى أن "ابرز تلك املالحظات 
تعلقت بتعطــل اجهزة وتوقف 
عن االنتخابات بسبب خلل فني، 

فلــم يؤد اي مركز دوره بشــكل 
كامل من دون عطل".

وحتدث اجلبوري ايضاً عن "شكاوى 
بدأ مراقبون بتقدميها إلى اجلهات 
اخملتصة عن خروق حصلت ويجري 

التحقق منها".
ورأى "عملية فرض حظر التجوال 
لالنتخابات  االولى  الساعات  في 
في عرقلة ســير  كانت ســبباً 
االقتراع، الســيما فــي املناطق 

خارج مركز كركوك".
ومضى اجلبــوري إلى أن "متابعة 
ملا يجري في  االحتادية  السلطات 
احملافظــة امر ضــروري من أجل 
الوصول إلــى حقيقة االتهامات 

وتطمني الشارع".
تظاهرات شهدتها  أن  إلى  يشار 
كركوك بعد االنتخابات مباشرة، 
فيما طــوق محتجــون مكتب 
بارســال  وطالبــوا  املفوضيــة 
النتائج إلى بغداد بغية التحقق 

منها.

احلكيم: العراق أثبت للعالم 
متسكه بالنظام السياسي 

الدميقراطي
عند  االقتراع  صناديــق  وأغلقت 
الساعة السادسة من مساء يوم 
امس االول الســبت الثاني عشر 
من ايــار 2018، في اول انتخابات 

االنتصار  بعد  العراق  يشــهدها 
علــى تنظيــم "داعــش" ورابع 
النظام  ســقوط  منذ  انتخابات 
الســابق يإختيار برملــان عراقي 

جديد.

اليابان تشيد باالنتخابات 
العراقية وتأمل بسرعة 
تشكيل حكومة جديدة

أنهــا "باالضافة  الى  ، مشــيرا 
الى ذلــك، تأمل بشــدة ان هذه 
الطريق  ســتمهد  االنتخابــات 
املصاحلة  في  التقدم  من  للمزيد 
الوطنيــة وحتقيــق االســتقرار 

وإعادة االعمار في العراق".
العراق  محافظــات  وشــهدت 
كافة، امس االول السبت )12 ايار 
2018(، انطالق االنتخابات العامة 
النواب  اعضــاء مجلس  الختيار 

االحتادي.
العليــا  املفوضيــة  واعلنــت 
االول  أمس  مســاء  لالنتخابات، 
الســبت، عــن "جنــاح" عملية 
االقتــراع التي جرت فــي العراق 
بنسبة مشاركة بلغت %44.52.

ارتفاع احتياطي العالم من 
الذهب في آيار والعراق اخلامس 

عربيا
وأضاف اجمللس ان "العراق حافظ 

على املرتبــة 37 عامليا من حيث 
 100 اصل  االحتياطيات من  هذه 
االحصاءات  فــي  مدرجة  دولــة 
لالحتياطيات  الدوليــة  املاليــة 
العامليــة للذهــب، فيما حافظ 
املرتبــة  علــى  ايضــا  العــراق 
بعد  اخلامســة عربيا حيث جاء 
كل من السعودية ولبنان واجلزائر 

وليبيا ".
واشار اجمللس الى ان "احتياطيات 
العــراق من الذهب بقــت ثابته 
حيث سجلت 89.8 طن وهي متثل 
%7.8 من باقي العمالت االخرى"، 
مشيرا الى ان "اخر شراء للعراق 
من الذهب كان في شهر نيسان 
عــام 2014 حيث اشــترى فيها 

15.16 طنا".
وقرر البنك املركزي في 23 كانون 
الثاني 2014 ســك تشكيلة من 
الســبائك من الذهــب اخلالص 
تتــراوح أوزانهــا بــني ) 50 غم 
للمتعاملني  لبيعها  و1000غم( 
وشرائح  واملســتثمرين  بالذهب 
بالدينار  ذلك  في  الراغبة  اجملتمع 

العراقي.

داعش يتبنى االعتداءات على 
الكنائس في إندونيسيا

، لكن الشرطة لم تشأ التعليق 
بشــان وجود رابط بني اجملموعة 

واعتداءات االحد.
ويبلغ عدد سكان اندونيسيا 240 
مليون نسمة حوالى %90 منهم 
اقليات  مسلمون، وتضم كذلك 
وهندوسية  مســيحية  مهمة 

وبوذية.
االخيــرة  الســنوات  وفــي 
استهدفت اعتداءات كنائس في 
مناطق مختلفــة من االرخبيل 
االسيوي ما اثار اخملاوف ازاء تزايد 

التعصب الديني.
ففــي شــباط/فبراير تدخلــت 
رجل  علــى  للقبض  الشــرطة 
هاجم بسيف كنيسة في جزيرة 
جاوا خــالل قداس فــي مدينة 
سليمان ما ادى الى اصابة اربعة 
احدهم  بالغة،  بجروح  اشخاص 

كاهن.
2000 مت تسليم قنابل  وفي عام 
مغلفة علــى طريقة هدايا عيد 
دين ما  الى كنائس ورجال  امليالد 
اســفر عن مقتل 19 شــخصا 

عشية العيد.
من  مكونة  اندونيسيا،  وخاضت 
17 الــف جزيــرة، "حربها على 
اإلرهاب" بعد اعتداءات بالي عام 
2002 التــي أوقعــت 202 قتيل 
بينهم اعداد كبيرة من األجانب، 
حملــة  الســلطات  وشــنت 
واســعة النطاق ضد املتطرفني 

اكثــر  اضعفــت  االســالميني 
اجلماعات خطورة بحسب خبراء.
االحد  تفجيرات  قتلى  وحصيلة 
هي االكبــر منذ اعتداءات 2009 
التي استهدفت فندقني فخمني 

واوقعت تسعة قتلى.
مئات  االمــن  قــوات  واوقفــت 
املتشــددين في حملة مستمرة 
منذ ســنوات ادت الــى القضاء 
على بعض الشــبكات، ما جعل 
االخيــرة  االعتــداءات  غالبيــة 
على  واقتصارهــا  حجمــا  اقل 

استهداف قوات االمن احمللية.
ان طبيعة  يقولــون  لكن خبراء 
وجود  الى  االحد تشير  اعتداءات 

تخطيط على مستوى اعلى.
وتقــول ســيدني جونــز مديرة 
معهــد التحليــل السياســي 
للنزاعات خبيرة شــؤون االرهاب 
في جنوب شــرق اســيا لوكالة 
فرانــس بــرس إن "االعتــداءات 
االخيــرة )الســابقة( كانت اقل 

)احترافية( بكثير".
والســلطات االندونيســية في 
اعتــداءات  تأهــب منذ  حالــة 
انتحاريــة وهجمات مســلحة 
كانون  فــي  جاكرتا  شــهدتها 
الــى  ادت   2016 الثاني/ينايــر 
واملهاجمني  اربعة مدنيني  مقتل 

االربعة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

نينوى، التي يصفها الكثيرون بانها 
"عراق مصغر" بسبب الفسيفساء 
القومــي والدينــي واملذهبي الذي 
يلونهــا، مرت بتجربــة االنتخابات 
النيابية بشكل مختلف عن جميع 
احملافظــات العراقيــة، ففــي حني 
يحتدم فيها صراع أبناء األقليات من 
والشبك(  واملسيحيني،  )اإليزيديني، 
يرى  والكوتا،  الوطنية  املقاعد  على 
البعض ان االنتصــار احلقيقي كان 
لألمن واألمان حملافظة شهدت أعنف 
أعمال العنف في السنوات القليلة 
بدور  آخرون  املنصرمة، فيما أشــاد 
اجلوامــع التي حثت األهالي في يوم 
االقتراع علــى عدم تفويت الفرصة 
وســط  بالتصويــت،  واملشــاركة 
معلومــات عن مشــاركة مكثفة 
من ناخبني يســكنون مناطق شبه 

مدمرة في أمين املدينة.
وعلى وفق متابعة مراسل "الصباح 
اجلديــد" فــان ابنــاء املكونات من 
االيزيديني واملســيحيني والشــبك 
شــاركوا بكثافــة فــي عمليــة 
التصويت، ســواء فــي مناطقهم 
احملررة او في مناطق نزوحهم ببلدات 
اقليم كردســتان و اخمليمات، حيث 
على  االنتخابي  الصــراع  يحتــدم 
املرشــحني من هذه املكونات سواء 
علــى القوائــم الوطنيــة او على 

مقاعد الكوتا.
وينتقد ناشطون من هذه املكونات 
زائدة  بكثرة  عنهم  وجود مرشحني 
ان  الوطنيــة، عادين  القوائــم  في 
االحزاب الكبيرة تســعى للحصول 
على اصوات من الناخبني لتحسني 
ترتيبها او للحفاظ على مكاسبها، 
على حساب متثيل االقليات بالبرملان 

العراقي.
فيمــا يقول ناشــطون اخــرون ان 
والكتل  االحزاب  عبر  مرشــحيهم 
الكبيــرة سيســاعد فــي تنفيذ 
ســتحظى  التي  مطالبهم  بعض 
بدعم مــن تلك الكتــل واالحزاب، 

ستكون  املســتقلني  النواب  بينما 
ضجيج  فــي  ضعيفة  اصواتهــم 
جلسات مجلس النواب وسط كتل 
كبيــرة تؤثر في اصدار تشــريعات 
االحتادية  سواء  للحكومات،  ملزمة 

او احمللية في احملافظات.
انتصار لالمن واالمان

يعد مواطنــون موصليون ان انتهاء 
اية  التصويــت مــن دون  عمليــة 
حــوادث تذكر، هو انتصار ســاحق 
واالمان في مدينة شــهدت  لالمن 
العنف طــوال عقد  اعمال  اشــد 
كامل ونيف، مشيرين الى ان نسبة 
التصويت بكثافة في عموم مدينة 

املوصل وخاصة فــي مناطق ما زال 
الدمار يظهر للعيــان على جوانب 
طرقاتها هــو مبنزلة تعبير عن آمال 
قويــة لالهالــي النتشــال املدينة 
من واقعها املتــردي واالنطالق نحو 

االعمار واالستقرار.
اجلوامع  مــن  العشــرات  وكانــت 
اطلقت  قــد  املوصل،  مدينــة  في 
نــداءات طوال يوم االقتــراع، حثت 
االهالــي علــى الذهــاب للمراكز 
االنتخابيــة والتصويت ملــن يرونه 
االكفــأ واالفضــل، علمــا ان هذه 
النــداءات تطلــق الول مــرة فــي 
االعراس االنتخابيــة في محافظة 

نينوى، االمر الذي يشــير الى اصرار 
وعزم املوصليني بشــتى شرائحهم 
صفحة  طــَي  على  وتوجهاتهــم 
املاضــي والبدء بدخــول املوصليني 
للمعترك السياسي بكامل ثقلهم 

وحجمهم على مستوى البالد.
 وبالرغم من بعض احلوادث الصغيرة 
االنتخابات  عمليــة  شــابت  التي 
باملوصــل، لكنها تبقى هامشــية 
غير مؤثــرة على النتائــج العامة، 
حيث اشــار ناشــطون وصحفيون 
الى اعطــال وتوقفات  موصليــون 
ببعض  االقتــراع  الجهــزة  مؤقتة 
ذلك  عاّدين  االنتخابيــة،  احملطــات 

بانها اعطال عامــة غير مقصودة 
شــملت عموم املراكــز االنتخابية 
بالبالد، فضال عن انــه مت جتاوز تلك 
االعطــال مــن خــالل اصالحها او 
اخرى  محطات  الى  الناخبني  حتويل 
وادراجهم كمضافني فيها، من اجل 

احتفاظهم بحقهم االنتخابي.
وبالطريقــة نفســها مت منح حق 
النازحني  مــن  للمئات  التصويــت 
ملناطــق  مؤخــرا  عــادوا  الذيــن 
ســكناهم في حني ان  أسماءهم 
نزوحهم،  مبناطق  انتخابيــة  مبراكز 
يســمى  ما  ومت شــمولهم ضمن 
احلركة الســكانية، ومتكن اغلبهم 

ومراكز  محطات  في  التصويت  من 
اعدت لهم.

وبعيدا عن النتائــج لهذا املهرجان 
الدميقراطي، فان املشاركة املكثفة 
البنــاء محافظــة نينوى بشــتى 
اطيافهــا هــو رســالة للداخــل 
مفادهــا ان عهد االرهــاب انتهى، 
وللعراق مفادهــا ان اهل محافظة 
نينوى ينبغــي ان يأخذوا مكانتهم 
الطبيعيــة في مســيرة العملية 
السياســية بعد جفاء لم يحصل 
منه احد سوى على الدمار واخلراب 
فضــال عــن خســائر موجعة في 

اجلانب االنساني واالقتصادي.

ان ابناء المكونات من 
االيزيديين والمسيحيين 
والشبك شاركوا 
بكثافة في عملية 
التصويت، سواء في 
مناطقهم المحررة او 
في مناطق نزوحهم 
ببلدات اقليم كردستان 
و المخيمات، حيث 
يحتدم الصراع االنتخابي 
على المرشحين من 
هذه المكونات سواء 
على القوائم الوطنية او 
على مقاعد الكوتا

الجوامع حثت بمكبرات الصوت الموصليين على التصويت

انتخابـات نينـوى.. صـراع ملتهـب
لألقليـات وانتصـار لألمـن واألمـان
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

التربيــة للبنات في  أجنزت كلية 
جامعــة البصــرة وبنجــاح تام 
مشــروعها اخلــاص بشــبكات 
الترابــط بــن املــدارس وكليات 
التربية مبشــاركة عدد كبير من 
محافظة  ومدرســي  معلمــي 
البصرة وبأشراف من جلنة مؤلفة 
من عمادة الكليات وعضوية عدد 
من األختصاصيــن في اجلامعة 

والكلية.

موضوعات متميزة تضمنها 
منهاج املشروع

وقال مسؤول شعبة ضمان اجلودة 
واألداء اجلامعي في الكلية حسن 
لـ«الصباح  يونــس  عبدالكــرمي 
التوجيهات  ضــوء  في   : اجلديد« 
الصــادرة مــن رئاســة جامعة 
البصرة / مكتب مســاعد رئيس 
اجلامعة للشــؤون العلمية حول 
اقامة مشروع )بشبكات الترابط 
بن املدارس وكليات التربية ( في 
أقامت عمادة  العراقية  اجلامعات 
للبنات في جامعة  التربية  كلية 
البصــرة بالتعاون مع شــعبتنا 
تربية  وبالتنســيق مع مديريــة 
البصــرة دورة تطويريــة ملعلمي 
ومدرســي البصرة في مجاالت ) 
الرياضيات وعلــوم احلياة وطرائق 
تدريس التاريخ واجلغرافية واللغة 

العربية واحلاسوب وغيرها ( .
املنظمة  اللجنــة  تألفــت  وقد 
للمشروع من أ.م.د. أمل عبدالرزاق 
املنصــوري عميد كليــة التربية 
للبنــات وأ.د.عصــام كاطع داود 
معاون العميد للشؤون العلمية 
وأ.م.د. محمد قاسم نعمة معاون 
العميد للشــؤون األدارية  وأ.م.د. 
هناء عبدالنبي العبادي مسؤولة 
مركز وحدة التعليم املستمر في 
عبدالكرمي  حسن  وم.م.  اجلامعة 
يونس مســؤول شــعبة ضمان 
اجلودة واألداء اجلامعي في الكلية 

.
وكان الهــدف من الدورة يتلخص 
فــي تطويــر مهــارات املعلمن 
واملدرسن بطرائق التدريس احلديث 
وكيفيــة ادارة الصــف والتعرف 
على الصعوبــات التي تواجههم 
امللحوظ في  التغييــر  في ظــل 
املناهج التعليمية وحتديد مواضع 
الدراســية  املناهج  في  الضعف 
وتدريب املعلمن واملدرســن على 
احلديثة  األلكترونيــة  الوســائل 
وطرق ايصــال املعلومة من خالل 
عدد  وكان  األلكترونيــة  البرامج 
املســتفيدين من املشروع والذين 
شاركوا وحضروا الى هذا املشروع 
248 مستفيدا منهم 236 معلما 
ومعلمة ومدرسا ومدرسة اضافة 

48 مدير مدرسة من مدارس  الى 
احملافظة.

توصيات مهمة لالرتقاء 
بالعملية التربوية

اختتام  وعنــد  يونــس  وأضــاف 
خرجنا  كليتنــا  فــي  املشــروع 
العملية  تخدم  مهمة  بتوصيات 
التربويــة وتعزز عمليــة األرتقاء 
بها في ضــوء املالحظــات التي 
تطرق لها املشــاركون عبر طرح 
املشــكالت  وبعض  مالحظاتهم 
املدرســون  يعانــي منها  التــي 
واملعلمــون واملــدراء والتــي جاء 
بعضها من خــالل احلوارات او من 
التي  األســتبيان  استمارة  خالل 
يكون  أن  ومنهــا ضــرورة  وزعت 

عقد املشروع مع بداية كل سنة 
على  احلصــول  لغرض  دراســية 
يختص  التي  املهمــة  املعلومات 
بهــا املشــروع لدعــم العملية 
التربويــة والتعرف علــى الطرق 
احلديثة فــي التدريس مع أهمية 
اقامة دورات في مجال احلاســبة 
مــن  الكثيــر  وان  األلكترونيــة 
املشــاركن يفتقرون الى املهارات 
في اســتعمال برامج الكمبيوتر 
أســاتذة  من  جلنــة  وتشــكيل 
اجلامعــة لبحث موضــوع تغيير 
اذ  املدارس  العلمية فــي  املناهج 
ان بعض املشــاركن اشتكوا من 
صعوبة املناهج املقررة من الوزارة 
كما تضمنــت التوصيات ضرورة 
ان تكون هناك دورات تطويرية في 

والتقنية  العلمية  اجملاالت  جميع 
وجلميع معلمي ومدرســي تربية 
الدورات  هــذه  تكون  وان  البصرة 
الوظيفي  الترفيع  عمليات  ضمن 
وآخر التوصيات كانت ضرورة قيام 
األعدادي  السادس  صفوف  طلبة 
بزيارات علمية الى كليات التربية 
لألمتحانات  نفســيا  لتهيئتهم 
النهائيــة مــن خــالل احملاضرات 
التربوية والنفسية والتعرف على 

األجواء اجلامعية .

جناح املشروع
وفــي أحاديثهــم لـــ« الصباح 
اجلديد« أجمع عدد من املشاركن 
في هذا املشــروع عن سعادتهم 
باملشاركة كونها فتحت أمامهم 

آفاقا رحبة من خالل التعرف على 
معلومــات جديدة أضافتها لهم 
اساتذتها  الكلية عبر محاضرات 
وفي شــتى التخصصــات التي 
الى  اضافة  املشــروع  تضمنهــا 
املســتجدات  آخر  على  تعرفهم 
والعلمية فــي طرائق  التربويــة 
تنمي  والتي  العالم  في  التدريس 
مــن عملية اســتيعاب التالميذ 
والطلبــة وتعزز من قدرتهم على 
املعرفة  مــع  والتفاعل  الفهــم 
بشــكل محبب كما ان املشروع 
أســاليب متميزة  أمامنا  وضــع 
جدا نرتقــي من خاللها بتالميذنا 
مينح  الــذي  وبالشــكل  وطالبنا 
اجلميع فرصا طيبــة في األرتقاء 

بالعملية التربوية.

أقامته كلية التربية للبنات في جامعة البصرة

نجاح تام لمشروع شبكات الترابط بين المدارس وكليات التربية

أقامت عمادة كلية 
التربية للبنات في 

جامعة البصرة دورة 
تطويرية في مجاالت 

الرياضيات وعلوم 
الحياة وطرائق تدريس 

التاريخ والجغرافية 
واللغة العربية 

والحاسوب وغيرها

مسؤول اجلودة في الكلية يتحدث ملراسل الصباح اجلديد في البصرة
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العراق يبحث مع روسيا 
آفاق التعاون لتطوير 

القّطاع الزراعي
بغداد - الصباح الجديد:

بحث الوكيــل الفني لــوزارة الزراعة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي مع وفد ســفارة دولة 
روسيا االحتادية في بغداد برئاسة دميتري بيتن، 
لبحث آفاق التعاون املشــترك بن البلدين في 

اجملال الزراعي والعلمي.
وجرى خالل اللقاء التطرق الى عدد من املواضيع 
منها بحث افاق التعاون املشــترك بن البلدين 
في اجملال الزراعي بشــقيه النباتــي واحليواني، 
وارســال البعثات الدراســية الى روســيا في 
التخصصات الزراعية، والســماح بدخول املواد 
واملنتجات الزراعية الروسية من املنافذ احلدودية، 
والتبــادل التجاري بــن البلديــن والتعليمات 
واالجراءات املتبعة في هذا اخلصوص، والزيارات 
امليدانية املتبادلة بن املالكات الزراعية العراقية 
والروســية، اضافة الى موضوع مرض انفلونزا 

الطيور واالجراءات البيطرية املتبعة.
العالقات  اللقاء علــى  الوكيــل خــالل  واكد 
تربط  التــي  القوية  واالقتصاديــة  التجاريــة 
اجلانبــن في شــتى اجملاالت مبا فيهــا القطاع 
الزراعي وتبادل اخلبــرات العلمية والعملية بن 

اجلانبن.
من جانبــه اعرب الوفد الضيف عن ســعادته 
باللقاء مؤكدا على عمق العالقات بن البلدين 
واستمرار التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع 

العراق.    

»ديالى« تجّهز كهرباء 
الكرخ بـ )166( 

محولة توزيع 

إنتاج )130( ألف طن 
اسمنت في معامل بادوش 

بغداد - الصباح الجديد:
أبرمت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن عقدا لتجهيز مديرية كهرباء 
الكرخ بـ )166( محولة توزيع ذات سعة 11/250 

كي في اي  .
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد الرسول 
محمد عارف فــي تصريح بثــه مركز االعالم 
والعالقات العامة في الوزارة ان الشركة باشرت 
بتنفيذ العقــد الذي تبلغ قيمتــه االجمالية 
مليارا و178 مليونا و600 الف دينار. واضاف املدير 
العام ان الشركة مستعدة لاليفاء بألتزاماتها 
التعاقدية في الوقت احملــدد وجتهيز منتجاتها 
اخملتلفة من احملوالت واملقاييس والقابلو الضوئي 
بشــتى الســعات واالطوار واالنواع وبنوعيات 
 ، العاملية  جيدة وضمــن مواصفــات اجلــودة 
كاشــفا عن أن الشــركة بصدد دراسة توقيع 
عقود مستقبلية قريبة جدا مع املديرية ذاتها 

لتجهيزها مبحوالت توزيع بسعات اخرى .

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت الشركة العامة لالســمنت العراقية 
إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن إنتاج 
أكثر من )130( ألف طن من مادة االســمنت في 
معامل بادوش منــذ افتتاحها خالل شــهر آذار 

املاضي .
وقال مدير عام الشركة املهندس حسن محسن 
اخلفاجي في تصريح بثه مركز االعالم والعالقات 
العامة في الوزارة بأنه وعلى الرغم من الصعوبات 
التي تواجهها الشــركة فــي احلصول على مادة 
النفــط االســود والطاقة الكهربائيــة ما زالت 
معاملها في مجمع بادوش ومجمع حمام العليل 
في محافظة نينوى مستمرة باالنتاج حيث جتاوز 
انتاج معمل اســمنت بادوش التوســيع الطاقة 

التصميمية البالغة ) 3200 طن / اليوم ( .
واضــاف املديــر العــام ان معاونية االســمنت 
الشــمالية مســتمرة بتنفيذ توجيهــات وزير 
الصناعــة واملعــادن املهنــدس محمد شــياع 
الســوداني بخصــوص جتهيز احملافظــات احملررة 
لغرض  للمواطنن  وبأسعار مدعومة  باالسمنت 
اعادة بناء دورهم الســكنية التــي تعرضت الى 
التخريب اضافة الى اعــادة البنى التحتية لهذه 

احملافظات . 
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بغداد - الصباح الجديد:

التجــارة عــن بحث  وزارة  أعلنــت 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب في 
التجارة مع عــدد من أصحاب  وزارة 
الدين  العاملة فــي صالح  املطاحن 
إنتاج الطحن الصفر اخملصص  آلية 

حلصة شهر رمضان.
املهندس  الشــركة  عام  مدير  وقال 
طه ياســن عباس ان فرع الشركة 
في صــالح الديــن عقــد اجتماعا 
الصحاب املطاحن العاملة باحملافظة 
الصفر  الطحن  انتــاج  آلية  لبحث 
رمضان  شــهر  حلصــة  اخملصــص 
والبشائر  االخاء  مطحنتي  بتكليف 
النتــاج الطحن الصفــر الذي يوزع 
على عائالت احملافظة بواقع )5( كغم 

لكل عائلة .
االجتماع  ان  العــام  املديــر  واضاف 
تعظيم  موضــوع  كذلــك  تنــاول 

موارد الشــركة ومناقشة الطلبات 
املقدمة من قبــل اصحاب املطاحن 
للنازحن  اخملصصة  الكميات  النتاج 
واملطاحن املتوقفة ، مشــيرا الى ان 
اصحاب املطاحن اكدوا استعدادهم 
وتقدمي  املقررة  احلصة  وانتاج  للعمل 
االنتاج خالل فترة يومن من  طلبات 

تاريخ االجتماع.
من جانــب اخر اشــار البيــان الى 
لهيئة  اجتماع  الشركة خالل  بحث 
املديريــن مواردهــا املاليــة وحجم 
االنفاق العام للســنة احلالية 2018 
وجرى خالل االجتماع مناقشة تقرير 
اللجنــة املكلفة باعداد الكشــف 
املالــي لتكاليــف االنتــاج وحجم 
االنفاق الســنوي في ضــوء املوازنة 
العامة للدولــة وتعليمات تنفيذها 
وقد اتخــذت عدة توصيات لتعظيم 
النفقات  وتقليص  الشــركة  موارد 
وكذلــك مت التوصيــة بتثمن وبيع 
اخملصصة  االحتياطية  االدوات  بعض 

للمطاحــن واملوجــودة فــي اخملازن 
املركزية.

وفي سياق اخر قامت جلنة املايرا في 
الشــركة العامــة لتصنيع احلبوب 

بتنصيب وربط وتشغيل جهاز املايرا 
مبطحنة السماوة احلكومية وسيتم 

التوجه باملرحلة املقبلة لنصب جهاز 
املايرا في مطحنة كركوك احلكومية 
حيث يقوم اجلهــاز بالفحص املبكر 
اثناء عمليــة الطحن  لالنتاج فــي 
لتالفــي االنحرافات التــي قد حتدث 

خالل مراحل االنتاج .
على صعيد اعلنت وزارة التجارة عن 
قيام الشركة العامة لتجارة احلبوب 
بافتتاح مركز املدحتية في محافظة 
بابل الستالم الكميات املسوقة من 

احلنطة احمللية .
واوضــح مدير عام الشــركة نعيم 
ملوافقة  تنفيــذا  انــه  املكصوصي 
وتلبية  للتســويق  العليا  اللجنــة 
لطلبــات املزارعــن وبحضور رئيس 
اللجنة  ورئيــس  محافظة  مجلس 
اعضاء  من  وعدد  باحملافظة  الزراعية 
اجمللــس ومدير زراعة بابــل مت افتتاح 
املركــز لتقليل الزخــم احلاصل في 
محصول  لتســويق  احملافظة  مركز 

احلنطة من املسوقن

واضــاف املديــر العــام ان املراكــز 
التســويقية فــي محافظة كربالء 
احلنطة  كميات  بتســلم  مستمرة 
املســوقة من الفالحــن واملزارعن 
للموســم احلالــي 2018 وحســب 
ضوابط وتعليمات الشركة وباشراف 
ممثلي دائرة الرقابة التجارية ومكتب 

املفتش العام .
من جانب اخر اشــار املدير العام الى 
استمرار املالكات العاملة في سايلو 
بازوايــا مبحافظــة نينوى بتســلم  
كميات احلنطة الكندية املســتوردة 
، بتفريــغ )22 (شــاحنة محملــة 
خلطات  لتامن  الكنديــة  باحلنطة 
املطاحــن الى جانب ســيارة واحدة 
اضافة  الفيتنامــي  بالــرز  محملة 
الى قيام الســايلو بتجهيز مطاحن 
احملافظة ب ) ١٥( شاحنة من خلطات 
احلنطة املقررة والعمل مستمر باجناز 
جميــع الواجبات املكلفــة وجتهيز 

كامل الكمية املقررة .

تقرير

التجارة تبحث آلية إنتاج الطحين الصفر لشهر رمضان

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح الدكتور صــالح نوري خلف 
رئيس ديــوان الرقابة املالية االحتادي 
املركــز التدريبــي لديــوان الرقابة 
املالية االحتادي وذلك في مقرالديوان 
الكائــن في بغــداد شــارع حيفا 
بحضــور اعضاء مجلــس الرقابة 

املالية االحتادي.
خطة  بوضــع  املركــز  وســيقوم 
علمية  بطريقة  التدريبية  البرامج 
تلبــي طموحات الديــوان واجلهات 
احتياجات  وفــق  على  احلكوميــة 
اجلهــات املعنية بتدريــب وتطوير 
املــالكات من اجل ســد الفجوات 

لالرتقاء باالداء.
من اجلدير بالذكر ان املركز تأســس 

مبوجب املادة) 25/ خامسا( من قانون 
ديوان الرقابة املالية االحتادي ويعمل 

مبوجــب النظــام رقم )8( لســنة 
 .2017

بغداد - الصباح الجديد:
أقامــت هيئــة رعايــة الطفولة 
بالتعــاون مع دار ثقافــة األطفال 
نــدوة تعريفيــة بعنــوان ) ثقافة 
الطفل وســيلة توعية اجتماعية 
( بحضور مجموعــة من مالكات 
وزارة العمل  والشؤون االجتماعية 
ووزارة التربيــة فــي قاعــة ابــن 
خلدون  باملركــز الوطني للبحوث 

والدراسات.
وقدمت معاون مدير عام دار ثقافة 
االطفال في وزارة الثقافة الدكتورة 

فاتن اجلراح محاضــرة عن اهمية 
الثقافة للطفــل ودورها في تعزيز 
شخصيته وبناء سلوكه وطرحت 
الفنية  البرامــج  مــن  مجموعة 
وكيفية  والثقافيــة  والرياضيــة 
االستفادة من جتارب الدول في هذا 
اجملــال وحتويلها الــى برامج عمل 
لتطوير واقع اخلدمات التي تقدمها 

املؤسسات املعنية بالطفل. 
وطرحــت اجلــراح مالحظاتها عن 
بالطفــل  املعنيــة  املؤسســات 
املوجــودة فــي الواليــات املتحدة 

خالل  شــاهدتها  التي  االميركية 
الذي نظمته  الدولي  الزائر  برنامج 

السفارة االميركية في بغداد. 
وناقشت الندوة في ختام اعمالها 
املوضوعــات واملعلومــات اخلاصة 
كون  بالطفل  االهتمــام  بكيفية 
مرحلــة الطفولة من اهم املراحل 
التي مير بها االنسان ولها دور بالغ 
في بناء شــخصيته اذ تتشــكل 
فيها املهارات والقيم االساســية 
واالفــكار والقناعــات التي تبقى 
مغروسة في نفسه طوال حياته. 

