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بغداد - الصباح الجديد:  
في حــن أكدت النتائــج األولية 
جرت  التي  النيابيــة  لالنتخابات 
حتالف  حصول  املاضي  الســبت 
أصوات  أعلــى  علــى  ســائرون 
الناخبــن يليــه حتالــف الفتح 
فالنصر فدولــة القانون، توقعت 
دراسة أميركية تنشرها "الصباح 
اجلديد" فــي الصفحــة الثانية 
من هذا العــدد، أن منصب رئيس 
الوزراء املقبل لن يكون من نصيب 
أي من الكتلتن األخيرتن، الفتح 
ودولة القانــون، ألنهما لن حتققا 
النصف+ واحد في مجلس النّواب 

املقبل.
وعلــى الرغم مــن ان النتائج ما 
زالت أوليــة، وان كانت قد صدرت 
املســتقلة  العليا  املفوضية  عن 
لالنتخابات، اال ان حمى االتهامات 
في اوســاط املنظوين في الكتل 
جاءت  التــي  الكبيرة  واألحــزاب 
نتائجها دون توقعاتها، اشــتدت 
الــى احلــد الذي جعــل مطالب 
الكتل تتراوح بن املطالبة بإلغاء 
االنتخابات واعادتها، ورفع شكاوى 
فــي احملكمــة االحتاديــة تطعن 
املشاركة  عن  والعزوف  بنزاهتها، 
في العملية السياسية، والطعن 
باحلكومــة التــي أخفقــت في 
نزيهة،  انتخابات  تأمن متطلبات 
وحتى اشعار األمم املتحدة بخروق 
بعضها،  ضــد  كتل  مارســتها 
وكل هذا جرى في وقت افصحت 
خاللــه كتلتــان حققتــا اعلى 
املقبل،  برنامجهــا  عن  األصوات 
وان بنحــو مختصــر، كما دعت 
الــى احترام نتائــج االنتخابات و 
في  العامة  املصلحــة  تغليــب 
اذ  املقبلة،  احلكومــة  تشــكيل 
دعا رئيــس مجلس الوزراء ورئيس 
كتلــة النصــر، حيــدر العبادي، 
والكتل  املواطنن  االثنــن،  امس 
نتائج  احتــرام  الى  السياســية 
 ،2018 لعام  البرملانية  االنتخابات 

جديدة  حكومة  تشكيل  ووجوب 
بشكل قوي.

وقال العبــادي في مؤمتر صحفي 
نقله التلفزيون الرسمي، وتابعته 
"الصباح اجلديــد"، ان "احلكومة 
العراقية استطاعت امتام عملية 
االنتخابــات البرملانية بكل امانة 
ومســؤولية، فضال عــن اجنازها 
في موعدها احملدد"، داعيا اجلميع 
الــى "احترام نتائــج االنتخابات 
وستظهر  ظهرت  التي  البرملانية 
مــن قبــل املفوضيــة العليــا 

لالنتخابات".
واكــد على " تغليــب املصلحة 
العامــة في تشــكيل احلكومة 
املقبلــة، وســوف نتحمــل كل 
املســؤوليات امللقاة على عاتقنا 
وفق مــا نص عليها الدســتور"، 
الكامل  "اســتعداده  عن  واعرب 
لتشــكيل اقوى حكومة عراقية 
خاليــة من الفســاد واحملاصصة 
املقيتــة بعيــداً عــن االجندات 
األجنبيــة وانهــاء الطائفية بن 

العراقين ".
وقريبــا من هــذا التوجــه، أكد 
سكرتير احلزب الشيوعي املرشح 
عن حتالف ســائرون، رائد فهمي، 
امس ايضا، ان االئتالف سيركز في 
االصالح  مشــروع  على  حتالفاته 
مع  التحالف  مرجحــا  والتغيير، 
ائتالف النصر بزعامة العبادي ألنه 

" هو االقرب لنا " حسب تعبيره.
وقــال فهمي إن "النجــاح الذي 
حصل عليه ســائرون كان سببه 
واالصالح،  للتغييــر  مشــروعه 
باالضافة لكونه العابر للطائفية 
مــن حيــث املشــروع والترتيب 
وطرحه قضايــا قريبة من هموم 

املواطنن".
ســائرون  حتالــف  ان  وأضــاف 
"ســينظر الي حتالف من منطلق 
مــدى وجود قــوى اخــرى تلتزم 
بتوجيه االصالح املعني بحكومة 
عن  واالبتعاد  والنزاهــة  الكفاءة 

احملاصصــة"، مؤكدا ان "شــرط 
التحالف ان ال يدخل في تركيبته 
اشــخاص حتوم حولهم شبهات 
فساد او فشل في االداء السابق".

واكد بهذا الصدد ان "هناك جتربة 
فشل وفســاد كبير ومحاصصة 
وبالتاكيــد فــأن الكتــل االكثر 
حضورا من التوجهات الســابقة 
في احلكومــة والدولة ومنظومة 
احلكم لن تكون هــي االقرب في 
االئتالف مع ســائرون " واكد "ال 
شك اذا ســئلنا ان كان النصر او 
الفتــح او دولة القانــون االقرب 
الى سائرون ســيكون رمبا النصر 
االقرب  العبــادي  حيــدر  بزعامة 

ولكن تركيزنا على املبادئ ".

التحالفات  الصــدد،  هــذا  وفي 
دراســة  املقبلة، نشــرت مؤخرا 
صــدرت عــن مركز الدراســات 
ومقره  والدولية  اإلســتراتيجية 
واشــنطن،  األمريكية  العاصمة 
ان مجلس النواب املقبل، سيضم 
حتالفن كبيرين، ســيحصل فيه 
التحالــف األول على 154 مقعداً 
) ويضم النصر , الوطنية , القرار 
, ســائرون , احلكمــة , التحالف 
العربــي , حراك اجليــل اجلديد , 
( فيما سيحصل  والتغيير كوران 
التحالــف الثاني على 77 مقعداً 
ويتكون من ) دولة القانون , الفتح 
 ،) الكردســتاني  الوطني  واإلحتاد 
ولم تشر الدراسة التي استندت 

الى استطالع اجري قبل اكثر من 
شــهرين من موعــد االنتخابات، 
الى بفيــة التحالفــات املقبلة، 
املؤشرات  أغلب  بأن  أفادت  لكنها 
بأن  تفيد  الــرأي  وإســتطالعات 
الدكتور حيــدر العبادي هو األوفر 
ثانية، ألنه  بــدورة  بالفــوز  حظاً 
ودولي  إقليمي  بدعــم  يحظى   "
إجنازه األكبر  كبيرين ويحسب له 
في القضاء علــى تنظيم داعش 
اإلرهابــي وســينصب التوجــه 
على  احلكومة  لرئيــس  القــادم 
يأتي في ســلم  برنامج  تنفيــذ 

أولوياته احلرب على الفساد ".
املقبلة  التحالفــات  اطــار  وفي 
االعالمي  املتحــدث  أكــد  أيضا 

بأســم مكتب زعيم ائتالف دولة 
القانــون، هشــام الركابي، امس 
االثنــن، ان زعيــم االئتالف نوري 
تشــكيل  الى  يســعى  املالكي 
حتالف متعدد االطراف من شيعة 

وسنة وأكراد.
وقــال الركابي إن "ائتــالف دولة 
املالكي  نــوري  بزعامة  القانــون 
يجــري حاليا سلســلة حوارات 
نافذة  سياســية  قوى  مع  هامة 
سبق ان كانت لها تفاهمات معنا 

بشأن العملية السياسية".
وأضــاف ان "املالكي بدأ بالتحرك 
نحــو تشــكيل حتالــف متعدد 
مختلفة  مكونــات  من  االطراف 

تضم شيعة وسنة واكراد".

وعلى الرغم من هذا التوجه الذي 
يوحي بقبول نتائج االنتخابات اال 
ان ائتالف دولة القانون يصر على 
التشــكيك بنتائــج االنتخابات، 
اذ قال املتحدث االعالمي بأســم 
مكتب زعيم ائتالف دولة القانون، 
امس،  نفســه  الركابي  هشــام 
ان االئتــالف تقدم بشــكوى الى 
املفوضية العليا لالنتخابات بشأن 
نتائج االنتخابات، النها " لم تكن 
وفق تصوراتنا الن شــعبية دولة 
القانــون وحضورهــا اجلماهيري 
اكبر من هذا املستوى"، عازيا ذلك 
الى "حدوث خــروق في العملية 
االنتخابية وعمليات تهديد وعيد 
للناخــب العراقي والضغط على 
خياراته اضافة الــى العزوف عن 
االنتخابــات في شــرائح اجملتمع 

العراقي".
وأًضــاف "قدمنــا شــكاوى الى 
املفوضيــة العليا واشــعار االمم 
التي حصلت"،  باخلــروق  املتحدة 
مشــيرا الى ان "ميثاق الشــرف 
الذي وقعت عليــه جميع القوى 
السياســية هناك بعض اجلهات 

قد خرقته".
اكثر مــن هذا وصــف املتحدث 
الرســمي باســم ائتــالف دولة 
امس،  املوســوي،  عباس  القانون 
االنتخابــات  مفوضيــة  اعــالن 
لنتائج عشــر محافظــات قبل 
اســتكمال جميــع احملافظــات 
والتصويــت اخلــاص وتصويــت 
فيما  بـ"االســتعجال"،  اخلــارج 
بــن أن "ضعف" االمن واحلكومة 
أدى الى حصــول "فوضى" خالل 

االنتخابات.
وقال املوســوي أن "مــا مت اعالنه 
ال  اللحظة  حتــى  نتائــج  مــن 
يعتبــر واضحــا بشــكل كامل 
لعدم اســتكمال النتائج جلميع 
احملافظات ولم تأت نتائج تصويت 

اخلارج والتصويت اخلاص".
وبــن أن "هناك خروقــات كثيرة 

حصلــت وقدمنــا العديــد من 
ما  وننتظــر  حولهــا  الطعــون 
تعلنــه املفوضيــة فــي النظر 
بتلــك الطعــون"، موضحــا أن 
"هناك مجموعــات كانت ترهب 
مدينة  في  وتهددهــم  املواطنن 
الصدر والشــعلة وغيرها اضافة 
الى محافظات اخرى حصل فيها 
اجتياح لبعض املراكز ناهيك عن 
الضعف االمني في املناطق التي 
ما يخلق صورة  االرهاب  اجتاحها 
نتيجة لضعف  كاملة مبهمــة 
احلكومــة وضعــف االمــن ادت 
في  التــي حصلت  الفوضى  الى 

االنتخابات".
ولم يقف االمر عند حد االتهامات 
اجملردة حســب وكمــا اعتدنا في 
الســابقة،  االنتخابية  الــدورات 
باالدلة  التهديد  الــى  تعداه  وامنا 
كما افاد خبر نشره موقع اخباري 
ذكر فيه ان مصــدرا مطلعا افاد 
امس االثنن، بان ســليم اجلبوري 
رئيــس البرملان األخير واملرشــح 
ســيعقد  الوطنية،  ائتالف  على 
مؤمتــرا صحفيا لكشــف مدى 
في  والداخلي  اخلارجــي  التدخل 
تزويــر االنتخابــات، وذكر املصدر 
ان "رئيس مجلس النواب ســليم 
الساعات  خالل  سيعقد  اجلبوري 
املقبلة مؤمترا ليكشف من خالله 
مدى التدخــل اخلارجي والداخلي 
في تزويــر االنتخابــات البرملانية 
"اجلبوري  ان  مبينا  احلالي"،  للعام 
لديه ادلــه دامغة علــى التزوير 

سيتم كشفها خالل املؤمتر".
النائب  اكــد  أيضا  جانبــه  ومن 
عن ائتالف الوطنيــة عبد الكرمي 
عبطان، امــس، ان هنالك تالعبا 
واالرقــام  بالنتائــج  يحصــل 
لالنتخابات، وفيما بن ان نســبة 
املشــاركن باالنتخابات ال يتجاوز 
انهــا باطلة  الى  الـ%19، اشــار 

شرعيا وغير معترف بها دوليا.
تتمة ص3

في حين تشتد حمى الطعن بنتائج االنتخابات وحسب دراسة أميركية..

 أغلبية البرلمان المقبل لتحالف يضم النصر
وسائرون والحكمة والقرار والوطنية وكتل أصغر

مجلس النواب العراقي "ارشيف"

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت اإلدارة احمللية في كركوك، 
أمــس االثنــن، عن رســالة بعثت 
بهــا إلــى رئيــس مجلس الــوزراء 
قرار  باتخاذ  تطالبــه  العبادي  حيدر 
ابتدائــي يتضمن عد وفرز الصناديق 
أن  إلى  املشــكو من صحتها، الفتاً 
ثلث املشــمولن بالتصويت اخلاص 
و10 االف مواطــن لم يحصلوا على 
فرصتهم في االقتراع، فيما توقعت 
النتائج  حصول تالعــب في قــارئ 
بنحــو جعلها تأتــي لصالح حزب 

معن.

وقال احملافظ راكان ســعيد اجلبوري 
في تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "جلنة تقصي احلقائق التي جاءت 
إلــى كركوك لبحــث موضوع ازمة 
االنتخابات تختص باجلوانب الفنية".

وتابــع اجلبوري أن "اعضــاء اللجنة 
ال ميتلكون اتخاذ قــرار بالعد والفرز 
وفتح الصناديق أو نقلها، وان ما يتم 

نقله فقط ذاكرة الصناديق".
ورأى ان "الواجــب املناط إلى اللجنة 
أن  محدود وال يقنع اجلمهور، وسبق 
حذرنا من تفاقــم االوضاع منذ يوم 

التصويت اخلاص".

وفيمــا حّمــل اجلبــوري "مكتــب 
مفوضية االنتخابــات في  كركوك 
مســؤولية ازمة احملافظــة"، طالب 
"الكتل السياســية بتدارك املوقف 

ومعاجلته".
وأشــار اجلبوري إلى "رسالة رسمية 
الوزراء  وجهتها إلى رئيسي مجلس 
حيــدر العبــادي ومجلــس النواب 
الفوري  بالتدخــل  اجلبوري  ســليم 
وحث مجلــس املفوضن على اتخاذ 
قرار أولي باجراء العــد والفرز يدوياً 

في املراكز املشكو منها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
االثنن،  االتصــاالت،  وزارة  أعلنت 
عن بدء التشــغيل اجلزئي خلدمة 
الكيبــل الضوئي عبــر البوابات 
البالد،  عموم  في  باخلدمة  اخلاصة 
مشــيرة الى ان خدمــة االنترنت 
حتســنت بشــكل ملحوظ خالل 

االيام املاضية.
وقال املتحدث الرســمي باســم 
الــوزارة حــازم محمــد علي في 
باشــرت  “الوزارة  إن  لــه  تصريح 
الوطنــي  املشــروع  تشــغيل 
لالنترنــت في بغــداد واحملافظات 

بوابات  بشكل جزئي وجتريبي عبر 
النفاذ الدولية”، مبينا ان “الكوادر 
حاليا  تواصل  والهندسية  الفنية 
ربــط املناطق من خالل الكابينات 

الفعالة باخلدمة.”
االنترنــت  “خدمــة  ان  واضــاف 
ستشهد حتســنا ملحوظا خالل 
يعود  اذ  املقبلــة،  القليلــة  املدة 
خلدمة  اجلزئي  التشغيل  الى  ذلك 
الكيبــل الضوئي عبــر البوابات 
اخلاصة باخلدمة، الســيما بعد ان 
ادخلت الــوزارة حديثــا 20 )ملدة( 
واصبح العــدد احلالي للمدات 33 

)ملدة(، بعــد ان كان يتم العمل بـ 
13 )ملدة( ما يسهم بتعزيز اخلدمة 

املقدمة للمواطنن”.
واوضح علي أنه “من املؤمل ان يتم 
إيصال اخلدمة جلميع املشــتركن 
عبر الكابــل الضوئي للمنازل من 
خــالل 2400 كابينــة موزعة بن 
يقارب  ما  احملافظات، تخدم  عموم 
اخلمســة مالين منزل، اذ سيتم 
اســتثمار كل كابينــة من قبل 
االنترنت  ابــراج  الوكالء واصحاب 
الذين سيتم اختيارهم بعد توافر 

الشروط الفنية والتقنية بهم”.

كركوك ال تعّول على لجنة تقصي 
الحقائق.. وتطالب العبادي بالتدخل الفوري

"االتصاالت" تعلن بدء التشغيل الجزئي 
لـ"الكيبل الضوئي"”

لتحسين خدمة اإلنترنت توقعت حصول تالعب في صناديق االقتراع عندما تم نقلها إلى السليمانية

الصباح الجديد - متابعة:
فيما استشهد 16 فلسطينياً 
امس )االثنــن( برصاص اجليش 
االســرائيلي خــالل املواجهات 
علــى احلــدود بن قطــاع غزة 
واســرائيل، بينهم طفل، رحب 
السفير األميركي لدى إسرائيل 
ديفيــد فريدمــان باملدعويــن 
الفتتــاح ســفارة واشــنطن 
باعتراف  مشــيدا  بالقــدس، 
بالقدس  ترامب  دونالد  الرئيس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة 
نائب  قــال  فيما  إليهــا،  بالده 
جون  األميركي  اخلارجيــة  وزير 
بالقدس  االعتراف  إن  ساليفان 
ونقــل  إلســرائيل  عاصمــة 
إلحالل  "خطوة  إليها  السفارة 
الســالم في القدس واملنطقة 
واالعتــراف  العالــم"،  وكل 

بالواقع القائم منذ سنوات.
وكان الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، شــدد في رســالة إلى 

أن  املراسم على  املشاركن في 
ويحق  مستقلة  دولة  إسرائيل 
لها مثل ألي دولة في العالم أن 
تكون لديهــا عاصمة والقدس 

عاصمة حقيقية إلسرائيل.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، 
اســتقبلت إســرائيل إيفانكا 
ابنة الرئيــس األميركي دونالد 

ترامــب التي تتــرأس وزوجها، 
وفد الواليات املتحدة املشــارك 
املقر  تدشــن  احتفــال  فــي 
األميركية في  للسفارة  اجلديد 

القدس. 
وفي غضون ذلك، تصاعدت حدة 
املواجهات بن الفلســطينين 
واإلسرائيلين على حدود قطاع 
غزة في فعالية "مسيرة العودة 
الكبــرى" وســقط عشــرات 
قتيــل  بــن  الفلســطينين 
اجليش  قــوات  برصاص  وجريح 
اإلســرائيلي واتهمت احلكومة 
الفلسطينية إسرائيل بارتكاب 
تلك  وتأتي  رهيبــة".  "مذبحة 
املواجهات بساعات قبل تدشن 
السفارة األميركية اجلديدة في 
مدينة القدس الشرقية احملتلة، 
فلسطينياً   16 استشــهد  اذ 
امس )االثنــن( برصاص اجليش 
االســرائيلي خــالل املواجهات 
علــى احلــدود بن قطــاع غزة 
واسرائيل، بينهم طفل واصيب 
آخريــن، وفق ما   600 أكثر من 

اعلنت وزارة الصحة في غزة.
ونقلت وكالة االنباء واملعلومات 

الفلسطينية )وفا( عن مراسل 
االحتــالل  "قــوات  إن  قولــه 
من  وابال  أطلقت  اإلســرائيلي 
الرصــاص احلي، وقنابــل الغاز 
املواطنن  جتاه  للدموع  املسيل 
على الشــريط احلدودي شــرق 
قطاع غزة، ما أدى استشــهاد 
16 مواطنا وإصابة 512 آخرين".
الســلطات  رفعــت  بدورهــا 
األمنيــة اإلســرائيلية حالــة 
لنقــل  اســتعدادا  التأهــب 
تل  من  األميركيــة  الســفارة 
أبيب إلى القدس، امس االثنن، 
ويأتي هذا غداة تنظيم مسيرة 
"توحيد القدس" التي شــارك 
مــن  اآلالف  عشــرات  فيهــا 
الذين جاؤوا من  اإلســرائيلين 
جميع أنحاء العالم، فيما دعت 
إلى  فلســطينية  منظمــات 
شعبية  مســيرات  في  اخلروج 

منددة بالقرار األميركي.
تفصيالت أوسع ص6
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16 شهيدا ومئات الجرحى في مواجهات "مليونية العودة" في غزة
قبيل افتتاح السفارة األميركية في القدس

جانب من املواجهات في غزة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمــة اجلنائية املركزية 
في بغداد أمــس االثنني، باإلعدام 
شــنقاً حتــى املوت بحــق أحد 
نحر  بعملية  لقيامه  "اإلرهابيني" 
أحــد الدبلوماســيني الروس في 

العراق.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
ل مجلــس  الرســمي  املتحــدث 
القضــاء األعلى، فــي بيان تلقت 
إن  "الصباح اجلديد" نسخة منه، 

"احملكمة اجلنائية املركزية حكمت 
أدين  باإلعدام بحق احد اإلرهابيني 
الدبلوماسيني  احد  بنحر  بقيامه 

الروس في العراق عام 2006 ".
"املتهــم  ان  بيرقــدار  واضــاف 
اعترف بخطــف أربعة أجانب مع 
مجموعــة مســلحة"، مبينا ان 
"اثنني من اجملنى عليهم مت قتلهم 
بإطالق النــار عليهم فيما مت ذبح 

االثنان اآلخران".
تتمة ص3

السليمانية - عباس كاريزي:
قدم حــراك اجليل اجلديــد، بزعامة 
عبد  الكردي شاسوار  االعمال  رجل 
الواحد امس االثنن، شكوى قانونية 
النتائج  الى احملكمة االحتادية بشأن 
االولية املعلنة لالنتخابات البرملانية 

في االقليم.
وقال احلراك في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، "اننا في حراك 
اجليــل اجلديــد، نعلــن صراحة، ان 

النتائج املعلنة حلــد االن، ال عالقة 
لها بالنتائج احلقيقية لالنتخابات".

بخطوتها  "املفوضيــة  ان  واضاف، 
هذه، جعلت من نفســها جزءا من 
لنتائج  والواســع  املنظم  التزويــر 
احلزبــن  وملصلحــة  االنتخابــات 
الرئيســن في االقليم، وضد اجليل 
اجلديد وبعض االحــزاب االخرى في 

كردستان..
تقرير أوسع ص2

نينوى ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية حتقيق هيئة النزاهة 
في نينــوى أمس االثنني، عن ضبط 
صاحــب إحــدى شــركات جتــارة 
العقارات لقيامه بـ"االستيالء على 
أراض مملوكــة للدولــة بطرق غير 
قانونية"، تقع في حي النور باجلانب 

األيسر من مدينة املوصل.
وقالت املديريــة في بيان اطلعت " 
الصباح اجلديد" على نسخة منه، 
إن "مالكات املديريــة متّكنت، بعد 
املتابعة واالنتقال إلى مقر الشركة، 
من ضبط صاحب الشركة وأوليات 

العقــار"، مبينــة أن "العقار عائد 
لوزارة املالية، وهو عبارة عن قطعة 
أرض زراعية مت تقطيعها إلى قطع 
وبيعها ألشخاص  أراض ســكنية 
من قبل صاحب شركة العقارات".

أن  بيانها  فــي  املديرية  وأضافــت 
"املتهم ســيق بصحبــة محضر 
الضبــط األصولي الــذي نظمته 
جميع  املتضمن  املديريــة  مالكات 
املبــرزات املضبوطــة، فضــالً عن 
األوراق التحقيقيــة إلــى قاضــي 
اإلجراءات  التخاذ  اخملتصِّ  التحقيق 

القانونية بحقه".

اإلعدام إلرهابي أقدم على نحر 
دبلوماسي روسي عام 2006

حراك الجيل الجديد يشكو مفوضية 
االنتخابات في المحكمة االتحادية

إعادة ملكية عقار "مستولى عليه 
بطرٍق غير قانونية" إلى الدولة



بقلم : لهب عطا عبد الوهاب 
إقتصادي عراقي

اقترع ماليــني العراقيني من الناخبني 
الذيــن يتوزعون علــى 18 محافظة 
متثل كل واحــدة منها دائرة إنتخابية 
على نحو 7 آالف مرشــح يتنافسون 
علــى 329 مقعداُ برملانيــاُ , بينهم 
نحو ألفني يخوضون السباق لنيل 69 
مقعداً في العاصمة بغداد وحدها في 
اإلنتخابات التشريعية التي جرت يوم 
12 أيار مايس اجلــاري . وأفادت األرقام 
بأن املرشــحني ميثلــون 205 كيانات 
سياسية ممثلة في مايقارب 25 حتالفاً 
املقيمني  للعراقيني  وامكن  سياسياً 
في اخلــارج ) عراقيــو املهجر ( اإلدالء 
بأصواتهم في مراكز إنتخابية توزعت 
بني دول عربية وأجنبية عديدة ) لبنان 
, مصر , اإلمــارات , الواليات املتحدة 
, كندا , بريطانيا , أملانيا , الســويد , 
الدمنارك , إستراليا ( . وفي األردن حيث 
تتراوح أعداد اجلالية العراقية بني 130 
إلى 160 ألف نسمة امكنهم اإلدالء 
13 مركز إنتخابي في  بأصواتهم في 
اململكة منها 11 مركز في العاصمة 
عمان , ومركــز واحد في كل من إربد 

و الزرقاء .
دراســة حديثــة صادرة  وجدت  وقد 
اإلستراتيجية  الدراســات  مركز  عن 
والدولية ومقرها العاصمة األمريكية 
واشــنطن حدوث حتوالت عديدة في 
املشــهد السياســي العراقي ميكن 

إيجازه على النحو التالي : 
• التحول من اإلســتقطابات اإلثنية 
الطائفيــة لصالــح حتالفات جديدة 

ومختلفة . 
• اإلنتقــال مــن األيديولوجيــة إلى 

البراغماتية .
• التحول نحو الهوية الوطنية .

• اإلنتقال نحو هموم الناخب احمللية .
• بــروز األحزاب والتحالفــات العابرة 

للطوائف .
والدراســة اإلستشــرافية املذكورة 
قائمــة على عينة تزيــد على 7 آالف 
شــخص متت مقابلتهم مابني 22 / 
شــباط – 22 / آذار / 2018 وأن نسبة 

اخلطأ والصواب فيهــا تتراوح بني + و 
. 2% –

وقامت الدراســة بتوجيه إســتبيان 
QUESTIONNAIRE للعينة املذكورة 

وعلى النحو التالي :
1 هل تنوي املشــاركة في اإلنتخابات 

القادمة ؟
أجاب %60 من العرب الســنة و 51% 
من العرب الشيعة و %60 من األكراد 
املستطلعة أراءهم نيتهم املشاركة 
وبلغ متوســط نســبة املشــاركة 

املتوقع حسب اإلستطالع 55% .
2 أسباب مقاطعة اإلنتخابات ؟

أجاب %66 من العرب الســنة و 58% 
من العرب الشيعة و %56 من األكراد 
إنهم اليجدون  آراءهم  املســتطلعة 
اإلنتخابات  املشــاركة في  طائال من 
. فــي حني أجــاب %28 مــن العرب 
الســنة و %30 من العرب الشــيعة 
%21 مــن األكــراد إن املرشــحني  و 
يلهثــون وراء مصاحلهم اخلاصة . في 
املقابل يرى %4.4 من العرب الســنة 
و%6.1 من العرب الشيعة و%6.3 من 
األكراد املســتطلعة آراءهم إن نتائج 

اإلنتخابات معروفة سلفاً . 
3 مــن ســيفوز بالعــدد األكبر من 

املقاعد البرملانية ؟ 
أن  إلى  اإلستشرافية  الدراسة  تشير 
ستأخذ  اجلديدة  السياسية  اخلارطة 

الشكل التالي : 
• حتالف النصر ) حيدر العبادي ( : 78 

مقعداً 
• حتالــف الفاحت ) هادي العامري ( : 37 

ً مقعد ا
• حتالف ســائرون ) التيار الصدري ( : 

ً 29 مقعد ا
• دولة القانون ) نــوري املالكي ( : 19 

مقعد اً 
• التحالف الوطني ) إياد عالوي ( : 14 

مقعداً 
• تيــار احلكمة ) عمــار احلكيم ( : 5 

مقاعد 
• القرار ) أسامة النجيفي ( : 2 مقعد 
• حتالف العربــي ) خميس اخلنجر ( : 

2 مقعد 
ً • األكراد ) السالم ( : 21 مقعدا

• غوران ) برهم صالح ( : 8 مقاعد 

• اجليل اجلديد : 4 مقاعد 
4 من هو رئيس الوزراء القادم ؟

الســيناريوهات  الدراســة  ترســم 
احملتملة التالية , علماً بأن الدســتود 
رئيس  يوجب على كتلــة  العراقــي 
الوزراء القادم احلصول على ثلثي عدد 
األصــوات البالغ عددهــا 329 مقعد 

داخل مجلس النواب : 
التحالف األول = 154 مقعداً ) ويضم 
النصر , الوطنية , القرار , ســائرون , 
احلكمــة , التحالــف العربي , اجليل 

اجلديد , كوران 
التحالف الثانــي = 77 مقعداً ) دولة 
القانــون , الفــاحت , الســالم , اإلحتاد 

الوطني الكردستاني (
5 . حيدر العبادي األوفر حظاً 

وإستطالعات  املؤشرات  أغلب  تشير 
الرأي إلى أن الدكتــور حيدر العبادي 
هو األوفر حظاً بالفوز بدورة إنتخابية 
ثانية – إسوًة بســلفه نوري املالكي 

) 2006-2014 ( – إلكمــال مــامت من 
إجنازات .

ويحظى العبادي بدعم إقليمي ودولي 
كبيرين .

إجنازه  العبــادي  للدكتور  ويحســب 
األكبر في القضاء على تنظيم داعش 
اإلرهابي . وســينصب التوجه القادم 
لرئيس احلكومــة على تنفيذ برنامج 
يأتي في ســلم أولوياته » احلرب على 
الفســاد » وهي املهمة التي أوكلت 

إلى » هيئة النزاهة » .
6 . النظام اإلنتخابي :

يجمــع العديد مــن املراقبــني إلى 
حــدوث تغيــر نوعي فــي التركيبة 
القادمــة جمللس النــواب , مع حضور 
الفت لألحزاب املدنية , بعد ان ســأم 
» احملاصصة  العراقي مــن  املواطــن 
الطائفيــة » التي طبعت اإلنتخابات 
األربع السابقة . بيد أن إعتماد نظام 
إنتخابي هو نظام سانت ليغو املعدل 

ســيصب لصالح األحــزاب الكبيرة 
واملتوســطة , يبقي الغلبة لالحزاب 
الكبيــرة املعروفــة : ) مبوجب نظام 
ســانت ليغو املعدل يتم تقســيم 
أصــوات الناخبني على 1.7 للحصول 
علــى املقعد النيابي ويتم تقســيم 
األصوات املتبقية على األعداد 3 , 5 , 7 
حلني اإلنتهاء من توزيع األصوات على 

املقاعد البالغ عددها 329 مقعداً ( .
7  التحالفات اجلديدة :

 تشارك في اإلنتخابات القادمة قوائم 
وحتالفات جديدة غير معروفه سابقاً 

شعارها » املواطنة أوالً » . 
وبرز على الســاحة مؤخــراً تنظيم 
يحظــى بدعم رجل الديــن مقتدى 
الصدر , هو » حتالف ســائرون » الذي 
يضم خليطاً من األحــزاب والتيارات 

العلمانية  منها :
 احلــزب الشــيوعي ) بزعامــة رائد 

فهمي(

 التجمع اجلمهوري ) بزعامة ســعد 
عاصم اجلنابي ( 

ورجــل األعمال مضر شــوكت الذي 
األعمال  رجال  مجلس  بدعم  يحظى 

العراقي في األردن .
وقد إنضــم لهذا التحالــف مؤخراً 
مرشــحني عــن احلركــة امللكيــة 

الدستورية .
التي تخوض  العلمانية  األحزاب  ومن 
اإلنتخابات للمــرة األولى » التحالف 
بزعامــة   « الدميقراطــي  املدنــي 
دكتور غســان  اخملضرم  السياســي 
العطية و حتالف متــدن بزعامة فايق 

الشيخ علي .

