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بغــداد - وعــد الشــمري 
ووكاالت:

باتت نتائــج االنتخابات البرملانية 
الثاني عشــر من  التي جرت في 
الشــهر اجلاري، بحكم احملسومة 
التي  النعــوت  الرغــم من  على 
التي  واالتهامــات  بهــا  وصفت 
وجههــا اخلاســرون فيهــا الى 
العليــا  املســتقلة  املفوضيــة 
واطراف  جهات  والى  لالنتخابات، 
سياسية فائزة لم يجرؤ أي منهم 
على تســمية احدها، فمن اصل  
1416 شــكوى من النتائج تقدم 
بها نواب ومرشــحون خاســرون 
أصحابها  ادعــى  املفوضية،  الى 
تزد  لــم  وتزوير،  حــدوث خــروق 
الشــكاوى احلمر التي تستوجب 
دالئل قطعية تســتوجب حتقيقا 
من املفوضيــة او القضاء اخملتص 
عــن 33 شــكوى، في حــن بلغ 
التي  عدد الشــكاوى الصفــراء 
لعدم  اهمالها  املفوضية  بإمكان 
توافر األدلة والشــهود فيها 960 
شــكوى، في حن بلغت اخلضراء 
منها والتي حتتمل فتح التحقيق 

423 شكوى.
وفي حن أعلنت املفوضية العليا 
لالنتخابات  النهائيــة  النتائــج 
فجر امــس في مؤمتــر صحفي، 
تداعــى النــواب اخلاســرون الى 
عقــد جلســة اســتثنائية يوم 
امس نفســه، وصفت فيما بعد 
بالتداولية لعدم اكتمال النصاب، 
وكان قــد ترأســها رئيس اجمللس 
ســليم اجلبــوري الذي بــات في 
عداد اخلاســرين، ألنه لم يحصل 
علــى األصــوات املطلوبــة بعد 
ترشــحه على ائتــالف الوطنية، 
وهذا في وقت اكــد فيه خبيران 
قانونيان أمس الســبت، أن نتائج 
انتخابات عضوية مجلس النواب 
الرابعة لم تصل بعد إلى  للدورة 
املرحلــة النهائيــة، ولفتا إلى أن 
حســمها يتطلب انهاء الطعون 
املقدمة امــام مجلس املفوضن 
لالنتخابات،  العليا  املفوضية  في 

املشــكلة  القضائية  والهيئــة 
من اعضــاء في محكمة التمييز 
املرحلة  ان  إلى  واشــارا  االحتادية، 
االخيرة -قبل عقد اجللسة االولى- 
االحتادية  احملكمة  امام  ســتكون 
العليــا للمصادقة على الفائزين 
بعــد تفحــص اســمائهم من 
الناحيتن الدستورية والقانونية.

أسبوع للبت بالطعون
حيدر  القانونــي  اخلبيــر  وقــال 
الصوفي في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "نتائــج االنتخابات 
التي مت االعالن عنها فجر االمس 
تعــّد شــبه نهائيــة وليســت 

حاسمة بنحو تام".
أن "املتضررين من  وتابع الصوفي 
املرشــحن لهم حــق االعتراض 
علــى النتائــج أمــام مجلــس 
املفوضيــة"،  فــي  املفوضــن 
رفض  مت  حــال  "في  مســتدركا 
تلك االعتراضات ميكنهم اللجوء 
إلى الهيئة القضائية املشــكلة 
مبوجب قانون االنتخابات واملكونة 
متفرغن  غيــر  اعضاء  ثالثة  من 
معينــن من محكمــة التمييز 
االحتادية لنظر الطعون احملالة عبر 
مجلس املفوضن، او مباشرة من 

املتضررين".
وأشار إلى أن "هذه العملية ميكن 
أن تستغرق اسبوعاً واحداً فقط، 
الطعون  جميــع  اجناز  يتم  حيث 
ســواء امام مجلس املفوضن، أم 

الهيئة القضائية".
ولفت الصوفي إلى أن "تعليمات 

املفوضية حــددت ثالثة انواع من 
تؤثر  التي  احلمراء  وهي  الشكاوى 
فــي نتائــج االنتخابــات، وثانية 
خضراء ال تؤثر فــي النتائج لكن 
فيهــا،  التحقيــق  يســتوجب 

وثالثة صنفــت على انها صفراء 
إلى شــروطها  التي تفتقر  وهي 
الشكلية واملوضوعية ما يقتضي 

ردها مباشرة".
لتلك  املفوضية  "انهــاء  أن  وبن 

امام  االعتراضات سنكون حينها 
نتائج نهائية لكــن غير مصادق 
عليها، حيث يجب ارســالها إلى 
لغرض  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
املصادقــة وفــق املــادة )93( من 

الدستور".
وأكد اخلبير القانوني ان "احملكمة 
االسماء  بتفحص  تقوم  االحتادية 
الدســتورية  الناحيتــن  مــن 
هناك  تكــون  فقد  والقانونيــة، 

الفائزين  شكاوى بحق قسم من 
يقتضي حسمها قبل املصادقة".

أن "الدستور  إلى  ولفت الصوفي 
اوجب على رئيس اجلمهورية دعوة 
فيها  يتم  جلســة  إلى  الفائزين 
ترديد اليمــن خالل )15( يوماً من 
تاريخ املصادقة، وبعدها يصبحون 
نواباً في الــدورة النيابية الرابعة 

للسنوات )-2018 2022(".
مــن جانبــه، ذكر خبيــر قانوني 
االخر، طارق حــرب، إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "دورة مجلس النواب 
احلالــي تنتهي فــي الثالثن من 

شهر حزيران املقبل".
الدورة  "نــواب  أن  وأضاف حــرب 
 ،)2018  2014-( للسنوات  احلالية 
ميارسون صالحياتهم التشريعية 
والرقابيــة فيما تبقــى من هذه 
املــدة بنحو كامــل، وفق ما نص 
عليه الدســتور، حتــى وأن جرت 

االنتخابات واعلنت النتائج".
وأشــار إلى أن "اي قــرار يتخذه 
مجلــس النواب ويتعلق بســير 
العملية االنتخابية يجب أن يأتي 

بتشاور مع احلكومة".
"الظــروف  أن  حــرب  وأوضــح 
السياسية احلالية حتول دون اتخاذ 
هكذا قرارات كالتي تتعلق باعادة 
االنتخابات مرة اخرى كما يروج له 

البعض في وسائل االعالم"
احلالية  "النتائج  أن  وشــدد على 
تعد شبه نهائية وبانتظار حسم 
الطعون عليها واملصادقة"، لكنه 
العراقية في  بأن "التجربــة  افاد 
االنتخابات للدورات املاضية تشير 

إلى عدم حصول تأثير كبير على 
النتائج بسبب تلك الطعون".

ويرى حرب أن "االمر قد حســم، 
والســياقات الدســتورية سوف 
تأخــذ مســارها باملصادقة وبدء 
الــدورة اجلديــدة بعــد )30( من 
اختيار  إلى  وصوالً  املقبل،  حزيران 
احلكومة  وتشــكيل  الرئاســات 

املقبلة".
وحدد الدســتور آماد زمنية بعد 
العليا  االحتادية  احملكمة  مصادقة 
علــى نتائــج الفائزيــن الختيار 
ونائبيه  النــواب  رئيس مجلــس 
خالل اجللسة االولى التي تشهد 
ترديد اليمن، علــى أن يتم اعالن 
الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
ايام والذي يتولى خالل  بعد ثالثة 
)15( يومــاً مــن انتخابه تكليف 
االكثر  النيابية  الكتلة  مرشــح 

عدداً بتشكيل احلكومة.

للكيانات الصغيرة حصتها
الضغوط  مــن كل  الرغم  وعلى 
ان  اال  اليهــا،  تعرضــت  التــي 
املفوضيــة العليــا أعلنت نتائج 
االنتخابــات في مؤمتــر صحفي 
امس، مشيرة  قبيل فجر  مفتوح 
إلــى تلقيها 1416 شــكوى في 

النتائج بينها 33 حمراء.
أعلنتها  التــي  االرقــام  ووفــق 
حتالف  فقد حصــل  املفوضيــة 
سائرون 54 مقعداً وحتالف الفتح 
47 مقعــداً وإئتــالف النصر 42 
القانون  دولــة  وإئتالف  مقعــداً 
26 مقعــداً واحلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني 25 مقعداً وإئتالف 
الوطنية 21 مقعداً وتيار احلكمة 

الوطني 20 مقعداً.
وتشــكل هذه القوائم املتصدرة 
للنتائج ما مجموعه 235 مقعداً 
من أصل 329 عدد مقاعد مجلس 

النواب اجلديد.
وتوزعت بقيــة املقاعد بن قوائم 
وكيانــات أخــرى بعضها صغير، 

وحازت على مقعد واحد.
تتمة ص3

نتائج االنتخابات بحكم المحسومة والمصادقة عليها
بعد االنتهاء من الطعون

جانب من مؤمتر اعالن نتائج االنتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر النفط حرص الوزارة على 
االرتقــاء باداء الشــركات الوطنية 
وتطويــر ادائهــا ومبا يســهم في 
تنفيذ املشاريع الفنية والهندسية 
العاملية  املواصفــات  أحــدث  وفق 
املعتمــدة . جاء ذلك خــالل حفل 
توقيع شــركة املعدات الهندسية 
لثالثة عقود منفردة مع  شــركات 
بالصناعات  متخصصــة  عامليــة 
النفطيــة واملشــروعات النفطية 

والصناعيــة  والبتروكيمياويــة 
والبحرية.

وقال وزير النفط جبار علي حســن 
اللعيبي أن خطط الوزارة تهدف الى 
تعزيز التعاون مع الشركات العاملية 
من خالل أَبْرَام عقود الشراكة بهدف 
تنفيذ املشاريع  الفنية والهندسية 
أســس  النفطي على  القطاع  في 
رصينة ، مؤكدا بإن هذه الشــراكة 
ســوف حتقق اهدافنا في اكتساب 
في  املتقدمة  والتكنلوجيــا  اخلبرة 

، فضال  الهندسية  املعدات  تصنيع 
عن حتويل شــركات التمويل الذاتي 
الى شــركات رابحــة ونأمل حتقيق 
هذه االهداف  في غضون السنوات 

القليلة القادمة. 
من جانبه اشــاد مدير عام شركة 
املعــدات الهندســية الثقيلة امنار 
علي حســن بجهود الســيد وزير 
النفط في التوصل الى اتفاقات مع 
الرصينة،  الدولية  الشــركات  هذه 
معبرا  عن امله في حتقيق االهداف 

التــي تســعى لها  الشــركة من 
مع  عقد مشــاركة  توقيــع  خالل 
 Weir engineering ServiceSشركة
Limited االنكليزيــة التــي متتلــك 

القــدرة واالمكانيــة فــي صناعة 
وامللحقات  الدوارة  املعدات  وصيانة 
املســتخدمة في صناعــة النفط 
والبتروكيمياويــات. وعقد  والغــاز 
 KPS metaL مشاركة مع شــركة 
اجليكية  التي  متتلك قدرات واسعة 
النفطية  الصناعــات  في مجــال 

والبتروكيماوية ،
اما العقد الثالث فهو مع شــركة 
واالستشارات  البترولية  املشروعات 
الفنيــة )بتروجت( احدى شــركات 
جمهوريــة  فــي  البتــرول  وزارة 
القدرة  متتلك  التــي  العربية  مصر 
البشــرية  والكــوادر  التنفيذيــة 
واخلبــرة  والتجهيــزات  واملعــدات 
الطويلــة املتميزة في مجال تنفيذ 

املشروعات النفطية ..
تتمة ص3

توقيع عقود شراكة نفطية مع ثالث شركات عالمية

االنتخابات العراقية والمصالح
األميركية: الرؤية التطلعية

اإليزيديون يحملون الحزب الديمقراطي 
الكردستاني "نكستهم االنتخابية" 23

33 شكوى حمراء من أصل 1416 تلقتها المفوضية

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أجرت عدة قاذفــات قنابل صينية 
األولى في  للمــرة  عمليات هبوط 
إحدى جــزر بحر الصــن اجلنوبي 
املتنــازع عليه، فــي خطوة ميكن 
ان تثيــر مجددا توتــرات بن الدول 
املطلة على هذه املنطقة البحرية 

احليوية واالستراتيجية.
وشاركت قاذفات من انواع مختلفة 
بينها الطائرة بعيــدة املدى أتش-
6 كاي القادرة على حمل اســلحة 
نوويــة في تدريبــات على الهبوط 
لم  جزيرة  مــدارج  علــى  واالقالع 
يكشف اســمها، وذلك بعد اجراء 
محــاكاة لعمليات قصف الهداف 
في البحر، وفق مــا ذكرت القوات 

البحرية الصينية في بيان.
مينغليانغ  وانــغ  عن  البيان  ونقل 
اخلبير فــي الشــؤون الدفاعية ان 
تدريبات االقالع والهبوط على جزر 
في بحر الصن اجلنوبي ستساعد 
القوات اجلوية الصينية في "تقوية 

مع  للتعامل  القتاليــة  قدراتهــا 
تهديدات أمنية بحرية".

ويأتي هــذا االعالن بعد أســابيع 
على تقرير بثته قناة "ســي ان بي 

ســي" األميركيــة أفــاد نقال عن 
بأن  أميركية  اســتخبارية  مصادر 
الصــن نصبت أنظمــة صواريخ 
مضــادة للســفن والطائرات في 

فيتنام  تطالب  التي  سبارتلي  جزر 
والفيليبن ايضا بالسيادة عليها.

وحذرت واشــنطن من ان بكن قد 
تواجه "عواقب" لم حتددها بسبب 

انشــطتها العســكرية في بحر 
الصن اجلنوبــي، وقالت انها اثارت 

القضية مع الصن.
وغــّردت اخلبيــرة فــي الشــؤون 
الصينيــة فــي مركز الدراســات 
االســتراتيجية والدوليــة بونــي 
غالســير "اعتقد انها املرة االولى 
حتــط فيها قاذفة قنابــل في بحر 

الصن اجلنوبي".
وذكر حتليل نشر على موقع املركز 
ان موقع املدرج الذي هبطت عليه 
وودي  انــه جزيرة  يعتقد  القاذفات 
حيث أكبر قاعدة عسكرية صينية 
تطالب  التــي  باراســيل  جزر  في 

فيتنام وتايوان بالسيادة عليها.
وتتنــازع منــذ ســنوات الصــن 
والفيليبن وبروناي وماليزيا وفيتنام 
املطالبة بحق الســيادة على هذه 
املنطقة البحريــة التي تعتبر ممرا 
حيويــا لطرق الشــحن كما انها 

حتوي احتياطات نفط وغاز كبيرة.
تتمة ص3

تقريـر

قاذفات قنابل صينية تهبط للمرة األولى في جزيرة ببحرها الجنوبي

بغداد ـ الصباح الجديد:تقرير
كشف مســؤول رفيع في مكتب 
القائــد العام للقوات املســلحة 
حيــدر العبــادي، أن األخيــر وّجه 
باعتقال أي شــخصية سياسية 
حتــاول زّج امللف األمنــي بالصراع 

السياسي.

ونقلــت مصــادر صحفيــة عن 
مســؤول عراقي قولــه ان "رئيس 
أوعــز  العبــادي  حيــدر  الــوزراء 
القوات املســلحة  لكافة وحدات 
والشرطة  باجليش  العراقية، ممثلة 
احمللية والشــرطة االحتادية وجهاز 
مكافحة اإلرهاب واالســتخبارات 

والتشــكيالت  احلــدود  وحــرس 
األخرى، بعدم التدّخل في الشــأن 
االنتخابي أو التنافس السياســي 
امللف  واعتبار  الكتــل،  بن  احلالي 
األمنــي معزوالً بالكامــل عن أي 

ملف آخر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
األميركية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
"البنتاغــون"، أن ثقــة الواليــات 
املتحدة باجليــش العراقي ما تزال 
كاملة والعالقــات بن اجلانبن لن 
تتغير على الرغم مــن فوز التيار 
االنتخابات  في  الشيعي  الصدري 

البرملانية املاضية.
وقال رئيس القيادة املركزية للقوات 
بالعمليات في  املعنية  األميركية، 
الشــرق األوســط، اجلنرال جوزف 
فوتيــل، في تصريــح صحفي ردا 
تدهور  احتمال  على ســؤال حول 
العالقات مــع اجليش العراقي في 

حال تسلم التيار الصدري بزعامة 
رئاســة احلكومة،  مقتدى الصدر 
مبغادرة  مــرارا  أنه طالب  ســيما 
القوات األميركيــة العراق "لدينا 
عالقــات قوية جدا مع قوات األمن 

العراقية".
تتمة ص3

العبادي: من يزّج الملف األمني
بالصراع السياسي يعتقل

البنتاغون: قّوات األمن العراقية بعيدة
عن السياسة وعالقتنا بها قوية

خســر العديد مــن النــواب القدماء 
وبعض الوزراء املرشــحن في انتخابات 

مجلس النواب 2018.
ولم يحقق املرشحون العدد الكافي من 
األصوات ليعودوا إلــى البرملان، أو ميثلوا 

ناخبيهم فــي حقيبة وزارية أو منصب 
حكومي.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها 
املفوضية فجر أمس الســبت، فان أبرز 
النواب اخلاســرين هــم كل من :)حنان 

الفتــالوي، ســليم اجلبــوري، محمود 
املشــهداني، خالد االســدي، ميسون 
الدملوجــي، همــام حمــودي، عباس 
البياتــي، حيدر املال، محمود احلســن، 
علي العالق، صادق الركابي، عزيز كاظم 

علوان، محمد اللــكاش، عامر اخلزاعي، 
رحيم الدراجي، وجاسم محمد جعفر(.
النائب مشــعان  كما خســر كل من 
الربيعي،  يزن، وموفــق  اجلبوري وجنلــه 

والسياسي اخملضرم حسن العلوي.

أمــا أبرز الــوزراء اخلاســرون، فهم كل 
نافع  آن  والبلديات  وزيرة االســكان  من 
االوســي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، 
ووزيــر التخطيــط والتجارة ســلمان 

اجلميلي، ووزير العدل حيدر الزاملي.

أبرز الخاسرين

ينعى رئيس التحرير األستاذ إسماعيل زاير وأسرة حترير جريدة الصباح اجلديد املغفور له عادل 
مراد الشخصية السياسية الكردية العراقية املناضلة سكرتير اجمللس املركزي لالحتاد الوطني 
الكردستاني وأحد مؤسســيه، والذي وافته املنية صباح يوم اجلمعة املوافق )2018/5/18( بعد 

صراع طويل مع املرض.
وكان الراحل أحد أهم وأبرز أعمدة وركائز النضال السياسي والكفاح املسلح ضد الدكتاتورية 
منذ ستينيات القرن املاضي، مناضال وطنيا صلباً، جمع بني الفكر القومي اإلنساني والوطنية 
الصادقة، فضالً عن إميانه العميق بالفكر الدميقراطي التقدمي والشــعور العالي باملسؤولية 
ومقارعة االستبداد واالضطهاد، انخرط في الدفاع عن شعبه وأمته منذ نعومة أظفاره، كأحد 
أبــرز مناضلي املعارضــة العراقية املناهضة للدكتاتورية واملضحية مــن أجل عراق دميقراطي 

فدرالي موحد متقدم وحر.
كان الفقيــد حريصا على بناء أفضــل العالقات بني الكرد والعــرب والقوميات األخرى, محبا 

للسالم مؤمنا بالتعايش السلمي واحلوار.
وإذ يعزي رئيس حترير الصباح اجلديد الشــعب الكردي وشعب العراق برحيل هذه الشخصية 
السياسية الدبلوماسية الفذة، فإنه يصف رحيل الفقيد خسارة كبيرة للنضال الدميقراطي 

في العراق وكردستان على حد سواء.
تغمد اهلل الفقيد برحمته الواسعة

لعائلته وذويه ولرفاقه الصبر والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

نعي

حاملة طائرات صينية



شؤون عراقية2

متابعة الصباح الجديد:

مدينــة حلبجة  فــي  اختتمــت 
دورة تدريبية  اول  باقليم كردستان 
في مجــال حقوق االنســان التي 
اقيمــت حتت شــعار » آليات االمم 
املتحدة حلماية حقوق االنســان » 
بالتعاون مع منظمة نوى الكردية 
مبشاركة نشــطاء حقوق االنسان 
املنظمات  العاملــة في  واملالكات 
غيــر احلكوميــة فــي محافظة 

حلبجة .
وركــزت الــدورة التدريبيــة التي 
تعد جزءا من سلســلة نشاطات 
االنســان  حقوق  مكتب  ينظمها 
لدعــم منظمات اجملتمــع املدني 
واملؤسسات االقليمية التي تعمل 
فــي مجال حمايــة وتعزيز حقوق 
االنســان على تعريــف املنظمات 
آليات االمم  غير احلكومية بشــتى 
املتحــدة حلماية حقوق االنســان 
وامكانية املنظمات غير احلكومية 
من االســهام والتعــاون مع هذه 
التقارير حول  ، كتبــادل  االليــات 
شــتى مســائل حقوق االنسان ، 
مبشاركة 28 شخصا من املنظمات 
حلبجة  مدينة  في  احلكومية  غير 

واملناطق اجملاورة لها . 
واوضح املدير العــام ملنظمة نوى 
قيصــر رحمان احمــد ان التدريب 
كان االول مــن نوعه الذي يُقام في 
مدينة حلبجة فــي مجال مبادئ 
حقوق االنســان وحمايــة وتعزيز 
غير  للمنظمات  االنســان  حقوق 
احلكوميــة ، مضيفــا ان حلبجة 
وقت  منذ  الفرصــة  انتظرت هذه 

طويل.
واشار الى ان مبادرة مكتب حقوق 
في  جاءت  اليونامي  في  االنســان 
الوقت املناسب للقيام بهذه الدورة 
التدريبية ، لقد كان التدريب مفيدا 
للغايــة حول كيفية اســتعمال 
 ، اإلنســان  آليات حمايــة حقوق 
وهي فرصــة تعليميــة ممتازة ألن 
كانت  املناقشــة  قيد  املوضوعات 
املشــاركني  جميع  علــى  جديدة 
تقريًبا ، بهدف أن تتعرف املنظمات 
غير احلكومية في حلبجة وتتبنى 
لتطبيق آليات االمم املتحدة » وذلك 
العاملني في  من أجــل تســليح 
املنظمات غيــر احلكومية مبعايير 

احلماية الدولية حلقوق اإلنسان« .
من جانبها قالت احدى املشاركات 
هازة احمد عثمــان ان في حلبجة 

العديد من النشطاء ولكنهم في 
وضــع غير مــؤات ألن هناك فرصا 
قليلــة للتدريب داخــل مدينتهم 
، مضيفــة ان األهم مــن ذلك ان 
األنشــطة في حلبجة كانت على 
املســتوى احمللي ، في حني أن هذه 
الدورة هي على املســتوى الدولي 
األمم  بآليات  يتعلــق  فيما  وخاصة 
 ، اإلنســان  املتحدة حلماية حقوق 
وهي خطــوة لطاملا كانت حلبجة 

بحاجة إليها«. 
وفي ختام الدورة وزع مكتب حقوق 
االنســان 60 نســخة مــن كتاب 
املعاهدات الدولية الرئيسة التسع 
حلقوق االنســان باللغــة الكردية 

على املشاركني و املشاركات.    
على صعيد متصل اجرت بعثة األمم 
)يونامي(  العراق  ملساعدة  املتحدة 
سلســلًة من االرتباطات مع جيل 
الشــباب لتعزيز التفاهم املتبادل 
االجتماعية  البعثة  أنشطة  وبيان 

والسياسية، ولالستماع إلى أفكار 
على  احمللية  اجملتمعات  واهتمامات 

مستوى القواعد الشعبية. 
اجلمهور  مــع  جهوده  إطــار  وفي 
اســتضاف  اإلقليم،  فــي  املتنوع 
مكتــب يونامــي في كردســتان 
مجموعًة من الطلبة من قســم 
العالقــات الدوليــة فــي جامعة 
إشيك )أربيل( في 18 نيسان/ أبريل 
2018. حيــث قــّدم رئيس املكتب 
ريكاردو رودريغيز للطلبِة حملًة عامًة 
عن عمل األمم املتحــدة في إقليم 
كردستان. كما قّدم إلى جانب كلٍّ 
من مســؤول الشــؤون اإلنسانية 
بدر الدين محمود ومسؤول حقوق 
اإلنسان زيتو ســياني شرحاً لدور 
وموضوعاٍت  وأنشــطتها  البعثة 
عامــٍة ذاِت صلــٍة بــاألمم املتحدة 
مثل الشــؤون السياسية وحقوق 

اإلنسان والشؤون اإلنسانية. 
وقامت البعثــة باصطحاب أربعٍة 

وعشرين طالباً )تسعة من الذكور 
و15 مــن اإلناث( برفقة د. دلشــاد 
حمــد، رئيــس قســم العالقات 
الدوليــة في جامعة إشــيك، في 
املكتب  في مجّمع  ميدانيٍة  جولٍة 
في  يونامــي  لبعثــة  اإلقليمــي 
املوظفني  مباشرًة  وشاهدوا  أربيل، 
الوطنيــني والدوليني وهــم يؤّدون 

عملهم إلجناز والية البعثة. 
يونامي  إن بعثــة  رودريغيز  وقــال 
لديهــا بالفعــل تعــاوٌن جيٌد مع 
ســلطات اإلقليم ومؤسســاته ، 
وأن قيــادة البعثة تزور كردســتان 
املســؤولني  بكبار  وتلتقي  مــراراً 
في اإلقليم. وتقّدم أقســام بعثة 
تدريبيٍة  دوراٍت  املعنيــة  يونامــي 
احلكوميــة  غيــر  للمنظمــات 
حــول حقــوق اإلنســان والنــوع 
في  املثال،  على سبيل  االجتماعي 
السياســي  املكتب  يتعامل  حني 
السياســية  األحزاب  شــتى  مع 

واجلهــات الفاعلة ومــع األقليات 
لالســتماع آلرائهــم. إضافة إلى 
اإلنسان  أجرى مكتب حقوق  ذلك، 
في أربيل سلســلًة مــن الندوات 
حول أساســيات حقوق اإلنســان 
في جامعات إقليم كردستان مثل 
جامعة كردستان - هولير وجامعة 
صــالح الديــن - أربيــل وجامعة 
جيهان فــي أربيل. ومن املقّرر عقُد 
عددٍ من الندوات في جامعاٍت أخرى 
وفي مؤسســات إقليم كردستان 

في املستقبل القريب. 
أن مثل هذه  إلى  رودريغيز  وأشــار 
فائدتها  تقتصــر  لــن  الزيــارات 
على توضيــح عمــل يونامي، بل 
ســتمّكُن البعثَة من أن تعرف من 
 ، واهتماماتهم  أفكارهــم  الناس 
مثيرًة  مناســبًة  هذه  كانت  وقال 
لالهتمــام بالنســبة لــي للقاء 
التدريســيني والطلبة في جامعة 
إشيك. فقد أجرينا مناقشاٍت حيًة 

حــول دور األمم املتحــدة وتصورات 
اجلمهــور في إقليم كردســتان.« 
وأضــاف خــالل لقــاءه بالطلبة: 
منكم  للتعلم  مناســبًة  »كانت 
أيضاً. وطلبــة اجلامعات أمثالكم 
ســيكونون من بني أولئــك الذين 
مجتمعاتهم  مستقبل  يرسمون 

وبلدهم.«
مــن جانبــه ســّلط د. حمد من 
جامعة إشــيك الضوء على جتربة 
»هذه  وقــال  لطلبتــه  التعلــم 
أنها  إذ  الزيــارات مهمٌة للغايــة، 
تساعد الطلبة في ترجمة احملتوى 
إلى  اجلامعة  تقّدمه  الذي  النظري 
الواقعي.  العالم  في  عمليٍة  خبرٍة 
لقد كانت فرصًة عظيمًة لطلبتنا 
في قسم العالقات الدولية ملقابلة 
فريق يونامي في إقليم كردســتان 
واالنخــراِط في مناقشــاٍت بّناءٍة 
حول عمــل األمم املتحــدة وبعثة 

يونامي.«

اختتام أول دورة تدريبية في مجال حقوق اإلنسان 
للمنظمات غير الحكومية في حلبجة

أقامها مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق »يونامي«
د. علي شمخي 

يحفل املشــهد السياســي فــي العراق 
بالكثير من التناقضات ويصيب الفشــل 
الكثير مــن املعاجلات التــي يفترض انها 
وجدت حللحلة الكثير من القضايا العالقة 
ولرمبا كانت التجربة السياسية في العراق 
مثاال حيا ميكن من خالله االســتدالل على 
التعثــر املتكرر فــي تطبيــق الكثير من 
الرغم  االســتحقاقات الدميقراطية وعلى 
من تشخيص تلك االخطاء واملعوقات التي 
تســببت بهذا التعثر اال ان حلول احلكومة 
والسلطة التشــريعية والقضائية بقيت 
قاصــرة ومبتــورة الترقى الى مســتويات 
النجاح واذا كان هذا شــيئا سيئا للنظام 
الدميقراطــي فــي العراق فان االســوأ هو 
االصرار على عــدم االلتفات لكل االصوات 
واملناشــدات واالقتراحــات البديلــة التي 
طرحت ويجري طرحها باستمرار ملساعدة 
القائمني على شــؤون الدولة وميكن القول 
ان موضوعــة  االنتخابات النيابية في هذا 
البلد شكل باستمرار امنوذجا ملا نقوله بهذا 
الشــان فقد فشل النظام السياسي ممثال 
اخملتلفة  السياســية  والكيانات  باالحزاب 
في وضع الية شــفافة وحاسمة ميكن من 
خاللها تثبيــت دعائم الدميقراطية باعتبار 
ان مفصــل االنتخابات هــو املفصل االبرز 
واالهم الــذي ميكن من خالله بناء وتطبيق 
االســتحقاقات االخرى فقد مورست بحق 
املفوضية املستقلة لالنتخابات العديد من 
االنتهاكات واصبح هذا الكيان املؤسساتي 
واســهمت  والتقلبات  للتجريــب  عرضة 
نــوازع واطماع هــذه االحــزاب والكيانات 
املفوضيــة وحرفها عن  في ضعضة هذه 
مســارها الصحيــح وبانــت عيوبها في 
االنتخابات الســابقة وتصاعدت الدعوات 
لتغيير الية ونسق اختيار اعضاء املفوضية 
وابعادها عن التأثيرات احلزبية املقيتة وكان 
امرا سيئا ان اليلتفت احد لهذا اخلرق وكان 
االسوأ ايضا ان نصل حالة يرثى لها متثلت 
الســابقة قبل عدة  باملفوضية  باالطاحة 
وتشكيل مفوضية جديدة بشكل  شهور 
فوضوي ومن دون متحيص واختبار حقيقي 
انفسهم وسط  العراقيون  ليجد  وشفاف 
حالة من الفوضــى واداء مهلهل في كل 
مفاصل عمــل املفوضية مما ولد شــعورا 
ناقما اضيف الى مشــاهد السخط التي 
تسيدت الشــارع العراقي قبل االنتخابات 
وخلقت هذه االجواء فتنة جديدة سيكون 
لها تداعيات كثيرة على املشهد السياسي 
وعلى ســمعة العراق كدولة مارست اكثر 
من جتربــة دميقراطية مــن دون ان تتراكم 
خبراتها في هذا اجملال بل تراجعت وفشلت 

واقتربت من مساحات النكوص.