ندوة عن تثقيف األطفال ودورهمافتتاح المركز التدريبي لديوان الرقابة المالية 
 في بناء مجتمٍع واٍع وسليم

بغداد - الصباح الجديد:
الهندســية  املــالكات  باشــرت 
االتصــاالت  لــوزارة  والقانونيــة 
الوطني  املشروع  تسّلم  بإجراءات 
لإلنترنــت وهــو مــن املشــاريع 
العامة  للشركة  االســتراتيجية 
الدوليــة  الشــبكة  خلدمــات 
للمعلومــات أحــد تشــكيالت 
املشروع  هذا  وســيحدث  الوزارة. 
العمالق طفــرة رقمية في مجال 
املعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت 
بعد إطالق جميع خدماته ومميزاته 

العراقي  اإلقتصاد  ستنعش  التي 
، اضافــة الى البدء بالتشــغيل 
بوابات  عبــر  والتجريبي  اجلزئــي 

النفاذ الدولية لإلنترنت .
إلى حتسن  اإلجناز  وســيودي هذا 
واقع اخلدمات التي تقدمها الوزارة 
األنترنت  خدمــة  ضمنهــا  ومن 
األخــرى  احلكوميــة  واخلدمــات 
ومنهــا احلكومــة االلكترونيــة 
وقريبا ســتنطلق املرحلة الثانية 
من املشــروع والتي مــن خاللها 
املشــتركن  اخلدمة جلميع  تصل 

عبر الكابــل الضوئي للمنازل من 
خــالل ٢٤٠٠ كابينــة موزعة في 
عموم محافظــات العراق ، تخدم 
ما يقرب من خمسة مالين منزل .

علمــا إن عــدد اللمــدات أصبح 
33 بعد إضافــة 20 ملدة للمدات 
الســابقة والبالــغ عددهــا 13 ، 
وزارة اإلتصاالت بتوفير  وتســتمر 
اخلدمات  وأجود  وأحســن  أفضل 
للمواطنن واملؤسسات احلكومية 
تنفيذ جملــة من  عــن طريــق 
املشــاريع املهمــة التــي تخدم 

العراق حاليا وفي املستقبل . 
على صعيد متصل قامت مديرية 
إتصاالت ذي قــار ببرمجة ترددات 
وصــالت مايكروويــة مــن خالل 
برمجــة احلزمة الترددية وســعة 
االرســال  ونطاق  الترددي  النطاق 
والتســلم في جميــع االجتاهات 
ضمــن مواقع احملافظــة واكمال 
عملية البرمجة بإشــراف قسم 
العامة  التراســل في الشــركة 
لإلتصاالت وعلى عدة مواقع منها 
مقر مديرية اإلتصاالت ومجمعات 

إتصــاالت اجلبايش والفهود واملنار 
والفضلية وأور ، كما اســتبدلت 
 PD1(و ) SCC ( بعــض وحــدات
املســارات  وصــالت  ألحــدى   )

املايكرووية في احملافظة .
من ناحية أخرى تســتمر املالكات 
والفنية في مديرية  الهندســية 
عارضة  بصيانة  البصرة  إتصاالت 
) أندلس  الكابل الضوئي مســار 
- أبــو اخلصيب ( الــذي يعد من 
سعات  نقل  في  املهمة  املسارات 
الوطنية  البطاقة  األنترنت لدائرة 

احلوكمــة  وبرنامــج  املوحــدة 
االلكترونية .

كما متكنت الفرق الفنية بشعبة 
التراســل وشــبكة البيانات في 
مديرية إتصاالت كركوك مبد كابل 
ضوئي من بدالــة املركز إلى مقر 
املكتب البريــدي وتفعيل املكننة 
واخلدمــة البريدية فــي احملافظة 
العاصمة  مــع  الربــط  وأيضــا 
أجل  من  احملافظات  وجميع  بغداد 
تقدمي أجود اخلدمــات للمواطنن 

واملؤسسات احلكومية . 

»االتصاالت« تتسلم المشروع الوطني لإلنترنت بشكل كامل
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بغداد - الصباح الجديد:

نظمــت وزارة العمل والشــؤون 
مــع  وبالتعــاون  االجتماعيــة 
منظمة حمورابي حلقوق اإلنسان 
ألهالي  توعية  ندوات  سلســلة 
للتعريــف  نينــوى  محافظــة 
بالقوانــني التــي تضمن حقوق 

الفئات الضعيفة في اجملتمع. 
ذوي  رعاية  هيئــة  رئيــس  وأكد 
اخلاصة  واالحتياجــات  اإلعاقــة 
القاضي أصغر املوســوي ضرورة 
ترســيخ مفاهيم قيم التكافل 
االجتماعي واالهتمام بشــريحة 
املعوق في ظــل الظروف احلالية 
وماتعانيه هذه الفئة من اجملتمع. 
الــى ذلك قــال مدير عــام دائرة 
التدريب املهني صادق الركابي إن 
دائرته ماضية في طريق اإلصالح 
والتطويــر لينعكس ذلك إيجابا 
حياة  على  ملموســا  أثرا  ويترك 

املواطنني والفقراء. 
دائرة  من جانبه قال معاون مدير 
حماية املرأة احمد محمد محمود 
ان قانون احلماية االجتماعية رقم 
11 لســنة 2014 وضــع معايير 
يتالءم مع معطيات  مبا  الشمول 
ملن  االعانة  وصول  تكفل  وأسس 
يستحق ، وان الوزارة عازمة على 
خاللها  من  التي  القوانني  تنفيذ 
تســتطيع الوزارة محاربة الفقر 

واحلد منه. 
وذكر املتحدث باسم وزارة العمل 
الندوات تضمنت  ان  عمار منعم 
التعريف باخلدمات التي تقدمها 
الوزارة ملســتفيديها املشمولني 
االجتماعية  احلماية  هيئة  ضمن 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  ورعاية 
 ، املهنــي  والتدريــب  اخلاصــة 
الى ان نخبــة من مالكات  الفتا 
توضيح  تولوا مســألة  الــوزارة 
فقرات القوانــني التي متس حياة 

املواطنني. 
على صعيــد متصل نظم املركز 

والســالمة  للصحة  الوطنــي 
املهنية دورة تدريبية عن ) اخملاطر 
املهنيــة وطرق الوقايــة منها ( 
ملوظفي شركة اخلياطة احلديثة . 
الــدورة تضمنت  ان  وقال منعم 
مفهوم  عن  نظريــة  محاضرات 
املهنيــة  والســالمة  الصحــة 
واالنظمة والقوانني والتشريعات 
اخلاصة بها ودور مسؤول السالمة 
وحــوادث  العمل  مواقــع  فــي 
واصابات العمــل والدفاع املدني 
للطوارئ،  االســتجابة  وخطــة 
فــي  العمــل  رب  دور  وكذلــك 
توفير بيئة آمنــة للحفاظ على 
منعم  واضاف  العاملني.  سالمة 
ان املشــاركني في الــدورة تلقوا 

محاضــرات عن اخملاطــر املهنية 
التعامل معها، واهمية  وكيفية 
االبتدائيــة  الفحــوص  اجــراء 
املهنيــة  واالمــراض  والدوريــة 
والتفتيــش فــي بيئــة العمل، 
املعــدات  بأهميــة  والتعريــف 
الوقائيــة الواجب اســتعمالها 
العمل  اصابات  من حدوث  للحد 
واالمــراض املهنية وطرق الوقاية 

منها. 
من جانب اخــر قامت جلنة فنية 
متخصصــة من املركــز بجولة 
لالطالع  الشــركة  في  ميدانية 
واملكائن  العمــل  بيئــة  علــى 
واملعــدات وخطــوط االنتاج في 
اخملاطــر  لتشــخيص  املعمــل، 

والكيمائيــة  )البايولوجيــة 
والفيزيائية( التي ميكن ان يتعرض 
لها العامل ، وان اقامة مثل هذه 
الدورات تأتي ضمن سعي وحرص 
املركز لنشــر ثقافــة ومفاهيم 
املهنيــة  والســالمة  الصحــة 
وتطبيق  العمل  اصابات  لتقليل 
والسالمة  الصحة  اشــتراطات 

املهنية. 
الــى ذلك بحث مدير عــام دائرة 
التدريــب املهني في وزارة العمل 
املهندس صــادق خزعل مع مدير 
املعهد االول من نوعه في العراق 
للتخصص في دراسات الهواتف 
 Mobile( بأنواعه  النقالة واملوبايل 
ورشة  مســؤولة  بحضور   )care

صيانة املوبايل في مركز الوزيرية  
آلية التعاون بني الطرفني .

وذكر منعــم  ان املدير العام بني 
خالل اللقــاء ان الدائــرة تهدف 
الى إعداد الشــباب والشــابات 
للعمــل بشــكل منتــج فــي 
املشــاريع الصغيرة وتغيير اجتاه 
الشــباب نحو القطــاع اخلاص ، 
وجرى التأكيد على حاجة الوزارة 
الى مثل هذا مــن تعاون تدريبي 
احلاجة  ماتقتضيه  لكل  وعلمي 
بخصــوص صيانــة املوبايل من 
ومواكبة  التدريبية  املالكات  قبل 
عجلة التطــور التكنولوجي في 
هذا اجملال، وكذلك لتطوير املنهج 
التدريبي اخلاص بهذا االختصاص 

ايضاً،  مشيراً الى اهمية التعاون 
االعالمي لتسليط الضوء الظهار 
الدورات مجانيــة. من جانبه  ان 
اعرب مدير املعهد عن استعداده 
لدعــم دائــرة التدريــب املهني 
وذلــك بتطوير قــدرات املالكات 
من املدربــني اضافة الى امكانية 
توفير فرص عمل خلريجي الدورات 
املتميزين  وخصوصــا  التدريبية 
منهم ومتابعتهــم . هذا ووعد 
املهنــدس صادق خزعــل بتقدمي 
املطلوبة  التســهيالت  جميــع 
الجناح التعاون بني الطرفني . من 
اجلديــر بالذكــر ان املعهد مجاز 
والشــؤون  العمل  وزارة  قبل  من 

االجتماعية. 

دورات عن المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها

العمل تنّظم ندوات للتوعية بالقوانين عن حقوق الفئات الضعيفة في نينوى

وضع قانون الحماية 
االجتماعية معايير 
الشمول بما يتالءم مع 
معطيات وأسس تكفل 
وصول اإلعانة لمن 
يستحق لكي تتمكن 
من محاربة الفقر والحد 
منه

جانب من الندوة

التربية ُتقيم
 دورًة حول مفاهيم 

حقوق اإلنسان 

العراق يبحث مع 
فرنسا تعزيز التعاون 

األكاديمي بين الجامعات

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت وزارة التربيــة دورة عن مفاهيم حقوق 
األنسان واالتفاقيات الدولية في مبنى الوزارة 

حتت شعار حق التعليم أمنوذجا .
وذكر املكتب اإلعالمي للوزيــر ان جلنة حقوق 
األنســان في الوزارة نظمــت دورة بعنوان حق 
التعليم امنوذجاً ومبشاركة نخبة من املوظفني 
اخملتصني فــي هذا اجملال ، اذ تناولت الدورة عدة 
املفاهيم األساســية حلقوق  محاور اهمهــا 
االنسان ومعايير احملاكمات العادلة ، فضالً عن 
دور القانون الدولي في تعزيز حقوق اإلنســان 
على املستوى الوطني من خالل إدماج القواعد 
الدولية في النظام القانوني الداخلي ، وكذلك 
تطرقت الــى تفصيل أهم االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بحقوق اإلنســان والتي صادق عليها 
العــراق ، مــع مقارنة بني احلقــوق املنصوص 
عليها في االتفاقيــات والتطبيق الفعلي لها 
على أرض الواقــع ، وأعقب ذلك مداخالت من 
قبل احلاضرين على كيفية االســتفادة منها 

في اجلانب التربوي .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيــل وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي لشــؤون البحث العلمــي الدكتور 
فؤاد قاســم محمد مع الســفير الفرنسي 
التعاون األكادميي  أوبيرت إمكانية تعزيز  برونو 

والثقافي بني جامعات البلدين.
وقال وكيل الــوزارة إن التعليم العالي تعمل 
على تعزيــز التعاون األكادميــي مع اجلامعات 
العامليــة الرصينــة ال ســيما فــي مجــال 
الرقمي  واالســتعمال  املعلومات  تكنولوجيا 
ألحداث التطورات التي تتوفر لها مســاحات 

التطبيق في البيئة العراقية.
وأضــاف الوكيــل ان الــوزارة تعمــل ضمن 
اســتراتيجيتها على اإلفادة من التجارب التي 
خاضتها كبريات اجلامعات العاملية والســيما 
الفرنســية منها وما خلصت اليها من نتائج 
التدريســيني  واقعية بغية تطوير مســتوى 

والطلبة في مجاالت التخصص.
وناقش اجلانبان تفعيل آليات برامج مشتركة 
تخــص التعليــم الرقمي، والتدريــب وتبادل 
اخلبرات عبر إرســال التدريسيني في اجلامعات 
العراقية إلى مراكز وجامعات مماثلة في فرنسا، 
وتوفير مقومات البيئة التعليمية القادرة على 

تلبية متطلبات إجناح برامج التعاون.
من جانبــه أبدى الســفير الفرنســي برونو 
اوبيرت استعداد بالده لتطوير التعاون العلمي 
والثقافي مع العراق، ومد جســور للتعاون بني 

املؤسسات التعليمية في البلدين. 

حامد عبد النبي*
أعلنت دائرة اإلعمار الهندســي أحد 
تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديــات العامــة عــن حصولها 
على شــهادة اجلــودة الدولية ضمن 
 iso 9001:( العامليــة  املواصفــات 
 )TQcsi( 2015 بتعاقدها مع شركة
األســترالية من خالل توسيع مجال 
تطبيقها في عموم أقســام وشعب 
الدائــرة .   وقالت مديرة عــام دائرة 

اإلعمار الهندســي وكالة املهندسة 
أحــالم ســعيد جــواد، إن الدائــرة 
حصلت على شــهادة اجلودة الدولية 
 iso( ضمــن املواصفــات العامليــة
تعاقدها  خــالل  مــن   )9001: 2015
األســترالية   )TQcsi( شــركة  مع 
املانحة للشــهادة الدولية من خالل 
توســيع مجال تطبيقها في عموم 
أن كانت  الدائرة بعد  أقسام وشعب 
مختصــرة على قســم التصاميم 

فقط.مبينة أن ألغرض من توســيع 
العمل فــي تطبيق العمــل بنظام 
اجلودة والذي شمل قسم التصاميم 
وجميع  املقيــم  املهنــدس  ودوائــر 
فعاليــات الدائرة االخرى هو من أجل 
حتقيق سياسة وأهداف اجلودة للدائرة 
وملا له من التأثير االيجابي على جودة 
تشــغيلها  وفاعلية  الدائــرة  عمل 
واالداء العالــي علــى كســب ثقة 
ورضا زبائنها مع االلتزام بالتحســني 

املســتمر جلودة تصاميمها مما يؤدي 
الى حتقيق النجــاح واالزدهار للدائرة 
اضافة الى زيادة قدرتها التنافســية 

مع الشركات االخرى.
وأضافــت مديــرة عــام الدائــرة ان 
املانحة  الفريق االستشاري للشركة 
بتجديد  )TQcsi(قــام  االســترالية 
ومنح شــهادة اجلــودة بعــد اجنازه 
مرحلــة التدقيق امليدانــي التي قام 
بها وتقييم حسن أداء الدائرة ومدى 

كفاءتها في تلبية متطلبات احلصول 
.)iso 9001:2015( على شهادة

الدائرة  ان  الدائرة  واشارت مديرة عام 
لرفع  الفعــال  بالتطوير  مســتمرة 
كفاءة مستوى اداء نظام ادارة اجلودة  
اضافة الى ان الدائرة كرســت جميع 
جهودها لتحســني وتطوير قدراتها 
التي تدخل  اجملاالت  التنافســية في 
اجلودة اساس عملها من اجل حتقيق 
يفوق  بشــكل  املطلوبة  املواصفات 

توقعــات الزبــون.  من جانبه أشــار 
مدير شعبة اجلودة في دائرتنا  رئيس 
املهندسني ســامي احمد ان الهدف 
 iso( مــن احلصول علــى شــهادة
التطور  مواكبــة  هــو   )9001:2015
العلمي في العالم وهذا سينعكس 
تطبيقــه إيجابا بالعراق لالرتقاء إلى 

أعلى املستويات .

• إعالم الدائرة 

اإلعمار الهندسي تحصل على شهادة الجودة الدولية ضمن المواصفات العالمية



متابعة ـ الصباح الجديد:

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني 
إن طهران ســتظل  األحــد  امس 
ملتزمة باالتفاق النووي املبرم العام 
2015، إذا ضمنت حماية مصاحلها، 
إلى أن انســحاب الواليات  مشيراً 
»انتهاك  االتفــاق  مــن  املتحــدة 

للمعايير األخالقية«.
وأوضــح روحانــي خــالل اجتماع 
مايثريباال  ســريالنكا  رئيــس  مع 
سيريســينا الذي يــزور طهران أن 
انتهاك  األميركي...  »االنســحاب 
والسياســية  األخالقية  للمعايير 
السلمية  الديبلوماسية  والسبل 

واملقررات العاملية«.
وأضــاف فــي تصريحــات بثهــا 
التزمت  »إذا  أنه  اإليراني  التلفزيون 
الدول اخلمــس األخرى باالتفاق فإن 
إيران ســتبقى فيه على رغم أنف 

أميركا«.
وكان قرار الرئيس األميركي دونالد 

االنســحاب  الثالثاء  غــدا  ترامب 
من االتفاق النــووي أغضب حلفاء 
الواليات املتحدة األوروبيني وأثار حال 
من عدم اليقني في شــأن إمدادات 
النفط العاملية ومخاوف من اندالع 

صراع في الشرق األوسط.
وقالت إيران إنها ســتظل ملتزمة 
االتفــاق، الذي وقعــت عليه أيضاً 
وأملانيا  وفرنســا  والصني  بريطانيا 
إذا ضمنت القوى التي ما  وروسيا، 
االتفاق حماية طهران  تدعم  زالت 
العقوبــات علــى قطاعات  مــن 

رئيسة مثل قطاع النفط.
إلنقاذ  اخيرة  محاولة  تعتبر  وفيما 
االتفاق بعد انسحاب واشنطن، بدأ 
اإليراني محمد جواد  اخلارجية  وزير 

ظريف جولة للقوى العاملية.
ودشــن جــواد ظريــف جولتــه 
الديبلوماســية في الصني. ووصل 
ظريف منتصــف النهار إلى بكني 
حيث ســيجتمع بنظيره الصيني 
وانغ يي. والصني بــني القوى التي 
إيران  تاريخية مــع  اتفــاق  وقعت 

العام 2015 لرفع العقوبات ضدها 
فــي مقابــل التزام طهــران عدم 

امتالك أسلحة نووية.
وسيزور ظريف موسكو وبروكسيل 
مقر االحتاد األوروبي حيث سيلتقي 
وفرنســا  املانيــا  خارجيــة  وزراء 
االحتاد  خارجيــة  ووزير  وبريطانيــا 

االوروبي فيديريكا موغيريني.
وقال ظريــف لــدى وصوله بكني 
وفقــاً لوكالة »ايســنا« االيرانية: 
»يجب أن نناقش القرار الذي يتعني 
على إيــران اتخاذه فــي ما يتعلق 
االخرى  الدول  تقدمهــا  بضمانات 
في مجموعة 5 + 1«. وأضاف »بدأت 
هذه اجلولــة في الصني وروســيا 
دائماً مع الشــعب  اللتني كانتــا 

االيراني قبل وبعد العقوبات«.
وباعتبارهــا الشــريك االقتصادي 
بكــني  منحــت  لطهــران،  األول 
ومتويـــالت  ائتمـــان  خطـــوط 
ضخمـــة للبنية التحتية في هذا 

البلد.
وأوضح ظريف: »ســنرى مع الدول 

األوروبية التي أصــرت بإحلاح على 
بقاء إيران في االتفاق ماذا ستفعل 
إيران«.  مصالــح  ضمــان  لتاكيد 
وأضاف: »نحن مســتعدون جلميع 
اخليارات. اذا كان االتفاق سيستمر، 
يجب العمل على ضمان مصاحلنا«.
وقبل مغادرته طهران، أصدر الوزير 
بيانــا عبر »تويتر« ينتقــد »االدارة 
املتطرفــة« للرئيــس ترامب، ونبه 
إلى أن إيران مســتعدة الستئناف 
تخصيب اليورانيوم »على املستوى 
الصناعي مــن دون أي قيود«، إال إذا 
ضمانات  االوروبية  القــوى  قدمت 
العالقــات  الســتمرار  متينــة 

التجارية.
وســارع ترامب الى الرد امس االول 
الســبت عبــر »تويتــر« وكتب أن 
»موازنة إيران العســكرية ارتفعت 
بنســبة 40 في املئة منذ التوصل 
إلى االتفاق النووي الذي مت التفاوض 
عليه من قبل )الرئيس باراك( أوباما 
)...( مؤشــر آخر إلى أن كل شــيء 

كان كذبة كبيرة«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت جينا هاســبل مرشــحة الرئيس األميركي 
إدارة وكالة االســتخبارات  دونالد ترامــب لتولي 
املركزيــة )ســي آي إيــه( األربعــاء املقبــل أمام 
الكونغــرس، أن الوكالــة لن تعود إلــى برنامج 
إثر  اســتخدم  الــذي  العنيفــة  االســتجوابات 
اعتداءات 11 أيلول. وكانت هاسبل قد تورطت في 
استجوابات تعرض فيها عناصر محسوبون على 

تنظيم »القاعدة« للتعذيب في 2002.
أكــدت جينــا هاســبل املرشــحة إلدارة وكالة 
االســتخبارات املركزية األميركية )ســي آي إيه( 
األربعــاء املقبلــة أمــام جلنة مبجلس الشــيوخ 
األميركي )الكونغرس(، أن الوكالة حتت قيادتها لن 
تعود إلى برنامج االســتجوابات العنيفة حتى لو 

طلب منها الرئيس ذلك.
وكانت الوكالة قد جلأت إلى برنامج االستجوابات 
العنيفة إثر اعتداءات 11 أيلول 2001، والذي اعتبر 

مبثابة وسيلة تعذيب.
وقالت هاســبل »ميكنني أن أؤكــد لكم التزامي 
الشــخصي ودون حتفظ بأن »ســي آي إيه« حتت 
إدارتي لن تعود إلى مثل هذا البرنامج لالستجواب 

واالحتجاز«.
يشــار إلى أن املرشــحة تورطت في استجوابات 
تعــرض فيها عناصر محســوبون علــى تنظيم 

»القاعدة« للتعذيب في 2002.
وأضافت لدى ســؤالها إذا كانت ســتطيع أوامر 
الرئيس إذا طلب ذلك؟ »لن أســمح في ســي آي 
إيه مبتابعة أنشطة اعتبرها غير أخالقية حتى لو 

كانت قانونية تقنيا. لن أسمح أبدا بذلك«.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
شددت رئيســة احلكومة البريطانية تيريزا ماي امس 
)األحد( على أنه ميكن الوثــوق بها للتوصل إلى اتفاق 
جيد حول »بريكزيت«، بينما حتاول ســد الثغرات في 

حكومتها حول السبيل األفضل إزاء هذا امللف.
وتعاني إدارة ماي احملافظة من االنقســام حول ماهية 
االتفاق اجلمركي املســتقبلي بــني بريطانيا واالحتاد 
األوروبي، بعــد أن اعتبر وزير اخلارجية مشــروع وحدة 
جمركيــة تدعمه ماي ملرحلة مــا بعد االنفصال عن 
االحتاد األوروبي »عمالً جنونياً«. اال أن ماي شددت على 

أنه »في امكانكم الوثوق بي«.
وكتبــت ماي في مقال نشــرته صحيفــة »صنداي 
تاميز« ان »الطريق التي أحددها هي التي ســتؤدي إلى 
البريكزيــت الذي صوت من أجله النــاس«. وأضافت: 
»سأحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم من أجل حتقيق 

ذلك. في املقابل، تعهدي لكم بسيط: لن اخذلكم«.
وتعتبــر مــاي أن االتفاق مع االحتــاد األوروبي يجب أن 
االقتصادية  والســيادة  البريطاني  الدســتور  يحمي 

ويحترم اتفاقات السالم مع ارلندا الشمالية.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
عــني رئيس الوزراء اللبناني ســعد احلريــري مديراً 
جديداً ملكتبه، بعد أن اســتقال مدير مكتبه عقب 
خسارة »تيار املستقبل« أكثر من ثلث مقاعده في 

االنتخابات البرملانية التي جرت األسبوع املاضي.
وفاز »تيار املستقبل« الذي يتزعمه احلريري بعشرين 
مقعداً بعدمــا حصد 33 مقعداً فــي االنتخابات 

السابقة التي جرت في 2009.
وقــال احلريــري في كلمــة األســبوع املاضي بعد 
االنتخابات إن »تيار املســتقبل« كان يتوقع نتيجة 
أفضــل، مضيفــاً أن »هناك ثغرات كانــت في تيار 
املســتقبل وكل واحــد مســؤول عنها ســتتم 

محاسبته«.
وأعلن مكتــب احلريري أن نادر احلريري، ابن عم رئيس 
الوزراء، اســتقال ،وأضــاف أن احلريري كلف محمد 
منيمنة بتولي مهمات مديــر مكتب رئيس الوزراء 

بالوكالة.
وعلى رغم خســائر »تيار املستقبل« فإن احلريري ما 
زال األوفر حظاً لتشــكيل احلكومة املقبلة بوصفه 
زعيم أكبر كتلة سنية في البرملان. ويجب أن يكون 
رئيس الوزراء اللبناني ســنياً مبوجب نظام تقسيم 

السلطة.

هاسبل تتعهد بعدم 
العودة لوسائل »التعذيب«

ماي تطالب بـ«الوثوق بها« 
في ملف »بريكست«

استقالة مدير مكتب 
الحريري بعد خسائر »تيار 
المستقبل« في االنتخابات

متابعة ـ الصباح الجديد:

التاسعة  اجلولة  انطالق  عشية 
مــن محادثات آســتانة، أكدت 
الكازاخية حضور  اخلارجية  وزارة 
كل األطــراف املعنيــة بإيجــاد 
حل سياســي لألزمة السورية، 
في وقــت أفــادت معلومات أن 
محافظة إدلب شــمالي سورية 
تترقب والدة تشــكيل عسكري 
»اجليش  مــن فصائــل  جديــد 
الســوري احلر«، بدعم رئيٍس من 

تركيا.
وتُعقد اجلولة احلالية في آستانة 
مفاوضات  توقــف  ظــل  فــي 
جنيف السياســية بني النظام 
واملعارضــة، علمــاً أن االجتماع 
هــو األول بني ممثلــي املعارضة 
واحلكومة منذ مؤمتر سوتشــي 
للحــوار الوطني الــذي نظمته 
موســكو، وأُقــرت فيــه مبادئ 
لسورية ستيفان  األممي  املبعوث 
دي مســتورا، وُشــكلت جلنــة 

دستورية وضعت في عهدته.
بعد  اجلولة  تُنظــم هــذه  كما 
ســيطرة النظام علــى مناطق 
واســعة أمنــت لــه محيــط 
دمشق في شــكل شبه كامل 
بعد معركة الغوطة الشــرقية 
واتفاقــات جنــوب العاصمــة، 
فيما بات حســم مصير مخيم 
مســألة  والتضامن  اليرمــوك 
أيــام. كمــا اســتطاع النظام 
الدولي  الطريق  ضمان ســالمة 
من العاصمة إلى كل من بيروت 

وحمص ومنها إلى حماة.
أن  املعارضــة  واســتبعدت 
الشــهرين  تطــورات  تنعكس 
األخيريــن وتقــدم النظام على 
موقفهــا التفاوضي. وكشــف 
رئيس وفد املعارضة إلى آستانة 
أحمد طعمــة أن اجلولة احلالية 
ســتبحث في اســتكمال نشر 
التركيــة في  املراقبــة  نقــاط 

محافظة إدلب، وملف املعتقلني 
ودور األمم املتحدة في هذا امللف. 
ومع اســتبعاده إقــدام النظام 
على عملية عسكرية تستهدف 
احملافظة، أو جنوب سورية، أعرب 
بتثبيت حتّول  أملــه  طعمة عن 
املنطقتــني إلى نظــام وقف نار 
الفتاً  التصعيد،  خفض  من  بدالً 
إلى أن ذلــك يصب في مصلحة 
ماليني السوريني ومينع عنهم آلة 

قتل النظام وغدره.
 وكشف نية إلنشاء إدارة مدنية 
مشتركة في مناطق عملية درع 
الفرات وعفرين وادلب في القريب 
العاجل. ومع تأكيده اقرار املبادئ 

الرئيســة للحل في سورية من 
جانب القوى الدولية، اســتبعد 
لألزمة  حل  إلى  التوصل  طعمة 

قبل 3 سنوات.
وتؤكد مصــادر أن وفد املعارضة 
الســورية ســيراهن على دعم 
تركي مــن أجل تغيير شــروط 
اتفــاق ريف حمص الشــمالي 
املقاتلني  بخــروج  الذي قضــى 
وعائالتهــم بعد تلويــح الروس 
مبصير الغوطة الشــرقية، وفق 

مفاوضي املعارضة.
وأكدت وزارة اخلارجية الكازاخية 
محادثــات  أطــراف  كل  أن 
املعارضة  ذلك  مبا في  »آستانة«، 

اجلولة  حضوره  أكد  املســلحة، 
املقبلة من احملادثات. ومن املنتظر 
أن تســتمر يومني متتالني حتت 
إشــراف الدول الضامنة )تركيا، 
روسيا، إيران(. وأعلن دي ميستورا 
أنه ســيحضر اجلولــة احلالية، 
إضافــة إلى وفــد أردني كعضو 
اخلارجية  لبيــان  وفقاً  مراقــب، 
اجلولة  وتتضمــن  الكازاخيــة. 
احلالية لقاءات ثنائية وثالثية بني 
وفود البلــدان الضامنة، وممثلني 

عن النظام السوري واملعارضة.
فيمــا واصلــت قــوات النظام 
لهــا  الداعمــة  وامليليشــيات 
قصف مخيــم اليرموك واحلجر 

األســود والتضامن، وسط أنباء 
عن تباطؤ في تقدمها وتكّبدها 
خســائر فادحــة نتيجة هجوم 
تنظيم  مــن مســلحي  مضاد 

»داعش«.
وبالتزامــن مع حتــركات تركية 
الستكمال نشــر نقاط املراقبة 
»خفض  اتفاق  مبوجب  إدلب،  في 
التوتر«، تترقــب محافظة إدلب 
جديد  عســكري  تشكيل  والدة 
مــن فصائل »اجليش الســوري 
احلر«، بدعم رئيس من تركيا، وفق 
مصادر عسكرية لـ »عنب بلدي« 
التي اشــارت الى أن »التشكيل 
املدعــوم تركياً ويضــم فصائل 

)احلر( في الشمال، وأبرزها جيش 
إدلب احلــر، وجيش العزة، وجيش 
النصــر، والفرقــة الســاحلية 
األولــى«، باإلضافة إلــى »فيلق 
الشــام« الذي يرأس التشكيل، 
والــذي دخــل إلــى التحالــف 
العســكري اجلديد بعد ضغوط 
كبيــرة. وأضافــت املصــادر أن 
التشكيل يستثني »جبهة حترير 

سورية« و«هيئة حترير الشام«. 
بأن  متقاطعة،  معلومات  وتفيد 
تركيا تســير في رسم هيكلية 
عسكرية جديدة لفصائل إدلب، 
على غــرار مناطق »درع الفرات« 

شمال حلب.