8  توزيع الرئاسات الثالث :
 يرجــح البعــض أن يعــاد رســم 
هيكلة الرئاســات الثالث في العراق 
, إذ ســيعود مبقتضاه منصب رئيس 
اجلمهوريــة الــذي إحتلــه الزعماء 
الكرد سابقاً ) جالل الطالباني و فؤاد 
معصــوم على التوالــي ( إلى العرب 
الســنة .  اجلدير بالذكر أن الشــيخ 
غازي الياور من قبيلة شــمر العربية 
شغل منصب أول رئيس للجمهورية 

في عراق مابعد 2003.
وتفيد األنباء التي تســربت في اآلونة 
األخيرة إلى وجود صفقة سياســية 
يعــني مبوجبهــا الشــريف على بن 
احلســني , راعــي احلركــة امللكيــة 
الدســتورية , رئيســاً للجمهورية . 
والشــريف على هو ســليل الدوحة 
بديعة  االميــرة  والدته  الهاشــمية 
كرمية امللك علــي , آخر ملوك احلجاز 
وخاله األميــر عبد االله الوصي على 
عــرش العراق . وهو إبــن خالة امللك 

فيصل الثاني آخر ملوك العراق . 
ومــن املرشــحني لشــغل املنصب 
الرئاســي مرشــح احلزب اإلسالمي 
الدكتور إياد السامرائي رئيس مجلس 

النواب األسبق .
ومن التســريبات األخــرى للصفقة 
املذكورة منح املكون الكردي رئاســة 
البرملان مع اإلبقاء على منصب رئيس 

الوزراء حكراً للعرب الشيعة  .
9  تشرذم الكيانات السياسية :

الكيانات  التشــرذم  تسود حالة من 

والطائفية على  العرقية  السياسية 
حد سواء إذ تشظى املكون الشيعي 
ضمن مكونات 5 بعد أن كان يشارك 
في اإلنتخابات السابقة ضمن قائمة 
اإلئتالف الوطنــي املظلة التي كانت 
تضم األحزاب الشــيعية الرئيســة 
فــي البــالد . كما شــهدت األحزاب 
الكردســتانية التــي تتنافــس في 
مابينها بعد أن شــاركت سابقاً حتت 
مظلة التحالف الوطني الكردستاني 
. وقد ظهر العب سياســي جديد في 
رئيس  نائب  هو  السياســي  املشهد 
الوزراء الســابق د . برهم صالح الذي 
أسس حتالفاً جديداً خلوض اإلنتخابات 
العدالــة  إئتــالف  مســمى  حتــت 

والدميقراطية . 
10 حجم املقترعني املتوقع :

ستوفر نســبة اإلقتراع مؤشراً على 
رغبة العراقيني  في التغيير , إذ بخالف 
اإلنتخابات التشريعية اللبنانية التي 
جرت يوم 6 أيــار / مايس احلالي والتي 
لم يتجــاوز نســبة املقترعني فيها 
%49.2 هناك حمــاس لدى العراقيني 
للمشــاركة في اإلنتخابات زرافات و 
فرادى إذ قد تتجاوز نســبة املقترعني 
%60 حســب الكثير من  الـــ  عتبة 

املراقبني.
في املقابل , هنــاك عزوف كبير لدى 
جمهرة العراقيني , ماقد يجعل نسبة 
باإلنتخابات  أســوًة  خجولة  اإلقتراع 

اللبنانية . 
العليــا  املفوضيــة  إعــالن  وحلــني 
النتائــج  لإلنتخابــات  املســتقلة 
الرسمية املتوقعة خالل الـ 48 ساعة 
القادمة بعــد غلق مراكــز اإلقتراع 
الســاعة السادسة مســاًء من يوم 
السبت املوافق 12 أيار مايس اجلاري , 
مبا  إنتظاراً  أنفاسه  اجلميع  سيحبس 
ستؤول إليه نتائج اإلنتخابات . فهل 
ســتؤطر العملية اإلنتخابية لتغيير 
حقيقي أم أن اجلمــود وإعادة الوجوه 
القدمية ذاتهاستكون سيدة املوقف .

اخلالصة واإلستنتاجات .
الرئســية  التغييرات  إن  القول  ميكن 
فــي املشــهد العراقــي الزالت قيد 
التطور وإن كانت تســير نحو وجهة 

براغماتية . 

السليمانية ـ الصباح الجديد ـ 
عباس كاريزي:

دخلــت الواليــات املتحــدة بقــوة 
لتشكيل  االساســي  املســار  على 
العراق، عقب  احلكومة املقبلة فــي 
اتصاالت اجرتها مع القوى واالطراف 
السياســية الكرديــة حلثهــا على 

املشاركة فيها.
وذكــرت مصادر سياســية مطلعة 
اخلاص  املمثــل  ان  اجلديد  للصبــاح 
التحالف  فــي  االميركي  للرئيــس 
الدولــي للحرب علــى االرهاب بريت 
مكغورك، يجري اتصاالت مكثفة مع 
القوى واالطــراف العراقية بضمنها 
الكردستانية  السياســية  االحزاب 
حلسم مســألة آلية مشاركتها في 

احلكومة العراقية املقبلة.  
وتابعت املصــادر، ان مكغورك يجري 
القيادات  مــع  مكثفــة  اتصــاالت 
السياسية العراقية، بهدف الوصول 
الــى تفاهمــات مشــتركة تضمن 
احلكومة  تشــكيل  فــي  االســراع 

العراقية املقبلة.
وتابعت املصادر، ان مكغورك بانتظار 
النهائية  النتائج  عن  رسميا  االعالن 
لالنتخابات من قبل املفوضية، حلسم 
املقبلة،  احلكومة  مسألة تشــكيل 
وهو يعتزم البدء مبباحثات مع رئيس 
الــوزراء زعيم حتالــف النصر حيدر 
العبادي والسيد مقتدى الصدر واياد 
عالوي واســامة النجيفي ونيجرفان 

بارزاني.  
وكانت النتائج االولية غير الرسمية 
وســائل  بعض  عنها  اعلنــت  التي 
االعــالم فــي اقليم كردســتان قد 

الدميقراطي  احلــزب  تقــدم  اظهرت 
الكردســتاني  الوطنــي  واالحتــاد 
عن بقيــة القوائم املتنافســة في 
محافظات اقليم كردســتان ) اربيل 
، الســليمانية ، دهوك(، حيث متكن 
احلــزب الدميقراطي من احلصول على 
641 الــف و 363 صوتــاً ، تاله االحتاد 
الوطنــي 311 الفــاً و 768 صوتــاً، 
ثــم حركة التغييــر 186 الفا و 129 
صوتــا، بينما جاء حراك اجليل اجلديد 
145 الف صوت، وجــاء وحتالف نحو 
الدميقراطية والعدالة خامســاً 114 
الف و 777 صوتاً ، ثم االحتاد االسالمي 
93 الفــاً و 797 صوتــا، بينما حلت 
اجلماعة االســالمية باملرتبة االخيرة 
بحصولها على 86 الفا و 663 صوتا.

في غضون ذلــك اخطرت املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات العراقية 
االحــزاب املعترضــة علــى نتائــج 
االنتخابات في اقليم كردســتان، بان 
النتائج االوليــة لالنتخابات لن يتم 

اعادة احتسابها يدويا.
وقال مسؤول بارز في االحتاد االسالمي 
الكردستاني فضل عدم نشر اسمه 
العليــا  املفوضيــة  ان  دواژ،  ملوقــع 
املســتقلة لالنتخابــات العراقيــة 
في  الكردســتانية  االحزاب  اخطرت 
االقليم بانه لن يتم اعادة احتســاب 
نتائــج االنتخابات يدويا باي شــكل 
مــن االشــكال. وفي غضــون ذلك، 
عقدت ستة احزاب كردستانية امس 
االثنني اجتماعا في اربيل، ملناقشــة 
التي  ازاء االتهامات  وتوحيد موقفها 
وجهتها لبعض االطــراف بالتالعب 
املفوضية  ورد  االنتخابــات  بنتائــج 
العليــا املســتقلة لالنتخابات على 
االعتراضــات التــي قدمتهــا على 
النتائج التــي افرزتها االنتخابات في 

اقليم كردستان.
وقال ســليم كويي مسؤول عالقات 
ان  الكردستانية  االسالمية  اجلماعة 
االطراف الكرديــة املعترضة )حركة 
التغيير، االحتاد االســالمي، اجلماعة 
الدميقراطية  نحو  حتالف  االسالمية، 
والعدالة، احلزب الشــيوعي، احلركة 
موقفهــا  ســتعلن  االســالمية(، 
النهائي الــذي يتوقع ان يكون اتفاقا 

السياسية  العملية  مقاطعة  على 
في العراق. واضاف كويي »مت تسليم 
جميع الوثائــق واالدلة الى مفوضية 
والتي تفيــد بحصول  االنتخابــات، 
تالعب باصوات هذه االطراف الستة 
في كركــوك واربيل والســليمانية 
يجــوز  وال  وحلبجــة،  ودهــوك 
للمفوضية غض الطرف عن مطالب 
هذه االطراف وعدم إعادة احتســاب 

األصوات يدويا«.
بدوره قدم حراك اجليل اجلديد، بزعامة 
رجل االعمال الكردي شاســوار عبد 
الواحد امس االثنني، شكوى قانونية 
الى احملكمة االحتادية بشــأن النتائج 
البرملانية  لالنتخابات  املعلنة  االولية 

في االقليم.
وقال احلراك فــي بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، »اننا في حراك 

اجليــل اجلديــد، نعلن صراحــة، ان 
النتائج املعلنة حلد االن، ال عالقة لها 

بالنتائج احلقيقية لالنتخابات«.
واضاف، ان »املفوضية بخطوتها هذه، 
جعلت من نفســها جزءا من التزوير 
املنظم والواســع لنتائج االنتخابات 
وملصلحــة احلزبــني الرئيســني في 
االقليم، وضد اجليــل اجلديد وبعض 
االحــزاب االخرى في كردســتان، لذا 
احملكمة  عند  قانونية  شكوى  قدمنا 
الفيدرالية في بغداد، وطالبنا باعادة 

فرز صناديق االقتراع«.
وطالــب احلراك، في بيانــه االطراف 
املعارضة في كردستان، على العمل 
بشكل مشترك وفي اعلى املستويات 
واتخاذ خطوات  النتائج،  للطعن في 
عملية باجتاه تشكيل جبهة برملانية 
من القوى املعارضة الجراء محادثات 
منفصلة عن احلزبني الرئيســني، مع 
القوى السياســية في بغداد بشأن 

تشكيل احلكومة العراقية املقبلة.
وتابع البيان كما ينبغي على االطراف 
جبهــة  تشــكيل  الكردســتانية 
قوية في االقليم، للعمل املشــترك 
في  املقبلة  ولالنتخابات  مســتقبال 
كردستان، وان تعمل هذه القوى معا 
فــي الداخل واخلــارج، اليجاد ضغط 
حقيقــي علــى احلزبني الرئيســني 
في االقليــم، وحتييــد نفوذهما في 

كردستان.
وعلى صعيد اخــر وبهدف نزع فتيل 
التوتر الذي نشب بني االحتاد الوطني 
الكردســتاني وحركــة التغيير في 
محافظة الســليمانية، عقب اعالن 
لالنتخابات،  الرســمية  غير  النتائج 
قال عضو املكتب السياسي للحزب 
الدميقراطي هوشــيار زيباري انه بدأ 
جهودا للوســاطة، الحتواء التشنج 

اللذيــن يهيمنان على  بني احلزبــني 
الساحة السياسية في السليمانية. 
وكانــت اشــتباكات مســلحة قد 
حصلت بــني مؤيدين لالحتاد الوطني 
وحركــة التغيير، وســمع  اطالق نار 
كثيــف قرب مقــر حركــة التغيير 
مبحافظة الســليمانية، خالل جمع 
احتفالي نظمه انصار االحتاد الوطني 
عقب االعالن عن حتقيقه نتائج جيدة 
في االنتخابات، ما ادى الى ســقوط 

عدد من اجلرحى من الطرفني.
باســم حزب  املتحدث  نفــى  بدوره 
سعدي  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
بيــرة اتهامــات وجهت الــى حزبه 
كل  في  االنتخابات  بنتائج  بالتالعب 
، قائالً  من الســليمانية وكركــوك 
ان هــذه النتائــج تعبيرعــن قناعة 
الناخبني. وقال بيرة في مؤمتر صحفي 
حزبه  إن  الســليمانية،  فــي  عقده 
بنتائج  بالتالعب  االتهامــات  يرفض 
االنتخابات، الفتاً الى ان »هذه النتائج 
تعبر بصــورة حقيقية عــن قناعة 

الناخبني«.
وأشار بيرة الى أن حزبه حرك شكاوى 
ضــد نتائج االنتخابــات في كل من 
الكثير  إن  وقال  ونينوى  اربيل ودهوك 
من اصوات مؤيــدي حزبه تبدد، كما 
هــدد بـ«قطع« االصبــع الذي يُوجه 

اتهامات حلزبه بالتزوير.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان 
نيجيرفــان بارزاني قــد دعا في وقت 
ســابق االحزاب املتنافسة مبحافظة 
السليمانية الى ضبط النفس، كما 
مقرات  بحماية  االمنية  االجهزة  امر 
االحــزاب واالطراف السياســية في 
املدينــة، التي شــهدت توترات على 
خلفيــة االتهامات املتبادلة بشــأن 

التزوير.

شؤون عراقية2

استشراف االنتخابات البرلمانية العراقية القادمة : لمن ستكون الغلبة؟

أكدت أنها بانتظار إعالن النتائج النهائية لالنتخابات للبدء بحوارات تشكيلها

الواليات المتحدة تحاور األطراف الكردية 
للمشاركة في الحكومة االتحادية المقبلة  
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خالفت النتائج األولية لالنتخابات البرلمانية التي جرت الســبت الماضي، دراســة حديثة صدرت عن مركز الدراسات 
اإلســتراتيجية والدولية ومقره العاصمة األمريكية واشــنطن، وتوقعت الدراســة جملة من النتائج مســتندة الى 
استطالع اجري قبل اكثر من شهرين من موعد االنتخابات، وتجد الصباح الجديد ان من المفيد نشر هذه الدراسة 
بالتزامن مع ظهور النتائج األولية لالنتخابات، سيما وانها تتيح هامشا مريحا للقاريء في مجال المقارنة، وتمكنه 
من معرفة ما يدور حوله، فيما تمكن الدارســين من معرفة ان متغيرات الشــارع السياســي في العراق، تختلف 

عنها في دول أخرى جراء التنوع القومي والديني واالثني واالجتماعي في المجتمع العراقي 

مركز للناخبني في دهوك

مركز للناخبني في بغداد



 
بغداد – هجوم مسلح

ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
العراقيــة أمس االثنني مقتل مدني 
بهجوم مسلح مبنطقة "أبو غريب" 

غربي العاصمة بغداد.
"مســلحني  إن  املصــدر  وقــال 
أسلحتهم  نيران  فتحوا،  مجهولني 
الكامتــة باجتاه مدنــي بالقرب من 
منزلــه مبنطقــة ابو غريــب غربي 
العاصمــة بغــداد، ما أســفر عن 
مقتله في احلال" ، مضيفا أن "قوة 
احلادث ومنعت  أمنية طوقت مكان 
جثة  نقلت  فيمــا  منــه،  االقتراب 

القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
ديالى امس االثنــني، عن اعتقال 11 
"إرهابية" وجنائية  مطلوبا بقضايا 

في مناطق متفرقة من احملافظة. 
"تشكيالت شرطة  إن  املصدر  وقال 
ديالــى تواصل ممارســاتها االمنية 
اعتقلــت  احملافظــة حيــث  فــي 
دوريات ومفارز من قســم شــرطة 
جلوالء وقســم مكافة االجرام في 
شــرطة ديالى 11 مطلوبا بقضايا 
مناطق  عدة  فــي  وجنائية  ارهابية 
مــن احملافظة "، الفتة الى إرســال 
املعتقلــني الــى مراكــز االحتجاز 

لعرضهم على القضاء".

كركوك – انفجار عبوة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة كركوك امس االثنني، بأن 
ثالثة من عناصر احلشــد العشائري 
قتلوا بانفجار عبوة ناســفة شمال 

غربي احملافظة.
وقــال املصــدر إن "عبوة ناســفة 
كانت موضوعــة على جانب طريق 

التابعة لقضاء  القــرى  قرب احدى 
الدبــس، )٤٥كــم شــمال غربــي 
كركــوك(، انفجــرت، صبــاح يوم 
امــس مســتهدفة ســيارة تابعة 
للحشد العشــائري، ما أسفر عن 
مقتل ثالثة من احلشــد العشائري 
التابعــني الهالي القضاء"، مضيفا 
ان" قوة امنية اخلت اجلثث الى دائرة 
الطب العدلي، فيما فتحت حتقيقا 

باحلادث".

بابل – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس االثنني القاء القبض على  
دهم  بعمليات  للقضــاء  مطلوبني 
على وفق مواد قانونية مختلفة في 

مناطق متفرقة من احملافظة. 
وبــني املصــدر ان قوات الشــرطة 
وبالتنســيق مــع األمــن الوطني 
دهم  عمليات  نفذت  واالستخبارات 

احللة،  تفتيش شملت مركز مدينة 
وقضائي املســيب واحملاويل وناحية 
احملافظة،  شــمالي  االســكندرية 
فضال عن قاطــع جنوب بابل قضاء 
القاســم،  وناحيــة  الهاشــمية 
أســفرت عن القبض على عدد من 
املتهمــني بتهم جنائيــة مختلفة 

ومخالفات قانونية متنوعة.

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
الدين امس االثنني  محافظة صالح 
مقتل شــيخ عشــيرة وجرح ثالثة 
اخريــن بانفجــار عبوة فــي قرية 

شمالي بيجي جنوبي احملافظة. 
وقــال املصــدر إن "عبوة ناســفة 
كانــت موضوعة على جانبي طريق 
بني قرية املصلخة وقرية الســلمان 
انفجرت،  بيجي،  الواقعة شــمالي 
ظهر يوم امس ما اســفر عن مقتل 

الشــيخ عبد القادر سليمان شيخ 
عشيرة السادة وجرح ثالثة اخرين"، 
مبينــا ان "العبــوة انفجــرت في 
نفس املكان الذي قتل فيه الشــيخ 
برهان العبد احلميــد قبل يومني" ، 
موضحا أن "قوة امنية حضرت الى 
في  وفتحت حتقيقا  االنفجار  مكان 

مالبساته".

االنبار – عملية تفتيش  
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة االنبار امــس االثنني ان 
القــوات االمنيــة عثــرت على )9( 
عبوات ناسفة محلية الصنع وحزام 

ناسف و60 صاعقا في احملافظة .
وذكــر املصدر ان" القــوات األمنية 
نفذت  األنبــار  قيــادة عمليات  في 
اخلط  وتفتيــش على  عملية بحث 
االســتراتيجي وعثــرت علــى }9{ 
عبــوات ناســفة محليــة الصنع 

على شــكل صفيحــة درع وحزام 
ناســف و60 صاعقــا ودراجة نارية 
نوع هونــداي" ، مؤكدا تفجير تلك 
املواد ميدانيا من قبل مفرزه املعاجلة 
ونقل الدراجة إلى مقر القوات التي 

نفذت الواجب".

الديوانية – حملة امنية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  االثنني  الديوانية امس  محافظة 
مفارز امنية نفذت حملة واســعة 
ملتابعة تنفيذ اوامــر القاء القبض 
الصادرة من القضاء بحق املطلوبني 

في مناطق مختلفة من احملافظة .
اســفرت  احلملة  ان  املصــدر  وقال 
عن القاء القبــض على 9 متهمني 
مطلوبــني للقضاء مبــواد قانونية 
مختلفة من بينهــا جنائية تتعلق 
بالسرقة على وفق املادة 443 ، فيما 
القــت مفارز  ســيطرة درع اجلنوب 

القبض على 3 مخالفني قادمني من 
محافظة بغداد باجتاه السماوة بعد 
أن وجد بحوزتهم كميات مختلفة 

من احلبوب اخملدرة.

نينوى – ضبط اعتدة 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة نينوى امــس االثنني ان 
القوات االمنية عثــرت على كدس 
للعتاد من مخلفات عصابات داعش 
االرهابيــة في اجلانــب االمين ملدينة 

املوصل .
وذكــر املصــدر ان" مفــارز مديرية 
امليدانية  نينوى  وأمن  اســتخبارات 
التابعــة إلــى املديريــة العامــة 
لالســتخبارات واألمــن عثرت على 
كدس للعتاد من مخلفات عصابات 
داعــش اإلرهابيــة فــي منطقــة 
االمين  اجلانب  في  الواقعة  الشهوان 

ملدينة املوصل ".

هجوم مسلح في منطقة "أبو غريب" غربي بغداد * اعتقال 11 إرهابيا في عدد من مناطق ديالى 
القبض على متهمين بتهم جنائية ومخالفات قانونية في بابل * ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش أيمن الموصل
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بغداد ـ محمد عجمي:
اعلنــت وزارة الصحة عن وصول كمية من دواء 
كليفك )Glivec  400mg ( اخلاص بعالج مرضى 
ســرطان الدم )اللوكيميا( الى مخازن الشركة 
العامة لتسويق واستيراد االدوية واملستلزمات 
الطبية والذي يجري توزيعه على املراكز اخلاصة 

بامراض الدم في بغداد واحملافظات.
واوضح مدير عام الشركة الدكتور الصيدالني 
احمد حميد ان هذا الدواء مهم ملرضى سرطان 
الــدم )اللوكيميا( وهو مســتورد من شــركة 
سويسرية رصينة وسيوزع على املراكز اخلاصة 
بامراض الدم في بغداد واحملافظات وسيوزع بعد 

اجناز الفحوصات اخملتبرية وبآسرع وقت .
علــى صعيد متصل عقدت الشــركة العامة 
لتسويق االدوية واملســتلزمات الطبية التابعة 
لــوزارة الصحة ورشــة عمل مع وفد شــركة 
كيما - وراكة ســازان املوزع احلصري لشــركة 
الرازي اإليرانيــة لصناعة املصول واللقاح وعدد 
مــن املســؤولني املتخصصني في هــذا اجملال 
الستعراض كفاءة وفعالية ومأمونية استعمال 

االدوية التي تنتجها الشركة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى اجلامعة األميركية 
في السليمانية الى تقدمي منح دراسية للطلبة 

دعما لتعزيز موقعها في التصنيفات العاملية.
وقــال الوزير في كلمــة له القاهــا في حفل 
التخــرج الذي أقامته اجلامعــة األميركية في 
الســليمانية إن مهمتنــا فــي وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمي تكمن فــي الدفاع 
عــن اجلامعات والصــروح العلميــة واحلفاظ 
على اســتقاللها ودعمها مبــا يحفظ قراراتها 
من كل محاوالت التدخــل والتأثير، مضيفا أن 
املؤسســات اجلامعية ومخرجاتها متثل رصيد 
الوطن وأن اجلميع ينتظر منها اســهاما فاعال 
الســتثمار املســاحات وتدوير اخمللفــات التي 
قذفتها احلالة الطارئة التي مر بها بلدنا العراق.
وتابع وزير التعليم أن تطويــر ومعاجلة اجملتمع 
ينطلق من هذه املؤسســات املهمة التي متثل 
رافدا مــن روافد الوعــي الذي يصنــع ثقافة 
لكل  ويضمن ســالما مســتداما  التعايــش 

اجملتمعات.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
قامت مديرية إتصاالت ذي قــار ببرمجة ترددات 
وصــالت مايكروويــة من خالل برمجــة احلزمة 
الترددية وســعة النطاق الترددي ونطاق االرسال 
والتســلم في جميــع االجتاهات ضمــن مواقع 

احملافظة .
واشرف على عملية البرمجة قسم التراسل في 
العامة لإلتصاالت وعلى عدة مواقع  الشــركة 
منها مقر مديرية اإلتصاالت ومجمعات إتصاالت 
اجلبايــش والفهود واملنار والفضليــة وأور ، كما 
استبدلت بعض وحدات ) SCC ( و)PD1 ( ألحدى 

وصالت املسارات املايكرووية في احملافظة .
من ناحية أخرى تســتمر املالكات الهندســية 
والفنيــة في مديرية إتصــاالت البصرة بصيانة 
عارضة الكابــل الضوئي مســار ) أندلس - أبو 
اخلصيب ( اذ يعد من املســارات املهمة في نقل 
سعات األنترنت لدائرة البطاقة الوطنية املوحدة 

وبرنامج احلوكمة االلكترونية .
من جانب أخــر متكنت الفرق الفنية بشــعبة 
التراسل وشــبكة البيانات في مديرية إتصاالت 
كركوك مبــد كابل ضوئي من بدالــة املركز إلى 
مقر املكتب البريدي وتفعيــل املكننة واخلدمة 
البريدية في احملافظة وأيضا الربط مع العاصمة 
بغداد وجميع احملافظات مــن أجل تقدمي افضل 
واملؤسســات  للمواطنــني  اخلدمــات  وأجــود 

احلكومية .

توزيع عالج )اللوكيميا( 
على المراكز الخاصة في 

بغداد والمحافظات

وزير التعليم يدعو 
الجامعة األميركية الى 

تقديم منح دراسية للطلبة

برمجة مايكرووية في 
ذي قار وإصالح مسارات 

ضوئية بالبصرة

الملف األمني

 أغلبية البرملان املقبل 
لتحالف يضم النصر 

وسائرون واحلكمة والقرار 
والوطنية وكتل أصغر

وقــال عبطــان فــي حديــث 
صحفــي، ان "مايجــري خالل 
ومابعدهــا هــو  االنتخابــات 
على  حتــاك  كبيــرة  مؤامــرة 
الشــعب العراقــي والعملية 
انه  برمتها"، مبينا  السياسية 
"باالمس خرجت قوائم الصوات 
تغيرت  اليوم  لكن  املرشــحني 
هذه القوائم باخرى تنســجم 

مع رغبات البعض".
واضاف عبطان "اننا نشــكك 
االنتخابــات  هــذا  بنتائــج 
ونزاهتها  باملفوضية  ونشكك 
االجهزة  بعمل  نشــكك  كما 

املســتخدمة للعــد والفــرز 
النها كارثــة كبيرة"، الفتا الى 
الفعلي  املصوتني  "نســبة  ان 
 19% اليتجــاوز  باالنتخابــات 

وليس ما مت اعالنه.
وتابــع ان "هذه االنتخابات وفق 
والشــرعية  الدولية  املعاييــر 
باطلة وغير معترف بها"، داعيا 
"الغائها  الــى  املعنية  اجلهات 
النها المتثل الشعب العراقي".

واكد عبطان ان "هنالك اتفاقا 
علــى الترتيــب والتزوير وهذه 
والعملية  الشعب  بحق  جرمية 
الدميقراطية وعلى االمم املتحدة 
والشــعب العراقــي ان يقول 

كلمته بهذه املسألة".

كركوك ال تعّول على جلنة 

تقصي احلقائق.. وتطالب 
العبادي بالتدخل الفوري

ونوه إلى أن "كشف اي تزوير أو 
تالعب في تلك املراكز، ســوف 
يجعلنــا نذهب إلــى البقية، 
أما اذا تبني عــدم وجود تالعب 
ونوصل  النتائج  علــى  فنبقى 
رسائل اطمئنان دون احلاجة الى 

عد بقية الصناديق يدويا".
أن  كركــوك  محافظ  ويجــد 
"النتائج غيــر منطقية ومثارا 
للفتنــة كونهــا تصــب في 
وليس  معــني،  حزب  مصلحة 

مكون".
ويتوقع اجلبوري "حصول تالعب 
وقارئ  الصناديق،  برمجــة  في 
النتائــج بنحو جعلها تختلف 

عّما موجود في الورق".

الصناديق  "نقل  وكشــف عن 
قبــل االقتراع إلــى محافظة 
الســليمانية العادة برمجتها 
قرابة شــهرين  وبقت هنــاك 

وحذرنا من ذلك دون جدوى".
وشــدد اجلبوري على أن "ثلثي 
ناخبــي التصويــت اخلاص لم 
يشــتركوا بســبب اخللل في 
صناديق االقتراع وتأخير فتحها، 

فضال عن تعقيد االجراءات".
 10" إن  بالقول  اجلبوري  وأكمل 
لم يحصلوا على  االف مواطن 
العام  التصويت  في  فرصتهم 
صناديق  امــام  وقوفهم  برغم 
احلويجة  مناطق  فــي  االقتراع 
والريــاض والرشــاد واجزاء من 

مناطق كركوك".
مــن جانبــه، جــدد النائــب 

الصاحلي  أرشــد  التركمانــي 
العد  "اعتمــاد  بـــ  مطالبته 
والفــرز اليــدوي لالطالع على 

النتائج احلقيقية لكركوك".
الصاحلــي في تصريح  وأضاف 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 
ودامغة  واضحــة  ادلة  "هناك 
علــى حصــول تالعــب فــي 
يجعل  مبا  احملافظــة  انتخابات 
النتائج تذهب إلى حزب االحتاد 

الوطني الكردستاني".
ولفت إلــى أن "املعترضني من 
العرب والتركمان بانتظار عمل 
اللجنة، وما تخرج به من نتائج 
وفي ضوئها سوف نتخذ القرار 
الذي يحفظ حقوق  املناســب 

ابناء احملافظة".
يشــار إلى ان النتائــج االولية 

لكركــوك تفيد بتقــدم حزب 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد 
بنيله ثلثي مقاعد احملافظة في 

مجلس النواب.
 