السيء واالسوأ !

تقـرير

مايكل نايتس*

علــى الرغم من األداء القــوي الواضح 
الذي أظهره حتالف »ســائرون« بزعامة 
مقتــدى الصدر في انتخابــات 12 أيار/

مايــو فــي العــراق، إاّل أّن »التعليقات 
املتســرعة« ال تُعد علــى اإلطالق ذات 
جدوى بالنســبة لالنتخابات العراقية، 
ألن الشعب بحّد ذاته ال ينتخب مباشرة 
رئيس الــوزراء وحكومته، وألن العملية 

طويلة ومعقدة.
وعوضاً عــن ذلك، يقوم النــواب البالغ 
عددهم 329 نائبــاً بتعيني رئيس الوزراء 
مــن خالل حتقيق أغلبيــة 165 مقعداً، 
بغــض النظر عــن انتماءاتهم احلزبية 
واالصطفافــات مــا قبــل االنتخابات. 
االحتماالت  أن جميــع  ذلــك  ويعنــي 
تبقى مطروحــة في اليــوم الذي يلي 
إقفــال صناديــق االقتراع ورمبــا طيلة 
أشــهر قادمة. وإذا اســتغرق تشكيل 
حكومة وقتــاً طويالً كمــا حصل في 
عام 2014، فسيجري تشكيلها في 20 
إذا استغرق  أما   .2018 أيلول/ســبتمبر 
 ،2010 289 يومــاً كعــام  تشــكيلها 
فستباشــر احلكومة اجلديــدة عملها 
فــي 25 شــباط/فبراير 2019. وقد تقع 
النتيجة األكثر ترجيحــاً هذه املرة في 
منزلة بني هذين السيناريوهني حيث قد 
تتشــكل احلكومة اجلديدة في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2018. 
وال ميلــك أي ائتالف عراقــي أُقيم قبل 

احلكومة  لتشــكيل  االنتخابات فرصة 
مبفرده، وعادة ما يكون مزيج يضم ستة 
إلى ثمانية قوائــم ضرورياً، مما يدل على 
مدى عــدم انتظام فرز األصــوات. ومع 
ذلك، أعلنت »املفوضية العليا املستقلة 
املؤقتة  النتائج  العراق  في  لالنتخابات« 
في 14 أيار/مايو، التي أشارت إلى احلجم 
األربع  املتنوعــة  للشــرائح  النســبي 
والعشــرين التي تشكل البرملان املؤلف 
النتائج  لهذه  329 مقعداً. ووفقــاً  من 
املؤقتــة، والتي من غيــر املرجح أن يتم 
القوائم  فــإن  تغييرها بشــكل كبير، 
العشــرة األولى هي: »سائرون« ملقتدى 
الصــدر، التي جتمع الكوادر الشــعبية 
واجملتمع  الشــيوعيني  مع  اإلســالمية 

املدني، 54 مقعداً )16.4٪(.
• »حتالف الفتح« برئاسة هادي العامري 

- 47 مقعداً )14.2٪(
• »ائتالف النصر« برئاســة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي - 42 مقعداً )12.7٪(
• »احلزب الدميقراطي الكردستاني« - 26 

مقعداً )7.9٪(
• »ائتالف دولة القانون« برئاســة نوري 

املالكي - 25 مقعداً )7.5٪(
• »إئتالف الوطنية« برئاسة أياد عالوي - 

21 مقعداً )6.3٪(.
• »تيار احلكمة الوطني« برئاســة عمار 

احلكيم - 19 مقعداً )5.7٪(
• »حتالــف القــرار العراقي« برئاســة 

أسامة النجيفي - 19 مقعداً )5.7٪(.
 17  - الكردســتاني«  الوطني  • »االحتاد 

مقعداً )5.1٪(

• قائمــة »غوران« )من كردســتان( - 7 
مقاعد )2.1٪(

وقد تندرج احلكومــة العراقية القادمة 
يطرح  مما  أساســيتني،  صيغتني  ضمن 
حتديات وفرصاً مختلفــة أمام الواليات 

املتحدة:
حكومــة تنــوع األغلبية. ســتتطلب 
إلى[ بعض  ]احلاجــة  األولــى  الصيغة 
األغلبية  التي تشمل عناصر  الترتيبات 
واملتعددة الطوائف واألعراق. إنه مفهوم 
مقتدى الصدر وقد يشــمل ضم بعض 

الفصائــل )مــن بينها فصيلتــه( إلى 
احلكومة واستبعاد أخرى منها )»حتالف 
الفتــح« و »ائتالف دولــة القانون« - أي 
تلــك األقرب إلى إيران(، مما يشــكل أول 
تاريخ  فــي  رســمية  برملانية  معارضة 
العــراق ما بعــد 2003. ويجب أن تكون 
احلكومــة بالفعل متعــددة الطوائف 
واألعراق لتحقيــق أغلبية 165 مقعداً. 
وقد يشــجع الصــدر صدور بيــان عام 
مــن نوع ما لهذه التشــكيلة اجلديدة: 
على  وتركيز  تكنوقراطيــة،  حكومــة 

مكافحــة الفســاد، ونهج شــعبوي 
اقتصادي، ممزوجة جميعها بكره معتدل 
لألجانب يحّد من التأثيرات اخلارجية في 

البالد.
حكومة وحدة فوضويــة. من املؤكد أن 
الفكرة املتطرفة أعاله تثير توتر الكتل 
السياسيني  املســؤولني  وأبرز  الرئيسة 
القدمــاء. إضافــة إلى ذلــك، يبدو أن 
مقتدى الصدر مســتعد إلثارة استياء 
شــركائه فــي االئتالف وقــد ال يكون 
العمل معه سهالً. ومن املرجح أال تسر 

وكيلَْيها  اســتثناء  احتمال  إزاء  إيــران 
»حتالف الفتح« و«ائتالف دولة القانون« 
من احلكومة. وقد يهدد هذان التكتالن، 
جيداً،  مسلحة  مبيليشــيات  املرتبطان 
بالقيــام بتحركات معرقلة إذا شــعرا 
بأنه سيتّم إقصاؤهما. ولهذه األسباب، 
قد تلجــأ الكتل العراقيــة األكبر إلى 
العــادة القدمية املتمثلة في تشــكيل 
حكومة وحدة وطنيــة »من اجلميع وال 
أنها ستشــمل جميع  أحد«، مما يعني 
اجلهات الفاعلة تقريباً، ولكن أي منها ال 
تتفق على مجموعة أهداف، باســتثناء 
تقســيم الــوزارات إلــى إقطاعيــات 
سياسية. وقد تســفر النتيجة األكثر 
ترجيحاً في حكومة وحدة وطنية قيام 
»دائــرة داخلية« شــيعية تضم جميع 
باســتثناء فصيــل مقتدى  الفصائل، 
الصدر، الذي قد ينســحب إلى صفوف 
املعارضــة إذا مت رفض امنوذجــه لتنوع 
فقد  اخلارجية«  »الدائــرة  أما  األغلبية. 
تشــمل األكراد والســّنة وغيرهم، مما 
يجعل األغلبية تتخطى الـ 165 مقعداً، 

األمر الذي يضفي شعوراً بالشمولية.
على العراق اتخاذ القرار - أو باألحرى إن 
العراقيني.  للسياســيني  متروك  اخليار 
وال يجــب أن يتفاجأ أحد إذا اختار هؤالء 
اخليار األخيــر، الذي يُعــد مألوفاً أكثر 
وأقل عرضــة لعرقلة شــبكات احملاباة 

السياسية التقليدية.
ومهما كانت العناوين الرئيسة، ال يجدر 
أن تشعر بخيبة أمل  املتحدة  بالواليات 
إزاء النتائج احملققة حتى اآلن أو باخلوف 

منها. فتأييد شــعبي أقوى لرؤية حيدر 
العبادي املعتدلة والتقدمية للعراق كان 
من شــأنه أن يُطمئن الواليات املتحدة 
وحلفاء العــراق الغربيني اآلخرين، لكن 
هنــاك بعض احلقائق يجب أن تؤخذ في 
االعتبار. فال ميكن لنتائج اســتطالعات 
الرأي وال ألي عملية تشــكيل حكومة 
أن تضمن مصالح الواليات املتحدة في 
العــراق: فحماية املصالــح االميركية 
هي عمليــة ال تنتهي، وليســت حدثاً 
يجري كل أربع ســنوات. ويجب احلكم 
على العبــادي - أو أي رئيس وزراء عراقي 
آخر - اســتناداً إلى أفعالــه وليس إلى 
الواليات  ناحية أخرى، على  هويته. ومن 
املتحــدة أن تُبقــي تركيزهــا منصباً 
العراق  الرئيســة فــي  على مصاحلها 
- االســتقرار واالنفتاح على الشراكة - 
التي سيخدمها على أفضل وجه زعيم 
يطبق سياسة استيعابية شاملة جتاه 
ويعتمد  العراقيــة،  اجملتمعــات  جميع 
سياســات ذكيــة ملكافحــة اإلرهاب، 
ويدعــم إجــراء إصالحــات اقتصادية، 
ويُبقي العراق محايداً وســط التوترات 
في املنطقــة، ويبحث عــن اإلمكانات 
الكامنة في اتفاق »اإلطار االستراتيجي 
بني الواليات املتحدة والعراق« املوقع عام 

.2008

*مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد 
واشــنطن، وكان قد عمــل في جميع 
بتغطية  وقــام  العراقية  احملافظــات 
جميع انتخابات البالد منذ عام 2005.

االنتخابات العراقية والمصالح األميركية: الرؤية التطلعية

صورة من الدورة التدريبية

ركزت الدورة التدريبية 
على تعريف المنظمات 
غير الحكومية بشتى 
آليات االمم المتحدة 
لحماية حقوق االنسان 
وامكانية المنظمات غير 
الحكومية من االسهام 
والتعاون مع هذه االليات 
، كتبادل التقارير حول 
شتى مسائل حقوق 
االنسان ، بمشاركة 28 
شخصا من المنظمات 
غير الحكومية في 
مدينة حلبجة والمناطق 
المجاورة لها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعــت هيئــة االنــواء اجلوية، 
أمس الســبت، ان يكون الطقس 
مســتقرا خالل اليومني املقبلني، 
فيما أشارت إلى ان البالد ستشهد 
أمطــارا متفرقة وتصاعدا للغبار 

يوم الثالثاء املقبل.
وذكــرت الهيئة في بيــان تلقت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه، ان 

الوسطى  املنطقة  في  »الطقس 
ليــوم الثالثــاء املقبل ســيكون 
غائما مع فرصة لتساقط امطار 
للغبار،  خفيفة متفرقة وتصاعد 
املنطقة  فــي  ســيكون  فيمــا 
الشــمالية غائمــا مــع فرصة 
لتســاقط زخات مطر في اماكن 

متفرقة تكون رعدية احيانا«.
 وفي املنطقة اجلنوبية ســيكون 

الطقس غائما مع تساقط زخات 
ليال  اماكــن متفرقة  مطر فــي 

تكون رعدية أحيانا.
يوم  طقس  أن  البيــان،  وأوضــح 
املنطقتني  املقبل فــي  االربعــاء 
سيكون  والشــمالية  الوسطى 
درجات  غائما جزئيا، وستنخفض 
مشيرا  السابق،  اليوم  عن  احلرارة 
الــى ان »الطقس فــي املنطقة 

اجلنوبيــة ســيكون غائمــا مع 
اماكن  زخات مطر في  تســاقط 

متفرقة تكون رعدية احيانا«.
وشــهدت غالببيــة احملافظــات 
بداية  املاضية مــع  األيــام  خالل 
شــهر رمضان، ارتفاعــا تدريجيا 
فــي درجات احلــرارة حيث وصلت 
العظمــى منها فــي العاصمة 

بغداد إلى 38 درجة مئوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مصدر مطلع مبحافظة 
ذي قــار، امس الســبت، عن عدد 
متكنت  التــي  االثريــة  القطــع 
االجهزة االمنية من اســتعادتها 
فــي احملافظة منــذ مطلع العام 

احلالي. 
واخبر املصدر في تصريح صحفي 
ان »االجهزة االمنية مبحافظة ذي 

قار متكنت من استعادة 75 قطعة 
اثريــة منذ مطلع العــام احلالي 
2018، اخرها القبض على شخص 
42 قطعة فــي قضاء  بحوزتــه 
الشطرة شمالي احملافظة«، الفتاً 
الى ان »القطع البقية استرجعت 

بشكل منفرد«.
وبني ان »القطع االثرية ســلمت 
اخملتصة  االثريــة  اجلهــات  الــى 

باحملافظة مــن اجل جردها ضمن 
احملتوى االثري لذي قار«.

وكانــت القوات االمنيــة، القت 
القبــض فــي وقت ســابق على 
شخصني اثنني يعمالن في تهريب 
دخول  محاولتهمــا  عنــد  االثار 

محافظة ذي قار.
وذكر مصدر امنــي  في ذي قار » 
ان قــوة أمنية في ســيطرة درع 

الناصرية  مدخــل  عنــد  اجلنوب 
، القــت القبض علــى اثنني من 
، كانا  مهربي االثار في السيطرة 
قادمني من بغــداد الى الناصرية 
تعود  اثريــة  وبحوزتهمــا قطعا 

إلزمان بعيدة ».
واشار الى » إحالة الشخصني الى 
لينــاال جزائهما  اخملتصة  اجلهات 

العادل ».

ذي قار تستعيد 75 قطعة أثرية منذ مطلع العام أمطار رعدية وتصاعد للغبار منتصف األسبوع
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ناخبون 



بغداد – انفجار يدوية 
العراقية  ذكر مصدر امني في الشرطة 
امس الســبت أن مدنيــني اثنني اصيبا 
بانفجــار رمانة يدوية بعــد هجوم على 

محال جتارية شمالي بغداد.
وقــال املصدر إن "مســلحني مجهولني 
قامــوا برمي رمانة يدويــة على عدد من 
احملال التجاريــة بالقرب مــن فلكة ٨٣ 
الطالبية شمالي بغداد،  ضمن منطقة 
ما اسفر عن اصابة مدنيني اثنني صادف 
مرورهم حلظة وقوع احلــادث" ، مضيفا 
أن "قوة امنيــة وصلت الى مكان احلادث 
ونقلت املصابني الى مستشــفى قريب 
دهم  وشــنت حملــة  العالج  لتلقــي 

وتفتيش بحثا عن املسلحني" 

ديالى – انفجار عبوة 

افاد مصدر محلي فــي محافظة ديالى 
امس السبت أن شابا قتل وأصيب والده 
بجروح بانفجار عبوة ناســفة شــمال 

شرقي احملافظة.
وقال املصــدر إن "عبوة ناســفة كانت 
موضوعــة في طريق زراعــي في اطراف 
خانقني، )100كم شمال شرقي ب عقوبة(، 
انفجــرت، عصر يــوم امس لــدى مرور 
مركبة مدنية ما اسفر عن مقتل شاب 
واصابة والده بجروح حرجة" ، مضيفا أن 
"االجهزة االمنية فتحت حتقيقا باحلادث 

لكشف اجلهة التي تقف وراءه"

كركوك – انفجار ناسفة 
اكد مصــدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة كركــوك امس الســبت أن 
مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة جنوبي 

احملافظة.

وقال املصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة 
على جانب طريق قرب قرية زنقر بقضاء 
داقوق )٣٥ كم جنوبي كركوك(، انفجرت، 
صباح يــوم امس في اثناء مرور ســيارة 
مدنية، مــا اســفر عن مقتل ســائق 
الســيارة في احلال" ، مضيفــا ان "قوة 
من الشــرطة حضرت الى مكان احلادث 
ونقلت اجلثة للطب العدلي"، مشيرا الى 

"فتح حتقيق في مالبساته".

واسط – اعتقال ارهابي 
اعلن الناطق باسم مركز اإلعالم األمني 
في محافظة واسط امس السبت إلقاء 
القبض علــى "إرهابي" فــي محافظة 

واسط.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول إن 
"مفارز مديرية االستخبارات العسكرية 
في قيادة عمليــات الرافدين، ومبعلومات 

اســتخبارية دقيقــة وبالتعــاون مــع 
مكافحة ارهاب واســط، ألقت القبض 
على احد االرهابيني في قضاء النعمانية 
مبحافظة واســط" ، مضيفــا أنه "من 
احكام  وفــق  على  للقضاء  املطلوبــني 

املادة٤/١ إرهاب".

االنبار – تسلل ارهابيني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار إعتقــال "ارهابيني" اثنني في اثناء 
تسللهما عبر احلدود العراقية السورية.

مديريــة  "مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 15 
وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة 
القبض على  القــت  وبكمني محكــم 
اثنني من االرهابيني في اثناء تســللهما 
عبر احلدود العراقية السورية قادمني من 
احدهما  الســورية  تل حميس  منطقة 

مطلــوب للقضــاء بتهــم االرهاب مع 
والده وشــقيقه واشقاء والده الثالثة" ، 
مضيفا أن "االخر كان يعمل مبا يســمى 
)الشرطة الالاسالمية( لداعش االرهابي 
اثناء  وهو مصاب باحدى ســاقية فــي 

معارك التحرير .

كربالء – عمليات دهم 
اكــد قائد شــرطة محافظــة كربالء 
زويني  علــي  أحمد  اللــواء  واملنشــآت 
امس الســبت القاء القبــض بعمليات 
دهم وتفتيش علــى 18 مطلوبا بينهم 

متهمني بالقتل العمد في احملافظة.
وقال زويني ان "شــرطة احملافظة متكنت 
بعمليات دهم وتفتيش من القاء القبض 
علــى 18 مطلوبــا للقضــاء على وفق 
مواد جنائية متنوعة وبعمليات تفتيش 
استباقية في عموم انحاء احملافظة وذلك 

من اجل توفير االجواء اآلمنة للمواطنني 
وهم يؤدون طقوسهم الدينية في شهر 

رمضان".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
امنــي في شــرطة  كشــف مصــدر 
محافظــة نينــوى امس الســبت عن 
اعتقال اربعة من عناصــر "داعش" في 
منطقة تلكيف شمالي مدينة املوصل، 
مشــيرا الى أن املعتقلني مطلوبني على 
وفــق املادة الرابعة مــن قانون مكافحة 

االرهاب.
وقال املركز إن "مديرية شــرطة تلكيف 
التابعــة لقيادة شــرطة نينــوى القت 
أربعة عناصر من عصابات  القبض على 
داعش اإلرهابيــة مطلوبني للقضاء وفق 
املــادة ٤ / ١ إرهــاب أحدهم من منطقة 
اخلالديــة التابعة ل محافظــة األنبار" ، 

مضيفا أن "املعتقلني أعترفوا بإرتكابهم 
األبرياء  املواطنــني  عدة جرائــم بحــق 
ومنتســبي القوات األمنيــة خالل فترة 
داعش املظلمــة"، مؤكدا أن " املعتقلني 
القبــض عليهم في منطقــة تلكيف 

شمال مدينة املوصل".

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة 
البصرة امس الســبت أن شخصا قتل، 
فيما اصيب طفل نتيجة نزاع عشــائري 

مسلح وسط محافظة البصرة. 
وقــال املصدر إن "نزاعا عشــائريا اندلع، 
احلســني وسط محافظة  مبنطقة حي 
البصرة، أسفر عن مقتل شخص واصابة 
طفــل بجــروح" ، مضيفــا ان الطفل 
املصــاب نقل الــى مستشــفى قريب 

لتلقي العالج". 

انفجار رمانة يدوية بمنطقة الطالبية شرقي بغداد * استهداف سيارة مدنية بعبوة ناسفة جنوبي كركوك 
اعتقال إرهابيين اثنين تسلال عبر الحدود السورية * القبض على 18 مطلوبا في عدد من مناطق كربالء

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد زعيم التيار احلكمة الوطني، السيد عمار 
احلكيم، ان التيار سيعمل مع القوى الوطنية 
األخرى على تقــدمي اخلدمــات وتطوير أوضاع 

البلد.
ونقــل بيان ملكتبــه تلقت وكالــة "الصباح 
اجلديد" نســخة منه عن السيد عمار احلكيم 
قوله "بعَد إعالن النتائج النهائية لالنتخاباِت 
البرملانيِة التي جرْت مؤخراً في البالد ، ال يسعنا 
إالَّ أن نتقدَم بالشــكرِ واالمتناِن وبأحرِّ كلمات 
الثناء والعرفان ملن صوَت لتيارِ احلكمة من أبناِء 
شــعبنا العزيز وفوَّضنا نيابًة عنه في مجالي 
التشريع والتنفيذ واخلدمة ومنحنا ثقتُه التي 
نسأُل اهلَل تعالى أن نكوَن على قدرِ مسؤوليتنا 

جتاهها".
وأضاف "كما ونتقدُم بوافرِ الشــكر والتقدير 
ألبناِء تيار احلكمة الوطنّي للجهودِ االستثنائيِة 
التي بذلوها خالل احلملــة االنتخابية، عهدنا 
لشــعبنا وجمهورنــا أن نكوَن عنــد كلمتنا 
الداعيــة خلدمِة املواطنني، كمــا وعدناهم أن 
نحقَق املفاجأة ونكون رقماً صعباً في املضمارِ 

االنتخابّي على الرغم من عمرِ تيارنا الفتّي".
وتابع الســيد عمار احلكيم "شكرنا موصوٌل 
أيضاً إلى كلِّ من شــارَك في االنتخاباِت ودعَم 
العمليَة السياســية ومن أطلَق رسالَة عتبه 
عليها بعدم املشاركة، وسنعمُل جاهدين مع 
القوى الوطنية األخــرى على تقدميِ اخلدمات و 
تطويرِ أوضاع البلد مبــا يحقُق تطميناً جلميِع 

أبناء شعبنا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مصــرف الرافدين، أمس الســبت، إلغاء 
شــرط الكفيل املتقاعد في منــح القروض 
اخلمســة ماليني دينــار للطلبة واألســاتذة 

الباحثني في اجلامعات احلكومية واألهلية.
وقال املصرف في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، إن "منح القرض اخلمسة ماليني 
يكــون عبر تقدمي كفيل موظــف مدني على 
املالك الدائم من موظفي دوائر الدولة على اال 
تتجاوز نسبة االستقطاع 50 باملئة من راتبه 

الكلي".
وأوضح البيــان، أن "على طالب القرض تقدمي 
الوثائــق املصدقــة تثبت قيامه بالدراســات 
العليا في اجلامعــات، ويتم التأكد من صحة 

صدورها من قبل املصرف".

الحكيم: نعمل جاهدين 
على تقديم الخدمات 

وتطوير البلد

الرافدين يلغي شرط 
الكفيل المتقاعد في 

قروض الطلبة واألساتذة

الملف األمني

نتائج االنتخابات بحكم احملسومة 
واملصادقة عليها بعد االنتهاء من 

الطعون
فــي  االنتخابيــة  االدارة  رئيــس  وذكــر 
املفوضية ريــاض البدران، في مســتهل 
املؤمتر الذي عقد فجر هذا امس الســبت، 
ان " املفوضية تســلمت 1416 شــكوى 
بشأن خروقات رافقت العملية االنتخابية، 
بضمنها 1250 في التصويت العام، و139 
في التصويــت اخلاص، و27 شــكوى في 

اقتراع اخلارج.
واوضــح البدران، ان عدد الشــكاوى التي 
33 شــكوى، في  صنفت بـ"احلمراء" بلغ 
حني بلغت اخلضراء منها 423، بينما كان 
عدد الشكاوى الصفراء 960، الفتا الى ان 
عــدد احملطات التي مت الغــاء نتائجها بلغ 

103 محطات ".
واعلن أعضــاء مجلس املفوضني بالتتابع، 
نتائج االنتخابات وجاء توزيع األصوات في 
بغداد بالشكل التالي: سائرون 17 مقعداً، 
الفتح 9 مقاعــد، دولة القانون 9 مقاعد، 
ائتالف الوطنيــة 8 مقاعد، ائتالف النصر 
8 مقاعد، احلكمة 4 مقاعد، حتالف القرار 
4، حتالــف بغداد 4، بيــارق اخلير 2، متدن 1، 
احلزب   ،1 الدميقراطــي  املدنــي  التحالف 
املدني 1، حركــة إرادة 1، كفاءات للتغيير 

صفر.
وفي كربــالء، حصل كل من حتالف الفتح 
لــكل منهما،  3 مقاعد  وســائرون على 
القانون  وائتــالف  النصر  ائتــالف  تالهما 
مبقعدين }2{ لــكل واحد منهــا، ثم تيار 

احلكمة مبقعد واحد.

الدميقراطــي  احلــزب  حصــل  دهــوك: 
الكردستاني على 10 مقاعد، فيما حصل 
االحتاد االسالمي الكردستاني على مقعد 

واحد.
محافظة املثنى: ســائرون يحصل على 2 
مقعد، الفتح 2 مقعد، النصر 1، احلكمة 

1، دولة القانون 1 
أربيل: احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
يحصل علــى 8 مقاعد، االحتــاد الوطني 
الكردســتاني 2 مقعد، اجليــل اجلديد 2، 
التحالف من أجــل الدميقراطية والعدالة 

1، التغيير 1، اجلماعة االسالمية 1.
ذي قار: ســائرون يحصل علــى مقاعد 6، 

الفتح 5، القانون 3، النصر 3، احلكمة 2.
توزيع املقاعد فــي محافظة بابل: الفتح 
مقاعد4، سائرون 4، النصر 3، ، احلكمة 3 ، 

القانون 3، كفاءات للتغيير 1.
توزيــع املقاعد فــي محافظة واســط: 
ســائرون 3 مقاعد، الفتــح 2، النصر 2، 

احلكمة 2، القانون 1، كفاءات 1.
توزيع املقاعــد في محافظة صالح الدين: 
قلعة اجلماهير الوطنية 3 مقاعد، الفتح 
2، الوطنية 2، النصــر 2، حتالف القرار 2، 

صالح الدين هويتنا 1
السليمانية:  محافظة  في  املقاعد  توزيع 
االحتــاد الوطنــي 8، التغييــر4 ، اجليــل 
اجلديــد 2، اجلماعة اإلســالمية 1، احلزب 
التحالف   ،1 الكردســتاني  الدميقراطــي 
من أجل الدميقراطيــة والعدالة 1، االحتاد 

اإلسالمي الكردستاني 1.
توزيــع املقاعد في محافظــة الديوانية: 
الفتــح 3 مقاعــد، ســائرون3، النصر2 ، 

القانون1، احلكمة1، إرادة 1.
توزيــع املقاعد فــي محافظــة البصرة: 
الفتح 6، سائرون 5، النصر 5، دولة القانون 
4، احلكمــة 2، جتمع رجال العراق 1، حركة 

إرادة 1، الوطنية 1.
توزيع املقاعد في محافظة نينوى: النصر 
7، احلزب الدميقراطي 6، الوطنية 4، نينوى 
هويتنــا 3، الفتح 3، القــرار 3، اجلماهير 
الوطنية 2، النهــج الدميقراطي 1، االحتاد 
الوطني 1، متدن 1، قصي عباس الشبكي، 

بابليون 1.
الفتح  ديالى:  املقاعد في محافظة  توزيع 
3، القرار 3، الوطنية 3، سائرون 2، النصر 1، 
احلكمة 1، االحتاد الوطني الكوردستاني 1.
توزيــع املقاعد فــي محافظــة النجف: 
ســائرون 4، الفتح 3، النصر 3، احلكمة 1، 

القانون 1
توزيــع املقاعد فــي محافظة ميســان: 
ســائرون 5، الفتح 2، احلكمة 1، النصر 1، 

القانون 1.
توزيع املقاعــد في محافظة األنبار: األنبار 
هويتنا 6، الوطنيــة 3، القرار 2، عابرون 2، 

النصر 2.
توزيع املقاعد في محافظة كركوك: االحتاد 
التحالف  6 مقاعد،  الكردستاني  الوطني 

العربي 3، جبهة تركمان كركوك 3.
يذكــر ان املفوضيــة العليا املســتقلة 
لالنتخابات كانت قد تعرضت الى ضغوط 
إزاء  بالتزوير والتســاهل  كبيرة واتهامات 
خــروق حدثت اثنــاء التصويــت في يوم 
االقتــراع وانها أصــرت علــى مواقفها، 
ورفضــت انطالقا من قانونهــا عددا من 

املطالــب كان من بينها عــد وفرز %5 من 
احملطات االنتخابيــة، والعد والفرز اليدوي 
في بعــض احملافظــات ومنهــا كركوك 

واالنبار.

توقيع عقود شراكة نفطية مع ثالث 
شركات عاملية

والبتروكيمياويــة والصناعيــة والبحرية 
ذات االحجام والطبيعة اخملتلفة واملتنوعة 
مبنطقة الشــرق االوسط واخلليج العربي 
وشمال افريقيا  وقدرات واسعة في مجال 

صناعة املعدات النفطية.
 يذكــر ان الشــركة العامــة للمعدات 
الهندسية الثقيلة متتلك شبكة واسعة 
من عقــود االعمال والنشــاطات ولديها 
قــدرات تكنولوجية عاليــة في تصميم 
وتصنيع ونصب املعدات الهندســية مثل 
اخلزانات االستراتيجية – املراجل – املبادالت 
احلراريــة - الهيــاكل احلديديــة واوعية 
الضغــط واالبراج والفحص الهندســي 
ولديها خبرة تزيد على خمســني ســنة 
في مجــال املعدات الهندســية الثقيلة 
تاسســت عام1963 كأحــد مصانع وزارة 
النفط. وهــي تقع فــي العاصمة بغداد 
حيث عملت الشــركة منذ تأسيســها 
في مجــال تصنيــع املعــدات النفطية 
والصناعية وتطورت الشــركة خالل هذه 
الفتــرة و توســعت أنشــطتها بأضافة 
مصانــع ومنتجــات جديــدة وأصبحت 
متتلك اخلبرة الواسعة في تصنيع االوعية 
بكافة  البخاريــة  واملراجل  الضغطيــة. 
سعاتها. واملبادالت احلرارية بكافة انواعها 

وأحجامها. وابراج التكرير واخلزانات بكافة 
احلديدية  والهيــاكل  انواعها وســعاتها 

وروافد اجلسور وزوارق الدورية.