انطالق الجولة التاسعة من محادثات »استانة«  
بحضور جميع األطراف

معلومات أن 
محافظة إدلب 
شمالي سوريا 

تترقب والدة تشكيل 
عسكري جديد من 

فصائل »الجيش 
السوري الحر«، 
بدعم رئيٍس من 

تركيا

تقـرير

روحاني: االتفاق سيبقى والكرة في ملعب األوروبيين
ظريف في جولة دبلوماسية إلنقاذ االتفاق النووي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية 
أول حاملة طائرات  أن  الصينية 
محليــاً  مصنعــة  صينيــة 
غادرت ميناء داليان في شــمال 
رحالتهـا  بـــدأت  البالد  شرقي 
في  )األحد(،  امس  التجريبيـــة 
سلســلة  ضمن  إجنــاز  أحدث 
قواتهـا  لتحديـث  بكني  جهود 

املسلحـة.
ومت تدشــني حاملــة الطائرات 

التي لــم يًطلق عليها اســم 
بعد العام املاضــي، ولكن منذ 
ذلك الوقــت كان يجري تزويدها 
األسلحـــة واألنظمــة األخرى 
ولـــم تكـن دخلـــت اخلدمـة 

بعـد.
وأكــدت وكالــة أنبــاء الصني 
اجلديدة)شــينخوا( فــي بيــان 
في  السفينة  مغادرة  مقتضب 
رحالت جتريبية. وأظهرت وسائل 
اإلعالم الرســمية األخرى صوراً 

بال تاريخ حلاملة طائرات يحفها 
الضباب خارج مرساها مباشرة.
ثانــي  إن«  شــينخوا  وقالــت 
أبحرت  لبالدنا  طائــرات  حاملة 
من مرســاها في حوض داليان 
للسفن للمياه املقابلة، للقيام 
مبهمة بحرية جتريبية وذلك في 
شكل أساسي لتفقد والتحقق 
االعتماد  وإمكان  من اســتقرار 
امليكانيكية  األنظمــة  علــى 

واملعدات األخرى«.

وال يعــرف أي شــيء يُذكر عن 
الطائــرات  برنامــج حامــالت 
الصيني والذي يعد من أســرار 
الدولــة، على رغم أن وســائل 
الرســمية تكهنــت  اإلعــالم 
على نطاق واســع في األسابيع 
األخيــرة قــرب بــدء التجارب 

البحرية للحامالت.
ويشــرف الرئيس الصيني شي 
جينبينغ علــى خطة طموحة 
املســلحة  القوات  لتحديــث 

ال  طائــرات  تطويــر  تشــمل 
الرادار وصواريخ  ترصدها أجهزة 
االصطناعية  لألقمــار  مضادة 
في تعزيز الصــني لوجودها في 
املتنازع  اجلنوبــي  الصــني  بحر 
عليه وحول تايوان التي تعتبرها 

بكني إقليماً تابعا لها.
وقال خبراء عسكريون صينيون 
إنه  الرسمية  اإلعالم  لوســائل 
دخول حاملة  املتوقــع  غير  من 
الطائــرات التي بنيت في ميناء 

2020 مبجرد  قبل  اخلدمة  داليان 
شكل  في  وتسليحها  جتهيزها 

كامل.
وقالــت احلكومــة إن تصميم 
حاملة الطائرات اجلديدة اعتمد 
اكتســبتها  التي  اخلبرات  على 
البــالد مــن لياونينــغ، حاملة 
الطائرات األولى للصني، والتي مت 
شراؤها مستعملة من أوكرانيا 
فــي 1998 وأعيــد جتديدها في 

الصني.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلــن اجليش اإلســرائيلي إغالق 
احلدودي  أبو ســالم  معبر كــرم 
مع قطاع غــزة ابتداء امس األحد 
نتيجة  آخــر«  إشــعار  و«حتــى 
تعرضــه ألضــرار كبيــرة، وذلك 
مع اقتراب موعد نقل الســفارة 
األمريكيــة إلى القــدس وذكرى 
النكبة، ويستخدم املعبر الوحيد 
املفتوح لنقــل البضائع من وإلى 

القطــاع احملاصــر. مــن جهتها، 
رفح  معبــر  فتح  مصــر  أعلنت 

استثنائيا ملدة أربعة أيام.
االول  امــس  إســرائيل  أعلنــت 
الســبت إغــالق معبر كــرم أبو 
سالم، وهو املعبر الوحيد املفتوح 
ملــرور البضائــع إلى قطــاع غزة 
ابتداء من امس األحد حتى إشعار 
آخر، نتيجة تعرضه ألضرار كبيرة 
الفلســطينيني  تظاهرات  خالل 

اجلمعة املاضي.
وقال اجليش االسرائيلي في بيان إن 
إقفال املعبر تقرر نتيجة »األضرار 
واحلرائق التي تسبب بها على هذا 
املعبر عشرات املشاغبني بإشراف 

حركة حماس«.
وأضاف أن »نقطة العبور ستبقى 
مقفلة حتى إصالح األضرار« التي 
وقعت، موضحــا أن األضرار التي 
طاولــت املعبر جتعلــه غير قابل 

لالستخدام إلدخال املواد الغذائية 
إلى القطاع.

ويثير هذا اإلغالق اخملاوف من تفاقم 
الوضع في قطاع غزة الذي تفرض 
عليه إسرائيل حصارا خانقا منذ 
أكثر من عشر سنوات، وبات أكثر 
من ثلثي ســكانه يعتمدون على 

اإلعانات الدولية.
من جهة أخرى، فتحت السلطات 
املصريــة امــس االول الســبت 

معبرهــا مع قطاع غــزة ألربعة 
أيام، ليكــون بذلك املعبر الوحيد 
يبقى  املعبر  أن هــذا  إال  املفتوح. 

مغلقا في أغلب األحيان.
قطاع  من  فلسطينيون  ويتجمع 
غــزة منذ يوم األرض فــي 30 آذار 
باآلالف قرب احلدود مع إســرائيل 
املاضــي،  اجلمعــة  خصوصــا 
العودة  فــي  بحقهم  للمطالبة 
إلى أراضيهم التي طردوا منها أو 

غادروها عند قيام دولة إســرائيل 
في 1948.

يد  53 فلســطينيا على  وقتــل 
القوات اإلسرائيلية حتى اآلن من 

املشاركني في هذه االحتجاجات.
وتزداد تظاهرات الفلسطينيني في 
قطاع غزة حدة، مع اقتراب موعد 
نقل مقر السفارة األميركية من 
تل أبيب إلى القدس اليوم االثنني، 

وذكرى النكبة غدا الثالثاء.

رحلة تجريبية ألول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا

إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة

قوات من االمم املتحدة مبوقع للمراقبة في اجلوالن

الرئيس االيراني حسن روحاني
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7 اقتصاد

وقعت مجموعة الطاقة الفرنســية توتال أمس 
األحــد، مذكرة تفاهــم مع حكومة ســلطنة 
عمان لتطوير موارد للغــاز الطبيعي في الدولة 

اخلليجية.
وقالت توتــال في بيان ”ســتطور توتال وشــل 
كمشغلني اكتشافات غاز طبيعي مبنطق بريك 
الكبــرى في الرقعة 6 البريــة من خالل حصتني 

تبلغان 25 و75 باملئة على الترتيب“.
ومــن املتوقع أن يكون االنتــاج املبدئي نحو 500 
مليون قدم مكعبة يوما وقد يرتفع إلى مليار قدم 

مكعبة يوميا.
وتابع البيان »ستستغل توتال حصتها من الغاز 
كلقيم إلقامة مركــز إقليمي في عمان لتموين 

السفن بالغاز الطبيعي املسال«.

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة »إيني« كالوديو 
ديســكالزي، املســاهمني فــي اجتماعهــم 
السنوي، أن شــركة الطاقة اإليطالية الكبرى 
استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران 
عن االستثمارات السابقة، وليس لديها خطط 

ألي مشروعات جديدة هناك.
وكان ديسكالزي يرد على تساؤالت بعدما قررت 
واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران ونبذ 
اتفاق دول ُوقع في العام 2015، لكبح نشاطات 
طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أميركية 

وأوروبية.
وقال ديســكالزي إن النشــاط الوحيد الباقي 
لـ»إيني« في إيران يتمثل في مشتريات شهرية 
من النفط بواقع مليوني برميل، في إطار عقد 
ينتهــي أجله في نهاية العــام، مضيفاً أن أي 
عقوبات ستســتغرق ستة أشــهر للبدء في 
تنفيذها. وقال إن تلك اإلمدادات ميكن احلصول 

عليها من مصادر في أماكن أخرى.

أعلن املدير املالي في شركة »بي بي« النفطية 
بريــان جيلفاري، أن الشــركة تتوقع أن تهبط 
أســعار النفط في النصف الثاني من السنة 
مع منو إنتــاج النفط الصخــري األميركي مبا 

يصل الى 1.5 مليون برميل يومياً.
ومــا زالت شــركة إنتاج النفط والغــاز، التي 
مقرها لندن، تتوقع أن يكون متوســط ســعر 
البرميل بني 50 و60 دوالراً في العام احلالي برغم 
بلوغ »برنت« نحو 75 دوالراً، وهو أعلى مستوى 

منذ أواخر 2014.
وتابع جيلفــاري: »ما نراه اآلن هــو طلب قوي 
والتــزام من أوبــك وعوامل جيوسياســية«. 
وأضاف: »ســيبدأ )النفط( في الهبوط عندما 
نرى زيادة في اإلنتاج من البر الرئيس األميركي. 
ســنرى إنتاجاً )إضافياً( من هنــاك ال يقل عن 

مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً«.
واســتقرت أســعار النفط أمس، مع استمرار 
الدوالر قرب أعلى مســتوياته في أربعة أشهر، 
بينما يســتمد اخلام دعماً من اخملــاوف من أن 
ينســحب الرئيس األميركي دونالد ترامب من 

االتفاق النووي مع إيران.
وكان اخلام األميركي غرب تكســاس الوسيط 
تســليم حزيران منخفضاً سنتني عند 68.59 
دوالر للبرميــل بعــد ارتفاعه 47 ســنتاً عند 

التسوية.

توتال

إيني

بي بي

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

وّقعــت شــركتا لــوك أويــل 
الروســية ونفط البصرة، أمس 
األحد، خطة لتطوير حقل غرب 
2 في مســعى لرفع  القرنــة/ 
إنتاجيــة احلقل الــى 800 ألف 

برميل نفطي يوميا.
وذكــرت شــركة لــوك اويــل 
للخطة  »وطبقــا  الروســية: 
املوقعة فســيجري رفع االنتاج 
من 480 الــف برميل يوميا في 
عــام 2020 الى 800 الف برميل 

يوميا في عام 2025«.
ذلــك  »حتقيــق  أن  واضافــت 
آبار  ســيجري من خالل حفــر 
جديدة لالنتاج واحلقن وإنشــاء 
معاجلـــة  مرافــق  وتشــغيل 
والنقــل  والتخزيــن  النفــط 
ومرافق معاجلة الغـــاز وتوليـد 

الطاقـة«.
واشارت الشــركة إلى أن »على 
وفــق االتفاقات التي مت التوصل 
اليها ستكون شركة لوك اويل 
واحــدة من أكبر املســتثمرين 
وأربــاب العمل فــي العراق في 

السنوات املقبلة«.
في السياق، أكدت وزارة النفط 
انتاج  علــى  قــادر  العــراق  ان 
وتصدير 6 مليــون برميل نفط 

لوال اتفاق اوبك.
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
النفط عاصم جهاد، ان »العراق 
لــه الفضل والــدور االكبر في 
النفط  اســعار  استقرار  اعادة 
والســوق العاملــي مــن خالل 
بتخفيض  اوبك  بقــرار  التزامه 
بقيـــة  االنتـــاج وتشجيـــع 
الـــدول علـى تطبيـــع ذلـك 

القـرار«.
وأضاف ان »ارتفاع أسعار النفط 
الى أكثر من 70 دوالرا يســهم 
في حتقيق إيرادات إضافية ويعد 

املنتجة  والــدول  ألوبــك  إجنازا 
واملصدرة«.

وأضــاف أن »العــراق قــادر في 
الوقــت احلالــي علــى إنتــاج 
وتصدير رقم أعلــى من 3 أو 4 
 6 مليون برميــل والوصول الى 

ماليني لوال اتفاق أوبك«.
وأشــار الى أن »خطــط الوزارة 
طــورت قّطاع النفط بشــكل 
كبيــر فــي البالد وأســهمت 
على  كبيرة  جناحــات  بتحقيق 

صعيــد االســتثمار واالنتــاج 
واســتغالل الغــاز املصاحــب 

الستخراج النفط«.
وبلغت صادرات النفط اخلام من 
متوســط  البالد  جنوب  موانئ 
3.340 مليــون برميل يومياً في 
آذار،  عــن  نيســان، منخفضة 
بسبب أعمال صيانة في مرافئ 

التحميل أوائل الشهر.
وكان متوســط آذار بلــغ 3.45 

مليون برميل يومياً.

وتديــر بغــداد الصــادرات من 
اجلنوب. ويصدر إقليم كردستان 
300 ألف برميل يومياً من  نحو 
اخلام من شمال العراق عبر خط 

أنابيب يصل تركيا.
أن  بيان  النفط في  وزارة  وذكرت 
شهر آذار لم يشهد أي صادرات 
من حقول كركوك التي تقع في 
شمال البالد، ولكن تخضع إلى 

سيطرة بغداد.
مــع  النفــط،  وزارة  وابرمــت 

شــركة )بي . بــي( البريطانية 
محافظة  حقول  لتطوير  عقدا 

كركوك.
وقــال الــوزارة، ان »الهدف من 
هــذا العقد هــو تطوير حقول 
اخلطــط  ووضــع  احملافظــة 
االنتــاج منها،  لزيادة  الالزمــة 
وان الشــركة  ســتقوم بإجراء 
واجليولوجية  الفنية  املسوحات 
وتقــومي فنــي وعلمي شــامل 
للحقول واآلبار واملنشئات واآلبار 

واالنابيب النفطية وذلك بهدف 
وضع احللــول الالزمــة ملعاجلة 
الفنية والعمل على  املشكالت 
تطوير وزيادة االنتاج واالستثمار 

االمثل للغاز املصاحب«.
وأكد الوزيــر جبار اللعيبي أثناء 
حرص  العقــد  على  التوقيــع 
الــوزارة علــى تطويــر حقول 
بواقــع  والنهــوض  كركــوك 
الصناعــة النفطيــة في هذه 

احملافظة.

خطة لرفع إنتاج غرب القرنة/ 2 إلى 800 ألف برميل يوميًا
لوك أويل الروسية ونفط البصرة تتفقان على تطوير الحقل

على وفق االتفاقات 
التي تم التوصل 
اليها ستكون شركة 
لوك اويل واحدة من 
أكبر المستثمرين 
وأرباب العمل في 
العراق في السنوات 
المقبلة

جانب من حقل غرب القرنة 2
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزير الطاقة والصناعة اإلماراتي، 
أمس  املزروعي،  محمد  بن  ســهيل 
األحد، إن منظمة أوبك تســتهدف 
استقرار السوق وليس حتديد السعر.
احلالي،  أوبك  رئيس منظمة  وأوضح 
أن املنظمة وضعت خطة تستهدف 
بالنظر  والطلــب  العــرض  موازنة 
للخزين الســتراتيجي وأنه يعنيها 
حتفيز االســتثمارات، مشيرا إلى أن 
منتجي أوبك ال يســتهدفون سعرا 

معينا للنفط.
من جانب آخر، أشــار املزروعي، إلى 
أن اإلمــارات تركز حاليا ينصب على 
االســتثمار فــي قطاعــي التكرير 

والبتروكيماويات.
»ملتقى  على هامش  املزروعي  وقال 
التكرير  فــي  لالســتثمار  أدنــوك 
املساحة  »لدينا  والبتروكيماويات«: 
القطاع،  لتنمية  والســوق  والقدرة 
وقــد آون األوان لنركــز على قطاع 

التكرير والبتروكيماويات«.
وأعلنــت شــركة بتــرول أبوظبي 
عزمها  األحــد  »أدنوك«  الوطنيــة 
اســتثمار 165 مليار درهم )نحو 45 

مليــار دوالر( على مدى الســنوات 
عمليات  لتوســعة  املقبلة  اخلمس 
التكريــر في مجمــع الرويس الذي 
يضم أحد اكبر مصافي النفط في 

العالم.
وقــال ســلطان أحمد اجلابــر وزير 
التنفيذي  والرئيس  االماراتي  الدولة 
للشركة إن املشروع الضخم سيزيد 
قدرة اجملمع علــى التكرير بنحو 65 
باملئة لتصل الــى 1,5 مليون برميل 

يوميا بحلول 2025.
كما يتضمــن البرنامج خطة لبناء 
واحــدة من أكبــر كّســارات املواد 
اخلــام في العالم، مــا يزيد الطاقة 
اإلنتاجية للبتروكيماويات من اجملمع 
من 4,5 ماليني طن سنوياً في 2016 
إلى 14,4 مليون طن ســنوياً بحلول 

.2025
وتنتــج االمــارات 2,8 مليون برميل 
من النفط يومياً، وتقّدر احتياطاتها 
وتخطط  برميل.  مليــار   100 بنحو 
االمــارات لزيادة قدراتهــا االنتاجية 
هذا العــام من 3,2 ماليــني برميل 
يوميــا الى 3,5 ماليــني بنهاية عام 

.2018
وأبوظبــي، عاصمة دولــة االمارات 
االمارات  أغنى  املتحدة، هي  العربية 

الســبع. ومتلك ابوظبي اكثر من 90 
باملئة مــن احتياطــي النفط اخلام 
االماراتــي الــذي يقدر بـــ98 مليار 

برميل.
في السياق، قالت احلكومة الهندية 
في بيان إن شــركة »نفط أبوظبي 
الوطنية« )أدنوك( ستورد أول شحنة 
من النفط إلــى االحتياط النفطي 
مطلع  فــي  للهند  الســتراتيجي 
األسبوع املقبل، لتصبح أول شركة 

أجنبية تستأجر مخزوناً في البالد.
تتحوط ضد  التــي  الهنــد،  وتبني 
اخطار أمن الطاقة بينما تســتورد 
النفطية، مخزوناً  معظم حاجاتها 
باطن  في  مستودعات  في  للطوارئ 
مليــون   36.87 تســتوعب  األرض 

برميل من اخلام.
وقــال البيان إن الرئيــس التنفيذي 
لـ»أدنــوك« ســلطان اجلابــر ووزير 
برادان،  النفط الهنــدي دارمينــدرا 
الذي يزور دولة اإلمــارات في الفترة 
من 12 إلى 14 أيار اجلاري، سيعطيان 
النفط  اإلشــارة إلنطالق شــحنة 
االحتياط  إلــى  املتجهــة  األولــى 
النفطي الســتراتيجي في ماجنالور 

في بجنوب الهند.
وقال البيان إن »أدنوك« ستخزن نحو 

5.86 مليون برميــل من النفط في 
املستودع على نفقتها اخلاصة. وهذا 
هو أول استثمار رئيس لـ»أدنوك« في 

قطاع الطاقة الهندي.
دولة  فــإن  لبيانات متاحة،  ووفقــاً 
اإلمارات العربية كانت سادس أكبر 
مورد للنفط إلى الهند في الســنة 

املالية املنتهية في آذار 2018.
لنفســها  أوبــك هدفا  ووضعــت 
الــدول  فــي  اخملزونــات  بخفــض 
خمس  متوســط  إلى  الصناعيــة 
سنوات. وقال مســؤولون في أوبك 
إن املنظمــة بحاجــة إلــى حتديد 
حجم اخملزون املستهدف في حزيران 

لتقيس مدى جناح االتفاق.
النفط  صــادرات  تراجع  وســيقود 
اإليرانــي إلــى ضغوط أكبــر على 
األســعار التي ارتفعت هــذا العام 
بسبب اتفاق خفض اإلمدادات املبرم 

بني أوبك ومنتجني مستقلني.
وارتفــع خام برنت أكثــر بعد إعالن 
ترامب قراره يــوم الثالثاء وأغلق يوم 

اجلمعة عند 77.12 دوالر.
وجتتمع أوبك فــي حزيران للبت في 
مع  باالشتراك  النفطية  السياسة 
املنتجني املســتقلني املشاركني في 

اتفاق خفض اإلنتاج.

تقـرير

أوبك تواصل استهدافها استقرار سوق الخام
استثمارات نفطية إماراتية جديدة بنحو 45 مليار دوالر

عمان ـ رويترز:
أفادت بيانات مــن دائرة اإلحصاءات 
العامــة األردنيــة أمــس األحد أن 
معدل التضخم في األردن انخفض 
إلى 0.23 باملئة في نيســان املاضي 
مقارنة مع 0.43 باملئة في الشــهر 

السابق.
تتوقــع احلكومــة أن تبلغ نســبة 
اململكة للعام احلالي  التضخم في 

نحو 1.5 باملئة.
الى ذلك، ارتفــع صافي الدين العام 
املستحق على األردن في الربع األول 
من العــام بنســبة 3.3 باملئة إلى 
)37 مليار دوالر(  26.28 مليار دينــار 

مقارنة مــع 25.4 مليــار دينار في 
نهاية 2017.

على  املنشورة  اإلحصاءات  وأظهرت 
املوقع اإللكتروني لوزارة املالية أمس 
األحــد أن صافــي الديــن الداخلي 
لألردن فــي نهايــة آذار املاضي بلغ 
اخلارجي  والدين  دينــار  مليار   14.43

11.84 مليار دينار.
وتبلغ نســبة صافي الديــن العام 
األردني 91.4 باملئــة من الناجت احمللي 

االجمالي.
على صعيد آخر، وقع وزير التخطيط 
االردنــي عماد  الدولــي  والتعــاون 
االيطالي  والسفير  الفاخوري  جنيب 

بروزاي  الســيد جيوفاني  في عمان 
إتفاقية إطارية للتعاون التنموي بني 
حكومة اململكة األردنية الهاشمية 
اإليطالية،  اجلمهوريــة  وحكومــة 
صياغتها  علــى  االتفاق  مت  والتــي 
لتحديــد املعاييــر التي ســتقوم 
ايطاليا من خاللها بدعم االردن في 

تنفيذ برامجه الوطنية للتنمية.
وســتحل هــذه االتفاقيــة محل 
بني  املوقعة  الفني  التعاون  اتفاقية 

احلكومتني بتاريخ 16 حزيران 1965.
االتفاقية  هــذه  ان  الفاخوري  واكد 
االطارية تهدف إلــى تعزيز التعاون 
بني  العالقــات  وتطويــر  الثنائــي 

البلدين بشــكٍل عام، وتركز بشكٍل 
االمنائي  التعــاون  تعزيز  على  خاص 
بني البلدين، ودعم الســتراتيجيات 
واخلطــط الوطنية األردنيــة، ورفع 
االيطاليــة  املســاعدات  كفــاءة 
يتماشــى  مبــا  لــألردن  املقدمــة 
مــع املبــادئ الدوليــة وااللتزامات 
في  إيطاليا  الناشــئة عن عضوية 
االحتاد األوروبــي، كما وتتضمن هذه 
احلكومتني  بــني  اتفاقاً  االتفاقيــة 
على وضع برنامج للمساعدات كل 
ثالثة ســنوات يحدد فيها االولويات 
والبرامــج واملشــاريع القطاعيــة 

وحجمها.

تراجع التضخم في األردن إلى 0.23 % 

منظمة أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انطلقت أمس األحــد مبقر األمانة 
أعمال  العربية  للجامعــة  العامة 
للجنة  واألربعني  اخلامس  االجتماع 
التنفيــذ واملتابعة ملنطقة التجارة 
احلــرة العربيــة الكبرى، برئاســة 
صالح  محمــد  وميثلها  اإلمــارات 

شــلواح مستشــار وزير االقتصاد، 
االقتصاد  وزارات  ممثلي  ومبشــاركة 

العربية.
العربيــة  اململكــة  وفــد  ورأس 
عام  مدير  االجتماع  إلى  السعودية 
واإلسالمية  العربية  العالقات  إدارة 
بوزارة املالية حســني بن شــويش 

الشويش.
ويناقش االجتمــاع على مدى ثالثة 
أيام عــدد من البنود أهمها متابعة 
تطبيــق منطقــة التجــارة احلرة 
العربيــة الكبــرى وتفعيــل مبدأ 
احلرة  التجارة  ملنطقة  الشــفافية 
اللتزام  آلية  ووضع  الكبرى  العربية 

الــدول العربيــة بقــرارات اجمللس 
املرتبطة  واالجتماعي  االقتصــادي 

بإمتام املنطقة.
ويبحث االجتماع تقرير احتاد الغرف 
اخملتص  الفريق  ومتابعــة  العربية، 
التجارية،  املعاجلــات  آليــة  بوضع 
ومناقشــة تقرير وتوصيــات فريق 

في مجال حماية  واخملتصني  اخلبراء 
املستهلك.

األول مــن  اليــوم  وجــرى خــالل 
عقد  على  االتفــاق  االجتماعــات 
اجتماع اســتثنائي للجنة التنفيذ 
واملتابعة في ضــوء ما قدمه رئيس 
وفــد اململكة العربية الســعودية 

بشــأن مجموعة من العوائق التى 
تواجه الصــادرات العربية في عدد 
من الــدول العربية، وعليه مت حتديد 
دولة عربية  ولــكل  االجتماع  عقد 
احلــق فى عــرض أية معوقــات او 

مشاكل تواجهها.
العامــة  االمانــة  قدمــت  كمــا 

للجامعــة العربيــة آليــة اللتزام 
اجمللس  بقــرارات  العربيـــة  الدول 
والقمـم  واالجتماعـي  االقتصـادي 
منطقـة  بإمتـام  املرتبطـة  العربية 
الكبـرى  العربيـة  احلـــرة  التجارة 
واملوافقـة  تــــم تعديلهـا  والتـي 

عليهـا.