اإلعدام إلرهابي أقدم على 
نحر دبلوماسي روسي عام 

2006
وبــني املتحــدث الرســمي ان 
بعملية  اشــترك  "االرهابــي 
الذبح بحق احد الدبلوماسيني 
مــع  قــام  وبعدهــا  الــروس 
مجموعته املسلحة بالتخلص 
مــن اجلثــث برميها فــي نهر 
"احلكم  ان  الى  مشيرا  دجلة"، 
بحق اإلرهابي صــدر وفق املادة 
الرابعة/1 مــن قانون مكافحة 

اإلرهاب".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يعاني بقايا عناصر تنظيم داعش 
اإلرهابي من اخملتبئني في األحراش 
املوصل  جنوبي  مبناطق  والكهوف 
من أمراض جلدية فضال عن اجلوع 
ويطالبون بالســجائر من ذويهم، 
على وفــق اعترافات أحد مموليهم 
عليــه بخطة  القبض  مت  الذيــن 
األمنية  القّوات  قبل  من  محكمة 

العراقية.
وقــال مصــدر أمنــي عراقي في 
والذي  املوصــل،  مناطــق جنوبي 
طلب عدم الكشــف عن اســمه 
ألنــه غير مخــّول بالتصريح، في 
إن  اجلديد"  "الصبــاح  الى  حديث 
90 حشد شعبي،  "قوة من اللواء 
بقيادة الشيخ مجيد عزيز سنجار 
وبالتعاون مع حشد النمرود التابع 
لنفــس اللــواء متكنت مــن قتل 
تنظيم  فــي  والقيادي  اإلرهابــي 
داعــش املدعــو ابراهيم ياســني 
حميــد وهو من أهالي قرية اخمللط 
وعقب  النمرود،  لناحيــة  التابعة 
تفتيش اجلثة مت العثور على بعض 
مقتنياته كان من ضمنها موبايله 

الشخصي".
احــد  اســتدراج  "مت  وأضــاف 
انه كان  يبــدو  الذي  االشــخاص 
الداعشي،  بالقتيل  اتصاال  االكثر 
ومت القاء القبض عليه، وهو شاب 
في مقتبل العمر بحدود 19 سنة، 
وثبــت ان القتيل الداعشــي ميت 
لــه بصلة قرابة فضال عن انه زوج 

خالته".
ولفت املصدر الى ان "التحقيقات 
مع املقبــوض عليه اثبتت انه كان 
ينقل مــواد غذائية وغيرها لبقايا 
الدواعــش اخملتبئني فــي االحراش 
والكهوف مبحيــط نهر دجلة في 
ناحية النمرود )30 كم جنوب شرق 
املوصل( ومت اقتيــاده الحد املقرات 

االمنية الجراء حتقيقات معه".
ومضــى بالقــول "علــى وفــق 
املعلومات التي حصلنا عليها من 

اكثر من مصدر فان بقايا الدواعش 
اخملتبئني في االحراش وفي احلوائج 
والكهــوف يعانــون مــن امراض 
جلدية رمبــا يكون اجلــرب ابرزها، 
فضال عن انتشار القمل في شعر 
رؤوسهم بسبب قلة االستحمام، 
كما يعانون من احلشــرات بشكل 
في  البراغيــث  وخاصــة  كبيــر 
اليها الن  تنتقــل  والتي  الكهوف 
حيوانات برية تستخدمها كمأوى 
لها، ودائما عناصر داعش الهاربني 
وبالســجائر  بالطعام  يطالبــون 
ايضا، كما انهم يطالبون بتحويل 
أرصــدة لهواتفهــم النقالة، من 

اقرباء اليهم".
"بقايا  فــان  املصــدر  وبحســب 
الدواعــش يبلغــون ذويهم انهم 
التنظيم  لهذا  باالنضمام  تورطوا 
ونادمون بشدة، لكن ال يوجد لهم 
التي  اجلرائم  بســبب  رجعة  خط 
ارتكبوها بحق العشــائر واالبرياء 
في مناطقهــم باوامر من قيادات 
التنظيــم الذين هربــوا او قتلوا، 
وانهــم ينتظــرون املــوت في اية 
حلظة، ويدعون ذويهم الى ابالغهم 
فورا باية حتــركات للقوات االمنية 
خشــية قيامها بحمالت مطاردة 
في االحــراش مبحــاذاة النهر كي 

يختبئوا جيــدا، علما ان الدواعش 
ال يشــحنون هواتفهــم النقالة 
الفتقادهم للكهرباء، بل ان ذويهم 
يجلبون لهم بطاريات مشــحونة 

بالكامل ويستبدلوها كل مرة".
مبينــا ان "اجلهــات االمنية باتت 
تدرك ان القضاء على هذه اجليوب 
هي مســألة وقت ال اكثر، بسبب 
ومعاناتهم  معنوياتهم  انخفاض 
من اجلوع وامور اخــرى، فضال عن 
ان املتضرريــن مــن التنظيم من 
ابناء تلــك املناطق يبلغون القوات 
االمنيــة بتحركاتهم فــورا اذا ما 
اثناء محاولتهم  شــاهدوهم في 

الــى مخبأ  التنقــل مــن مخبأ 
اخــر مبحــاذاة النهــر، وان اخلناق 
يــزداد عليهم يوما بعــد يوم اخر 
حيث يعلمــون انهم مطاردون وال 
ميكنهم تنفيذ اية اعمال ارهابية، 
الن كل طموحهم هو البقاء احياء 
الطول فتــرة ممكنــة وبعيدا عن 

االنظار".
ان "من يســاعد  وعــد املصــدر 
الدواعش اخملتبئني وينقل لهم املؤن 
اخملتلفة ســيعد داعشــيا، وعلى 
عائالت بقايا التنظيم مســاعدة 
القوات االمنيــة في القبض على 
الدواعش  مساعدة  وليس  ابنائها 

والتخفي،  بالهرب  االستمرار  على 
الن هنالك عقوبــات مترتبة على 

كل من ميدهم باملؤن".
وكان تنظيــم داعــش االرهابــي 
ارتكــب مجازر بشــعة بحق  قد 
سكان مناطق جنوبي املوصل من 
املدنيني ومنتســبي وزارتي الدفاع 
والداخلية في اثناء سيطرته على 
تلــك املناطق فــي منتصف عام 
املناطق  تلك  فــي  واجملتمع   ،2014
عشــائري بحت، حيث ترفض تلك 
العشائر التوقف عن مطاردة بقايا 
التنظيم وتستمر باملطالبة باخذ 

الثأر ممن اعتدى عليهم.

قوة من اللواء 90 
حشد شعبي، بقيادة 
الشيخ مجيد عزيز 
سنجار وبالتعاون مع 
حشد النمرود التابع 
لنفس اللواء تمكنت 
من قتل اإلرهابي 
والقيادي في تنظيم 
داعش المدعو 
ابراهيم ياسين حميد 
وهو من أهالي قرية 
المخلط التابعة لناحية 
النمرود

أمراض جلدية تفتك ببقايا الدواعش جنوبي الموصل

عناصر التنظيم المختبئون في
الكهوف واألحراش يعانون من الجوع
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القوات األمنية تعثر على عدد من مخابئ أسلحة "داعش" 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دائرة صحة محافظة ميسان  أقامت 
أمس االثنني احتفالية مبناسبة اليوم 
العاملي للتمريض، معلنة خاللها عن 

فتح دراسة البورد للتمريض.
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة عديلة 

االحتفالية عنن  حمود حســن خالل 
فتح دراســة البورد للتمريض وحتويل 
البورد العربــي للتخصصات الطبية 
الــى البــورد العربــي للتخصصات 
الصحيــة بناًء على طلــب تقدم به 
العــراق بفتح دراســة البــورد الذي 

التمريضــي  للتخصــص  العربــي 
وسوف يكون أول قبول للبورد العربي 
للتمريض في العام املقبل بعد أن قّدم 
دراســة  لفتح  املتطلبات  العراق كل 

البورد في العراق.
وأضافت الوزيرة أن العراق سيكون أول 

بلد عربي منظم لدراسة البورد ويفتح 
دراسة البورد العربي للتمريض بهدف 
منح فرصة كبيــرة امام التمريضيني 
للدراســة وحصولهــم علــى اعلى 
شهادة في االختصاصات التمريضية 
، من اجل رفع املستوى العلمي الطبي 

في العــراق وتقدمي افضــل اخلدمات 
الطبية والعالجية للمواطنني.

مــن جانبها ثمنــت الوزيــرة جهود 
املالكات التمريضيــة على جهودهم 
والرحمة  والصبر  بالعطــاء  املتمثلة 
واالنســانية واملهنيــة فانهــم ركن 

الصحية  اخلدمــات  مــن  اساســي 
املقدمة للمريض كما ومنحت كتاب 
شــكر وتقدير للمالكات التمريضية 
الكفــاءات  الــى  الــدروع  وتقــدمي 
الشــهادة  الى  اضافة  التمريضيــة 

التقديرية .

فتح دراسة البورد العربي للتمريضيين العام المقبل
ألول مرة في العراق 



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامة  ديالــى  شــركة  تواصل 
إحدى تشــكيالت وزارة الصناعة 
واملعــادن جتهيــز وزارة الكهرباء 
وعدد من القطاعات األخرى مبزيد 
من منتجاتها احلديثة واملتطورة .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
عارف  الرســول محمــد  عبــد 
في تصريــح بثه مركــز اإلعالم 
والعالقات العامــة في الوزارة أن 
الشــركة جهزت وزارة الكهرباء 
وعــددا من القطاعــات بـ)315( 
األنواع  مختلفة  كهرباء  محولة 
مقياســا  و)4092(  والســعات 
األنواع  شــتى  مــن  كهربائيــا 
القابلو  و)4676(مترا من  واألطوار 

الكهربائي )48( شعيرة .
واضاف املدير العام ان الشــركة 
لتوزيع  العامــة  املديرية  جهزت 
كهرباء الرصافة بـ)166( محولة 
وجتهيز  متنوعة  بســعات  توزيع 
محطة صندوقية واحدة ســعة 
)11/250( كي فــي أي مع )128( 
محولــة توزيــع أخــرى ســعة 
)11/400( كــي فــي أي ومحطة 
صندوقية واحدة سعة )11/400( 
كــي فــي أي ذو فاصلــن إلــى 
السياسين  السجناء  مؤسسة 
ومحولة قدرة واحدة إلى مصافي 
الشمال / مصفى الصمود العائد 
إلــى وزارة النفــط و9 محوالت 
ســعة)11/250(  ذات  توزيــع 
كي فــي أي إلى صنــدوق إعادة 
أعمــار املناطــق املتضــررة من 
ومحوالت  اإلرهابيــة  العمليات 
إلى  الســعات  توزيــع مختلفة 
مديريــة توزيع كهربــاء النجف 
األشــرف ومديريــة مــاء ديالى 
الزراعة  وزارة  في  البستنة  ودائرة 
وشركة انوارنا واالنوار للمقاوالت 
الى جتهيز خمس  إضافة  العامة 
السعات  توزيع متعددة  محوالت 
أربع  املواطنن  إلى مجموعة من 
منها ســعة)11/250(كي في أي 

وواحدة منهــا )11/400( كي في 
اي .

واكد املدير العام على ان الشركة 
مســتمرة في عمليــات صيانة 
الكهربائية  وتصليــح احملــوالت 
بأنواعهــا وتواصلها في عمليات 
البيــع املباشــر للعديــد مــن 
منتجاتهــا املتنوعة األخرى وبيع 
)8060( شمعة قدح واثني عشر 
كما  ومدفئتــان  ســخان  هيتر 
بلغت قيمة التجهيز خالل شهر 

نيسان )3315064200( دينار 
وفي السياق ذاته أوضح عارف عن 
مبيعات الشــركة من املقاييس 
الكهربائيــة أنها جهزت املديرية 
العامــة لتوزيع كهربــاء اجلنوب 
بثالثــة آالف مقيــاس الكتروني 

ثالثة أطــوار )30-90( أمبير وألف 
مقيــاس الكترونــي ثالثة أطوار 
)50-150( أمبيــر وشــركة وادي 
الرحمــة )قطاع خــاص( بأربعة 
مقاييــس الكترونيــة مختلفة 
األطــوار وجتهيــز مجموعة من 
مقياســا  ب)88(  املواطنــن 
كهربائيــا مختلف الســعات , 
أما في مجــال صيانة وتصليح 
احملــوالت الكهربائيــة أفصــح 
محولة  تصليــح  عــن  عــارف 
 MVA 12.5 قــدرة واحدة ســعة
لالســمنت  العامة  للشــركة 
اســمنت  /معمــل  العراقيــة 
ســعة  قدرة  ومحولتي  الكوفة 
للمديرية  منها  واحدة   )63MVA(
العامة لنقل الطاقة الكهربائية 

ملنطقة الفرات األوسط والثانية 
إلى املديرية العامة لنقل الطاقة 

الكهربائية للمنطقة اجلنوبية.
كما اعلنت الشــركة عن توقيع 
عقد مــع املديرية العامة لتوزيع 
كهرباء اجلنــوب لتجهيزها بـ)6( 
وجتهيز  الكتروني  مقيــاس  االف 
كهرباء  لتوزيع  العامــة  املديرية 
الرصافة بكامل الكمية املتعاقد 
محولة   )294( والبالغــة  عليها 

توزيع متعددة السعات.
وبن املدير العــام أن العقد الذي 
جرى توقيعه مع املديرية العامة 
لتوزيــع كهربــاء اجلنوب يقضي 
بتجهيز االخيــرة بكمية )2000( 
مقياس الكتروني ذي ثالثة اطوار 
)50-150( امبيرا و)4000( مقياس 

الكتروني ذي ثالثة اطوار )90-30( 
امبيرا وخالل مــدة جتهيز امدها 
)30( يوما ، مشيرا الى ان الشركة 
اوفــت بالتزاماتها التعاقدية مع 
كهرباء  لتوزيع  العامــة  املديرية 
الرصافــة بفترة قياســية بعد 
جتهيزها بكامل الكمية املتعاقد 
محولة   )294( والبالغــة  عليها 
توزيــع متعددة الســعات وعلى 

اربع دفعات.
في ســياق اخر اكد املدير العام 
ان شــركته تواصل انشــطتها 
في مجــال البحث والتطوير من 
املؤمترات  فــي  املشــاركة  خالل 
والندوات واملعارض التي تقام في 
 ، والبحثية  العلمية  املؤسسات 
املشاركة  الى  الصدد  بهذا  الفتا 

في ندوة اجلودة الشاملة وكيفية 
توظيفها لدعم مشروع التنمية 
املستدامة التي اقيمت في وزارة 
الورشة  في  واملشاركة  الكهرباء 
التخصصيــة التــي اقيمت في 
هيئة البحث والتطوير الصناعي 
االكسدة  مضادات  تأثيرات  حول 
وعالقتها مع احلاالت السرطانية 
اضافة الى املشاركة في معرض 
التصاميــم الروبوتيــة والذكاء 
املعهد  في  اقيم  الذي  الصناعي 
التقنــي فــي بعقوبــة وغيرها 
، مشــيرا الــى االســتمرار في 
الدراسات  طلبة  مهمة  تسهيل 
العليا وطلبــة اجلامعات وتقدمي 
الجراء  لهــم  واالســناد  الدعم 

دراساتهم وبحوثهم العلمية. 

جّهزت محطات الجنوب بـ)6( آالف مقياس إلكتروني 

»ديالى« تواصل رفد الكهرباء والقّطاعات األخرى بمحوالت كهربائية متطورة 

 تواصل شركة ديالى 
العامة عمليات صيانة 

وتصليح المحوالت 
الكهربائية بأنواعها 

واستمرارها في 
عمليات البيع المباشر 
للعديد من منتجاتها 

المتنوعة األخرى 

محوالت كهربائية
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توزيع عالج )اللوكيميا( 
بين المراكز الخاصة في 

بغداد والمحافظات
بغداد - محمد عجمي:

اعلنــت وزارة الصحة عن وصول كمية من دواء 
كليفك )Glivec  400mg ( اخلاص بعالج مرضى 
ســرطان الدم )اللوكيميا( الى مخازن الشركة 
العامة لتسويق واستيراد االدوية واملستلزمات 
الطبية والذي يجري توزيعه على املراكز اخلاصة 

بامراض الدم في بغداد واحملافظات.
واوضح مدير عام الشركة الدكتور الصيدالني 
احمد حميد ان هذا الدواء مهم ملرضى سرطان 
الــدم )اللوكيميا( وهو مســتورد من شــركة 
سويسرية رصينة وسيوزع على املراكز اخلاصة 
بامراض الدم في بغداد واحملافظات وسيوزع بعد 

اجناز الفحوصات اخملتبرية وبآسرع وقت .
علــى صعيد متصل عقدت الشــركة العامة 
لتســويق االدوية واملستلزمات الطبية التابعة 
لــوزارة الصحة ورشــة عمل مع وفد شــركة 
كيما - وراكة ســازان املوزع احلصري لشــركة 
الرازي اإليرانيــة لصناعة املصول واللقاح وعدد 
مــن املســؤولن املتخصصن في هــذا اجملال 
الستعراض كفاءة وفعالية ومأمونية استعمال 

االدوية التي تنتجها الشركة .

إتالف ) 89 ( طنًا من المواد 
الغذائية في قاطع الرصافة 

إنجاز 12480 وحدة 
سكنية في مشروع 

مدينة بسماية السكنية

بغداد - الصباح الجديد:
قامت الرقابــة الصحية في قطــاع البلديات 
االول التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة بإتالف 
) 89224 ( كغم من املــواد الغذائية وغلق )23( 
محال واستيفاء اكثر من ثالثة مالين دينار اجور 

نشاطات خالل شهر نيسان املاضي .
وقال مدير شــعبة الرقابة الصحية في قطاع 
البلديــات االول الدكتور عباس كاصد ان الفرق 
الرقابية اتلفت )89224( كغم من املواد الغذائية 
الصلبة و)589( لتراً من املواد الغذائية السائلة 
غير الصاحلة لالســتهالك البشري خالل شهر 
نيســان املاضي ، مشــيرا الى اســتيفاء اجور 
نشــاطات بقيمة ) 3548000 ( دينار وغلق )23( 
 )23( محال مخالفا للشــروط الصحية ومنح 
اجازة صحيــة و )49( بطاقة صحية للعاملن 

في احملال  العامة .
واكد مدير الشــعبة اجراء )8( حمالت صحية 
مشــتركة مع اجلهات الســاندة وسحب )26( 
امنوذجا محليا ومســتوردا من املــواد الغذائية 
واجراء )326( زيارة حملطات ومشاريع املياه و)523( 
قراءة للكلور ، اضافة الــى تنظيم ثالث دورات 
تثقيفية للعاملن في احملــال العامة من اجل 

احلفاظ على صحة املواطن .

بغداد - الصباح الجديد: 
والبلديــات  وزارة االعمــار واالســكان  اعلنــت 
واالشغال العامة عن أجناز 12480 وحدة سكنية 

في مشروع بسماية السكني.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان دائرة املباني العامة 
وبالتنســيق مــع املركز الوطني لالستشــارات 
12480 وحدة  للوزارة اجنزت  التابعتن  الهندسية 
ســكنية ضمن مشــروع بســماية السكني ، 
مبيناً ان املشروع يعد من اضخم واكبر املشاريع 
االســتراتيجية الســكنية في العراق والشــرق 
االوســط وذلك لكون املشــروع ميتاز مبواصفات 
وتقنيات عالية يضاهــي املواصفات العاملية في 
البناء احلديث ، اذ تبلغ مســاحة املشــروع نحو) 
18( مليونــا و300 الــف م2 مع جميــع خدمات 
البنى التحتية اضافة الى مدارس ومستشفيات 

وروضات اطفال ومستوصفات .
يذكر ان املشــروع عبــارة عن مدينــة متكاملة 
تكون كخطوة اولى حلل مشكلة السكن وضمن 
مشروع انشــاء مليون وحدة سكنية في عموم 
البالد التي تنفذ من قبل شركة )هانوا للهندسة 
واالنشاءات الكورية(.  من جهة اخرى اعلنت وزارة 
االعمــار عن اجناز  تنفيذ اعمالهــا بأعادة صيانة 
وأكســاء عددً من الشــوارع الرئيسة في مركز 

ناحية بلدية بروانة مبحافظة االنبار.
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بغداد - الصباح الجديد:

اجــرى فريــق عمل فني مــن املركز 
الوطني للصحة والســالمة املهنية 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
زيارات ميدانية الى دار ثقافة االطفال 
ومشروع اجملمع السكني االستثماري 
الكائــن في حــي الوحــدة ملتابعة 

شروط السالمة املهنية فيهما. 
وقال املتحدث باســم الــوزارة عمار 
منعم ان الهــدف من زيارة دار ثقافة 
مدى  على  للوقــوف  جــاء  االطفال 
املهنية  السالمة  اشتراطات  تطبيق 
لغــرض حماية العاملــن واالطفال 
الدار  خدمــات  مــن  املســتفيدين 
والزائريــن اليها من مخاطر وملوثات 
بيئة العمل واالثار الصحية الناجمة 
عنها ، ومناقشــة احللول املناســبة 

، فيمــا كان  لتالفيهــا مســتقبالً 
الغرض مــن زيارة اجملمع الســكني 
االســتثماري فــي حــي الوحدة هو 
تعليمات  تطبيق  مدى  على  لالطالع 
الســالمة املهنية في مواقع العمل 
مبــا يضمــن ســالمة العاملن من 
احلوادث واإلصابات واألمراض املهنية. 
امليدانية  الزيــارات  ان  واضاف منعم 
تضمنــت القاء محاضــرات نظرية 
عن اخملاطر املهنيــة في بيئة العمل 
املهنيــة  الســالمة  واشــتراطات 
وحوادث اصابــات العمل والفحوص 
الطبية واالمــراض املهنية التي قد 
واالطالع على معدات  يتعرضون لها 
الوقايــة الشــخصية واالجــراءات 
الواجــب اتباعهــا التي تــؤدي الى 
توفيــر احلمايــة املهنيــة للعاملن 
واحلد مــن خطر املعدات واالالت على 
العمــال ومحاولة منع وقوع احلوادث 

او التقليل مــن حدوثها وتوفير بيئة 
صحية مالئمة. 

يذكــر ان املركــز الوطنــي للصحة 
والسالمة املهنية التابع للوزارة يعد 
الوحيد في العراق بتخصصه باجراء 
فضال  واخملتبرية  الطبيــة  الفحوص 
والقاء محاضرات  الندوات  اقامة  عن 
التوعية عــن اهمية توفيــر البيئة 
الصحيــة الســليمة للعاملن عن 
طريق الزيارات امليدانية التي يجريها 

القسم لشتى القطاعات.
وزارة  افتتحت  على صعيد متصــل 
العمل مشروع البيت العراقي اآلمن 
انســانية  مبادرة  للمســنن ضمن 

جديدة 
تهدف الى جمع املســنن وايوائهم 
الصحية  والرعاية  اخلدمــات  وتقدمي 
واالنســانية املطلوبة قبل حتويلهم 

على دور الدولة للمسنن.

وقال الوزير محمد شــياع السوداني 
على هامــش حفل االفتتاح ان »هذه 
للتكافل  عملية  متثل خطوة  املبادرة 
االجتماعــي الــذي يحتاجــه بلدنا 
ومجتمعنا«، مبينا ان »الوزارة تدعم 
هكذا نشــاطات من شــأنها تقدمي 
الضعيفة  للفئات  واخلدمات  الرعاية 

في اجملتمع«. 
واضــاف الوزيــر ان »هــذه التجربة 
االنســانية جاءت في وقت مناسب 
ملساعدة شــريحة املسنن وخاصة 
بعد ازدياد اعدادهم في بغداد باالونة 
االخيــرة مع قلــة البنــى التحتية 
االعداد  هــذه  لتغطيــة  الكافيــة 
الكبيرة«، الفتا الى ان »هذه املشكلة 
تعانــي منها الوزارة في بغداد حصراً 
من دون بقية احملافظات بسبب تقادم 
االبنيــة فيهــا وعــدم قدرتها على 

استيعاب االعداد املوجودة فيها«. 

تقرير

العمل تتابع تطبيق اشتراطات السالمة المهنية في دار ثقافة األطفال
افتتحت مشروع البيت العراقي اآلمن للمسنين في بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
واصلــت مديرية صيانة مشــاريع 
وبالتنســيق  ديالى  في  والبزل  الري 
مع شــعبة ري املقداديــة اعمالها 
وبطول  سنســل  جــدول  بتطهير 
10 كــم بهــدف تأمــن احلصص 
والتايهة  الدهن  ابــو  املائية ملناطق 
والعكيــدات والقلعــة واالراضــي 

الزراعية الواقعة في ذنائب اجلدول.
الترســبات  أزالة  العمــل  وتضمن 
الطينية املتراكمة ونبات الشمبالن 
، اذ اســتعملت حفــارة ذات الذراع 
الطويلة اضافة الى االليات الساندة 

لها .
من جانب أخر أقام قســم التدريب 
الــوزارة  مركــز  فــي  والتطويــر 
وبالتنسيق مع مديرية املوارد املائية 
وتصميم  دورة حتليــل  في كربــالء 
أنظمــة الري املغلــق بهدف تطوير 
والفنيــة  الهندســية  مالكاتهــا 

واالستفادة منهم في مجال العمل.
وتناولــت الــدورة شــرحا النظمة 
االســتفادة  وكيفية  املغلــق  الري 
من املعلومــات املتطورة في العمل 
واحلصــول على نتائج جيدة في هذا 
مغلق  ري  وتصميم مشــروع  اجملال 
 ( برنامــج  باســتعمال  متكامــل 

.)EpANEt
كما واصلت مديرية صيانة مشاريع 
الــري والبزل فــي محافظة كربالء 
وبالتنسيق مع مديرية املوارد املائية 
اعمالها بتنظيف جدول املشــورب 
وجدول بني حسن من الكم20 الى 
الكــم 18  بهدف تأمــن احلصص 

املائية وايصالها الى ذنائب اجلدول. 
وتضمن العمل ازالة نبات الشمبالن 
الطينية  والترســبات  والقصــب 
املتراكمة التي تعــوق مجرى املياه 
آليات متخصصة  اذ اســتعملت   ،
اضافة الى االليات الســاندة لها ، 

وفي سياق أخر عقدت مديرية املوارد 
املائية في النجف االشرف أجتماعا 
موسعا ملسؤولي االقسام والشعب 
بهــدف مناقشــة االســتعدادات 
ملواجهة الشــحة املائيــة احملتملة 
خــالل املوســم الصيفــي وايجاد 
الســبل الكفيلة محلهــا وتأمن 
ميــاه الشــرب واحلصــص املائية 

لالراضي الزراعية .
مــن جانبهــا واصلــت املــالكات 
الهندســية والفنية فــي مديرية 
أعمالها  البصــرة  مــاء  مشــروع 
القناة في محطة  بتنظيف حوض 
الضخ االولى ps1 من نبات الشنبالن 
والنباتات االخرى وازالة الترســبات 
االستمرار  بهدف  العالقة  الطينية 
بعملية ضخ املياه حملافظة البصرة 
وسوق الشيوخ واالستعداد لفصل 
الصيف وســد حاجة املواطنن في 

احملافظة .

بابل - الصباح الجديد:
والفنية  الهندســية  املالكات  اجنزت 
في محطــة كهرباء احللــة الغازية 
الثانيــة، التابعــة للمديرية العامة 
النتاج كهرباء الفرات االوسط، اعمال 
الوقود  تنظيف منظومــة مخلفات 
و اضافة املــواد الكيمياوية ملنظومة 

املاء احلار.
باســم  الرســمي  املتحدث  واوضح 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري 
املدرس ان اعمــال الصيانة تضمنت 
مبنظومة  اخلاصــة  املدافــع  فحص 
االطفــاء ، الــى جانــب تشــحيم 
خراطيم  وادامــة  احلريق  صمامــات 

احلريق في اروقة احملطة .
الهندســية  املالكات  باشــرت  كما 
والفنية فــي محطة كهرباء اخليرات 
الغازيــة التابعة للمديريــة العامة 
املذكورة اعمالها باستبدال منظومة 
حقــن الوقــود للوحــدة التوليدية 

االعمــال  وتضمنــت   ، الســابعة 
اســتبدال حاقنات الوقــود للوحدة 
الســابعة من النوع القدمي الى النوع 
املطور احلديــث ، اضافة الــى إجراء 
جميع التحديثات املطلوبة ملنظومات 
وإجراء  الوقــود  وكســح  احلقن  ماء 
حتديث لبرنامج ومت تشــغيل الوحدة 

وربطها إلى الشبكة الوطنية . 
على صعيد متصــل أجنزت املالكات 
الفنيــة والهندســية فــي مديرية 
التابعــة  ديالــى  كهربــاء  توزيــع 
كهرباء  لتوزيــع  العامة  للمديريــة 
الوســط اعمالها بصيانة الشبكة 

الكهربائية في محافظة ديالى.
وقال املــدرس ان االعمــال تضمنت 
املغــذي   ) )33 ك.ف  اصــالح خــط 
لناحيتي مندلــي وقزانية اثر تعرضه 
النقطاع مفاجئ في قرية النداء في 
بلدروز, الى جانب نصب وتســليك ) 
14( عمود ضغط عال بعد سقوطها 

في  االخيــرة  الفيضانــات  نتيجــة 
احملافظة ومت اعــادة التيار الكهربائي 
للمنطقة، اضافة الى تأهيل شبكة 
حي االسراء في ناحية السعدية على 
، وكذلك  مغذي محطة الســعدية 
نصب محولة حجم )400( ك.ف بدالً 
من احملولــة املعطوبة في حي املزرعة 
على مغذي املزارع واستبدال محولة 
اخــرى معطوبة في احلــي العصري 

على مغذي اخلالص.
كمــا نفذت املــالكات الهندســية 
والفنيــة في مديريــة توزيع كهرباء 
الرمــادي التابعــة للمديرية العامة 
املذكــورة حمالتها برفــع التجاوزات 
في مناطق عدة مــن مدينة الرمادي 
وشملت مناطق )امللعب وحي العادل 
وحي املعلمن وشــارع 20 وشارع 17 
متوز وحي الشــركة( وذلــك لتقليل 
الهــدر والضائعــات لدميومة جتهيز 

الطاقة الكهربائية. 

الموارد المائية تواصل تطهير 
الجداول واألنهر في المحافظات 

إنجاز صيانة منظومة مخلفات
 الوقود في محطة الحلة الغازية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت امانة بغداد امــس االثنن 
عن إزالــة آالف الدعايات االنتخابية 
عن شــوارع وســاحات وتقاطعات 
واســعة  حملة  ضمن  العاصمــة 
انطلقــت فــور انتهــاء التصويت 

االنتخابي وتستمر لـثالثة أيام  .

وذكــرت مديرية العالقــات واالعالم 
ان " الدوائــر البلدية التابعة ألمانة 
بغداد باشرت بإزالة جميع الدعايات 
االنتخابيــة عن الشــوارع واحلدائق 
 " العامة  والتقاطعات  والســاحات 
، مبينة ان " تلك الدوائر اســتنفرت 
في  العاملن  مــن  جميع مالكاتها 

واآلليات  والزراعة  النظافة  اقســام 
الثقيلــة والرافعــات وآليات احلمل 
لرفــع اللوافت ونقلهــا الى مواقع 

الطمر " . 
وتابعــت ان " أمانة بغــداد أحصت 
االضــرار التي ســببتها عشــرات 
اخملالفــة  االنتخابيــة  الدعايــات 

بالتعــاون  وســتعمل  للضوابــط 
مــع املفوضيــة العليا املســتقلة 
لإلنتخابــات على إتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بصددها " .
يذكــر ان امانــة بغــداد اتفقــت 
مــع املفوضيــة العليا املســتقلة 
لالنتخابات على عدم اعادة التأمينات 

املالية لألحزاب السياســية الفائزة 
ازالة اخملالفات  اال بعد تسديد كلف 

للدوائر البلدية " .
علــى صعيد متصــل أعلنت امانة 
بغداد عــن إزالة اكثر مــن )8( االف 
جتاوز في العاصمة بغداد خالل شهر 

نيسان املاضي .

وبينــت مديرية العالقات واالعالم أن 
" مديرية احلراسات واألمن في امانة 
بغداد أزالــت بالتعاون مــع الدوائر 
البلدية األربع عشرة وبالتنسيق مع 
قيادة عمليات بغــداد )8874( جتاوزا 
الشــهر  بغداد خالل  العاصمة  في 

املاضي ".