قاذفات قنابل صينية تهبط للمرة 
األولى في جزيرة ببحرها اجلنوبي

وتعمل الصني على اســتصالح شــعب 
مرجانية تسيطر عليها في املنطقة منذ 
ســنوات، اضافة الى بناء منشآت مدنية 

وعسكرية في البحر املتنازع عليه.
قواعد  العســكرية  املنشــآت  وتتضمن 
ورادارات ونظم اتصاالت ومنشــآت بحرية 
واســلحة دفاعية منها مــدارج لهبوط 

طائرات عسكرية.
وفي سياق آخر دعت وزارة الدفاع الصينية، 
امس السبت، اجلماعات املسلحة شمالي 
النفس وإعالن  إلى إظهار ضبــط  ميامنار 
وقــف فــوري إلطالق النــار بعــد أن أدت 
الصراعــات فــي املنطقة إلــى مقتل 3 

مواطنني صينيني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "3 صواريخ 
وبعض الرصاصات الطائشة سقطت في 
مبينة  القتال"،  نتيجة  الصينية  األراضي 
إنها "تولى اهتماما كبيرا لهذه املســألة 
األمنية  واإلجراءات  الدوريات  كثفت  وإنها 

على طول احلدود بني الصني وميامنار".
ســيواصل  الصيني  "اجليش  ان  واضافت 
تعزيــز الســيطرة على احلــدود واعتماد 
اإلجراءات الالزمة حلماية السيادة الوطنية 
املواطنني  وسالمة  احلدود  واستقرار  بحزم 

واملمتلكات".
التوترات  املاضي، تصاعدت  الشــهر  وفي 

في شمال ميامنار على احلدود مع مقاطعة 
يوننان جنوب غربــي الصني حيث تطالب 
الذاتي  باحلكم  عرقية محليــة  جماعات 
باملنطقة التي تعد مركزا جتاريا مهما في 

ميامنار.
وفي الســبت املاضي، قال متحدث باسم 
إن "متمرديــن عرقيني  حكومة ميامنــار، 
قتلوا 19 شخصا بينهم 4 أفراد من قوات 
األمن في هجــوم قرب البوابــة احلدودية 

الرئيسية مع الصني"

العبادي: من يزّج امللف األمني
بالصراع السياسي يعتقل

واضــاف املســؤول، ان "العبــادي أوعــز 
زّج  باعتقال أي شخصية سياسية حتاول 
امللف األمني بالصراع السياسي احلالي"، 
مشيرا الى ان "ذلك بدا واضحاً في تعامل 
جهاز مكافحــة اإلرهاب في كركوك قبل 
يومني مع قيادات عربية وتركمانية حاولت 
التلويــح بعصيان مدنــي وتطويق مباٍن 
حكومية احتجاجاً على نتائج االنتخابات، 
وجــرى إبالغها صراحــة بالتعامل مع أي 

حراك يخل باألمن بالقوة".
والقــت نتائــج االنتخابات التشــريعية 
النيابيــة للعام احلالي جدال واســعا مع 
توجيه اتهامات ملفوضية االنتخابات بتزوير 
تلك النتائج، حيث هناك نسبة كبيرة من 
النواب الذي امضوا اكثر من ثمان سنوات 
في البرملان خسروا من اكمال مسيرتهم 
البرملانيــة، مادعى رئيــس مجلس النواب 
ســليم اجلبوري الى حتديد جلسة طارئة 
للمجلس من املؤمــل أن تُعقد اليوم بعد 

ان وقع اكثر من 80 نائبا على طلب بذلك.

البنتاغون: قّوات األمن العراقية بعيدة
عن السياسة وعالقتنا بها قوية

مبينــا ان "جنودهــم على غــرار جنودنا 
بعيدون عن السياســة، لقــد ركزوا على 
أمن االنتخابات، وأعتقد انهم قاموا بعمل 
جيد، ولذا أنا غير قلــق على عالقاتنا مع 

قوات األمن العراقية بسبب االنتخابات".
ووصف فوتيــل اجلنــود العراقيني بأنهم 
"جيدون جدا"، مضيفا "األولوية بالنسبة 
إليهــم هــي ضمــان حماية شــعبهم 

وحتسني طاقات ومهنية قواتهم".
وأكد اجلنرال األميركي الرفيع أن انسحاب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني 
لم يكن له أي تأثير على األرض في العراق.

وقال في هذا اإلطار "من املؤكد أننا نراقب 
عن كثــب أي تصرف محتمل مــن إيران 
املتحالفــة معها في  أو من اجملموعــات 
املنطقة، إال أننا لم نالحظ وجود أي حترك".

وكان الصــدر طالــب برحيــل القــوات 
الهزميــة بتنظيم  األميركية بعــد إحلاق 
املســتوى  إرهابيا على  املصنف  "داعش" 
الدولــي والذي حتاربــه احلكومة العراقية 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة الواليات 

املتحدة.
األميركــي، جيمس  الدفــاع  وزيــر  لكن 
الثالثاء املاضي أن واشنطن  ماتيس، أعلن 
حتترم نتائج االنتخابات العراقية، وقال في 
هذا الصدد: "ســننتظر النتائج النهائية 
لالنتخابات ونحن نحترم قرارات الشــعب 

العراقي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اثــار اعــالن املفوضيــة العليــا 
نتائــج  املســتقلة لالنتخابــات 
االنتخابــات النيابية للعام 2018 
اســتياء عارمــا لــدى االيزيديني 
بســبب عدم فوز اي مرشــح من 
نحو  بالرغم من تصويت  سنجار، 
ايزيدي، لصالح  ناخــب  الف   100

مرشحني ايزيديني.
وقــال مركــز اللــش الثقافــي 
واالجتماعــي، اكبــر مؤسســة 
مجتمع مدنــي ايزيدي في عموم 
العراق، في بيان له حصلت عليه 
مراســل "الصباح اجلديد" "على 
واالجتماعي،  السياسي  املستوى 
نعتقد ان هذه النتيجة الســيئة 
بــني  الشــرخ  مــن  ســتعمق 
كردستان،  واقليم  الســنجاريني 
وال نســتبعد دورا متعمدا لبغداد 
في ذلــك، وشــئنا ام ابينــا فان 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
يقف فــي طليعة مــن يجب ان 
يتحمل مــا اصاب اهل ســنجار 
انتخابية، النه حزب  من نكســة 
له ثقله الواضح في ســنجار وله 
شعبية، وغالبية اصوات الناخبني 
الســنجاريني كانــت ملرشــحي 
احلزب، واخلســارة ليســت فقط 
الهلنا في ســنجار، بــل للحزب 
نصيبه منها ايضا، وعلى السادة 
املســؤولني واملعنيني باالنتخابات 
في  الكردستاني  الدميقراطي  في 
سنجار اظهار حقيقة ما حصل، 
كــي يطلــع عليها الــرأي العام 
الكردستاني، والرأي العام االيزيدي 

عامة والسنجاري خاصة".
وأضاف "بإرتياب وقلق بالغ اطلعنا 
علــى نتائج االنتخابــات النيابية 
اخلاصة مبجلس النــواب العراقي، 
حيث ان املرشــحني االيزيديني عن 
قضاء ســنجار لم يحصلوا على 
اي مقعد في مشــهد يستغربه 
ويثير  واملراقبني،  العقالء  ابســط 
والشكوك،  االســئلة  الكثير من 
فضال عن اننا نتوقــع ردود افعال 
تتلخــص بالذهول واالســتغراب 
الســنجاريني  اهلنــا  قبــل  من 
الذيــن يقطنــون فــي مخيمات 
النزوح البائســة منــذ ما يقارب 

اال نيفــا، اضافة  االربع ســنوات 
الناخبني  اســتمرار معانــاة  الى 
عــن  واملرشــحني  االيزيديــني 
التصويت  برغم  دهوك  محافظة 
املكثــف مــن قبلهــم اال انهم 

خرجوا بال طائل من ذلك".
وبني " مبعث اســتغرابنا هو اين 
ذهبــت اصــوات نحــو 100 الف 
وكيف  ســنجاري؟  ايزيدي  ناخب 
من  ولصالح  اصواتهم؟  تشــتت 
احترقت هــذه االصوات ومن الذي 
اســتفاد منهــا؟ وغيــر ذلك من 
التي نبحث عن اجوبة  االســئلة 
لها.. واننــا ال نتهم طرفا محددا، 
بل نعاتب ونســأل جميع االطراف 
املعنية، وفي مقدمتهم مفوضية 
االنتخابات التي ال نستبعد اطالقا 
من قبلها مبا اصاب ســنجار من 

اجراءات  بســبب  انتخابية  نكبة 
معقــدة فــي عملية نقــل وفرز 
االنتخابية  الصناديق  وحجز ونقل 
اخلاصة باهلنا في ســنجار، حيث 
ان هنالك امــرا مريبا حصل وادى 
التي  الكارثية  النتائــج  هذه  الى 
تعد نكبة اخرى تضاف الى تاريخ 

سنجار احلزين املعاصر.
وتابــع البيــان "كما اننــا نرى ان 
املســؤولية تقع على عاتق احلزب 
الدميقراطي في ســنجار وخاصة 
متابعة  فــي  وفعاليتهم  دورهم 
عمليــة التصويــت و آليــة فرز 
االصوات لضمان حقوق الناخبني، 
فضال عن سبب ترشيح عدد كبير 
نســبيا من اهالي سنجار بالرغم 
لالنتخابات  املرشحني  عدد  ان  من 
تقريبا  احلالية في ســنجار هــو 

نصــف ما كان عليــه عام 2014، 
وبالرغم من ان بعض املرشــحني 
الكردســتاني  الدميقراطي  عــن 
كانوا من اصحاب الكفاءات ولهم 
وبرغم  واسعة،  جماهيرية  قواعد 
ذلــك ضاعت وتشــتت االصوات 
على ما يبدو، ونحن نرى ان املؤامرة 
اهلنا  لها  تعرض  التي  االنتخابية 
في ســنجار لــم تتصــدى لها 
في  باالنتخابات  املعنيــة  اجلهات 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
فــي ســنجار بشــكل يحد من 
نتائجها املأساوية، بدليل عدم فوز 
اي مرشــح ايزيدي سنجاري على 

قوائم محافظة نينوى".
مبينــا "نحن ال نقول ان نســبة 
في  ضعيفة  كانــت  التصويــت 
النزوح بالنســبة الهل  مخيمات 

ســنجار، بل ان املشــاركة كانت 
جيدة، ونســتغرب عــدم فوز اي 
مرشــح ســنجاري ايزيــدي، الن 
ســنجار هــي اخلــزان البشــري 
وكل  لاليزيديــني،  االنتخابــي 
مرشــح ايزيدي يطمح بالفوز في 
االنتخابــات الســابقة منذ عام 
2006 كان عليــه احلصــول على 
ومحاولة  الســنجاريني  اصــوات 
اســترضائهم، الن  ســنجار هي 
املعادلة  فــي  االصعــب  الرقــم 
االنتخابيــة، لهذا فان اســئلتنا 
حصل  ما  بســبب  واســتغرابنا 
ستســتمر حتــى نقــف علــى 
احلقيقــة، وخاصــة ايــن ذهبت 
الذي  ومن  اهلنا بسنجار؟  اصوات 
للبرملان  وصعــد  منها  اســتفاد 
وحساب  حسابهم  على  العراقي 

نكبتهم وجراحاتهم؟".
وبخصوص الناخبني واملرشــحني 
دهوك،  محافظة  فــي  االيزيديني 
افاد البيان ان "معاناتهم مستمرة 
ومريــرة، وبرغــم انهم شــاركوا 
بكثافــة في التصويــت، وخاصة 
الكردستاني  الدميقراطي  للحزب 
وملرشحته روناك علي ايزيدين التي 
حصلــت على اكثر مــن 13 الف 
صوت، اال ان اي جنــاح لم يتحقق 
في ذلــك، وهذه املعاناة ليســت 
وليدة اليــوم بل منذ اجــراء اول 
نعبر  فاننا  وهنا  انتخابية،  عملية 
عن حيرتنا، ففــي املناطق التي ال 
مقاعد  على  مرشــحينا  يحصل 
يقال ان القاعدة االنتخابية قليلة، 
فلماذا في ســنجار التي هي اكبر 
على  حصلنا  انتخابيــة  قاعــدة 

مركز اللش: على 
المستوى السياسي 
واالجتماعي، نعتقد ان 
هذه النتيجة السيئة 
ستعمق من الشرخ 
بين السنجاريين واقليم 
كردستان، وال نستبعد 
دورا متعمدا لبغداد في 
ذلك، وشئنا ام ابينا فان 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يقف في 
طليعة من يجب ان 
يتحمل ما اصاب اهل 
سنجار من نكسة 
انتخابية

لعدم فوز أي مرشح من سنجار 

اإليزيديون يحّملون الحزب الديمقراطي الكردستاني 
"نكستهم االنتخابية"
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معبد اللش في سنجار



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامة  تواصل شــركة ديالــى 
الصناعة  وزارة  تشكيالت  إحدى 
برنامجهــا  تنفيــذ  واملعــادن 
التدريبــي لعــام 2018 اذ بلــغ 
مجموع ما نفذ من دورات وندوات 
الشــركة  وخارج  داخل  تدريبية 
خــالل شــهر نيســان 15 دورة 
وندوة في شــتى اجملاالت الفنية 
والعلمية ولشــتى املســتويات 
العلميــة ، كمــا أنهــا جهزت 
توزيع  مبحــوالت  الصدر  كهرباء 

متعددة السعات .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
عبد الرســول محمد عارف في 
الشركة  أن  صحفية  تصريحات 
أقامت تســع دورات في شــتى 
واملســتويات  االختصاصــات 
العلمية من بينها دورة بخصوص 
أجهــزة اإلنذار وإطفــاء احلرائق 
ودورة في أصنــاف احلرائق وطرق 
ماكنة  لتشغيل  ودورة  إطفائها 
برمجيات  ودورة بخصوص   T,P,P
مكائن احلقن ودورة حول طريقة 
املســلح  الضوئي  القابلو  إنتاج 
بشــريط األملنيــوم ودورة عــن 
اخملاطر الكيميائيــة والفيزيائية 
والكهربائيــة ودورة عن مفاهيم 
ودورة  الشــركة  خطــة  محاور 
بخصــوص اســتعمال جهــاز 
فــي   AC.Current Voltage
اخملتبر املركزي العائد الى قســم 

السيطرة النوعية .
واضــاف مدير عام الشــركة ان 
دورات  الشركة شــاركت بست 
بشتى  الشــركة  خارج  تدريبية 
االختصاصــات مبــا فيهــا دورة 
الدقيق  املتحكــم  اســتعمال 
التطبيقــات  فــي  االردوينــو 

أصول  دورة  وكذلــك  الصناعية 
اخملاطبات وبيان األخطاء اللغوية 
أقيمت في مركز  التي  الشائعة 
جلامعة  التابع  املستمر  التعليم 
ديالى ودورة حول عقود املشاركة 
)ppp( وآلية تنفيذها التي أقيمت 
فــي املركــز الوطنــي للتطوير 
اإلداري التابع لــوزارة التخطيط 
ودورة أوليــة باللحــام بالغازات 
التدريب  مركــز  فــي  اخلاملــة 
للجامعــة  التابــع  واملعامــل 
التطبيقات  وندوة  التكنولوجية 

املتقدمــة واالفاق املســتقبلية 
فــي هندســة اإلنتــاج التــي 
اقامتهــا اجلامعة التكنولوجية 
والتنمية  الشاملة  اجلودة  وندوة 
املستدامة التي أقيمت في وزارة 

الكهرباء 
علــى صعيــد متصــل عقدت 
لصناعــة  العامــة  الشــركة 
االدويــة واملســتلزمات الطبية 
اهم  فيهــا  اســتعرضت  ندوة 
االهداف املطلوبة لفســح اجملال 
واملتاجر  العلمية  املكاتــب  امام 

للتعامل مع ادوية سامراء وفتح 
األبواب امام اجلميع .

ودعا املستشــار العلمــي لوزارة 
الدكتــور  واملعــادن  الصناعــة 
حمودي عباس حميد خالل رعايته 
للندوة الى دعــم املنتج الوطني 
التعامل مع الشــركة  من خالل 
آراء املسوقني  الى بعض  واستمع 
ومقترحاتهم التي تتعلق بعملية 
التســويق ، الفتا الى ان الشركة 
تســعى الى تعزيــز روح التعاون 
مع الشــركة واملسوق وتخطيط 

وفق  على  اإلنتاجيــة  برامجهــا 
حاجة الســوق وتلبية متطلبات 
الزبــون وحث الشــركة الى فتح 
مكتب لها في بغداد لتســهيل 
طلبات املسوقني داخل العاصمة 
اإلنتاجية  الشركة  برامج  وحتديد 
وتوجيهات اإلدارة العامة للشركة 
من  جميع مســتلزماتها  وتوفير 

خالل توفير اخلطوط اإلنتاجية .
كمــا حــث املستشــار العلمي 
املســوقني الــى التعــاون مــع 
الشركة من خالل تزويد الشركة 

الشــركة  ان  مبينا   ، باملعلومات 
بأمكانهــا ان تنتــج اضعاف ما 

تنتجه الشركات األخرى .
من جانبه بني مدير عام الشركة 
ليــث عبــد الرحمن جاســم ان 
هو  النــدوة  انعقاد  مــن  الهدف 
لتسويق  جديدة  آلية  عن  البحث 
املنتجات ، موضحــا« عن حدوث 
تلكؤات فــي املدة املاضية نتيجة 
ســوء اإلدارة والرؤيــة وخلل في 
عمليــة التســويق وتخطيــط 

اإلنتاج .

نظمت دورات تدريبية على أجهزة اإلنذار وإطفاء الحرائق 

»ديالى« تواصل تجهيز كهرباء الصدر بمحوالت التوزيع متعددة السعات 

شاركت شركة ديالى 
العامة بست دورات 

تدريبية خارج الشركة 
بشتى التخصصات بما 

فيها دورة استعمال 
المتحكم الدقيق 

االردوينو في التطبيقات 
الصناعية

جتهيز كهرباء الصدر مبحوالت التوزيع متعددة السعات

األحد 20 آيار 2018 العدد )3940(

تربية النجف تحتضن 
المؤتمر العلمي لهيئة 

رعاية الموهوبين 
النجف - الصباح الجديد:

برعاية وزير التربيــة الدكتور محمد اقبال 
الصيدلي استضافت تربية النجف االشرف 
املؤمتر العلمي اخملصص من قبل هيئة رعاية 
املوهوبني في العراق العداد مناهج دراسية 
لعــام 2019/2018 وتدارس واقع االســئلة 

الوزارية بالتعاون مع العتبة العلوية .
وبــني املكتب االعالمــي الوزيــر ان املومتر 
اقيم بحضور املشــرف العام على مدارس 
املوهوبــني في العــراق واملــالكات االدارية 
املوهوبني ضمن  مدارس  في  والتدريســية 
احملافظات النجف وبغداد واملوصل والرمادي 

والبصرة وميسان .

أمينة بغداد تبحث 
تأهيل قطاع الخدمات 

مع سفيرة بولندا  

بدء الموسم التسويقي 
لمحصول الحنطة في 

صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت امينة بغداد الدكتــورة ذكرى علوش 
مع سفيرة دولة بولندا في العراق التعاون في 
مجال ادارة قطاعات النفايات والنقل وتنفيذ 

املشاريع اخلدمية في عموم البالد 
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان »أمينة 
بغداد رئيس اللجنة الوطنية العليا للنهوض 
بواقع املرأة العراقية بحثت ايضا مع السفيرة 
البولنديــة جملة من املوضوعــات منها ما 
يخــص املرأة داعيــة لفتح نافــذة للتعاون 
املشــترك واإلفادة من اخلبرات البولندية في 
مجال ادارة قطاعات النفايات والنقل وتنفيذ 
املشــاريع اخلدمية واإلفادة ايضا من التجربة 
البولندية فــي إعمار مدينة )وارشــو( التي 

دمرت في احلرب العاملية  ».
واضافت ان »الســفيرة اعربت عن شــكرها 
ألمانة بغداد وأمينتها على حسن اإلستقبال 
والرغبــة بالتعاون الثنائي بــني اجلانبني كما 
اعربت عن رغبتها بزيــارة املعالم التاريخية 
والتراثية في العاصمة بغــداد ملا متلكه من 

ارث حضاري وتاريخي عريق  ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
وزارة التجارة عن بدء املوسم التسويقي في 
محافظة صالح الدين يوم امس الســبت 
اضافة الى مناقشة مشكلة ارتفاع نسبة 
الرطوبة في كميات احلنطة احمللية املسوقة 
في بعض املناطق التي شــهدت تساقط 
االمطاراملصحوبة بانخفاض درجات احلرارة.

وقال مدير عام الشركة نعيم املكصوصي 
ان شركته ناقشــت خالل اجتماع اللجنة 
العليــا لتســويق الطلبــات املقدمة من 
احملافظــني ورؤســاء مجالــس احملافظات 
اخلاصــة باعــادة النظــر في رفع نســبة 
الرطوبة حملصول احلنطة للموســم ٢٠١٨ 
في املناطق التي شــهدت تغيرات مناخية 
والتي تســببت برفض الكثير من كميات 

احلنطة املسوقة.
واضاف املدير العام ان االجتماع وجه قسم 
السيطرة النوعية في الشركة الى امكانية 
رفع وتعديل نسبة الرطوبة من )١٢٪( الى 
)١٢،٥٪( وبخصــم )%2 لكل%1( ، وتوجيه 
املواقع كافة باعطاء هذه الكميات االولوية 
في جتهيزها للمطاحــن عند تنفيذ القرار 
كما وجه بضرورة احملافظة عليها ومتابعة 
قياس نســبة الرطوبة بني فترة واخرى من 

اجل احملافظة على اخلزين.
وفي السياق ذاته باشــر فرع الشركة في 
محافظــة االنبار بتســلم اولــى كميات 
احلنطــة احمللية املســوقة مــن الفالحني 
للموســم التســويقي احلالي ، اذ باشرت 
املالكات العاملة في الفرع بتسلم احلنطة 
احملليــة بعد اجراء التحاليــل اخملتبرية لها 
حيث بلغت الكميات املســتلمة اكثر من 

)400( طن كما مت رفض )3( سيارات 
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار 
الشــركة العامــة لتجــارة املواد 
الغذائية بتجهيز املواطنني مبفردات 
البطاقة التموينية ملادتي ) السكر 
وزيت الطعام ( ومــن املنتج احمللي 
لتكــون املواد متوفــرة للمواطنني 
وحتســبا  الفضيل  الشــهر  خالل 
الرتفاع اســعار املواد الغذائية في 

السوق العراقية .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
قاســم حمود ان فرع شركته في 
 135  ( النجف االشرف جهز كمية 
( طنا من مادة السكر و) 247 ( طنا 
 ، من مادة زيت الطعام للمواطنني 

كما باشــر فرع الشركة في االنبار 
بتجهيزوكالء الغذائية مبادة السكر  
بواقــع)1918( طنا وزيــت الطعام 

بواقع ) 709( اطنان . 
واضــاف املديــر العــام ان مجمع 
باشــر  املوصل  في  بازويــا  مخازن 
بتسلم وجتهيز مادة السكر وبواقع 
) 497 ( طنــا ملناطق ) الزهور , عدن 
, النصر , الرشيدية ( كما قام فرع 
الشــركة في بابل كذلك بتجهيز 
)117 ( طنا ملادة الســكر  كميــة 
وجتهيــز مركز مدينــة تكريت في 
محافظة صالح الدين بكمية ) 60 
( طنا من زيت الطعام و )132 ( طنا 

من السكر. 
واشــار املديــر العــام ان املالكات 
العاملــة فــي مراكــز مبيعــات 

الرصافة في بغداد باشرت بتسلم 
مادتي الســكر و بواقع ) 585 ( طنا 
وزيــت الطعام بواقــع ) 990 ( طنا 
، امــا فــي مركز مبيعــات الكرخ 
فقد تســلم كميــة ) 540 ( طنا 
من الســكر مــن اجــل جتهيزها 
للمواطنني ضمن احلصة التموينية 

خالل الشهر الفضيل .
اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار 
دائــرة الرقابــة التجاريــة واملالية 
بجوالتهــا الرقابية ملتابعة ســير 
العمليــة التســويقية حملصــول 

احلنطة للموسم احلالي . 
الرقابة حسني  دائرة  وقال مديرعام 
رقابيا شــكل  ان فريقــا  فرحــان 
مديرعام  معاون  ويضم  برئاســته 
الدائرة شــاكر ســعدي قام بزيارة 

املركز التسويقي في صومعة خان 
احلنطة  تسويق  ملتابعة  سعد  بني 
ومتابعة  احلالي  للموســم  احملليه 
اخلاصة  للتعليمات  املوقــع  تنفيذ 
بالتســويق ، مبيناً انه التقى خالل 
الزيــارة بعــدد من املســوقني في 
االجراءات  على  للوقوف  الصومعة 
واملعوقــات التــي ترافــق عملية 

التسويق .
واشــار املدير العام الى انه سيرفع 
تقريــرا عن هــذه الزيــارة الى وزير 
التجارة وللشــركة العامة لتجارة 
احلبــوب يتضمن اهــم املالحظات 
وشــرح للمعوقــات التــي تواجه 
عملية التســويق اليجــاد احللول 
املناسبة لها ومبا يسهم في اجناح 

املوسم التسويقي .

تقرير

تجهيز المواطنين بالسكر وزيت الطعام من المنتج المحلي في رمضان 

بغداد - الصباح الجديد:
تسعى الشركة العامة لإلتصاالت 
الوظيفــي  باملســتوى  لالرتقــاء 
لصالح  تصــب  قــرارات  وتطبيق 
مواردها  واســتثمار  منتســبيها 
بطريقــة مثاليــة تتناســب مع 

تطلعاتها اإلستثمارية .
وعملت الشركة من خالل قسمها 
املالي بتحقيق إيرادات مالية كبيرة 
وإجنــازات مهمة من خــالل تنفيذ 
انعشت  إســتراتيجية  مشــاريع 
اإلقتصاد العراقي وأيضا تســديد 
مبالغ لــوزارة املالية من حســاب 
القروض السابقة التي كانت بذمة 
الشركة بعدما أصبحت مكتفية 
ذاتيــا بعــد ان كانت خاســرة ، اذ 
متكن القســم املالي في الشركة 
باحلصــول علــى اســتثناء فيما 
يخص احلسابات 116 لشراء األثاث 
و117 اخلاص بشراء وتاجير األراضي 
وكذلك تطبيــق تعليمات املوازنة 

العامــة لعــام 2018 بالترشــيد 
وتقليــل النفقات وتقــدمي الدعم 
الكامــل لتأهيل البنــى التحتية 
التابعــة لهــا واملدمــرة من قبل 

عصابات داعش اإلرهابية .
مــن جانــب آخــر يعــد قســم 
التخطيط واملتابعة في الشــركة 
ذاتها مــن االقســام احليوية وهو 
معنــي مبتابعــة تنفيــذ اخلطط 
شــعب  طريق  عن  اإلســتثمارية 
متخصصة منهــا ) التخطيط - 
املتابعة - القوى العاملة - اإلحصاء 
- تنميــة األعمال ( ومــن خاللها 
ميكــن اســتمرار العمــل مبوجب 
الهيكل التنظيمي واإلداري املعدل 
ماتتطلبة  وفــق  على  للشــركة 
التوصيف  وإعــداد  العمــل  آلية 
بتحديد  يســهم  الذي  الوظيفي 
املهام والواجبات لكل تشــكيل ) 
مديرية ، قســم ، شعبة ، وحدة ( 
مبا  البشــرية  املوارد  وتطوير نظام 

يخــدم متطلبات العمــل وإيجاد 
قاعدة بيانات متكاملة إضافة إلى 
إعداد الترفيعات والعالوات وربطها 

بنظام موحد .
ومن واجبات القســم ايضا إقامة 
الــدورات التدريبيــة وورش العمل 
ملنتســبي الشــركة واملديريــات 
التابعة لهــا في بغداد واحملافظات 
ويأتي ذلك بإشــراف مدير القسم 
املهندســة أمنار إسماعيل مجيد 
وأحمد حســن معاون مدير قسم 

التخطيط واملتابعة .
الشــركة  ان  يتضــح  ومن هنــا 
العامــة لإلتصاالت متتلك مالكات 
هندســية وقانونية وفنية وإدارية 
تتمتــع بخبرات كبيــرة مكنتها 
جعلت  ناجحة  سياسة  رسم  من 
مصلحــة املوظف مــن أولوياتها 
إضافــة إلى تقدمي أفضــل وأجود 
اخلدمات للمواطنني واملؤسســات 

احلكومية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان 
العامة  والبلديــات واالشــغال 
عن حتقيق نســب اجناز متقدمة 
مبشــروع اعــادة تأهيل جســر 
وادي العوســج فــي محافظة 
ديالى بلغــت %83 ، بتمويل من 
تخصيصات قرض البنك الدولي 
الطــارئ العادة اعمــار املناطق 

احملررة وبكلفة مليار دينار. 
وذكر املركــز االعالمي للوزارة ان 
املشروع ينفذ عن طريق شركة 
املعتصم العامة وبأشراف دائرة 
الطرق واجلسور التابعتني للوزارة 
، اذ بلغت نســبة االجناز احلالية 
اجنازه مطلع  املؤمــل  %83 ومن 

شهر حزيران املقبل.
وتابع املركز االعالمي أن االعمال 
تنفيذ  شــملت  املشــروع  في 
التحويلــة املؤقتــة حلــني اجناز 
اجلسر وتكســير ونقل الفضاء 
العمل  موقــع  خــارج  املتضرر 
ومعاجلــة  كافــة  مبلحقاتــه 

الكتــف الكونكريتي من جهة 
جلوالء وجتهيز ونصب املســاند 
املطاطية واستبــدال الروافــد 
الكونكريتيـــة  املتضــــررة 

بأخـرى حديديـة.
أن  املركــز االعالمــي  واضــاف 
املماشي  ايضاً  تتضمن  االعمال 
باالســفلت  اجلســر  وتبليــط 
واعمال االنارة ونصب الســياج 
ومفاصل  والوقائــي  احلديــدي 
واعادة  اجلسر  وتخطيط  التمدد 
خطوط اخلدمة املارة من خالله.