اجتماعات مكّثفة لمتابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
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ماذا ترى عندمــا تنظر إلى هاتفك أو 
جهازك اللوحي؟ وحدات؟ صور؟ إلهاء 

رقمي؟ أرى البيانات.
 كل يــوم، نخلق كميــات هائلة من 
املعلومات، وله نوع من األثر من فتات 
اخلبز التي تشــكل خريطة ملصاحلنا، 
وعاداتنا، وتفاعالتنا. وبالنسبة ألولئك 
منا الذين هم في صناعة التخطيط 
احلضــري، توفر مجموعــات البيانات 
املتباينــة هذه فــرص كبيــرة. إذا مت 
استخدامها بشــكل صحيح، ميكن 
املستخدمون  ينشئها  التي  للبيانات 
املدن  بناء  على  اخملططني  مســاعدة 
التي تلبي بشكل أفضل االحتياجات 

احلقيقية للناس.
لكننا نواجه مشــكلة: العالم يغرق 
حرفيا في البيانات. وإذا أراد اخملططون 
االســتفادة الكاملــة مــن جميــع 
عن  الناس  ينتجهــا  التي  املعلومات 
غير قصد، فإنهم بحاجة إلى حتسني 
األساليب التي يتم بها جمع البيانات 
القطاعني  وحتليلها وتقاســمها بني 
العام واخلــاص. وإذا جنحنا في حتقيق 

ذلك، فإن أكبر العقبات التي يواجهها 
العالم - بــدءا من الفقــر إلى تغير 

املناخ - قد تصبح أكثر مرونة.
ومن أهــم االبتكارات التــي تتبناها 
وكاالت التخطيــط العاملية: مفهوم 
املعلومات   - املفتوحــة«  »البيانــات 
التي ميكن ألي شــخص استخدامها 
لتحســني أي جانب من جوانب احلياة 
البيانات املفتوحة،  العامة. وفي بيئة 
يتم توفير مجموعات بيانات من النقل 
والتعليــم والرعايــة الصحية وعدد 
ال يحصــى من مجموعــات البيانات 
األخــرى للقطــاع العام لتحســني 
اخلدمــات احلالية أو إنشــاء خدمات 
جدیــدة. على ســبيل املثــال، جتمع 
قاعدة العناوين الوطنية الفرنســية 
أجل حتســني  املوقع من  معلومــات 
التحليل املكاني وأوقات االســتجابة 
للطــوارئ، في حني تســهل منصة 
األوروبي  لالحتــاد  احلضرية  البيانــات 

تبادل البيانات عبر االحتاد األوروبي.
وعندما تعمــل احلكومات واجلامعات 
ومراكــز البحوث ومراكز االبتكار معا 

لتبادل املعلومات، يصبحون شــركاء 
التخطيط  عمليــة  فــي  حقيقيني 
احلضــري. وميكن أن يؤدي اســتخدام 
البيانــات املفتوحة أيضــا إلى تعزيز 
الشــفافية وبناء الثقــة في عملية 
صنــع القــرار وسياســات احلكومة 

الرسمية.
ومن املؤكــد أنه من الضروري التغلب 
علــى العديد من التحديــات قبل أن 
تتمكــن احلكومات من فتــح بوابات 
البيانــات. يجــب أن حتمــي األطــر 
الشــخصية؛  الهويــة  القانونيــة 
وينبغي اعتمــاد بروتوكوالت البيانات 
لضمان أال تستبعد القرارات السكان 
احملرومــني من التكنولوجيــا؛ وهناك 
حاجة إلــى منصات جديــرة بالثقة 
لتمكني تبــادل البيانات بني الوكاالت 

والبلديات دون خطر التخريب. 
التغلب علــى هذه  ولكــن، مبجــرد 
العقبات، ســتكون فرص التخطيط 
األفضل غير محــدودة عمليا. توضح 
الذهبية، في شــكل تفاصيل  احللي 
رقمية، كيفية حترك الناس في البيئة 

التي بنيــت بالفعل وكيف يتفاعلون 
معهــا. وعندما جتمع هــذه البيانات 
مع بيانــات من مصــادر حكومية - 
بنوعية  املتعلقــة  املعلومــات  مثل 
الهــواء أو أمنــاط املــرور أو اجلرمية أو 
الصحــة - ميكن أن تــؤدي املعلومات 
التي يولدها املســتخدمون إلى مدن 
أكثر اســتدامة. على ســبيل املثال، 
ومتى  اخلرائط لكيفيــة  فإن رســم 
يسافر الناس سيسمح للمخططني 
بتقييــم مكان االســتثمار أكثر في 
وســائط نقــل أكثر نظافــة - مثل 
شــبكات تأجير الدراجات أو محطات 

شحن السيارات الكهربائية.
ويعــد التفاعــل بني حتديــات النقل 
واملناخ أحــد أكثر اجملاالت الواعدة في 
اختبار حلول البيانات املفتوحة. اليوم، 
يعيش مــا يقرب من نصف ســكان 
العالم فــي املدن، ولكــن املدن متثل 
نحو ٪75 من انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربون العاملية، وميكن أن يعزى جزء 
كبير منها إلى النقــل. وفي العديد 
من أنحاء العالم، أدت اســتراتيجيات 

القــرن  فــي  احلضريــة  التنميــة 
العشــرين إلى خلق مــدن فوضوية 
بالنظر  ولكن  الســيارات،  على  تركز 
إلى تســارع وتيرة التحضر، فإن هذا 
النهج غير مســتدام. وفي مواجهة 
هــذه التحديات، أصبحــت البيانات 
املفتوحة أداة رئيسية في إعادة حتديد 
عمليــة التخطيط احلضــري. ولهذا 
الســبب فإن حكومتي تستخدمها 
لفهــم كيف تؤثــر قطاعــات مثل 
وغيرها  والطاقة،  والزراعــة،   - النقل 
- على اســتراتيجيات التخفيف من 
حدة تغيــر املناخ. ومــن املزمع وضع 
النظام الوطنــي ملقاييس تغير املناخ 
في كوســتاريكا، الذي يجري تطويره 
حاليــا، كأداة بيانات مفتوحة املصدر 
مختلف  مــن  املعلومات  ســتدمج 
الــوكاالت الوطنية فــي بوابة عامة 

واحدة.
والهــدف من ذلك هو املســاعدة في 
حتســني عملية صنع القــرار وتعزيز 
قــدرة البــالد علــى رصــد أهدافها 
املتعلقــة بتغير املنــاخ والوفاء بها. 

املطاف، سيتم استخدام  نهاية  وفي 
النظام إلشراك ســكان كوستاريكا 
في برامج االستدامة، في حني سيتم 
تقاســم شــفرة املصدر مع البلدان 

النامية األخرى.
بنــاء عالم   حقا ســوف يســتغرق 
البيانات املفتوحة  وقتا طويال؛ والناس 
أن تصبح مرتاحة  إلى  ســوف حتتاج 
لفكــرة املعلومــات التي ينشــئها 
املستخدم من أجل تعميمها بحرية. 
بالفعل  اعترفت  قد  احلكومات  ولكن 
بأهميــة البيانــات املفتوحــة فــي 
مواجهة حتديات التخطيط الرئيسة. 
إن بوابة تغير املناخ في كوســتاريكا 
هي مجرد مثــال واحد على الكيفية 
التي ميكــن بها لتحســني الوصول 
التخطيط  ييســر  أن  املعلومات  إلى 

احلضري.
لذلك، في املــرة القادمة التي تلتقط 
الهاتف الذكي اخلاص بك، قف حلظة 
للنظر في اإلمكانــات الكاملة لهذا 
اســتدامة  أكثر  مســتقبل  اجلهاز. 

للجميع بني يديك.

ليس مجرد تخلٍّ عن اتفاق أو انسحاب 
منه، بل هو ضربــة موجعة للعالقات 
الدولية فــي الصميــم، ومتغير بالغ 
اخلطــورة يــكاد يوازي ســقوط جدار 
برلــني عــام 1989، وســقوط بنايتي 
مركز التجارة الدولي في نيويورك عام 
2001، واحلرب التي قادتها أميركا على 
العــراق عــام 2003، كل هذه األحداث 
أدت بالعالقــات الدوليــة إلــى مزيد 
الرئيس  واحلروب، قــرار  الفوضــى  من 
األميركــي دونالد ترامب االنســحاب 
من االتفاق النووي اإليراني، رمبا يشكل 
أخطــر تهديد للعالقــات الدولية في 
آثاره  األخيــرة، وســيترك  الســنوات 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
العالقات،  ـ األمنية، على مجمل هذه 
عوضاً عن أن هذا القرار يسجل سابقة 
بالغة اخلطــورة على مدى ثقة اجملتمع 
الدولــي إزاء االتفاقيــات واملعاهدات، 

بالنظــر إلــى أن هذا القــرار جاء من 
طرف واحد، قام بالفعل بالتوقيع على 
االتفاقيــة، وثم أيضــاً برغم معارضة 
جميع األطراف املوقعة عليه بعد إدارة 
ظهر واشــنطن لكل محــاوالت هذه 

األطراف لعدم اتخاذه.
هذا القــرار، يتزامن مــع جتديد وزيادة 
العقوبــات األميركية على إيران، إالّ أن 
هذه العقوبات ســتطال فــي اجلوهر 
حلفــاء أميركا في أوروبــا، عوضاً عن 
أنها ســتطال االقتصاد األميركي من 
خالل الشــركات واملصــارف واملصانع 
األميركيــة التي تتبــادل التجارة مع 
الــدول األوروبية، كما مــع إيران خالل 
الفتــرة من توقيع االتفــاق عام 2005 
األميركي  االنســحاب  قــرار  وحتــى 
منه، اجلميع ســيتضرر من هذا القرار 
الدول  وبعــض  باســتثناء إســرائيل 
تكتف  لم  التــي  اخلليجية  العربيــة 

بالتعبير عن شماتتها بإيران، بل بالغت 
في احلمــاس عندما قامت إســرائيل 
املواقع العســكرية في  بضرب بعض 
التي  األجواء  من  مســتفيدة  سورية، 

سادت إثر اتخاذ القرار املشار إليه!
لم يكن الرئيس األميركي بحاجة إلى 
رئيس احلكومة  التي قدمها  »الدالئل« 
اإلســرائيلية في اطار عرض مسرحية 
درامية حول عدم التزام إيران باالتفاقية، 
ليتخــذ ترامب قــراره بهذا الشــأن، 
لكن إشــارته إلى هذه »املســرحية« 
لدى تبريره اتخاذ القرار، يشــير إلى أن 
التأكيد  القرار  الدافع األساســي وراء 
على أن إدارته تعمل بــال كلل أو ملل، 
لصالح الدولــة العبرية التي كان لها 
موقف معارض قبل وبعد التوصل إلى 
اإليراني،  النووي  امللف  بشأن  االتفاقية 
وذهب بعض املعلقني األميركيني على 
هذا القــرار بالقول، إن شــعار ترامب: 

)أميــركا أوالً( بــات اآلن وبعــد اتخاذ 
قراره باالنســحاب من االتفاق النووي: 
)إسرائيل أوالً( خاصة بعد تناول العديد 
األضرار  واملعلقني جوانب  املتابعني  من 
األميركيــة التي ســتلحق باالقتصاد 
واإليراني  األوروبــي  وليس  األميركــي، 
فقط، جــراء العقوبــات املتوازية مع 
القرار، عوضاً عــن األضرار ذات الطابع 
السياســي، من خالل شق التحالفات 
التقليدية بني أوروبا والواليات املتحدة، 
مع إشارة إلى أن حتى بريطانيا احلليف 
األقــوى تقليديــاً في أوروبــا للواليات 
األوروبي  االحتاد  خالفت  والتي  املتحدة، 
في شــن احلرب على العراق عام 2003، 
والتي لم تكتف مبســاندة أميركا بل 
ساعدت في تزويد املبررات لهذه احلرب، 
حتى بريطانيا، اصطفت إثر هذا القرار 
إلى جانب كل من أملانيا وفرنســا، وقد 
عارضتــا احلــرب على العــراق بخالف 

يتوجب على  بريطانيا، في متغير كان 
اإلدارة األميركية أن تأخذه باحلســبان 

وهي تدرس االنسحاب من االتفاقية!
إالّ أن إدارة ترامــب لــم تأخــذ ذلــك 
باحلســبان، بل أنها متادت عندما اعتبر 
البعــض أن هــذا القــرار، موجه إلى 
إيران وإلــى احللفــاء األوروبيني، هؤالء 
الذين عارضوا قــرار االعتراف بالقدس 
ونقــل  العبريــة  للدولــة  عاصمــة 
الســفارة األميركية من تل أبيب إلى 
القدس احملتلة، عقــاب االحتاد األوروبي 
عموماً، وبريطانيا وفرنسا وأملانيا على 
املوقف،  لهــذا  وجه اخلصــوص نظراً 
جاء بشــكل انتقامي مــن خالل قرار 
االنســحاب مــن االتفاق النــووي، إالّ 
أن الــدول املتضررة، خاصــة بريطانيا 
وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا مــن قرار 
االنسحاب، ال تتمكن من اتخاذ موقف 
أوروبي موحــد، بالنظر إلــى االختراق 

األميركــيـ  اإلســرائيلي لالحتاد، فقد 
أحبطت إســرائيل قبــل يومني صدور 
بيــان عن االحتــاد األوروبــي يدين نقل 
السفارة األميركية إلى القدس احملتلة. 
االختراق األميركي اإلسرائيلي كان عبر 
ثــالث دول: رومانيا والتشــيك واللتني 
ســتنقالن ســفارتهما كما الواليات 
املتحدة إلى القدس احملتلة، إضافة إلى 

اجملر.
االقتصادية  العناصــر  جملــة  ولعّل 
القرار  عــن  الناجمــة  والسياســية 
وراء  النووي،  االتفاق  بشــأن  األميركي 
دعوة أوروبية جديدة، للسعي من قبل 
أوروبا  إلى تعزيــز قدرة  األوروبي  االحتاد 
على الدفاع عن مصاحلها االقتصادية، 
حســب دعوة وزير اخلارجية الفرنسي 
برونو لومير، الذي أشــار إلى أن أوروبا ال 
ميكن لها أن تستمر خاضعة للقرارات 

األميركية!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

آنا لوسيا مويا
منسقة مستدامة 

للنقل والتنقل 
في مركز التنمية 

الحضرية في 
كوستاريكا.

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

مدينة البيانات
PROJECT
SYNDICATE

ترامب وحمامة السالم
إياس الساموك

دور المحكمة االتحادية 
العليا في حفظ الحقوق 

السياسية للمكونات الدينية
نصت املادة )49/ أوالً( من الدســتور على أنه »يتكون 
مجلس النواب من عدد من األعضاء بنســبة مقعد 
واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق ميثلون 
الشــعب العراقي بأكمله، يتــم انتخابهم بطريق 
االقتراع العام الســري املباشــر، ويراعى متثيل سائر 

مكونات الشعب فيه«.
وقد راعت احملكمة االحتاديــة العليا هذا التوجه، في 
العديد مــن احكامها، ونحن اليوم خضنا االنتخابات 
العامــة جمللــس النواب، ممــا يتطلب االلتــزام بهذه 
االحكام بوصفها ملزمة للسلطات كافة، وتستمد 
ذلك االلــزام من الدســتور بكونه القانــون االعلى 
واالســمى في البالد واملســؤول عن توزيع صالحيات 

السلطات الرئيسة.
ومن هذا املنطلق نود االشــارة إلى تصريحات ظهرت 
عبر وســائل االعالم قبل االنتخابات من مرشــحني 
وشخصيات ينتمون إلى قسم من مكونات الشعب 
العراقــي عبروا عــن مخاوفهم مــن امكانية عدم 
حصولهم على حقهم الدستوري في التمثيل داخل 

مجلس النواب.
وازاء تلــك اخملاوف، يجــب التأكيد علــى أن احملكمة 
االحتادية العليا تطرقت إلى احلقوق السياسية لتلك 
املكونات وبنحــو صريح في احكامهــا، وقد اعلنت 
عنها في وسائل االعالم ألكثر من مرة، وجند أن ال ضير 
من التذكير بها مجدداً، وهي حكمها الصادر في عام 
2010، الــذي جاء متفقاً مع حكم املادتني )14( و )20( 
من الدســتور املتعلق باملساواة بني العراقيني، بجعل 
املقاعد اخملصصة للمكــون الصابئي املندائي ضمن 
دائرة انتخابية واحدة في انحاء العراق كافة، أســوة 
باملكون املســيحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة اكبر 
في احلصول على مقعــد أو اكثر في مجلس النواب، 

وعدم تشتت أصواتهم بني الدوائر االنتخابية.
اما بالنســبة للمكــون االيزيدي، فقــد صدر حكم 
دســتوري مينحهم عدد مقاعد نيابية تتناســب مع 
عدد نفوسهم في انتخابات مجلس النواب، على وفق 
اإلحصاءات الرســمية املعتمدة استناداً إلى احكام 

املادة )49/ أوالً( من الدستور.
وهذه االحــكام، جاءت التزاماً مــن احملكمة االحتادية 
العليا بتطبيق الدســتور نصاً وروحاً، وشعوراً منها 
باملســؤولية امللقاة على عاتقها بحفــظ التمثيل 
السياسي للمكونات في مجلس النواب إضافة إلى 
صيانة حقوقها الدينية والثقافية لها، هذه العوامل 
كانت سبباً رئيســاً في وصول العراق إلى مقعد في 
اجمللس التنفيذي الحتاد احملاكم واجملالس الدســتورية 
العربية مؤخراً، بوصفه اســتحقاق وطني وجزء من 
املنهاج العام للدولة باالنفتاح على احمليطني العربي 

والدولي.
• كاتب في الشؤون القانونية



تغير حياتــي متاما« رأى اعــداد املعتقلني 
الفلســطينيون الهائلــة، رآهم غاضبني 
ومقاتلني شجعان من اجل احلرية. »توصلت 
حلقيقة ال حتتمل، كنت أســير في اجلانب 
االخر..كان النزالء هــم اليهود وأنا لم أكن 
ســوى نازي«. فيقرر الرحيل الى اوربا بعد 
تسليم زيه العسكري.«لم أر حينئد سوى 
إن اســرائيل بلد بغيض ولم أشا ان تكون 

لي عالقة به بعد اليوم« ص22
 فالبلــد الذي يقام على اســس عنصرية 
ومينــع الفلســطيني من العــودة لدياره 
بينما يحث ويشجع كل يهودي لترك بلده 
االصلي والهجرة الســرائيل.. ال يســتحق 

االنتماء اليه.
فخالل العشر سنوات القادمة عرف جلعاد 
عتسمون احلقيقة التي اقيم عليها بلده.. 
بلدهم طواعية  الفلسطينيون  يترك  »لم 
كما قالوا لنا في املدرسة. بل مت تطهيرهم 
عرقيا بصــورة وحشــية على يــد جدي 

وفصيلته«.
  لم يهتم عتســمون بالسياســة لكنه 
كان يتابع خطابات اليســار االســرائيلي 
»انهم كانوا الى حــد كبير ناديا اجتماعيا 

اكثر منه قــوة ايديولوجية دافعها الوعي 
االخالقــي«. ويســلط الضــوء على وهم 
انتهازيني،  ويعتبرهم  االســرائيلي  اليسار 
احلرب  ايــدوا حكومتهم في  فمعظمهم 
لغزة..يعملون  وقصفهــم  لبنــان  علــى 
لصالح الصهيونية. في فصل اخر يوضح 
ســبب انتماء اليهود للحركات اليسارية 
فــي اوربا »االنتســاب اليهودي لليســار، 
خطوة انتهازية سياسية بدال من اشكال 

اليقظة االخالقية« ص 174
فاليهود اليساريني يناقضون فكرة اليسار 
األساســية التي تدعو الى تخطي االثنية 
والديــن والعرق ..بينما »اليســار اليهودي 

وجد للحفاظ على هوية قبلية يهودية«

اليهودية ديانة وليســت قوميــة لتعتبر 
اقلية..كتــاب جلعاد يؤكــد، الصهيونية 
واالفكار التي دعت لها اختلقت ذلك النشاء 
دولة اســرائيل والتي هي وسيلة ابتدعها 
الغرب، امريكا وبريطانيا للســيطرة على 

منطقة الشرق االوسط.
وايزمــان  الصهاينــة مثــل  فاملفكــرون 
النازية  سبقت  افكارهم  وجابوتنســكي، 
بالتطــرف العنصري.. وبناءا على دعاويهم 
بقــى اليهــودي معزوال لم ينســجم مع 

احمليط الذي يعيش فيه. 
املساعدين،  أي  الســايعانيم  وخلقوا فئة 
أي عمــالء للصهيونية مــن اليهود خارج 
اســرائيل. فهــؤالء يخونون األمــة التي 
ينتمون اليها كمواطنني، بذريعة االخالص 
لفكرة االخوة العشائرية أي للصهيونية. 

 ويبني الكاتب قســوتهم مع من يختلف 
معهم، فحرضــوا يهود كنــدا على قتل 
اوسروفســكي الذي يعيش في كندا ألنه 
خان الصهيونيــة! ليثبتون انــه ال يوجد 
كنديــون يهود بل الــوالء للصهيونية اوال 
من ثم للبلد الذي يعيشوه. وهذا ماتفعله 
عصابات املافيا، تقتل كل من يتخلى عنها 

ويفضح جرائمها.
باســرائيل..فتلك  التتعلق  »الصهيونيــة 
الصعب  اقليمية....ومــن  ملكيــة  مجرد 
حتديد اين تصنع القرارات الصهيونية.. رمبا 
في الكينيســت أو في امريــكا أو في وول 

ستريت.
»الصهيونيــة كنظام من شــأنه ان يؤثر 
العاملية..فالفلسطينيون هم  في الشؤون 
ضحايا هوية سياسية عاملية وليس مجرد 
والعراقيون  االســرائيلي.  االحتالل  ضحايا 
الصهاينة  اليهود  من  املتســللني  ضحايا 
البريطانيــة واالمريكية.. فــي االدارتــني 

فاالمريكيــون والبريطانيــون والى حد ما 
مالي،  إلضطراب  عرضة  الغرب..جميعهم 

أي الى لكمــة صهيونيــة« اذا لم ميتثلوا 
ألوامرهــا. فالصهيونية جعلت من امريكا 
بجاللــة قدرها، شــرطيا عامليــا حلماية 

مصاحلها وامنها!.
يبني  بالوثائق  ومدعوم  ســاخر  باســلوب 
لنــا جلعاد كيــف ان الصهاينــة اليهود 
املسيطرين على االقتصاد، كيف خططوا 
االميركي  العام  الرأي  بتحييد  وســاهموا 
عــن احلــروب التي شــنتها ضــد العراق 
غرينســبان  خطة  مثل  اقتصادية  بحيلة 
الذي شــجع االمريكان لشراء منازل حتى 
تأييدهم حلكومة  لكسب  منهم.  الفقراء 
بــوش االبن وغــض الطرف عــن حربهم..

لكنهم بعد العجز عن تســديد القروض، 

أُســترجعت املنازل منهم وباتوا اكثر فقرا 
من قبل! »يذكرني غرينسبان بجراح متبلد 
االحســاس يخرج مــن عمليــة جراحية 
مطولة ليقــول للعائلة التي تنتظر بقلق 
»لقد كانت العملية ناجحة لكن عزيزكم 

لسوء احلظ لم تكتب له النجاة« ص63 
زعمــاء الصهاينة يدينــون اليهودي الذي 
يندمج باجملتمع الذي يعيش بني ظهرانيه، 
فرنســيا او املانيا او غيــره. واالدعاء بأنهم 
واملناصب،  الوظائف  مــن  كانوا محرومني 
خدعة ووْهم. فهم يســيطرون على جتارة 
ديانتهم  له..وقبــول  ينتمون  الــذي  البلد 
بالربا عزز مواقعهــم االقتصادية وبالتالي 
عاملية  كحركة  فالصهيونية  السياسية. 

تتحكم مبقادير الدول السيما من الناحية 
االقتصادية لكي تبقى اسرائيل..املتهاوية، 
كما يراهــا الكاتب. فالغرب خاصة امريكا 
تســتقتل للدفاع عن اسرائيل ليس فقط 
ألنهــا شــبيهة لهــا في جتميع شــتات 
املواطنني من كل البلدان ..بل ألنها تشكل 
استراتيجية مهمة لفرض هيمنتها على 

العالم. 
بالــغ الصهاينــة فــي موضــوع معاداة 
الســامية والهولكوســت وحرق املعابد. 
فيؤكد الكاتــب »اذا لم تكن هناك معابد 
محروقة قد يذهب املوســاد االســرائيلي 
ويحرقها بنفســه..من مبــدأ الغاية تبرر 
بنعيم  الكتاب  ويستشــهد  الوســيلة« 
جلعــادي صاحــب كتــاب )فضائــح بن 
غوريون( كيف حــاول الصهاينة اذاء يهود 
العراق إلجبارهم على الهجرة إلســرائيل، 
فزرعوا قنابل في مكتبة وكالة املعلومات 
االمريكية في الكنيس أي املعبد اليهودي 
لتصويــر العراقيــني على انهــم معادين 

لالمريكان واليهود..
ويســخر من عقلية تضخيم اخلوف وخلق 
وهــم التهديــد والقتل. يذكــر لنا نكتة 
ابدؤوا  »برقيــة يهوديــة:  يهوديــة قدمية 
بالقلق، التفاصيل تتبــع« فزعماء اليهود 

استغلوا اخلوف سياسيا منذ البداية.
»اخلطاب السياســي اليهودي يأخذ دائما 
صيغة النفي..فاليهودي السياســي يقف 
دائما ضد شــيء ما أو منفصل عن شيء 
ما..وهــذا األمر ابعد مايكــون عن وصفة 

مثالية حلياة اخالقية مساملة« ص78
سياسة  ميارسون  االســرائيليون  فاليهود 
الذي  األذى  زاد حجــم  االســقاط. »كلما 
نســببه لآلخرين أصبحنا أكثر تعودا على 
الشــر والعدوان. وكلما تعاملنا بقســوة 
اكبر مع اآلخــر ازداد رعبنا من احتمالية أن 
يتصرف ضحايانا بالقدر ذاته من بشاعتنا« 

ص195
وعن الهولكوســت يقول: »الديانة األكثر 
شرا، فباسم معاناة اليهود، تصدر رخصة 
بالقتل والتدمير وشن هجوم نووي واالبادة 
والتطهير العرقــي« ص218. وكغيرها من 
الديانات تطرح نفســها كحقيقية ازلية 

تتخطى اخلطاب النقدي.
وعن حنينه للوطن »لم احن إلسرائيل وال 
تل ابيب..بل للقرى الفلســطينية..وكلما 
اردت زيارة الوطن اذهب ألجور رود الشــارع 
املشهور باملطاعم واملقاهي العربية« احد 

شوارع لندن املعروفة. 
عتســمون،  جلعاد  البريطاني  فالكاتــب 
يعرف نفسه على أنه »فلسطيني يتكلم 

العبرية«.

ابتسام يوسف الطاهر
كتب عنه البروفيسور جيمس بتراس استاذ 
علم االجتمــاع في جامعــة بينغهامتون 
بنيويورك ومؤلف كتاب )نفوذ اســرائيل في 
الواليــات املتحدة( »كتاب مــن التائه، رائع 
ومحفز للفكر..يقدم اســتنتاجات بشــأن 
اليهود والديانة اليهودية، قد يراها البعض 
لكنهــا ضرورية لفهم سياســة  صادمة 
الهوية االســرائيلية ودورها على املســرح 

العاملي«.
يبدأ الكتــاب The Wandering Who? )من 
التائه؟( مبقولة السرائيل شاحاك » جعلني 
النازيون اخشــى أن أكون يهوديا، وجعلني 

االسرائليون اشعر باخلزي لكوني يهوديا«.
الشــهير  البريطاني  واملوســيقار  الكاتب 
جلعــاد عتســمون او آتزمــون، يحكي في 
كتابه النقدي(مــن التائه؟) بجرأة وصراحة 
عن تاريخــه العائلي، جــده كان احد افراد 
عصابــة الهاغانا التي ارتكبــت مجازر دير 
واحلاقد  الفلسطينيني،  وغيرها ضد  ياسني 
على كل من يختلف معه أو يقف في طريق 
احللــم اليهودي، فكرهه لليســار اليهودي 

يفوق كرهه للنازية.
بالرغم من اســتخدامهم للفلسطينيني 
في بناء دورهــم والعمل في مزارعهم كما 
يفعل املســتعمرون في كل مــكان. لكنه 
في بداية حياته لــم يلتق بأي منهم. »كنا 
كشــباب مقتنعني بأن اليهود حقا شعب 
اهلل اخملتار.. وألننا علمانيــون ربطنا جناحنا 
في حرب االيام الستة بخصائصنا وقدراتنا.. 
من جانبهم كان الفلسطيينون يخدموننا 
صاغرين..لــم يظهروا مقاومــة جماعية..

والهجمات يشنونها بصورة متفرقة، فتعزز 
شعورنا بأننا محقون وتواقني لالنتقام..« ص 

16
عشــقه للموســيقى بدل رؤيــاه ونزعته 
القومية املتطرفة، فبذل قصارى جهده حني 
التحق باجليش االســرائيلي ليتجنب )نداء 
الواجب( كما يقول »لــم يكن حينها ألني 
داعية للســالم وال ألني كنت ابالي بشــان 
الفلسطينيني، بل ألني ببساطة فضلت أن 

اكون وحدي مع آلة الساكسفون«.ص 19
انتمى لفرقــة موســيقية تابعة للجيش 
لكن كرههــم للجيش كما يقول، جعلهم 
يعزفون بطريقة سيئة لكي اليستدعوهم 

حلفل عسكري.
لكنه كجندي ذهب الى لبنان إلحياء حفالت 
موسيقية. هناك زار ســجن )انصار( سيء 
الصيت »هذه التجربة كان من شــأنها ان 
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دراسة

شعرتشكيل

صافية الحلو
ترجمة ستيفاني دالل

إرث

هل اخترعْت أمهاتنا الوحدة
أم هي من جعلت منهن أمهاتنا

أأجنَبَنا الصمت
أم البحــث فقــط عن تفســير لهذا 

السكوت؟
أمن غير اجملدي الصالة ألخوتنا

بلغة لم يتعلموها قط
بنات من نحن

إن كنا نشيخ قبل أمهاتنا؟
هل كان ألجلهم أن سّموا أجدادنا

أبناء كانون الثاني
يصّفهم املستعمر رتالً

ومينحهم سنة ميالدهم حسب طولهم
ال جواب

ننحدر من رجاٍل
ال يعلمون متى ولدوا

ونساء ُعرِْضَن عليهم في الصور
أبناءهم غادروا البالد

جربوا العاطفة
فأجنبوا بنات مليئات بلغة خاطئة

آخرون
نبدأ ألن العوالم التي قبلنا قد انتهت

أحياناً بشكل مفاجئ
وأحياناً أخرى باالحتراق

فــي بعــض األوقــات نكون قــد جنونا 
والتقينا

أحياناً أخرى ال أجنو أنا
مرات قد تصبح أفضل ورمبا ال، وتشــعر 

باإلرهاق من رائحة دخاني
املوتــى يضربون لــي جذوراً فــي املدن 

الغريبة
أمتنى لو تأتي للزيارة
أزيُح األشباح جانباً

ألفسح لك مجاالً في السرير
وأتوضأ في  النائم  أتسّلق فوق جسدك 

العتمة
أركع وأقول أنا آسفة

اســتمع إلى رجــل يداعب أوتــار عود 
محفور ومطلي

الصوت سائل ميلئني
تستيقظ، وأنا أبكي

لن أدعك تسمع األغنية
تستيقظ، وأنا أصّلي

أردد متيمًة
دون أن أقّدم لك الترجمة

بورتريه شخصي كخريطة
وما البلد إال رسُم خٍط

اليوم أرســم خطاً اسود سميكاً حول 
عينّي

فهما بلٌد!
وخطاً أحمر سميكاً حول شفتّي

فُهما بلٌد!
والســكني التي تقطع البصل ترســم 

خطاً سلساً عبر إصبعي
وذلك بلد أيضاً!

والقمــاش الضيق يحّز خطــاً أرجوانياً 
ناعماً في بطني

وعندما ابتسم كأمي خٌط أسود صغير 
يظهر للحظة بني أسناني األمامية

ومقابل كّل بلٍد خسرته
أصنع بلداً آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األصل  ســودانية  شاعرة  احللو  صافية 
ولــدت فــي امريــكا عــام 1991، في 
مجموعتهــا الشــعرية )أبنــاء كانون 
الثاني( احلائزة على جائزة »ســيلرمان« 
تعالج  افريقــي،  ألفضل كتاب شــعر 
واجلنســية  والهجرة  االنتماء  مواضيع 

والصراع بني الهويتني.