أمانة بغداد تطلق حملة واسعة إلزالة الدعايات االنتخابية  
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بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعــا 
االجتماعيــة املهنــدس محمــد 
شياع الســوداني الى حترك سريع 
نحو املناطق احملــررة لتوفير الدعم 
وحتقيق  االنســانية  اجلوانــب  في 
االستقرار والتعافي على املستويني 

الفردي واالجتماعي. 
الوزير كلمة مبناسبة اطالق  والقى 
برنامــج االســتجابة االجتماعية 
لتحقيــق االســتقرار والتعافــي 
والصمــود فــي املناطــق احملــررة 
بالتعــاون مــع البنــك الدولي ان 
التركيــز على دعــم العائدين الى 
مناطقهــم اصبــح حاجة ملحة 
الوظائف  توفير  مبا في ذلك سرعة 
املؤقتة والدعم االجتماعي للفئات 
االكثر حرمانا مــن هؤالء العائدين 
مبا يســهم فــي حتقيــق التعافي 
على املســتوى الوطني واعادة بناء 

الترابط االجتماعي. 
واكد ضرورة اعادة بنــاء الثقة بني 
اظهار  وامكانية  واملواطــن  الدولة 
احلكومــة قدرتها على توفير االمن 
والنمــو االقتصــادي  والوظائــف 
للعراقيني كافــة مع التأكيد على 
النازحني  الفقراء واحملرومني وماليني 

العائدين لديارهم. 
واضاف ان احلكومة شرعت بتنفيذ 
اصــالح شــامل لبرامــج احلماية 
حتســينات  وادخلت  االجتماعيــة 
ملموســة على النظام احلالي من 
خالل تشجيع املســاواة والصمود 
، الفتــا الــى ان وزارة العمل قامت 
التي  والبرامج  السياسات  بتنفيذ 
تســهم في توفير فــرص العمل 
العمل  عــن  للباحثــني  الالئقــة 
باملشــاريع  اخلاصة  العمل  وبرامج 
الذاتية املنتجة لبناء وتطوير املوارد 
البشــرية والتركيز علــى التدريب 
كقاعدة اساسية في تصميم هذه 
البرامج واملشاريع التي تخدم سوق 
العمل مــن خالل اعــداد املالكات 
التدريب  التدريبيــة فــي مراكــز 
التابعــة للوزارة وحتديــث املناهج 
على وفق احتياجات ســوق العمل 

والتغيرات التكنولوجية احلديثة. 
الوزارة حققت  ان  وبني الســوداني 
اكثر من 42 ألــف قرض على مدى 
وجتاوزت  املاضيــة  ســنوات  االربع 
81 %، مشيرا الى  نسبة االسترداد 
ان احلكومة احرزت تقدما في تنفيذ 
االســتراتيجية  الطريق  خريطــة 
للحمايــة االجتماعيــة لالعــوام 
2015-2019 وذلك مــن خالل رؤية 
متمثلة بنظــام حماية اجتماعية 
شبكات  يشمل  العراق  في  شامل 
االمــان االجتماعــي والتأمينــات 

االجتماعية وسوق العمل. 
الوزارة  ان  الى  الســوداني  واشــار 
لم تتوقف عــن تنفيذ العديد من 
برامج شــبكات االمان االجتماعي 
التي تخدم الفئــات االكثر حرمانا 
عن طريق االنتظــام مبنح االعانات 
النقدية التي تغطــي حالياً قرابة 

مليون و200 ألف اســرة، واالنتقال 
الى  الوقائــي  االســتهداف  مــن 
يسهم  الذي  التنموي  االستهداف 
وبناء  الفقر  توارث  في كسر حلقة 
جيــل متعلم ومتعــاٍف من خالل 
تبني جتربة تقدمي االعانة املشروطة 
باحلاق  الفقيــرة  االســرة  بالــزام 
اطفالهــا بالصفــوف املدرســية 
واالنتظام مبراجعة املراكز الصحية. 
وتابــع الوزيــر ان برنامــج دعــم 
االســتقرار االجتماعــي والصمود 
الفرص  زيــادة  خــالل  من  يتحقق 
والوظائف في املناطق احملررة وزيادة 
القدرة علــى الوصول الى اخلدمات 
النفســية واالجتماعيــة في تلك 
املناطق وتعزيز نظم التوســع في 
توفير شــبكات االمان االجتماعي 
احملافظات،  جميــع  تشــمل  التي 
مشيرا الى ان مشروع النقد مقابل 

للعائدين  فرصــاً  العمل ســيوفر 
والسكان احملليني في املناطق احملررة 
، فضال عن اشكال اخرى من الدعم 
ملعاجلة اثــر النزاع على الســكان 
واعــداد ســجل اجتماعــي فعال 
للباحثني  التحتية  البنيــة  وتعزيز 
االجتماعيني والتوســع في برنامج 

التحويالت النقدية املشروطة.
على صعيد متصــل اكد الوزير ان 
الوزارة في  التي اجرتها  االصالحات 
كانت  االجتماعية  احلمايــة  ملف 
محطة مهمة في مســيرة عمل 

احلكومة خالل املدة املاضية .
ورشــة  افتتاحه  خالل  الوزير  وقال 
املســاعدات  ربــط  عــن  عمــل 
شــبكة  مع  االغاثيــة  النقديــة 
االمــان االجتماعــي اخلاصة بوزارة 
العمــل بحضــور مســؤولني عن 
وفريق  االجتماعية  احلمايــة  هيئة 

من البنك الدولــي ومفوضية االمم 
والوكالة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
البريطانية للتنمية الدولية وممثلي 

املنظمات الدولية االخرى. 
وقال الســوداني ان الــوزارة برغم 
التحديات واالزمات متكنت بالتعاون 
من  االجتماعيني  شــركائها  مــع 
تنفيذ قانــون احلماية االجتماعية 
وخصوصا ان العراق مير بازمة مالية 
االمر الذي يتطلــب توجيه االموال 
الى املســتحقني الفعليني وهو ما 

حصل في تنفيذ القانون. 
واضاف الوزير ان الوزارة اجرت اوسع 
مسح للفقراء في العراق وحصلت 
علــى قاعدة بيانــات دقيقة تضم 
معلومات واســعة عن هذه الفئة 
ســتكون مبتناول اصحــاب القرار 
سواء أكانوا من مؤسسات الدولة 
او املنظمــات الدوليــة لتوجيــه 

للمستحقني  والدعم  املســاعدة 
باوضاعهم  النهوض  واالسهام في 
املعيشــية، الفتــا الــى ان الوزارة 
لديهــا مجموعــة مــن الباحثني 
ارجاء  في  موجــودون  االجتماعيني 
العراق يدرسون حالة كل مستفيد 
من شــبكة احلمايــة االجتماعية 
ويثبتــون مؤشــرات يومية عنهم 

بطريقة علمية وسريعة. 
واكد الوزيــر نحن نتطلع الى املزيد 
مــن الدعم من خــالل عالقتنا مع 
التي  الدوليــة ولقاءاتنا  املنظمات 
اوضحنــا فيهــا تفاصيــل قانون 
اننا  االجتماعيــة، مبينا  احلمايــة 
نترقب من هذه الورشة ان نؤسس 
تنفيذ  لتعزيز  حقيقية  لشــراكة 
القانون من خالل توجيه مساعدات 
املنظمات الدولية نحو اصالح هذا 

امللف. 

أكد أن إصالحات الحماية االجتماعية محطة مهمة في مسيرة الدولة  

السوداني يدعو الى تحرك سريع لتوفير الدعم اإلنساني في المناطق المحررة 

أصبح التركيز على 
دعم العائدين الى 
مناطقهم حاجة 
ملحة فضال عن 
سرعة توفير الوظائف 
المؤقتة والدعم 
االجتماعي للفئات 
األكثر حرمانا بما 
يسهم في إعادة بناء 
الترابط االجتماعي

جانب من االحتفالية

»التعدينية« تجّهز 
القّطاعين العام والخاص 

بمنتجاتها من قير اإلكساء 

افتتاح مركز تخصصي 
لمعالجة األورام في الديوانية 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل الشركة العامة للصناعات التعدينية 
أحد تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن جتهيز 

القّطاعني العام واخلاص مبنتجاتها املتنوعة . 
وقال مدير عام الشركة علي حسني علوان إن 
الشــركة جّهزت قير اإلكساء املطور للقّطاع 
اخلــاص بكمية )2533( طنــا منتج قيري )40-
50( مضــاف إليه مواد محصنــة تعمل على 
حتســني مواصفاتــه الفنيــة للحصول على 
اســفلت عالي اجلودة الذي انتــج في مصنع 
الثغر، مضيفا أن الشركة جهزت منتج  كات 
باك للقطاع اخلاص بكمية )9.5( أمتار مكعبة 
منتج اسفلتي بثالثة أنواع اعتمادا على نسبة 
املذيب العضوي وجتهيز قير التسطيح بكمية 
(500( كيلو غرام والصــوف الصخري املغلف 
باملشــبك املعدني والورق بكميــة )230( مترا 

مربعا .
وفي الســياق ذاته أوضح علوان بان الشــركة 
انتجــت مــادة االلكيدرزن بكميــة )1.5( طنا 
للقطاع اخلاص في مصنع الراتنجات الصناعية 
، اذ بلغت القيمة اإلجمالية ملبيعات الشركة 
(602( مليون دينــار مفصحا« عن تصدير برامي 
كوت بكمية )3702( طنا مببلغ )389( الف دوالر 

الى دولة االمارات عن طريق شركة اجلوارح . 

الديوانية - الصباح الجديد:
أعلنت دائرة صحة الديوانية عن افتتاح املركز 
التخصصي لطب االورام في احملافظة بحضور 
مدير عام الدائرة الدكتور عبد الكاظم االسدي 
والدكتــور مؤيــد اجلنابي مدير مستشــفى 
الرزاق  النسائية واألطفال والدكتور عالء عبد 
العنبكــي مدير املركز واملهندس حليم عباس 
مديــر القســم الهندســي ومجموعه من 

االطباء االختصاص 
وقال املديــر العام اننا ســعينا الى ان افتتاح 
املركز التخصصي ملعاجلة االورام الســتقبال 
عــدد اكبر من املرضــى لتقدمي االســعافات 
الضروريــة واخلدمــات الطبيــة والصحيــة 
املطلوبة الكبر شريحة من املواطنني املرضى .

واضاف املدير العام ان املركز الذي تبلغ سعته 
السريرية 60 ســريرا مزود باألجهزة الضرورية 
بعــد رفــده باملــالكات الطبيــة والصحية 

والتمريضية .



الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشف وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، 
عن اجملاالت التي تعتزم فيها واشــنطن تقدمي 
دعــم لبيونغ يانغ في حــال التزامها بوعدها 

ودمرت برنامجها النووي بالكامل.
وذكــر بومبيو في حديث لشــبكة »ســي.

بي.أس« أن الواليات املتحــدة وكوريا اجلنوبية 
مستعدتان ملســاعدة كوريا الشمالية على 
إذا اتخــذت خطوات »جريئة«  حتقيق االزدهار 

لنزع سالحها النووي.
وأضاف بومبيو: »ما سيحصل عليه كيم من 
أميركا هو األفضل لدينا، وأقصد بذلك رجال 
أعمالنــا ومغامرونا وأصحــاب رؤوس األموال 
لدينا، الذين ســيعملون جنبــا إلى جنب مع 
شــعب كوريا الشــمالية خللق اقتصاد قوي 

لهم«.
ولفت إلــى أن »بيونــغ يانغ بحاجة ماســة 
إلى دعــم مجالــي الطاقــة والكهرباء من 
أجل شــعبها، باإلضافة إلى احلاجة الكبيرة 
ونستطيع  والتكنولوجيا،  الزراعية  للمعدات 

أن نحقق لهم ذلك«.
وأكد بومبيو أن تخلــي بيونغ يانغ عن النووي 
»ســيؤدي إلى تخفيف العقوبات« املفروضة 

عليها.
وكان بومبيو قد أشــار ســابقا فــي حديث 
لشبكة »فوكس نيوز«، إلى أن القطاع اخلاص 
األمريكي ميكن أن يســاعد بيونــغ يانغ على 
تطوير قطاعي الطاقــة والزراعة لديها وبناء 

البنية التحتية.

وبشأن الضمانات األميركية لكوريا الشمالية 
مقابل نزع السالح النووي قال بومبيو: »ينبغي 
علينا تقدمي ضمانات فيما يتعلق باألمن، وكنا 
نتطلع إلى تبادل ضمانات كهذه على مدى 25 

سنة املاضية«.
وشــدد بومبيو علــى أن إدارة الرئيس دونالد 

ترامب تأمل بحدوث »تغيرات استراتيجية في 
مسار تطور كوريا الشمالية وشعبها«، معربا 
ترامب لضمان نقلة  الرئيس  عن »اســتعداد 
ناجحة« لزعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ 

أون.
لقاء وزير اخلارجيــة األميركي مايكل بومبيو، 
مــع زعيــم كوريا الشــمالية، كيــم جونغ 
أونوزير اخلارجية األميركي: ناقشــت مع كيم 
الضمانــات األميركيــة مقابل نزع الســالح 

النووي
مع ذلــك، أكد وزيــر اخلارجيــة األميركي أن 
بــالده ال تزال بعيــدة عن األهــداف املرغوبة، 
وتتوخــى اليقظة إزاء اخملاطــر املتعلقة مبلف 
كوريا الشــمالية النووي، واصفا قرار تفكيك 
موقع »بونغاري« النووي بـ«خطوة أولى جيد« 
اتخذتها بيونــغ يانغ قبيل القمة األميركية - 

الكورية الشمالية.
ومن املفتــرض أن يبحث ترامــب مع الزعيم 
الشــمالي موضوع الســالح النووي الكوري 
الشــمالي خالل القمة التي ســتجمعهما 
في الـ12 من يونيو القادم، بســنغافورة. وكان 
ترامب قد أعلن أنــه »يتوقع لقاء ناجحا« مع 

كيم.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكــدت وزارة خارجية كازاخســتان أن الوفد 
األميركي لن يشــارك في اجلولة التاســعة 
ملفاوضات أستانا حول سوريا، والتي انطلقت 
امس االثنني في العاصمة الكازاخســتانية 

أستانا.
وقال املتحدث باســم اخلارجيــة الكازاخية 
أنــور جايناكوف للصحفيــني امس االثنني: 
»وفد الواليات املتحدة امتنع عن املشــاركة 
في اجلولة احلالية من مفاوضات أستانا حول 

سوريا«.
من جهتــه، اعتبــر ألكســندر الفرينتيف 
املبعوث اخلاص للرئيس الروســي للتسوية 
في ســوريا، أن رفض واشنطن املشاركة في 
مفاوضات أســتانا يعني عدم دعمها جهود 
الســورية  األزمة  لتســوية  الدولي  اجملتمع 

سلميا.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذه هي املرة األولى التي 
املتحدة عن جلســات  الواليات  تغيب فيها 
أستانا، بعد انضمامها إليها بصفة مراقب 

في فبراير 2017 .
وشــهدت أســتانا9- امس االثنني سلسلة 
مفاوضــات ثنائية وثالثية مبشــاركة الدول 

الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.
وأكدت اخلارجية الكازاخية أن وفد احلكومة 
إلى أســتانا،  االثنني  الســورية وصل امس 
وتبعه بعد ساعات وفد األمم املتحدة برئاسة 
املبعوث األممي اخلاص إلى سوريا ستيفان دي 

ميستورا.
وأضافــت الوزارة أن مــن املنتظر وصول وفد 
املعارضة السورية إلى أســتانا خالل الليل 

املقبل.
وتعقد اليوم الثالثاء اجللسة العامة مبشاركة 
كل أطراف عملية أستانا، إضافة إلى وفدي 

األمم املتحدة واألردن بصفة مراقبني.

واشنطن تنأى عن 
مفاوضات أستانا

بشأن سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعيد استشــهاد 16 فلســطينياً 
برصــاص اجليش  )االثنــني(  امــس 
على  املواجهات  خالل  االســرائيلي 
احلدود بــني قطاع غزة واســرائيل، 
بينهــم طفــل، رحــب الســفير 
األميركــي لــدى إســرائيل ديفيد 
فريدمان باملدعوين الفتتاح ســفارة 
واشنطن بالقدس، مشيدا باعتراف 
الرئيــس دونالــد ترامــب بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده 
إليها، فيمــا قال نائب وزير اخلارجية 
األميركي جون ساليفان إن االعتراف 
ونقل  إلســرائيل  عاصمة  بالقدس 
الســفارة إليهــا »خطــوة إلحالل 
الســالم في القدس واملنطقة وكل 
العالم«، واالعتــراف بالواقع القائم 

منذ سنوات.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب، شــدد فــي رســالة إلى 
املشــاركني فــي املراســم على أن 
إســرائيل دولة مستقلة ويحق لها 
مثل ألي دولة فــي العالم أن تكون 
لديهــا عاصمة والقــدس عاصمة 

حقيقية إلسرائيل.
أمنية مشــددة،  إجراءات  ووســط 
اســتقبلت إســرائيل إيفانكا ابنة 
ترامب  دونالــد  األميركي  الرئيــس 
الواليات  وفد  وزوجهــا،  تترأس  التي 
املتحدة املشارك في احتفال تدشني 
املقر اجلديد للسفارة األميركية في 

القدس. 
وفــي غضون ذلــك، تصاعدت حدة 
الفلســطينيني  بــني  املواجهــات 
واإلسرائيليني على حدود قطاع غزة 
في فعالية »مسيرة العودة الكبرى« 
وسقط عشرات الفلسطينيني بني 
قتيل وجريــح برصاص قوات اجليش 
احلكومــة  واتهمــت  اإلســرائيلي 
الفلســطينية إســرائيل بارتكاب 
»مذبحــة رهيبــة«. وتأتــي تلــك 
املواجهات بســاعات قبل تدشــني 
اجلديدة في  األميركيــة  الســفارة 
مدينــة القدس الشــرقية احملتلة، 
اذ استشــهد 16 فلسطينياً امس 
االسرائيلي  اجليش  برصاص  )االثنني( 
خــالل املواجهات علــى احلدود بني 
قطاع غزة واســرائيل، بينهم طفل 
واصيب أكثر من 600 آخرين، وفق ما 

اعلنت وزارة الصحة في غزة.

ونقلــت وكالة االنبــاء واملعلومات 
مراســل  عن  )وفا(  الفلســطينية 
قوله إن »قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أطلقــت وابال من الرصــاص احلي، 
للدموع جتاه  املســيل  الغاز  وقنابل 
املواطنــني على الشــريط احلدودي 
شــرق قطاع غزة، ما أدى استشهاد 

16 مواطنا وإصابة 512 آخرين«.
بدورهــا رفعت الســلطات األمنية 
اإلسرائيلية حالة التأهب استعدادا 
لنقــل الســفارة األميركية من تل 
أبيب إلى القدس، امس االثنني، ويأتي 
هذا غداة تنظيم مســيرة »توحيد 
عشرات  فيها  شارك  التي  القدس« 
الذين جاؤوا  اآلالف من اإلسرائيليني 
من جميع أنحاء العالم، فيما دعت 
اخلروج  إلى  فلســطينية  منظمات 
في مسيرات شعبية منددة بالقرار 

األميركي.
وانتشــرت قــوات األمــن وعناصر 
مــن اجليــش اإلســرائيلي بكثافة 
في الشــوارع الرئيســية للمدينة 
كشــارع »يافا«، الــذي يعد القلب 
وحول  الغربيــة،  للقــدس  النابض 
املدينــة القدميــة إذ أغلقت جميع 

إلى  املؤديــة  الرئيســية  املداخــل 
امس  الذي شهد  األقصى،  املسجد 
االول األحد اشــتباكات عنيفة بني 
حوالي 1500 متديــن يهودي دخلوا 
إلى باحة املســجد مــن جهة باب 
»املغاربة« وأدوا الصلوات والطقوس 
التلمودية بشــكل جماعي، رافعني 
أعالما إسرائيلية والفتات مناهضة 
للمسلمني حتت حراسة مشددة من 
قبل عناصر من اجليش اإلســرائيلي 

والقوات اخلاصة.
الرئيســية  األبواب  جميع  وأغلقت 
األقصى مثل  املســجد  إلى  املؤدية 
بــاب »العامود« وباب »الســاهرة« 
و«السلســلة« وشــارع ســلطان 
ثانوية  ممرات  إلى  إضافة  ســليمان، 

أخرى مؤدية إلى األحياء العربية.
أفراد اجليش اإلسرائيلي  وبينما كان 
والشــرطة يراقبــون كل صغيــرة 
لــم تكف  األرض،  وكبيــرة علــى 
التحليق  عن  العسكرية  املروحيات 
في ســماء القدس، ال ســيما في 
املنطقــة الغربية حيث نظم حفل 
كبير على طول شــارع »يافا« حتى 

ساعات متأخرة من الليل.

وال تزال القدس منقسمة إلى جهة 
شــرقية وغربية يفصل بينها خط 
التراموي الذي يعــد اخلط الفاصل 
اخليالي بني املسلمني واليهود الذين 
ال يلتقون رغم تواجدهم في مدينة 
واحدة وفي بعض األحيان في أحياء 

مشتركة.
األفــراح  ســادت  وبينمــا  هــذا، 
الغربية  املنطقة  فــي  واالحتفاالت 
وعمت  احلــزن  القــدس، طغى  من 
على  والنكســة  النكبة  مشــاعر 
الذين  الشــرقية  القدس  ســكان 
عاشــوا يومــا جديدا مــن اإلذالل 
و«العنصريــة« حســب قــول أمين 
وهو ســائق أجرة مقدســي يواجه 
»اخلطــط اإلســرائيلية بالصمود« 

حسب تعبيره. »
وقال أمين: »أنا أعتبر نفســي محتال 
لكــن أناضل وأواجــه االحتالل عبر 
الوطن.  والثبات فــي أرض  الصمود 
فلن أغــادر مدينتــي ووطني مهما 
كانت الظروف ومهما تغير الزمن«. 
وميلــك أميــن الهوية اإلســرائيلية 
التي تســمح له بالعمل في البلد 

والتنقل، وجواز سفره أردني.

وحاله حال جميع العرب الذين ولدوا 
بعد حرب 1967، فهو ال يستطيع أن 
يسافر بســهولة إلى اخلارج، وحتى 
إذا سافر فال يجب أن يبقى أكثر من 
ستة أشهر في اخلارج ألنه سيفقد 
الهويــة اإلســرائيلية وبالتالي لن 

يسمح له بالعودة إلى إسرائيل.
ولد أمين بالقدس الشرقية عام 1980 
وهــو أب ألربعــة أوالد لكنه ال ميلك 
أرضا وال منزال. فهو يســتأجر شقة 
متواضعة في حي الطور في انتظار 
أن »يفــرج عليــه اهلل« كما يقول. 
ويرى أن نقل السفارة األمريكية إلى 
القــدس هو مبثابة اســتفزاز جديد 
الذين ال  اليهــود  للعرب من قبــل 

يريدون أي حل ويرفضون السالم«.
ويتابــع: »مبثــل هذه اخلطــوة غير 
العقالنيــة، احلكومة اإلســرائيلية 
تريد أن حترك الشعب الفلسطيني 
وتقول لــه نحن من يقــرر في هذا 

البلد«.
وواصــل أمين قائال: »أريــد أن أعيش 
العدل  وأمن وحب. أطلب  في سالم 
بني  احلكومة  تفــرق  وأال  واإلنصاف، 
اليهودي واملســلم. لكننا في نظر 

وغير طبيعيني  االحتالل مشبوهون 
وكأننا لسنا بشرا. فهم يقولون لنا 
يوميا أنتم صغار. لكن رغم اإلهانات 
واإلذالل إال أننا نشتغل ألجل كسب 
لقمــة العيش. أنــا ال أملك القوة 
ألغيــر األوضاع، بل أنــا بحاجة إلى 
مســاعدات ونحن كلنا بحاجة إلى 

طرقات ومستشفيات ومدارس«.
وتعيــش مدينة القدس حتت ضغط 
أمنــي منذ شــهر متوز/يوليو 2017 
عندما قررت احلكومة اإلســرائيلية 
تغيير أبواب املدينة القدمية وتبدليها 
بأبــواب إلكترونية بهــدف مراقبة 
والسياح.  املســلمني  دخول وخروج 
وهو أمر لم يتقبله بسهولة سكان 
هذه املدينــة إذ رأوا في هذه اخلطوة 
إستراتيجية جديدة لتهويد القدس 
من قبل احلكومة اإلسرائيلية وذلك 
عبر االســتيالء على أراضي ومنازل 

على ملك العرب املسلمني.
وكان دونالد ترامــب قد أعلن في 6 
كانــون األول 2017 نقل الســفارة 
األمريكيــة من تل أبيب إلى القدس 
عاصمـــة  باملدينــة  واالعتــراف 

إسرائيل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
طلب وزير اخلارجية االيراني محمد 
جواد ظريف خالل زيارة ملوســكو 
امس االثنني وقبل لقائه مسؤولني 
الدول  مــن  اوروبيــني »ضمانات« 
املوقعة علــى االتفاق النووي بعد 

انسحاب الواليات املتحدة منه.
وحتاول روسيا احلفاظ على االتفاق 
التاريخي املبرم عام 2015 بعد قرار 
ترامب  دونالد  األميركــي  الرئيس 
االنسحاب منه، وهو ما دفعها إلى 
التعاون مع أوروبا في خطوة نادرة.

واجتمع ظريف امــس االثنني مع 
الروسي ســيرغي الفروف  نظيره 
بعدما اجرى مشــاورات في بكني 
في نهاية االســبوع وقبل وصوله 
الثالثاء حيث  بروكســل غدا  الى 
واالملاني  الفرنسي  نظراءه  يلتقي 

والبريطاني.

وقال ظريــف إن »الهدف النهائي 
من كل هذه احملادثات هو احلصول 
علــى ضمانات بان يتــم احلفاظ 
علــى مصالح الشــعب االيراني 
كما يكفلها« االتفاق، بحسب ما 
نقلت عنه وكاالت االنباء الروسية 

في مستهل لقائه مع الفروف.
ظريف  أشــاد  احملادثــات،  وبعــد 
بـ«التعاون املمتاز« بني موســكو 
وطهران مؤكــدا أن الفروف وعده 
واالبقاء  االتفــاق  عن  بـ«الدفــاع 

عليه«.
من جهته اعتبــر الفروف ان على 
»الدفاع بشكل  واالوروبيني  روسيا 
هذا  في  مشترك عن مصاحلهم« 

امللف.
وكان ظريف صرح االحد في بكني 
بعد لقائه نظيره الصيني وانغ يي 
»نأمل خالل هذه الزيارات احلصول 

على صــورة أكثر وضوحــا )عن( 
مستقبل االتفاق النووي«.

فالدميير  الروســي  الرئيس  وبحث 
االملانية  املستشــارة  مــع  بوتني 
انغيال ميــركل ونظيــره التركي 
رجب طيب اردوغان اجلهود املبذولة 
في هذا االطــار. وكان بوتني أعرب 
عن »قلقه البالغ« ازاء قرار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب االنسحاب 

من االتفاق.
وقال املستشار اندري باكليتسكي 
من منظمة »مركز بي اي ار« غير 
احلكومية إن »التعــاون )االوروبي( 
مع روســيا والذي بدا حتى االمس 
قضية  بسبب  مستحيال  القريب 
ســيرغي(  العميــل  )تســميم 
ســكريبال وطرد الدبلوماســيني 
وخفض التواصــل، يحظى بزخم 

جديد«.

»وجــد  باكليتســكي،  وتابــع 
االوروبيون أنفسهم بعد انسحاب 
الواليــات املتحــدة مجبرين على 
انقــاذ االتفاق«، مضيفا انه يتعني 
على موسكو لعب دور رئيسي من 
اجل ضمان عدم استئناف طهران 

برنامجها النووي.
وأعلــن وزير اخلارجيــة االميركي 
مايــك بومبيــو امــس االول  ان 
واشــنطن ال تــزال راغبة بالعمل 
بشكل  االوروبيني  شــركائها  مع 
»وثيــق« للتوصل الى اتفاق جديد 
ملواجهة »ســلوك ايــران املؤذي«، 
بينما ذّكر مســؤول اميركي رفيع 
بان شركاتهم  االوروبيني  املستوى 
قد تواجه عقوبات اذا استمرت في 

التعامل مع ايران.
وســتعزز جهــود روســيا النقاذ 
االتفــاق دورها كقــوة فاعلة في 

في  وقوفها  بعد  االوسط،  الشرق 
ســوريا الى جانب نظــام الرئيس 

بشار االسد.
وهذا التدخل، الى جانب حتركاتها 
الدبلوماســية من اجل وضع حد 
للنزاع في ســوريا، وضع موسكو 
للواليات  مقابلــة  جبهــة  فــي 
املتحــدة واالوروبيني الذين تدخلوا 

ضد نظام االسد.
تزور ميركل اجلمعة  ان  ومن املقرر 
املقبلة روسيا للقاء بوتني في زيارة 
عمل في منتجع سوتشي املطل 
علــى البحر االســود، كمــا يزور 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 
ســان بطرســبورغ في ايار اجلاري 

للمشاركة في منتدى اقتصادي.
العام  املدير  كذلك يلتقي بوتــني 
للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
يوكيا امانو في سوتشي، بحسب 

مــا أعلن املستشــار الرئاســي 
الروسي يوري اوشاكوف.

وأعلنــت إيــران انها مســتعدة 
الســتئناف تخصيــب اليورانيوم 
من  الصناعي  املســتوى  »علــى 
دون أي قيــود« اال اذا قدمت القوى 
االوروبيــة ضمانــات ملموســة 
رغم  التجارية  العالقات  الستمرار 

إعادة العقوبات األميركية.
ووافقــت ايــران بعــد مفاوضات 
شــاقة فــي 2015 علــى جتميد 
برنامجهــا النــووي مقابــل رفع 
العقوبــات الدوليــة املفروضــة 

عليها.
ومت التوصل الى االتفاق مبشــاركة 
وروسيا  وفرنسا  والصني  بريطانيا 
والواليات املتحــدة، الدول اخلمس 
دائمة العضوية في مجلس االمن، 

باإلضافة الى املانيا.

قبيل افتتاح السفارة األميركية في القدس

16 شهيدا ومئات الجرحى خالل مواجهات »مليونية العودة« في غزة

بعد قرار ترامب االنسحاب منه

إيران تطالب بـ«ضمانات« من الدول الموقعة على االتفاق النووي

 بينما سادت األفراح 
واالحتفاالت في 

المنطقة الغربية 
من القدس، طغى 

الحزن وعمت مشاعر 
النكبة والنكسة 

على سكان 
القدس الشرقية 

الذين عاشوا يوما 
جديدا من اإلذالل 

والعنصرية

غزة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التابعة  أنبــاء »ســبأ«  كشــفت وكالــة 
للحكومة اليمنية عن االتفاق على ســحب 
»كل القــوات التي قدمت إلــى اجلزيرة بعد 
وصول احلكومة« ما يعني ضمنا انســحاب 

القوات اإلماراتية حصرا.
وأوضحت الوكالة أن رئيــس الوزراء اليمني 
أحمد عبيد بن دغر اســتمع أثناء استقباله 
اللجنة اليمنية السعودية املكلفة بتطبيع 
األوضاع في ســقطرى أمس االول االحد إلى 
شرح عن »اآللية التي توصلت إليها اللجنة 
لتنفيــذ االتفاق وإزالة أســباب التوتر الذي 
حدث في األســبوعني املاضيني وعودة عمل 
القوات األمنية في املطار وامليناء وســحب 
كل القوات التــي قدمت إلــى اجلزيرة بعد 

وصول احلكومة«.
وأضافــت أن االتفاق املذكــور تضمن أيضا 
»تطبيــع احليــاة فــي كافة مناطــق وجزر 
األرخبيــل والبــدء بتنمية وإغاثة شــاملة 
للجزيرة تشمل كل املرافق اخلدمية واحليوية 
وِفي كل املديريــات واجلزر بدعم من اململكة 

العربية السعودية«.
ونقلت »ســبأ« عــن دغر إشــادته »بجهود 
الوساطة التي تقوم بها السعودية والدعم 
الذي قدمته اإلمارات والتضحيات في جميع 
اجلبهات بجانب أشقائهم من أجل استعادة 

الدولة وعودة الشرعية«.
وشــدد رئيس الوزراء اليمني على حل »كل 
خالفاتنا بالطرق األخويــة واملراعية ملصالح 

شعوبنا في التحالف«.
وبذلت الرياض جهــودا كبيرة الحتواء التوتر 
بــني احلكومة اليمنيــة واإلمــارات بعد أن 
أرســلت األخيرة مؤخرا قــوات متركزت في 
مطــار ومينــاء جزيرة ســقطرى، أكبر جزر 

األرخبيل الذي يحمل نفس االسم.

االتفاق على انسحاب 
اإلمارات من سقطرى بعد 
دخول قوات سعودية إليها
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مساعدات لبيونغ يانغ بعد تدميرها 
برنامجها النووي من واشنطن

الزعيم الكوري الشمالي و وزير اخلارجية األميركي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

احلدودية،  املنافذ  هيئة  كشفت 
أمــس االثنــن، عــن أن العراق 
يخســر املليارات شهريا بسبب 
فســاد املوانئ، فــي حن أكدت 
وجــود نية للتظاهــر في ميناء 
أم قصر من قبــل بعض التجار 

واملستوردين.
وقــال رئيــس الهيئــة كاظم 
يخســر  »العراق  إن  العقابــي، 
املليارات شــهرياً بسبب فساد 
املوانئ وال سيما منافذ ميناء أم 

قصر«.
إيــرادات  »تضاعفت  وأضــاف: 
املنافذ منذ أن تســلمت الهيئة 
مهامهــا في منتصــف العام 
املنصرم.. قياســاً باألعوام التي 

سبقت تشكيل الهيئة«.
وأشار العقابي الى »وجود حلول 
للقضــاء على حاالت الفســاد 
املنافذ  هيئة  تشكيل  من خالل 
احلدودية املتمثلة بدورها الرقابي 
على  والســيطرة  واإلشــرافي 
الدوائر االثنتي عشــرة العاملة 
في املنافذ احلدودية كافة لغرض 

توحيد اإلدارة«.
وأشــار الى أن »املنافــذ لديها 
شعبة البحث والتحري مهمتها 
مراجعة إجراءات الدوائر العاملة 
فــي املنافــذ وفي حــال وجود 
أي خلــل في اإلرســاليات يتم 

إحالتها إلى القضاء«.
نية  »وجــود  العقابــي  واكــد 
أم قصر من  للتظاهر في ميناء 
قبل بعض التجار واملســتوردين 
اضافة الى اخمللصن اجلمركين«، 
الفتــا الى ان »الغايــة من هذه 
املظاهرة هو ألغــاء وجود هيئة 
املنافذ احلدودية في التشكيل«.