باشــرت  متصل  صعيــد  على 
الوزارة بتنفيذ اعمالها  مبشروع 
البصرة  ركائز احلفر في مصفى 
املشــاريع  شــركة  لصالــح 
النفطيــة/ شــركة مصافــي 
مبحافظــة  الواقــع  اجلنــوب 

البصـرة.
وذكراملركز االعالمــي للوزارة ان 
املالكات الهندسية والفنية في 
شركة الفاو الهندسية ألعامه 
باشرت  الوزارة  تشكيالت  إحدى 

العمل في مشروع تنفيذ ركائز 
احلفر في مصفــى البصرة بعد 
ان اجنزت اعمال حفر وتســليح 
وصب الركائــز التجريبية لعدد 
وبعمق  ســـم   )60( وبقطر   )3(
بلغــت كلفــة  )20( م حيــث 
املشــروع )6( مليارات دينار ومبدة 

تنفيذ )9( أشهر.
وبــني املركز االعالمــي ان جناح 
لفحص  التحميــل  عمليــات 
هذه الركائــز بعد )28( يوما من 
عملية الصب وبحمل )90(  طنا 
أي ما يعادل ثالثة إضعاف احلمل 
التصميمي ،  بعد ذلك باشــرت 
املــالكات الهندســية والفنية 
في اعمــال تنفيــذ ركائز حفر 
وبعدد )675( ركيزة وبطول )20(م 
اكثر من  واجناز  الواحدة  للركيزة 
الكلي  اجملموع  مــن  ركيزة   )40(
ان االعمال  ، مشــيراٍ  للركائــز 
تســير علــى وفــق التوقيتات 
احملددة لهــا واملواصفات الفنية 

املطلوبة.

االتصاالت ترسم استراتيجية
 ناجحة في سياستها اإلدارية

»االعمار« تشارف على انجاز 
جسر وادي العوسج في ديالى

نفذت مشاريع استراتيجية أنعشت االقتصاد العراقي 

بغداد - الصباح الجديد:
عقــد وزيــر العمل والشــؤون 
محمد  املهنــدس  االجتماعية 
شياع السوداني اجتماعا بهيئة 
احلمايــة االجتماعيــة متمثلة 
ومديــري  العامــني  مبديريهــا 
واحملافظات  بغداد  في  اقسامها 
لبحث االستعدادات اجلارية قبل 
اطــالق املســح امليداني اخلاص 
للمشمولني  الســنوي  بالبيان 

باعانة احلماية االجتماعية. 

وقال الســوداني خالل االجتماع 
في  بعملها  الوزارة مستمرة  ان 
تنفيذ مضامــني قانون احلماية 
االجتماعية رقم 11 لسنة 2014، 
وامامها استحقاق مهم يتمثل 
بتنفيــذ املادة 15 مــن القانون 
املتعلقة بالبيان الســنوي الذي 
تأخــر تنفيذه نتيجــة لظروف 
االجواء االنتخابية التي مرت بها 
البــالد، مبينا ان الــوزارة وهيئة 
من  متكنت  االجتماعية  احلماية 

ابعاد هــذا امللف عــن حمالت 
التنافس االنتخابي. 

واضاف الوزيــر ان الوزارة متكنت 
من اجنــاز الدفعة الثانية العانة 
احلمايــة االجتماعيــة للعــام 
احلالي بالشــكل الصحيح مع 
السابقة  االســتحقاقات  اقرار 
اطالق  وكذلك  للمســتفيدين، 
ملحق لالعانة لبقية املشمولني 
باالعانة ، مشــيرا الى ان الوزارة 
على اســتعداد تام الجناز املسح 

السنوي  بالبيان  اخلاص  امليداني 
بعــد حتديث اســتمارة البحث 
)PMT( من قبل وزارة التخطيط. 
وشــدد وزير العمل على ضرورة 
الســابقة  االخطاء  تكرار  عدم 
الباحثــني  وتســهيل مهمــة 
البيــان  الجنــاز  االجتماعيــني 
تهيئة كل  من خالل  الســنوي 
للباحث  الضرورية  املستلزمات 
وجه،  اكمل  علــى  عمله  المتام 
وخاصــة ان املســح امليدانــي 

سيبدأ في شهر رمضان ويتعني 
توزيع العمل بني الباحثني حسب 
املناطق اجلغرافية. واوضح الوزير 
الســوداني ان الدفعــة املقبلة 
تشهد  قد  االجتماعية  لالعانة 
ايقافات نتيجــة لبيانات تتعلق 
بالضريبة او تكــرار البصمة او 
لعدم حتديث بيانات االســرة، ما 
يتطلــب من االقســام العمل 
بروحية عاليــة ومهنية لتالفي 
تالعب  حاالت  او  اخطاء  حصول 

او مراوغة من بعض املستفيدين 
انهم  غير املستحقني ممن ظهر 

فوق مستوى خط الفقر. 
واكد وزير العمل ان اجراء البيان 
مهم  للمســتفيدين  السنوي 
وزارة العمل وكذلك  جدا لعمل 
وزارة التخطيــط كونــه يعمل 
على دراســة احلالة االجتماعية 
مرحلة  اي  وفــي  للمســتفيد 
الناحية  من  االسرة  اليها  تصل 

االجتماعية او املعيشية. 

مسح ميداني لمشروع الحماية االجتماعية
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بغداد - الصباح الجديد:

دخلت شــركة HMD  العاملية عامها 
لهواتف  مطــّورة  كشــركة  الثاني 
نوكيــا الرائــدة، ولعل أبرز مــا مّيز 
العمالء  املرحلــة اســتجابة  هــذه 
أجهزة  وتفاعلهــم مع  العالم  حول 
نوكيا الذكية التــي مت إطالقها، الى 
مع  االســتراتيجية  الشراكة  جانب 
العاملية  األســماء  وأبرز    anDROiD
وجوجل  نوكيا  شملت  الصناعة  في 

 .ZeiSS وفوكسكون والتعاون مع
وحتــدث باتريك حــرب املديــر العام 
لشــركة HMD GlObal في الشــرق 
املتوســط وإيران لـ«الصباح اجلديد« 
عــن إجنازات هــذا العــام واخلطوات 
املســتقبلية لشركة HMD  العاملية 
فقال نحن فــي HMD على إدراك تام 
بتوجهات عمالئنا، فهم يبحثون عن 
هواتف ذكية وســهلة اإلســتعمال 
سريعة.  مســتخدم  بواجهة  مزودة 
وإن أفضل طريقة لتقدمي هذا املنتج  
تتمثل في هذه الشراكة مع أندرويد 
لتقدمي أجهزة يتم تشــغيلها بنظم 
 .GOOGle MObile األندوريد وخدمــات
 nOkia PuRe إذ يعتبر نظام تشــغيل
anDROiD OS  ســلس وآمن ومتطور. 

واضاف نحن حريصون على التوظيف 
التكنولوجيــا  لوســائل  الدقيــق 
فــي كل عنصر بحيث يــؤدي غرض 
عملنــا  فــي  ونســتلهم  معــن. 
الــروح الفنلندنيــة اجلميلة؛ فنقدم 
منتجات بســيطة وسلسة وسهلة 
االســتعمال ونســعى الى توظيف 
كل عنصر من هذه العناصر مبنتهى 

الدقة.  
وقال لعل أبرز ما ميّيز هذه الشــراكة 
اختيــار  HMDأنظمــة أندرويد اخلام 
لســهولة  نظراً  نوكيــا،  لهواتــف 
تعامل املســتخدمن مع مــا توفره 
اخليار  تركــت  االنظمــة، حيث  هذه 
للمســتخدمن، بإختيار التطبيقات 
التــي يريــدون حتميلها، مــن خالل 
إعطاء املســتخدم احلرية في جتميل 
التطبيــق أو البرنامج الذي يريده من 
غوغل بــالي مع إمكانية التخلي عن 
جانب  الى  الحقــاً.  التطبيقات  هذه 
توفير نظام التشــغيل األحدث أوريو 
OReOTM فــي هواتف نوكيا اجلديدة. 
العامليــة   HMD شــركة  أن  كمــا 
هي أيضــاً أول شــريك عاملي ميتلك 
الهواتف  مــن  كاملــة  مجموعــة 
الذكية تعمل وفــق برنامج »أندرويد 
ون« من قبل »غوغل«. وهذه الشراكة 
دليل على التزامنا بتقدمي جتربة نقية 

وآمنة مدعومة باألندرويد العصري.
ولفــت املدير العــام الــى ان املؤمتر 
العاملــي للهواتــف احملمولــة 2017 
شــهد اإلعالن عن هــذه اإلنطالقة 
حيث قدمنا لعشــاق هواتف نوكيا، 
جهــاز 3310 بحلــة متجــددة ، إلى 

جانب طرح أول مجموعة من هواتفنا 
أندرويد. وقد كانت  الذكية مع نظام 
إنطالقة متميزة وعلى قدر التوقعات، 
مميزة،  مبيعــات  الهواتف  وحققــت 
وحصدت الشــركة على إثر ذلك 20 
2017. واليوم  جائزة مرموقة في عام 

الذكية حتظى  نوكيــا  فإّن هواتــف 
بانتشار واسع في كافة أرجاء العالم، 
فهي متوفــرة في 80 دولة و45 موقع 
إلكتروني محلي عبــر 48 لغة. كما 
تتاح الهواتف الذكيــة في أكثر من 
170 دولة. هذا الى جانب الشــراكات 

األســماء  أبرز  االســتراتيجية مــع 
نوكيا  شملت  الصناعة  في  العاملية 
مع  والتعاون  وفوكســكون  وجوجل 
ZeiSS. ولعل أبرز ما مّيز هذه املرحلة 
اســتجابة العمالء حول العالم وما 
أظهروه من شــغف وحماس وتفاعل 
غير مســبوق مــع األجهــزة التي مت 
إطالقهــا. وأنا ممــن جداً بــأن أكون 
شــاهداً على إنطالقة هــذا العصر 

اجلديد من هواتف نوكيا.  
وقــال املدير العــام ان جهــاز نوكيا 
بالتصميم الكالســيكي  8 يتميــز 
التي  للفخامة  باالضافــة  اجلــذاب، 
يتمتع بها. ومن أبرز مميزات هذه اجلهاز 
إمتالكه كاميرتن خلفيتن مت تصنيع 
شــركة  مع  بالتعاون  عدســتْيهما 
كارل زايــس األملانيــة الرائدة مبجال 
البصريات، والتي تعتمد عليها ناسا 
في تصنيع عدســات التيليسكوب. 
ولقــد أطلقت نوكيا مــن خالل هذا 
التي   Dual-SiGHT تقنيــة  الهاتــف 
والفيديوهات  الصــور  التقاط  تتيح 
بالكاميرتن األمامية واخللفية بنفس 
الوقــت، ومتت تســمية هــذه امليزة
bOTHie . ولقد القت هذه امليزة تفاعالً 

كبيراً مــن قبل املســتهلكن حول 
وفيديوهات  لتنتشــر صــور  العالم 
bOTHie في كل مــكان موّثقًة أجمل 

اللحظــات واألحداث فــي حياتنا ال 
ســيما وأن نوكيا 8 ينفــرد بخاصية 
إمكانية البث املباشر على يوتيوب أو 

فايسبوك عبر هذه امليزة. 
واكد املدير العام أطلقنا أربعة هواتف 
ذكية جديدة: نوكيا 8 سيروكو، نوكيا 
7 بالس، نوكيــا 6 اجلديد، نوكيا 1. مت 
وفقاً  الذكية  الهواتف  هذه  تصميم 
االســتثنائية،  نوكيا  هواتف  ملعايير 
حيث يتســم كل هاتف ذكي باملتانة 
ويحظى باملوثوقية كمعيار أساسي. 
8 ســيروكو«  »نوكيا  هاتف  وينضم 
و«نوكيــا 7 بــالس« و »نوكيا 6« إلى 
وهذه  وان«.  »أندرويد  التشغيل  نظام 
الهواتف مــن نوكيا كمــا األجهزة 
الســابقة ال تأتــي بتغييــرات على 
واجهة املســتخدم غير الضرورية وال 
العمليــات اخلفية التي تؤثر ســلباً 
على عمر البطارية أو إبطاء ســرعة 
الهاتف؛ وذلك من شأنه أن يوفر جتارب 
ويحتوي  الطويل.  املــدى  على  ممتعة 
كل هاتف من الهواتف اجلديدة على 
عدد محدود مــن التطبيقات احململة 
املستخدم  يتمكن  بحيث  مســبقاً، 
من احلصول على مزيد من مســاحة 
التخزين، فضالً عن أحدث االبتكارات 
التي تساعده على مواكبة متطلبات 

العصر اليومية. 

عززت شراكتها مع أندرويد
تقرير

HMD العالمية تقدم مجموعة جديدة من هواتف نوكيا الذكية

منى خضير عباس *

للمياه  العامة  الهيئة  تســتمر 
لتحقيق  عزمهــا  فــي  اجلوفية 
اهدافهــا مــن خالل الســعي 
للوصول الى اعلى النســب في 
االبار ونصب طواقم  اعمال حفر 
الضــخ في جميــع محافظاتنا 
للمواطنن  منها  خدمة  العزيزة 
ظاهــرة  مــن  يعانــون  الذيــن 
شحــــة املياه واستعمال املياه 
في اعمالهــم اليومية املتعددة 
الرقعة  توســيع  الــى  اضافــة 
اخلضراء في مناطق واســعة من 

بلدنا .
واوضح مكتب االعالم في الهيئة 
انهــا اجنزحتفــر  )65 ( بئرا مائية 
في العديد مــن احملافظات خالل 
الى  اضافة  املاضي  نيسان  شهر 
وفحص  ضخ  طواقــم  نصب)8( 
(46( بئرا وكذلك صيانة طاقمي 
ضخ، اذ متكنت فرق احلفر العاملة 
في  بئرا  اجنــاز)18(  الهيئــة  في 
محافظة ذي قار من اجل معاجلة 
ظاهرة شــحة املياه التي تعاني 
منها اغلب القــرى في احملافظة 
 )500( الدراسات بعمق  بئر  منها 
م ، ومن خالل جهود العاملن في 
مشروع بغداد استطاعت الهيئة 
اجنــاز حفر )7( ابــار في احملافظة 
املزروعات  لســقي  املياه  لتوفير 
اضافة الى االستعماالت اليومية 
 )7( وفحص  واملتعــددة  املتنوعة 
ابار اذ شــملت مواقع وقرى عدة 
منها بئر ثانوية كلية بغداد وبئر 
جامع نداء االسالم  بعمق )24(م .
الديوانية اجنزت  وفي محافظــة 
الهيئــة حفــر )11( بئــرا وذلك 
للمياه  احملافظة  احتياجات  لسد 
مثل بئر اســعد كلــف كاطع /
البدير وبئر باســم كاظم ، وفي 
محافظة ميســان فقــد اجنزت 
الرقعة  ابارمن اجل توســيع   )4)

اخلضــراء فــي املنطقة وســد 
للمياه منها  احملافظة  احتياجات 
بئر طريق الضحى بعمق )90(م ، 

اضافة الى فحص بئر واحدة .
وفي محافظة النجف االشــرف 
اجنــزت الهيئة حفــر )8( ابار في 
مواقــع وقرى عدة مــن احملافظة 
)50( النخيل  بئر محطــة  منها 
م  اضافة الى فحص )6( آبار ، اما 
في محافظة كربالء ، فقد اجنزت 
حــفر بئرين شملت بئر محطة 
نخيل احلســينية بعمــق )48(م 
وبئر حيدر حســن عباس اضافة 
الى فحــص )4(ابار ونصب طاقم 
ضخ واحــد ، فيما قامت الهيئة 

باجناز )5( ابار في محافظة صالح 
الدين منها بئر اخلزامية الشرقية 
بعمق )102(م وبئراملعيبدي بعمق 
(114(م الضباعــي اضافــة الى 
بئــرا ونصب طاقم   )13( فحص 

ضخ واحد في احملافظة .
وفــي محافظــة االنبــار اجنزت 
الهيئة حفــر بئرين احداهما بئر 
برجس  جاســم  عدنان  منطقة 
بعمق )120(م  اضافة الى فحص 
بئريــن ونصــب )6( طواقم ضخ 
وصيانة بئرين في احملافظة ، وفي 
محافظة واســط اجنزت الهيئة 
حفر )5( ابار بجهود العاملن في 
فرقة حفــر )112( مثل بئر غابة 

الدجيلة بعمق)21(م  اضافة الى 
فحص )5( ابار ، اما في محافظة 
الهيئة حفر  اجنزت  فقد  كركوك 
بئرين منهما بئر مراقبة في سد 
دربندخــان اضافة الى فحص )6( 
املثنى   واخيرا في محافظة   ، ابار 
بجهود العاملن في فرقة )114( 
)80( بعمــق  واحدة  بئــرا  اجنزت 
م اضافة الــى فحص )2( بئر في 

احملافظة . 
كمــا تســعى الهيئــة العامة 
للميــاه اجلوفيــة مــن خــالل 
دراساتها وحترياتها في االستمرار 
بتحديــث قاعــدة بيانــات بنك 
املعلومات وتزويد طلبة الدراسات 

العليا باملعلومات لالبار املطلوبة 
ضمــن مناطــق دراســتها ، اذ 
املعلومات  نظم  شــعبة  قامت 
اجلغرافية بتحديث قاعدة بيانات 
معلومات  وتزويد  اباراحملافظــات 
وخرائط عــدد /4 لالبار الضحلة 
فــي محافظات )كربــالء ـ جنف 
ـ كــوتـ  االنبــار( لغرض اعطاء 
الهيدروجيولوجية  املواصفــات 
الدراسات  لطلبة  بيانات  وجتهيز 
الصحــراء  حملافظــات  العليــا 

الغربية .
الدراســات  شــعبة  وتســتمر 
والتحريــات مســتمرة باملتابعة 
الدوريــة فــي حتديــث قــراءات 

التذبذب البــار املراقبة في عموم 
اقليم كردستان  ماعـــدا  العراق 
وكل من محــــــافظة ) موصل 
ـ صــالح الدين ـ ديالــى ـ االنبار 
( ، وكذلــك االتفاق مع شــركة 
على  النفطية  االستكشــافات 
امتــام اجلانــب الفنــي املتعلــق 
بالدراسة من قبل املالكات الفنية 
للطرفــن لتســلمها بشــكل 
االولية  النسخة  وتسلم   ، نهائي 
من دراســة اخلزانــات املائية في 
القاطعن اجلنوبي واالوســط من 
التقييم   العراق واكمــال عملية 
وارســال املالحظات الى شــركة 

االستكشافات النفطية  .

لتوسيع الرقعة الخضراء 

»الجوفية« تنجز حفر )65( بئرا مائية خالل شهرنيسان الماضي 

كانت حصيلة الجهود 
المبذولة من قبل 
الهيئة هي إنجاز 
)65 ( بئرا مائية في 
المحافظات خالل 
شهر نيسان الماضي 
فضاًل عن نصب 
وصيانة طواقم الضخ 

حفر 65 بئرا مائية

التربية تطلع على 
مشروع التعليم 

اإللكتروني في واسط 

الشعبية استقبلت 600 
ألف مراجع في الربع 
األول من العام الحالي 

التجارة تناقش الطاقات 
الخزنية الخاصة بالسايلوات 

وإجراءات االستثمار

واسط - الصباح الجديد:
كشفت وزارة التربية عن قيام مدير عام التخطيط 
التربــوي بإجراء زيــارة ميدانيه حملافظة واســط 
لالطالع على برامج مشــروع التعليم اإللكتروني 

املنفذ في مدارسها .
وذكــر املكتــب اإلعالمــي للوزيــر ان مديــر عام 
زيارة ميدانية  أجريــا  التربوي ومعاونُه  التخطيط 
لتربية واســط من اجل التباحث في قضايا تخص 
مشروع التعليم االلكتروني والنجاحات املتحققة 

على مستوى مدارس احملافظة .
واطلع الوفد على أهم املشــاريع التي طبقت مثل 
التنقالت الكترونياً ومشــروع اخملتبرات االفتراضية 
والرواتب ، هذا وقد ثمنت الوزارة اجلهود املبذولة من 
قبل تربية واسط بتطوير التعليم االلكتروني في 
احملافظة ، مؤكدة في ذات الوقت بنقل التجربة الى 
بقية املديريــات العامة للمحافظات كافة لغرض 

تطبيقها في عملهم . 

بغداد - محمد عجمي:
اســتقبلت دائرة العيادات الطبية الشعبية خالل 
الربــع األول مــن العام احلالي أكثر مــن 600 ألف 

مريض .
وقال معاون املدير العام للشــؤون الفنية الدكتور 
شهاب احمد جاسم أن قسم التخطيط وتنمية 
املوارد فــي الدائرة قــام بإحصاء عــدد املراجعن 
للعيادات الطبية الشــعبية في بغداد واحملافظات 
خــالل الربــع األول من العــام احلالــي حيث بلغ 
(609485( مراجعــاً ضمنهــم املصابن باألمراض 

العامة واملزمنة واألسنان ( .
واضاف معاون املدير العام أن الدائرة تقوم بتجهيز 
عياداتها بشــكل شــهري بأدوية األمراض العامة 
واملزمنــة وخاصــة مرضــى ارتفاع ضغــط الدم 
والسكري والربو والصرع إضافة إلى توفر اخلدمات 
التشخيصية من مختبر وأشعة وسونار وبأسعار 

مناسبة خدمة للصالح العام . 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة التجارة الطاقات اخلزنية اخلاصة 
النشــاء  االســتثمارية  واخلطط  بالســايلوات 
الســايلوات التــي وضعتها الشــركة العامة 

لتجارة احلبوب وحسب الضوابط والتعليمات .
واوضــح وكيــل الــوزارة االقدم خالل ترؤســه 
االجتمــاع الدوري للجنة املعنيــة بايجاد احللول 
والبرامج حلل االشــكاالت واملعوقات التي تعوق 
الوزارة في تسويق احملاصيل االستتراتيجة  عمل 
الوطنيــة من خالل بناء الســايلوات والصوامع 
املطلوبة الحتــواء املنتج احمللي املتزايد للكميات 
املسوقة من الفالحن واملزارعن اضافة الى بناء 
االرصفة لتفريــغ بواخر احلنطة احململة باحلنطة 

املستوردة .
االجتماع  خــالل  االقــدم  الوكيل  واســتعرض 
مشاريع انشاء السايلوات اجلديدة بطاقات خزنية 
الستيعاب 300 الف طن لكل من سايلو كربالء 
والشطرة املتوقفة عن التنفيذ بسبب عدم توفر 
التوسعة  االخرى من  واملشــاريع  التخصيصات 
واخملاطبات الرسمية مع وزارة التخطيط لتحديد 
االحتياجــات مــن الطاقات اخلزنيــة النظامية 

واالجراءات التي رافقت هذه اخملاطبات .

اعالم الكرخ 
الطبيعي  العــالج  وحــدة  متكنت 
1702 مــن املراجعن  من معاجلــة 
املعوقن  لتأهيل  املصطفــى  ملركز 
اخلدمات  وتقدمي  واحد  خالل شــهر 

العالجية والتأهيلية لهم .
وقال مديــر املركز الدكتور عبد اهلل 
العــالج الطبيعي  ان وحدة  نــوري 
قامــت بأجــراء جلســات عالجية 
وحســب نوع العــوق او اإلصابة اذ 

بلغ عدد املعوقــن 352 مراجعا من 
بينهــم 34 من املصابن بالشــلل 
الرباعي ، و18 بالشــلل الثالثي و96 
بشــلل األطــراف الســفلى و139 
بشلل شقي 52 بشلل دماغي فضال 

عن 13 مصابا بالتهاب األعصاب. 
واضــاف مديــر املركز ان عــدد غير 
1350 مراجعا وحسب  املعوقن بلغ 
نــوع اإلصابة منهــا 390 الفقرات 
 , 276 الفقرات العنقية   , القطنية 

265 املرفق والكتــف و 354 الركبة 
والكاحل فضال عن 63 عصب الوجه 
و2 خلــع والدي ، فيمــا قامت وحدة 
ضماد النساء في املركز بضماد 298 
مراجعــا خالل شــهر واحد وضماد 
289 شــخصا من بينهم 92 زرق ابر 
, 191 مراجعــا قياس ضغط , و 11 
تداوي عملية وحروق وايضا  مراجعي 
بخاخ ووضع كاينوال ومراجع خياطة 

جرح.

بغداد - الصباح الجديد:
الهندســية  املــالكات  واصلــت 
والفنيــة فــي مديريــة صيانــة 
مشاريع الري والبزل مابن النهرين 
املوارد  وزارة  تشــكيالت  احــدى   /
جلدول  التطهيرية  أعمالها  املائية 
لنســب  الترابــي  االســكندرية 
متقدمــة بهــدف تأمــن وصول 
 ، اجلدول  لذنائــب  املائية  احلصص 
وتضمــن العمل رفــع التجاوزات 
وغلــق املنافــذ غير املصــرح بها 
وازالــة نبات الشــنبالن والقصب 

واالعشاب االخرى .
وفي الســياق ذاته قامت مالكات 
تنفيذ  دائرة  والفنية  الهندســية 
اعمــال كــري االنهر فــي بغداد 
الكري  باعمال  االعظميــة  موقع 
الترسبات  بازالة  دجلة  نهر  حلوض 
الطينيــة العالقة بهدف احلصول 
علــى انســيابية عاليــة للمياه 
واســتعدادا للخطــة الزراعيــة 
للموســم املقبــل ، ومــن اجلدير 
بالذكر ان الوزارة مستمرة بعملها 

اجلاد من اجل اجناز االعمال املوكلة 
اليهــا واالرتقاء بالواقــع االروائي 

للمحافظات  .
على صعيد متصل تستمر مديرية 
صيانة مشــاريع الــري والبزل في 
بابل وبالتنسيق مع مديرية املوارد 
املائية في مشروع املسيب بأعمال 
بهدف  املشــروع  تنظيف عمــود 
تأمــن ايصــال احلصــص املائية 
الــى االراضي الزراعيــة املعتمدة 
عليه ، وتضمــن العمل ازالة نبات 
الشــنبالن والترســبات الطينية 

بأستعمال االليات املتخصصة .
ومن جهة اخــرى واصلت مديرية 
املوارد املائية /قســم التشــغيل 
فــي ميســان اعمالهــا برصــد 
التصاريــف املائية لضمان التوزيع 
العادل للحصص املائية وايصالها 
حملافظة البصرة واالهوار ، وتضمن 
العمل رصــد مواقع مقدم التفرع 
ومؤخــر ناظم البتيــرة والعريض 

واملشروع والكحالء.
هذا ومن اجلديــر بالذكر ان الوزارة 

تعمل جاهدة على تنظيم وتأمن 
احلصــص املائية لالراضي الزراعية 
لهذا  الزراعيــة  اخلطــة  الجنــاح 

املوسم.
كما واصلــت مديرية املوارد املائية 
في واسط / شــعبة ري الصويرة 
عملهــا بتنظيــم توزيع احلصص 
املائية علــى نهر ابو صرمية بهدف 
الوصول للتوزيــع العادل في املياه 
الزراعية  االراضــي  الى  وايصالها 
واصلت  منها كمــا  املســتفيدة 
مديرية صيانة مشاريع الري والبزل 
ما بــن النهريــن تطهيرها لقناة 
اليوســفية املبطنة بهدف تأمن 
الى  وايصالها  املائيــة  احلصــص 

ذنائب القناة .
وتضمــن العمل أزالة الترســبات 
الطينية ضمن أعمال خلية االزمة 
حيث استعملت آليات متخصصة 
فــي العمــل أضافة الــى االليات 
الوزارة  ، هذا وتستمر  الساندة لها 
اجل  من  بهــا  املنوطة  باالعمــال 

االرتقاء مبستوى االرواء في البلد.

خدمات عالجية وتأهيلية في مركز 
المصطفى لتأهيل المعوقين 

»الموارد المائية« تواصل 
تطهير جدول االسكندرية



متابعة ـ الصباح الجديد:

ذكرت وسائل إعالم رسمية إن رئيس 
الــوزراء املاليزي الســابق جنيب رزاق 
اســتدعي للمثــول أمام ســلطات 
مكافحة الفساد األسبوع القادم في 

إطار التحقيق في اتهامات تطاله.
وكانت الســلطات منعت جنيب من 
مغادرة ماليزيا في اعقاب االنتخابات. 
وضبطت الشــرطة كميــات كبيرة 
من االموال النقدية والسلع الفاخرة 
واماكن  الثمــن في منزلــه  باهظة 

اخرى االسبوع املاضي.
املاليزيــة  االنبــاء  وذكــرت وكالــة 
احلكوميــة )برناما( إنه مت اســتدعاء 
جنيب للمثول أمــام اللجنة املاليزية 

ملكافحة الفساد يوم الثالثاء القادم.
ونقلــت برناما عن مصدر في اللجنة 
قولــه في ســاعة متأخــرة اجلمعة 
»حتى االن طلب منه احلضور الثالثاء 
القادم لنتمكن من تســجيل اقواله 
املتعلقة ب اس.آر.سي انترناشونال«.