قصائد

يوما«، لكنها امتدت على مدار العام، رغم 
العســكري،  للمجلس  الســلطة  انتقال 
وظل موجودًا أيام األحداث الكبرى »مذبحة 
ماسبيرو«، »أحداث مجلس الوزراء«، »أحداث 
محمد محمود«، أثناء ذلك بدأت معارك بني 
الســلطة االنتقالية وفناني الشارع، وكان 
محو الغرافيتي من اجلدران محًوا للذاكرة. 
محو الذاكرة، كما هو معروف، أداة السلطة 
السواء.  املســتعمر على  وأداة  املســتبدة 
الحظ مثاًل ضربات القــوات األميركية في 
العراق عند الغــزو. الحظ حتركات االحتالل 
اإلســرائيلي في فلســطني، إنه يستهدف 
األماكن الثقافية واألثرية، يســتهدف هذه 
الرمزية وهذه الداللة الهوياتية. إنه تكنيك 
معــروف، ألن مبحو الذاكرة متحــو الهوية، 
وكان ضروريًا للســلطة اجلديــدة أن متحو 
هوية الثورة من الشوارع، أن متحو بصماتها. 

معاداة الغرافيتي
لن تســتمر فترة ازدهــار الغرافيتي طوياًل، 
لتبدأ مرحلة مــن مطاردة الفنانني، مرحلة 
ســتبلغ قمتهــا مــع وصول السيســي 
اللحظة ستتولى  بداية من هذه  للرئاسة. 
الســلطة مهمــة احلفاظ علــى اجلدران، 
ومحــو كل العبارات »املســيئة« املوجهة 
لها، بعد أن اســتطاعت بالفعل محو كل 
رســومات اجلــدران، خاصة جدارية شــارع 
محمد محمود، واحدة من أجمل رسومات 
الغرافيتي وأكثرها نضًجا وتعبيرًا عن الثورة 
والثورة املضادة. اســتمرت احلروب الصماء 
لفتــرة طويلة نســبًيا، تشــّبه فيها فنان 
فيمحون  يرسم  الزيبق«،  بـ«علي  الشــارع 

الرسمة، فيعيد رسمها مرة أخرى، أو يكتب 
عبارة مستفزة مثل »كل ما متسح هرسم 
تاني« في داللة متحدية واضحة. يفعل ذلك 
في أوقات الليل، إذ اســتطاعت الســلطة 
أن تؤثر بخطابهــا التحريضي في املواطن 
العادي، فبات الفنان ال يخشــى الســلطة 
فحســب، بل املواطنني أيًضــا. تزامن ذلك، 
أو كان داللــة، لتراجع الصــوت الثوري في 
الشارع في مقابل سيطرة القوى الرجعية 
املعاديــة للفــن وللحياة. فبعــد 30 يونيو 
والتفويــض بالقتل ومذبحة رابعة، حققت 
الســلطة العسكرية مكاســب لم تكن 
حتلم بها، وســيطرت علــى الفضاء العام 
بأكثر مما ســيطر عليه مبــارك، ونبتت من 
جديد، وبحدة أكبر، أنياب أجهزة األمن، فلم 
تتراجع الثورة إلى اخلانة صفر فحســب، بل 
إلى ما قبــل الصفر بكيلومتــرات. وخالل 
فترة الرئاســة األولى للمارشال، انتهى فن 
الغرافيتــي، واختفى فن الشــارع من كل 
اجلــدران، ليعود إلى ســيرته األولى: جدران 
تغطيها اإلعالنــات أو جدران مدارس حترض 
على اخلير وفعل املعــروف واحترام املدرس. 
وبنفــس كتم الصوت الثــوري وقمعه، لم 
يتبق من الغرافيتي إال ظــالل في الذاكرة، 

كأنه لم يكن إال محض حلم.

تشابهات وتكرار   
الغرافيتي في مصر  وانتهاء  حكاية صعود 
)علــى األقل املــوات املؤقت( تتشــابه مع 
قصة كورتاثر املشــار إليها. القصة حتكي 
عن فنانــي غرافيتي، رجل وامرأة، ال يلتقيان 
أبًدا، كل منهما يأتي ليضيف رسمة بجوار 

رسمة اآلخر، يأتيان بشــكل متعاقب، كل 
منهمــا يعرف أنــه مطارد، ومــن األفضل 
لكليهمــا أال يلتقيا أبًدا. وفي النهاية، املرة 
الوحيدة التي يلتقيان فيها ســتكون املرة 
األخيرة، إذ تأتي أجهزة األمن لتلقي القبض 
على أحدهما أثناء الرسم، فيما يراها اآلخر 
وهي تنســحب وتغيب في األفق، مرســلة 
لــه نظــرة وداع. بحرفية، التقــط الكاتب 
األرجنتينــي العالقة بني الفن والســلطة، 
عالقة القط والفأر، معلًنا النهاية احلتمية، 

انتصار القوة والسالح.
ريبيرتي  بيريــث  الكاتب اإلســباني  أضاف 
منظورًا  أكثــر تفصياًل في رواية عن فناني 
الشــارع، بعد أن رافقهم لفتــرات طويلة 
أثناء عملهم، وكان يسيطر عليه سؤال أي 
مكســب يحققونه من هذا العمل. ماديًا، 
ال يحققون أي مكاســب، هــي طريقتهم 
للتعبير واحلياة، وعبر مســاحات أوسع من 
احلرية ميكنهم اإلبداع، مثل أي فن آخر. لكن 
فناني ريبيرتي ال يعانون أزمات سياســية، 
بذلــك تنطلق مهمتهم مــن دافع جمالي 
يشــوبه النقــد االجتماعي، مثــل بدايات 
الغرافيتي املصــري، وإن كان املصري اضطر 

إلى ذلك لظروف القمع السياسي.
في آخــر املطاف، قصــة القــط والفأر ال 
تنتهــي، وعادة مــا يبحث الفــأر عن طرق 
جديدة للتســلل إلى أرض القط، والهروب 
املناســبة،  اللحظة  من املصيــدة. وفــي 
مثل حلظــة يناير أخرى، ســيمأل الفنانون 
كل اجلدران برســومات تســجل اللحظة 
واللحظات املاضية، حتى ولو كانوا يعرفون 

أن فنهم ليس إال فًنا زائاًل.

أحمد عبد اللطيف 
الغرافيتي وســيلة للتمرد  منذ والدته، كان 
ومعــاداة التقليديــة، من هنا يأتــي الفارق 
اجلوهري بينــه وبني اجلداريــة الفرعونية، أو 
استخدام احلائط للدعاية أو لتدوين الذكرى. 
بطريقة عمليــة، الغرافيتي محاولة للتمرد 
ممزوجة بالنية لتدوين التاريخ وحفظ الذاكرة، 
أو هو محاولة مستقلة مللء فراغ الصحافة 
واإلعالم املزيف، كما أشارت إحدى الرسومات 
على جدار أرجنتيني. هذه كانت بداياته منذ 
ما يقــرب من قرن في أميركا الالتينية، وهذه 
كانت بداياته في مصر منذ عام 2007. الالفت 
أن بدايات الغرافيتي لم تكن سياسية، أو لم 
تكن سياســية واضحة، لكن لن يكون ذلك 
الفًتا لــو عرفنا أنه ظهر في ظل ســلطات 
ديكتاتورية، ولم تكن مساحة احلرية تسمح 
بأكثر من نقد اجتماعــي أو اللجوء للمجاز 
صعب الفهم، ولم يكن االختيار الثاني يالئم 
طبيعة فن الشــارع الذي يستهدف املواطن 
العادي ال النخــب الثقافية. مبحض صدفة، 
كان ظهور الغرافيتي مبصر في سياق تكوين 
حركة 6 إبريل وحركة كفاية وفنانون من أجل 
التغيير ومترد عمــال غزل احمللة، ورغم أنه لم 
يخرج عن أهدافه االجتماعية أو اجلمالية، إال 
أنه كان رأس السهم لفن سيكون أحد أهم 

عالمات ثورة يناير.

بداية أخرى
كانت ثورة يناير، اخلارجــة عن املألوف، حتتاج 
إلى وسيلة تعبير غير تقليدية، تؤثر في املارة 
في كل مكان، فكان فن الشــارع برسوماته 
وتعليقاته هو الفن املناســب للحراك. كسا 
الغرافيتي جدران ميدان التحرير والشــوارع 
املتفرعة منه، مناديًــا باحلرية ومبادئ الثورة، 
لكــن كان أيًضا أداة لتوثيق األحداث، من هنا 
احلادة  والعبارات  الشــهداء،  كانت رسومات 
ترمومترًا للحرية  العسكر، وكان  ضد حكم 
التي اســتولى عليها املواطن في الشــارع. 
أصبح »الشــارع لنا« بعــد أن كنا محرومني 
من الفضاء العام، وبقــدر تقدم الثورة، كان 
الغرافيتي يتقدم. كان أحد دالالت ســيطرة 
الشعب وعجز السلطة. وبعد أن قضى فنان 
الشارع ســنوات في الظل، مثله مثل بطلي 
قصة »غرافيتــي« خلوليو كورتاثر، ها هو اآلن 
يخــرج وتعرفه اجلماهير، ال يعرفون اســمه، 
لكنهــم يعرفون هيئته، يشــاهدون أدواته، 

ويراقبون تطور الرسمة.

حالة الـ 18 يوماً
نتحدث اآلن عن عام 2011، حني خرج الشعب 
املصــري من قمقمه، فامتــزج التمرد بالفن 
بالشعر، حالة سميت باســم »حالة الـ18 

قراءة لكتاب جلعاد عتسمون - من التائه؟

الكاتب والموسيقار 
البريطاني الشهير جلعاد 

عتسمون او آتزمون، 
يحكي في كتابه النقدي(

من التائه؟ )بجرأة وصراحة 
عن تاريخه العائلي، جده 

كان احد افراد عصابة 
الهاغانا التي ارتكبت مجازر 

دير ياسين وغيرها ضد 
الفلسطينيين، والحاقد على 
كل من يختلف معه أو يقف 

في طريق الحلم اليهودي، 
فكرهه لليسار اليهودي 

يفوق كرهه للنازية.

جدران بدون غرافيتي: تحقيق نبوءة الفن الزائل

غالف الكتاب

من اعمال جبر علوان

الغرافيتي
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مخاوف من القانون اجلديد
وزاد القانون اجلديد ملكافحة اإلرهاب 
والنشــطاء  احلقوقيني  مخاوف  من 
يزيد من تقييد  الذين اعتبروه قانونا 
النشاطات املقيدة أصال في اململكة.

اعترافات مقاتلون اجانب ] 12 [
عدد  األخيــرة  اآلونــة  فــي  تزايــد 
يلتحقون  الذين  األملان  اإلســالميني 
باجلماعــات املتطرفة "للجهاد" في 
صفوفهــا. وفي هذا الســياق مثل 
خمسة أشــخاص يشتبه في أنهم 
من منظمة "الشــباب" اإلسالمية 
املتعاطفني  الصومالية وواحــد من 
معهــم أمــام إحــدى احملاكم في 
فرنكفــورت اليــوم 12 يونيو 2015، 
بتهمة التورط فــي جرائم متعلقة 
باإلرهاب. ويتهم النائب العام  الرجال 
اخلمســة باملشــاركة في أنشطة 
تنظيمات اسالموية "جهادية" خالل 
الوقــت الذي قضوه فــي الصومال 
وباإلعــداد لهجمات تهــدد الوالية 
األملانية. وقال النائب العام إن الرجال 
أعمارهم  تتــراوح  الذين  اخلمســة 
مــا بــني 23 و31 عاما ســافروا من 
فرانكفــورت إلى الصومــال وتلقوا 

تدريبات هناك على القتال املسلح.
ويعد "كريشنيك  مواطن املاني من 
اصول تركيــة، أول متهم أملاني تتم 
فرانكفورت  مدينــة  في  محاكمته 
بتهمة   2014 منتصــف ســبتمبر 
املشــاركة في القتــال في صفوف 
تنظيــم "الدولة اإلســالمية" بعد 
اعــالن املانيا حظــر التنظيم. وقد 
تصاعد االجرائــات االحترازية ومنها 
اصــدار وتعديل قوانــني جديدة ضد 
املتطوعني االملــان للقتال في العراق 
وســوريا ودوال اخــرى بعدما اعلنت 
رئيســة احلكومــة االملانيــة اجنيال 

ميركل دعمهــا للحكومة العراقية 
مبحاربــة "الدولة االســالمية" في 

العراق.
وقد حــذرت االســتخبارات األملانية 
علــى لســان "هانز يورغ ماســن" 
رئيــس املكتــب االحتــادي حلمايــة 
الداخلى من  األمن  الدســتور جهاز 
عودة "اجلهاديني" من سوريا والعراق 
التقارير كشــفت عــن وصول عدد 
"اجلهاديــني" الذيــن غــادروا أملانيا 
للقتال في ســوريا والعراق إلى أكثر 
600 شخص، وفق االستخبارات  من 
األملانية وأن  اكثر من تسع  أشخاص 
تفجيرات  نفــذوا  األقل  منهم على 
انتحاريــة وان %20 منهم عادوا الى 

املانيا وهم حتت املراقبة. 
التقارير كشــفت عن وجود مااليقل 
عــن 50 فتــاة املانيــة مــن اصول 
بالتنظيــم.  التحقــت  مختلفــة 
وأضافــت التقاريــر أن ما ال يقل عن 
أملان شــاركوا  تســع "جهاديــني" 
في عمليــات انتحارية في ســوريا 
والعراق، فيما عبــرت وزارة الداخلية 
األملانية عن قلقها من تنامي ظاهرة 
سفر متشــددين أملان لالنضمام في 
اإلسالمية.  "الدولة  تنظيم  صفوف 
لســان  وعلى  االملانيــة  احلكومــة 
املستشارة االملانية"ميركل" انتقدت 
بوابة  واعتبرتها  التركيــة  احلكومة 
تدفق "اجلهادين" من اوربا الى سوريا 

والعراق وبالعكس.
التنظيم  حريــص على عودة هؤالء 
اوربا لكي ميثلو شبكة  الشباب الى 
عمل وخاليا نشطة غير نائمة داخل 
االملانية كشفت  االستخبارات  اوربا. 
في وقت ســابق عن وجود شــبكة 
عمــل داخــل املانيا تقــوم بتجنيد 

الشباب.
إن حظــر التنظيــم فــي املانيا من 
شــانه يدفع شــبكة عمل "الدولة 

االســالمية الــى العمل الســري، 
ويســتنفر مقاتليه لتنفيذ عمليات 
وهذا عادة مايحصل عند التنظيمات 
الى  تتعــرض  عندمــا  "جلهاديــة" 
الضغوط مــن قبل اجهزة مكافحة 
الرقابة  ورغم  واحلكومــات.  االرهاب 
فأن  العنكبوتيــة،  الشــبكة  على 
التنظيــم ممكــن يصعد نشــاطه 
االعالمي والدعائي،  قرار احلظر ممكن 
ان يســتمثره "اجلهاديون" في املانيا 
واوربــا ايجابيــا لصاحلهم بتصعيد 
حالة الكراهية ضد الغرب وكســب 

مقاتليني جدد.
] 12 [صحيفة ام القرى

وحتــاول احلكومة االملانيــة ان متد يد 
املســاعدة لألملان الراغبني بالتخلي 
عن "الدولة االســالمية" واجلماعات 
"اجلهادية" بجهــود داعمة من وزارة 
العــدل االملانية التي مــن املقرر ان 
تاخذ خطــوات وإجــراءات قضائية 
ملعاجلــة هذا الفكــر املتطرف، هذه 
تخفيف  تتضمن  ان  ممكن  اإلجراءات 
وبدئت  التحقيق،  وطــرق  العقوبات 
تقدم معاجلــة فكريا اي باملناصحة. 
اعلنت احلكومة  الســياق  وفي هذا 
االملانيــة في 8 يونيــو 2015 افتتاح 
مركــز "احليــاة" لإلرشــاد من أجل 
إنقاد الشــباب وخاصة الفتيات من 
دعاة  مســاعي  ملواجهة  التطــرف 
التطــرف إلــى اســتقطاب وإغراء 
بأشكال  منهن  والفتيات  الشــباب 
مختلفــة، مما دفع باملســؤولني في 
إرشــادية  مراكز  إنشــاء  إلى  أملانيا 
تساهم في توعيتهم. ان الهدف من 
هذه السياســات االملانية هو ايجاد 
التحاق  اسباب  الى  ومعاجلات  حلول 
هؤالء الشباب ب "الدولة االسالمية" 
والتنظيمات اجلهادية" اكثر من هدف 
انــزال العقوبات. اخلطــوات االمنية 
تخضع  املانيــا  في  واالســتخبارية 

لكي  الدستورية،  واحملكمة  للقضاء 
ال تعــد انتهاكا للدســتور االملاني. 
عن  االملانية  االستخبارات  وكشفت 
اخضاع اعداد من العائدين للمراقبة 
الســرية. يشــار ان االســتخبارات 
االملانية تنشــط امــام "اجلهاديني" 
داخل  وتتخذ خطــوات اســتباقية 
مناطق النزاع منها ســوريا والعراق 
واحيانا فتح  من خــالل مصادرهــا 
ابواب خلفيــة مع  احلكومات ومنها 

النظام السوري.
وفي هذا السياق قال منشق سوري 
اإلســالمية"   "الدولة  تنظيــم  عن 
)داعش(  مطلع شهر فبراير2015 إن 
الهدف األول واألساســي للتنظيم 
هــو تأســيس دولة إســالمية في 
العالم العربي ، ومن ثم التمدد نحو 
الــدول األخرى. وفقــا لتقرير )أ ش أ( 
وأوضح املنشق  ـ في تصريح خاص 
لتليفزيون شــبكة )سي إن إن(  ـ أن 
املقاتلني األجانب ، مبجرد انضمامهم 
لصفــوف التنظيم يعتبرون بالدهم 
"كافرة" وينبغي قتالها ، وإذا وجدوا 
فرصــة ســينفذون هجمــات في 
بالدهــم. وقال" إن الهدف من اختيار 
مقاتــل غربي لتنفيــذ عملية ذبح 
الصحفي األمريكي "جيمس فولي" 
، هو عرض صورة أن شــابا أوروبيا أو 
غربيا أعدم أمريكيا ، كما أنه يعد في 
الوقت نفسه محاولة جلعل اآلخرين 
خــارج ســوريا يشــعرون باإلنتماء 
"للدولة اإلســالمية"  وأنه ميكنهم 
فعل أي شيء لدعم التنظيم داخل 

بالدهم".

داعشي منشق يروي كيف جندت 
مجموعته االجانب في صفوفها

"الدولــة  عــن  منشــق  كشــف 
اإلســالمية" بـ"داعش" مطلع عام 
2015 الطريقة التي يتم فيها جتنيد 

العناصر اجلديد لالنضمام للمقاتلني 
وخصوصا من األجانب الغربيني. بني 
املنشق الذي فضل عدم ذكر اسمه 
أو إظهــار صورته وال حتــى صوته 
احلقيقــي في مقابلة مــع CNN أن 
املراحــل األولية للتجنيــد تتم من 
خالل وســائل التواصل االجتماعي، 
مثــل تويتر والدردشــة عبــر نظام 
غوغل، حيث يتم اســتقبال العديد 
من الرســائل عبر صندوق الرسائل 
بإرســال هذه  القيــام  أو  اخلاصــة 
الرسائل إلى أشخاص يظهر ميلهم 

للمشاركة بـ"اجلهاد" في سوريا.
وأشــار املنشــق إلــى أن الغربيني 
يعاملون معاملة خاصة، ففي إحدى 
املراسالت طلب شــاب بريطاني من 
البريطانية  "مانشســتر"  مديتــة 
بسؤال "أمير" املنشق إذا كان ينبغي 
القتال  أو  القدوم إلى ســوريا  عليه 
في بلده، ليرد عليــه األمير: "اذا لم 
يكتب لك اهلل الشهادة في سوريا، 
فيمكنه شن احلرب في بلده."وألقى 
املنشــق الضوء على أن حســابات 
"الدولة اإلســالمية" تتلقى العديد 
مــن مختلف أنــواع األســئلة عبر 
مواقعها ذاكرا أســئلة ألشــخاص 
يريدون رؤية مقاطع فيديو لعمليات 
إعدام علــى يد "الدولة" وأســئلة 
أخرى حول الزواج من فتيات سوريات 

وغيرها.
12 ـ صحيفة ام القرى

واعترافات  التحقيقــات  كشــفت 
املقاتلون االجانــب، بان اعداد منهم 
كانوا اصال بعيدين عن الدين وال صلة 
لهم، وهناك اعداد التحقت بتنظيم 
داعــش لتحقيــق حاجــات غريزية 
ومادية منها ممارســة اجلنس وتناول 
اخملــدرات واحلصول على املكاســب 
املادية باالضافة الــى الزعامة. وفي 
مراجعة اســباب "غزوات" التنظيم 

الى االيزيدية وســبي النساء، ممكن 
ان ينــدرج هــو لتوفيــر مايحتاجه 
مقاتلو داعش من منممارسة اجلنس 
واملتعة من النساء في "دولة" فقدت 
املقاتلني،  اعدا  امام  النســاء  موازاة 
فهو يعتقد ان اســتقطاب النساء 
امرا هاما  ووجودهن في "خالفتــه" 
ضمــن منطلــق ادارة وتنظيم امور 

"الواليات".

اعتقال أملاني مشتبه في 
انضمامه لداعش في مطار 

دوسلدورف
 وفقا لتقرير "رويترز، د ب أ "اعتقلت 
الســلطات األملانيــة فــي مطــار 
دوســلدورف شــابا أملانيا يشــتبه 
فــي انضمامــه لتنظيــم "الدولة 
اإلسالمية" في ســوريا. املشتبه به 
واحد من مئات األملان الذين انضموا 
إلــى القتال في ســوريا، وتشــكل 
للســلطات  مشــكلة  عودتهــم 
االملانية   الشرطة  اعتقلت  األملانية.  
خــالل مارس 2015 رجــال )22 عاما( 
لالشــتباه في انضمامــه لتنظيم 
املعــروف  اإلســالمية"  "الدولــة 
إعالميا باســم "داعش" والقتال مع 
املتشددين في سوريا. وجرى اعتقال 
الرجــل ويدعى "كرمي مــارك ب" في 
مطــار دوســلدورف. ويشــتبه في 
أنه تدرب على اســتخدام الســالح 
اإلســالمية"  "الدولة  تنظيــم  مع 
والتخطيط لهجمات بعد الســفر 
إلى ســوريا عبــر تركيا فــي مارس 
2013، وانضمامــه للتنظيم بحلول 
تشرين أكتوبر من نفس العام. وعاد 
"كرمي مــارك ب" إلى أملانيا في بداية 
عــام 2014 لكنه ســافر مرة أخرى 
إلى ســوريا في يوليو 2014. وذكرت 
وســائل إعالم أنه سعى للعالج في 
أملانيــا إلزالة شــظايا قنبلة يدوية 

استقرت في جسده لكنه تراجع عن 
ذلك وعاد إلى الشرق األوسط. 

خلية "فولفسبورغ"
وفي تقرير للكاتب  الكاتب "ح.ع.ح، 
د.ب.أ " يقول بانه مثل أمام محكمة 
في مدينة "سيله" األملانية جهاديان 
يفتــرض أنهمــا قاتال فــي صفوف 
اإلســالمية".  "الدولــة  تنظيــم 
أحدهما كشــف عن الوسائل التي 
يجتذب بها املتطرفون الشــباب في 
مدينة فولفســبورغ "للجهاد " في 
ســوريا. أيوب، أحد املتهمني، يحكي 

قصته. 
وحسب التقارير، تبدأ عملية تطرف 
الشباب في لقاءات الصالة. وحسب 
قــول أيــوب، فــإن خطيبــا يتمتع 
بكاريزمــا كبيرة يحًمس الشــباب 
لاللتحــاق "بالدولــة اإلســالمية-

اجلديــدة والعادلة" واخملصصة فقط 
للمسلمني، على حد تعبيره. وبهذه 
الطريقة أطلق اخلطيب دعوة لسفر 
الشــباب إلى ســوريا، كمــا يقول 
أيوب فــي اعترافاته أمــام احملكمة. 
ويضيف أيــوب " ويؤكد اخلطيب أن 
هذا هو اإلســالم احلقيقي، واجلميع 
يذهب إلى هناك، إنــه بلد حديث". 
وبهذه الكلمــات كان اخلطيب يروج 
"الدولة  تنظيم  إلى مناطق  للسفر 
اإلسالمية"، حسب قول أيوب. وكان 
لسفر بعض الشباب من مجموعة 
كبيرا  تأثيرا  إلى سوريا  فولفسبورغ 
دفــع آخرين في اجملموعــة لاللتحاق 

بهم. 

* باحــث عراقي، مقيــم في املانيا، 
اإلرهاب  متخصص في مكافحــة 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 53

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

كانــت مصــر اذ ذاك ال متلــك قوة 
وعدة  معنويــا  مهيأة  عســكرية 
خلوض غمار حرب وبجيش ال يتوقع 
له الصمود قط امام حلف كهذا . 
لكن بفض اقوى دولتني في العالم : 
االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة 
قطبي احلرب الباردة جرى انقاذ عبد 

الناصر بل حقق نصره .
في ذلك احلني , وبأســتقراء الوضع 
السياسي العاملي , لم تكن اي من 
هاتني الدولتني تهتمان قالمة ظفر 
ببقاء عبد الناصر او بسقوطه بعد 
ان اعلن في مؤمتــر باندونغ ابتعاده 
عنهما ورفضه الدوران في فلك اي 
منهما بتبنيه سياسة احلياد وعدم 
االنحياز والدعوة لها بكل حماسة .
اال ان هذين القطبني كانا يخشيان 
من ان يجر هذا الغزو الكريه الى ان 
تنقلب احلرب الباردة الى حرب حارة 
الذري  . قد يستخدم فيها السالح 
مجلس  فــي  نفوذهما  فمارســتا 
االمن وهددتا بتدخــل االمم املتحدة 
ثم هددت الواليات املتحدة بريطانيا 
بأنهيار نقد السترلنك على ما هو 
معروف . واســرع خروشــوف رغم 
انشــغاله بأخمــاد ثــورة هنغاريا 
الغزاة بهجوم  الدميقراطية يهــدد 
صاروخي واخــذت الواليات املتحدة 

فرفضت  جديــا  مأخذا  التهديــد 
رفضا قاطعا اي تنســيق سياسي 
مــع بريطانيا وبأي وجــه قبل متام 
االنسحاب . حتى الدول االعضاء في 
حلف بغــداد الذي اقام عبد الناصر 
عليــه الدنيا ولــم يقعدها . فقد 
الفوري  باالنسحاب  وبشدة  طالبوا 
. ومت ذلك واســتغل االمر استغالال 
دعائيا في رفــع مكانة عبد الناصر 
درامي  وبشــكل  وهكذا   . ونظامه 
ال مثل له ورغــم اخلذالن الذي مني 
به اصبــح دور الدولتني العظيمتني 
شئنا ام لم نشأ دورا ثانويا بالقياس 

الى عبقرية عبد الناصر .
االســباب  من  واحدة  هــذه  كانت 
الرئيســية التي زودتــه بالطموح 
والقوة على متابعة مشــاريعه في 
البالد الناطقــة بالعربية وامتطاء 
وخوض  اجلمــوح  العروبة  حصــان 
املتالطم  الشــاملة  الوحدة  عباب 
. فتالحقــت هزائمه ولم يبتســم 
احلظ له كما ابتســم فــي العام 

1956. واحلظ يأتي مرة واحدة. 
يتحدث امللك حســني فــي كتابه 
املوسوم "يســتقر الرأس مضطربا 
عــن املؤمتــرات التــي حاكها عبد 
الناصــر الغتيالــه فيقــول فــي 
احكام  من  "بلــغ   :212 الصحيفة 
وتنــوع املؤامــرات التي نســجت 
لقتلي , بحيث صرت اشــعر احيانا 
التي  املركزية  الشــخصية  وكأني 

تــدور حولها رواية بوليســية – لم 
تعد مؤامرته تزعجني )يقصد عبد 
الناصر ( ألني كنت اكتشــفها في 

الوقت املناسب ".
ســأخل قليال بالسياق كما فعلت 
االن الذكــر هنــا , ان التقارير التي 
كانت تصــل الرئيــس املصري من 
عبــد اجمليد فريد في تلك االيام دلت 
بشكل ال مرد له ان العراق سينضم 
وشيكا الى ج ع م . ونشرت صحف 
القاهرة بعناويــن ضخمة مثال نبأ 
اســتبدال اسم شارع امللك فيصل 
بأســم عبد الناصر . واكدت اذاعة 
صوت العرب من القاهرة ان الوحدة 
الهدف   " الكاملــة كانت  العربية 
احملدد لثوار متــوز ". وكتب له )فريد( 
ان تظاهــرات ضخمة ســارت في 
العاصمــة مــع مواكــب بالفتات 
وصور له تطالــب بالوحدة الفورية 
. وفــزع احلزب الشــيوعي العراقي 
فعال لتلك املوجة الكاســحة ولم 
اطراف شــجاعته فأصدر بيانا فيه 
من اخلوف مــا فيه فضال عن بعض 
مصانعة . نقلتــه االنباء اخلارجية 
في 26 من تشرين االول 1958 وهذا 

هو:
الوحدة  ملبدأ  تأييــده  احلزب  "يؤكد 
العربية الشــاملة مــن احمليط الى 
اخلليج اال ان الشعب العراقي الذي 
يرى   , الدميقراطية  احلريــات  افتقد 
ان نيلها وممارســتها غير ممكن في 

العربية  باجلمهورية  االندماج  حالة 
املتحــدة اذ ال يوجــد هناك معالم 
, والنشــاط احلزبي  للدميقراطيــة 

محرم".
شــهادة عبد اللطيــف البغدادي 

نائب رئيس ج .ع.م 
مهما يكــن وعندمــا ابتعد حلم 
االندمــاج قليال وضــع عبد الناصر 
امل في محاولة الشواف , وبسخاء 
مفرط واندفاع الشاب املراهق الذي 
جتلى فــي ردود الفعل العنيفة بعد 
فشــلها فضال عن املــرارة واخليبة 
اللتني جتدهما في متاب "شهادتي 
للتاريخ " لنائب رئيــس ج.ع./ عبد 

اللطيف البغدادي قال :
"يــوم االثنــني 2 اذار 1959 , حضر 
في  العســكري  ملحقنــا  الينــا 
 , العراق الضابط عبــد اجمليد فريد 
وقام بأبالغ )جمــال( ان هناك حتركا 
عسكريا في اجليش العراقي بهدف 
القيام بأنقالب عسكري ضد قاسم 
وانه  نظامه  وعلــى  للقضاء عليه 
موفد من قبل .. ملعرفة موقف ج.ع.م 
من طلبهم الدعم . وكان الســراج 
)عبد احلميد الســراج ( قد ســبق 
وابلغ جمــال بذلك اثنــاء تواجدنا 
في حلب. وقال انهــم بحاجة الى 
مدهم بقوات عســكرية باالضافة 
الــى بعــض االســلحة ومحطة 
وافق جمال  . وقد  ارســال متنقلة 
على مدهم مبا يحتاجون لكنه ابدى 

تعذر امدادهم بقوات عســكرية ... 
وفي صبــاح االحد 8 اذار علمت من 
جمال ان الثورة قامت في منتصف 
ليلة الســبت وان محطة االرسال 
املتنقلــة قد ارســلت اليهم وكذا 
بعض االسلحة اخلفيفة . واجابني 
بااليجاب عندما استفســرت منه 
عمــا اذا كان هناك توقيت للتحرك 
متفق عليه بني قوات املوصل وقوات 
بغداد . فذكر من املفروض ان تكون 
قوات بغداد قد حتركت ايضا . وتبني 
لنا ان محطة االرسال التي ارسلت 
للثائرين كانت ضعيفة االرسال وان 
اذاعتها غير مسموعة اال ملسافات 
قصيــرة . لذلــك رؤي اســتخدام 
محطة ارســال اخرى سرية لتذيع 
بأســم ثوار املوصل . ووضعت بأمر 
من) جمال ( فــي منطقة الغوطة 
القريبــة من دمشــق واخذت تبث 
علــى انهــا هي نفســها محطة 
املوصل . وارسل جمال بيان الشواف 
كامــال الى وكالــة انباء الشــرق 
االوسط في بيروت والقاهرة لتعمل 
على نشره في صحف اليوم التالي 
كما اخطرت اذاعتا القاهرة ودمشق 
للقيام بأذاعــة جزء اكبر من البيان 
ثام )جمال ( بتحديده هو بنفسه . 
كان )جمال(في حالة ضيق شــديد 
لتدهور املوقف السريع في املوصل 
واعتبــر مــا يجري هنــاك معركة 
شــخصية بينــه وبني )قاســم( . 