وشــدد العقابي على ان »هيئة 
احلدوديــة مؤسســة  املنافــذ 

ميكــن  ال  ورقابيــة  حكوميــة 
إلغاؤهــا علــى وفــَق القوانن 

النافذة«.
أما بشــأن العجــالت املتضررة 
فقــد قال: »متــت املوافقة على 
دخولهــا من أجــل توفير فرص 
عمل للمواطنن والعاطلن عن 

العمل«.
ومؤخــراً، وقعت هيئــة املنافذ 
واجلمارك  العراقيــة  احلدوديــة 

»إنشاء  بشأن  اتفاًقا  السعودية 
وحتســن منفذ جديــدة عرعر 

العراقي السعودي«.
وتهــدف االتفاقية إلــى تذليل 
أي معوقــات قد تواجه عمليات 
تنفيذ مشــروع إنشاء وحتسن 
منفــذ جديدة عرعــر العراقي 
اجلانبن  من  ورغبًة  الســعودي، 
في حتديــد االلتزامات الضرورية 
التــي من شــأنها أن تُســهم 

في تنفيذ املشــروع في الوقت 
احملدد لــه، إذ تضّمنت االتفاقية 
للمشروع  اتصال  ضباط  تعين 
مــن اجلانبن بهــدف التواصل 
والترتيب  املســتمر،  والتنسيق 
املتعلقة  لعقــد االجتماعــات 
باملشروع إذا ما دعت احلاجة إلى 

ذلك.
وعلــى وفق االتفاقية يســعى 
التسهيالت  تقدمي  إلى  الطرفان 

املشــروع  للعاملن في  الالزمة 
وانســيابية  ســهولة  لضمان 
خــالل  مــن  وذلــك  التنقــل، 
التنسيق من اجلانبن مع اجلهات 
املعنيــة فــي كل منفذ، ووضع 
آليــة محددة تضمن ســهولة 
التنقل من وإلى منطقة العمل 
على مدار الســاعة وطوال مدة 

التنفيذ.
وتأتي هــذه االتفاقيــة تنفيًذا 

ملقتضى مذكــرة التفاهم التي 
مت توقيعهــا بن هيئــة املنافذ 
احلدوديــة العراقيــة والهيئــة 
الســعودية،  للجمارك  العامة 
مبدينة  أخيرا  توقيعهــا  مت  التي 
مذكــرة  نصــت  إذ  الريــاض، 
التفاهم على أن تشمل التزامات 
الطرفن إقامة منطقة مشروع 
إنشــاء وحتســن منفذ جديدة 

عرعر العراقي السعودي.

فساد الموانئ وراء خسارة العراق المليارات شهريًا
تجار ومستوردون »يهددون« بالتظاهر إللغاء هيئة المنافذ الحدودية  

كاظم العقابي: 
هناك حلول 
للقضاء على حاالت 
الفساد من خالل 
تشكيل هيئة 
المنافذ الحدودية 
المتمثلة بدورها 
الرقابي واإلشرافي 
والسيطرة على 
الدوائر االثنتي عشرة 
العاملة في المنافذ 
الحدودية كافة 
لغرض توحيد اإلدارة

املوانئ جنوبي البالد »ارشيف«
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متابعة الصباح الجديد:

أكــد القائــم بأعمال وزيــر الطاقة 
الدول  أن  نوفاك  ألكســندر  الروسي 
املنتجة للنفــط واملؤتلفة في اتفاق 
األدوات  العديــد من  +« متتلك  »أوبك 
لضمان اســتقرار ســوق النفط إذا 

اقتضت الضرورة ذلك.
وفي التعليق على تبعات انســحاب 
واشنطن من االتفاق النووي املبرم مع 
العقوبات األميركية  طهران وعــودة 
على إيران، كشــف نوفــاك عن نيته 
لقاء نظيره الســعودي خالد الفالح 
خــالل فعاليات منتدى بطرســبورغ 
االقتصــادي الدولي في روســيا هذا 
الشهر، لبحث مآل االتفاق وتداعيات 
أســواق  على  األميركيــة  اخلطــوة 

النفط.
وتتخوف أســواق النفط من شح في 
اإلمداد بعد عودة العقوبات األميركية 
على إيــران، العضو في »أوبك« والتي 
تنتج 3.8 مليــون برميل يوميا منها 

2.5 مليون للتصدير.
ووســط هذه اخملاوف ارتفعت أسعار 
النفــط بنحــو دوالرين منــذ إعالن 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب في 
8 مايو فسخ االتفاق النووي، إذ ارتفع 
»برنت« من 75 دوالرا سجلها الثالثاء 

للبرميل  دوالرا   77 زهــاء  إلى  املاضي 
حتى تاريخه.

في الســياق، قالت روســنفت، أكبر 
منتج للنفط في روسيا، أمس االثنن 
إن إنتاجها من مكثفات النفط والغاز 
انخفض 1.2 باملئة على أساس سنوي 
فــي الربــع األول من العام بســبب 
االتفاق العاملي مع منظمة أوبك الذي 

يستهدف تقليص اإلنتاج.
وقالت روســنفت إن إنتاج املكثفات 
4.57 مليون برميــل يوميا في  بلــغ 
الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2018.

اليومي  وكان املتوســط اإلجمالــي 
من  برميــل  مليــون   5.71 لإلنتــاج 
املكافئ النفطــي في الربع األول من 
الربع  2018 أي قريبا من مســتويات 

األول من 2017.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة 
من كانون الثاني إلى آذار 16.87 مليار 
متر مكعب بانخفاض نســبته اثنان 

باملئة عن الفترة املماثلة قبل عام.
في الشأن ذاته، قال فيتالي ماركيلوف 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز 
الروســية جازبروم أمــس االثنن إن 
الشــركة قد تتجاوز توقعات اإلنتاج 
للعــام 2018 والتي تبلغ 475.8 مليار 

متر مكعب.
أن جازبروم جتري  وأضاف ماركيلــوف 
محادثات مع تركيا بخصوص تشييد 

األنبوب الثاني بخط أنابيب نقل الغاز 
ترك سترمي.

على صعيد ذي صلة، رجح تقرير صادر 
عن منظمة الــدول املصدرة للنفط 

)أوبك( أمــس االثنن أن يــزداد انتاج 
النفــط في الواليــات املتحدة، الذي 

املنتجن  تهديًدا جلهود  لطاملا شكل 
لرفع أسعار اخلام.

لكن أوبك أكــدت أن ارتفاع معدالت 
التضخــم والقيــود احملتملــة على 
التجــارة قــد تعيق عمــل املنتجن 
األميركيــن علــى املــدى البعيــد. 
والواليات املتحــدة غير منضوية في 
أوبك التي تسهم بأكثر من 40 باملئة 

من سوق النفط العاملي.
الزيادة في انتاج النفط الصخري في 
الواليات املتحدة، إذ ســعى املنتجون 
إلى استغالل حتســن أسعار النفط 
منذ أواخر العام املاضي، أثرت ســلبا 
على اجلهود املشتركة للدول االعضاء 
وغير االعضاء في أوبك خلفض االنتاج 

ملواجهة الفائض العاملي في النفط.
وبينمــا جنحت هذه اجلهــود بالفعل 
في رفع أســعار النفط خالل األشهر 
األخيرة، شــجع ارتفاع أســعار اخلام 
اجلهــات املنتجة للنفــط الصخري 
على زيــادة االنتاج. وحذرت أوبك مرارا 
من إمكانية تقويض الزيادة في انتاج 
النفط الصخري في الواليات املتحدة 
التــوازن الهــش الذي جنح الســوق 

بشكل عام في حتقيقه.
وفي آخر تقرير شــهري لها عن سوق 
النفط، رفعت أوبك توقعاتها لالنتاج 
من خارج املنظمة وذكرت أن الواليات 
املتحدة ستساهم في احلصة األكبر 

من الزيادة املتوقعة.
وأفــاد التقرير أنه بعد االنكماش عام 
2016، »شــهدت إمدادات النفط من 
و2018..   2017 أوبك تعافيا في  خارج 
كان ذلــك مدفوعا بتحســن ظروف 

سوق النفط وزيادة أسعار اخلام«.
لكنه حذر من »اســتمرار الضبابية 
بشــأن وتيــرة النمــو املتوقعة في 
اإلمــدادات مــن خارج أوبــك لبقية 
العــام«. وأشــار إلــى أن »مواصلة 
التطور القوي فــي االقتصاد العاملي 
قــد تؤدي إلى زيــادة التضخم ما قد 
يؤثر، إلــى جانب القيود احملتملة على 
التجارة، على تكاليف انتاج النفط«.

وأضــاف أن مخططــات النفقــات 
االســتثمارية للمنتجن في الواليات 
املتحدة قد تتعــرض لضغط كذلك 
من قبــل مالكــي األســهم الذين 
يطالبون بضبط رأس املال وباحلصول 

على عائدات على استثماراتهم.
التطــورات  أن  أوبــك  وأفــادت 
التأثير  »ســتواصل  اجليوسياســية 
ألشــهر  عامليا  النفط  إمدادات  على 
مقبلة« مضيفــة: »برغم الضبابية 
الكبيــرة املهيمنــة علــى أســس 
السوق الرئيسة، فإن أوبك مستعدة 
كعادتها لدعم استقرار سوق النفط 
وذلك بالعمل مع الدول املنتجة خارج 

أوبك«.

تقـرير

موسكو تطمئن أسواق النفط
أوبك تتوقع نمو انتاج الخام األميركي هذا العام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال محافظ املركــزي املصري، طــارق عامر، أمس 
االثنــن، إن التدفقات األجنبية إلى مصر بلغت أكثر 
من 120 مليار دوالر منذ حترير ســعر الصرف ســواء 
ســندات دولية أو اســتثمارات أجنبية مباشــرة أو 

حتويالت املصرين في اخلارج والسياحة.
وأوضح احملافظ خــالل حواره لصحيفــة »األهرام« 
املصرية: »ليــس لدينا أي قلق من مســتوى الدين 
اخلارجي وقدراتنا أكثر بكثيــر ونتحمل دينا خارجيا 

أكثر بكثير من ذلك«.
وتابع: »سنســدد 850 مليون دوالر من مستحقات 

شركات النفط األجنبية«.

اسطنبول ـ رويترز:
تراجعت الليــرة التركية في مقابــل الدوالر أمس 
االثنن لتتضرر مرة أخرى من قلق املستثمرين بشأن 
قدرة البنك املركزي علــى كبح معدل تضخم في 
خانة العشــرات وبعد أن أظهرت البيانات عجزا في 

ميزان املعامالت اجلارية أكبر من املتوقع في آذار.
ونزلت الليرة 12 باملئة هذا العام حتت ضغط شكوك 
املستثمرين بشأن ما إذا كان البنك املركزي سيلبي 
توقعات السوق لسياســة نقدية أكثر تشددا إلى 
جانب حالة عدم التيقن السياســي قبل انتخابات 

مبكرة في 24 حزيران.
وارتفعت الليــرة إلى 4.3270 فــي مقابل العملة 
األميركيــة انخفاضا من 4.0388 يوم اجلمعة ولكن 
أعلى من املســتوى املنخفض املسجل في الصباح 
املبكر عند 4.3502. وفي األســبوع املاضي سجلت 

الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780.

طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤشــر نيكــي القياس فــي بورصة طوكيو 
لألوراق املالية على أعلى مســتوى في ثالثة أشهر 
ونصف الشــهر أمس االثنن بعد مكاسب كبيرة 
التجميل شيسيدو  إنتاج مســتحضرات  لشركة 
بعدما حققت أرباحا أفضل من التوقعات مما عوض 
ضعف أســهم التكنولوجيا التــي اقتفت أثر أداء 

نظيراتها في الواليات املتحدة األسبوع املاضي.
وصعد نيكي 0.5 باملئــة إلى 22865.30 نقطة وهو 

أعلى مستوى إغالق منذ الثاني من شباط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لســوق العراق لألوراق املالية 
%1.56، عند  تعامالتــه األســبوعية، متراجعــاً 
8.51 نقطة،  مســتوى 598.4 نقطــة، خاســراً 

مقارنة مبستوى إغالق األسبوع السابق.
وعطلت بورصــة العراق، أعمالهــا أمس األحد، 
متاشــياً مع قرار مجلس الــوزراء باعتباره عطلة 
رسمية في البالد؛ بهدف تأمن األجواء االنتخابية 

البرملانية للمواطنن.
وتقدم األسهم املتراجعة خالل األسبوع املنتهي 
في 10 أيار اجلاري، املصرف التجاري بـ %7.84، تاله 
%7.69، ومصــرف االئتمان 6.35%،  مصرف بغداد 
ومصرف الشمال %5.88، واملصرف املتحد 5.56%.

فــي املقابل تصدر األســهم املرتفعــة، مصرف 
البالد االســالمي بـ %9.38، تاله الشــرق األوسط 
لألســماك مصرف %6.57، وفندق السدير 6.65%، 
والكندي للقاحــات %5.26، واملعمورة العقارية بـ 

.4.44%

مصر: 120 مليار دوالر 
تدفقات أجنبية

انخفاض الليرة التركية 
أمام الدوالر

أعلى مستوى لمؤشر
األسهم الياباني

أسهم المصارف تتراجع 
بمؤشر األوراق المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن البنك املركــزي العراقي، 
أمــس االثنن، عن شــراء أربعة 
مصــارف حــواالت خزينة مببلغ 

100 مليار دينار.
وقــال بيان صــادر عــن البنك 

املركــزي، إن »وزارة املالية أجرت 
مزايــدة علنيــة لبيــع حواالت 
خزينــة ألجل 364 يومــا ومببلغ 

100 مليار دينار«.
وأضاف البيان، أن »أربعة مصارف 
بن ستة  من  احلواالت  اشــترت 

مصارف مشاركة«.
في الســياق، رفع البنك املركزي 
احلصة النقديــة للمصارف إلى 

300 ألف دوالر اسبوعيا.
وقــال البنك: »مبناســبة حلول 
شــهر رمضان املبارك تقرر زيادة 

احلصة النقديــة للمصارف إلى 
300 الف دوالر اسبوعيا بدال من 

270 ألف دوالر«.
وأضاف، أنه »متت زيادة شــركات 
130 ألــف دوالر  الصرافــة إلى 
اســبوعيا بــدال مــن 100 ألف 

دوالر«.
وكان املركــزي العراقي قرر، في 
وقت ســابق، التريــث في فتح 

فروع لشركات التحويل املالي.
وقال البنــك: »تقرر التريث مبنح 
املوافقة على اقــرار خطة فتح 

املالي  التحويل  الفروع لشركات 
اجملازة في بغداد واحملافظات«.

»القــرار  ان  املصــرف  واضــاف 
يستثني من ذلك الشركات التي 
تستكمل متطلبات حتويلها الى 

مصارف اسالمية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  املديريــة  شــاركت 
للتنميــة الصناعيــة إحــدى 
الصناعــة  وزارة  تشــكيالت 
واملعــادن فــي نشــاط منتدى 
الثالث  التنمية  أجل  ابتكار من 

لعام 2018
وقــال مديــر عــام الشــركة 
احمد  ســعيد  سالم  املهندس 
انــه برعاية البرنامــج اإلمنائي 
لألمم املتحدة شــاركت املديرية 
في نشاطات منتدى ابتكار من 
اجل التنمية بحضور ومشاركة 

مجموعة من ممثلي املؤسسات 
اخلاص  والقطــاع  احلكوميــة 
واملصارف واملنظمات واجلامعات 
واإلعالم واملشاركن واملتطوعن 
في مشــروع ابتــكار من اجل 

التنمية ,
الشركة لقد  واضاف مدير عام 
كان ملــالك وأعضــاء جلنة دعم 
اخلريجــن الشــباب العاطلن 
عــن العمل فــي املديريــة دور 
املديرية  دعم  في  وفاعل  متميز 
لفئة الشــباب وتقــدمي الدعم 
الى  وتطــرق   ، لهــم  املطلوب 

 , املديرية في هــذا اجملال  جتارب 
موضحا« ان املنتدى متحور حول 
األعمال  ريــادة  بيئة   « موضوع 
في العراق« اضافــة الى عرض 
رياديا  20 مشــروعا  اكثر مــن 
من قبـــل الشبـاب في شتـى 

محافظـات العـراق.
املدير  من جانــب آخر افصــح 
العام عن زيارة وفد من شــركة 
trac  الكورية الى مقر الشركة 
على  لالطالع  اجتماعــا  وعقد 
زيادة آفاق التعاون مع الشركات 
األجنبية ذات اخلبرة وفتح قنوات 

اسثمارية جديدة  خصوصا في 
مجال دعم قطاع املؤسســات 
وتبادل  واملتوســطة  الصغيرة 

اخلبرات 
علــى صعيد متصل كشــف 
زيــارة ميدانية  العام عن  املدير 
للوفــد قــام بها الــى مجمع 
لالطالع  الصناعــي  النهــروان 
على واقع العمــل داخل اجملمع 
وإمكانية تطوير املشــاريع من 
خالل دعــم قطاع االســتثمار 
لبنــاء قاعــدة  دوره  وتفعيــل 

صناعية رصينة في البلد .

4 مصارف تشتري حواالت خزينة بـ 100 مليار دينار

»التنمية« تشارك في نشاطات منتدى ابتكار للعام الحالي

النفط الروسي »ارشيف«
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في فيلم الدراما األمريكي)The Fault in Our Stars(  يسعى 
الشاب أوغســتس إلى حتقيق أمنية حبيبته هيزل، املصابة 
بسرطان الرئتني، في مقابلة كاتبها املفضل الروائي بيتر فان 
هاوتن، فينســق بصعوبة مع مساعدة الكاتب، ثّم يسافران 
من والية إنديانا األمريكية ــ رغم سوء حالة هيزل الصحية 

ــ ملقابلته في أمستردام.
لم تُرْق املقابلــة لهيزل بعد أن اّتضح لها أّن كاتبها املفضل 
ِسّكير سليط اللسان، وأّنه وافق على مقابلتها بعد ضغٍط 
من مســاعدته. حاولت هيزل جتاهــل كّل هذا من أجل طرح 
سؤالها الذي جاء بها كّل تلك املسافة، وهو مناقشة نهاية 
روايته احملنة اإلمبراطورية، غير أّن الكاتب أهانها، وســخر من 

مرضها، وصرخ بها قائالً:
إنها مجّرد شــخصيات خيالية تبّخرت مبجــرد االنتهاء من 

الكتابة.
 فما كان من هيزل إال أن لعنته وغادرت.

مثل بيتــر فان هاوتن، أعرف عشــرات الكّتاب الذين لعنهم 
قّراؤهــم بعد أول لقــاء معهم، اللقــاء األول واألخير والذي 
ســيندم عليه القّراء مثلما سيندمون على ساعات عمرهم 
التي أنفقوها في قراءة نتاج هؤالء الكّتاب املتخمني باألنانية 
املفرطــة والزهو املتضّخــم. ولهذا قيل: مــن األفضل أن ال 

تلتقي بكاتبك املفضل. 
غير أّن علي السباعي لم يكن من هذه الفئة أبداً.

يــوم أعارني أحدهم مجموعًة قصصيــًة عنوانها )إيقاعات 
الزمن الراقص( لقراءتها، ســحرتني فيها عدة أشياء، منها: 
ًة  كثافة العنونة، واختزالها املذهل حدَّ جعلِها أيقوناٍت ُمشفِّ
عّما يختبي وراءها من سرد، واقتضابها الذي مينحها صالحيَة 
أْن تســير كأمثال شائعة، مثل: اخليول املتعبة لم تصل بعد،  
هكذا وجدت نفســي، ضريح األمس ضريح اليوم، وعرس في 

مقبرة.
أذكــر ذات مّرة أْن دار جدل لطيف حول تاريخانّية قصة عرس 
القاســم في امليثيولوجيا الشيعية، سألني أحد املتجادلني 
عن خالصة رأيي في النقــاش، فأجبته على الفور: عرٌس في 

مقبرة!.
األمر اآلخر الذي شّدني إلى هذا الكاتب، وقَت لم أتعّرف عليه 
بعد، هو إنســانيته املفرطة التي تسّربْت إلّي من مسامات 
قصصه الواقعية احملضة احلافلة بالهّم اجلمعّي. هذه الثيمة 
اإلنســانية التي طغت على قصصه، جعلته ــ وأقتبس هنا 

ــ على درجة من الرهافة في التعامل الفنّي مع احلدث. 
ويــوَم التقيُته، فّرخ ذلك اللقاء األّول عــّدة لقاءات أَُخر، لعلَّ 
أجملَها لقاؤنا الســنوّي في يوم عيد الشجرة أو عيد الربيع. 
وماذا يريــد قارئ مثلي أكثر من أن يتحّول كاتبه املفّضل إلى 

شجرة خضراء جتّر الربيع والينابيع خلفها وتزوره في بيته؟!.
وفي الوقت الذي يُصّر الُكتَّاب ــ الذين يلعنهم قّراؤهم بعد 
أول لقاء ــ على نظرية موت املؤّلف، فإنَّ علي الســباعّي ــ 

املوغل في إنسانيته سرداً وذاتـاً ــ جعلني أتساءل:
إلى أّي مدى ميكن للكتابة أن تعكس شخصية الكاتب؟ 

واحلقيقة أّن هذا الســؤال طرحته قبلي الشاعرة واإلعالمية 
بروين حبيب في مقالة لها على صفحات القدس العربّي، ثّم 

أجابت عليه بالقول:
حّيرني هذا الســؤال كثيراً خالل مشــواري التلفزيوني الذي 
جمعني بكّتاب كبار من كل العالم العربي، ومنح لي فرصة 
اللقاء املباشــر بهم، ولقد تبنّي لــي أّن الكتابة  قناع يرتديه 
الكاتب ليعيش ويشــّيد عامله الوهمّي، الكتابة ماّدة عازلة 
تُخفي شــخصية الكاتب احلقيقية، ولعّله من النادر جداً أن 

يتطابق اإلثنان.
أيتها السّيدة بروين:

اعلمــي أنَّ من هذا النادر جداً الــذي ذكرته، صديقي الكاتَب 
علي الســباعّي، عّراَب األدب اإلنســانّي )واألدب ليس إاّل أحد 
أشــكال التعبير اإلنســانّي...(، والوجَه األنصَع مِلا يُســّميه 
الدكتــور محمد النويهّي بالصدق الفنــّي، رغم أننا اآلن في 
ـ بني صادٍق  ـ فيــهـ  زمن ســردّي لم نعد نســتطيع أن منّيزـ 

وزائٍف في الفّن، على حّد تعبير أدونيس.

عن األسمر الذي يسرُّ من رآه

شاكـر الغـزّي

علوان السلمان
الشــعر.. مغامــرة تقتضــي التفكير 
واعادة  االشياء  اســتنطاق  في  والتأمل 
التفاعل بني  ابداعيا من خــالل  خلقها 
بطبيعته  اخلارجي)املوضوعي(  العالــم 
الكونيــة والعالــم الذاتــي.. انه قيمة 
باســتمرار  متآمرة  نوعيــة  حضاريــة 
على احللم بوســاطة الوعي الذي حتفر 
التي  احلياتية  التجربة  وتعمقه  اخاديده 
تخــط خطوطهــا التشــكيلية على 
والتجاوز.. االجناز  الشاعر صاحب  ذهنية 

بتعبيراتــه الذاتيــة املكتنــزة في ثنايا 
فيحقق  الوعي  ينبشــها  والتي  العقل 
وجودها الفاعل من خالل النصوص التي 
هي شكل من اشــكال الوعي االبداعي 
اخلالق عبر الرؤية الكونية التي تشــهد 
بتقــدمي نص يســتوعب العصر ويحرك 
خالل  من  للمتلقــي  الفكرية  اخلزانــة 
اضائته مــن الداخل..اذ ان معيار احلداثة 
الشــعرية يكمن في التجديد واالبتكار 
العصر  ملعطيات  الواعي  واالســتيعاب 
والتعبيــر عــن مضمونــه املتمثل في 

االنتقال من )الثابت الى املتحول(..
مجموعته  فــي  زامــل  والشــاعررعد 
بوصلتــي  علــى  الشــعرية)اختلطت 
اجلهــات( التي اســهمت في نشــرها 
اوراق/2018.. ومكتبــة  دار  وانتشــارها 

التي طرزتها  والتي ضمت بني دفتيهــا 
لوحــة مشــحونة بــدالالت واقعيــة 
مغلفة برومانســية شفيفة خلت من 
توقيــع صاحبها.. وقد اســتأثرت بفكر 
ووجدان املنتج الشاعر ليحملها افكاره 
والتعبير عن هواجســه وهي تركز على 
الدال البصري بنصوصهاالســتة عشر 
القصيرة  القصيدة  نصا احتلت فيهــا 

مساحتها....
أعتذر لالشجار التي وعدتها          

بهطول خضرتي عليها
أعتذر للنهر الذي كانت دموعي
دائما تسبق أمواجه في اجلريان

أعتذر لالرض التي أجلدها  بخطاي 
حني التسكع

أعتذر لصغاري العصافير
الذين سأحملهم كتعويذة 

وانا اهم بالهجرة
في كل حني

أعتذر للشمس
التي لم أتعلم منها

كيف أضيء حياتي بشمعة   ص5ـ  ص6    
فالشــاعر في نصه يتعامــل والوجدان 
االجتماعي املشــترك املثيــر النفعاالت 
الوجود االنساني.. ليعبر عن حب متسام 
داخل الوجود بصــورة عفوية..لذا جعل 
الشــعري..يتفاعل  بؤرة لنصه  ذاته  من 
بها ومــن خاللها والطبيعــة عبر لغة 
بعيدة عن التقعر..تشــكل تشكيالتها 
الفنية داخل اجملرد..كونه يعي ان الكتابة 
ال تنهــض اال على ممكــن التواصل..لذا 
فالنص يشــكل جتربة تبحــر بعيدا في 
البصرية  وايقاعاتها وصورهــا  لغتهــا 
واملنفعة  الروحيــة  املتعــة  لتحقيــق 
الفكرية اجلمالية.. ومتثيل الوجود مبنظور 

قائم على التخيل..
يامن قلت لالشجار

كوني مظلة خضراء للعابرين
وقلت للنجم

كن بوصلة 

في ذاكرة املبحرين
انت يا من قلت للصمت

كن في الفتنة 
تال يعصم املتوارين

ملاذا عند الهجير 
تركتني

تأكل الشمس من راسي
بينما اقدامي 

على جمر الكالم؟ ص20 ـ ص21
    فالنص يقدم نســقا احتفاليا يقوم 
على انتزاع الصور ..وقد امتاز بحســيته 
الذهن..فكانــت صوره  املتوالــدة فــي 
مقصودة لذاتها لتحقيق رغبة جمالية 
ضمير  تعتمــد  ســيرية  ســردية  عبر 
املتكلم الذي ظل حاضرا على امتدادات 
نصوصــه الشــعرية ....وقــد الزمــت 

تــدل على احلركة وهي ترســم  افعاال 
اللحظة املقترنة بحســيتها االيقاعية 
لتجســيد دراماتيكية تعكــس التأثير 
بجمل  افعال حســية  النفســي..انها 
احلاضرة  اللحظة  جتسد  قصيرة  متوترة 
محور  هو  فالفعل  للشاعر..لذا  املأزومة 
احلركة والتحول من خــالل صور الواقع 
التي يقيمها الشــاعر على املتناقضات 
لتصوير الصــراع النفســي احلاد الذي 

يتوالد من ضغط هذه املتناقضات..
                      

من آخر القصب
الذي ال يشبه القصبا

أغفو على
 نهر يتيم لم يجد

غير الثرى 

أما وال غير العراق 
أبا

أغفو على شجر
اذا مرت عليه احلرب

أمسى عمره حطبا  /ص71 ـ ص72
  فالنص يزاوج بني احلسي والذهني خللق 
العمق التصويري املشبع بالدهشة من 
خالل وحــدة التعبير عن اجلمال وكوامن 
الوجــد فيركز علــى املعنــى باعتماد 
االيجــاز املكتنز بالرمز مــن اجل اغنائه 
االجتماعية.. فضال  القيم  عن  والتعبير 
عن انــه يعتمد التضاد خللــق دينامية 
الصورة التي تقوم على شــعرية الرؤيا 
فــي اطارها البنيوي.. فيرتقي الشــاعر 
باملفردة الى مســتواها الداللي الحداث 
املتعــة الفنية من خــالل تركيزه على 

العناصر الشــعورية والنفسية واظهار 
الذات في جدليتها مع الواقع.. خللق نص 
تتداخل فيه خطوط االبداع)االنســان ـ 
عن  تكشــف  الطبيعة(والتي  ـ  الوطن 
احلالة الشعرية القادرة على تذويب تلك 
العناصــر املتحركــة.. النامية..املمتدة 
عضويا وتشــكيلها فنيا في اطار الرؤيا 
الشــعرية..هذا يعني ان الشاعر ينسج 
حلظته ويودعها حلمــه الذي يربط بني 
الذات واملوضوع برباط الزمن..وهذا دليل 
اليقظة الفكرية للشاعر ووعيه بحركة 
الزمن)املعطى املوضوعي السابق حلركة 

االنسان وفعله ورؤيته..( 
                  

ناموا..
ووحدك موعود

مع السهر
ياأسمر الظل

يا طيفا من اجملر
ناموا..

وما فتحوا شباك امنيتي
على النسيم

وما قالوا لها: اعتذري
ناموا...

وحولي من النيران
اسئلة تدري

بأن جوابي 
يابس الشجر..

وكلما مر غيمي
فوق شرفتهم

تعثر املطر
احملمول باملطر...  //ص77 ـ ص78

     فالنــص يتميــز بدفقــة درامية من 
خالل بــروز عنصر احلــوار الداخلي الذي 
يشكل وســيلة التوصيل داخل النص.. 
كونه تعبير عن ابعاد فكرية وشعورية..
مع اعتماد حــوار املوجودات خللق معادل 
اجتماعي واخراج االشــياء من صمتها 
الــى  وانســنتها..اضافة  وســكونها 
البناء  في  واملتخيل  احلســي  اشــتراك 
النصي.. فيكشف الشاعر عن انفعاالته 
..عبر لغة موحية مؤثرة..تركز  الداخلية 
علــى التفصيل احلركــي احلكائي الذي 
يتجلى عن طريــق تتابع االفعال وحتديد 
املكان وابــراز معامله ممــا اعطى النص 
دفقــا نحو واقعيــة احلدث..وهو يعتمد 
)الصورة  في  املتخيلة  الشعرية  الوحدة 
التي تقدم عقــدة فكرية وعاطفية في 
برهة من الزمن..(كما يقــول ازرا باوند.. 
فضال عن محاولة الشــاعر اســتثمار 
واالســلوبية  الفنية  التقنيــات  بعض 
لتجاوز املألــوف كتقنية التكرار النمط 
الصوري الكاشــف عن اجلانب الصوتي 
والداللي للنص املؤســس ببنية صوتية 
مؤطــرة بنظام التكرار املــدور مع متيزه 
رؤيويــة تتناغم فيهــا االصوات  بابعاد 
وااللــوان والصور فتتجلى فاعلية اللغة 
بوصفها جتسيدا للوعي الواقعي وايقاع 
احلياة اليومي.. فضال عن كشفه للحالة 
الشاعرة..  للذات  واالنفعالية  النفسية 
الغائب  النص  التنقيــط  تقنية  وهناك 
الذي يستدعي املستهلك الستحضاره..

اضافة الى احلوار املنولوجي..
ذاتية متزج  الشــاعرجتربة  وبذلك قــدم 
بني الشــعرية والهم الشعري املنبعث 
من غربــة حتــاول ان تعبر عــن موقف 
اجتماعي.. انســاني حمل دالالت الواقع 

بكل تناقضاته وابعاده..