ســي  آر  »اس  شــركة  وكانــت 
الصندوق  فــروع  من  انترناشــونال« 
السياسي قبل وضعها مباشرة حتت 
2012. وفي  املالية في  وزارة  اشــراف 
تلك الفترة كان جنيب رئيســا للوزراء 

ووزيرا للمالية في نفس الوقت.
ويعتقــد أن مئات ماليــن الدوالرات 
املرتبطــة بـ »اس آر ســي« مفقودة، 
وهذا جــزء من فضيحــة الصندوق 

السيادي املتشعبة.
وتشــير التقاريــر التــي تزايدت في 
الســنوات املاضية إلــى ان مليارات 
الــدوالرات نهبــت مــن الصنــدوق 
الســيادي من جانب جنيب واســرته 

واملقربــن منه. واغلقــت حكومته 
الفضيحة  فــي  داخلية  حتقيقــات 
يطالبون  كانوا  منتقديــن  واعتقلت 
وسائل  واسكتت  كاملة  بتحقيقات 
االعالم التي تنشر تقارير عن القضية.
لكــن رئيس الوزراء الســابق مهاتير 
 92 العمــر  مــن  البالــغ  محمــد 
عامــا، ولشــعوره باســتيائه كبير 
مــن الفضيحــة عاد إلى الســاحة 
السياسية ليقود ائتالفا من مختلف 
االحزاب حقق فوزا انتخابيا كاســحا 

في 9 ايار/مايو.
هــذا وأعلنــت الســلطات املاليزية 
منع رئيس الوزراء الســابق جنيب رزاق 
وزوجتــه من الســفر علــى خلفية 
أموال  ونهــب  بالفســاد  اتهامــات 
ضخمــة من صندوق االســتثمارات. 
وأعلن جنيب الســبت عن استقالته 
من منصبه كرئيس ائتالف »باريسان 
بعد  الوطنية(،  )اجلبهة  ناســيونال« 
التــي حلقت به في  الكبيرة  الهزمية 

االنتخابات.
وحــاول حشــد غاضب فــي مطار 
كوالملبور منع السيارات مـن الدخول، 
بعدمــا أظهــرت تذكــرة ســفر مت 
تسريبهـا عبـــر اإلنترنـت أن جنيـب 
وزوجته التـــي ال حتظى بشعبـــية 
إلـى  املغـــادرة  ينويـان  البالد  فـــي 

إندونيسيا.
وبعــد الهزمية الكبيرة التي حلقت به 
في االنتخابات، أعلن جنيب االســبوع 
املاضي أنه ســيتنحى مــن منصبه 
كرئيــس لالئتالف وألكبر أحزابه، بعد 
أن تصاعد حجــم الضغط عليه من 
)اجلبهة  ناسيونال«  »باريسان  ائتالفه 
الوطنية( منذ هزميته في االنتخابات.

وشكلت خســارة االئتالف على أيدي 
حتالــف قــاده مهاتيــر محمد ضد 

تلميذه السابق، زلزاال سياسيا أطاح 
حكم  الــذي  االســتبدادي  بالنظام 

البالد على مدى ستة عقود.
ويعــد مهاتير البالغ مــن العمر 92 
عامــا الزعيم املنتخب األكبر ســنا 
في العالم وســبق أن شغل منصب 
رئيس الــوزراء لعقدين، وكان من أبرز 

شخصيات »باريسان ناسيونال«.
لكنــه عــاد عــن تقاعــده، وانتقل 
إلــى صفوف املعارضة فــي محاولة 
لإلطاحــة بنجيــب علــى خلفيــة 

االتهامات بنهــب أموال ضخمة من 
صندوق ماليزيا االســتثماري )1ام دي 
بي( الذي أسسه األخير وأشرف عليه.
ومنذ فــوز املعارضة، وافق امللك على 
العفــو عن السياســي البــارز أنور 
إبراهيم الذي كان خصم مهاتير قبل 
أن يتحالف معه فــي حترك قد ميهد 
لعودته إلى احلياة السياسية ليصبح 
بالتالي رئيسا للوزراء. وتوقع عدد من 
كبار أعضاء حزبه أن يتم اإلفراج عنه 

الثالثاء.

*فضيحة مالية
وفي الوقت الــذي تعهد فيه مهاتير 
التحقيق في فضيحــة )1ام دي بي( 
لدى فوزه باالنتخابات، سرت تكهنات 

بأن جنيب قد يحاول الفرار.
لكــن جنيب أصر في منشــورات عبر 
على  االجتماعي  التواصــل  مواقــع 
أنه كان يخطط فقــط للذهاب في 
»إجــازة قصيرة« إلى اخلــارج للراحة 
بعد االنتخابــات والعودة إلى ماليزيا 
األســبوع املقبل. وذلك عقب انتشار 

صورة مســربة لتذكرة الســفر إلى 
جاكارتا عبر اإلنترنت.

لكن حدة الغضب ازدادت في أوساط 
التواصــل  وســائل  مســتخدمي 
االجتماعــي الذين اتهمــوه مبحاولة 
الهــرب، مــا دفــع وزارة الهجرة إلى 
اإلعــالن ســريعا أنه منــع وزوجته 

روسمة منصور من مغادرة ماليزيا.
وأكد مهاتيــر أنه أصــدر األمر مبنع 
الزوجن من املغــادرة، وقال في مؤمتر 
صحافي »صحيح، أنــا منعت جنيب 

من مغادرة البالد )...( هو وزوجته«.
وأوضح جنيب عبــر موقع »تويتر« أنه 
أُبلــغ بهذا اإلجراء مضيفــا: »أحترم 
القرار وسأبقى في البالد مع عائلتي«.

الغضب  روســمة  أثــارت  ولطاملــا 
الشــعبي في ماليزيا، جراء شغفها 
برحالت التســوق الفاخرة وامتالكها 
جملموعة واســعة من حقائــب اليد 

الباهظة الثمن، وفق تقارير.
ولدى ســؤاله عمــا إذا كانت القيود 
علــى جنيب مرتبطة مبلــف »1ام دي 
بــي«، قال مهاتير: »هنــاك كثير من 
الشكاوى بحقه ويجب التحقيق في 
جميعها )...( نرى أن بعض الشكاوى 
محقة. علينا التحرك سريعا وال نريد 
أن نواجه مشكلة )طلبات( تسليمه 

من دول أخرى«.
وفي وقت ســابق، ســارع العشرات 
إلى املطار فــي محاولة ملنع الزوجن 
من املغادرة بينما انتشــرت شــرطة 
مكافحة الشغب عند مدخل املطار 

حيث يفترض أن يتوجه جنيب.
ولدى محاولة حافلــة بيضاء بنوافذ 
معتمة املرور، حاصرها احلشد وطالب 
برؤيــة من في داخلها. ولم يســمح 
لها باملرور إال بعدما أنزل األشــخاص 
الذين كانوا في داخلها إحدى النوافذ 

لإلثبات أن جنيب ليس بالداخل.

*استقالة ال مفر منها
وفــي مؤمتر صحفي عقــد في وقت 
الحق السبت، أعلن جنيب تنحيه عن 
رئاسة ائتالف »باريســان ناسيونال« 
وأكبــر أحزابــه املنظمــة الوطنية 

للماالي املتحدين.
ويبــدو أن اســتقالته كانــت أمرا ال 
مفــر منه في ظل تنامي الســخط 
فــي صفوف االئتــالف، عقب هزميته 

التاريخية في االنتخابات.
وقال جنيب »عندما يفشل احلزب في 
االنتخابات العامة، من واجب زعيمه 
األخالقــي التنحي. وبنــاء على هذا 

املبدأ قررت التخلي عن املنصبن«.
من جهتــه أعلن مهاتيــر أول ثالثة 
انغ  لوم غوان  تعيينات في حكومته، 
الدين ياســن  وزيرا للمالية ومحيي 
وزيرا للداخلية بينما ســلم حقيبة 

الدفاع حملمد سابو.
أما كزافييــه جاياكومار، نائب رئيس 
حزب أنــور، فقال إنه مــن املتوقع أن 
السياسي املسجون  اإلفراج عن  يتم 

الثالثاء.
الوريث احملتمل لرئاســة  أنــور  وكان 
الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 1998 
قبل أن يتم ســجنه بتهمتي اللواط 

واستغالل السلطة.
لكن في حتول الفت حتى بالنســبة 
للسياسة املاليزية املليئة باملفاجآت، 
تصالح الرجالن ووحدا صفوفهما في 
واالتهامات  الفضائــح  خيمت  وقت 

باالستبداد على جنيب.
وسجن أنور الذي بات يبلغ من العمر 
70 عاما مجددا في 2015 خالل عهد 
جنيب ومن املفترض أن يطلق سراحه 

الشهر املقبل.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل 10 أشــخاص وأصيب 10 آخــرون بعدما فتح 
طالب النار في مدرســة ثانوية بوالية تكســاس 

األميركية، بحسب حاكم الوالية.
واعتقلت الســلطات املشــتبه به، الــذي يُدعى 
دميتريــوس باجورتزيــس وهو طالب في مدرســة 
»سانتا في« التي شــهدت احلادث ويبلغ من العمر 

17 عاما. ووجهت السلطات له اتهاما بالقتل.
وأفادت تقارير بأن املشــتبه به اســتخدم بندقية 

ومسدسا ميتلكهما والده بصفة قانونية.
وقــال حاكم الوالية غريغ أبــوت إنه مت العثور على 
»عدة أنواع مــن العبوات الناســفة« داخل مبنى 

املدرسة وفي املنطقة احمليطة
وأضاف أبوت أن الشرطة عثرت على معلومات في 
مذكرات املشــتبه به وجهاز الكمبيوتر اخلاص به 
وهاتفه احملمول تشير إلى أنه خطط الهجوم وأنه 

كان ينوي االنتحار بعد تنفيذه.
لكن املشــتبه به »سّلم نفســه« ألنه »لم ميلك 

الشجاعة لالنتحار«، بحسب حاكم الوالية.
وفي كلمة خالل فعالية استضافها البيت األبيض، 
وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب الهجوم بأنه 

»مروع«.
وقال ترامــب »إدارتي عاقدة العــزم على بذل كل 
في اســتطاعتها حلماية طالبنا وتأمن مدارســنا 
ومنع وصول الســالح إلى أيدي من ميثلون تهديدا 

ألنفسهم ولآلخرين«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعتقلت الســلطات الســعودية سبعة أشخاص 
تتهمهم بالتواصل مع جهات أجنبية مشــبوهة، 
بحســب وكالة األنباء السعودية الرسمية، بيد أن 
منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إنهم ناشطون 

في مجال الدفاع عن حقوق املرأة.
وقال املنظمة احلقوقية في بيان امس الســبت أن 
هذه االعتقاالت لم تتوضح بعد، جاءت قبل بضعة 
أســابيع من موعد تنفيــذ قرار رفــع احلظر على 

سياقة املرأة في اململكة.
ونقلــت الوكالــة الســعودية الرســمية عــن 
متحدث أمنــي قوله إن املعتقلــن قاموا »بعمل 
والوطنية،  الدينية  الثوابــت  للتجاوز على  منظم 
التواصل املشــبوه مع جهات خارجية فيما يدعم 

أنشطتهم«.
واتهــم املتحــدث املعتقلن »بتجنيد أشــخاص 
يعملون مبواقع حكومية حساســة وتقدمي الدعم 
املالي للعناصر املعادية في اخلارج بهدف النيل من 

أمن واستقرار اململكة وسلمها االجتماعي«.
وتفرض الســعودية قوانن صارمة على النســاء، 
تطلــب منهن احلصول على موافقة رجل، ولي أمر، 

في مختلف القرارات واألفعال التي تخصهن.
وذكرت الوكالة الســعودية أسماء ثالث نساء بن 
املعتقلــن : جلــن الهذلول وعزيزة يوســف وإميان 
النفجــان، وهن من اللواتي عارضن علنيا منع املرأة 
من قيادة الســيارة فضال عن قوانن فرض وصاية 

الرجال على النساء.
كما ذكرت أســماء ثالثة رجال فقط وهم: إبراهيم 
عبد الرحمن املدمييغ ومحمــد فهد الربيعة وعبد 
العزيز املشــعل.، وظل اســم الشــخص السابع 

مجهوال.

عشرون قتيال وجريحا في 
حادث إطالق نار بتكساس 

األميركية

اعتقال 7 ناشطين 
»لتواصلهم مع جهات 

مشبوهة« في السعودية

طاهر  يوسف  ابتسام  لندن- 
ووكاالت:

التعــاون  منظمــة  دول  دعــت 
قّمــة  ختــام  فــي  اإلســالمي 
اســتثنائية في اســطنبول أمس 
األول  اجلمعة إلــى »توفير احلماية 
الدوليــة« للفلســطينين مــن 
للحماية«،  دولية  قوة  »إيفاد  خالل 
مؤكدة »إدانتها الشديدة للفظائع 

االسرائيلية« في قطاع غزة.
وأكــدت الــدول الـــ57 املنضوية 
فــي املنظمة في البيــان اخلتامي 
للقمــة علــى ادانتهــا »بأشــد 
اإلجراميــة  االفعــال  العبــارات 
بحــق  االســرائيلية  للقــوات 
الشعب الفلســطيني في األرض 
الفلسطينية احملتلة، وال سيما في 
قطاع غزة« حيث استشهد حوالى 
60 فلســطينياً برصــاص القوات 
اإلسرائيلية خالل األسبوع املاضي.

واتهم البيان اخلتامي إدارة الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب بتوفير 
ارتكابها  في  إلســرائيل  »الدعم« 
مشيرة  الوحشية«،  »اجلرائم  هذه 
إلى أن هذا الدعم »يّتخذ أشــكاالً 
منها حماية االحتالل االســرائيلي 

من املساءلة في مجلس األمن«.
ولفت البيان إلــى أن »هذه اجلرائم 
تأتــي فــي أعقــاب قــرار اإلدارة 
األميركيــة غيــر القانونــي نقل 
إلى  إسرائيل  من  سفارتها رسمياً 
ع  ما شــجّ احملتلة،  القدس  مدينة 
احلكومة اإلسرائيلية على التمادي 
في ســلوكها األرعن جتاه املدنين 

الفلسطينين«.
البيان خطوة واشــنطن  واعتبــر 
أبيب إلى  بنقل ســفارتها من تل 
القدس »عمالً اســتفزازياً وعدائياً 
موجهاً ضد األمة اإلسالمية وضد 
احلقــوق الوطنية الفلســطينية 

وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي«.
وطالبت القمة في بيانها اخلتامي 
أيضــاً »مجلس االمــن واجلمعية 
املتحدة  العام لألمم  العامة واألمن 
واملقررين  االنسان  حقوق  ومجلس 
حلقوق  السامي  واملفوض  اخلاصن 
االنســان باتخــاذ التدابير الالزمة 
لتشكيل جلنة دولية للتحقيق في 
الفظاعات التي ارتُكبت في قطاع 

غزة أخيراً«.
وكان الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان شّبه في خطاب في افتتاح 
الفلسطينيون  يعانيه  »ما  القمة 
حالياً مبا عاناه اليهود إبان النازية«. 
وقال أردوغان الــذي وجه انتقادات 
الذعة إلســرائيل ورئيــس وزرائها 
بنيامــن نتانياهو منذ مقتل أكثر 
من 60 فلسطينياً يوم االثنن خالل 
احتجاجــات على نقل الســفارة 
األميركية من تل أبيب إلى القدس: 

»ال فرق بــن الفظاعات التي عانى 
منهــا اليهود في أوروبــا قبل 75 
والوحشية التي يعاني منها  عاماً 

أشقاؤنا في غزة«.
واتهم مضيف القمة قادة »شعب 
تعرض إلى أساليب التعذيب كافة 
في معســكرات االعتقــال خالل 
مبهاجمة  الثانية،  العامليــة  احلرب 
الفلسطينين باستخدام أساليب 
اســتخدمها  التي  لتلــك  مماثلة 

النازيون«.
واضــاف اردوغــان أن »مــا تفعله 
وإرهاب  إجرام ووحشية  إســرائيل 
دولــة«، بعــد أن وصف ســقوط 

القتلى في غزة بانه »مجزرة«.
ومن شــأن التصعيد مع اسرائيل 
واســتضافة القمة االسالمية أن 
يعــززا رصيد اردوغان بــن أنصاره 
تركيــا الجراء  في وقت تســتعد 
انتخابات رئاســية وبرملانية في 24 

حزيران.
تهدد  دبلوماســية  أزمة  وفي ظل 
اتفاقــا يعود للعام 2016 ســمح 
باالســتئناف الكامــل للعالقات، 
االسرائيلي  الســفير  أنقرة  أمرت 
محــددة  غيــر  ملــدة  باملغــادرة 
واستدعت ســفيرها في تل أبيب 
إســرائيل  أمرت  فيما  للتشــاور، 
القنصــل التركــي فــي القدس 
باملغادرة لفترة غير محددة كذلك.

ســجال  في  اردوغــان  وانخــرط 
عبــر »تويتر« مــع رئيــس الوزراء 
الذي  نتانياهو  بنيامن  االسرائيلي 
قال عنه ان يديه »ملطختان بالدم 

الفلسطيني«.
مصــادر  كشــفت  باملقابــل 

اإلدارة  أن  غربيــة  ديبلوماســية 
األميركيــة جتــري اتصــاالت مع 
في شــأن  العربية  الــدول  إحدى 
قطاع غزة، ما يثير قلق الســلطة 

الفلسطينية وغضبها. 
وأوضحت املصادر الديبلوماســية 
أن مبعوثن من البيت األبيض زاروا 
دولة عربية في األســابيع القليلة 
املاضيــة وأجروا اتصــاالت معها 
بحثوا خاللها األوضاع اإلنســانية 
قطاع  في  والسياســية  واألمنية 
غزة، كما ناقشــوا أموراً سياسية 
إقناعها  فــرص  مثل  حساســة، 
باتخاذ خطوات  حركة »حمــاس« 
غــزة، من  وأمنية في  سياســية 
قبيــل عــدم معارضة املســاعي 
األميركية حلل سياســي شــامل 
فــي املنطقــة )صفقــة القرن(، 
لقطاع غزة  إدارة خاصة  وتشكيل 
من شخصيات مســتقلة تتلقى 
دعمــاً مالياً أميركيــاً وغربياً حلل 
املشاكل اإلنسانية في غزة. وقالت 
إن األطــراف اخملتلفة مــا زالت في 

مرحلة درس األفكار.
وذكرت املصــادر أن هذه االتصاالت 
أثارت غضب الرئيس محمود عباس 
الذي رأى فيهــا محاولة أميركية 
للضغط عليه للعودة إلى املســار 
السياســي. وأصدر الناطق باسم 
الرئاســة نبيل أبو ردينــة األربعاء 
املاضي بيانــاً مفاجئاً اعُتبر مبثابة 
رد على هذه االتصاالت، وحض فيه 
عن  التخلي  علــى  العربية  الدول 
وهم »إقامة ســالم مع العرب من 

دون الفلسطينين«.
وأفــاد البيــان الــذي جــاء عقب 

زيــارة قام بها املبعــوث األميركي 
جيسون غرينبالت إلى إحدى الدول 
األميركي  »االستفزاز  بأن  العربية، 
العربــي  بالعالــم  واالســتهتار 
واجملتمع الدولي ســاهما في زيادة 
عــدم الثقة غير املوجــودة أصالً... 
وســقوط وهم إقامة ســالم مع 
من  الفلسطينين  دون  من  العرب 
خالل جتاوز مبادرة السالم العربية، 
واملس بالتوازن الوطني والقومي«. 

ودعــا إلــى »موقف فلســطيني 
وعربــي موحــد ملواجهــة هــذا 
األميركي   - اإلســرائيلي  العدوان 
على املقدســات واحلقوق الوطنية 

وقرارات الشرعية الدولية«.
االالف  انطلق  على صعيد متصل، 
من البريطانين من كل االنتماءات 
فــي مظاهــرات احتجاجية امام 
مقر رئيسة الوزراء البريطانية في 
الداوونغ ستريت، حاملن شعارات 
تديــن اجلرميــة التــي ارتكبتهــا 
اســرائيل ضــد الفلســطينين 
ســلمية  مســيرة  اثناء  العــزل 
احتجاجــا على قــرار امريكا في 
اعتبار القدس عاصمة الســرائيل. 
فقامــت الشــرطة االســرائلية 
باطالق النار على ظهورهم مما ادى 
الى قتل اكثر من سبعون مواطنا 
بينهم اطفال وشيوخ وجرح املئات 
منهم. لتســجل اسرائيل مجزرة 
الى ملف جرائمها  اخرى تضيفها 
املتتاليــة ضــد الفلســطينين. 
ضاربــة عرض احلائــط كل القيم 

واالحكام الدولية واالنسانية.
أغلب الشــعارات كانــت تطالب 
مبقاطعــة البضائع االســرائيلية 

فيعلق احد املشاركن »اننا نقاطع 
البضائــع االســرائيلية منذ زمن، 
االهم هــو فرض احلصار دوليا على 
اسرائيل وتوقف بيع االسلحة لها، 
وهذا العمــل يتطلب موقف قوي 
اي احلكومات..  السلطات  من قبل 
واحلكومــة التتخذ هكــذا قرار اال 

بفرض ارادة الشعوب عليها«. 
احلكومتــن  تديــن  وشــعارات 
اللتان  واالمريكيــة  البريطانيــة 
تيريزا  تســلحان اســرائيل »يــد 
مــاي ملطخــة بدمــاء االبريــاء 
مثــل  مثلهــا  الفلســطينين 
اســرائيل  تــزود  ناتنياهو.طاملــا 
ماجاء  هذا  وترامب«  بالسالح..هي 
فــي كلمــة احــد املتحدثن في 
كلمته جلمهــور املتظاهرين. فقد 
شــارك عشــرات مــن املتحدثن 
بينهم برملانيــن من حزب العمال 
وحزب  والســالم  العدالة  وحــزب 
اخلضر اضافــة الى ممثلن عن جلنة 
واحتاد  فلســطن  مــع  التضامن 
وكتاب  البريطاني  النقابي  العمال 
وصحفين انكليــز وايرلندين مع 
بعض مــن ممثلن عن اقليات اخرى 
منهم من اليهود البريطانين الذي 
اكد علــى تضامنه مع الشــعب 
الفلســطيني وادانــة اســرائيل 
اســرائيل  بارتــكاب  »النســمح 
جلرائم بشــعة باســمنا«. واجمع 
املتحدثون علــى ان النكبات التي 
تســببها اســرائيل واجملــازر التي 
ترتكبهــا علــى مدى الســبعون 
عاما منها جرميتهــا االخيرة التي 
التقل بشــاعة عــن جرميتها في 
الدير ياســن او كفر قاسم. »لقد 

االسرائيلية  الســلطات  اعترفت 
بــكل وقاحة انهــا اذا تتوقف عن 
ملا  للفلســطينين  القتل  جرائم 
اسرائيل.. اسمها  دولة  هناك  كان 
كلنا فلسطينيون..احلرية والعدالة 
لفلســطن وحــق العــودة لكل 
الالجئن وتوقف االستيطان واعادة 
احلل  هو  املغتصبة..هذا  االراضــي 
واال السالم السرائيل..« هذا ماجاء 
في كلمات اغلب املتحدثن منهم 
الكاتــب البريطاني طــارق علي..
اون  بيرغن،  جيرمان،ريتشارد  ليزلي 

جونز وغيرهم.
وكان مــن بــن املتظاهرين بعض 
اليعترفون  الذيــن  اليهــود  مــن 
اقامة  ويدينــون  اســرائيل  بدولة 
دولة لليهود ألن ذلــك يتناقى مع 
رفعوا  اليهودية.  الدينية  التعاليم 
اســرائيل  مجازر  تدين  شــعارات 

وتطالب بالعدالة لفلسطن.
جــاءت جرميــة اســرائيل لتثبت 
للعالم انهم حقا ابشع من النازية 
البريطانية  فالصحافــة  االملانية. 
اليمينيــة خاصــة، اليخلــو عدد 
منها من مقال او اثنن يدين رئيس 
حــزب العمــال او بعــض قيادات 
معادين  انهــم  على  احلــزب  ذلك 
للسامية، ألنهم ادانوا اسرائيل في 
املتوالية  جرائمهــا  حلقات  احدى 
وشــبهوها بالنازية. فتلك اجلرمية 
التي  والدول  اهانة لكل احلكومات 
التتخــذ موقفا حاســما ملعاقبة 
اســرائيل. بل مايفعله الصهاينة 
هو اســتهتار بالقيم االنســانية 
واالعــراف الدولية وســخرية من 

التاريخ والدين والسياسة.  

تظاهرات كبرى في لندن تطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها

منظمة التعاون اإلسالمي تطالب
بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

إرسال لجنة 
دولية مستقلة 

في شكل عاجل 
إلى غزة للتحقيق 

في االستهداف 
اإلسرائيلي للمدنيين 

العزل
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7 اقتصاد

تسلمت شركة دانة غاز االماراتية دفعة نقدية 
تصل قيمتها إلى 22.7 مليون دوالر اي ما يعادل  
84 مليون درهم من شــركة بيــرل بيتروليوم 
احملدودة في اقليم كردستان وذلك عقب انتهاء 
الربع األول من  2018 ليصل اجمالي الدفعات 
النقديــة التي حصلت عليها الشــركة منذ 

بداية العام احلالي إلى 36.7 مليون دوالر.

قالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة رافاجو 
الستكشاف فرص التعاون في مجمع الرويس 

الصناعي باإلمارات العربية املتحدة.
وتنبي رافاجو مبوجــب االتفاق املقترح مصنعا 
الرويس  فــي  البالســتيكية  اللدائن  ملركبات 
وتتولى تشغيله حسبما ذكرت أدنوك في بيان.

هذا وتعتزم أدنوك استثمار 45 مليار دوالر على 
مدى األعوام اخلمسة املقبلة لتوسعة عمليات 
للتحول  سعيها  مع  والبتروكيماويات  التكرير 

إلى العب عاملي في قطاع املصب.

تسعى شركة »سامسونغ« جلعل مساعدها 
انتشاراً في  الصوتي »بيكسبي« ضمن األكثر 
العالم، ورمبا على قمة املســاعدات الصوتية 
في عام 2020، حيث تســعى لتوفير املساعد 
الصوتــي على جميع منتجاتهــا التقنية في 

ذلك العام. وفق ما ذكره موقع عالم التقنية.
وبهذا، فإن الشــركة التي تتنافس في ســوق 
جميــع األجهــزة اإللكترونيــة والتقنية في 
العالم ســتجعل مســاعدها أكثر انتشــاراً 
في حال احلديث عن تواجــده ضمن الهواتف، 
الثالجات، الغســاالت، التلفزيونــات، وأجهزة 

إنترنت األشياء بشكل عام.

قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال 
إنها قد تنســحب من املرحلــة 11 في حقل 
بارس اجلنوبي )إس.بي 11( في ضوء قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب االنســحاب من اتفاق 

نووي دولي مع إيران.
ويثير قرار ترامب االنسحاب من االتفاق النووي 
املبرم فــي عــام 2015 مع إيــران مخاطر بأن 
تتعرض دول أوروبية قامت باالستثمار في إيران 
منذ ذلك احلني لعقوبات أميركية جرى فرضها 
مجددا، بعد انتهاء مهلة »لتصفية النشاط« 

تتراوح بني ثالثة وستة أشهر.
ويظهر موقف توتال كيف أن من الصعب على 
القــوى األوروبية أن حتمــي مصاحلها في إيران 

وتقدم ضمانات للحفاظ على االتفاق النووي.
وتعهدت فرنســا وبريطانيــا وأملانيا في وقت 
سابق هذا األسبوع باإلبقاء على سريان االتفاق 
النــووي مبحاولــة احلفاظ علــى تدفق النفط 
اإليرانــي واالســتثمارات، لكنها أقــرت بأنها 
التي  ســتجد صعوبة في تقدمي الضمانــات 

تطلبها طهران.
وقالــت توتال في بيــان »في الثامــن من أيار، 
أعلــن الرئيــس دونالــد ترامب قــرار الواليات 
املتحدة االنسحاب من خطة العمل املشتركة 
الشــاملة )االتفــاق النــووي( وإعــادة فرض 
العقوبات األميركية التي كانت ســارية قبل 
تنفيذ خطة العمل املشتركة الشاملة، على 
أن يكــون ذلك مرهونا بفتــرات زمنية محددة 

لتصفية النشاط«.

دانة غاز 

أدنوك

سامسونغ

توتال

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعود ارتفاع أســعار النفط الذي 
ســجله خــام القيــاس العاملي 
»برنــت« حتــى أمس الســبت، 
النفطية  اإليــرادات  على  بالنفع 
دوالراً   80 فســعر  العراقيــة، 
للبرميل هو األعلى منذ تشــرين 

الثاني 2014.
املاضي  نيسان  في  العراق،  وصدر 
علــى وفق بيــان لــوزارة النفط 
اإللكتروني،  موقعها  على  رفعته 
نحو 100.2 مليــون برميل يومياً 
بايرادات بلغت 6.47 مليارات دوالر.
وقالــت الــوزارة، في البيــان، ان 
»كمية الصادرات من النفط اخلام 
بلغت 100 مليون و197 الف و197 
 6 بايرادات بلغت اكثر من  برميال، 
مليــارات و474 مليونا و260 ألف 

دوالر«.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط 
»مجمــوع  ان  جهــاد،  عاصــم 
الكميــات املصدرة مــن النفط 
اخلام لشهر نيسان املاضي جاءت 
من احلقول النفطية في وســط 
وجنــوب البــالد بايــرادات بلغت 
6 مليــارات و474 مليونــا و260 
الــف دوالر، في حني لم تســجل 
حقول  من  صــادرات  االحصائية 

كركوك«.
واشــار الــى ان املعــدل اليومي 
للصادرات بلغ 3 ماليني و340 الف 
ان معدل ســعر  برميل، مضيفاً 
البرميل الواحد بلغ 64,615 دوالرا.
ومــع صعود برنت الــى عتبة الـ 
80 دوالر للبرميــل، وهو ســادس 
معدل أســبوعي علــى التوالي 
البرميل  فان سعر  املكاسب،  من 
من النفط العراقي ســيرتفع هو 
اآلخر الى ما دون 80 دوالر بنحو 8 

دوالرات بحسب مراقبني.
انتاج  ودعم الهبــوط احلاد فــي 
فنزويــال وطلــب عاملــي قــوي 
وعقوبــات أميركية مرتقبة على 
القياس  وقفز خام  األسعار.  إيران 

العاملــي فــوق 80 دوالرا للبرميل 
للمرة األولى منذ تشــرين الثاني 
أن  مســتثمرون  ويتوقــع   2014
يســجل املزيد من املكاسب على 
األقل في األجل القصير، بســبب 

اخملاوف بشأن اإلمدادات.
وينهــي برنت األســبوع مرتفعا 
نحو 1.9 باملئة، موسعا مكاسبه 
 17.5 منذ بداية العام إلــى نحو 

باملئة.
القياس  خــام  عقود  وانخفضت 
األميركي غرب تكساس الوسيط 
21 ســنتا، أو 0.29 فــي املئــة، 

لتبلغ عند التســوية 71.28 دوالر 
للبرميل ومنهية األســبوع على 
زيادة قدرهــا 0.9 باملئة، هي ثالث 
مكاسب أسبوعية على التوالي.