ووصلتنا برقية من )عبد اجمليد فريد( 
ان الشيوعيني  في بغداد ذكر فيها 
املدينة  فــي شــوارع  يتظاهــرون 
ويهتفون ضــد ج ع م وبســقوط 
)جمــال( وقــدر عددهم بــاالالف . 
ولم يشــر الى اي نشاط عسكري 
ممن كانوا يدعون انهم مســتعدون 
اذاعة  وقامــت   ... بثــورة  للقيــام 
بغداد باالعالن عن مقتل الشــواف 
فتســاءل )جمال ( بعد وصول تلك 
املعلومــات عنا ميكن اذاعته ... ورأى 
انــه رمبا يســاعد فــي حتقيق رفع 
الروح املعنوية بعد تدهور احلالة في 
املوصل ان تعمد الى تكذيب ما يذاع 
من محطة بغداد وان نواصل االذاعة 
بأن ثوار املوصل ما زالوا مسيطرين 
على املوقف وان الشواف لم يقتل .

وقام)جمال ( بنفسه باعداد ما يذاع 
. واذيــع بعد ذلك بيــان وكأنه عن 
لسان الشــواف من احملطة السرية 

بالغوطة ...
واســتأنفت محكمــة املهــداوي 
كنه(  )خليــل  حملاكمة  جلســتها 
وســمعنا من النــداءات ما ال حد 
له موجهــة الى ج ع م ورئيســها 
)جمال( وجاء عن لسان املهداوي ان 
تقع  الســرية  املوصل  ثوار  محطة 
ولم يكن  السورية...  االراضي  داخل 
)جمال(معنا  يســتمع مــا دار في 
احملكمة . وتساءل عنا دار فيها ولم 
نشــأ ابالغه باحلقيقــة لكنه اصر 

. وظهــر عليه االلم الشــديد بعد 
قراءتها ولم يشــأ ان نراه على هذه 
الصورة , فأســتأذن ودخل غرفته ... 
وقام )جمال( في نفس ليلة 10 اذار 
يلزم وكتب  العدة العداد ما  بأتخاذ 
بنفســه عــدة اخبار لتنشــر في 
الصحف وكانــت كلها تهدف الى 
اثارة الشعب العراقي ضد )قاسم( 
التي حصلت في  وجتسيم اخلسائر 
املوصــل. ومحاولة اثــارة العطف 
ايضا على الثوار بالتنديد باالجراءات 
وادعى  هناك  )قاسم(  اتخذها  التي 
انه قام بأعدام ســتني ضابطا كما 
ادم ايضا كل شــخص مدني شك 
في انه تعاون مــع الثوار وان ذلك مت 
من دون محاكمــة . لكننا تخوفنا 
من املبالغة في هذا االمر فرمبا يأتي 
بنتيجة غير ما نرجو ونتمنى وجتعل 
الشــعب العراقي يحمــل )جمال( 
مسؤولية هذه الضحايا ومع كل ما 
حصل هنــاك , او ان يعرف احلقيقة 
وهي غير ما ذكرنا ويعلم اننا نغالي 
فيما ننشــر من اخبار فيفقد ثقته 
في مــا نعلنه . لكــن )جمال( ظل 

مقتنعا  مبا يفعله.

*اجرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  يحيــى  وســعيد  طيب 
من منشــورات دار أراس للطباعة 
اجلمــل،  منشــورات  والنشــر، 

الطبعة األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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رابع طوتــه سلســلة حلقات  موســم 
مباشــرة من برنامج اكتشــاف املواهب 
»ذا فويس« بعــد مرحلتي »الصوت وبس« 

و«املواجهة«. 
عنوان هذا املوســم وختامه: دموع حتسني 
من العراق. إنه فوز لـــ أحالم بعد احتدام 
املنافسة مع بقية أعضاء اللجنة، املدّربني 

عاصي احلالني، اليسا ومحمد حماقي.
علــى وَْقــع رائعة فيــروز »أنا صــار الزم 
وّدعكــن«، افتتحــت الســهرة اخلتامية 
مباشرة من استوديوهات »أم بي سي« في 
بيروت. املواهب املتنافسة على اللقب أربع: 
املغربي عصام ســرحان من فريق حماقي، 
الكويتي يوسف سلطان من فريق عاصي 
احلالني، التونســية هالة مالكي من فريق 
اليســا، الى دموع حتسني من فريق أحالم، 

الفائزة باللقب واجلوائز.
متّيزت السهرة بإطاللة املدّربني، الذين بدوا 
فــي غاية األناقة، محاولــني اضفاء أجواء 
فرِحة، وهو ما درجت عليه اطالالتهم طوال 
حلقات العروض املباشرة. كّل موهبة أّدت 
أغنيتني على املسرح، ملنح اجلمهور فرصة 
ملشتركه  بالتصويت  خياراته  أكبر حلسم 
املفّضل، كذلك أّدى املدّربون األربعة أغنية 

لكّل منهم مباشرة أمام اجلمهور.
تفــاوت أداء املواهب فــي اإلطاللتني، بني 
َمن قّدم مروراً أقّل مــن املتوقَّع ومن خانه 
احساســه فأخفق فــي إيصــال جوهر 
األغنيــة، وأيضاً بــني َمن تــدارك الوضع 
فنجح في املرور الثاني بالعودة املُسَتحقة 

الى املنافسة.
وفي الســهرة، بدا الفتاً حضــور الفائزة 
باملوســم الفائت نداء شــرارة، وبرغم من 

ارتباكها، استطاعت أن تقّدم أداء مميزاً.
وبينمــا تتّوجها فائزة، ووســط حال من 
التأثر، لم يفت احالم التأكيد أنها ال تتّوج 

دموع فحسب، بل بلدها الثاني العراق.
وبجانب حصد اللقب تشمل جائزة دموع 
إنتاج ألبــوم غنائي من شــركة بالتنيوم 

ريكوردز السعودية.
وكان كل من املتســابقني األربعة قد أدى 
أغنيتني منفصلتني قبل انتهاء التصويت 
وإعالن النتيجة كما قدم كل من جنوم جلنة 
التحكيم أغنية فردية. وكان فاز باملواسم 
الثالثة املاضية كل من نداء شــرارة وستار 

سعد ومراد بوريكي.

وشاركت في احللقة نداء شــرارة الفائزة 
وقدمت أغنية )بعدو عطرك( وهي األغنية 
الرئيســة بألبومها األول الــذي صدر في 

وقت سابق من 2018.
وقالــت أحــالم فــي مقابلة بعــد إعالن 
النتائج: “العراق يســتحق أن يفرح ودموع 
بنــت العراق واليوم افرحت شــعباً كامالً 
بهذا الفوز الذي ستهديه لبلدها وشعب 

العراق العريق”.
من جهتهــا، عّبرت املتســابقة العراقية 
دمــوع، عــن بالــغ ســعادتها حلصولها 
علــى لقب أفضل متســابقة، وقالت في 
تصريحات صحفية: »فخورة بفوزي بلقب 
البرنامج فى موسمه الرابع، خصوصاً وأن 
هذا الفوز كان غير متوقع، حيث إن شعبي 
العراقي في البداية كان غير متقبل فكرة 
كوني بنتاً عراقية مشــتركة في برنامج 
اكتشــاف مواهب، ولكن احلمد هلل فيما 

بعــد تقبل الوضــع، وذلك ألن الشــعب 
العراقــي معروف بطيبــة قلبه، وقد قدم 
لي كامل الدعم بعد أن تأكد من موهبتي 

الفنية«.
وأضافت دموع، أن وجودها في األردن وحدها 
بعيداً عن أهلها أفادها كثيراً، اذ إن الغربة 
مدتهــا بالقوة، وكانت دافعــاً لها في أن 
تشترك فى برنامج ذا فويس، مؤكدة أنها 

تعد األردن موطنها الثاني.
وأشارت دموع، إلى أن فوزها بلقب ذا فويس 
جعلهــا اآلن ممثلة للوطن العربي بأكمله، 
وليس العــراق فقط، وهو ما ســتحرص 
عليه خالل مســيرتها الفنيــة املقبلة ، 
وهــو أن تتوجــه جلميع  جمهــور الوطن 
العربــي، وليس اجلمهــور اخلليجي فقط، 
اليوم في  بأنهــا  وبرهنت علــى كالمها، 
ختام البرنامج أدت أغنية مصرية للفنانة 

شيرين.

اعداد - زينب الحسني: 

اعلنت امانة بغداد، املباشــرة بتحويل بيت 
الشاعر محمد مهدي اجلواهري الواقع في 

حي القادسية الى متحف ومركز ثقافي.
جاء ذلك خــالل لقاء امينة بغداد الدكتورة 
ذكرى علوش جنل الشــاعر الدكتور كفاح 
وحفيدة الشاعر بان فرات بحضور مدير عام 
العالقات واالعالم لبحث مستلزمات حتويل 
بيت الشاعر اجلواهري الذي سكن فيه مع 
عائلته لسنوات طويلة الى متحف ومركز 

ثقافي يليق مبكانة شاعر العرب االكبر.
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم ان أمانة 
بغداد اســتملكت بيت اجلواهري وهو االن 
الهندسية  مالكاتها  وســتقوم  بعهدتها 
املبنى  وترميم  بصيانــة  والبلدية  والفنية 
لتحويله الى متحف ومركز ثقافي بعنوان 
)بيت اجلواهــري( بالتعاون والتنســيق مع 
عائلة الشاعر تعرض فيه مقتنيات وكتب 
ودواويــن اجلواهري وصــوره واوراقه وبعض 

االعمال النحتية اخلاصة به.
وتابعــت، ان املتحــف ســيكون مفتوحاً 
للجمهــور وللوفود لزيارتــه والتعرف على 
حملــات من ســيرة وآثــار الشــاعر الكبير 
وليصبح معلماً ثقافياً مرموقاً يليق مبكانة 

هذه الشخصية الوطنية.
وعبر جنل الشــاعر الدكتور كفاح اجلواهري 
عــن امتنانه وتقديره العالــي ألمني بغداد 
واالمانة ملا بذلتــه من جهود خيرة وحثيثة 
وملموسة لتحويل ذلك احللم الى حقيقة 
على ارض بغداد التي أحبها اجلواهري وطاملا 
تغنى بها عبر عشرات القصائد التي غدت 

اليوم من تراث بغداد.

حياتِه
محمد مهدي بن عبد احلســني اجلواهري، 
شــاعر عراقي يعد من أهم شعراء العرب 

في العصر احلديث
ولــد في مدينــة النجــف، وكان أبوه عبد 
احلســني عاملاً من علماء النجف، أراد البنه 
أن يكــون عاملاً دينياً، لذلك ألبســه عباءة 
العلماء وعمامتهم وهو في سن العاشرة.

وترجــع أصول اجلواهري إلــى عائلة جنفية 
عريقة، نزلت في النجف منذ القرن احلادي 
عشــر الهجري، وكان أفرادهــا يلقبون بـ 
»اجلواهري«  لقبها  واكتســبت  »النجفي« 
نســبة إلى كتاب فقهي قيــم ألفه أحد 
أجداد األسرة وهو الشــيخ محمد حسن 
النجفي، وأسماه »جواهر الكالم في شرح 
شرائع اإلســالم » ويضم 44 مجلداً، لقب 

بعدها بـ »صاحب اجلواهر«، ولقبت أسرته 
»بآل اجلواهري« ومنه جاء لقب اجلواهري.

قرأ القرآن الكرمي وهو في ســن مبكرة ثم 
أرسله والده إلى ُمدّرســني كبار ليعلموه 
الكتابة والقراءة والنحو والصرف والبالغة 
والفقه. وخطط له والده وآخرون أن يحفظ 
في كل يوم خطبة من كتاب نهج البالغة 
وقصيــدة من ديوان الشــاعر أبــو الطيب 

املتنبي.
نظم الشــعر في سن مبكرة،   وأظهر ميالً 
منذ الطفولــة إلى األدب فأخــذ يقرأ في 
كتاب البيــان والتبيني ومقدمة ابن خلدون 
ودواوين الشــعر،   ولقد كان في أول حياته 

يرتــدي لباس رجــال الدين، واشــترك في 
1920 ضد السلطات  ثورة العشــرين عام 
البريطانية، وصدر له ديوان »بني الشــعور 

والعاطفة« عام 1928م.
األولى قد  الشــعرية  وكانــت مجموعته 
أعدت منذ عام 1924م لُتنشــر حتت عنوان 
»خواطر الشعر في احلب والوطن واملديح«.

ثم اشــتغل مدة قصيرة فــي بالط امللك 
فيصــل األول عندما تُوج ملكاً على العراق 
وكان مــا يزال يرتــدي العمامــة، ثم ترك 
العمامــة كما ترك االشــتغال في البالط 
امللكــي وراح يعمل فــي الصحافة بعد أن 
غادر النجف إلى بغــداد، فأصدر مجموعة 

من الصحف منها جريدة )الفرات( وجريدة 
)االنقالب( ثم جريدة )الرأي العام(، وانتخب 

عدة مرات رئيساً الحتاد األدباء العراقيني.
اســتقال من البالط امللكي ســنة 1930، 
ليصدر جريدته )الفرات( ثم ألغت احلكومة 
امتيازها وحاول أن يعيد إصدارها ولكن من 
 َ دون جــدوى، فبقي من دون عمل إلى أن ُعنيِّ
معلماً في أواخر ســنة 1931، في مدرسة 
املأمونية، ثم نقل إلى ديوان الوزارة رئيســاً 
لديــوان التحرير، ومن ثم نقــل إلى ثانوية 
البصرة، لينقل بعدها إلحدى مدارس احللة.

في أواخر عام 1936 أصدر جريدة )االنقالب( 
إثــر االنقالب العســكري الذي قــاده بكر 

صدقــي، لكنــه ســرعان ما بــدأ برفض 
التوجهــات السياســية لالنقالب فحكم 
عليه بالسجن ثالثة أشهر وبإيقاف اجلريدة 

عن الصدور.
بعــد مرور شــهر على ســقوط حكومة 
االنقالب غير اسم اجلريدة إلى )الرأي العام(، 
ولــم تتح لها مواصلة الصــدور، فعطلت 
أكثر من مرة بســبب مــا كان يكتب فيها 
املتعاقبة،  ناقدة للسياســات  من مقاالت 
وكان موقفــه مــن حركة مايــس 1941 
سلبياً لتعاطفها مع أملانيا، وللتخلص من 

الضغوط التي واجهها لتغيير موقفه.
 غادر العراق مــع من غادر إلى إيران، ثم عاد 
إلى العراق في العام نفســه ليســتأنف 

إصدار جريدته )الرأي العام(.
انتخــب نائباً في مجلس النــواب العراقي 
فــي نهاية عام 1947 ولكنه اســتقال من 
عضويته فيه في نهاية كانون الثاني 1948 
احتجاجــاً على معاهدة بورتســموث مع 
بريطانيا، واستنكاراً للقمع الدموي للوثبة 
الشــعبية التــي اندلعت ضــد املعاهدة 

واستطاعت إسقاطها.
 بعــد تقدميه االســتقالة علــم بإصابة 
أخيــه األصغر بطلــق ناري فــي تظاهرة 
اجلسر الشــهيرة، الذي توفي بعد عدة أيام 
متأثراً بجراحــه، فرثاه في قصيدتني »أخي 
جعفر« و«يوم الشــهيد«، اللتان تعدان من 
قمم الشــعر التحريضي، وشارك في عام 
1949 في مؤمتر » أنصار الســالم« العاملي، 
الذي انعقد في بولونيا، وكان الشــخصية 
العربية الوحيدة بني جموع اليهود املمثلة 
فيه، بعد اعتذار الدكتور طه حســني عن 

املشاركة.
شــارك في تأبني العقيد عدنان املالكي في 
دمشق عام 1956 وألقى قصيدته الشهيرة 
)خلفت خاشية اخلنوع ورائي وجئت أقبس 

جمرة الشهداء(
غــادر العراق آلخر مرة، ومــن دون عودة، في 
أوائل عام 1980،  جتول فــي عدة دول ولكن 
التي  الدائمة في دمشــق  كانت إقامتــه 
أمضــى فيها بقية حياتــه حتى توفي عن 

عمر قارب املئة سنة. 

وفاتِه
توفي اجلواهري في احد مشافي العاصمة 
السورية دمشق صبيحة يوم 27 )متوز(سنة 
الثامنة والتســعني،  1997 عن عمر يناهز 
ونظم له تشــييع رسمي وشعبي مهيب، 
شــارك فيه أغلب أركان القيادة السورية، 
ودفن في مقبرة الغرباء في الســيدة زينب 

في ضواحي دمشق.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية
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نهر العراق الثالث وشاعر العرب األكبر

»جوجل« تطلق سلسلة وظائف بيت الشاعر الجواهري متحف ومركز ثقافي
لمواجهة إدمان اإلنترنت

أطلقت شــركة جوجل سلســلة وظائف تســاعد 
املســتعملني على اإلقــالع عن االســتعمال املفرط 
لإلنترنت، وذلــك عن طريق أدوات موجــودة أصاًل على 

الهواتف. 
رئيس مجموعة جوجل سوندار بيشاي، أشار مراراً إلى 
رغبته في الترويج ملا ســماه الرفاه الرقمي، وستعمل 
شــركة البحــث العمالقــة على تطويــر خصائص 
ستســمح باحلد من الوقت الذي ميضيه املستعملون 

على بعض التطبيقات.
وشدد املسؤول عن تطوير املنتجات في »جوجل« على 
أن »الرفاه الرقمي« ســيكون موضوعاً طويل األمد لنا، 
وسيزود الهاتف مستعمليه مبعلومات عن الوقت الذي 
أمضوه علــى التطبيقات، وعدد التنبيهات املرســلة 
يومًيا من كل منها، ملســاعدة املستعمل على قياس 

استهالكه. 
وسيتمكن املستعمل من برمجة احلدود الزمنية، وعلى 
ســبيل املثال حصر مدة استعمال تطبيق معني بـ 15 

دقيقة.

خبيرة تجميل تتحول لشخصية 
الموناليزا باستعمال المكياج

بلمســات ســحرية، جنحت خبيرة جتميل صينية في 
حتويل مالمحها بالكامل باالســتعانة مبســتحضرات 
التجميــل وأدوات املكيــاج، إلــى شــخصية لوحة 
ليوناردو  اإليطالــي  للرســام  أو اجليوكندا  »املوناليزا« 

دافنشي.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أعادت »هاي 
يويا«، البالغة من العمر 27 عاًما، إحياء فتاة »املوناليزا« 
باستعمال املكياج فقط، موثقة ذلك في مقطع فيديو 

نشرته عبر حسابها اخلاص على موقع »اليوتيوب«.
ولــم يكن حتول »هــاي« للموناليزا هــو ما جنحت في 
تنفيذه اذ اســتطاعت أن تغير مالمحها إلى عدد من 
أشهر شــخصيات جنمات هوليوود، من أبرزهن املطربة 

»تايلور سويفت«، و«سيلينا جوميز«.
 

تعرض »الغوريال« لمخاطر االنقراض 
بالكونغو الديمقراطية 

 حذر املســؤلون في االحتاد الدولــي للمحافظة على 
الطبيعة، من اخلطر الذي يواجه الغوريال، والتي تعيش 
في اجلبال شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية بسبب 
الصيادين الذين يعكفون على صيدها عند نزولها من 

اجلبال بحًثا عن الطعام في حقول البطاطس.
وأوضح املسؤولون في االحتاد أن عدد الغوريال ال يتعدى 
880 غوريــال، مطالبــني بوقف عمليــات الصيد غير 
الشرعية في محاولة إلنقاذ هذه الكائنات من مخاطر 

االنقراض.
وأوضح مارتن كازوروي، املســؤول في االحتاد، أنه يبحث 
منــذ 15 عاماً عن أماكن اختبــاء ومتركز هذه النوعية 
من »الغوريال » التي تتسلق اجلبال وال يعرف لها مكان 

محدد.

»ذا فويس« يختتم موسمًا رابعًا

 أحالم تكسب »المعركة« بفوز العراقية »دموع»

ملونشريط
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فن

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

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

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

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

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

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

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

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

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

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

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.
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لندن ـ وكاالت:
تــوج املهاجــم املصــري محمد 
صالح هداف نادي ليفربول والدوري 
اإلجنليــزي املمتــاز كأفضل العب 
األوروبية  الدوريــات  فــي  أفريقي 
ابريل املاضي، وذلك وفقا  لشــهر 
تنظمه  للرأي  اســتطالع  لنتائج 
فوتبول«  »فرانس  مجلة  شــهرياً 
الفرنسية التي تشرف أيضا على 
جائزة »الكــرة الذهبية« كأفضل 

العب في العالم.
وكان محمــد صــالح قــد اختير 
كأفضل العب أفريقــي في أوروبا 
عن أشــهر كانون الثاني وشباط 
الفخــري  اللقــب  لينــال   ، وآذار 
للمرة الرابعــة على التوالي خالل 
والذي  اجلاري،  املوســم  منافسات 
يعتبر أفضل موســم لــه طوال 

مسيرته االحترافية بأوروبا.
وجاء فوز محمد صالح بلقب شهر 
ابريل بعدما تفوق على منافسيه 
مهاجم  زيــاش  حكيم  املغربــي 

نادي اياكس أمســتردام الهولندي 
والبوركينابــي بيرترانــد تــراوري 

مهاجم اوملبيك ليون الفرنسي .
األخيــرة من  الســاعات  وحتــى 

التصويــت ظــل املغربــي زياش 
متفوقاً قبل أن يقلب عليه املصري 
باللقب  ويفــوز  الطاولــة  صالح 
 ،  68% بلغت  بنســبة  الشــرفي 
بينما لم يحصــل النجم املغربي 
ســوى على %31 ، في حني بلغت 

نسبة النجم البوركينابي 1%.
ويأتــي اختيــار محمــد صــالح 
كأفضل العب أفريقــي في أوروبا 
، نظير حتقيقه  لشــهر نيســان 
أفضــل إجنــاز بقيادتــه ليفربول 
النهائي من مسابقة  الدور  لبلوغ 
دوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي 
روما اإليطالــي ليالقي ريال مدريد 
البطولة  نهائــي  في  اإلســباني 

بالعاصمة كييف.
صالح  محمد  بــأن  ذكــره  اجلدير 
اختير كأفضل العــب في الدوري 
الالعبني  قبل  من  املمتاز  اإلجنليزي 
واإلعالميني، إضافة إلى اقترابه من 
التتويج بجائــزة »احلذاء الذهبي« 

كأحسن هداف في »البرمييرليغ«.
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لندن ـ وكاالت:

حتقيق  في  سيتي  مانشستر  جنح 
إجنازين جديدين في بطولة الدوري 
اإلجنليــزي أضافهما إلى إجنازه في 
التتويــج بلقب املســابقة للمرة 
الثالثة في تاريخ البطولة ، ليكون 
أقوى بطل فــي »البرمييرليغ« منذ 
إطالق نســخة املمتاز في موسم 
)1992 1993-( متداركاً فشله في 

اجلمع بني اللقب احمللي والقاري.
الــذي حققه مانشســتر  االجناز 
ســيتي هو الفوز بالدوري احمللي ، 
برصيــد لم يســبق ألي بطل من 
األبطال السابقني أن حققوه، وهو 
باسم  كان مســجالً  الذي  الرقم 
نــادي تشيلســي بطل نســخة 
موســم )2004-2005( عندما نال 

البطولة برصيد 95 نقطة .
و قبــل إقامة اجلولــة األخيرة من 
، جنح مانشستر سيتي  املسابقة 
في حصــد 97 نقطة بعدما حقق 
انتصــاره الثمــني علــى برايتون 
أند هــوف ألبيون ، وفــي حال فاز 
في مباراته األخيــرة ، فإن رصيده 
سيصل إلى 100 نقطة ليكون أول 
بطل للمسابقة يصل إلى سقف 

املائة نقطة.
اإلجناز الثاني الذي سعى لتحقيقه 
مانشســتر ســيتي مــع املدرب 
اإلســباني بيب غوارديوال هو إنهاء 
منافســات الــدوري بأعلى رصيد 
، وهو  تهديفي في تاريخ البطولة 
بحوزة تشيلسي  كان  الذي  اإلجناز 
بطل موسم )2009-2010( عندما 
 103 وفــي رصيده  بالبطولة  توج 

أهداف.
هذا وجنح هجوم »الســيتي » في 

إحراز 105 أهداف حتى اآلن ، تداول 
على تسجيلها 13 العباً من العبيه 
ســيرجيو  األرجنتيني  يتقدمهم 
اغويرو الذي ســجل 21 هدفاً قبل 
أبعدته عن  أن يتعــرض إلصابــة 
مانشستر سيتي  و جنح  املالعب.. 
فــي الوصول إلى هــذا الرقم ، مما 
يعكس الثقافــة الهجومية التي 
زرعها املدرب االســباني في أقدام 

العبيه.

ومنذ ضمان مانشســتر ســيتي 
باللقــب قبــل جوالت  تتويجــه 
من نهاية املوســم بعد خســارة 
وصيفه وغرميه مانشستر يونايتد 
على أرضه ، ركــز مدربه غوارديوال 
ترك  علــى ضرورة  تصريحاته  في 
بصمات قياســية علــى التتويج 
الثالــث للفريق مــن خالل حتقيق 
األرقــام يصعب  سلســلة مــن 
مانشســتر  أن  لتؤكد  حتطيمها، 

حقق  غوارديــوال  بقيادة  ســيتي 
الســير  يحققه  لم  غاليــاً  لقباً 
مانشستر  مع  فيرغسون  اليكس 
أرسني فينغر  الفرنسي  أو  يونايتد 
مــع أرســنال أو البرتغالي جوزيه 

مورينيو مع تشيلسي.
على  غوارديــوال  ويحــرص  هــذا 
ضرورة إنهاء منافســات البطولة 
مثلما بدأها، رافضاً مبدأ التراخي 
في إطــار تفــادي تلقــي الفريق 

بالتتويج  احتفاالته  تعكر  لهزائم 
الترتيب  التأثير على  وتساهم في 

النهائي للدوري.
ويسعى املدرب اإلسباني لتعويض 
أرســنال  إجناز  تكرار  في  فشــله 
توج  عندما   )2004-2003( مبوسم 
باللقب دون خســارة، وذلك بعدما 
ملحقاً  طموحاته  ليفربول  عرقل 
به أول خســارة قبــل أن يكررها 

مانشستر يونايتد.

إلى ذلك، ال يزال نادي مانشســتر 
ســيتي، مهتًمــا بالتعاقــد مع 
اجلزائري رياض محرز جنم ليســتر 
ســيتي، فــي فتــرة االنتقــاالت 
املقبلة.وحــاول  الصيفيــة 
مانشســتر ســيتي ضم الدولي 
اجلزائــري، خالل الشــتاء املاضي، 
الشديد  أبدى متسكه  ناديه  ولكن 
بخدماته، ورفض إمتام الصفقة، ما 
دفع محرز للتمرد على الثعالب في 

شهر شباط.
صــن«  »ذا  صحيفــة  وقالــت 
البريطانيــة، في هــذا الصدد إن 
مانشستر ســيتي واثق من إنهاء 
صفقــة رياض محرز من ليســتر 
ســيتي مقابل 65 مليــون جنيه 
الصحيفــة  إســترليني.وتابعت 
أن ريــاض محــرز ســيكون أولى 
صفقات نادي مانشســتر سيتي 
في الصيف املقبل.وســجل رياض 
محرز 12 هدفا وصنــع 11 آخرين 
40 مباراة مع ليستر سيتي  خالل 
في املوســم اجلــاري في ســياق 
متصــل بصفقــات مانشســتر 
على  الصحيفة  شــددت  سيتي، 
نابولي  أن جورجينيو، العب وسط 
الثانية، ضمن  يعتبــر الصفقــة 
أولويات املدير الفني بيب جوارديوال.

أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
نابولي يريد 60 مليون إســترليني 
لالستغناء عن خدمات جورجينيو 
يريــد دفع نصف  لكن الســيتي 
املبلغ مــن أجل ضمه في الصيف 

املقبل.
وأبــرزت فــي نهايــة تقريرها أن 
مانشســتر ســيتي يريــد العب 
نابولي من أجــل خالفة اإليفواري 
يايا توريه الذي سيغادر الفريق في 

نهاية املوسم اجلاري.

بطل البرييميرليج  واثق من إنهاء صفقة محرز

مانشستر سيتي يحقق رقمين جديدين في تاريخ الدوري اإلنجليزي

العبو مانشستر سيتي

محمد صالح

ميونيخ ـ وكاالت:
تعرض ماتس هوميلز، مدافــع بايرن ميونخ، 
التي  شــتوجتارت،  مواجهة  خــالل  لإلصابة 
خســرها الفريــق البافــاري بنتيجــة 1-4، 
أمس األول على ملعــب أليانز أرينا في ختام 

مسابقة البوندسليجا.
وقال هوميلز، في تصريحات نقلتها شــبكة 
»تي زد«: »تعضت لإلصابة في قدمي اليسرى، 
ســنلقي نظرة فاحصة عليهــا اليوم وغًدا، 
نأمل أال يكون هناك إصابة كبيرة أو خطيرة«.
وأضاف الدولــي األملاني: »لقــد أصبت بعد 
االلتحــام مــع أناستاســيوس دونيس، قبل 
نهاية املبــاراة، بطريقة ما، كيف حدث ذلك؟ 
أنا ال أعرف، لكنه أمر مؤلم«.ويأمل هوميلز أن 
يكون الئًقا لنهائي كأس أملانيا أمام آينتراخت 

فرانكفورت يوم 19 اجلاري.

الدوحة - وكاالت:
أعلن التركي بولنت، املديــر الفني للغرافة، 
رحيلــه عن الفريــق، وذلك بعــد اخلروج من 
نصــف نهائــي بطولــة كأس األمير، عقب 
اخلســارة بثالثية نظيفة، على يد الريان، أول 
أمس.. وجاء إعالن بولنــت، بقرار الرحيل، في 
املؤمتر الصحفــي الذي عقد، عقــب مباراة 

الغرافة والريان.
وكان الغرافة، قد تعاقد مع بولنت، منتصف 
املوسم احلالي، خلفاً للفرنسي جان فيرنانديز، 
وذلك على أمل قيادة الفريق، لتحقيق نتائج 
مميزة وحصــد البطوالت.وخــرج الغرافة من 
كأس قطر، بخســارة كارثيــة، بنتيجة 6-1، 
أمام الدحيــل، قبل أن يــودع ، بطولة كأس 

األمير.

ميونيخ ـ وكاالت:
هبط هامبــورغ بطل أوروبا الســابق من دوري 
الدرجــة األولى األملاني لكرة القدم ألول مرة في 
تاريخه وذلك عقب فوز فولفسبورغ على كولن 
4-1 أول أمس وهو ما أنهى مســيرة قياســية 
تشمل مشاركته في دوري األضواء منذ انطالق 

البطولة عام 1963.
وســينضم النــادي الواقع مقره في شــمال 
البــالد، والتي توقفــت مباراته أمام بوروســيا 
مونشــنغالدباخ بســبب أعمال شغب صدرت 
عن اجلماهير في الوقت بدل الضائع، لكولن في 

دوري الدرجة الثانية املوسم املقبل.
وكان هامبورغ وصيف القاع وحامل لقب الدوري 
6 مــرات، والذي خاض 55 موســماً متتالياً في 
البوندســليغا، يأمل في تفادي الهبوط وخوض 
مباراة فاصلة مع ثالــث الدرجة الثانية، بيد أن 
فوزه على ضيفه بوروســيا مونشنغالدباخ 1-2 
في مباراة توقفت لدقائق فــي ثوانيها األخيرة 
بســبب أعمال الشغب، لم يكن كافيا في ظل 
فوز فولفســبورغ السادس عشــر على ضيفه 
كولن األخير )4-1( والهابط سابقا.أمام 57 ألف 
متفرج، افتتح آرون هانت التســجيل لهامبورغ 
)11 من ركلة جزاء( ثم عادل يوســيب درميتش 
)28( ملونشنغالدباخ. وفي الشوط الثاني، استعاد 
الذي   )63( التقدم لهامبــورغ  لويس هولتبــي 
أكمل املباراة بعشرة العبني لطرد بوبي شو وود 
)71(.. وتوقفــت املباراة في ثوانيها األخيرة وذلك 
لنحو ربع ســاعة بعدما قــام جمهور هامبورغ 
إلــى أرض امللعب.وهبط  برمي قنابــل دخانية 
كولــن )22 نقطة( وهامبــورغ )31( إلى الدرجة 
الثانية، فيما يخوض فولفســبورغ )33 نقطة( 

مواجهة فاصلة مع هولستاين كييل.

هوميلز يزيد أوجاع 
بايرن ميونخ

بولنت يعلن رحيله 
عن الغرافة

هبوط »تاريخي« 
القاهرة ـ وكاالت:لهامبورغ

جنح ثالثة مالكمــني مصريني في 
التأهل إلــى دورة األلعاب األوملبية 
للشــباب املقرر انطالقها تشرين 
األول املقبــل ، فــي بوينس آيرس 

باألرجنتني.
املصريني  املالكمــني  تأهــل  وجاء 

في  ممدوح  مــروان  وهم:  لألوملبياد 
وزن أقل 60 كجم، ويوســف علي 
فــي وزن أقل من 81 كجم، وأحمد 
الصــاوي في وزن فــوق 90 كجم، 
بعد جناحهــم في حصد امليدالية 
مشــاركتهم  خــالل  الذهبيــة 
بالبطولــة األفريقية التي أقيمت 

باملغرب.
كمــا تأهل الالعبــون الثالثة إلى 
جانــب مواطنهــم أحمــد فريد 
البرونزية  امليداليــة  على  احلاصل 
في البطولة اإلفريقية، إلى بطولة 
العالــم املقــرر انطالقها في اجملر 

خالل آب املقبل.

مدريد ـ وكاالت:
أنه  أشرف حكيمي  املغربي  أكد 
يشكل  كونه  بـ«التمّيز«  يشعر 
ريال مدريد، مبرزا  جزءا من فريق 
البرازيلي مارسيلو، هو  أن زميله 
مثله األعلى وأنه سعيد بالتعلم 

يوميا من داني كارفاخال.
وبعــد أن جتــاوز متابعيــه على 
مليــون  »انســتجرام«  موقــع 
شخص، حتدث حكيمي مباشرة 
مع متابعيــه وانضم إليه رفاقه 
وكارفاخال  مارســليو  بالريــال، 
ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال 
وكيكو كاسيا وماركوس يورنتي 
ولــوكا زيــدان، الذيــن أطلقوا 
العديد مــن النكات، وبعدها بدأ 
الالعــب املغربي في الــرد على 

أسئلة املشجعني.
وعــن نهائي دوري أبطــال أوروبا 
وليفربول  الريــال  بــني  املقــرر 
اإلجنليزي في 26 أيــار اجلاري في 
مدينة كييف، قال حكيمي: »إننا 
يوميا بشــكل جيد جدا  نعمل 
للوصول لكييف في أفضل حال، 
الفرحة  منح  نســتطيع  وحتى 
جلماهير الريال الذين يتشــوقون 

لذلك«.
وأضاف: »سيكون نهائيا رائعا في 
مبــاراة صعبة، جاهزون ملواجهة 
أثبــت في هذه  الذي  ليفربــول 
النســخة من التشامبيونزليج 
أنه فريــق عظيم ونحــن متكنا 
من إقصاء فرق كبــرى من أجل 
الوصول لكييف عن استحقاق«.

وردا على ســؤاله عــن التقارير 

التي تشــير الحتماليــة انتقال 
البرازيلــي نيمار دا ســيلفا، من 
باريس سان جيرمان للملكي، لم 
يتردد الالعب املغربي في التأكيد 
على أن جنم السيليساو سيكون 
مرحبا به في قلعة ســانتياجو 
برنابيو، مبرزا أن »أفضل الالعبني 
في العالم لهم مكان دائما في 

ريال مدريد«.
البرتغالي  الريــال،  وعــن جنــم 
كريستيانو رونالدو، أكد حكيمي 
»إنــه أفضل العب فــي العالم 
ويعمل بشــكل منوذجي وأعتبره 

مرجعا أتطلع له دائما«.
املغربــي  الالعــب  وســيضطر 
دور  فــي  »الــدون«  ملواجهــة 
اجملموعات مبونديال روســيا الذي 

املقبل، حيث  حزيران  في  ينطلق 
ينافس منتخب املغرب باجملموعة 
الثانية مع البرتغال وإسبانيا إلى 
جانب إيران.وعــن هذه املواجهة، 
أبــرز حكيمي »ســتكون جتربة 
ال تنســى«، مضيفــا »نعلم أن 
أمامنا منتخبــات قوية وأن كل 
مباراة ســتكون صعبة للغاية، 
السيما أمام إسبانيا والبرتغال«.

جيدة  منتخبات  »هنــاك  وأكد: 
جدا واملغرب ليس من املرشحني 
للفوز لكن لدينــا حماس كبير 
لتحقيــق تقدم فــي البطولة.. 
لدى العب  املشــاعر  أفضل  من 
كرة القــدم هي الدفاع عن ألوان 
منتخــب بــالده، إنني ســعيد 

باللعب مع املغرب«.

حكيمي يرحب بنيمار.. ويعلق على مالكمة مصر تحجز 3 مقاعد بأولمبياد الشباب
مواجهة رونالدو في المونديال

صالح يقلب الطاولة على زياش ويتّوج 
كأفضل العب أفريقي في أوروبا
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العواصم ـ وكاالت:

رافائيل  اإلسباني  التنس  العب  يضع 
نــادال أكثر من هــدف نصب عينيه 
روما  بطولــة  في  خالل مشــاركته 
لألســاتذة، ذات الـ1000 نقطة خالل 

املدة من 13 وحتى 20 آيار اجلاري.
يأتي علــى رأس تلك األهداف تخطي 
آثار خروجه من بطولة مدريد في دور 
الثمانية على يد النمساوي دومينيك 
ثيم، باإلضافة الستعادة لقب بطولة 
العاصمــة اإليطاليــة الغائــب عن 

خزائنه منذ خمس سنوات.
وبعد انطالقة قوية لـ«ملك األراضي 
الترابية« في موسم املالعب املفضلة 
لديــه، حصد نــادال لقبــي بطولة 
برشــلونة ومونت كارلو لألســاتذة، 
اللهجــة  شــديد  إنــذارا  ليوجــه 
ملنافســيه، قبل أن يســقط بشكل 
مفاجئ على يد النمساوي دومينيك 
ثيم فــي دور الثمانية ببطولة مدريد 
التــي كان يحمل لقبهــا خالل آخر 

نسختني.

ويدخل نادال كمرشح أول حلصد لقب 
يتذوق  لم  التي  اإليطاليــة  البطولة 
طعم الفوز بها منذ خمس ســنوات 
التقليدي  منافســه  حســاب  على 
مبجموعتني  فيدرير  روجر  السويسري 
دون رد، وتعزيــز رقمه القياســي في 
الفوز بها برصيــد 7 ألقاب حصدها 
و2010  و2009  و2007   2006( أعــوام 

و2010 و2013).
وبرغم غيــاب العديد من األســماء 
ذات العيــار الثقيــل فــي اللعبــة 
فيدرير  السويســري  رأســهم  على 
والبريطاني أنــدي موراي، الفائز لقب 
البطولة في 2016، إال أن بطولة روما 
العبني  تسعة  مبشــاركة  ستحظى 
من أصحاب املراكز العشر األولى في 

التصنيف العاملي.
يذكــر أن لقــب النســخة األخيرة 
كان مــن نصيب األملاني ألكســندر 
نوفاك  الصربي  زفيريف على حساب 
ديوكوفيتــش مبجموعتني من دون رد، 
ليفتتح باكورة بطوالته في املاسترز 

ولم يتم بعد عامه الـ20.
وأســفرت قرعــة البطولــة التــي 

اجلمعة عــن طريق صعب  أقيمــت 
للغايــة لنــادال، حيث ســيجد في 
طريقه كال من النمســاوي دومينيك 
دمييتروف  جريجــور  والبلغــاري  ثيم 
واألمريكــي جون إيســنر أو الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش، صاحب األربعة 

ألقاب في البطولة.
كما ستشهد البطولة عودة أسماء 
كبيرة في عالم التنس للمالعب مثل 
اإلســباني ديفيد فيرير والسويسري 
منذ  الغائب  فافيرينكا  ستانيسالس 
تشرين أول املاضي بسبب عملية في 

الركبة.
أما في منافسات السيدات، ستبحث 
هاليب،  ســيمونا  الرومانية  من  كل 
والدمناركية  عامليــا،  األولى  املصنفة 
واإلســبانية  فوزنياكــي  كارولــني 
خالفة  عــن  موجــوروزا  جاربينيــي 
األوكرانية يلينا سفيتولينا في الفوز 

بلقب البطولة.
ومن املمكن أن يشــهد نصف نهائي 
البطولــة مواجهــة محتملــة من 
العيار الثقيــل بني موجوروزا وهاليب 

في حالة تخطيهما ألدوار البطولة.

األول  املصنفــة  ســتغيب  حني  في 
ســابقا األمريكية ســيرينا ويليامز 
التــي اعتذرت عــن املشــاركة في 
اللحظات األخيرة بســبب »مواصلة 
االستعداد والتجهيز بأفضل طريقة« 
لعودتها للمالعــب بعد غياب طويل 

بسبب إجناب مولودتها األولى.
من جانــب اخر، توجت التشــيكية 
بيترا كفيتوفــا، بلقب بطولة مدريد 
للمرة  للســيدات،  للتنس  املفتوحة 
قياســي.وفازت  رقــم  في  الثالثــة 
الهولندية كيكي  علــى  كفيتوفــا 
بيرتنس، بواقــع 7-6 )8-6(، و4-6 و6-
النهائية.واحتاجت  املبــاراة  فــي   ،3
كفيتوفا )28 عاما(، إلى ساعتني و52 
دقيقة، للفوز علــى بيرتنس وحصد 
لقــب البطولــة اإلســبانية.وفازت 
كفيتوفــا، املصنفة العاشــرة على 
العالم، برابع لقب لها هذا املوســم، 
ليكون اللقب هو األبرز في مسيرتها 
منذ تعرضها حلادث هجوم بســكني 
في 2016.وقالت كفيتوفا »إنه شعور 
بألقاب  الفوز  دائمــا  الرائع  جيد، من 

بطوالت كبرى مثل هذه«.

نادال يسعى الستعادة التوازن وتحقيق لقب روما
كفيتوفا تتوج بكأس مدريد المفتوحة للتنس

تقرير

نادال

حكيمي



بغداد ـ الصباح الجديد:
فالح  التايكواندو،  مــدرب  أبدى 
ناعم، قلقه بشــأن مســتقبل 
أســرته بعد محاولة االختاطف 
الفاشــلة التي تعرض لها جنله 
مؤخرا، واوضح ناعم انه يخشى 
كثيرا مــن العصابات االجرامية 
محــاوالت  إلى  تســارع  التــي 
اخلطف مقابــل فدية او املتاجرة 
باالعضــاء البشــرية، مبينا انه 
مدرب رياضي بالتايكواندو ولديه 

عالقات طيبة مع اجلميع.
وذكر ان اســرته غــادرت منزلها 
في  فشل  الذي  احلادث  بســبب 
ان  مبينا  االخيــرة،  اللحظــات 

اســرته تقدمت بطلــب تدوين 
اقوالهــا لدى مركز الشــرطة، 
فيما رفضت الســلطات بحجة 
ان احلادث فشــل، مستدركا، في 
حديثــه، هل تريد الشــرطة ان 
إلى  تبادر  يختطف جنلي، لكــي 
فتح حتقيــق، كان االجدر بها ان 
تسارع إلى تعقب خيوط اجلرمية 
والقــاء القبض علــى من يروع 

األهالي األمنيني؟؟.
يذكــر ان املدرب فالح ناعم يقود 
فريــق نادي أمانة بغــداد وحقق 
معــه العديــد مــن البطوالت 
واسهم ايضاً في قيادة املنتخبات 

الوطنية لشتى الفئات.
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أحمد كاظم مدربا 
لفريق الديوانية

دورات رمضانية 
لحكام التايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة اإلداريــة لنادي الديوانية، تعيني أحمد 
كاظم كمدرب للفريق بعد استقالة املدرب السابق 
حيدر يحيى، ألسباب مالية.وقال مصدر مقرب من 
اجلهاز الفنــي للديوانية فــي تصريحات صحفية 
إن املدرب حيدر يحيــى لم يلتحق بالفريق منذ آخر 

مباراة أمام الزوراء.
ورواتب  املالية  وأضاف: »حيدر طالب مبســتحقاته 
الالعبني املتاخرة من الشــهر املاضي، وأمهل اإلدارة 
مدة زمنيــة، إال أن االدارة لم تلتزم باملســتحقات 
املاليــة، مــا دفع املدرب إلى االســتقالة بشــكل 
رسمي«.وأشــار إلى أن اإلدارة وافقت على استقالة 
حيدر يحيى، وأســندت املهمة للمدرب املســاعد 
أحمد كاظم لقيادة الفريق بشــكل رسمي.ولفت 
إلى أن كاظــم قاد الوحدة التدريبية األولى، وطالب 
الالعبــني باالجتهاد فــي املباريات املقبلــة لبقاء 
الفريــق في الدوري املمتاز.وأوضــح أن اإلدارة وعدت 
املدرب كاظم والالعبني بتسديد املستحقات املالية 
خالل الفترة املقبلة، وإنهاء األزمة التي يعاني منها 

النادي.
يشار إلى أن استقالة حيدر يحيى تعد الثالثة هذا 

املوسم بعد املدربني سامي بحت ونبيل زكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقرر ان تنظم الهيئة املؤقتة للتايكواندو دورات 
في شهر رمضان حلكام التايكواندو من اجل تعزيز 
مقدرتهــم الفنية في التعامل مــع اخر تعديالت 
القانون واجلهاز الكهربائي احلديث، وبحسب رئيس 
جلنة االختبــارات في الهيئة املؤقتــة للتايكواندو، 
عادل عنيد، فــان الدورات التي ســتقام في اوقات 
املســاء ما بعد االفطار في شــهر رمضان املبارك 
بقاعة النادي العربي، ستتركز على كيفية التعامل 
مع اجلهاز الكهربائي احلديث اخلاص بالتحكيم بدالً 
عن اإلشــارة، مبينا ان احلكــم الدولي رياض نعيم 
ســيكون محاضراً في الدورات مــن أجل توظيف 
خبراتــه وما يجمعه من مشــاركاته اخلارجية في 

الدورات املتقدمة لزمالئه حكام الفن القتالي.
كما، اوضــح ان الهيئة املؤقتة قررت تاجيل بطولة 
األندية إلى ما بعد شــهر رمضــان املبارك من اجل 
اعطــاء األنديــة فســحة حتضير اضافيــة وعدم 
الضغط علــى الالعبــني بدنيا، مع مــا يقتضيه 

الشهر الفضيل.

عراقيان يديران تصفيات 
كأس العرب لألندية  

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر بغداد اليوم االثنني، احلكمان الدوليان، نخبة 
آســيا، للوسط مهند قاســم، ومساعد احلكم 
الدكتــور واثق مدلل، إلى العاصمة الســعودية 
جــدة، حيــث املشــاركة فــي إدارة التصفيات 
املؤهلة لكأس العرب لالندية االبطال للموســم 
2019/2018 ، التــي تنطلق للمدة من 17 ولغاية 
26 آيــار اجلــاري مبشــاركة 8 أنديــة وزعت إلى 
مجموعتني، يتأهل فريقان إلــى دور الـ 32 الذي 
تبدأ منافساتها آب املقبل وتستمر لغاية نيسان 

.2019
وتضــم اجملموعة االولــى، األفريقي التونســي 
والفيصلي الســعودي والنجمة اللبناني والوئام 
املوريتانــي، فيما ضمت اجملموعــة الثانية االحتاد 
املغربي  الرباطــي  والفتح  املصري  الســكندري 

والساملية الكويتي وتيليكوم اجليبوتي.
وقال احلكم الدولي املساعد، الدكتور واثق مدلل، 
ان املهمة املقبلة في التجمع متنح احلكم العراقي 
ثقة اضافية وهو يقود املباريات إلى جانب حكام 
متميزين من شــتى دول العرب في قارتي آســيا 
وأفريقيا، مبينا ان حتقيــق النجاح هدف يتطلع 
إليه مع زميلــه مهند فــي إدارة مباريات ضمن 

التجمع العربي.

قيرغستان ـ أحمد رحيم نعمة*

اختتمــت اجلمعــة منافســات 
بوكسنغ  بالكيك  آســيا  بطولة 
قيرغستان  دولة  احتضنتها  التي 
مبشــاركة 16 دولة ، وقد شــارك 
الوفــد العراقــي بثالثة عشــرة 
العبا، عشــرة العبني شاركوا في 
البطولة على حســابهم اخلاص 
ان يصــرف لهــم فلســا  دون   (
واحــدا( وحصلوا على االوســمة 
والبرونزية  والفضيــة  الذهبيــة 
بلغــت 22وســام ، اثنــان ذهبية 
وثالثة عشروساما فضيا وسبعة 

اوسمة نحاسية.
االخطاء التحكيمية القاتلة ليس 
في كرة القــدم فقط وامنا امتدت 
لاللعــاب اخملتلفة، فعلى ســبيل 
بالكيك  االسيوية  البطولة  املثال 
اخطاء  احلكام  ارتكب  بوكســنغ 
قاتلة ضد العبي املنتخب العراقي 
والتــي ابعــدت القســم االكبر 
منهم عن الذهــب، اول االخطاء 
تاهل  CONTACTوالذي  مع  كانت 
خلوض النزال النهائي امام الالعب 
امل  وكان على  الطاجكســتاني 
التهيء اليوم الثاني خلوض النزال 
النهائي على الذهب لكن احلكام 
مت  عندما  ودوران  فبركــة  عملــو 
طلب الالعب احلضور للحلبة وهو 
اليعلم وكان خارج القاعة ، فذهب 
احد الالعبني للبحث عنه وعندما 

صعد احللبة قام احلكام بخصمه 
9 نقاط فخســر النــزال، واخلطا 
االخر املقصود ارتكبه احلكام ضد 
الالعب على كرمي الذي كان يلعب 
النزال علــى امليداليــة الذهبية 
امام الالعب االيراني قام احلكمان 
باحتســاب  والكــوري  الهنــدي 
النقاط الــى الالعب االيراني رغم 
صياح اجلمهور بالغنب الذي اصاب 

العبنا، بدوره قــام علي بالتوقف 
عن اكمال النــزال ووضع الواقية 
علــى االرض معتــذرا للجماهير 
نتيجة)التحيز(  النزال  تكملة  من 
كما  االيرانــي,  لالعــب  الواضح 
ســاهم التحكيم  بابعاد الكثير 
من العبينا الذين لعبو على املركز 

االول.
بلغت احلصيلة النهائية للمنتخب 

العراقي الذي شارك في منافسات 
اســيا اثنــان وعشــرون ميدالية 
متنوعــة ، أثنان ذهبيــة لالعبني 
بنظام   57كغم  بوزن  محمد مطر 
والذي خطف   T CONTAC FOLL
ومن  االولى  الذهبيــة  امليداليــة 
ثم حقق نفس الالعــب امليدالية 
 ،   KICK LIGHTبنظــام الفضية 
بوزن  الالعب حيــدر جواد  وحصل 

67 كغم على ميدالية فضية في 
T CONTAC FOLL، وفي  نظــام  
وزن 69كغــم حصل نفس الالعب 
علــى امليداليــة البرونزية بنظام 
KICK LIGHT  ، ومتكــن الالعــب 
على  احلصــول  من  رائــد  محمد 
ميداليتــني فضية وبرونزية االولى 
بنظام الســمي واالخــرى بنظام 
ابراهيم  الالعب  الفول كونتك،اما 

جابروزن 71 كغم بنظام لوكك من 
خطف امليداليــة الفضية ، تبعه 
الالعب حســني كــرمي من خطف 
امليدالية الذهبية في وزن 63كغم 
بنظام  وحصل  ككاليــت،  بنظام 
كــي وان بوزن 60 كغم من خطف 
واســتطاع   ، الفضية  امليداليــة 
الالعــب تبارك رعد مــن احلصول 
علــى امليدالية الفضيــة في وزن 
كونتاك  بنظام ســيمي  63كغم 
، ومتكــن رعد زاجي مــن احلصول 
االولى  فضيتني  ميداليتــني  على 
بنظام الســيمي واالخرى الاليك، 
الككاليت  بنظــام  خطف  بينما 
حسني سامي امليدالية الفضية ، 
وحصل وسام جعفر على وسامني 
برونزيني في وزن 71كغم بنظامني 
وخطف  اليت،  ووالفول  الككاليت 
حســني كشــخة بوزن 1 7 كغم  
بنظام السيمي امليدالية الفضية 
، كما فاز علي كــرمي وزن 69كغم 
بنظام ســيمي كونتاك بامليدالية 
محمد  مرتضى  وحصل  الفضية، 
 57 بوزن  الفضية  امليداليــة  على 
بنظام السيمي ، والالعب جاسم 
امليدالية  علــى  حصــل  احمــد 
الالعب  ايضا  وحصــل   ، الفضية 
الفضية  امليدالية  كرزان طه على 
وامليداليــة  الســيمي  بنظــام 

البرونزية بنظام الاليك.

* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

22   وسامًا حصيلة أسود العراق بالكيك بوكسنغ في بطولة آسيا
ضّيفتها قيرغستان

وفد الكيك بوكسينع
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يســعى القوة اجلويــة، بطل كأس 
آخر نسختني،  اآلســيوي في  االحتاد 
حلســم التأهــل لنهائــي منطقة 
الغــرب، عندمــا يحــل ضيفا على 
العهــد اللبنانــي، عصر يــوم غٍد 

الثالثاء.
في حني ســتحتدم املنافســة بني 
اجلزيرة،  ومواطنه  األردني،  الفيصلي 
على بطاقة التأهــل الثانية، عندما 
اجلوية  القوة  ويدخل  اليوم..  يلتقيان 
املباراة منتشــيا بفــوزه ذهابا، على 
ضيفه العهد 3-1، في ملعب كربالء 

الدولي، األسبوع املاضي.
الذي ســجله محمد  الهدف  وكان 
قــدوح لفريقه العهد، في شــباك 
الفريق العراقــي، في الوقت القاتل، 
قد أزعج كثيــرا القوة اجلوية، وأربك 

حسابات مدربه راضي شنيشل.
وتوقــع مدرب القــوة اجلويــة، في 
تصريحــات للصحفيــني، أن تكون 
قائــال »يجب على  املبــاراة صعبة، 
العبي فريقي، أن يدركوا قوة الفريق 
اللبناني، الذي لم يخسر على أرضه 

هــذا املوســم«.وتابع »العهد فريق 
جيد ومنظم بشكل كبير، وبالتالي 
يجب علينا أن نستعد  بشكل جيد 

ملواجهته، في مباراة اإلياب«.
ويعــول العهد علــى عاملي األرض 
واجلمهــور، لفك عقدتــه والثأر من 
القوة اجلوية، الذي أخرجه من نفس 
الدور قبل موســمني.وعمل باســم 
مرمر، مدرب العهــد، خالل تدريبات 
فريقه األخيــرة، على إغالق الثغرات 
الدفاعية، التي تسببت في اخلسارة 

ذهابا.
دفاع  لقيادة  وسيعود خليل خميس 
العهد، كما ســيعزز القــوة اجلوية 
صفوفــه، بعودة همام طــارق، بعد 

غيابهما ذهابا لإليقاف.
ــد حمادي أحمد، قائد  من جانبه، أكَّ
القــوة اجلوية، أنَّ فريقــه ذهب إلى 
بيروت، بهدف الفوز، وخطف بطاقة 
بكأس  آســيا  غربي  لنهائي  التأهل 
االحتاد اآلسيوي، بجدارة واستحقاق.. 
وفــاز القوة اجلويــة، الثالثاء املاضي 
)3-1( في ذهاب نصف النهائي على 
الفريقان  ويلتقــي  الكربالء،  ملعب 

يوم غٍد، في مباراة اإلياب ببيروت.
وقال حمادي في تصريحات صحفية: 

»سنرفع شــعار التحدي في مباراة 
الثالثاء، ولن نقبل بغير الفوز لتأكيد 

أحقيتنــا في التأهــل. العهد فريق 
جيد، لكننــا عازمــون على حتقيق 

الفوز، والتأهل للنهائي«.
وأشــار إلى أنَّ مــدرب الفريق حذرنا 

من التراخي. ال يوجد شيء محسوم، 
وكرة القدم لعبــة يصعب التكهن 
بهــا. فريقنــا يــدرك أن الصافــرة 
النهائية هي من ســتمنحنا بطاقة 
املرور لذلك ســنلعب حتــى الرمق 

األخير.
وبــني »العهــد اختلف متاًمــا هذا 
املوســم عن األعوام السابقة، وهو 
منتٍش محلًيا، ويســعى للعودة في 
أجل  لكنَّنا ســنلعب من  النتيجة، 
تســجل هدف فــي بدايــة املباراة، 
والضغط بقوة علــى أصحاب الدار 

دون فسح اجملال لهم بالعودة«.
وفي بيان أورده املكتب اإلعالمي لنادي 
القوة اجلوية، اكد فيه : ستقام مباراة 
القــوة اجلوية والعهــد اللبناني اياباً 
مدينة كميل شــمعون  ملعب  على 
بتمام  الثالثــاء  الرياضيــة يوم غــد 
بتوقيت بغداد  الثالثة عصراُ  الساعة 
ومت تغييــر وقت املباراة من الســاعة 
السادسة مســاَء الى الثالثة عصراً، 
االحتاد االسيوي لعدم  بناًء على طلب 
تطابق مواصفات اضــاءة امللعب مع 
االســيوي  يعتمدها  التي  الشــروط 

خالل املباريات.
واضاف البيان: السلطات العراقية في 

الالعب  الدولــي، منعت  بغداد  مطار 
مصطفى حســني مــن مرافقة وفد 
القوة اجلوية الى بيروت وذلك ألسباب 
ادارية، موضحــا صفوف القوة اجلوية 
ال تكتمل امام العهــد اللبناني ، عادَ 

همام طارق، فغاب مصطفى حسني.
ووصلت أمــس بعثة اجلوية إلى لبنان، 
ملواجهة العهد في إياب نصف نهائي 
غرب آسيا، حلساب بطولة كأس االحتاد 
اآلســيوي، عصر يوم غٍد على ملعب 

املدينة الرياضية، في بيروت.
وضمت قائمة الفريق 23 العبا، وهم: 
»فهــد طالب، وأمجــد رحيم، وحيدر 
رعــد، وأحمــد عبد الرضا، وســامح 
سباســتيان،  والكرواتــي  ســعيد، 
وسامال ســعيد، ومصطفى محمد، 
وشــهاب رزاق، والسوري زاهر ميداني، 
والكرواتــي ســن مموفيتــش، وكرار 
علي بري، وفهد كــرمي، وعلي بهجت، 
طارق،  وهمــام  حســني،  ومصطفى 
وأحمد إيــاد، وأحمد عبد األمير، وعلي 
يوسف، وصالح سدير، وأمجد راضي، 

وحمادي أحمد، وعماد محسن«.
انتهت  قــد  الذهاب،  مبــاراة  وكانت 
بانتصــار القوة اجلوية علــى العهد، 

بنتيجة )1-3(.