الدفق الشعري واختالط الجهات 
دراسة

شعر اصدار

غالف اجملموعة الشعرية

صالح حسن
له حياة مرجتة ال تثبتها املسامير

وال توثقها احلبال.. تليق براية
عمياء حتت رياح قدمية وسماء

مجهولة. غير أنه سيصبح متثاال
ولكنه ال يريد أن يكون حجرا.

يهتز كبركان ولكنه يفكر بالسنبلة
ألنه يهتز من أجل فكرتها اخلضراء.

يتلبسه خيال التمثال الذي سيكونه
بعد قليل كتابوت مليء بحياة ميتة..

ولكنه ال يريد أن يكون حجرا..
احلجر صامت ونبيل.. أهذه هي

النهايات؟
حياته ارجتاج دائم وهو كذلك،

ال يقف وال يسقط كيقظة مرة بني
كابوسني: رنة املسمار أو رشقة
احلبال، كفاصلة موسيقية بني
صمتني، ولكنه ليس صمتا وال

فاصلة.
مسامير وحبال كل ما لديه، وأصوات

وانحناءات.. يلمس اجملهول وال يصل
إلى األعماق. )لن تكون يدا تلك التي

لم يترك السكني أثرا عليها.. لن يكون
قلبا ذلك الذي لم يرجتف أمام امرأة أو

قاتل.. لك حياة مرجتة بني فقدين 
كالهما حجر ولكنك ال تريد أن تكون

حجرا.. لك إغفاءة الريح وحنجرة
السنبلة، لم تكن صوتا ولم تكن

حركة، ولكنك االرجتاج(.
يصلي من أجل فكرة الينبوع والسنبلة

ويسكر أحيانا كي يصلي ويعرف
أن يدا لن تكون يدا لم يترك

السكني أثرا عليها.. هو هذه اليد
والسكاكني.. هو األقفاص والطرائد
ليس لديه سواها، حبال ومسامير،

نساء وكحول وأصابع مشروخة لها
فكرة السنبلة وارجتاج البراكني،

ولكنه ال يريد أن يكون حجرا..
تتلبسه فكرة التمثال في حياة

مرجتة تليق براية عمياء حتت
سماء مجهولة.

)رغم حياتك املرجتة وأصابعك
الذبيحة، ها هي املوسيقى تعجز

أن تكون فاصلة بني جرحني،
ها هي السكني تسقط في فراغ

بني طعنتني.. رغم هذا احلجر
الذي يهرب من ثرثرات أحالمه.

ماذا لديك؟ غناء؟ هذا الغناء
رعشة كامنة في أدمي يرفرف
قبل أن يستفيق.. هذا الغناء
أمل عاجز يتوهم انه أمل بني

تغريبتني تشرقان في ظالم
األبد(.

ال يريد أن يكون حجرا 
حتى ولو كان تمثاال

»صورة شخصية للحب« جديد الشاعرة تهاني فجر

الطلبية C345 مجموعة قصصية
ضمن سلسلة براءات المتوسط

صدرت حديثاً عن منشــورات املتوســط – 
إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعرة 
الكويتية تهاني فجر حملت عنوان »صورة 
شــخصية للحب«. جتلُس تهاني فجر في 
ركٍن ما مــن هذا العالم، معيــدًة صياغَة 
مفاهيم كثيرة باســم احلب. كما لو أنَّها 
تصنُع ألبوَم صورٍ شــخصي مبــا تلتقطه 
من مشــاهد حميمة وما تكشف عنه من 
رغباٍت حّســية في مواجهة الفقد، احلرب، 
والبشــاعة املاثلة أمام باب البيت كصورٍة 
حلياة مستهلكة. لُيمسي االنتظار مسافًة 
لزجــة تتحايــُل عليها الشــاعرة بكتابة 
تفاصيل يومياتِها، مبا يجعُل القصيدة مرآًة 
تعكس ذاتها املتمرِّدة على التقاليد واألفكار 

املسبقة في زمٍن متســارٍع ومنطي يلتهُم 
مالمحنا، ويحيلنا إلى وجوه خالية تسقُط 
منها مشاعر اخلوف والدهشة حتى ونحن 

نسيُر بخطى واثقة إلى الهاوية.
دُ الصور التي جتَمُعها تهاني فجر من  تتعدَّ
خالِل اشــتغالها على املفردة الواحدة في 
لتعيد  والكلمات  احلروف  ك  تُفكِّ القصيدة، 

تركيَبها بطريقتها اخلاصة:
متاماً كلوحٍة لـ »موديلياني« 

لِة  أبدو برأٍس َمحشوٍّ بأغنيَِّتَك املُفضَّ
بُعُنٍق طويٍل ُمبلٍَّل 

بِرِيِق ُقبلَِك بفٍم يُشبُه كلمَة »أحبَُّك«
ِة في  بعيَنــنْي واســَعَتنْي لهما لــوُن الُبحَّ

كلمِة »أشتهيَك«

ان بساَقنْي عاريََتنْي تلتفَّ
حول خصرَِك

كي أُبرِّرَ خوفي من العالِم.
كائنــات تهانــي فجــر فــي مجموعتها 
الشــعرية »صــورة شــخصية للحب« ال 
تختلف كثيراً عن احلــبِّ في حاالت اخليبة 
واالنكسار، كما في حاالت االنتشاء واملتعة، 
يصبُح للقلب أكثر من فــم ويد، أكثر من 
خصر وقــدم، تصبُح الكلمات ســكاكني 
حــاّدة، والفراغ فقاعات نلمــُح في إحداها 
الشــاعرة وهي تتأّمل العالم من غشــاٍء 
شّفاف، لكن رغم هشاشــتِه له أن يقهرَ 
العتمة بالســخرية ويلتقــط صورًة ميكن 

االحتفاظ بها إلى األبد.

صدرت حديثاً عن منشــورات املتوســط 
– إيطاليــا، مجموعة قصصيــة جديدة 
للكاتبة الفلســطينية شــيخة حليوى 
اجملموعة  لتأتي   .»C345 »الطلبية  بعنوان 
ضمــن مشــروع »األدب أقــوى« )طبعة 
براءات  الداخل( وسلسلة  فلســطني من 

املتوسط.
بلمحــٍة ذكيــة، ولغــٍة ال تخلــو مــن 
التــي تضــع  احلمــوالِت واإلســقاطات 

الواقعي والســريالي في بوتقــٍة واحدة؛ 
تشــرع الكاتبة شــيخة حليوى في سردِ 
التي حُتيلنا إلى عوالم حميمٍة،  قصصها 
األقرب في  واملشــاهد  بالتفاصيل  مليئة 
العمل الســينمائي، غير  جزئياتها مــن 
املباشــر، أين نقترب من مالمسِة احلقائق، 
املســافة  بنفس  املتخّيلة  القصص  كما 
التي نقطعها بــني قصٍة وأخرى، بني نصٍّ 
وآخر. ال سيما ونحن منِسُك بخيط السرد 

املتواصــل دون انقطاع، كنهٍر ال نهاية له، 
حتى عناوين القصص تتحّول إلى جسورٍ 
صغيــرة، تُذّكرنــا بوجود ضّفتــنِي ميكن 
اللجــوء إليهمــا، وقد تقّمصنا أجســاد 
األبطال، بأطرافها املبتورة، واالصطناعية، 
بل إنَّنا نقُع على دُمى تلعب دورَ الشــريك، 
إلى  الــذي يحتاج  العالم  وتصفع وجــه 
صياغِة مفاهيم جديدة عن احلياة والوطن 

واحلرب واحلب.

من اعمال هادي ماهود



مكاتب تخطيط املدن 
املستحدثة

بــن  تشــتد  املنافســة  بــدأت 
االعمال  هذه  على  االستشــارين 
في ســنة 2009 . وظهــر عدد من 
املهندســن العائدين مــن اخلارج 
وســجلوا بشــكل أو آخر املكاتب 
العائدة  االستشــارية  الهندسية 
من اخلارج .منهم من يدعى االبعاد 
السياســي ومنهــم مــن يدعي 
من  ومنهم  القســري  التهجيــر 
يدعــي الهروب من البلــد ، ولكن 
أقــول إن معظمهم لم ميارســوا 
املهنــة طيلة فتــرة غيابهم عن 
العراق ولكنهم أدعو ان حقوقهم 
كسياســين مبعديــن وهــو ما 
اطلــق عليــه سياســيا مؤخرا ) 
املكاتب  أربكت   . اجلهادية(  اخلدمة 
املمارســات  هــذه  االستشــارية 
وموازنة كفاءاتها وخبرها باملهنة . 
وأرى نفسي ملزما أن اسجل واقع 
االعمال االستشــارية في كلمات 
قصيــرة لبيان واقــع تلك املكاتب 
في بغداد خالل تلك الفترة لفائدة 
املهندســن ومهنــة الهندســة 

االستشارية مستقبال. 
أســرني بكلمات قليلة االســتاذ 
خالــد ولــي ، وهو مــن اخملططن 
الرئيســين في دائــرة التخطيط 
البلديات في  وزيــر  بان   ، العمراني 
2011 طلــب تقييم وضع  ســنة 
املكاتــب االستشــارية  العراقية 
العاملة معهم في بغداد في تلك 
الفترة ، حيث قام بدراســة الواقع 
واملكاتب  املوجود من االستشارين 
االستشارية التي تعمل في مجال 

التخطيط العمراني .
وبعد بحث واقــع املكاتب العاملة 
معهم علــى املشــاريع اتضحت 
لــه حقيقة غيــر مريحــة بينها 
الى وزير البلديــات ، وهي أنه بعد 
التحقــق من تواجــد املكاتب في 
بغــداد وخــواص وخبــرة املكاتب 
واملهندسن العاملن فيها واعطاء 
نقاط للمكاتــب لتوضيح  الواقع 
بأرقام ونسب ، اتضح له بأن أفضل 
مكتــب  في بغداد هــو مكتبنا » 
مكتــب دار العمارة » وحصل على 
درجة %65 حيث انه املكتب الوحيد 
الذي له تواجد فــي بغداد وعنوان 
اختصاص  ذوو  مهندســون  ولديه 
وله شركاء اوربيون ويعمل كمكتب 
مبوجــب  استشــاري  هندســي 
متطلبــات املهنة . ومــن الغريب 
ان جميــع املكاتــب االخرى تعمل 
من بغداد عــن طريق تواجد صوري 
تؤهلها  درجــة  ولم حتصــل على 
للمنافســة ، وان كان لهــا عنوان 
وشــقة ، إال انها ليــس لديها من 
املهندســن والكوادر املتخصصة 
عملها  فــي  وتعتمــد  العاملــة 
اثنن يحضروان  أو  على مهنــدس 
الــى بغداد عند احلاجــة و يعمالن 
بالتشــاور مع  شركائهم االوربين 
الذيــن ال تســمح  حكوماتهــم 
لهم بالوصول الى العراق بســبب 

الظروف األمنية . 
كمــا اتضــح ان اصحــاب تلــك 
املكاتــب هــم مــن املهندســن 
الذين تركو العراق ألســباب منها 
سياســية أو اقتصادية وانشغلوا 
بأعمال ال عالقة لها بالهندسة او 
اختصاصاتهم ولم يكتسبوا خبرة 
؛  بالعمل الذي يقومــون به حاليا 
فالبعض عمل في بيع وجتارة االدوات 
االحتياطيــة للســيارات واآلخــر 
وجتارة  اشــتغل كصاحب مطعم 
تأجير  في  عمــل  والثالث  األغذية 
العقــارات ، إال أنهــم إدعوا أنهم 
من املضطهدين السياســين من 
النظام الســابق وعادو الى الوطن 
للعمــل مدعــن ان بعدهــم عن 
العراق خالل فترة النظام الســابق 
تؤهلهم من املنافســة واالشتراك 
الكثير  . لم تشفع  املناقصات  في 
مــن حجــج البعض مــن هؤالء 
إلكمال املشــاريع التخطيطية مما 
ادى الى فشــل وعدم اكمال املهام 
مما  املشــاريع  لبعض  التعاقديــة 

أحرج الدائرة واملكتب الصوري . 
وكخالصــة عن هذه املمارســات 
لم يقدم أي من املهندســن الذين 
عادو الــى العراق بعد اضطهادهم 

مــن قبل النظــام الســابق على 
تأسيس مكتب له مسخرا خبراته 
املكتســبة مــن نتيجة ممارســة 
عمله في اوربا أو امريكا ، بل اتضح 
ان جــذور البعض منهــم انتقلت 
من العــراق الى بلــدان اخرى وان 
زياراتهم الــى بلدهم األصيل هي 
زيارات مجاملة ومنفعة ، والبعض 
السياســة  بحر  انخرط في  اآلخر 
واجنــرف الى الفائدة الشــخصية 
عبــر اســاليب لم تنفــع اجملتمع 
العراقي . وتبقى رغبتي  من اولئك 
املهندســن ان يعرفــوا ان العمل 
االستشــاري في العراق وباألخص 
تطلب  الســابق  النظام  وقت  في 
تضحية كبيرة فــي الصمود امام 
التيارات  ومقاومة  النظام وصبــراً 
الى  باإلضافة  للمهنة  املشاكسة 
اخلبرة في املهنــة و بواقع وظروف 
العراق .  أخيرا أود أن أذكر بسياسات 
من  األخيرة  املراحــل  فــي  احلكم 
سبعينات القرن العشرين وتعرض 
العديــد من شــخصيات املكاتب 
السجن  عقوبات  الى  االستشارية 

املؤبد واالعدام وغلق املكاتب.
وللتأريخ اسجل هنا ما تعرضت له 
بعض املكاتب االستشارية بسبب 
املتغيرات احلــادة وتعديل القوانن 
ناحية  ومن  ناحيــة  من  واالنظمة 
اخرى وقوف املكتــب املهني حلزب 
البعث مواقف ســلبية جتاه بعض 
املكاتب ألسباب غير مهنية , فقد 
حكم علــى د. عبدالكــرمي العلي 
من مكتب اخملــازن بحكم االعدام 
رفعه  على  املؤبد  بالسجن  وحكم 
اجلادرجي من مكتب االستشــاري 
العراقي وحكم علي هشــام منير 
بالســجن املؤبد مرتــن وهو مدير 
مكتب هشــام منير ومشــاركوه 
وتعرض مكتب دار العمارة الى غلق 
املكتب ســنة 1979 ملدة ســنتن 
املدفعي  قحطان  مؤسسة  وحجز 
وهشــام املدفعي ملدة ستة اشهر 
وبعدهــا تعرض هشــام املدفعي 
بينت ســابقا  كما  االعدام  حلكم 
احلســيني  مهدي  مكتــب  وغلق 

ومنعه من ممارسة املهنة  

مشروع مسودة قانون 
التخطيط العمراني

عمل طيلة ســنة 2007 االســتاذ 
املهنــدس علي نوري وملدة ســنة 
على اكمــال متطلبات املشــروع 
وبالتشــاور معي واآلخرين , أكمل 

متطلبات املشــروع . كم أمتنى أن 
يتم اقــرار هذا املشــروع لتنظيم 
عمليات التخطيط العمراني على 
مستوى العراق وعلى غرار ما يجري 

في الدول املتطورة . 

توزع االرض في العراق من 
قبل جلان خاصة الى الوزارات 

ومشاريعها بشكل

 غيــر مــدروس متامــا ومحرمات 
نقل  وخطوط  كالطــرق  اخلدمات 
الطاقة وخطــوط نقل النفط من 
قبل الوزارات حتجب عن االستعمال 
مساحات واســعة من األرض . واذا 
ما علمنــا ان األراضــي اخملصصة 
اخملصصة  واألراضي  النفط  حلقول 
للمشــاريع الزراعية تغطي نسبة 
ألدركنا  العــراق  أراضي  من  كبيرة 
أهميــة وضــع خطــط محكمة 
الســتعمال واستغالل األرض على 
املديات القريبة والبعيدة من الزمن 
. في مسودة القانون املقترحة من 
قبلنا وفــي ضوء خبرات بعض دول 
العالــم وجتاربنا في العــراق أبرزنا 
األهميــة القصوى الســتعماالت 
األرض واقترحنــا مناهج وخطوات 
واتزان  بحكمــة  للتصرف  رصينة 
في عمليات تخصيص واستعمال  

األرض. 
وعند العودة الــى املراحل األخيرة 
من نشــاطات مشــروع » مسودة 
قانــون التخطيــط العمرانــي » 
و لعــرض املقترحــات النهائيــة 
ندوة علمية  القانون في  ملســودة 
أن  ، بعد  علــى ذوي االختصــاص 
قمنا بالكثيرمــن جمع املعلومات 
العديد  من  االحصائية  والدراسات 
من احملافظات حول تهيئة املسودة 
وبعد اســتعراض ودراســة جميع 
البناء  بعمليات  اخلاصــة  القوانن 
الطرق  نظام  ومنهــا  والتخطيط 
واالبنيــة الصــادر ســنة 1936 ، 
وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة 
لغاية 2003  و القيام بزيارة عدد من 

الدول لدراسة ما وضع من قبلها 
من قوانن ، تقرر عقد اجتماع دعي 
اخملتصة  اجلهات  العديد مــن  اليه 
من خبــراء القانون في التخطيط 
فــي مواضيع تخطيط  واخملتصن 

املدن .
 متت تهيئة وحجز القاعة املناسبة 
في فنــدق املنصــور القيت فيها 
كلمات االفتتاح مــن قبل املديرية 
العامــة للتخطيــط العمرانــي 

ومكتبنــا دار العمــارة الذي مثلة 
مدير املشروع االســتاذ علي نوري 
الذي قــام بإجناز مســودة القانون 
مع احملامــي فاضل القاضي . وقبل 
انتهاء فتــرة االســتراحة بدقائق 
حدث انفجــار هائل فــي الطابق 
االسفل من قاعة االجتماع ، هز هذا 
االنفجار كل ارجاء الفندق وتبعثرت 
االثاث في قاعات عديدة وهرع نزالء 
الفندق الى مغادرته واحتمى بعض 
احلضور حتت كراسي القاعة وأثاثها 
بعــد ســقوط الســقف الثانوي 
من  اآلخــرون  هرب  كمــا  للقاعة 
الفتحة اخملصصــة للخروج . وبذا 
انتهى االجتمــاع دون الوصول الى 
 . االرهاب  بسبب  املطلوبة  النتائج 
احلمــد هلل لم يصب أي من حضور 
مؤمترنا بأضرار عدا ما أصابهم من 

هلع وخيبة أمل بسبب االرهاب .
لم يكــن مؤمترنــا هــو املقصود 
بالتفجيــر االرهابــي ، بــل مؤمتر 
عشــائر االنبار الــذي مت عقده في 
نفس الوقت في الطابق األســفل 
مــن قاعتنــا . ذهــب البعض من 
شيوخ العشــائر وأفرادها ضحية 
هــذا االنفجــار. إال أن متابعاتنــا 
وعقدت  استمرت  املشروع  إلكمال 
نتائج عملنا  ندوات اخرى ملناقشة 
ومواد مســودة القانــون الى أن مت 
إقرارها وصدور الئحة بإجناز األعمال 

.
وان أجنزنا مسودة القانون وارسلت 
مســودة منه الــى وزارة البلديات 
، اال أن وزيــر البلديــات علق وقال 
انه يفضــل أن يصدر هذا املوضوع 
بنظام من الوزارة عوضاً عن ارساله 
الى البرملــان إلقراره ، وعلق قائال أن  
»البرملان هــو قبر للقوانــن« . أنا 
أعتقد اننا قد أجنزنا قانوناً متطوراً 
يحقــق  متطلبات دولــة حديثة ، 
اال ان التجــارب التي مررنا بها منذ 
2003 تبــن أنه ال يوجــد تفهم او 
اجتاه لتطوير وحتديث العراق اجلديد 
ولرمبا يبقى طويال بهذا الشكل مع 

االسف. 
2008 أكملنا بنجاح  بانتهاء سنة 
مشــاريع التجديد احلضري ملدينة 
الهيكلية  واخلطة  القدمية  املوصل 
مسودة  ومشــروع  املثنى  حملافظة 
قانون التخطيط العمراني اجلديد ، 
وأنا سعيد بتلك االجنازات . انتقلنا 
الى بغداد  بعــد العمل في عمان 
لفترة ســنتن حتت اسم »شركة 
الصوجلان لألســكان« واســتقرت 
أعمالنــا في مكتب بغــداد وكلنا 

أمل في أن تتجه األعمال الى إعمار 
العــراق لبناء العــراق اجلديد الذي 
كنا نطمح وال نــزال أن تتجه الية 
القوى السياسية في البلد ، إال أن 
االرهابية  العناصر  نشاطات  إزدياد 
واخلالفات  عامة  بصورة  العراق  في 
املتزايدة بن الكتل السياسية في 
البلد كونت ضبابية حول نشاطات 

إعمار العراق . 
العديد من  وكذلــك  أنــا  كنــت 
زمالئــي املهندســن نطمــح أن 
العراق مأخذا  إعمار  تأخذ مجاالت 
متطورا مبساعدة اخلبراء األمريكان 
الذين وعــدت احلكومة األمريكية 
السياسين  أو من  من واشــنطن 
العراق  في  املتواجديــن  األمريكان 
، يضــاف اليهــا مــا يصــرح به 
فترة  بن  االمريكان  السياســيون 
واخرى من تصريحات بأن  الواليات 
املتحديــة تعمل علــى أن  يتطور 
الدميقراطي  البلــد  ليكون  العراق 

املتطور النموذجي باملنطقة .

انتقال دار العمارة بعد جرمية 
الداوودي

انتقلنا من مكتب عمان ) شــركة 
أول  ( في  – لإلنشــاءات  الصوجلان 
فــي  أعمالنــا  واســتقرت   2009
الــداوودي ســمعنا حيث  مكتب 
اطالقات كثيفة في مقدمة شارع 
املكتــب قرب اجلمعيــة التعاونية 
علــى تقاطع الطريق مع ســكة 
احلديد في الداوودي ، وبعد انتشــار 
اخلبر بفترة قصيرة علمنا ان بعض 
املليشــيات قد دخلــت عنوة في 
صباح اليوم الى مكتب هندســي 
لتقدمي خدمات هندسية كهربائية 
وطلبت من اجلميــع ، وكانوا ) 11 (  
مهندســاً وفنياً ، وبعد أن جمعوا 
ما موجود لدى املكتــب من وثائق 
طلــب   ، وكومبيوتــرات  وامــوال 
االرهابيون مــن اجلميع اخلروج الى 
واالصطفاف  األماميــة  احلديقــة 
للمكتب  االمامي  اجلدار  مواجهن 
، وفتحت عليهم نيران االســلحة 
الفتاكة وقتــل اجلميع . اذيع اخلبر 
في األخبار احمللية مساء ولكن لم 
نعــرف نتيجة التحقيق وســبب 

اجلرمية هذه . 
في  جميعا  مهندســونا  ارتعــب 
ذلك اليوم ... اعطيت األمر بإيقاف 
الدوام والعــودة الى منازلهم ذلك 
اليــوم .. وفي اليــوم التالي طلب 
ان افكر   ، مني معظم املهندسن 

فــي نقل املكتــب من الــداوودي 
خلطورة هذا احلي  بســبب احداث 
الطائفيــة ، علمنــا ان ســيارات 
املليشــيات كانت قبل اشهر من 
ذلك احلــادث قد تنقلــت في حي 
امليكروفونات  عبر  طالبة  الداوودي 
من العوائــل العائدة الى الطائفة 
األخرى ان تنتقل خالل فترة محددة 
وبخالفــه تتعرض الــى التصفية 
.وعلى اثر ذلك وافقت ان ننتقل الى 
منطقة املنصــور في دار تعود الى 
ابنتي غادة وبالقرب من سكني أنا 
، على اعتبار ان هذه املنطقة آمنه 
السفارات  تواجد عدد من  بســب 
وحماياتها فــي حي املنصور ، وفي 
دار ذي طابقن يكفي لنشــاطات 
املكتب . وبالفعل مت انتقال اجلميع 
واتخذنا من املوقع مقرا لعملنا حلد 

هذا التاريخ . 

هل أستمر أم اتوقف في عملي 
االستشاري؟

بعد اكمال مشروع القانون بنجاح ، 
ومشاريع املوصل القدمية وهيكلية 
املثنى ، أثر علي التعب كثيرا وقررت 
مع نفســي أن أضع حدا ألعمالي 
وقــد بلغت من العمر الثمانن . إال 
أن رغبتي تزداد فــي العمل عندما 
أمتتع بصحة تامــة وأتلذذ باحلياة ، 
كما أعرض عن ذلك و أرغب في ترك 
العمل عندما أمرض واقول كفى . 

لكن الرغبة مســتمرة وهذا النوع 
من العمل يحقق رغبتي في تطوير 
العراق ، ترددت في االســتمرار في 
عملــي باملكتب أكثر ممــا انا فيه 
وال أزال أعمل زهاء ثماني ســاعات 
محدودة  استراحتي  وفترات  يوميا 
بســبب ضرورة توجيــه من يعمل 
معي ، وكنت في حيــرة من أمري 
، هــل أعمــل على غلــق مكتبي 
واســرح العاملــن فيــه بالوقت 
العراق  الــى إعمار  أدعو فيه  الذي 
واملساهمة البســيطة عن طريق 
مكتبي وهو املكتــب العراقي في 
بغداد والوحيد الذي اســتمر على 
منهجه في األعمال االستشــارية 
القرن العشرين  منذ خمســينات 
؟ أم افتش عن شــريك يؤازرني في 
أعمالي ويتســلم مهام مكتب دار 
العمــارة معي وبعــدي ? املكتب 
الذي نفتخر به والذي أسسه اخي 
قحطان و تــدرب وعمل فيه طيله 
خمســن ســنة املاضية العديد 
الذين  واالســاتذة  املهندسن  من 

اصبحوا عماد املهنة الهندســية 
بالعراق .

لم ألق من في الهندســة املدنية 
الذين  اخلبرة  ذوي  املهندســن  من 
ميكن ان يشاركوني في هذا االجتاه 
املعمارية  ,املهندســة  اوالدي  اما   .
غادة فأبعدتها عن العراق الظروف 
االمنية وفراغ العــراق من زمالئها 
املعيشــية  والظروف  املعماريــن 
التي متر بها , واما ابني كميت فهو 
يرغب بســبب ظروفه العائلية ان 
يدير دار العمارة مــن خارج العراق 
امر  العائلية وهو  بســبب ظروفه 
غير عملــي. كل زمالئي من دورتي 
في كلية الهندســة الوجود لهم 
حاليــا وهــم أما خــارج العراق أو 
أدوا واجبهم وودعوا  يكونون  قــد 
هــذه احليــاة . أمــا مــن اآلخرين 
وأســاتذه  املهندســن  فمعظم 
اجلامعة ذوي اخلبرة واالهتمام بهذا 
املوضوع هم خارج العراق وال رغبة 
لديهم في العودة حاليا . لذا قررت 
مفاحتة االســتاذ علي نــوري وهو 
من اســاتذة تخطيط املدن وأثبت 
جــدارة في إكمال مســودة قانون 
ممارسات  وله  العمراني  التخطيط 
عديدة في العالم العربي والعراق . 

وافق على أن نعمل سوية. 

التوجه الى االستشاريني االجنليز

بعد عمل ســنوات مع شــركائنا 
املشــاريع  االيطالين في عدد من 
ومواجهــة صعوبات  العــراق  في 
العمل ســوية ، وان كان شركاؤنا 
املواضيع  مــن  بالعديد  يتميــزون 
،  والتعامــل املهنــي والعلمــي 
االستشــاري معهــم أمــر جيد 
ومتميز أحيانا فــي بعض اجلوانب 
، إال ان موضــوع اللغــة االجنليزية 
كانت دائما العقبة الرئيسية التي 
تقف بيننــا في درجة تفاهم اآلخر 
. اخلبراء متعــددون واالختصاصات 
املطلوبة فــي أعمالنــا عديدة ال 
ميكــن توفيرها في نفــس املكتب 
دائما ، مما يتطلب اشراك آخرين من 
ذوي االختصاص . حدث الكثير من 
الصعوبــات اللغوية وباألخص في 
بن  التعاون  من  االولى  الســنوات 
مكاتبنا ، مما أدى الى وجود صعوبة 
كبيــرة لدى املترجمــن أو خبرائنا 
العراقيــن في ترجمــة النصوص 
االجنليزية الى اللغة العربية  ، وما 
صاحب ذلك من تأخير في تسليم 
أعمــال املشــروع أو عــدم وضوح 
الهــدف من الترجمــة . في حالة 
التجديد احلضري ملدينة  مشــروع 
املوصل القدمية كان على أن اترجم 
الكثيــر من النصوص شــخصيا 
لســببن أولهما إني قــد تعرفت 
على املطلــوب كتابتــه والتعبير 
عنه من لقاءاتي الشــخصية مع 
اخلبراء املعنين بســبب متابعاتي 
ألعمال املشــروع وما هو املقصود 
مــن الكتابــة ألن بعــض اخلبراء 
يكتب االجنليزيــة بتعابير ايطالية 
يصعب فهمهــا ، والثاني ال ميكن 
ألي مترجــم أن يترجــم  النــص 
كامال مالم يتفهــم املقصود من 
التعابير ..لقد ذهب البعض الى أن 
يستعمل احلاســوب في الترجمة 
عن طريــق ال« كوكل« ، إال أن تلك 
الترجمــات االلكترونية ال توصلنا 
الى الهدف أبدا. أتعبني هذا العمل 
الى درجــة كبيرة . ومــن كل هذا 
ذهب تفكيري الى اعتماد شــركاء 
العمل على  »اجنليــز« معنا فــي 
العراق  املدن في  مشاريع تخطيط 
وذلك لسببن أولهما وضوح اللغة 
االجنليزية لديهم والثاني أن االجنليز 
اكثر األقوام معرفة بالعراق بسبب 
بقائهم في العراق لفترات  طويلة 

منذ احلرب العاملية االولى.  
زرت لنــدن بهــدف التعــرف على 
استشــارين يتعاونــون معنا في 
العراق . وعن طريق االصدقاء تعرفت 
على إحدى الشركات الكبيرة التي 
بينــت اهتمامها بالتعــاون معنا 
في مشــروع » اخلطــة الهيكلية 
حملافظة صالح الدين« . كم سررت 
العاملية  الشركة  مع  االتفاق  لهذا 
آيكوم   « االمريكية   / البريطانيــة 
– Aecom » الــذي مت بتوقيع عقد 

تعاون إلكمال هذا املشروع .