فــي الشــأن ذاته، اســتقر عدد 
النشــطة في  النفط  حفــارات 
الواليات املتحدة هذا األسبوع بعد 
صعوده لستة أســابيع متتالية 
برغم أن أســعار اخلام قفزت إلى 
 2014 منــذ  مســتوياتها  أعلى 
وهو ما يدفع شــركات احلفر إلى 
من  قياسية  كميات  اســتخراج 
النفط وخصوصا اخلام الصخري.

وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات 
الطاقة يــوم اجلمعة في تقريرها 
األســبوعي الذي يحظى مبتابعة 
وثيقة إن إجمالــي عدد احلفارات 
844 حفارا  النفطية استقر عند 
في األســبوع املنتهي في الثامن 

عشر من أيار.
النفطية  احلفارات  عدد  وإجمالي 
فــي أميــركا، وهو مؤشــر أولي 
لإلنتاج مســتقبال، مرتفع كثيرا 
عن مســتواه قبل عــام عندما 
بلغ 720 حفارا مع قيام شــركات 
الطاقة بزيادة االنتاج بالتوازي مع 

مســاعي أوبك خلفض االمدادات 
العاملية في محاولة لالســتفادة 

من صعود األسعار.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقة 
األميركية هذا األســبوع إن إنتاج 
النفــط الصخري فــي الواليات 
إلى  يرتفع  أن  املتوقع  املتحدة من 
مســتوى قياسي عند 7.2 مليون 

برميل يوميا في حزيران.
الشــهر  هذا  ســابق  وقت  وفي 
أن  املعلومــات  إدارة  توقعــت 
النفط  إلنتاج  السنوي  املتوسط 
األميركي ســيرتفع إلى مستوى 

قياســي عند 10.7 مليون برميل 
يوميا في 2018 وإلى 11.9 مليون 
برميل يوميا فــي 2019، من 9.4 

مليون برميل يوميا في 2017 .
وبلــغ متوســط إجمالــي عدد 
حفارات النفط والغاز النشــطة 
في الواليات املتحــدة منذ بداية 
العام احلالــي 987 حفارا، ارتفاعا 
من متوســط بلغ 876 حفارا في 
2017. ويشــير ذلك إلــى أن عدد 
احلفــارات يتجــه إلــى أن يكون 
األعلى منذ 2014 عندما ســجل 

متوسطا بلغ 1862 حفار.

80 دوالرًا لبرميل النفط العالمي يدعم إيرادات العراق المالية
مستثمرون يتوقعون تسجيله المزيد من المكاسب

عاصم جهاد: 
مجموع الكميات 
المصدرة من النفط 
الخام لشهر نيسان 
الماضي جاءت من 
الحقول النفطية في 
وسط وجنوب البالد 
بايرادات بلغت 6 
مليارات و474 مليونا 
و260 الف دوالر، 
في حين لم تسجل 
االحصائية صادرات 
من حقول كركوك

منصة عائمة لتصدير النفط جنوبي البالد
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متابعة الصباح الجديد:

تســعى أوروبا إلى طمأنة اإليرانيني 
بشــأن حماية املبــادالت التجارية 
بــني الطرفني مــن العقوبات التي 
ســتفرضها واشنطن على طهران 
واملتعاملني معها، بعد قرار الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، االنسحاب 

من االتفاق النووي.
وفي سياق املســاعي األوروبية، بدأ 
األوروبــي للطاقة، ميغيل  املفوض 
أرياس كانيتي، أمس الســبت، زيارة 
إلى طهران ليطلع القادة اإليرانيني 
على اإلجراءات، التي اتخذها االحتاد 
األوروبي لضمان استمرار مشتريات 
األوروبية  الشركات  وحماية  النفط 

املتمركزة في هذا البلد.
اإليرانيني على  إطــالع  وفي مقابل 
إجــراءات حمايــة التجــارة، يأمل 
كانيتي فــي املقابل فــي احلصول 
على تأكيد مــن طهران على  عدم 

االنسحاب من االتفاق النووي.
وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور 
املتحدة  الواليــات  إيران منذ قــرار 
أبرم  الذي  االتفاق،  االنســحاب من 
العقوبات  فــرض  وإعادة   2015 في 
االقتصادية التي ستطال الشركات 

األجنبية.
األوروبيــة،  املفوضيــة  وأطلقــت 
اجلمعة، اإلجراءات الرســمية التي 

تهدف إلى تفعيل »قانون التعطيل« 
مــن أجل احلد من تأثيــر العقوبات 
األميركية على الشركات األوروبية، 
التي تريد االستثمار في إيران، على 

وفق »فرانس برس«.
وكانت أوروبا أقرت »قانون التعطيل« 
العقوبات  1996 لاللتفاف على  في 
األميركيــة على كوبــا، لكنه لم 

يستخدم من قبل.
وفي مطلع أيار اجلاري، أعلن الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، االنسحاب 
فرض  إعــادة  مؤكدا  االتفــاق،  من 
على طهران خالل  قاسية  عقوبات 

6 أشهر.
وتأمل املفوضية في أن يبدأ تطبيق 
هــذه اإلجــراءات مطلــع آب، مع 
دخول العقوبات األولى التي أقرتها 
الواليات املتحدة أخيرا حيز التنفيذ.
وتبلغ قيمة املبــادالت التجارية بني 
إيران واالحتاد األوروبي 20 مليار يورو، 
واشــترت إيــران في 2017 ســلعا 
بقيمــة 10 مليارات يورو من االحتاد، 
الذي بلغت قيمة وارداته 10 مليارات 

يورو بينها 9 مليارات من النفط.
والدول املســتوردة الست الرئيسة 
من إيــران في االحتاد هي: إســبانيا 
وفرنســا وإيطاليا واليونان وهولندا 

وأملانيا.
وتنتج إيــران 3.8 ماليني برميل من 
النفط يوميا، وتشــتري الصني 70 

باملئة من إنتاجها وأوروبا 20 باملئة.

من جانبهــا، أعلنت كوريا اجلنوبية 
ملواجهة ظروف جديدة  استعدادها 
وحماية عالقاتها التجارية مع إيران، 
وقالت: ال ميكن أن نرى نقض االتفاق 

النووي من قبــل الرئيس األميركي 
دونالد ترامب.

وافادت وكالة يونهاب الكورية، أمس 
الســبت، ان اجتماعــا مهما عقد 

من قبل وزارة الشؤون اخلارجية في 
وشركات  وقطاعات  اجلنوبية  كوريا 
إداراتها  إلــى  إضافــة  مختلفــة، 
االقتصادية، لبحث األوضاع احلالية 

واحلفاظ على التجارة مع إيران.
تــرأس االجتماع يون كانــغ هيون، 
اجلنوبية  وزير خارجيــة كوريا  نائب 
للشؤون االقتصادية، وأعلن أن عددا 
من أصحــاب األعمــال وممثلني من 
احلكومية  والوكاالت  اخلارجية  وزارة 
في  شــاركوا  قد  املعنية  األخــرى 

االجتماع.
وأشــارت وكالــة يونهــاب، الى ان 
كوريا اجلنوبية ســتجري محادثات 
مــع احلكومة األميركيــة للخروج 
مــن األوضاع احلاليــة واإلعفاء من 

العقوبات احملتملة.
وصرحت وزارة اخلارجية الكورية في 
بيان: سنستشير جميع املسؤولني 
والســلطات املعنية حتى ال توقف 
توســيع  األميركيــة،  االجــراءات 
عالقاتهــا التجاريــة والشــركات 

الكورية مع ايران.
أن االجتماع كان  البيــان  وأضــاف 
محاولــة مــن قبــل العديــد من 
واالقتصادية  احلكومية  املؤسسات 
الكورية اجلنوبيــة ملواصلة التداول 

مع إيران في إطار االتفاق النووي.
في الســياق، قال رئيــس جمعية 
االيرانية  النفطية  املعدات  منتجي 
رضــا خياميان، إن هناك شــركات 
ايران في مجال  تواصل تعاونها مع 
تصنيع التجهيــزات النفطيه وقد 
ابرمت عقودا في هــذا اجملال خالل 

االيام االخيرة.

وبشــأن اثر تفعيل قانون التعطيل 
لالحتــاد االوروبــي للحد مــن تاثير 
العقوبات األميركية على الشركات 
أمس  اوضــح خياميان  االوروبيــة، 
»ارنا«  ملراسل  في حديث  الســبت 
ان الشــركات االوروبية التي لديها 
مصالح في أميركا وليست جميع 
الشــركات، اعلنت قرارها للخروج 
من ايران بعد انســحاب أميركا من 

االتفاق النووي.
واوضــح ان الشــركات االجنبيــة 
ايران في مجال  بالتعاون مع  ترحب 
صناعــة املعدات النفطيــة إال ان 
بعض الشركات لديها حتفظات في 
هذا اجملال وذلك يعود الى مصاحلها 

في أميركا.
وتابع قائال ان الشــركات الصغيرة 
تواصــل تعاونها مع ايــران من دون 
أن ينتابها أي قلق حتى انها وقعت 
على عقود مع شــركات ايرانية في 

االيام االخيرة.
و اضاف انه قد حتصل مشاكل في 
مجــال التنقيب عــن النفط لكن 
ليســت هناك اي مشــكلة فيما 
يخص التعاون في صناعة االجهزة 

النفطية.
وشــدد بالقــول انــه و نظــر الي 
مصالــح الشــركات الصغيرة في 
ايران إلي جانــب ما تتمتع به البالد 
من االمكانيات فانه ميكن مواصلة 

التعاون مع هذه الشركات.

تقـرير

أوروبا وإيران.. مساعٍٍ لتفادي العقوبات االقتصادية األميركية
20 مليار يورو قيمة المبادالت بين »اليورو« وطهران

 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الصائبة  السياســات  تفضــي 
لتعزيــز اقتصاد أكثــر اخضراراً، 
إلى اســتحداث 24 مليون فرصة 
عمل جديدة فــي العالم بحلول 
عــام 2030. إذ عــدت منظمــة 
العمــل الدولية في تقرير بعنوان 
االجتماعية  واآلفاق  »االستخدام 
في العالــم 2018: التخضير مع 
فرص العمل«، اجلهود الرامية إلى 
احلد من االحتباس احلراري العاملي 
ســتوّفر  مئويتني،  درجتني  مبقدار 
فرص عمل أكثر من تلك الضائعة، 

والبالغ عددها 6 ماليني«.
جديدة  عمــل  فرص  وســُتخلق 
مستدامة  ممارســات  »اعتماد  بـ 
على  حتافظ  الطاقــة،  قطاع  في 
أمور كثيــرة، منها الزراعة وصيد 
والنشاطات  واحلراجة  األســماك 

السياحية، والتي يعمل فيها 1.2 
مليار عامل«. ومن هذه املمارسات 
»التغيرات  املنظمــة  وفــق  على 
فــي مزيــج الطاقة وتشــجيع 
اســتخدام مركبــات كهربائية، 
وحتسني كفاءة الطاقة في املباني، 
فيها  مبا  البيئية  النظم  وخدمات 
التربة  واملاء، وجتديد  الهواء  تنقية 
اآلفات  ومكافحــة  وتســميدها 
األحوال  مــن  واحلماية  والتلقيح 

اجلوية القاسية«.
»يزيد  أن  توقــع  التقريــر  لكــن 
احلرارة  درجات  املتوقع في  االرتفاع 
في  احلــراري، خصوصاً  اإلجهــاد 
الزراعــة، وميكــن أن تســفر عن 
والسكتة  كاإلرهاق  طبية  حاالت 
اإلجهاد  أن  الدماغية«. وكشــف 
عاملية  »خسارة  سيسبب  احلراري 
في ساعات العمل نسبتها 2 في 

املئة عام 2030 نتيجة املرض«.
العام  املديــر  نائــب  وأوضحــت 
ملنظمــة العمل الدوليــة ديبورا 
غرينفيلد في لقاء ُخصص إلعالن 
التقرير، أن »نتائــج تقريرنا تؤكد 
اعتماد الوظائف في شكل كبير، 
على وجــود بيئة صحية وعلى ما 

توفره من خدمات«. 
وقالت »ميكــن االقتصاد األخضر 
متكــني ماليني الناس مــن اخلروج 
وتوفير ســبل  الفقر،  براثــن  من 
عيش أفضــل لألجيال حالياً وفي 
املســتقبل«. ورأت أنها »رســالة 
الفرص املمكنة  إيجابية جداً عن 

في عالم من اخليارات املعقدة«.
وعلــى الصعيــد اإلقليمي، ذكر 
أن في األميركيتني وآسيا  التقرير 
خلق  واحمليط الهادئ وأوروبا، »ســتُ
نحو 3 ماليني و14 مليوناً ومليوني 

نتيجة  التوالي،  فرصة عمل على 
مجال  فــي  املتخــذة  التدابيــر 
واســتخدامها«.  الطاقة  إنتــاج 
وبالعكس، »ميكن أن يحدث فقدان 
للوظائف في الشــرق األوســط 
)0.48- في املئــة( وأفريقيا )0.04- 
فــي املئة(، إذا اســتمر األمر على 
هاتني  اعتماد  بسبب  املنوال،  هذا 
األحفوري  الوقود  على  املنطقتني 

والتعدين على التوالي«.
وطالبــت املنظمة فــي تقريرها 
عاجلة  إجــراءات  »اتخــاذ  الدول 
املهارات  علــى  العمال  لتدريــب 
اقتصاد  إلــى  لالنتقال  الالزمــة 
وتوفيــر احلماية  أكثر اخضــراراً، 
االجتماعيــة لهــم مبا يســهل 
االنتقــال إلــى وظائــف جديدة، 
ويساهم في منع الفقر ويقلل من 

ضعف األسر واجملتمعات احمللية«.

الرئيسة  التقرير  واضعة  وأعلنت 
كاثرين ساغيت، إمكان أن »يعّوض 
إجــراء تغيرات على السياســات 
في هاتــني املنطقتني، اخلســائر 
املتوقعــة في الوظائــف أو أثرها 
الســلبي«. إذ الحظت أن »الدول 
متدنيــة الدخل وبعــض البلدان 
تزال حتتاج  ال  الدخل  املتوســطة 
إلى دعم، لتطويــر جمع البيانات 
واعتماد اســتراتيجيات ومتويلها، 
تهــدف إلى االنتقــال العادل إلى 
ومجتمع  بيئياً،  مستدام  اقتصاد 

يشمل شرائح اجملتمع كافة«.
وستســتفيد معظــم قطاعات 
االقتصاد مــن خلق فرص العمل، 
وبــني القطاعــات االقتصاديــة 
»لــن   ،163 املدروســة وعددهــا 
يواجه سوى 14 منها فقدان أكثر 
مــن 10 آالف وظيفة فــي أنحاء 

العالم، وسيبلغ هذا العدد مليون 
فرصة عمــل أو أكثر في قطاعني 
فقط، همــا التنقيب عن النفط 

وتكريره«.
 2.5 للمنظمة »ســُتخلق  ووفقاً 
مليــون فــرص عمل فــي قطاع 
باســتخدام  الكهربــاء،  توليــد 
موارد متجــددة لتعوض عن نحو 
400 ألــف فرصة عمل ُفقدت في 
قطاع توليد الكهرباء، باستعمال 
أيضاً  وميكن  األحفــوري«.  الوقود 
»اســتحداث 6 ماليــني فرصــة 
عمــل باالنتقــال نحــو اقتصاد 
دائري، يشــمل نشــاطات تتمثل 
بإعادة التدويــر واإلصالح واإليجار 
وإعــادة التصنيــع، ليحل مكان 
التقليدي،  االقتصــادي  النموذج 
والتصنيــع  االســتخراج  وهــو 

واالستخدام والرمي جانباً«.

اعتماد ممارسات مستدامة في قطاع الطاقة

سياسات تعزيز »االقتصاد األخضر« تستحدث 24 مليون فرصة عمل

املفوض األوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي يزور طهران
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مع ارتفاع درجــات احلرارة العاملية مبعدل 
ينذر باخلطر، بدأ السباق خلفض استهالك 
والتعجيل  األحفــوري  للوقــود  العالَم 
بتبني أشكال أكثر اخضرارا من الطاقة. 
وبني العالجات األكثر بروزا في املناقشات 
هي تلك التي تســتخدم قوى الســوق 
التقليــدي أكثر  الوقود  جلعل أشــكال 
تكلفــة؛ وتتضمن األفكار حتديد ســعر 
للكربــون وحماية املوارد الطبيعية التي 
تزيل ثاني أكســيد الكربون من الغالف 

اجلوي لكوكب األرض.
للوهلة األولى، قد تبدو االســتراتيجيات 
القائمة على السوق جذابة. فكما أشار 
آدم سميث في كتابه ثروة األمم، »نحن ال 
ننتظر عشــاءنا من خيرية أو كرم اجلزار، 
أو صانع اجلعة، أو اخلباز، بل من حرصهم 
علــى رعاية مصاحلهــم«. بعبارة أخرى، 
أفضل طريقة إلقناع اجلهات التي تطلق 
االنبعاثات الغازية الضارة مثل شيفرون 

أو جنــرال موتورز باملســاعدة في إنقاذ 
كوكــب األرض البد أن تكون تلمس دافع 

الربح لديها، أليس كذلك؟
ليــس بالضرورة. ففي حني أن األســواق 
احلرة رمبا دفعت قسما كبيرا من العالَم 
نحو مســتقبل أكثر ثــراء وصحة، فإن 
وضع ثقتنا في »اليد اخلفية« التي حتدث 
عنها آدم ســميث لكسب املعركة ضد 

تغير املناخ يَُعد خطأ مأساويا.
في االقتصاد الرأســمالي، يجري توجيه 
قوى  بواســطة  باملســتقبل  عالقتنــا 
اقتصادية تشــتهر بالتقلب. والســلع 
األساسية مثل الســكر، وفول الصويا، 
نسبيا،  معايرة  منتجات  والغاز  والنفط، 
مبعنى أنهــا ميكن تداولهــا فوريا وعلى 
مســتوى العالَم من خالل اســتخدام 
عقود اشتقاقية. ولكن ألن هذه العقود 
حتدد ســعرا الفتراضات حول املستقبل، 
األساسية  الســلع  تتقلب أسعار  فقد 

بشــكل جامح. ويعمل هذا على تعقيد 
التخطيــط البيئــي من ثالثــة جوانب 

مهمة.
بادئ ذي بدء، يتســبب عدم القدرة على 
التنبــؤ باألســعار في جعل اكتشــاف 
مستحيال  أمرا  الطبيعية  املوارد  نضوب 
تقريبا مــن خالل النظر إلــى التغيرات 
على  القيمــة.  فــي  األجل  القصيــرة 
العكس من ذلك، كلمــا تزايد قدر عدم 
اليقني بشأن ندرة مورد ما، كلما اشتدت 
تقلبات األسعار، األمر الذي يضاعف من 
صعوبة التخطيــط. وكما الحظ عالِم 
الراضيات الفرنسي نيكوال بوالو في ورقة 
بحثية عام 2013، فإن »األسواق ال ميكنها 
أمر مســتحيل  االجتاهات؛ فهو  أن حتدد 
قطعا على املســتوى الوجــودي«. فإذا 
كان من املمكن متييز االجتاهات املتعلقة 
باملوارد من النتائج في األســواق املالية، 
فإن أولئك الذين ميكنهم رؤيتها ســوف 

يتاجرون وفقا لذلك فتختفي االجتاهات.
ثانيا، يعمل عدم اليقني بشــأن ســعر 
أي ســلعة فــي املســتقبل على جعل 
اســتثمار املنتجني في أي تكنولوجيات 
جديدة قد تساعد في خفض االنبعاثات 
املســببة لالنحباس احلــراري الكوكبي 
أمرا ينطوي على مخاطرة شديدة. ومن 
واملســتهلكني،  املنتجني  أغلب  منظور 
يَُعد اإلبقاء على الوضع الراهن عادة أكثر 
من  االقتصادية  الناحيــة  من  منطقية 
تغيير عاداتهم، حتــى لو كانوا يعلمون 
أن الوضــع الراهن كارثي مبا يفرضه على 

البيئة من مخاطر.
وأخيرا، على الرغم مــن إمكانية حتديد 
ســعر للموارد الطبيعة الثمينة برغم 
عدم قابليتها للتســويق ــــ مثل قدرة 
غابــة شــمالية على امتصــاص ثاني 
أكسيد الكربون من الغالف اجلوي ــ فإن 
تقلبات أسعار املوارد التي ميكن تداولها 

جتعل من غير املمكــن الدفاع عن أغلب 
البيئة في  احلفاظ على  اســتراتيجيات 
األمــد البعيد. ويرجع هــذا إلى حقيقة 
مفادها أن األســعار املتقلبة ملورد قابل 
للتداول ســوف تتجاوز عنــد نقطة ما 

التكلفة الثابتة لتدمير هذا املورد.
ورمبا تكون الرغبة فــي الفوز بالغنيمة 
قوية بشــكل خاص عندمــا يُعَثر على 
مــورد قابل لالشــتعال. وكمــا اعترف 
رئيس الوزراء الكندي جوستني ترودو في 
مؤمتر الطاقــة في مارس/آذار 2017 الذي 
والية  في  اســتضافته مدينة هيوسنت 
تكساس: »لن يحدث أن جتد أي دولة 173 
مليار برميل نفط فــي األرض فتتركها 

هناك ببساطة«.
إن التقلبات املالية تشبه عاصفة كبرى 
على كوكب يزداد سخونة بالفعل. فهي 
ال جتعل من املســتحيل رؤية ما ينتظرنا 
فحسب؛ بل إنها تشــكل في حد ذاتها 

قوة للدمــار البيئي، تخلــف من ورائها 
أضــرارا ال ميكــن إصالحهــا. وعلى حد 
تعبيــر جانيلي نوكــس هايز من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا: »تتعافى 
اضطرابات  مــن  االقتصادية  األنظمــة 
السوق مبرور الوقت. أما األنظمة البيئية 
فإنها ال تتمتــع بنفس الترف؛ فضال عن 

عدم مرونة دورة تكاثرها«.
ينبغي للدمار البيئــي أن يكون مكلفا، 
والعالــم يحتــاج بــال أدنى شــك إلى 
اســتراتيجيات قابلة للتطبيق لتحويل 
الناس بعيــدا عن مصــادر الطاقة غير 
اخضرارا  أكثــر  بدائل  ونحــو  النظيفة 
واســتدامة. ولكــن أن نترك لألســواق 
مهمة التغلب على املشــكالت البيئية 
املترتبة على الرأســمالية فهو مخطط 
يقودنا إلى اإلحباط وخيبة األمل ــ وهو 

وصفة أكيدة لالنتحار الكوكبي.

هــل يذكــر أحــد حتفــة برتولوتشــي 
العام  األباطــرة« في  الســينمائية »آخر 
1987؟ ما يعنينا، اآلن، يتمثل في جانب من 
حياة بويي، آخر أباطرة الصني، الذي وضعه 
اليابانيون على رأس دولة وهمية أسموها 
منشوكو، بعد احتالل منشوريا في العام 
1931، ففي هذا اجلانب نسترق النظر إلى 
بال  اإلمبراطوريــة، بوصفها قــّوة عاتية، 
واجلمعية  الفردية  املصائــر  تطحن  قلب، 

لبني البشر.
وقد شــاءت املصادفة أن يتجلى هذا كله 
في املصير الفردي لشــخص اعتلى عرش 
الصني طفالً، لتجعــل منه قوى جامحة 
ضحيــة مثالية: مــا بني ســندان القرن 
العشرين الذي أنشب مخالبه في أجساد 
بالية،  تقاليد  أثقلتها  قدمية  إمبراطوريات 
وصعــود النزعة اجلمهوريــة الراديكالية 
ناحية، ومطرقة املشروع اإلمبراطوري  من 

الياباني من ناحية ثانية.
ولســبب ما، وهذه مفارقــة تاريخية من 
عيار ثقيــل، يحق لنا أن نتخّيــل، ال بنوع 
مــن الفنتازيا، بل باالســتنتاج املنطقي، 
أن مصير بالدنــا كان، أيضــاً، هناك. هذا 

مــا لم يخطــر على بــال برتولوتشــي، 
بالتأكيــد، ولكــن كتاباً صدر فــي العام 
1979 بعنوان »خطــة فوغو: القصة غير 
املعروفة عــن اليابانيني واليهود في احلرب 
العاملية الثانية« ملارفن توكاير، وهو حاخام 
باملناسبة، يُضفي على االستنتاج قدراً من 

الواقعية.
في مطلع الثالثينيات كانت سحب احلرب 
العامليــة الثانية تلوح فــي األفق، ومعها 
اخملاطر احملتملة لصعــود النازي في أملانيا، 
مع ما ينطوي عليه أمر كهذا من ضائقة 
تنتظر اليهود، ومن فرص قد توفرها احلرب 
إمبراطوريات  وإنشــاء  بالتوّسع،  للحاملني 
جديدة علــى أنقاض عالم أوشــك على 

االنهيار.
 ذكرنــا، قبــل قليــل، أن اإلمبراطوريــة 
)مطلــق إمبراطورية( فــي صعودها، كما 
في انهيارها، قــّوة عاتية، ونُضيُف أن هذه 
القّوة، وإن اتســم صعودها بكفاءة عالية 
فــي مجال التخبــط، واســتثمار املوارد، 
إال أنهــا ال تقوم، بالضــرورة، على مبررات 
عقالنيــة، فقــط، بل كثيراً مــا نعثر في 
دوافعها على أوهام واســتيهامات، وسوء 

فهم، ومقامرات، وحسابات خاطئة.
العاملية  احلــرب  عشــّية  اليابانيون،  كان 
الثانيــة، من احلاملــني باإلمبراطورية، وبدا 
احتــالل منشــوريا خطــوة أولــى على 
طريق واعــٍد وطويل. وفي هذا الســياق، 
تفتقت أذهان بعض مهندســي املشروع 
اإلمبراطوري، في معرض التفكير والتدبير، 
عن فكــرة تبدو اســتثنائية متاماً: العمل 
على كســب ود اليهود بإنشاء وطن لهم 

في منشوريا.
ومن املفيــد قبل اخلوض فــي التفاصيل 
الكالم عن حقيقــة أن مصدر الفكرة لم 
يكن اقتراحاً من جانــب جهة يهودية، أو 
موضوعية  نتيجــة  كان  وال  صهيونيــة، 
لصلــة من نوع مــا باملســألة اليهودية، 
بــل كان خالصة جلملة تصــّورات كونها 
اليابانيــون عن اليهود مبا يشــبه قناعات 
ثابتة عن نفوذهم املالي والسياســي في 

العالم.
بدأت تلك التصّورات مــع قتال اليابانيني 
إلى جانب الــروس البيض املعارضني لثورة 
البالشــفة في روســيا، ومنهم ســمع 
اليابانيــون عن نفــوذ اليهود فــي الثورة 

»بروتوكــوالت حكماء  الروســية، وعــن 
صهيون«، التي يسترشدون بها للسيطرة 
من  »البروتوكوالت«  كانــت  العالم.  على 
اختراع مخابرات روســيا القيصرية، وكان 
الكالم عن نفوذ اليهود أسطورة ذات نفوذ 
في أوساط كثيرة. ولنذكر، مثالً، سلسلة 
مرافعات الصناعــي األميركي هنري فورد 
في عشرينيات القرن املاضي عن »اليهودي 

العاملي«.
ويبــدو أن اليابانيني فــي ثالثينيات القرن 
املاضي، أخذوا تلك األساطير على محمل 
اجلــد، وانطلقــوا منها لصيــد أكثر من 
عصفــور بحجر واحــد، فرشــوة اليهود 
بإنشاء وطن لهم في منشوريا، خاصة في 
وقت تنتظرهم فيــه ضائقة جدية تلوح 
في األفق، تعني جلــب العديد من اليهود 
األوروبيــني، مــع أموالهــم، ومهاراتهم، 
وعالقاتهــم، إلــى منشــوريا، كما تعني 
الذين  األميركيــني،  اليهــود  ود  كســب 
تصّور اليابانيون أن لهم نفوذاً واســعاً في 
األوســاط املالية، واإلعالمية، والفنية، في 
أميــركا، ومبثل نفوذ كهذا ميكن حتســني 
صورة اليابان هناك وفي العالم، واحليلولة 

دون انخراط أميركا في احلرب.
لــذا، انكبــت وزارتا احلــرب واخلارجية في 
طوكيو، إضافة إلــى إدارات حكومية ذات 
صلة، على وضع خطة أطلقوا عليها اسم 
»فوغو«. ومصدر التسمية سمكة شهية 
الطعم، وفاخــرة، على موائــد اليابانيني 
حتمل االســم نفسه، واملشــكلة أن هذه 
السمكة ساّمة، أيضاً، وهذا يستدعي نزع 
ســمها، وإعدادها لألكل بطريقة خاصة. 
وبالتالي، كان مشــروع توطني اليهود، في 
منشوريا، يشبه ســمكة كهذه، إذا جنح 
املشــروع فازت اإلمبراطورية باجلائزة، وإذا 

فشل تكّبدت خسائر فادحة.
تواصــل إعــداد اخلطــة ما بــني 1934 ـ 
1940، وشــمل وضع مخططات هيكلية 
ملــدن كاملة، مبــا فيها الطــرق، واملباني، 
واملستشــفيات، ورياض األطفال، واحلدائق 
العامــة، واملناطق الصناعية. وفي إطارها 
متكنوا من جلب أعــداد قليلة من اليهود 
األوروبيني، ولكن املشــروع فشل ألن قيادة 
الوقت،  ذلــك  األميركيــني، في  اليهــود 
لم جتــازف بالتحالف مــع اليابانيني ضد 
املصالح األميركيــة في القارتني األوروبية 

واآلسيوية، وقد حسم دخول أميركا احلرب 
كل نقاش محتمل في هذا املوضوع.