بيروت تضّيف المواجة يوم غٍد

الجوية يالقي العهد بهدف حسم التأهل لنهائي الغرب في »االتحاد اآلسيوي«

تقرير

من ذهاب مباراة اجلوية والعهد

بغداد ـ الصباح الجديد:
حضر رئيس جلنــة كرة الصاالت 
اجتماًعا  زغيــر،  يحيى  العراقية 
اللجان في  رؤســاء  موسًعا، مع 
اآلســيوية،  الرياضية  االحتــادات 
الذي أقيم علــى هامش بطولة 
كرة الصاالت النســائية املقامة 
حالًيا في العاصمــة التايالندية 
بانكوك.وقال زغير في تصريحات 
صحفية "االجتمــاع كان مهًما 
جًدا، ناقشــت فيــه الكثير من 
القضايا التــي تخص لعبة كرة 
الصاالت والتــي تؤدي إلى تطوير 
اللعبة".. وأشــار إلــى أن قرارات 
اللجنة جاءت على النحو التالي:-

نظام  على  اللجنــة  موافقة   1-
التصفيات والنهائيات لبطولة أمم 
آسيا حتت 20 سنة لسنة 2019.. 
-2 إقامــة النهائيات مبشــاركة 
 3 -3 تتأهل  12 منتخًبا فقــط.. 
منتخبات من مجموعة اآلسيان + 
3 منتخبات من مجموعة وسط 
آسيا + 3 منتخبات من مجموعة 
غرب آســيا + منتخبان اثنان من 
مجموعة شــرق آسيا + منتخب 
البلــد املضيــف ليكــون العدد 
-4 املوافقة  12 فريًقــا..  النهائي 
مســابقة  شــروط  كل  علــى 
حتت 20 ســنة واملقصــود فيها 
منتخبات الشــباب، -5 املوافقة 

دوري  تكــون مســابقة  أن  على 
أبطال آسيا لألندية من 16 فريًقا، 
للمــرة األولى ويبقى نفس العدد 
لعامــي 2019 - 2020.. -6 يجب 
التعاقد  املشــاركة  األندية  على 
شــرط  )محترفني(  العبــني  مع 
احمللي، ال  الدوري  مشاركتهم في 
تكون أقل من نصف موسم.. -7 
للبلد املضيف لبطولة  بالنسبة 
آسيا حتت 20 سنة، سيتم إرسال 
املتأهلة،  للمنتخبــات  تعميــم 
حيث تطلــب منهم مــن لديه 
يرغب  وملــن  بالتنظيم  الرغبــة 
بالتصويت للبلد املضيف إرسال 

كتاب رسمي.

ناعم يؤكد نجاة ولده من حادث اختطافقرارات جديدة للجنة الصاالت القارية

ناعم

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعقد في الســاعة 12 من ظهر 
الكرة  اليوم االثنني في مقر احتاد 
بتحديد  اخلاص  االجتماع  املركزي 
آلية وموعد اقامة مباريات الدوري 
الثمانية،  بغداد  ألندية  التأهيلي 
اعلن ذلك مدير جلنة املســابقات 

في االحتاد املركــزي لكرة القدم، 
شــهاب أحمد، مبينــا ان جلنته 
اخلاص  اجتماعها  اليوم  ستعقد 
مع ممثلي األنديــة الثمانية التي 
تاهلــت بعد منافســات اقيمت 
على شكل مرحلتني وزعت فيها 

الفرق إلى 4 مجموعات.

يذكــر ان األندية التي تاهلت إلى 
الــدوري التأهيلي ملنطقة بغداد، 
هي من اجملموعة االولى االتصاالت 
واجليــش، ومن الثانيــة الصليخ 
الثالثــة  ومــن  واملهندســني، 
الصناعــة والدفــاع املدني ومن 

الرابعة اخلطوط وشباب العدل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خــاض منتخب العراق للناشــئني، 
مباراتني وديتني مــع فريقي الطلبة 
اســتعداداته  والشــرطة، ضمــن 
لبطولة آســيا، التي ســتقام في 
ماليزيا، وســتنطلق يــوم 20 أيلول 

املقبل.
وفي هذا الصدد، قــال املدير اإلداري 
فــي  وهيــب،  علــي  للمنتخــب، 

تصريحات صحفية »إعداد املنتخب 
األخرى  باملنتخبات  مقارنًة  ضعيف، 
فــي بطولة آســيا، خضنــا فقط 
مباراتني وديتــني، األولى مع الطلبة 
وفزنا )3-1(، قبل اخلسارة )3-0( أمام 
الذي  »املعسكر  وتابع:  الشــرطة«. 
كان مقــررًا في محافظــة كربالء، 
أُلغي ألسباب إدارية، والفريق يواصل 
تدريباته بواقع ثالث وحدات تدريبية 

التخصصي،  املركز  في  أســبوعيا، 
حتت إشــراف املدرب، علــي هادي«.

وطالــب وهيب احتاد الكــرة بإقامة 
للمنتخب،  خارجيــة  معســكرات 
أن  حيث  تنشــيطية،  بطــوالت  أو 
أغلب الالعبني جــدد، ولم يخوضوا 
أي مبــاراة دولية، بعكس املنتخبات 
األخرى فــي مجموعة العراق، والتي 

باشرت اإلعداد في وقت مبكر.

اليوم.. اجتماع أندية »تأهيلي بغداد«

وهيب: تحضيرات الناشئة ضعيفة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مــدرب نادي املهندســني لكرة 
القــدم، خلــف حبــش، ان فريقه 
يســعى إلى النجاح في منافسات 
الدوري التأهيلــي واملضي إلى ابعد 
الفوز  املنافســة علــى  نقطة في 
باحــدى تذاكر اللعب فــي االضواء 

للموسم املقبل 2019/2018.
وتابع ان فريقه حصــل على املرتبة 
الثانيــة فــي التصفيــات األولية 
الدوري  الثانية في  ملباريات اجملموعة 
اخلاص باندية الدرجة االولى ملنطقة 
بغــداد، بعد منافســات كان فيها 
جديــراً باحلصــول علــى الوصافة 
في  املتميز  الفنــي  حضوره  واثبات 

املباريات.
وذكــر ان إدارة النادي قــررت ان يقام 
معســكراً تدريبياً للفريق في االيام 
املقبلة التي تســبق بدء املنافسات 
التأهيلية، اال ان موعد حتديد انطالق 
املباريات يســهم في التريث، حيث 
اليوم  املســابقات  جلنة  ســتعقد 

باعالن  اخلــاص  اجتماعها  االثنــني 
الثمانية  للفرق  املنافســات  جدول 

املتأهلة.
فــي محافظة  ان معســكر  وقال 
الســليمانية ســيقام للفريق في 
حال اقامة املنافســات في األسبوع 
املقبــل، وفي حال بدء املباريات اقرب 

من ذلك فان الفريق رمبا ســيتوجه 
إلى كربالء مبعســكر قصير لتغيير 
الالعبني  حتضيــرات  وتعزيز  االجواء 
للمباريــات املقبلة التي تعد مهمة 
الطموح  للمتاهلين حيــث  جــداً 
األدوار  نحــو  العبور  في  مشــروعاً 
في  التأهيلي  الــدوري  من  الالحقة 
طريق املنافسة للوصول إلى مضاف 

أندية الكبار للموسم اجلديد.
بنادي  القدم  وحبش يقود فريق كرة 
املهندسني، يساعده محمد حسني 
واحمــد عبــد اهلل ومــدرب حراس 
اللياقة  ومــدرب  املرمى احمد علي 

البدنية عماد بختر.
وســبق للمــدرب ان حصــل على 
شهادة C التدريبية اآلسيوية، وعمل 
الكهربائية  الصناعات  ألندية  مدرباً 
واملنتخــب الوطني للصم، فيما له 
مســيرة لعب طويلة بدات في نادي 
والكوت  ديالى  ثم  والعمال  الشباب 
وصــالح الدين وغيرها مــن االندية 

التي مثلها في دوري االضواء.

حبش.. يحلم باألضواء مع المهندسين

حبش



فريال حسين

اعتقد الفنانون ومصممو الديكور أن اللون ميكن 
أن يؤثر بشــكل كبيــر على األمزجة واملشــاعر 
والعواطف. وقد علق الفنان العاملي بيكاسو ذات 
مــرة قائالً: "األلوان مثل املالمــح، تتبع التغيرات 

العاطفية". 
والحــظ باحثون أن بعض األلــوان ترتبط بارتفاع 
ضغط الدم، وزيادة األيض، وإجهاد العني، وبالتالي 
ميكن استعمالها للحصول على بعض التأثيرات 

وردود الفعل الفيزيولوجية.
وثمــة جتارب معترف بها حــول تأثير األلوان على 
األداء النفســي، وأصبح مفهوم " سيكولوجية 
اللون" موضوعاً ســاخناً في مجاالت التصميم 

واإلعالن والتسويق، ومجاالت أخرى كثيرة.
بطبيعة احلال، فإن مشــاعرنا حيال األلوان غالباً 
ما تكــون نتاج جتاربنــا الشــخصية أو ثقافتنا 
اجملتمعيــة، ففي حــني ميثل اللــون األبيض في 
العديد من الدول الغربيــة، الطهر والبراءة، فإنه 
يعتبر رمــزاً للحداد في العديد من دول شــمال 

أفريقيا مثل املغرب.
مــا يهمني من كل هذه املقدمــة، التأكيد على 
أهميــة األلوان وما متثلــه من قــوة للتأثير في 
حياتنا، وما حتدثه من انعكاسات على أجسامنا 
وعقولنــا، ذلك أننــا نفتقد إلى حــد كبير، ألية 
تصورات موضوعية عنها وعن دالالتها سواء في 
الترتيبات اخلاصــة مبنازلنا أو أماكن عملنا أو في 
شــوارع املدن والساحات واألسواق، وفي مختلف 
منافذ البيع والشراء والتعامالت اليومية األخرى. 
أينما تقع عيوننا في العاصمة بغداد وغيرها من 
املدن العراقية ثمة تنافر لأللوان مثير للشــفقة، 
وثمة نقــص فادح في معرفــة كيفية التعامل 
معها ومــع تدرجاتها، وفهم مــا تنطوي عليه 
من أســرار ومعان توحي بالدفء والراحة واملتعة 
البصريــة أو الى العكس من ذلــك، أي الغضب 

والعنف والعداء.
الناس تتفاعل مع األلوان، وتســتجيب لتأثيراتها 
احملتملة، وقد تعثر على على ما يفجر مشاعرها 
في هذا اللــون أو ذاك، فاأللوان على اجلانب األزرق 
من الطيف والتي تشــمل أيضاً كالً من اللونني 
األرجوانــي واألخضــر تُعرف بأنها ألــوان زاهية، 
وغالباً ما توصف بأنهــا هادئة، ولكن ميكن أيضاً 
أن تستدعي مشــاعر احلزن والكآبة أو الالمباالة 
في حال اســتخدامها بصورة غير متجانسة مع 

غيرها من األلوان.
وأظهرت بحوث ميدانيــة أن بعض األلوان ميكن 
أن يكون لها تأثير علــى األداء الوظيفي واملهني 
وحتى علــى التفكير واتخاذ القــرارات، اذ أظهر 
اختبــار أجري فــي قاعة أمريكيــة لالمتحانات 
أن اللون األحمر الذي طليــت به أثار في الطلبة 
مشاعر اخلطر والتهديد بالفشل، وترك، بالتالي، 

تأثيراً سلبياً على أدائهم.
األلــوان هي التي تتحكم في أذواقنا عند شــراء 
املالبس التي نرتديها، واألســاليب التي نزين بها 
بيئاتنــا وغرف النــوم والصالونــات بل حتى في 
اختيار لون الســيارة. وأن لكل لــون دوره املهم، 

وطريقته املدهشة في التأثير.

ثقافة اللون

العاملي  النجم  كشــف 
أنــه  كيــج  نيكــوالس 
 " فيلم  ببطولة  سيقوم 
مساجني أرض األشباح"، 
الــذي ينتمي إلــى أفالم 
واإلثــارة  "األكشــن" 

والرعب.
موقــع "ديدالين" ذكر أن 
الفني  العمــل  أحــداث 
مجرم  اختيار  بشأن  تدور 
ســيء الســمعة إلنقاذ 
عالم  في  اختفت  طفلة 
فيتعني  للطبيعة،  خارق 
عليهم فــك اللعنة كي 

يتمكنــوا من الهرب من 
هذا العالم.

الذي  األول  هــو  الفيلم 
يخرجــه صانــع األفالم 
الياباني ســيون ســونو 

باللغة اإلجنليزية.

اتفاق  عــن  األنباء  برغــم 
الشركة املنتجة ملسلسل 
عمرو  بطولــة  "بركــة"، 
"ام بي ســي  ســعد مع 
مصــر"، إال أنه من املتوقع 
أن يخــرج املسلســل من 
السباق الدرامي الرمضاني 

املقبل.
الشــواف  محمد  ونفــى 
مؤلــف املسلســل اخلبر، 
إال أن مصــادر مــن داخل 
خروج  أكــدت  الشــركة 
الســباق  من  املسلســل 
الرمضانــي. "بركة" إنتاج 
تامر مرســي فــي تعاونه 
الثانــي مع عمرو ســعد، 

بعدما قدما معا مسلسل 
"وضع أمنــي" الذي ُعرض 
رمضان املاضي، ويشــارك 
في بطولــة "بركة" هالة 
صدقــي، ومحمد لطفي، 
أبو  وكمال  وهنادي مهنى، 
وأحمد جمال سعيد،  رية، 

تأليف محمد الشواف.

ســلطت األضــواء عند 
األميركية  املمثلة  وصول 
مكان  الــى  هيــرد،  آمبر 
 .Sorry Angel عرض فيلم
بالـــ" تاتو" الذي وضعته 
علــى ظهرهــا باللغــة 
فخطفــت  الفارســية 
الرابع  اليــوم  األنظار في 

للمهرجان.
كان  فعاليــات  وبــدأت 
فيلــم  بعــرض   ،2018
الناطق  "اجلميع يعلــم" 
للمخــرج  باإلســبانية، 
فرهادي،  أصغــر  اإليراني 
النجمــة  وبطولــة 
بينيلوبي كروز. وترأســت 

كيت  االسترالية  املمثلة 
حتكيم،  جلنة  بالنشــيت 
والتــي تضــم كذلــك 
دوفيرناي،  آفــا  اخملرجــة 
كريســتني  واملمثلــة 
جانب  إلــى  ســتيوارت، 
فيلنوف،  دينيــس  اخملرج 
واخملــرج الروســي أندري 

نيكوالس كيج

آمبر هيرد

عمرو سعد

أخبــارهــــــــــم

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
األمسية الرابعة والسبعون للمقهى 
لنــدن كانت  في  العراقي  الثقافــي 
الساكســفون  بعــازف  لالحتفــاء 
الدكتور عمــار علو، وصــدور كتابه 
)الساكســفون ونغم الربــع(، وأيضا 
لالحتفــال مبرور ســبع ســنوات من 
العطاء الثقافي والفني للمنبر األهم 
للجالية العراقيــة في لندن، بجهود 
كل مــن الفنــان اخملرج علــي رفيق، 
لعيبي،  فيصل  التشــكيلي  والفنان 

مع مساعدة بعض من األصدقاء.
ابتعد   2011 منذ والدته في نيســان 
املقهى عن اجلدل السياسي العقيم 
الثقافة  علــى  وركــز  وتناقضاتــه، 
اإلبداعية، وأشاع جوا ثقافيا اجتماعيا 

متآلفا بني أبناء اجلالية العراقية. 
وأصبح املقهى جــزءا من اهتمامهم 
فهــم يواصلــون حضــور فعالياته 
وأمسياته األدبية والعلمية. يشاركون 
فيهــا بحماســة، جتلــى ذلــك في 
حواراتهم ومداخالتهم وتساؤالتهم. 

قّدم األمسية اإلعالمي أحمد حسني 

الذي حتدث قائال: "ندخل العام الثامن 
العراقي  الثقافي  املقهى  ألمســيات 
فــي لندن، باالحتفاء باألســتاذ عمار 
علــو عازف ساكســفون، مبناســبة 
صــدور كتابه )الساكســفون ونغم 
الربع(. عمار علو منذ صباه تعلق بآلة 
الساكســفون وأحبها، ومنحته كل 
االمكانيات التــي تقدمها آلة غربية 

لطفل من الشرق.
األســاس  القضية هي  وأضاف: هذه 
بوالدة هذا الكتاب، أو النظرية اجلديدة 
التي دونها مؤلفها، والتي زاوجت بني 
الروح الشــرقية واآللة الغربية. فقد 
تتلمذ علو لثالث ســنوات في العراق 
على يد األســتاذ عبد الرزاق، ووقتذاك 
لــم يفكر فــي ان يعزف الربــع تون. 
وقصة الربع تــون جاءت بعد أن واجه 
عمار علو نفســه وهــو يعزف البوب 
وعنــد مغادرته  اآللة.  علــى  الغربي 
العراق، واســتقراره فــي املانيا، وجد 
بدأ  وهناك  احلقيقيني.  العازفني  فيها 
البحث عن هويته املوسيقية، والعراق 

احلافل بالشجن واملوسيقى". 

بــدأت "ناســتوجليا" احلنــني عنــد 
عمــار فاتخذ قراره: " لــن أتخلى عن 
الساكسفون ولن أتخلى عن الذاكرة 

الشرقية النغمية التي في رأسي". 
ويواصــل احمــد حســني حديثــه: 
بعد  لندن،  فــي  باملصادفة  "التقيته 
ان ترك املانيــا، وروى لي كيفية ايجاد 
الســبيل لتحقيق فكرتــه في عزف 
االنغــام الشــرقية على آلــة غربية 

الفكرة،  أحببــت  "الساكســفون". 
وقلــت لنعمــل على وضــع قواعد 
وندونها لتصبح دليال للشــباب الذي 

يأتي من بعدنا". 
 اجنــز الدكتــور عمار علــو الكتاب، 
وأنتج قاعدة لعزف النغم الشــرقي 
على آلــة غربية. برغم انشــغاالته، 
اذ يعمــل باختصــاص بعيد عن تلك 
الهواية، فهــو متخصص في مجال 

أحد  في  الســرطان  أمــراض  بحوث 
مستشفيات لندن.

في حديث الضيف عمار علو، شــكر 
احلضــور وأكد انه لم يكن الوحيد امنا 
هناك الكثير الذيــن عزفوا الربع تون 
على هــذه اآللــة، ويعزفونه بطريقة 
جيدة، وقال: "الذي دفعني الى تدوين 
جتربتي بهذا الكتاب، رغبتي ألشــارك 
ما توصلت له مــن نتائج، بعد بحث 
لآلخرين. كنت  وتقدميهــا  ومعانــاة، 
قــد وضعت االفــكار وعرضتها على 
صفحتي بالفيس بوك، لكنني باحلوار 
مع األســتاذ أحمد حســني، تبلورت 
عنــدي فكرة طبــع الكتــاب لتعم 

الفائدة".
واشــار الى ان مهنة العزف تقتصر 
على  حتافظ  مختــارة،  نخبــة  على 
)ســر املهنة( واليشــركون فيها اال 
املقربون. ومن الغربيني من يستطيع 
عــزف الربع تون لكنــه ال يعرف اين 
يستخدمه، فموسيقاهم خالية من 
هذا النغم، وهم اساســا ال يعزفون 
من  وهنــاك  الشــرقية،  املقامــات 

االرجتال، وهم بذلك  يعزفها بطريقة 
وأمكاناتهم  مقدرتهــم  يظهــرون 
في التحكــم باآللة: "كنــت أراقب 
طريقتهم،  لي  يشرحوا  لم  عزفهم، 
ولم أســمع منهم حديثا نظريا، امنا 
تطبيق  ثم  مراقبتهم  الى  ســعيت 
ذلك وصــرت أدون ما أتوصل اليه من 

نتائج".
ثم قدم عمار مع فرقة من املوسيقيني 
معزوفات لتطبيق ما جاء بكتابه من 
نظريات، وهم: من العراق علي قيردار 
عازف إيقاع، ومؤيد غالم عازف بيانو، 
وجاك بيرغس عازف ساكسفون من 
بريطانيا، وفاروق الصافي عازف ايقاع 

من مصر. 
وعزف جاك حلنا معروفا لدى احلضور 
ملقام عراقي آثار أعجابهم. وتواصلت 
األمســية ألكثرمــن ســاعتني في 
تقــدمي ملقامات العجــم، والنهاوند، 
فيها  اســتعاد  وغيرها،  واخلانبــات، 
احلضور ما سمعوه من أغاني الوطن 
البعيد، فتفاعلوا مع املوسيقى ومع 

املعلومات التي سمعوها ألول مرة. 

المقهى الثقافي العراقي في لندن يستقبل عامه الثامن على أنغام الساكسفون
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الصباح الجديد - وكاالت:
دعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ 
اجلمهور حلضور مراســم تأبينه، وســيكونون على موعد مع 
املســتقبل، وهو أحد األمور التي أثــارت فضوله خالل حياته 

الفريدة.
وتوفي هوكينغ، أشــهر عالم فيزياء في العالم، في مارس عن 
76 عاما، وشــملت أبحاث هوكينغ موضوعات عديدة، بدءا من 
أصل الكون، وحتى احتمــال االنتقال عبر الزمن، إلى الغموض 

الذي يكتنف "الثقوب السوداء" في الفضاء.
ودعــت العائلة اجلمهور لتقدمي طلبــات للحصول على تذاكر 
حلضور مراســم التأبني التي ستقام يوم 15 يونيو في كنيسة 
"وستمنستر آبي"، حيث ستدفن رفاته بجوار العاملني إسحاق 

نيوتن، وتشارلز داروين.
وعلى من يريد احلضور ملء امنوذج به يوم ميالده في املستقبل، 

حتى موعد غايته آخر يوم في عام 2038.
وقــال أحد املدونــني في لندن "مــن الرائع أن يســمح املوقع 
اإللكتروني ملراســم التأبــني بحضور أشــخاص يولدون في 

املستقبل، ابحث عن املسافرين عبر األزمنة في )آبي(".
وترقد في وستمنستر آبي رفات نحو 17 ملكا، وعدد من أعظم 

الشخصيات في تاريخ بريطانيا.
ودفن نيوتن الذي صاغ قانون اجلاذبية ووضع أســس الرياضيات 

احلديثة في وستمنستر آبي عام 1727.
كما دفن داروين، الذي كانت نظريته في النشــوء واالرتقاء أحد 
أعظم اإلجنازات العلمية في التاريخ، قريبا من نيوتن عام 1882.

"المسافرون عبر الزمن" 
مدعوون لمراسم تأبين هوكينغ

الصباح الجديد - وكاالت:
معلومــات خاصــة إلحدى   كشــفت 
الــوكاالت الصحفيــة، أن االتفــاق مع 
جلنــة  و  شــاكيرا  العامليــة  الفنانــة 
مهرجانات األرز الدولية قد مت بالفعل، من 
دون الدخول في لعبة األرقام املالية التي 
بقيت سرية على مستوى أتعاب األخيرة، 

التي من املتوقع ان تكــون أكثر من 100 
ألف دوالر أميركي.

و تفيد املعلومات بأن االتفاقيات ســوف 
الذي  وائل كفوري،  أبرزهم  تشمل فنانني 
ســبق أن كانت له مشاركة قبل عامني 
تقريًبا في إحدى األمسيات التي حضرها 
رئيــس الهيئــة التنفيذية فــي القوات 

اللبنانية سمير جعجع.
وتفيد املعلومــات أن االتفاق مع املغنية 
شــاكيرا مت قبل أســبوع تقريًبــا، إال أن 
اإلعالن عــن االتفاقية النهائية لم يخرج 
إلى النــور بعد نتيجة املشــاورات داخل 
اللجنة املشــرفة على املهرجان بخاصة، 
وأن الهدف، اخلروج بنتيجة بارزة من تلك 

اخلطــوة الفنية التي من املرجح أن 
تشــهد اقبااًل كثيًفــا من اجلمهور 

اللبناني والعربي.
و تــردد أن الفنانــة ماجــدة الرومي 
ســتكون لها إطاللة أيضا في إحدى 
امســيات املهرجان خالل شــهر متوز/

يوليو املقبل .

شاكيرا تشارك في مهرجانات األرز 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتــح مدير عــام دار األزيــاء العراقية 
عقيل ابراهيــم املندالوي، املعرض الفني 
)أربع خطوات( الذي نظمه "مركز باليت 
بالتعاون  التشكيلية"  والفنون  للثقافة 

مع الدار. 
وعرضت لوحات عدة للفنانني الشــباب: 
)عالء الدين محمد، وحيدر فاخر، ووســام 
عبد جــزي، ومثنى طليع(. جلــأ الفنانون 
إلى اســتعمال لوحات تعبــر عن واقعنا 
بوجه  تقف  التــي  والعراقيل  املعاصــر، 

تقدمه.

املتنوعة،  باساليبهم  الفنانون  استطاع 
تعريف املتلقي بأنواع الفن التشــكيلي 

وجتلياته عبر تلك اللوحات اجلمالية.
وذكــر مدير مركز باليــت ناصر عبد اهلل 
الربيعــي، ان معرض "اخلطــوات األربع" 
الفنانني  ميثل منجزا ثقافيا ألربعــة من 
الشــباب، وهم يســعون للوصــول إلى 
ضفاف حلم ينشده الكثير من الفنانني، 

وهو اإلبداع اخلالق.
الشــخصيات  املعــرض عدد من  حضر 
الفضائية  والقنــوات  والثقافية  الفنية 

واإلعالمية.

الصباح الجديد -  وكاالت:
اصطدمت ســيارة تيســال الكهربائية 
بشاحنة كانت تقف عند إشارة مرورية 
بوالية يوتا األميركية، في ثالث حادث من 

نوعه هذا العام، ما يثير أســئلة بشأن 
سالمة هذه السيارة ذاتية القيادة.

وأوضحت شرطة املدينة أن سيارة تيسال 
كانت تسير بســرعة 90 كيلومترا في 
التصادم، مشيرة  الســاعة عندما وقع 
إلى أن ســائقة ســيارة تيسال أصيبت 

بجروح.
وتقول الشرطة إنها حتقق فيما إذا كان 
ســبب احلادث بشري أم أنه نتيجة نظام 

القيادة الذاتية في السيارة.
وميثــل احلــادث خبــرا مزعجــا للغاية 
بالنســبة إلى شركة تســال ومالكها، 
إيلون ماسك، إذ جتري سلطات السالمة 
االحتادية حتقيقا بشــأن فعالية القيادة 
الذاتية للســيارة بعــد حادثني مميتني 

للسيارة ذاتها هذا العام.
بعدم  الصحفيــني  ماســك  واتهــم 

املسؤولية في تغطية أخبار هذه السيارة 
اإللكترونية واملبالغة في مخاطر القيادة 

الذاتية.
وبعدمــا وقــع حادث ســير مــروع في 
أدى  املاضــي،  مــارس  في  كاليفورنيــا 

إلى مقتل شــخص، أعلنت شــركة 
"تيسال" ســحب ما يقارب 
نصف عدد السيارات التي 

أنتجتها.
وقالت إن قرارها هذا 

جاء نتيجة لظهور 

 ، مشــكلة
بتآكل  تتمثــل 
التي  "البراغي"  في 
التوجيه  نظــام  في  تتحكم 
الكهربائي للمقود، األمر الذي 
أمرا  باملركبة  التحكم  يجعل 

صعبا.

مركز باليت يفتتح معرضًا
 فنيًا بعنوان "أربع خطوات"

تيسال ذاتية القيادة 
"متورطة" بثالث تصادم

الصباح الجديد - وكاالت:
تدرس وكالة الفضاء األوروبية مهمة 
محتملة إلى كوكب الزهرة ستقوم 

بإطالقها بحلول العام 2032.
فعلى الرغم من أن هناك العديد من 
البعثات التي توجهت إلى املريخ، إال 
أنها لم تصل إلى جارنا، ثاني كواكب 
قربه  الشمسية من حيث  اجملموعة 

إلى الشمس.
وغالبا ما يعّد الزهرة التوأم "الشرير" 
لألرض. ولكن، برغم شــبهه باألرض 
من حيــث احلجــم والتركيــب، إال 
أنــه تطور بنحو مختلــف متاما عن 
كوكبنــا، وعانــى من تأثيــر كارثي 
مدمر، وأصبــح اليوم مغطى بغالف 
جوي ســام. وقــد اختــارت وكالة 

حتى  مهمات  اربع  األوروبية  الفضاء 
اآلن إلرســالها إلى الزهرة بانتظار أن 
تختار املهمة اخلامسة من بني ثالث 
مقترحــات مرتقبة ضمــن برنامج 
 ،"Cosmic Vision" الوكالة اخلــاص
والذي مــن اخملطط إطالقه في العام 
2032. ومــن بني الرحــالت احملتملة 
اختيار  وقد مت   ،"EnVision" الثــالث

25 اقتراحا  املهام من أصــل 
مت طرحها مــن قبل اجملتمع 
العلمي، وتتضمن املهمتان 
األخريان تلسكوبا فضائيا 
جلمــع أدلة عــن بدايات 
فضائيا  ومرصدا  الكون، 
ميكنــه رصــد النجوم 

الوليدة.

استعدادات للوصول إلى "توأم األرض الشرير"
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