11 كتب

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 56

فاضل القاضي وهشام ووكيل الوزارة اياد و م. القانونية وخالد ولي وعلي نوري

جانب اخر من االجتماع

مناقشة قبول التقرير النهائي ملسودة القانون

مدير الدائرة القانونية وهشام واياد الصافي وفاضل القاضي وخالد ولي وعلي نوري في االجتماع
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بغداد - وداد إبراهيم: 

دائماً  العراقــي  التشــكيلي  الفن 
والقــدرة على  امتلــك مقوماتــه 
التجاوب مــع التقدم والتطور كونه 
انطلق من أســاس متني ونشــأ في 
بيئة لها معطيات جمالية وفكرية 
تركت  أن  وبعد  وثقافيــة،  وأكادميية 
شــواهد احلضارة العراقية سحرها 
ومفعولها الكبير على عمل الفنان 
العراقــي، كانــت األعمــال الفنية 
العراقية حتمل االجتاهات واألساليب 
واملــدارس الفنيــة املتنوعة، وتتحد 
باملرحلة  الفنــان  إبداعــات  مالمح 
التاريخيــة التــي يعيــش مناخها 
ويخوض غمارهــا لذا كان الفن منذ 
ومعامله  وهويته  بداياته معطياتــه 
برهن  بل  للواقع  الواضحة ألنه مرآة 
الفن العراقي على أنه وليد الشروط 

االجتماعية والثقافية. 
وهذا مــا جعــل األعمــال الفنية 
العراقيــة ذات قيمــة عاليــة وهي 
مســتودعة فــي متحــف الفــن 
احلديــث)وزارة الثقافة حالياً( اعمال 
تصل الــى 8000 بني نحت ورســم 
مصغرة)ماكيتات(  ومنــاذج  وكرافك 
هذا االرث الفني واالنساني واجلمالي 
تعرض ألكبر عملية سرقة في تاريخ 
الفن العراقي، خــالل االحداث التي 

تعرض لها العراق عام 2003
مديــر قســم املتحفية فــي دائرة 
الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة 
التشكيلي  والناقد  والكاتب  الفنان 
على الدليمي والــذي كلف للعمل 
كمدير للمتحف حينها يتحدث عن 

اسرار سرقة االعمال الفنية فيقول:
كلفت من قبل الفنانة التشكيلية 
الراحلة ليلى العطار )اذ كانت تشغل 
منصب مديــر عام مركــز الفنون( 
،بتســلم منصب مدير املتحف عام 
1995  .كونــي قد اجتــزت عدداً من 
االعمال  وحفظ  ارشفة  في  الدورات 
الفنية، وكيفية ادارة املتاحف الفنية 
وتبويب االعمــال ودورات في كيفية 
التعرف على االعمال االصلية، وحني 

تسلمت املتحف وجدته يحتوى على 
بالعطاء  الزاخر  الــرواد  اعمال جليل 
الفنــي واجلمالي اعمــال لفرج عبو 
وعطا صبري وفائق حســن وكاظم 
حيــدر وعبد القادر الرســام وميران 
رواد  اوائل  الســعدي وغيرهم مــن 
احلركة الفنية فــي العراق وملا ميثل 
بداية االدراك الفني العراقي، واعمال 
جليل مــا بعد الــرواد واجليل الثالث 
واعمــال للفنانني الشــباب حينها 

ومقتنيــات فنيــة عاليــة القيمة 
ان لم اقل  نــادرة كونهــا متثل ارثاً 
فنياً عراقيــاً، تصطف وتتكدس في 
املتحف بنحو غيــر مرتب على وفق 
قانون االرشيف املتحفي املعمول به 
في املتاحف في كل العالم  فعملت 
فريق عمل لكتابة تفاصيل كل عمل 
فني، من اجل ان يدخل ضمن قانون 
وليكون متحفياً،  الفني  االرشــيف 
وذلك  بالكتابة خلف العمل بالقلم 

تفاصيل تتضمن  اســم  االحمــر، 
العمل واســم الفنــان وتاريخ اجناز 
العمل ونوعه أي املدرســة او االجتاه 
الــذي ميثله، ومن ثــم ختمه بختم 
مركــز الفنون فيكــون العمل فيه 
هوية، ومن ثــم دونت املعلومات في 
قائمــة)كارت( ونقلت املعلومات من 
الكارتات الى سجل خاص باألعمال، 
حينها لم يكن فــي الدائرة  اجهزة 
تكنلوجيا للتوثيق،  وفتحنا الطوابق 
وصارت مبوبة بنحو منتظم  ،اذ كان 
باألعمال التي  الطابق االول خاصــاً 
تنتمي للفــن احلديث، ومت تخصيص 
فيه،  العطــار  ليلى  قاعة ألعمــال 
اما الطابق الثانــي خصص إلعمال 
الفنانــني الرواد، فيمــا كان الطابق 
الثالــث قد خصــص ملنتخبات من 
العراقي وفيه جنــاح خاص  الفــن 
للفنان محمد غني حكمت كان قد 
النماذج)املاكيتات(اخلاصة  اهدى كل 
بإعمالــه واملداليات واالنواط ومعها 
كتاب خــاص بكل اعماله للمتحف 
أربعمئة   بحــدود  وكانت  حينهــا،  
بني اعمال ومنــاذج وانواط ومداليات، 
وتضمن هذا الطابــق جناحاً خاصاً 
للفنان ما هود احمــد ونوري الراوي 
اما  الطابق  وعلي طالب وغيرهــم 
الرابــع  فقد تضمــن كل اللوحات 
العربي   للخط  والعراقيــة  العاملية 
وجناح للكرافــك العاملي، فيما كان 
الطابق  االرضي متحركاً، أي يحدث 
وبنحــو دوري تبديل وترتيب بالعرض 
اعمال  واخراج  ايــداع  فيكون هناك 

من  اخملزن بنحو مستمر.
ويكمــل الدليمي حديثــه قائالً :ما 
حدث ان املتحف تعرض الى ســرقة 

دقيقة ومرتبــة ومنظمة وبطريقة 
انتزعــت  االعمــال  الن  محكمــة 
مــن االطار)الفرمي( وســرقت  معها 
بها  اخلاصة  والقوائــم  الســجالت 
بحيث ال نســتطيع االستدالل على 
العمــل اال عبر الذاكــرة ومن خالل 
خبرتي الطويلة فــي العمل وهناك 
اجنحة سرقت بالكامل، مثل جناح 
اعمال الفنانــة ليلى العطار ،والذي 
كان يتضمن بحدود 20 عمالً سرقت 
كلها، وما يحتوي املتحف االن بعض 
اعمالها والغريب ان اياً من اعمالها 
لم يستعد على الرغم من ان اعمااًل 
لكبار الفنانني الرواد قد اســتعيدت 
مثــل فائق حســن وجواد ســليم 

وغيرهما.
امــا عن دور االمم املتحــدة فقال: لم 
تقدم أي شــيء اال انهــا في بعض 
االحيان ترسل استفساراً عن قيمة 
عمل معني مسروق فأكتب لها بأنه 
يســاوي أكثر من مليار دوالر الن ما 

سرق ال يقدر بثمن.
التي اســتعيدت  اما عــن االعمال 
قال: في اثناء عملية الســرقة كان 
طبيب عراقي يســكن جوار الدائرة 
وقد شــهد عمليات السرقة فأخذ 
عدداً من االعمــال وخبأها في بيته 
حتى عــادت االمور الى نصابها وجاء 
باألعمال النــه عراقي اصيل، اضافة 
الى بعض االشخاص املهتمني بالفن 
قاموا بشــراء االعمال من ســاحة 
امليدان ومن اماكــن اخرى وقدموها 

للدائرة وهذا عمل وطني كبير. 
ومــا زلنا ننتظــر االف االعمال التي 
سرقت ان تعود للدائرة عبر منظمة 

االنتربول الدولية.

لماذا كلفت ليلى العطار »الدليمي« لتسّلم إدارة المتحف؟
أسرار سرقة متحف الفن 

مخلوق أسطوري يثير الرعب
على شاطئ الفلبين

 فوجــئ ســكان بلــدة ســان أنطونيو في 
مقاطعة ميندورو الشــرقية، مبخلوق غريب 
وهائل، على شــاطئ البحــر، بعد أن جرفته 
أمواج احمليط الهادئ، ليثير الرعب في الفلبني.
وتوافد أهــل البلدة، ملشــاهدة جثة اخمللوق 
»املرعب«، والتقاط الصور بجانبه، بالرغم من 
رائحته العفنة والتي ال تطاق، كما أرســلت 
الســلطات قوات خاصة ألخــذ عينات من 
جسم اخمللوق النافق، لتحليلها، والتعرف عن 
ماهيته، بعد أن فشــلوا في حتديد نوعه، في 
حني عّدُه أهل القرية نذير شؤم للمستقبل.

ومت اكتشاف هذا الكائن على الشاطئ، ويبلغ 
عرضه 4 أقدام في إحــدى نهايتيه، وقدمني 
من الطرف اآلخر، وكان جسده باللون األبيض 
الرمادي، في حني انتاب ســكان البلدة حالة 
مــن الرعب والهلع، خوفاً مــن أن يكون هذا 
الكائن مماثال لكائن أســطوري يتبع ظهوره 

كوارث طبيعية هائلة.

خطورة غير متوقعة للوزن 
المنخفض

أجرى علماء كلية الطب بجامعة بوســطن 
دراســة علمية بينت نتائجهــا أن انخفاض 

الوزن قد يصبح مستقبال سبباً للخرف.
وتفيد مجلة مــرض الزهامير، التي نشــرت 
نتائج هذه الدراســة، بأن انخفاض مؤشــر 
كتلة اجلسم في عمر 50-60 سنة، يقلل من 

فرص تفادي اخلرف.
وحلل الباحثون دراســات فرامنغهام للقلب 
من أجــل اكتشــاف عوامل خطــر جديدة 
وأبــدوا اهتمامهم  املــرض.  تســبب تطور 
بالبيانــات الدميوغرافيــة للمشــاركني في 
الدراســة، وكذلك املعلومات اخلاصة بنمط 
حياتهم خالل أعوام 1979-1983، عدا مراعاة 

تشخيص بعضهم باخلرف.

متابعة الصباح الجديد: 
تصــدرت إســبانيا مــرة أخــرى 
أفضل  تضم  التــي  الدول  قائمة 
وسترفرف  العالم،  في  الشواطئ 
 590 إجمالي  علــى  الزرق  األعالم 
من شــواطئها علــى طول اخلط 
الصيف،  هذا  الشاسع  الساحلي 
بينما حلــت اليونان فــي املرتبة 
الثانية هــذا العــام تلتها تركيا 
وفرنسا وإيطاليا من بني 4423 من 

األعالم الزرق في 45 دولة.
وذكر موقع »ذا لــوكال« اإلخباري 
الزرقاء متنح للشواطئ  األعالم  أن 
جوانب  عدة  تلبي مطالــب  التي 
الصحية  والظروف  النظافة  مثل 
والســالمة، فضال عــن إمكانية 

الوصول وتوفير املنقذين.
وأصبحــت إســبانيا مــرة أخرى 
هــي البلــد األولى فــي العالم 
على مســتوى األعالم الزرق التي 

متنحهــا رابطة التعليــم البيئي 
واملســتهلك وهــي املكانة التي 
احتفظت بها منــذ 3 عقود منذ 
أن بــدأت اجلوائز في عــام 1987، 
وحصلت شــواطئها هــذا العام 
علــى 11 عالمة زرقــاء أكثر من 
العام املاضي، كما حصلت مدينة 
فالنســيا على الشاطئ الشرقي 
من إســبانيا على أكبــر عدد من 

األعالم الزرق.

متابعة الصباح الجديد:
  كشفت دراســة علمية أجراها 
في  األميركيني  الباحثني  فريق من 
جامعة نيويــورك، على مجموعة 
ما  أعمارهم  تراوحت  البالغني  من 
بني 18-93 عامــاً، عن أن اضطراب 
الذاكــرة الناجم عــن التقدم في 
في  اختــالل  إلى  يرجــع  العمــر 
التطابــق بــني وظائــف املناطق 
اخملتلفــة في املخ بســبب تدهور 

املخ،  البيضاء في  املادة  مســتوى 
املكون  األساسي  النســيج  وهي 
املســؤولة  العصبية  األلياف  من 
املعلومات في اجلهاز  عن ســريان 

العصبي.
وأشــارت الدراسة، إلى أن التدهور 
في القوة اإلدراكية يظل ضئيال إذا 
الذين يعانون  ما قورن باألشخاص 
من الزهاميــر، اذ تظهر اضطرابات 
تخزيــن املعلومــات والتذكر على 

فترات بعيدة.
وللوقاية مــن اضطرابات الذاكرة 
املرتبطة بالتقدم في العمر، تنصح 
الدراســة بإتباع منط حياة صحي 
باألنشــطة  الذاكرة  تدريــب  مع 
الكلمات  حل  مثل  لها،  املنشطة 
التي  الفيديو  ألعــاب  املتقاطعة، 
تركز على الذاكــرة والتداخل في 
العالقات االجتماعية اخملتلفة، مع 

ممارسة الرياضة.

ملونشريط

»الكلمات المتقاطعة« تقي من فقدان الذاكرةإسبانيا تضم أجمل شواطئ العالم

الفنان علي الدليمي

الثالثاء 15 آيار 2018 العدد )3937(

Tue. 15 May. 2018 issue )3937(

الربيع.. أجواء المطر في العراق »عدسة: زياد متي«لقطة

قصة

– هذه القصة من أغرب القصص التي حدثت 
املاضي،  القــرن  مع احلطابني فــي ثمانينيات 
فهذه املهنة أصحابها يجدون أشــياء كثيرة 
فــي أثناء عملهم، ولكن أغــرب ما وجدوه هو 
كلب في أثناء عملهم، كان فريق من احلطابني 
يعمل لدى شركة تسمى جورجيا كرافت في 
الواليات املتحدة األميريكية، وفي أثناء عملهم 
كانوا يقومون بقطع مجموعة من األشــجار، 
كانت بالتحديد أشــجار الكستناء في جنوب 
والية جورجيا األميريكية، وعند قيامهم بأخذ 
اجلــزء العلوي من الشــجرة وقطعــه، قاموا 
بتحميلها على الشاحنة اخلاصة بهم وجدوا 

كلباً موجوداً داخل الشجرة.
– ما الحظه احلطابون أن الشجرة كانت مجوفة 
من الداخل، وعندما قاموا بعمل قطع عرضي 
فيها وفي اجلذع اخلاص بها، وجدوا كلباً مجمداً 
موجود بداخلها ما أثار ذهولهم لغرابة املنظر، 
وكان الكلب متجهاً ألعلى وأنيابه كانت بارزة 
جدا ًوكان شــكله يعّبر عــن أنه قد مات و هو 
يقاتل ليخرج من هذه الشجرة، وهذه الظاهرة 

قد أثارت فضول النــاس ملعرفة تفصيالت ما 
حدث، وأثارت فضول العلماء أيضاً لكي يجدوا 

تفسيراً مناسباً لها.
– افتــرض البعض أنه كلب صيــد كان يقوم 
مبطــاردة واحد من احليوانات، مثل الســناجب 
وكان يقــوم مبالحقتــه داخل ثقــب كبير في 
الشــجرة، وحاول أن يصعد خلف الســنجاب 
وكلما كان يستمر في الصعود، كانت الشجرة 
تصبح أضيــق حتى لم يســتطع اخلروج، ومت 

احتجازه بداخلها.
بقاء جثة الكلب كما هي: 

– ما جعل الناس يندهشــون عند سماع هذه 
القصة، هو بقاء جثــة الكلب كما هي خالل 
هذه الســنني، وأنه حتى لم يــأِت بجانبها أي 
حيوان آخــر ليتناولها، والســبب أنه لم يكن 
متاحاً أن تصل إليه احليوانات األخرى بســبب 
املكان الضيــق املوجود فيه، و بســبب وجود 
الكلب داخل الشــجرة في مكان مرتفع جداً و 
ليس في مكان قريب من األرض، لم تســتطع 
احليوانات أن تشــم رائحــة الكلب أو تعرف أن 

هناك فريسة بداخل جذع هذه الشجرة.

– ونوع الشــجرة التي حدثت فيهــا الواقعة 
قامــت بتوفيــر كل الظروف املناســبة، جلثة 
الكلب كي تتحنط بداخلها ذلك ألن شــجرة 
الكســتناء حتتوي على حمــض الطنطاليك، 
والذي يســتعمل في عملية حتنيط احليوانات 
لكي تعرض للزينة في احملال، ولذلك مت ســريان 
هذه املادة من الشجرة الى جثة الكلب، مما منع 
حــدوث أي تعفن في اجلثة وبقائها بالشــكل 

نفسه.
– واحمليط اجلاف املوجود داخل الشــجرة ساعد 
في حماية الكلب من جميع العناصر اخلارجية، 
وســاعد  في عمليــة امتصــاص أي رطوبة 
موجــودة داخل جثة الكلــب، والهواء املوجود 
داخل جذع الشــجرة ســاعد فــي عمل فراغ 
التجفيف للجثة، وبعدما  يساعد في عملية 
وجد احلطابون جثة هذا الكلب محنطة بهذا 
الشــكل الغريب وغير املألوف قرروا أن يأخذوا 
اجلثة و يضعونهــا داخل املتحــف، لكي يرى 
العالم كله هذه الظاهرة التي ال تتكرر كثيراً 
ولكــي يعرفوا قصة الكلب، ومت إطالق اســم 

ستاكي على الكلب. 

قصة الكلب ستاكي الغريبة في جذع الشجرة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

احلبيب في مشاركتك في هذا النشاط.

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

ذلك بسهولة.

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

والتوتر اللذين تشعر بهما.

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

والتطورات التي تتعلق مبجال عملك.

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

تسطيع الرجوع إليها وقت احلاجة.

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

أو مع احلبيب.

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

ستفيدك على املدى البعيد.

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

هذه احلفل أو هذه الندوة.

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

العاطفية على ما يرام.

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

وستجعل يومك مختلفا.

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

برؤيتهم وتهتم بهم سيكونون بجانبك.

الدلو الحوتالجدي

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

أو خطوات حاسمة جتاه مستقبلك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أقســى املــواد في الطبيعــة o يرق 

ويتقبل التغيير
2. أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3. أعلنت للمــأ o خيرات يهبها اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5. نعمل عمــال ونداوم علــى عمله

عكس
6. بقايــا زائدة في آخــر الطعام o من 

أطراف االنسان
7. ثلثا جاد o رمز الكبريت في الكيمياء 

o تقوى ومراقبة احكام الدين
8. للموافقة o اسناد o دافع وحمى

9. أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك
10. من مشــتقات احلليــب )م( o واضع 

نظرية التطور

1. في الفم o نوع صغير من اجلراد
2. قارب مبحرك o من أوزان الشعر

3. معلمات o غفا )معكوسة(
4. العودة عن رأي خاطئ

الدكتاتورية  النظم  من صفات   .5
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

o من جواهر  8. وزن )معكوســة( 
البحر o ثلثا عون

9. يجتمــع للمناقشــة لتحقيق 
أكبر كسب o حديث وفيه سمات 

العصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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إعالم الشباب والرياضة
عضوية  علــى  العــراق  حصل 
مجلس  في  التنفيــذي  املكتب 
وزراء الشــباب والرياضة العرب 
اكثــر من عشــرين عاما،  بعد 
مجلس  اجتمــاع  خــال  وذلك 
وزراء الشــباب والرياضة العرب 
املنعقد فــي مقر جامعة الدول 
املصرية  بالعاصمــة  العربيــة 

القاهرة.

جــاء ذلك خال مشــاركة وفد 
الشــباب  وزير  برئاســة  العراق 
الســيد عبد احلسني  والرياضة 
عبطان في مؤمتر وزراء الشــباب 
املنعقــد  العــرب  والرياضــة 
فــي القاهرة.. وبــني عبطان ان 
حصــول العراق علــى املنصب 
لم يكن باالمر اليســير، بل جاء 
بعد منافســة من اغلب الدول 

العربية املتواجدة في القاهرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت دائرة احلــكام باحتاد الكرة 
الدعوة  ملسؤولي األندية واإلعام 
بصنوفه اخملتلفة  حلضور ورشــة 
العمل اخلاصة بها ملناقشة االمور 
مباريات  خال  بالتحكيم  اخلاصة 
الدوري املمتاز.. وقال رئيس اللجنة 

طارق احمد ان اللجنة تدعو ممثلي 
انديــة الــدوري املمتاز ووســائل 
االعام حلضور ورشة العمل التي 
ان  مبينا   ، اللجنــة  ســتقيمها 
الورشة ســتعقد في مقر االحتاد 
الساعة الثانية عشر من يوم غٍد 

االربعاء املوافق 2018/5/16.

واضاف احمــد ان اللجنة وجهت 
الدوري  النديــة  رســمية  كتبــا 
املمتاز بغيــة حضور ممثا عن كل 
ناد ، معربــا عن امله في ان تخرج 
القدم  الورشة مبا هو مفيد لكرة 
التحكيمية  وللمنظومة  عموما 

خاصة.
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الخميس.. بدء الجولة 
26 لممتاز الكرة

النفط يستهدف الحصول 
على نقاط الميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ بعد غٍد اخلميس مباريات اجلولة الـ 26 من املرحلة 
الثانية للدوري الكروي املمتاز، وذلك بإقامة 3 مباريات، 
اذ ستجمع االولى فريقي نفط اجلنوب والشرطة على 
ملعب الزبير، في حني جتري الثانية على ملعب التاجي 
بني فريق احلسني وفريق نفط الوسط، ويحتضن ملعب 
عفك ديربي الفرات األوســط الذي يجمــع الديوانية 

وضيفه النجف.
 وتتواصــل منافســات اجلولة يوم اجلمعــة باقامة 4 
مواجهات، ففي ملعب التاجي سيكون لقاء الكهرباء 
وضيفه فريق امانة بغداد، وســيكون ملعب الشعب 
الدولي مســرحاً للقاء فريق الــزوراء املتصدر وضيفه 
فريق زاخو، ويحتضن ملعب كرباء الدولي مباراة اهل 
الدار وضيفه الســماوة، ويضيــف فريق البحري على 

ملعب الزبير فريق الطلبة.
 وتختتم منافسات اجلولة يوم السبت باقامة املباريات 
الثاث املتبقية، اولى املباريات ســتجمع فريق النفط 
بضيفه فريق الصناعات الكهربائية جتري على ملعب 
الصناعة،  ويحتضــن ملعب الشــعب الدولي لقاء 
القوة اجلوية وضيفه نفط ميسان، وفي ملعب املدينة 
الرياضيــة في محافظة البصرة ســيكون لقاء فريق 

امليناء وضيفه احلدود.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستضيف ملعب نادي الصناعة اليوم الثاثاء، مباراة 
النفط وامليناء، املؤجلة من اجلولة الـ28 من الدوري لكرة 
القدم.. وقال حسن أحمد، مدرب النفط في تصريحات 
صحفية: »نترقَّب اللقاء؛ ألنَّ نقاطه ستمنحنا فرصة 
املنافســة على املركزيــن الثالث والثانــي، حال تعثر 
الشرطة )الوصيف(، أو القوة اجلوية«.. وأشار »الفريق 
أنهى حتضيراته، وجميع الاعبني في حالة بدنية ممتازة. 
استفدنا من فترة توقف الدوري، فأجرينا مباراة جتريبية 
وكثفنا من التدريبات. فريق امليناء ليس سهاً، لكننا 

ندرك أهمية النقاط الثاث«.

األسود يالقي 
أوزبكستان في طشقند

بغداد ـ ماهر حسان*
تلقى االحتاد املركزي لكرة القدم، خطابا رســميا من 
نظيــره األوزبكي يشــعره فيه برغبــة األخير بإقامة 

مباراة في اإلطار الدولي الودي بني منتخبي البلدين.
وقال عضو احتاد الكــرة كامل زغير : تلقى احتاد الكرة 
مفاحتة رســمية من االحتاد االوزبكســتاني يروم فيه 
املوافقــة على اقامــة مباراة دولية فــي االطار الودي 
مــع منتخبنا الوطني.. واضاف: االحتــاد الصديق اكد 
اقامــة املباراة في طشــقند منتصف شــهر ايلول 
املقبل, حيث ياتي اللقاء في اطار استعدادات اجلانبني 
النطاق بطولة اسيا مطلع شــهر كانون الثاني من 
العام املقبل في النســخة االسيوية رقم  »17« التي 

ستضيفها دولة االمارات العربية املتحدة.
وبني: الدعــوة االوزبكية ســيتم وضعها على طاولة 
اللجنة التنفيذية الحتاد الكرة بغية مناقشتها واتخاذ 
القرار املناسب بخصوصها بعد مناقشة الطلب مع 

اجلهاز الفني للمنتخب الوطني.
واختتم حديثه قائاً: في ضوء البرنامج التدريبي الذي 
قدمه باسم قاسم سيصار الى توفير اغلب مفرداته 
وعليه ســتتم مفاحتة احتادات شقيقة وصديقة عدة 

إلقامة مباريات ودية خال املدة املقبلة.

* إعالم احتاد الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

القوة  في املؤمتر الصحفي ملباراة 
اجلويــة والعهــد اللبناني، الذي 
أقيــم أمــس، أكد مــدرب فريق 
القــوة اجلوية، راضي شنيشــل: 
يخطئ مــن يظن بأننــا تأهلنا، 
وتنتظرنــا مباراة صعبــة اليوم 
املؤمتــر  خــال  الثاثاء،وأضــاف 
الصحفــي قبــل مبــاراة اإلياب 
انتهى  للمباراة  األول  »الشــوط 
في ملعب كربــاء بتفوقنا 1-3، 
الشوط  ملتابعة  بيروت  في  ونحن 
مــن  »مخطــئ  الثاني«.وتابــع 
يعتقــد أن التأهــل للجوية قد 
حســم، فالفريــق اللبناني قدم 
العراق«.وأوضح  في  كبيرة  مباراة 
أنه كان ميني النفس أال يســجل 
الذهاب. لقــاء  في  هدفا  العهد 

وعن الغيابــات في فريقه أكد أن 
يغيب  حسني  مصطفى  الاعب 

عن اللقاء ألسباب خاصة.
في حني أبدى احملترف السوري في 
أن  زاهــر ميداني  صفوف اجلوية، 
فريقه لن يتنــازل عن طموحاته 
في اآلســيوية بتحقيق النجمة 
الثالثــة، مضيفا، نحتــرم رغبة 

العهد في مباراة اإلياب.
وفي رؤى عن مبــاراة اليوم، ابدى 
للمنتخب  التدريبي  املاك  عضو 
االوملبي لكرة القدم، عباس عبيد، 
القوة  فريــق  قلقه عــن مهمة 
اجلويــة اليوم في مبــاراة اإلياب 
الغرب  في نصف نهائي منطقة 
لــكأس االحتــاد اآلســيوي، امام 
العهــد اللبناني في ارض االخير، 
الــذي حتقق  الفوز  ان  موضحــا 
ذهاباً  كربــاء  ارض  في  للصقور 
بثاثة أهــداف لهدف، ال ميكن ان 
يكون مبأمن، بــل ان الهدف الذي 
في  أســهم  العهد،  فريق  احرزه 

اللبناني  الفريــق  حظوظ  تعزيز 
الــذي كان االفضــل فــي لقاء 

الذهاب على حد قوله.
التدريبــي  املــاك  ان  واوضــح 
الكابنت، راضي  للجوية، بقيــادة 
شنيشــل، ورفاقــه، يدركون مع 
الاعبــني حجــم الصعوبة في 
فرصة  فان  لذلــك  اليوم،  مباراة 
البطل  وشخصية  الوجود  اثبات 
النسختني  في  القاري  للمحفل 
يقدمها  ان  يجــب  الســابقتني 
صقور الوطــن، من اجل االنتقال 
إلى النهائــي ثم التحدي الكبير 

لكسب النجمة الثالثة قارياً.
من جانبه، اكد الزميل الصحفي، 

حسني الشــمري، ان فريق القوة 
اجلوية سيدخل مباراة اليوم امام 
منافســه العهد اللبناني باكثر 
من خيــار من اجل بلــوغ نهائي 
منطقــة غربي آســيا للبطولة 
اآلسيوية التي يحمل لقبها في 
النسختني املاضيتني، اي ان حتى 
اخلســارة بهدف وحيــد او بفارق 
هدف ســيمنح بطاقــة التاهل 
ملمثل الكرة العراقية فريق القوة 
الفوز على  التي متكن من  اجلوية 
اهداف  بثاثة  العهد  منافســه 

مقابل هدف وحيد.
واضاف: ال شك ان املباراة صعبة 
جدا على كرة الصقور الطامحة 

باضافــة لقــب ثالث الســيما 
وانه ســيلعب بعيــدا عن ارضه 
وجماهيــره، اال ان ذلك ال اعتقد 
يفت فــي عضد وعزميــة العبي 
اجلويــة الباحثني عن الفوز ولهذا 
للفريق  التدريبــي  املــاك  على 
االزرق ان يبــدأ املبــاراة بالهجوم 
لعله يسجل هدف يريح اعصاب 
ويبعد عنهــم هاجس  العبيــه 
القلــق ومن ثم متتني خط الدفاع 
بوجه  الدفاعية  املناطــق  واغلق 
مهاجمــي العهــد، اي اللعــب 
بتوازن كبير بني الدفاع والهجوم.

وتابــع الشــمري، قائــاً: اقعتد 
ان فريــق العهــد اللبناني الذي 

ســيلعب مبيزتي االرض واجلمهور 
للهجوم  وبوقت مبكر  سيسعى 
مــن أجــل البحــث عــن احراز 
االهداف، ال ســيما وان هدفني او 
فارق الهدفني سيمنحهم بطاقة 
العبــور إلى نهائي غربي آســيا 
اآلســيوي،  االحتاد  كأس  لبطولة 
ولهــذا على فريق القــوة اجلوية 
اللعــب بحذر شــديد وتوزان بني 

الدفاع والهجوم.
ووصلت بعثة نــادي القوة اجلوية 
مســاء االحــد الــى العاصمة 
حتضيراً  وذلك  بيــروت،  اللبنانية 
بإياب  اللبناني  العهــد  ملواجهة 
دور نصــف النهائي لكأس االحتاد 

االسيوي عن منطقة غربي اسيا 
في املباراة التي ســتقام بينهما 
الثاثاء على ملعب مدينة  اليوم 
كميل شــمعون الرياضية بتمام 
الســاعة الثالثة عصراُ بتوقيت 

بغداد.
وكان القــوة اجلوية قد حســم 
مباراة الذهاب بفوزه على العهد 
اللبناني بثاثة اهداف لهدف في 
املباراة التــي اقيمت على ملعب 

كرباء الدولي.
ومت تغيير وقت املباراة من الساعة 
الثالثة  الى  السادســة مســاَء 
عصراً، بنــاًء على طلــب االحتاد 
االســيوي لكــرة القــدم، لعدم 
تطابق مواصفــات اضاءة ملعب 
الرياضية  شمعون  كميل  مدينة 
مــع الشــروط التــي يعتمدها 

االسيوي خال املباريات.
وشــهدت قائمــة فريــق القوة 
اجلويــة التي غادرت الــى بيروت 
بعدما  الاعب همام طارق،  عودة 
غاب في مبــاراة الذهاب لإليقاف 
بسبب تراكم البطاقات الصفر.. 
وضمت قائمــة الفريق 23 العباً، 
وهــم كل من فهد طالب وامجد 
رحيم وحيدر رعد حلراسة املرمى، 
واحمد عبدالرضا وسامح سعيد 
وسامال  سبســتيان  والكرواتي 
محمــد  ومصطفــى  ســعيد 
معن وعلــي بهجت خلط الدفاع، 
وشــهاب رزاق والســوري زاهــر 
ميداني والكرواتي سنن مموفيتش 
وكــرار علــي بــري وفهــد كرمي 
ومصطفى حســني وهمام طارق 
ايــاد واحمــد عبداألمير  واحمد 
وصالــح ســدير وعلي يوســف 
احمد  وحمــادي  راضي  وامجــد 
وفد  وأتخــذ   محســن..  وعماد 
القوة اجلوية مــن فندق الكمدور 
فــي العاصمــة اللبنانية بيروت 

مقراً ألقامته.