التــي  الفتــرة  أن  نضيــف  أن  ويبقــى 
مشــروع  على  اليابانيون  فيها  اشــتغل 
»فوغو« شــهدت، أيضاً، مشروعاً إلنشاء 
كيــان لليهود فــي أقصى شــرق االحتاد 
الســوفياتي، بــدأ الكالم عنــه، واإلعداد 
لــه في العشــرينيات، وأُعلن عنه بصفة 
رســمية في العام 1934، باسم منطقة 
ومبرر  الذاتــي.  احلكم  ذات  بيروبيدجــان، 
الكالم عن هــذه املنطقة أنهــا محاذية 
اليابانيني رمبا  أن  ملنشــوريا، وهذا يعنــي 

استلهموا املشروع السوفياتي، أيضاً.
أخيراً، يقع آخر األباطرة أســيراً في قبضة 
القّوات السوفياتية، في الفيلم، كما في 
اليابانيني في  الواقع، وتسقط مستعمرة 
منشوريا، أما اإلشــارة إلى هذا املوضوع، 
الــذي يُعد اســتكماالً ملقالة األســبوع 
املاضي، فتســتمد مبررها من حقيقة أن 
»خطــة فوغو« غير معروفــة على نطاق 
واســع، وأن فيها ما يضيــف جديداً إلى 
األفكار املُتداولة، وإن يكن بطريقة مجازية، 

عن سمكة على مائدة اإلمبراطورية.
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لماذا تعجز األسواق عن تبريد الكوكب؟
PROJECT
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غزة 2018

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

مقاطعة االنتخابات 
3 مالحظات موضوعية 
الحظُت ان املناقشــات التي تناولــت الدعوة الى مقاطعة 
االنتخابات طبعت املوضوع بغير طبيعته ، معا بالنســبة 
للمقاطعني أو املعترضني، وال تعنيني هنا عبارات االنفعال 
التــي اطلقها )بعــض( املقاطعــني وتلك التي نشــرها 
معارضوهم،  حيث ازدحمت مبظنات سوء القصد والتخوين 

والتهرب واجلهل.. الخ. 
وبعيــدا عــن التفاصيل وجــدُت في مقطوعــات الدفاع 
والهجوم اربع مالحظات احسبها موضوعية باملعنى الذي 
حترص على احترام منســوب احلقائق ومنطق السياســة 

وعلومها. 
*اول املالحظات: ان عدم التصويت، اذا ما مورس باألســلوب 
السلمي )واحسب ان الدعوة ســلمية( ال يترتب عليه اذى 
يلحق صاحبــه فهو حق دســتوري ألي فــرد كما هو حق 
التصويت، بكفالة نصوص دســتورية اوضحهــا املادة -8 
ثانيا بالنص التالي: »تكفل الدولة حماية الفرد من االكراه 
الفكري والديني« ولهذا فان التجريح والتشكيك والتهديد، 
وأي توصيف يسيء الى السمعة يقع  حتت طائلة القانون. 
ومن الغرابة ان تفتي بعــض الكتابات بحرمان املقاطعني، 
مستقبال، من ممارسة حق النقد او االحتجاج على الفساد 
والفاســدين كونهم لم يشــاركوا في التصويت واختيار 

ممثليهم. 
*ثانيا: ان الغالبية الساحقة من املقاطعني)استثني انصار 
صدام. جماعات االرهاب( هم من الوسط املدني، العلماني، 
اليســاري، القومي الكردي، وخلفيات الدعوة هي الشعور 
باالحباط واليأس والســخط حيال ما آلــت اليه العملية 
السياسية وفســاد الطبقة السياسية وحتول البرملان الى 
غطاء لكل موبقات احملاصصة والنهب والطائفية، وال أمل 
)لدى املقاطعني( ان تتحســن تركيبة »ســلطة الشعب« 
بسقوط الرؤوس التي ســرت ثروة الشعب وسفكت دماء 

االبرياء.
لكن من زاويــة موضوعية ميكن القول بــان اصحاب هذه 
املقاطعــة امنا يعاقبون قوى النزاهــة واملدنية بدل معاقبة 

الفاسدين والفاشلني بالتصويت الى بدالئهم. 
*ثالثــا: القول ان مقاطعة االنتخابات تفضي الى ســحب 
الشــرعية عن البرملان والنظام السياسي ال يستند الى اي 
منظور واقعي، أخذا باالعتبار ان شــرعية  الدســتور، مثال، 
لم تتصدع حني قاطع التصويت عليه ثلث ســكان العراق 
من خمس محافظات ومن مكون ســكاني اساسي، كما 
ان شــرعية االنظمة واحلكومات ليست كيفية وال تخضع 
لالرادات السياســية الفئوية، ومن يعتقــد ان مبقاطعته 
هذه االنتخابات )حتى مع جمهور اوســع( سيجعل البرملان 
غير شــرعي رمبا يبالغ في االثار التي تتركها املقاطعة على 
اخلارطة السياسية واحلكومية، او  بغرض »انعاش« النفس 

بجرعة وهمية.  
*رابعا: مقاطعــة االنتخابات في علم السياســة رد فعل 
)ســلبي( محمول، احيانا، على اســباب نبيلة ومخلصة، 
وليس فعال )ايجابيا(.. وهو حتى ليس متردا: جتلس في منزلك 

وال تتوجه الى صناديق االقتراع الختيار من ميثلك.
طبعا، ميكن ان يتطور رد الفعل السلبي الى فعل مؤثر، لكن 

عبر عمليات ومخاضات وشروط، غير متوفرة كما اعتقد.
*******

احلكيم هرمس يوصي حكام عصره: 
» ال تعاجل صغار الذنوب بالعقوبة واجعل بينهم لالعتذار 

طريقا« 
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دراسـة

اصدارترجمات

خبر

يعــود صوته وهو يلملــم االغطية عن 
وجهي..تتداخــل انفاســه التي احبها 
بني طيات الشرشــف الساقط من علو 
بقبضتي  امسكه  وانا  الشالل..اضحك 
واعاندها فتترطب يدي بندى اجد بعضا 
مــن قطراته منزلقة مــن عيني..ويعود 
ســؤاله ليتداخل بني اغطيتي: ـ تبكني 

ام هي دموع استيقاظ؟
ان  تسبقه؟ام  دموع  لالســتيقاظ  وهل 
تتوافر  لعيني اشتراطات فتح واغالق ال 
لغيري..اخبىء راسي وامسح الندى فوق 

وجهي واساله:
ـ كنت اقول لك فــي حلمي اني احبك 

كثيرا..(  ص31 ـ ص32
  فالنــص يبــدو حافــال بنبرة الســرد 
بشــقيه)املفتوح  وتقنياته)املــكان 
واملغلق( والزمان والشــخوص واحلدث..( 
ضمن رؤية تقترب من الشعرية باعتماد 
املوحية.. واللفظة  وااليجــاز  التكثيف 
اضافة الى اعتمــاد تقنية الراوي احملقق 
للمشــهد من خالل شخصيته التي ال 
يبوح باســرارها سوى فعل يؤطر احلدث  
باســتحضار صــور الذاكــرة والصراع 
واخلارجي..فتقدم  الداخلــي  النفســي 

والتركيز  بالتشــخيص  يتميــز  نصــا 
بلغــة دينامية بافعالها ومشــهديتها 
الصورية التي تشتغل على تثوير الواقع 
مضامينها  وغنى  ومجازيتها  وحتريكه.. 
االنســانية وتناســق تراكيبها.. اضافة 
الى ذلــك فالنص ينطــوي على دالالت 
اجتماعية ونفســية وهــو يتخذ خطا 
موازيا يعتمــد االنتقاالت الزمكانية مع 
اعتماد املفارقة والسخرية للتخلص من 
املباشرة..فضال عن مالحقة الشخصية 
ونشــر كل تفاصيلها وسلوكياتها من 
بها..مع  امللتصقة  اجل فك شــفراتها 
حصر البنية الســردية في حلظة تامل 
وغرائبية تشد ذهن املتلقي وتدعوه الى 
استخدام  مع  الســردي  الفعل  مراقبة 
عن  الضمني..فضال  والترميــز  اخليــال 
انه   يتســم بصوره احلســية املتفجرة 
الى  بغنائية رومانسية شفيفة..اضافة 
اكتظاظه بعنصري الزمن)احلدث( والذي 
يكشف عن مكنونات الذات وانفعاالتها 
اهتمامه  عن  احاسيسها..فضال  وعمق 
الدراميــة والفكــرة وعنصر  بالبنيــة 
املفارقــة االســلوبية واملكان..الذاكرة..

ثقافية..اجتماعية  منظومــة  باعتباره 
داخــل مســارات النص..مع انشــغال 
متواصل وثيمة الزمن..ليشــكل الصور 
املتوهجة فــي بنائها النصــي املتوالد 
وثرائها وعمقها مع تعبير عن هالميتها 
املتجاوزة لألطر الثابتة باعتماد التكثيف 
وااليجاز  مع اقتصاد لغوي ورمز  مستفز 

للذهن..
)الصق الســياج وهو يحــاول ان يقتفي 
حركة االجساد دون ان يفكر بالعودة من 
حيث أتى..مر الوقت بتثاقل وهو يتشبث 
باالســتماع لصوت قريب يسأله كيف 
ميكن له ان يتســلق اجلــدار ليقفز منه 
الى مسافة تبعده عنهم وهم يغلقون 
عليه نهاية الشارع الذي قذفوه اليه قبل 
اكثر من ساعة..لم تساعده الرؤية على 
عدمه..اخبروه  من  وجودهم  اكتشــاف 
ان عليه عــدم العودة وان يكمل طريقه 
ليصل الى الشــارع..اي شارع يقصدون 
والنهايــات ال تفصح عــن طرق توصل 
الى ما ورائها..ادخل اصبعه في الشــق 
عله يلفت انتباه احد ممن مير لصق اجلدار 
مزامنا حركة االصبع بهتاف ال يحوي اال 

كلمة واحدة..ـ ساعدوني..(ص9..
  فالنص يضيء خبايا الذات باسترسال 
سردي متعدد الظالل الرؤيوية مع تركيز 
على جماليــة الســياق احلداثي مبنى 
تأثيره من خلجات  ومعنى..وهو يستمد 

النفــس املنتجة واحالمها الســابحة 
في فضــاءات اخمليلة املزاوجة للواقع من 
اجل خلــق صوربتلقائية حتتكم املنطق 
القائم علــى التجربة..والتعلق باجلوهر 
احلياتي املنبثق مــن حلظة التجلي التي 
املنتج كتجربــة كيانية  يستشــرفها 
انتزعها من ســياق الوجــود عبر جمله 
تأملية  التي تتشكل من بنى  الشعرية 
منها)بنية  بقصدية  الساردة  اعتمدتها 
االنا وبنية االنا االخــر وبنية الهاجس..( 
من اجــل تفعيــل اخمليلة التــي تنتج 
الذاكرة للكشف عن  مشــاهدا تنبش 

خزينها املعرفي وحتقيق اثرها..
)الليــل الــذي كنت اذوب فيه عشــقا 
اصبح كئيبــا مرعبا خاليــا من احلب..

يأتي فتنغلق مســامات الهواء برائحة 
البــارود واملوت والتربص ويختفي فيترك 
بقع االشــالء وراء بصماته املنسحبة..

الليل الذي رافق احالمنا اختفى ولم يعد 
امامنا اال ظالل موحشــة ال ندري كيف 
نعالج خوفنا منها..اشغل نفسي باعادة 
ترتيب كل مــا بعثرته داخــل احلقائب 
االربــع وصوتي بســألها كل قليل عن 
مشاركة تأبى ان تعطيني اياها..تختفي 
)بســمة( داخل صمتها الــذي ال اريده 
هذا املساء وتقف املســافات الصغيرة 
املتبقية في الغرفة املكتظة حائال بيني 
وبني احتضانها الذي يعوضني عن قلقي 
مرتفع  بصوت  نفسي  وتشنجي..أحدث 
علها تشــاركني الرأي وانا احاول حذف 
بعض مما رزمته فــي حقيبتها املمتلئة 
واعرف ان ابنتي لم يعــد يهمها كثيرا 
ان رزمت او رفعت بعض من مقتنياتها..
ســلبية صامتة دخلت فيها منذ اكثر 
من عام واســتمرت ترافقها بواقع بات 
هاجسا مضافا لهواجسي.. عام كامل 

على مرور حلظات شــكلت ذاكرة تكفي 
حلذف كل مــا اختزنته وتشــكيل زمن 
جديد يتدحرج بينــي وبينها..(  ص56 ـ 

ص57..
عنــد  يســتوقفنا  فالنــص 
القائمــة  شخوصه)البيكارســيكية( 
على االنسالخ عن الذات والذات اجلمعي 
والهواجــس الداخليــة وهي تســتمد 
مضامينه الســردية ورموزه من ارضية 
واقعية بعيــدا عن ســلطة التجريد..
اذ تصــور القاصــة الصراع النفســي 
بوعي  حضورها   واالجتماعي..فتسجل 
يفصح عن مستويات متماسكة البناء 
التوليفية..الكاشــفة  ســياقاتها  في 
عن قدرة رؤيويــة للواقع املمزوج باخليال 
الذي يولي اهتماما باســتعادة التاريخ..
املكان الذاكراتي والوعــاء الذي تتحرك 
فيه وتتفاعل معه فتستجيب له وتتأثر 
وتؤثر به ..مع اشــتغال متواصل وثيمة 
الزمن  عبر لغــة تخاطب الوجدان وفق 
معيار حداثي لــه التزاماته املوضوعية 
مع تركيز على احلسيات البراز جمالياته 
املنبثقة من اســتنطاق كينونة اللفظ 
املتماهي  الذهني  االثــر  وتفعيل  الرامز 
واللغــة اخلالقة لنص يتوخــى االيجاز 
وعمق املعنى وكثافة االيحاء..اما طاقة 
املــكان التعبيرية فهي عنــد القاصة 
طاقة متفجرة انعكست على املشاهد 
والرموز التي هي مــن صميم تداعيات 
اخليــال فاملشــاهد عندهــا تتعامــل 
تبقى  الرموز  بينما  والصفات احلســية 
اشارات ودالالت ضمنية وهي تتعامل مع 

الفكرة بتجرد..
   وبذلك قــــدمت القاصة تــــجربة 
متكاملني  عنصريــن  علــى  تنضــوي 
متداخلــني همــا: احلكايــة واخلطاب.. 
احلكايــة املــن املوضوعاتــي مبكوناته 
اخملتلفة: االفعال و الوقائع الشخصيات 
و الفضاء الزمكاني. وهي حتــــمل بني 
ثناياهــا اكثرمـــن حــــكاية بالتقاط 
بتفاصيلها  الهاربــة  اليومية  حلظاتها 
الباعثــة علــى القلق..والتي حتــــمل 
احملــــكم.. وبنائهــا  محمــوالتــــها 
فــــتترك اثرها فــي الذاكــرة بحكم 
حضور اشــتغاالتها وتعدد مستوياتها 
الســردية داخل النص منها: املســتوى 
واملســتوى  املوضوعي)الواقعــي( 
التخييلي)الذاتي( احللمي الذي يجمع ما 
والفكرية  السايكولوجية  الوظيفة  بني 
عبــر لغة جتترح صورا سيســيولوجية 

واقعية بوعي الكتابة وانثياالتها..

علوان السلمان
 

....الفــن بــكل تشــكالته)هو االنتقال 
مــن ارادة النفي الــى ارادة االثبات..اثبات 
مفارقات احلياة وتناقضاتها وحتويلها الى 
ظاهرة فنية وجماليــة( على حد تعبير 

نيتشة..
  وفن الســرد النتاج االبداعي الذي يخلق 
شــكله التعبيــري وتقنياتــه من عمق 
التجربــة املنتجــة والذي شــهد على 
بنيوية في  التاريخي حتــوالت  االمتــداد 
اجناسه..كونه نصا متمردا على الثبات..
ابتــداء مــن احلكائية وانتهــاء بالقص 
القصيروالقصير جدا آخر حلقات التحول 
الكاشــفة عن مكنونات الــذات والذات 
اجلمعي اآلخر باالرتكاز على املرموزات من 

اجل انتاج وعي متجاوز للواقع..
القصصيــة  اجملموعــة  وباســتحضار 
)حكايــات الرمل( التــي انتجتها ذهنية 
واعية لذاتها واملوضوع ونسجت عواملها 
واســهمت  عالية طالب  القاصة  انامل 
دار اور للطباعــة والنشــر في نشــرها 
عدة  على  تقوم  وانتشارها/2017..كونها 
مهيمنات.. تأتي في مقدمتها زاوية الرؤية 
احملققة)للرؤيا املصاحبة( على حد تعبير 
جورج ايالن..مما مييزهــا بالتبئير الداخلي 
الثابت)حسب جيرار جنيت( حيث مير كل 
العليم)املنتج(.. الراوي  شــيء من خالل 
والتي تســتدعي مهيمنة احلوار الذاتي..
فانقسام السرد الى عاملني:اولهما واقعي 
يكشفه سرد االحداث وثانيهما تخييلي..

حلمي يحققه حوار ذاتي)منولوجي(..
)يســتيقظ عقلي بتــراخ عجيب وكانه 
يتدحرج من شــالل بارد ودافيء في وقت 
واحد..أسمع هسهسة االغطية والفرش 
بليونة  فتســتجيبا  عيني  حولي...أفتح 
تدهشــني واراه امامي بوجــه غارق في 
اســتيقاظه املعتاد..يسحب الغطاء عن 

رقبتي ويهمس مقتربا اكثر..
ـ انت تكلمني نفســك وانت نائمة كالم 

طويل ومتقطع..
ابتسم بحب واساله: ـ هل تابعت كل ما 

قلته؟
ـ لم افهــم عباراتك كانت متداخلة مع 
بعضها.. منذ متى تتكلمني وانت نائمة؟

ـ كيف لي ان اعــرف منذ متى وانا اكلم 
نفســي او من كان معــي في احالمي او 
عن ماذا نتكلم..ياله من ســؤال غريب..
هل اســتطيع ان استدل على ما يفعله 

جسدي وانا نائمة؟

ما أكدت وكيلة أعماله لني نيسبت. 
ســتريت  »وول  صحيفــة  وذكــرت 
بالتهاب  أنــه كان مصابــا  جورنال« 

رئوي حاد. وقالت دار النشر »بيكادور« 
التي تصــدر أعماله »نحــن حزينون 
جدا لوفاة توم وولــف. كان أحد كبار 

الكتاب وستبقى كلماته خالدة«.
وكان توم وولــف من خريجي جامعة 
يال العريقــة، وقد بدأ مشــواره في 
اإلعالم مع صحيفة »ســبرينغفيلد 
يونــني« فــي ماساتشوســتس عام 
1956. وانضم الحقا إلى »واشــنطن 
بوست« حيث كان مراسال في هافانا 
وواشــنطن. واســتقال عــام 1962 
وانتقــل إلى نيويورك حيــث بدأ يعد 
حتقيقــات كبيرة ضمنت له شــهرة 

واسعة.
رايت ستاف«  ومن أشهر أعماله »ذي 
حول رواد غزو الفضــاء وقد حول إلى 
فيلم ســينمائي من إخــراج فيليب 

كوفمان فاز بأربع جوائز أوســكار في 
.1984

إال أن شــهرته العاملية أتت فعال من 
»بونفاير أوف فانيتيز« الذي يدرج فيه 
وصفا دقيقا ملدينة نيويورك وتوتراتها 
العرقية والهوة بــني األثرياء في وول 
بحس  برونكس  في  والفقراء  ستريت 
إلى  الرواية  فكاهي كبير. وقد حولت 
فيلم سينمائي أيضا وبقيت ملدة سنة 
في قائمة أفضل مبيعات الكتب التي 

تعدها صحيفة »نيويورك تاميز«.
وكان وولــف متزوجا منذ 40 عاما من 
ولهما  »هاربرز«  جمللــة  الفنية  املديرة 

ولدان.

فقدت الســاحة األدبية فــي الواليات 
املتحــدة االثنــني الكاتب تــوم وولف 
صاحب رواية »بونفاير أوف فانيتيز« عن 
عمــر 88 عاما، وفق مــا أعلنت وكيلة 

أعماله لني نيسبت.
توفــي الكاتــب األمريكي تــوم وولف 
صاحــب رواية »بونفايــر أوف فانيتيز« 
اجلديدة«  »الصحافة  وجــوه  أبرز  وأحد 

االثنني في نيويورك عن 88 عاما.
وتوفــي وولف الــذي ألــف حوالى 15 
محاولة أدبيــة ورواية واملعروف بأناقته 
الكبيرة، في أحد مستشفيات مانهاتن 
الذي دخلــه بعد إصابته بالتهاب، على 

ُغص عميقاً
في عالم الشعر هذا

اخلق بحيرات ومحيطات!
--3

في ليلًة مقمرة مضيئٌة
فجأًة انقطع خيط ِعْقدها!

بحث اجلميع
عن حبات اخلرز حتت الطاولة.

أّما أنا، فأردُت أن أعثر فقط على اخلرزة
التي كنُت أراها دائماً

تنام بني نهديها!
--4

ذات مّرة، في شارٍع
ضّيٍق من دفاتري

السياســية مع قصيدتي  التقت قصيدتي 
الغزلية.

حينما تكلمت األولى

خرج من فمها لهيب نارٍ
أّما الثانية، فنور قمٍر عسلّي.

--5
هذا املساء، كّل املصابيح مضاءٌة

ومع ذلك بيتي غارٌق في العتمة

لَِم لم تعودي؟!
هذا املساء، كّل املصابيح مطفأة

ومع ذلك بيتي طافٌح بالنور
أهذه أنِت قد عدِت؟!

--6
لو لم أعرف ذاك التشّرد

ملا أصبحُت قّط هذا الطريق
لو لم أعرف ذاك الظالم

ملا أصبحُت قّط هذا املصباح
ولكن ها أنا اآلن أرى

التشرّد والظالم في عينيِك!
--7

حينما كنِت هناك
وقفت كلماتي أمام نافذة الشعر

حائرة وقلقة دائماً
تسأل وحدتي:
متى ستأتي؟!

اآلن وأنِت هنا
ترحل ورود )أمستردام(

صوب املشرق
تسأل بائع الورد وسّلة الورد

تسأل أصيص الورد وسور احلديقة:
متى ستأتي؟!

لذلك رائحتك زكّية
وأنِت رقيقة وحنونة

تختالني جيئًة وذهاباً
بني الورد والِشعر!

--8
في حضرة ليمونتيِك

التي على طاولتي، أخذتها  الليمونة  حملُت 
إلى البيت

حينما أردُت تقطيعها
صرخْت

حينما أردت أن أبقيها معي للذكرى فقط

عبست وغضبت مّني
لكن حينما أمسكتها

شممتها وقّبلتها
وعصرتُها بلطف

ضحكت فرحاً ملء غرفتي!
--9

كانت هدّيتِك لي ربطة عنق
حينما أرتديها في لقاٍء معِك

وحاولت أن أستفّزِك وأغضبِك
وأُغيُظِك

بقيِت صامتة هادئة.
بدالً عن يديِك،

كانت الربطة تضغط على عنقي
كما لو أّنها تخنقني!

-10-
»رأس« ِك قيثارة

أمسُك شعرِك بلطف!
تصبح كّل شعرة في يدي

وتراً
تصبح خصالتك أوتار أحلاٍن

ورويداً رويداً
تعزف عليها أصابعي!

شيركو بيكس 

ترجمة حسين عمر
 

اليوم، في هذه املدينة، اليوم
فتاٌة من غيم

قبل أن تهطل
ألقت بنفسها من شرفٍة خضراء.

آه! لقد أطبقوا عليها السماء !
كانوا يراقبون

الفتاة من غيم من الشرفة:
في األسفل، مثل زهر اخلتمية البيضاء

منت وتفّتحت
وأزهرت ورداً ُحْمراً

في الشارع وعلى عتبة البيت!
فتاٌة من غيم!

--2
قال الثلج:

اكتب بسيطاً ونقّياً مثلي!
في الذوبان أيضاً، ُكْن مثلي

)حكايات الرمل(
والرؤيا المصاحبة

وفاة الكاتب األميركي توم وولف إثر اإلصابة بالتهاب رئوي

غالف اجملموعة باستحضار المجموعة القصصية 
)حكايات الرمل( التي انتجتها 

ذهنية واعية لذاتها والموضوع 
ونسجت عوالمها انامل القاصة 

عالية طالب واسهمت دار اور 
للطباعة والنشر في نشرها 

وانتشارها/2017..كونها تقوم 
على عدة مهيمنات.. تأتي 
في مقدمتها زاوية الرؤية 

المحققة)للرؤيا المصاحبة( على 
حد تعبير جورج ايالن..مما يميزها 

بالتبئير الداخلي الثابت)حسب 
جيرار جنيت( حيث يمر كل شيء 

من خالل الراوي العليم)المنتج(

زهر الختمية البيضاء

عبد حسن
 

عن دار غيداء للنشــر والتوزيــع في عمان 
، صدر كتاب ) كســر النمط - عباس عبد 
جاسم وجماليات ســرد ما بعد احلداثة ( ، 
تضّمــن مختارات من الدراســات النقدية 
حــول روايــات وقصــص الروائــي والناقد 
العراقي عباس عبد جاسم ، وهو من تقدمي 
وحتريرالدكتورة وســن عبد املنعم ياســني 
الزبيــدي ، وقد تصّدرت هــذه اخملتارات آراء 
للناقد العراقي فاضل ثامر والناقد السوري 
الدكتور نبيل ســليمان بوصفها موجهات 

قرائية .
جاء في ســياق تقدمي الدكتورة وسن عبد 

املنعم للكتاب : 
" لعــل اختيارنا لعنوان الكتاب مايشــي 
برقــي ماكتب من نقد وما أبدع من ســرد 
أســميناه ) كســر النمط ، عبــاس عبد 
جاسم وجماليات ســرد ما بعد احلداثة ( ، 
وهو مختارات نقدية ملــن تناول ابداع ذلك 
الرمز ســردا ً ونقدا ً ، ولكن الوقفة األكثر 
حضورا ً فيه كانت للدراسات السردية عن 
ابداعه ، وال ســيما رواياته وقصصه ، وهي 
دراســات لنقــاد محترفني عارفــني مبا في 

النص السردي من أسرار تقنية " .
وتوزعــت مختارات الكتاب على قســمني 
األول ) في النص الروائي ( ، وضم دراســات 
)انزياح  املوسومة  النقدية  دراســتي  منها 
املناصات واإليهام بالواقع في رواية اجنحة 

البركوار(
اما القســم الثاني فقد تضمن دراســات 
نقدية في املنجز القصصي للروائي عباس 

عبد جاسم .

كسر النمط .. 
جماليات سرد ما 

بعد الحداثه
من أعمال جبر علوان
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د. عبد األمير رحيمة العبود

اجلزء الثاني

قــّدم   2008/6/30 تاريــخ  وفــي 
الوفد العراقي مشــروعاً متكامالً 
لإلتفاقيــة يتضمــن كافــة بنود 
األتفاقيــة وقــد إشــتمل هــذا 
املشــروع علــى 25 مــادة ، أخذت 
بنظر األعتبــار ما هو ســائد في 
فيما  املطبقة  الدوليــة  األتفاقية 
بني الواليــات املتحــدة األمريكية 
والــدول األخرى ، إضافة الى مراعاة 
العراق وســيادته على  مصلحــة 
النافذة  العراقية  والقوانني  أراضيه 
املفاوضات  ، وبعد إجناز جولتني من 
حول هذا املشــروع تّوصل الطرفان 
النهائي إلتفاقيتي  إقرار النص  الى 
إنســحاب القــوات األمريكية من 
العــراق وكذلك إتفاقيــة التعاون 
األســتراتيجي فيما بــني الواليات 
املتحــدة األمريكيــة واحلكومــة 

العراقية على الوجه التالي :- 
أوالً : وبشــكل عام نّصت إتفاقية 
إنســحاب القــوات األمريكية من 
العراق على إلزام القوات األمريكية 
بإحترام القوانني والتقاليد العراقية 
، ومساعدة العراق في حتقيق األمن 
واألســتقرار على أراضيه ومحاربة 
نّصت  كما   . األرهابيــة  املنظمات 
علــى عائدية املســاحات واملباني 
املســتخدمة مــن قبــل القوات 
األمريكية الى احلكومة العراقية . 

إحتــرام  نّصــت علــى  وكذلــك 
القوانــني العراقيــة عنــد قيــام 
القوات األمريكية والعاملني معها 
بإســتخدام وســائط النقل داخل 
العراق ، والتعاقد لشــراء الســلع 
واخلدمات  امليــاه  وتوفير  واخلدمات 

السلكية والالسلكية . 
والــى جانــب ذلــك نّصــت هذه 
اإلتفاقيــة على تطبيــق القوانني 
العراقيــة عنــد إرتــكاب القوات 
األمريكية والعاملني معها اجلنايات 

اجلسيمة واملتعمدة . 
فيمــا نّصت علــى حــق القوات 
األســلحة  حمل  في  األمريكيــة 
أثناء  العســكرية  األزيــاء  وإرتداء 
تأديتهم لواجباتهــم داخل العراق 
. وحقهم في الدخــول الى العراق 
واخلروج منــه بعد تدقيق هوياتهم 
مــن قبــل الســلطات العراقية . 
وكذلك حقهم في إستيراد السلع 
واخلدمــات وتصديرها دون اخلضوع 
للقوانني العراقية فضالً عن إعفاء 

الســلع واخلدمات التي تشــتريها 
من  العراقية  األســواق  مــن  هذه 
والســماح   . والرســوم  الضرائب 
لهم بإقامة مكاتب البريد ومتاجر 
داخل  املاليــة  واخلدمات  األغذيــة 
 . األمريكية  العســكرية  القواعد 
وفيما يتعلــق باجلوانب املالية فقد 
الدوالر  سمحت لهم باســتخدام 
األمريكــي في تعامالتهــم ، على 
أن يكــون اســتخدامهم للدنانير 
وفقاً  اخلاصة  واملصــارف  العراقية 

للقوانني العراقية .
األعتقال  بأعمــال  يتعلــق  وفيما 
واألحتجــاز نّصــت األتفاقية على 
أن هذه األعمــال ال يجوز أن تتم إال 

مبوجب القوانني العراقية . 
وأخيــراً نّصت األتفاقيــة على أن 
يكون يــوم 31 كانون األول من عام 
2011 هــو آخر موعد إلنســحاب 
كافة القوات العسكرية األمريكية 

من العراق . 
أن تبذل  كما نّصت األتفاقية على 
أقصى جهودها  املتحــدة  الواليات 
خلروج العــراق من إجــراءات البند 
السابع بتاريخ 313 كانون األول عام 

 . 2008
املتحدة  الواليات  إلتزام  الى  إضافة 
العراقية  لألمــوال  احلماية  بتوفير 
املودعة في صنــدوق تنمية العراق 
والناجمة عن تصدير النفط والغاز 

وغيرها من املنتجات العراقية .
: وفيمــا يتعلــق بإتفاقية  ثانيــاً 
التعــاون األســتراتيجي بني هذين 
األتفاقية  هذه  نّصت  فقد  البلدين 
على تعــاون البلدين فــي اجملاالت 
السياسية والدبلوماسية ، بخاصة 
دعــم املؤسســات الدميقراطيــة 
العراقيــة ، ودعم عالقــات العراق 
مــع دول املنطقة ، وكذلك التعاون 
في اجملــاالت الدفاعية واألمنية دون 
املساس بســيادة العراق ، والتعاون 
في اجملــاالت الثقافية بأشــكالها 

املتعددة . 
اإلقتصادية  باجلوانب  يتعلق  وفيما 
نّصت اإلتفاقيــة على دعم العراق 
على  يســاعد  الذي  الوجــه  على 
اإلســراع بالتنميــة اإلقتصاديــة 
وتوسيع فرص اإلستثمار ، بخاصة 
في مجاالت تنمية قطاعات النفط 
من  وغيرهــا  والكهربــاء  والغــاز 
القطاعات الصناعيــة والزراعية . 
كما نّصت على مســاعدة العراق 
واآلثار  علــى إســترجاع األمــوال 
العراقية التــي أُخرجت من العراق 

بشكل غير مشروع . 
وفيمــا يتعلــق مبجــاالت التعاون 

الثقافي والصحي نّصت اإلتفاقية 
على دعم العراق في جوانب تطوير 
الوضع الصحــي ، وتدريب الكوادر 
الصحية وتشــجيع اإلستثمار في 

هذا اجملاالت . 
أما اجلوانــب املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومــات فقد نّصــت اإلتفاقية 
علــى دعم العــراق فــي مجاالت 
تكنولوجيــا  وتطويــر  تنظيــم 

املعلومات وخدمات اإلتصال . 