اليوم.. صقور الجوية يبحثون عن بطاقة نهائي الغرب اآلسيوي
شنيشل يراها صعبة.. ومتخصصون يطالبون اعتماد مبدأ التوازن

لقطة من ذهاب مباراة اجلوية والعهد
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العواصم ـ وكاالت:

املوســم  أول هزمية هذا  ليفانتــي  أحلق 
بضيفه برشلونة املتّوج بطا بفوزه عليه 
5-4 في ختام املرحلة السادسة والثاثني 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وحقق ليفانتي، بطل دوري الدرجة الثانية 
في املوســم املاضي، فــوزا تاريخيا على 
العماق الكاتالوني، كما ســجل العبه 
ثاثية  بواتنغ  اميانويــل  الشــاب  الغاني 
تاريخيــة لــم يســتطع حتقيقها جنوم 
كبار مثل البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد، هي االولى ايضا منذ 
ان جنح في ذلك االوروغوياني دييغو غورالن 
مع فياريال عام 2005.. وحقق ليفانتي ما 
عجز عنه الكبار، وجعل العبي برشلونة 
يعيشون حلظات لم يعتادوا عليها طوال 
املوســم بعد ان اهتزت شباكهم خمس 
مرات في مباراة واحدة، بينما تلقت هذه 
الشــباك 24 هدفا في املباريــات الـ 36 

السابقة.
وانهــى ليفانتي الشــوط االول متقدما 
واحد  هــدف  مقابل  لبواتنــغ  بثنائيــة 
للبرزيلــي فيليبي كوتينو املنتقل مطلع 

العام من ليفربول االنكليزي.
واضاف صاحب االرض ثاثة اهداف اخرى 
في مســتهل الثاني عن طريــق بواتنغ 
واملقدوني من اصل البانــي انيس باردي، 
قبل ان يسيطر برشلونة ويقلص الفارق 
الى هدف واحد ال سيما بفضل كوتينيو 

الذي سجل اول ثارثية مع برشلونة.
برشــلونة سيرجيو  وخلص العب وسط 
بوســكيتس اخلســارة بالقول »لاسف 
سقطنا اليوم.. لقد استطاعوا استغال 

اخطاءنــا وبات من الصعــب التعويض 
بعد 5 اهــداف. عندما جتري وراء النتيجة 

فتصاب باالنهاك«.
من جانبــه، أكد يوفنتوس أنه »ســيد« 
إيطاليا من دون منازع باحرازه لقب الدوري 
احمللي لكرة القدم للمرة السابعة تواليا 
)رقمان  تاريخــه  والثاثني في  والرابعــة 
قياســيان(، وذلك بتعادلــه مع مضيفه 
املرحلة  فــي  األحد  صفر-صفــر  رومــا 

السابعة والثاثني قبل األخيرة.
ودخــل يوفنتــوس الى امللعــب األوملبي 
الذي لم يذق طعم الفوز عليه ضد روما 
)كون األخير يتشــاركه مع التسيو( منذ 
11 ايار/مايــو 2014 )-1صفر(، وهو يتقدم 
بفارق 6 نقاط عــن ماحقه نابولي وكان 
التعــادل ليضمن  الى  بالتالي بحاجــة 
تتويجه بغض النظــر عن نتيجة األخير 

مع مضيفه سمبدوريا.
وحقق فريق املدرب ماسيميليانو اليغري 
املطلوب منه وضمــن التتويج رغم فوز 
نابولي املتأخر على مضيفه ســمبدوريا 
بهدفــي البديــل البولنــدي اركاديوس 
ميليك )72( واإلسباني راوول البيول )80(، 
ألن الفارق بني الفريقــني أربع نقاط قبل 
التي سيحتفل خالها  اخلتامية  املرحلة 
يوفنتــوس باللقب أمــام جماهيره ضد 

هياس فيرونا.
ويأتي تتويج يوفنتوس بلقب الدوري بعد 
أيام معدودة على إحرازه لقب مســابقة 
تواليا  الرابعــة  للمــرة  إيطاليــا  كأس 
والـ13 في تاريخــه بفوزه الكبير األربعاء 
في النهائي الـ18 لــه على غرميه ميان 

-4صفر على امللعب األوملبي بالذات.
وتوج فريق »الســيدة العجوز« بالثنائية 
احمللية للمرة السادســة في تاريخه بعد 

1960 و1995 و2015 و2016 و2017، علما 
بأن جمهوره ما زال يحتسب ايضا لقبي 
2005 و2006 )يعني 36 لقبا( برغم جتريده 
»كالتشوبولي«  بسبب فضيحة  منهما 

التي أودت به الى الدرجة الثانية.
الدولــي املصري محمد  املهاجم  وحقق 
صاح اجنــازا فريدا من نوعــه بتتويجه 
بلقــب هداف الــدوري االنكليــزي لكرة 
القدم برصيد 32 هدفــا، وقيادته فريقه 
ليفربــول الى حجــز البطاقــة االخيرة 
املؤهلة الى مســابقة دوري ابطال اوروبا 

املوسم املقبل، بالفوز على ضيفه برايتون 
-4صفر االحد في املرحلة 38 االخيرة من 

الدوري االنكليزي لكرة القدم.
وافتتح صاح الــذي بات أول العب عربي 
ينــال لقــب الهــداف فــي البرمييرليغ، 
26 رافعا رصيده  التسجيل في الدقيقة 
الى 32 هدفا هذا املوســم بفارق هدفني 
عن مطارده املباشــر مهاجــم توتنهام 
الدولي هاري كاين الذي سجل ثنائية في 

مرمى ليستر سيتي )5-4( اليوم.
وفضا عن فكــه لصيامه عن التهديف 

الثاث االخيرة في مختلف  املباريات  في 
املســابقات، صنع صاح الهدف الثالث 
لدومينيك سوالنكي )53( ليقود ليفربول 
الى حســم املركز الرابــع األخير املؤهل 
املوســم  العريقة  القارية  للمســابقة 
املقبل، علما بأنه ســيخوض نهائي هذا 
املوسم أمام ريال مدريد االسباني حامل 
اللقب في العامني االخيرين في 26 أيار/

مايو في كييف.
وســجل الكرواتــي ديــان لوفــرن )40( 
واالســكتلندي انــدرو روبرتســون )85( 

الهدفني اآلخرين في املباراة التي أقيمت 
على ملعب أنفيلد.

وبات صاح )25 عاما( أفضل هداف في 38 
مرحلة في تاريخ الدوري االنكليزي، وذلك 
في موســمه االول مع »احلمــر«. وتفوق 
صاح بفــارق هدفني على كاين، وبات مع 
األخير أول ثنائي يســجل 30 هدفا على 
األقل في موسم واحد منذ 1994-1993 

)اندي كول 34 والن شيرر 31(.
ودخــل صاح املبــاراة برصيــد 31 هدفا 
متساويا مع شيرر )باكبيرن روفرز موسم 
1995-1996(، والبرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو )مانشستر يونايتد 2008-2007(، 
واألوروغويانــي لويس ســواريز )ليفربول 

.)2014-2013
واحتــاج الدولي املصري الــى 26 دقيقة 
لتســجيل هدفه الـ 32 واالنفراد بالرقم 
القياسي في عدد االهداف املسجلة في 

موسم من 38 مرحلة.
أما الرقم القياسي املطلق فهو 34 هدفا، 
ويتشاركه شيرر )نيوكاسل 1994-1993( 
-1993 يونايتد  )مانشســتر  كول  وأندي 

1994(، اال ان املوسم كان يتألف في حينه 
من 42 مباراة بدال من 38 حاليا.

كما بات صــاح اول العب يهز شــباك 
17 فريقا مختلفا في موســم واحد في 
املمتــاز. ورفع صاح  االنكليزي  الــدوري 
غلته من االهداف الــى 44 هدفا في 51 

مباراة في مختلف املسابقات.
التعادل  الــى  ليفربــول بحاجــة  وكان 
لضمان املركز الرابع، بيد انه اكد احقيته 
بــني االربعــة الكبــار بفوز كبيــر على 
برايتون، علما ان اخلسارة كانت ستمنحه 
البطاقــة الن منافســه الوحيد عليها 
تشلســي بطــل املوســم املاضي مني 

بخســارة مذلة امام مضيفه نيوكاسل 
بثاثيــة نظيفة تناوب على تســجيلها 
دوايت غايل )23( واالســباني ايوزي بيريز 

)59 و63(.
الدوري  مسابقة  تشلسي  وسيخوض 
االوروبي »يوروبا ليغ« املوســم املقبل.. 
وأمن توتنهــام املركز الثالث بفوز مثير 
على ليســتر سيتي بطل املوسم قبل 
املاضــي 5-4.. وهي املــرة االولى التي 
ينهي فيها توتنهام املوســم متقدما 
على جميع جيرانه في العاصمة لندن 
منذ موســم 1994-1995 عندما حل 
سابعا امام 6 فرق لندنية )كوينز بارك 
رينجرز ووميبلدون وتشلســي وارسنال 

ووست هام وكريستال باالس(.
وواصــل مانشســتر ســيتي البطل 
حتطيم االرقام القياســية بفوزه على 
ضيفه ساوثمبتون بهدف وحيد متأخر 
للدولــي البرازيلــي غابريــال جيزوس 
فــي الدقيقة الرابعة مــن الوقت بدل 

الضائع.
ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 100 
نقطة، وبات اول فريق يصل هذا الرقم 
في تاريخ الدوري، واالمر ذاته بالنســبة 
الى مدربه االســباني بيــب غوارديوال 
الذي حقق هذا االجناز للمرة االولى في 

مسيرته التدريبية.
كما أصبــح ســيتي أول فريق يحقق 
32 فوزا في موســم واحد، وعزز رقمه 
 ..)106( القياســي في عدد االهــداف 
وحســم ســيتي اللقــب بفــارق 19 
نقطة عــن اقرب مطارديه جاره وغرميه 
مانشســتر يونايتد، وهو اكبر فارق في 
عدد النقــاط بني البطل والوصيف في 

تاريخ الدوري املمتاز.

صالح يحقق إنجازا فريدا ويهدي ليفربول بطاقة دوري األبطال

يوفنتوس »سيد« إيطاليا.. وليفانتي يلحق أول هزيمة ببرشلونة

تقرير

من مباراة يوفنتوس وروما

السليمانية ـ أثير الشويلي*
يلتقي عصــر اليــوم الثاثاء فريق 
الدفــاع املدنــي لكرة القــدم مع 
فريــق جيا من فــرق الدرجة االولى 
الشمالية، ضمن املعسكر التدريبي 
املقــام حاليا لفريــق الدفاع املدني 
بدعم إدارة النــادي ويتضمن اجراء 
وسلســلة  مكثفة  تدريبية  وحات 
مباريــات جتريبيــة، لرفــع جاهزية 
الفريق الذي يترقب املشــاركة في 
منافســات الــدور التاهيلي املؤدي 
اجلديد  للموسم  املمتاز  الدوري  الى 
بكرة القدم، املعسكر بدأ أول أمس، 
اجرى فيه الفريق يوم امس وحدتني 
في  ومســائية  صباحية  تدريبيتني 

ملعب نادي البيشمركة.
واوضح مدرب فريــق الدفاع املدني 
لكرة القدم، علي والي: ان الشــيء 
املهم فــي معســكرنا احلالي، هو  
احلصــول علــى الفائــدة الفنية، 
والذهــاب الــى الــدوري التاهيلي 
سيكون  معسكرنا  عالية،  بروحية 

ملدة 8 ايام يتخللها وحدات تدريبية 
الى  باالضافة  ومســائية  صباحية 
مباراتــني وديتني مع فريق جيا اليوم 
الثاثــاء ومبــاراة اخرى امــام نادي 

البيشمركة.
واضــاف والي: خــاض الفريق يوم 
امــس االثنــني وحدتــني تدريبني 
صباحيــة ومســائية بحضور 21 
العبا وحاليا مير الفريق بوضع جيد 

خصوصا بعــد ان خطفنا بطاقة 
التاهل الثانية من اجملموعة الثالثة 
بعــد املتصــدر فريــق الصناعة، 
نامل ان يســتمر الفريق بالسكة 
الهدف  بغيــة حتقيق  الصحيحة 
املطلوب الذي ترسمه ادارة النادي 

لهذا الفريق الفتي.

* إعالم نادي الدفاع املدني

اليوم.. الدفاع المدني يواجه جيا 
في أولى مباريات معسكر السليمانية

العراق عضوا في تنفيذي مجلس
 وزراء الشباب والرياضة العرب

لجنة الحكام تدعو األندية ووسائل اإلعالم لورشة عمل معسكر الدفاع املدني في السليمانية  



الصناديق وحدها ال تكفي

جمال جصاني

بالرغــم من املكانــة الرفيعة التي حظيــت بها صناديق 
االقتراع، بوصفها الوســيلة الناجعة واجملربة لفك شــتى 
أنواع االشــتباكات بني البشــر؛ إال أنها تفقد خصيصتها 
األساسية هذه من دون مســتلزماتها وشروطها األخرى، 
وعلــى رأس ذلك وجــود القوى السياســية واالجتماعية 
املؤمنة باملنظومة القانونيــة والقيمية التي أوجدت هذه 
اآللية الفاعلــة، وهي بدورها ال ميكن أن متارس نشــاطها 
املطلوب، من دون وجود التشريعات التي تقنن ذلك واألجهزة 
املستقلة املسؤولة عن جتسيد كل ذلك على أرض الواقع، 
ومبــا ينتصر لروحهــا وفلســفتها، أي الدميقراطية وقيم 

التعددية واحلداثة.
 إن جتربتنا الفتية مع )الصناديــق( بعد زوال النظام املباد، 
تشــير ومبا ال يقبل الشــك الى هذا العيــب البنيوي في 
اســتعمالنا لهذه اآللية اجملربة التي انتشلت غير القليل 
من اجملتمعات والدول من احلضيض لتضعها بني صفوف ما 
يعرف بـ )األمم احلرة( اآلمنة واملســتقرة واملزدهرة ذلك اخللل 
الــذي أكدته ثالث دورات انتخابية، لم تخفق في انتشــال 
البلد مما انحدر اليه زمن الدكتاتورية وحســب بل وضعته 
ضمن قائمة الدول األكثر فسادأ في املنطقة والعالم وفقاً 
لتقارير املنظمات األممية املعنية بهذا الشــأن. وهذا بحد 
ذاته يؤكد بشكل قاطع براءة الصناديق مما ينسب اليها من 
فضائح وتهم، وهي ال تعمل كما املصباح السحري لتحقق 
لنا كل ما نتمناه، فهي حتتاج منا منافســة انتخابية بني 
أحزاب وقوائم وشخصيات وبرامج وطنية، وهذا ما جنحت 
مبحقة متامــًا؛ أربعة عقود من الهيمنــة املطلقة للنظام 
املبــاد وهي حتتاج الى قوانني واضحة وال تقبل التأويل حول 
تأســيس األحزاب وهويتها الوطنية ومصادر متويلها وعدم 
امتالكها لألجنحة العسكرية وغير ذلك من الشروط التي 
لم توفرهــا غالبية القوى واجلماعات املشــاركة باجلوالت 
االنتخابية. وحتتاج الى مفوضية مســتقلة ال متحاصصة 
بــني حيتان حقبة الفتح الدميقراطي املبني كما هو حاصل 
مــع مفوضية انتخابــات العام 2018. وحتتــاج الى قانون 
انتخابات ال يكرس التشــرذم في املنافسة االنتخابية مبثل 
هذه األعداد الهائلة من أشــباه األحــزاب والطارئني على 
النشــاط السياســي، وال يســمح لوالدة برملان لم يصل 
غالبية أعضائه الى العتبة االنتخابية، ليصبحوا في نهاية 
املطاف اتبــاع ال حول لهم وال قوة أمــام أصحاب الفضل 
عليهم في اكتســاب مثل هذه املواقع اخلطيرة في رسم 

حاضر ومستقبل سكان هذا الوطن املنكوب.
صحيــح أن البعــض مما أشــرنا اليه تتضمنــه القوانني 
والتشــريعات املعمول بها حالياً، غير أنها ظلت حبراً على 
ورق، ألسباب تتعلق بطبيعة األجهزة والسلطات املسؤولة 
عن متابعــة تنفيذ تلك الفقــرات والبنــود، والتي يؤدي 
تنفيذها الى االصطدام بإقطاعيات حيتان املشهد الراهن. 
وبهذا الشــكل مت إجهاض اجلوانب احليوية فيها، وهذا ما 
حصل مــع املفوضيات التي افترضها الدســتور العراقي 
"مســتقلة" حيث لم يبق من استقاللها سوى االسم. إن 
املعطيات األولية لواقع حال العملية السياســية اجلارية 
التحالفات  الهمــوم واالهتمامات ونــوع  حالياً، وطبيعة 
واالصطفافــات، تؤكد على أن النتائج التي ســتتمخض 
عنهــا صناديق انتخابــات العام 2018 لــن تختلف كثيراً 
عن الدورات الســابقة، والتي لــم تخلو بطبيعة احلال من 
التغيرات الطفيفة والتي ال تتناسب وحجم حتديات املرحلة 
املقبلة، لكن األمل ســيبقى معقوداً علــى أن متطلبات 
ما يفترض أنهــا مرحلة إعمار وإعادة بناء ســتحتاج الى 
مواقف وقرارات شجاعة ومسؤولة، تضع نصب عينيها ما 

افتقدته الصناديق في دوراتها السابقة..  

ومضــة

ميليســا  كشــفت 
املدربــة  الكانتــارا، 
تلفزيون  بنجمة  اخلاصة 
كيم  األميركية  الواقــع 
كارداشــيان، عن النظام 
التدريبي الــذي تقوم به 
أســبوع،  كل  النجمــة 
التدريب  وعدد جلســات 
اخلاصــة بها فــي صالة 

األلعاب الرياضية.
جمللة  ميليســا  وقالــت 
 Women’s Health"
الرغم  على   "Magazine
جنوني،  برنامجها  أن  من 

إال أنها مســؤولة بنحو 
كبيــر، وتظهــر دائمــاً 
تدريباتها،  في  نشــاطاً 
عميــل  أفضــل  إنهــا 
تقوم  أن  ميكــن  ورياضي 

بتدريبه".

النجمــة  تعلــم  لــم 
الفرنسية ماريون كوتيار، 
انها ســتواجه مشكلة 
أهل  ألسنة  على  تصبح 
الصحافــة أجمــع، بعد 
 the " العرض األول لفيلم
وذلــك   "  Three Faces
مهرجان  فعاليات  ضمن 
الدولي  السينمائي  كان 

في دورته الـ 71.
كوتيار،  حضرت  فبعدما 
لم يحالفها احلظ بعدما 
ســقطت أرضــاً علــى 
بسبب  احلمراء  السجادة 

انتعالها الكعب العالي.
لكنها خطفــت األنظار 

البســيطة،  بإطاللتها 
والراقية، من تصميم دار 
 "Armani Prive"  أزيــاء
الشــهير . وفــي اثنــاء 
ســقط  وزنها،  فقــدان 
القرط الذي كانت ترتديه 
وهو مــا جعلها تضطر 

لالنحناء لتلقط القرط.

السوري  املمثل  يستكمل 
تصويــر  خيــاط  باســل 
مشــاهده اخلارجيــة في 
في  "الرحلة"  مسلســل 
به  سيخوض  الذي  بيروت، 

املوسم الرمضاني املقبل.
ومن املقرر أن يعود باســل 
القاهــرة  إلــى  خيــاط 
من  األســبوع  منتصــف 
شــهر رمضــان، إلنهــاء 
اخلاصة  املشــاهد  جميع 
بدوره في املسلسل، خالل 
العشــرة أيــام األولى من 

شهر رمضان.
مسلسل "الرحلة" بطولة 
باسل خياط، ومي سليم، 

وريهام عبد الغفور، ووليد 
وثراء  مطاوع،  وحنان  فواز، 
جبيــل، ومحمود حجازي، 
ومحمد  جمال،  وإســالم 
وقصة  وغيرهم،  مهــران، 
وسيناريو  شيشكلي،  نور 
وحوار عمرو الدالي، وأحمد 

وائل، وإخراج حسام علي.

كيم كارداشيان

باسل خياط

ماريون كوتيار

أخبــارهــــــــــم

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
أقامــت مجلــة أرت تــور األميركية 
التشــكيلي،  بالفــن  املتخصصــة 
احتفالية تكرمي على قاعة االحتفاالت 
فــي مبنى متحف الفــن والتصميم 
األميركي، مع معرض تشــكيلي في 

وسط مانهاتن.
شــارك باملعرض )60( فنانا اختارتهم 
اجمللة مــن أصل )42( دولة، متثل العراق 
العراقية  التشــكيلية  بالفنانة  فيه 
فاطمــة العبيدي، بعــد اختيار اجمللة 

لها.
 تضمن احلفل تقدمي وتعريف اجلمهور 
مبســيرة كل فنان، مع نبذة مختصرة 
عن حياتــه، وعرض منــاذج لصور من 

أعمال متنوعة له.
 ومت خــالل االحتفال تكــرمي كل فنان 
بتمثال خاص يحمل رمز وشعار اجمللة 
بعنوان "املــالك العالي"، وميثل مالكا 
مفتوحة.  بأجنحة  السماء  إلى  طائرا 
التمثــال مصنــوع فــي إيطاليا من 
البورســلني والذهب عيار 24 قيراطا، 
ويرمز إلى ما ترنو اليه اجمللة من االرتقاء 

بالفن التشكيلي إلى السمو والقّمة.
ومتــت دعــوة التشــكيلية العراقية 
فاطمة العبيــدي، من اجمللة كضيفة 
شرف االحتفالية واملعرض لعام 2018 
ولتكرميها مــن قبل مجلــة أرت تور 
 Messenger - بلقب "رســول السالم
احتفاليــة  أقيمــت  إذ    "Of Peace

خاصة بهذا التكرمي.
 ومت تقــدمي شــهادة منحهــا اللقب 

من قبل رئيســة حترير مجلة أرت تور 
الفنانــة التشــكيلية فيفيانا بويلو، 
وقــد ألقــت "بويلــو" كلمــة بينت 
فيها أســباب اتخاذ اجمللة لقرار منح 
العراقية  للتشــكيلية  اللقــب  هذا 
العبيدي: ذلك ملــا حتمله أعمالها من 
رســائل احملبة والســالم، وحتمل علم 
أينما شــاركت،  دائماً  معهــا  بلدها 
وفي كل احملافل الدولية ناقلة رســالة 

في أعمالهــا من الشــعب العراقي 
إلى جميع العالم، هي رســالة احملبة 
والسالم والصداقة مع اجلميع، رسالة 
حتمل عنوان اإلنســانية فقط من دون 
أي شــيء آخر. رسالة حتمل أمنية غٍد 
أفضل ألطفال العراق وأطفال العالم 
للعيــش معا في عالــم آمن وجميل 
وســعيد، هذه األســباب دعت اجمللة 
احتفالية  الى دعوتها كضيفة شرف 
2018 ولتكرميها بلقب "رسول السالم 
- Messenger Of Peace " . شاركت 
فاطمة العبيــدي بعمل حمل عنوان 
"العنقــاء -The Phoenix" بقيــاس 

.100X70
مــن اجلدير بالذكر إن مجلــة أرت تور 
التقليد الســنوي  األميركية، وضمن 
لهــا، تقوم بإصدار عــدد خاص بهذه 
االحتفالية للفنانني الســتني، حتتوي 
على مقاالت ودراسات نقدية وحتليلية 
مزودة بالصور جلميع الفنانني املدعوين 
لالحتفاليــة، بعــدد 136 صفحة من 
احلجــم الكبير ومــن نوعيــة الورق 

الصقيل.

مجلة أرت تور األميركية تكّرم التشكيلية العراقية فاطمة العبيدي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جانب من التكرمي

الصباح الجديد - وكاالت:
مع ازدياد احلماســة والترقب حلفل الزفاف امللكي لألمير هاري 
واملمثلة األميركية السابقة ميغان ماركل. ستقوم دور عرض 
في شــتى أنحاء الواليات املتحدة ببث احلــدث املرتقب كامال، 

ليصبح بإمكان الراغبني حضور احلفل "سينمائيا".
وأقدمت شركة األفالم "فانتوم إيفنتس" على هذه اخلطوة، من 
خالل شراء حق بث احتفاالت الزواج كاملة من دون أن يتخللها 

إعالنات، وعرضها في دور السينما في الواليات املتحدة.
وستكلف تذكرة حضور احلفل "ســينمائيا"، عشرة دوالرات، 
على أن يتم عرض حلظة وصول العروســني ومراســم الزفاف 
وردود الفعل بعد الزواج، على وفق ما ذكر موقع "إكســبريس.

كوم".
ومن املتوقع أن يشــاهد حفل الزفاف نحو ملياري شخص من 
شتى أنحاء العالم، وهو عدد األشخاص نفسه الذين شاهدوا 

حفل زفاف األمير وليام وزوجته كيت ميلدتون في عام 2011.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف الطبيب العام رنغنان تشاتيرجي، أن للبروكلي فوائد 
كبيرة على صحة اإلنســان، مشــيرا إلى أن لهــذا النوع من 

اخلضروات القدرة على "إنقاذ حياة" الناس.
وأوضــح الطبيب الذي ظهر في برنامج تلفزيوني، أن البروكلي 
يعزز بكتيريا األمعاء، مما يساعد على دعم نظم املناعة وحتسني 
صحة األمعاء. وكان بحث ســابق قد أشــار إلى أن البكتيريا 
"اجليدة" فــي القناة الهضمية مرتبطة أيضــا بالناس الذين 
يتمتعون بوزن صحي، ويقل لديهم خطر اإلصابة باضطرابات 
الصحة العقلية. وقال تشــاتيرجي إنه عندما يصل البروكلي 
لألمعاء الدقيقة، فإنه يســاعد على حتقيق التوازن في اجلهاز 

املناعي، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".
وانتقال األلياف من البروكلي الذي ال ميكن هضمه إلى القولون، 
وهو اجلــزء األخير من األمعــاء حيث توجد معظــم بكتيريا 
األمعــاء، تبدأ بالتغذية على األلياف، ثم تصنع أحماض دهنية 
قصيرة السلسلة، والتي تلعب دورا مهما في صحة القولون.

ويلعب نوع الغــذاء دورا مهما في التأثير على بكتيريا األمعاء، 
التي تؤثــر بدورها على اجلهاز املناعي، إذ أن 70 في املئة أو أكثر 

من نشاط نظام املناعة يحدث في األمعاء.
وأوضح الطبيب أن هناك تفاعال ثالثي االجتاهات، هو اختياراتك 

الغذائية، وبكتيريا األمعاء، والنظام املناعي.

حضور الزفاف الملكي 
"سينمائيا" بـ 10 دوالرات

طبيب يكشف عن خضار 
خارق "سينقذ حياتك"

الصباح الجديد - وكاالت:
الرســمي  البرومو  جتــاوز  
السحاب"  "فوق  ملسلســل 
مــن بطولــة الفنــان هاني 
ماليني  األربعة  حاجز  سالمة 
أيام  أربعة  خالل  مشــاهدة 
فقــط منذ طــرح البرومو 
عبــر الصفحة الرســمية 

التواصــل  مبوقــع  ملسلســل 
االجتماعي الفيــس بوك، وذلك 
بعدمــا أثــار حالة مــن اجلدل 
الســتخدام  صــوت الشــيخ 
الطبــالوي، فضال عن  محمــد 
من  العديد  املسلســل  تنــاول 
املسكوت  واملوضوعات  القضايا 
عنهــا واثــارة اجلــدل والبحث 

بشأنها كالتعصب ضد اإلسالم 
في أوروبا، وجتارة األعضاء، وغيرها 
من القضايا الذي يتكشف عنها 
قناة  عبر  عرضه  حني  املسلسل 

ON E و  ON دراما في رمضان .
يقوم ببطولة مسلســل "فوق 
الســحاب" الى جانــب الفنان 
صليبا،  ستيفاني  سالمة،  هاني 

وإبراهيــم نصر، وعفــاف ومنى 
عبد الغني، ونهــال عنبر، وهبة 
عبــد الغني، وميرنا نــور الدين، 
وشــادي ألفوس، وتونــي ماهر، 
من  واملسلســل  مجاهد،  وعزة 
تأليف حســان دهشان، وإخراج 
رؤوف عبد العزيز، وانتاج سنرجي 

ملالكها تامر مرسي. 

برومو "فوق السحاب" يخلق حالة من الجدل

الصباح الجديد - وكاالت:
ال يشــبع الغوريال ريتشــارد من توزيع 
االبتســامات وهو يقف أمام كاميرات 
بحديقة  املصوريــن، حيث مســكنه 
احليــوان في براغ، وإلى حــد كبير، فإن 
ريتشارد يشــبه اإلنسان، رمبا حتى في 
حب الشــهرة، وهو محاط بالفالشات 

في احلديقة.
وقــد أكســبته صــوره الكثيــر من 
املعجبني على اإلنترنت، الذين يحتفون 
بهــذه الصــور التي تظهــر عضالته 
املفتولــة، وجاءت آخــر اللقطات التي 
الفنانة  بعدســة  اإلعجــاب،  نالــت 
وفيها  ســتيبنيكوفا،  لوسي  املصورة 
يبدو ريتشارد في مشاهد استعراضية 
يتكئ  الصــور  إحدى  ففــي  متعددة، 
الغوريال على جــدار ويغمز بعينه كما 

لو أنه بطل مطلق.
وقالــت املصورة لوســي التــي تقوم 
بتصوير الغوريال منذ عشرة أعوام في 
منزله باحلديقة بالعاصمة التشيكية 
"إنها تشــبه إلى حد كبير البشــر"، 
وأضافــت بأن نظراته غيــر االعتيادية 
جعلتــه يحظى بشــعبية كبيرة في 

وقالت:  االجتماعي،  التواصل  وســائل 
أنه وســيم  الناس يعتقدون  أن  "يبدو 
للغاية"، مؤكدة أنــه مادتها املفضلة 

دائًما في التصوير.
وفــي صفحتهــا على "فيــس بوك"، 
نشرت لوسي العديد من الصور بنحو 
في  وبدت  الغوريال،  لصديقها  منتظم 
بعض الصور مع ريتشارد، الذي وضعت 
صورته في أعلــى الصفحة، في حني 
ظهر أيًضا معها فــي البروفايل وهما 

ينظران لبعضهما البعض.

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــّدر فيلــم احلركــة واملغامرات 
)أفينغــرز: إنفينيتــي وور( إيــرادات 
الســينما فــي أميركا الشــمالية 
التوالي،  علــى  الثالــث  لألســبوع 
الفيلم  دوالر.  مليــون   61.8 محققا 
بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس 
رافالو،  هيمســوورث، ومارك 
ومن إخراج جو روســو، 
نــي  نطو أ و

روسو.
ء  جا و
في 

املركــز الثانــي الفيلــم الكوميدي 
اجلديد)اليــف أوف ذابارتــي( بإيرادات 
الفيلم  دوالر،  ماليــني   18.5 بلغــت 
وجيليان  مكارثي،  ميليســا  بطولة 

جاكوبس، ومن إخراج بنفالكون.
وجاء في املركز الثالــث فيلم اإلثارة 
بلغت  بإيــرادات  إن(  )بريكنج  اجلديد 
16.5 ماليــني دوالر. الفيلــم بطولة 
جابرييلي يونيون، وبيلي بيركي، ومن 

إخراج جيمسماكتيجو.
الرومانســي  الفيلــم  وتراجــع 
املركز  مــن  )أوفربورد(  والكوميــدي 
الثاني إلى املركز الرابع هذا األسبوع 
10.1 مليــون دوالر.  بإيــرادات بلغت 
الفيلم بطولة أوجينيــو ديربيز، وانا 
فارس، وإيفا لوجنوريا، ومن إخراج روب 

جرينبرج.
كوايت  )إيــه  الرعب  فيلــم  وتراجع 
بليس( من املركــز الثالث إلى املركز 
اخلامــس هــذا األســبوع محققا 
إيــرادات بلغــت 6.4 مليــون دوالر. 
بلنت،  إمييلــي  بطولــة  الفيلــم 
وجون كراسينســكي، ومن إخراج 

جونكراسينسكي أيضا.

الغوريال ريتشارد يعشق 
التصوير ويبتسم للكاميرات

لألسبوع الثالث.. 
"أفينغرز" في الصدارة

شــابة  أطلقــت 
تدعــى  مصريــة 
رؤوف،  أســماء 
وسائط  على  مبادرة 
االجتماعي،  التواصل 
ملصر  سياحيا  للترويج 
رمضان  شــهر  خــالل 

املقبل.
وحتمل املبادرة، اسم "مصر 
شكل  على  وتأتي  أحلى"، 
بالفوازير  تشبه  مسابقة، 
الرمضانيــة، مدتهــا 90 

ثانية.
وتفاعلــت العديــد مــن 
والشــركات  اجلهــات 

السياحي  بقطاع  املعنية 
مع املبــادرة، لتقدمي عمل 
من  املزيد  يجتــذب  ناجح 
مصر،  إلــى  الســائحني 
موسم  اقتراب  مع  خاصة 
العطالت، الذي يتزامن مع 
عطلــة رمضان في بعض 
الــدول العربيــة وعطلة 

عيد الفطر املبارك.
وتــرى صاحبة املبــادرة أن 
اإللكترونــي،  التســويق 
التي  األســرع  الطريقــة 
تتوافــق مــع متغيــرات 
على  والقــادرة  العصــر، 
مختلــف  مخاطبــة 

الفئـات.

فوازير رمضانية لترويج السياحة بمصر
الصباح الجديد - وكاالت:
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