والقضاء  القانــون  محيــط  وفي 
نظام  دعم  الى  اإلتفاقية  أشــارت 
 ، العراقي  اإلجتماعيــة  العدالــة 
بكل ما يشــمله من بناء القدرات 
القضائيــة واحملاكــم والشــرطة 
وكيفية   ، والتدريــب  والســجون 
محاربة اإلرهاب والفســاد واجلرائم 

على إختالفها . 
وبعــد إكتمــال التفــاوض بــني 
قانوني  املذكورين مت عرض  الوفدين 

اإلتفاقيتــني املشــار إليهما على 
مجلس الــوزراء ومجلــس النواب 
حصلــت  مناقشــتهما  وبعــد 
 2009/1/1 بتاريخ  عليهما  املوافقة 
ودخل اإلتفــاق حّيز التنفيذ بتاريخ 
اجلريدة  بعد نشــره في   2009/1/1
القوات  وانســحبت   ، الرســمية 
األمريكيــة املقاتلــة مــن املــدن 
العراقيــة بتاريخ 2009/6/30 بينما 
انســحبت هذه القــوات كلياً من 

العراق بتاريخ 2011/12/31.
ِختامــاً يعتبر هــذا الكتاب وثيقة 
دبلوماسية مهمة تتناول بالدراسة 
املفصلة واحدة من األحداث املهمة 
واخلطيرة في تاريخ العراق املعاصر . 
لكنه توجد بعض املالحظات حول 
بعض القاضايا التــي لم يتناولها 
مؤلف هذا الكتاب بشكل واضح : 
األولــى : حــول تعويــض األضرار 
اجلســيمة واخملاطــر الكبيرة التي 
للعراق  األمريكية  القوات  سببتها 
والعراقيــني خالل فتــرة اإلحتالل ، 
والتي تضمنت مقتــل وجرح عدد 
كبيــر مــن املواطنــني العراقيني 
األبرياء ، وتعّرض الكثير من املنشآت 
العراقية الى الدمار ، وتوقف عجلة 
التطور اإلجتماعي واإلقتصادي في 
العــراق خالل فتــرة اإلحتالل . وقد 
أشــار املؤلف في كتابه هذا الى أن 
القوات العسكرية احملتلة مسؤولة 
واإلســتقرار  األمــن  ضمــان  عن 
خالل فتــرة إحتاللها ، وهي كذلك 
التي  األضرار  مسؤولة عن تعويض 
حتصل من جــراء إحتاللها ألراضي 
ملبــادئ منظمة األمم  الغير وفقــاً 

املتحدة ، وهنا يُثار السؤال : 
بتـــعويض  املطالبة  ينبغــي  هل 
التي سببتها  اجلسيمة  األضـــرار 
األمـريكية  العسكرية  القـــوات 

للعـراق والعـراقيني ؟ 
وَمن ينبغي أن يقوم بذلك هل هي 
املواطنني  أم  العراقية  الســلطات 
العراقيني ، ومتى ينبغي أن يحصل 

ذلك . ؟ 
واملوضــوع الثانــي حــول جوانب 
التعــاون والدعم الــذي تضمنته 
اإلســتراتيجي  التعاون  إتفاقيــة 
للعراق والعراقيني من قبل حكومة 
 ، األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
والتي أشــارت الى جوانب متعددة 
ومتنوعة في اجملــاالت اإلجتماعية 
والتكنولوجيــة  واإلقتصاديــة 
والثقافيــة والصحيــة واألمنية ، 
لكن ما حصل في الواقع منذ عقد 
اإلتفاقية وحتى اآلن ضئيل وضئيل 

جداً . 
والســؤال : ملاذا لم تُســتغل هذه 
األضــرار  لتعويــض  اإلتفاقيــة 
لهــا  تعــّرض  التــي  اجلســيمة 
اإلحتالل  فتــرة  خــالل  العراقيون 
، وكيــف ينبغــي إســتغالل تلك 

اإلتفاقية في املستقبل ؟ 
واملوضــوع الثالــث ، حــول احملرك 
الرئيسي لعملية إنسحاب القوات 
األمريكيــة مــن العــراق ، هل هو 
مطالب  وإحلاح السلطات العراقية 

وسيادته  العراق  إلستقالل  حتقيقاً 
علــى أراضيه كما طّبلــت وزّمرت 
العراقية  األعالم  وسائل  ذلك  حول 
طويلة  ولفترات  مختلفة  بأشكال 
والنكســات  األضــرار  أنهــا  أم   ،
الكبيــرة التي تعرّضت لها القوات 
األمريكية من جــراء ذلك اإلحتالل 
، بعــد أن ُقتل منها خمســة آالف 
من العســكريني وجرح ما يزيد عن 
املالية  وخســائرها  ألفــًا  الثالثني 
التــي قاربت الترليون دوالر ، وهو ما 
اضطرها الى أن تسارع في سحب 
قواتها العسكرية من العراق إنقاذاً 
ملصاحلها اإلجتماعية واإلقتصادية ، 
وهو الذي أصبح أحد أهم اإلجراءات 
والسياسات في عهد الرئيس باراك 

أوباما )1( .
وفيمــا يتعلــق باملوضــوع الرابع 
أال ينبغــي إعتبار إســراع القوات 
األمريكيــة من العــراق هروباً من 
املشــاكل واملصاعــب التي كانت 
تعانــي منها أحد األســباب التي 
على  داعش  ســيطرة  وراء  تقــف 
مســاحات كبيــرة مــن األراضي 
العراقية بســبب عدم إقتران ذلك 
والتدريب  بالتســّلح  اإلنســحاب 
الضــروري للقــوات العســكرية 

واألمنية العراقية ؟ 
) ( قارن خطــاب الرئيس األمريكي 
بــاراك أوباما بتاريــخ 31/آب/2010 
املنشــور في الصفحات -346 350 

من الكتاب ذاته .
 وأخيراً هل يعني هــذا النموذج من 
اإلنســحاب الكلي والسريع للقوات 
األمريكية من العــراق تنازل الواليات 
املتحــدة األمريكيــة عــن أهدافها 
التي من  العــراق  ومصاحلهــا فــي 
أجلهــا خاضت هذه احلرب الضروس ، 
وتعّرضت من جرائها الى تلك اخلسائر 
الفادحة باألموال واألرواح التي أشرنا 
إليها سابقاً ؟ أم أنها فّضلت اإلعتماد 
على منوذج جديد للتدخل في الشؤون 
عندما  مصاحلها  لضمــان  العراقية 
، وذلك عن طريق  تقتضي الضــرورة 
املتواجدة  القليل مــن قواتها  العدد 
حالياً في العــراق لتدريب العراقيني 
، ومــا يتواجد من أعــداد كبيرة من 
والعســكريني  املدنيني  األمريكيــني 
داخل الســفارة األمريكية في بغداد 
أمريكية  والتي تعتبر أضخم سفارة 
بُنيت في العالــم وكذلك باإلعتماد 
علــى القواعد والقــوات األمريكية 
العربي  اخلليج  املنتشرة في منطقة 
وإمكانيات عســكرية كبيرة  بأعداد 
عند  إســتدعائها  املمكن  من  والتي 

الضرورة ؟ 

مفاوضات سحب القّوات األميركية من العراق عام 2008
للدكتور محمد الحاج حمود 

غالف الكتاب

فيما يتعلق بالجوانب اإلقتصادية نصّت اإلتفاقية على دعم العراق 
على الوجه الذي يساعد على اإلسراع بالتنمية اإلقتصادية وتوسيع 

فرص االستثمار ، وال سيما في مجاالت تنمية قطاعات النفط والغاز 
والكهرباء وغيرها من القطاعات الصناعية والزراعية . كما نصّت 

على مساعدة العراق على استرجاع األموال واآلثار العراقية التي 
ُأخرجت من العراق بشكل غير مشروع
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طرب عزيز طربا شــديدا مرة عندما 
 . الكتابة  فــي  أســلوبه  امتدحت 
قائال  به  امتيازا خصصته  واعتبرها 
هذا هو الوصــف الذي اعبأ به حقا 
. وبقيت اآليــة تتصدر اجلريدة حتى 

اخر أعدادها .
ولم اســمعه مرة يغتــاب احدا او 
رأي يخجل  او  بتعليق  يعيب موقفا 
منه او يتحرج من التصريح به وجها 
لوجه . ومرة ضمنا مجلس اليه واجنر 
احلديــث واجلرح مــا زال ينزف – الى 
عليه  اقدم  الــذي  الرخيص  العمل 
"يحيى قاســم" احملامي باالستئثار 
بجريدة احلــزب وخروجه بها غنيمة 
فصــدرت مــن بعضنــا تعليقات 
قاســية وطعــون بحقه فأســرع 
وتعليق  بإمياءة  احلديث  بوقف  )عزيز( 
. مؤداه ان لم يســلم احد من حالة 
البشري كهذه  الضعف  من حاالت 
. وان لدينــا جريدتنــا واليس عنوان 
"الوطن" خير من عنوان "الشعب"؟ 

النه يشمل االرض وساكنيها .
ولــم يكن يعد من اخلطبــاء الذين 
اصواتهــم  بنبــرات  يســحرونك 
لم  . فصوته  التمثيلية  وحركاتهم 
يعد لذلــك واوتار حنجرته ما كانت 
تســاعده كثيرا على اثارة املشاعر 

. علــى انه كان قــوي املنطق يدرك 
جيدا ما يقول ليرغم سامعه على 
الهادئ  واالنتباه بأســلوبه  املتابعة 
السهل  املبســط  عرضه  وطريقة 
واقوالــه تتســق دوما مع  الرائــه 
كتاباته . وما اظنه دخل مناقشة اال 
وكان على امت اســتعداد لها , ان اه 
طريقة فريدة فــي اقناعك . وهو ال 
يشعرك مطلقا بأنه يريد ان ترى رأيه 
في النهاية او ان يفرضه عليك . ولو 
خرجت من احلديث وانت غير مقتنع 
. فأنك ســتخرج علــى االقل وانت 
مقتنع بأن الرجــل ال يكذب عليك 
وانه يعرض عليــك ما هو مؤمن به 
. وهــذه اخلصلة تضــع )عزيزا( في 
نظري في عداد املفاوضني احلاذقني . 
وان فيه جاذبية اولئك الذين يسهل 
عليهم كثيرا ان يجدوا لهم موقعا 
اثيرا في قلوب االخرين . وسأروي لك 

هذه احلكاية تأكيدا ملا عرضت :
يســكن في حــي قريب جــدا من 
حينا في املوصــل معلم االبتدائية 
 ) اسي  يوســف  )يعقوب  الســيد 
وهو من اســرة مسيحية معروفة . 
االبتدائية  املدرسة  في  عنه  تلقيت 
دروسي االولية في اللغة االنكليزية 
تخرجي  بعــد  اصدقاء  واصبحنــا 
ومزاولتــي احملاماة . وكان ســبيلنا 
واحدا يــكاد ال مير يــوم اال ونتالقى 
فيهش ويبش ويســتوقفني ليلقي 

علي موعظــة دينية صغيرة اذ كان 
بالغ التقى والكنيســة بيته الثاني 
. يداوم صباحا في مدرسته ومساء 
في املعهد الثقافي البريطاني الذي 
اســتخدمه مدرسا الوليات اللغة . 
الديني اخلاص غير  يعيش في عامله 
معتم بشــيء اال بأسرته واوالده , ال 
يقرأ جريدة ويكره السياسة واهلها 
. عندما علم بأني انتميت الى حزب 
سياســي لم يعد يســتوقفني بل 
ويسرع  التحية  بتبادل  يكتفي  كان 
في  الســبب  ادركت  وقــد  لطيته 
حتوله الفجائي فجاريته فيه مقدرا 

ظروفه ومزاجه . 
ذات يوم وقــف ينتظرني وانا مقبل 
ولم يدلف الى زقاق , امسكني من 
ذراعي وجذبني الى حائط وقال وهو 
يتلفت مينة ويســرة وكأنه يخشى 
ان يسمعه احد : "سمعت ان عزيز 
شريف هو رئيس حزبك " اجبت وانا 
احاول كتم دهشتي بااليجاب فقال 
: "هل ســيأتي الى املوصل"؟ قلت 
رمبا بعد بضعة ايام , فأســرع بقول 
"ارجوك . ان جاء فاخبرني الني اريد 
لقــاءه ", ولم يكن هنــاك تردد في 
حتقيق رغبة استاذي القدمي فوعدته 
, وافترقنا وانا في حيــرة من امره , 
لقاء  وينشد  الني حزبي  يتحاشاني 

برئيس حزب ؟
وال اطيل فقد ارســلت مــن ينبئه 

بوجود عزيز في دارنا ولم أنبئ )عزيزا 
 . (وقد قصــدت مفاجــأة مزدوجة 
وما مــرت برهة حتــى اقبل املعلم 
يعقوب . ووقعــت عينا )عزيز( عليه 
وهو لم يتخط عتبة احلجرة فهتف 
باســطا  اليه  واســرع  "يعقوب!" 
وجهه  ارتســمت على  وقد  ذراعيه 
ابتســامة عريضة . اجلســه الى 
جانبــه وما زال احدهمــا يحتضن 
يعقوب  االخــر والحظــت عينــي 
دار  . كانا طالبــني في  املدمعتــني 
الداخلي  بقسمها  ببغداد  املعلمني 
, متجاورين , جمعت بينهما االلفة 
واملــودة والغربة , وفرقــت بينهما 
عشــرون عامــا او تزيد . وجلســا 
واياما  احداثا  ويستذكران  يتسايران 
, كأنهمــا عشــيرا صبا . وســأله 
)البتة(؟  ايــن دشداشــتك   ) )عزيز 
وعجب احلاضرون ملعرفة عزيز بهذه 
لقماش  جدا  اخلصوصية  التسمية 
واالصفر  باالبيــض  مقلم  مقصب 
. واملســألة كلها ان اسرة صديقه 
يعقوب كانت قد ارســلت قميص 
نوم من هذا النوع اليه وكان يخطر 
به امام رفاقه مختــاال . والعجيب 
في  راســخة  اللفظة  بقيت  كيف 
رأس عزيز بــل االعجب منها طراوة 
تلك املنزلة التــي احتلها عزيز في 
ضمير يعقوب التي بلغ من قوتها ان 
حتدث مــل كا كان ينزله هذا املعلم 

املغمور منزلة خوف وحذر .
)عزيزا( غاضبــا مرة واحدة  ووجدت 
فحســب وسأســردها لعالقتهــا 
باالحداث اجلسام التي تلت . كان قد 
تخلف عن القادمني للمشاركة في 
مهرجان السالم باملوصل يوم 6 من 
اذار كل من توفيق منير وابنه الصبي 
. والطبيب العسكري النقيب )عبد 
الكرمي شريف ( شقيق)عزيز( االصغر. 
وبحســب  الثاني  اليوم  ضحى  في 
الخذهما  الفنــدق  قصدت  االتفاق 
بجولة في انحاء املوصل وضواحيها 
واذ ب )عبد احلكيم( يصر على زيارة 
للعقيد عبد الوهاب الشــواف اوال 
بحكم صداقة ولكونهما قد خدما 
في وحدة معا , ونــزل )توفيق( على 
طلبــه واظنــه كان علــى معرفة 
بالشــواف ايضا اما انا فلم يسبق 
لي لقاء بهذا العسكري , اخذتهما 
بســيارتي الى معســكر الغزالني 
ودخلنــا عليه ورحب بهمــا وراحوا 
وكان مجلســي  اجملامالت  يتبادلون 
قبالة الشــواف وبالقــرب من باب 
الغرفة اما )توفيق ( فقد اتخذ مكانا 
مبواجهة نافذة مربعة صغيرة تثقب 
اجلدار , ومن خاللها يتيســر احلديث 
بني االمر وبني معاونــه في الغرفة 
اجملاورة ولم يكن غيــر الرائد الركن 
)محمود عزيز( لولب احلركة ورأسها 
املدبر كما تبني فيما بعد , وكشــأن 

وواجه  فرصته  يضيــع  لم  )توفيق( 
الشــواف ببعض حوادث الشــغب 
التي ســجلت للقوميني ظهر يوم 
االجتمــاع وعلــى اثــر انفضاضه 
مذكرا ايــاه برصيــده الدميقراطي 
بحسب تعبيره ومبنزلته عند احلركة 
التقدميــة ال اذكر الي فريق . واتخذ 
الدفاع مبينا حراجة  الشواف وضع 
املوقــف . واخرج مــن درج مكتبه 
منشورا وراح  يتلوه مدلال على حدة 
التيارات . وانا شــخصيا لم اشعر 
بشــيء غير عادي . اال عندما نهض 
توفيق فجأة وصافح العقيد مودعا . 
وفي طريق العودة اعلن عن نيته في 
مغادرة املوصــل فورا وطلب الرجوع 
الى الفندق . ولم اســأله عن سبب 
تغييــر املوعد بــل ودعتهما وهما 

ستقالن سيارة اجرة خاصة .
وكان مــا كان من اعــالن االنقالب 
ونهايته وبعدها بأيام قصدت بغداد 
وقمــت بزيارة عزيز في داره واتفق ان 
كان شقيقه الدكتور )عبد احلكيم 
( موجودا فضــال عن )توفيق( . ما ان 
التفت  بي مجلســي حتى  استقر 

الي) توفيق ( وقال : 
"لو اصغينــا اليك وتأخرنا لكنا في 
عداد املوتى وانت ال تدري ما حصل . 
كان محمود عزيز يتابع حديثنا عبر 
النافذة , وســمعته يقول للشواف 
: ســيدي تأمــر نوقفهــم ؟ فلوح 

الشواف بيده واقفل النافذة . ال بد 
الحظت اني قطعت حديثي وانهيت 

الزيارة...".
واذ ذاك حلظــت )عزيــزا( ينهــض 
منتفضا وقد استولى عليه الغضب 
الشــديد . وبدا وكأنه يسمع باالمر 
الول مــرة . وقال بلهجــة التأنيب 
قاســية وهو يرجتــف انفعاال :" لم 
يكن جرجيس هو الذي اخذكم اليه 
. بل هذا الســاذج املتسرع املتلهف 
للســالم على صديقــه " موجها 
احلديث الى شــقيقه عبد احلكيم 
بقــي صامتا مستســلما  الــذي 

للتقريع والتأنيب .
مر علــي زمن وانا عاجز عن التوفيق 
بني حكايــة )توفيق(وبني ما حصل 
فعال . فقد كانت هنــاك مدة تزيد 
عن ســبعني ســاعة بــني اقتراح 
القبض علينا  القــاء  عزيز  محمود 
وبني االعالن عــن االنقالب . "وليس 
من املعقول ان يجــري اعتقالنا في 
وقت مبكر كهذا دون ان يكتشــف 
االمر ويحف اخلطــر الكبير باخلطة 

االنقالبية .

الســيدان مؤيد  احلــوارات  *اجرى 
طيــب وســعيد يحيــى والكتاب 
من منشــورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

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

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

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

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 25
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بغداد - وداد إبراهيم : 

قبــل أكثر مــن أربعني عامــاً  بدأ 
واالدب  التشــكيلي  للفن   عشقه 
العراقي  بعد ان ســحر بجيل من 
املثقفــني العراقيني من رواد احلركة 
الفنيــة ورواد األدب العراقي، يعرف 
األدباء ويبحث عن نتاجهم، يقرأ ملن  
لهم وقع واثر في احليــاة الثقافية 
وحركتهم،   الــرواد  الفنانني  ويتابع 
مــن دون ان يفكر بأي مردود مادي او 
باملسؤولية  يشــعر  لكنه  معنوي، 
في حفظ اهــم االحداث الثقافية، 
علــى الرغم من انه ليــس أديباً وال 
فنانــاً تشــكيلًيا، أحــب ان يعلن 
عــن حبه بــكل وضــوح وصراحة 
للمعارض  ومتابعتــه  حضوره  في 
التشــكيلية والندوات واملهرجانات 
 , الصور  عــن  والبحــث  الفنيــة، 
النــادرة ليكون له الف  واملواضيع  
حكاية وحكاية مع أرشــيف كبير 
ومكتنز وثري باإلحــداث والصور ال 
متتلكه اي دائرة او مؤسسة فنية او 
أدبية مثلما ميتلك انس عمر نظمي.
  لم يفكر نظمي يومــاً، بالكتابة 
في الصحف عن نشــاطه او يأخذ 
معلومــات من أرشــيفه الضخم 
ويكتب موضوعــاً في الفن او االدب  
فــي الصحف، يعرفــه الكثير من 
الفنانني واألدباء ، في حني يستقبله 
أصحــاب املكتبــات باجلديــد من 
اإلصــدارات وحــني يصعــب عليه 
موضوع فــي قضية فنيــة يعرف 
اكثــر من طريقــة للحصول عليه 

وبسرعة.

املصادفــة قادتني اليــه وانا احمل 
كتابًا جديداً عن الفنان التشكيلي 

لشاكر حسن الـ سعيد 
 والناقــد علــى الدليمــي وإذا به 
يقترب مني ويقول لــي متى صدر 
هذا الكتاب فأنا ال اعرف عنه شيئا 
فقلت له: اخذته من الكاتب وحفل 
بإمكانك  أيــام  بعد  الكتاب  توقيع 
احلضور ســردت له هذه املعلومات، 
وكان هو قد اخــذ الكتاب بني يديه 

يتصفحه ويقــول طبعاً احضر واذا 
به ال تفوته شاردة او واردة في سيرة 

الفن واالدب العراقي. 
فحدثني قائالً: في السبعينيات من 
القرن املاضي بــدأت هوايتي بجمع 
كل ما يتعلق بالفن التشكيلي من 
صور وكتيبــات وال تفوتني الفرصة 
من تصفــح الصحف وبنحو يومي 
والوقــوف عنــد أي موضوع يخص 
الفن التشــكيلي، ومــن ثم قصه 

وارشــفته بطريقة التوثيق أي ذكر 
اســم الصحيفة او اجمللة وتاريخها 
وتبويبه، اضافة الى حضور املعارض 
الفنيــة والبحث عمــا كتب عنها 
في اليوم الثاني ومن ثم أرشــفته 
ووضعه بنحو مرتب. وعندما صارت 
عملت  كثيرة  أرشــيفي  محتويات 
لكل فنــان ملفاً خاصاً به، يتضمن 
كل مــا كتب عنه وكل نشــاطاته 
حتى صار لــدي اربعة مجلدات عن 

الفن التشــكيلي ومجلــدات عن 
الشــعراء  العراقي مبا فيهم  االدب 
واالدباء العراقيني وإعمالهم االدبية 
وكل ما ينشــر فــي الصحف عن 

احلركة االدبية.
واكمــل انــس حديثه االرشــيفي 
ضخماً  االرشيف  اصبح  حني  قائالً: 
صنفته حســب احلــروف االبجدية 
بعمــل مــا يشــبه كتابــا لكل 
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صفحة وابرز ما لــدي، صور لفائق 
أرداش  والفنان  سليم  وجواد  حسن 
خاصة  مجلدات  وعملت  كاكافيان 
بالصور النادرة لكل شخصية فنية. 
اما عن الكتب فقال: آخر ما حصلت 
عليــه كتاب نادر عــن الفنان خالد 
اجلــادر بعنوان راحل لــم يرحل وقد 
كتبه شقيقه واقتنيت كتاباً جديداً 
وضخماً عن الفنان جبر علوان جبر 
وآخر عن هاشم حنون ومحمد مهر 
الديــن الذي توفي فــي عمان هذه 
الكتب اعدها ذات قيمة عالية ألنها 
تتحدث عن شخصيات فنية رحلت. 
بالصحافة فقال:  اما عن عالقتــه 
حني اعرف ان موضوعاً قد نشر عن 
فنــان معني  ولم اجــد الصحيفة 
وادخل  الصحيفة  الى مقــر  اذهب 
الصحف  في  وابحث  االرشيف  الى 
حتى اجد ما اريده ويحز في نفسي 
الكثيــر من  فيهــا  الصحــف  ان 

املواضيع عن الفن .
واخيــراً قال: الكثير من الدارســني 
واملهتمــني بالفــن واالدب او بعض 
املؤسســات الرســمية حتتاج الى 
معلومات مني فأقــدم املعونة وانا 
ســعيد ان يكون ما اجنز في متناول 
فهذه  الدارســني.  مــن  شــريحة 
هوايتي وانا ســعيد بها ومتواصل 
في البحث واألرشفة من اجل الفن 

واالدب.
ونحن نقول:

لم حتاول أي مؤسسة فنية أوادبية 
االطالع على هذا االرشيف الضخم 
دار  ومحاولة االســتفادة منه مثل 
الكتب والوثائق او مركز الدراســات 
او اي مؤسسة تعنى بالفن واالدب. 

عراقي يؤرشف الحركة الفنية واألدبية في البالد
مخلوق غريب على الشاطئ المكسيكي

توجد الكثير من اخمللوقات الغربية حتت سطح البحر، وعندما 
متوت أحيانا يُلقيها البحر خارجه وتســبب حيرة للكثير، اذ مت 
العثور على مخلوق غريب ميلك أســنانا غريبة على الشاطئ 

املكسيكى.
عثرت عليه ســيدة تُدعى »بياتريــز موراليس« عندما كانت 
تســير على طول شــاطئ البحر فــي مازاتــالن، وصرحت 
لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية أنه لم يقترب أحد منهم 
ظًنا أنــه حبل من املراكب الشــراعية، ولكن عندما اقتربت 

وجدته مخلوقاً بحرياً غامضاً.
ونشــرت بياتريس صوراً له على حســابها الشخصي على 
موقع »فيســبوك«، للمســاعدة في التعــرف على اخمللوق، 
واقتــرح البعض أنه ميكن أن يكــون ثعبان املورا، في حني قال 
آخرون إنه قد يكون »ثعبان البحر«، ولكن لم يتم التأكد من 

هوية هذا اخمللوق.

السلطانة هيام ضحية جديدة
لعمليات التجميل

لم حتظ املمثلة التركية »مرمي أوزلي« الشهيرة »بالسلطانة 
هيام« بإعجاب جمهورها من األتراك أو العرب، في آخر ظهور 
لها مبهرجان »كان« الســينمائي في دورته الـ 71، بسبب أثار 
حقن التجميل على شفتيها املتضخمتني ووجهها، بصورة 

الفتة لألنظار.
ونشــرت »اوزلي« صــوراً لها مع كثير مــن الفنانني، خاصة 
الفنان اإلســباني »أنريكي أجلســياس«، اذ حضرت »مرمي« 
حفله الغنائي على هامش فعاليات املهرجان واســتمتعت 

بأدائه املتميز.
وعلق متابعو »أوزلي« ومعجبوها على شكلها بعد عمليات 
التجميل بأنها أفســدت جمالها الطبيعي بالبوتكس الذي 

أظهرها أكبر سناً.

»ام بي سي » تمنع عرض إعالن »زين«
قــررت مجموعة قنوات »إم بي ســي«، وقف إعالن شــركة 
»زين«، الذي حمل عنوان »ســيدي الرئيس«، اذ ظهر األطفال 
وهم يناشدون الرؤساء من أجل إنقاذهم مما حّل بهم بسبب 

احلروب .
وكشفت مصادر بأن شركة )mbc( سوف توقف نشره، وذلك 
بعد موجة من االنتقادات الواســعة علــى مواقع التواصل 
االجتماعي تصف اإلعالن بأنه »يشحذ التعاطف«، فيما دافع 

آخرون عنه وعدوه إبداعاً جديداً يسجل إلعالنات الشركة.

بعد غيبوبة 4 أشهر
أغنية تعيد لشابة وعيها

استعادت شابة من وســط الصني وعيها بعد أن دخلت في 
غيبوبة ملدة 4 أشــهر بفضل ســماعها إحدى أغاني البوب 

التي غناها املغني التايواني الشهير »جاى تشو«.
وبــدأت املرأة، البالغة مــن العمر 24عاماً، في مستشــفى 
»ووهان« مبقاطعة »هوبى«الصينية بتحريك ساقها وإصدار 
صوت ضعيف بســبب ســماعها أغنية »روزماري« للمغنى 

»جاى تشو«.
وكانــت املمرضة »بينــج كيلينج« بوحــدة العناية املركزة 
تســتمع إلحدى أغاني »تشــو« في محاولة جلعل املريضة 

تستعيد وعيها على مدار 3 أشهر تقريباً.

متابعة الصباح الجديد: 
يعتقد معظمنــا أن اإلجهاد يجعلنا 
نشــعر بالغضــب والضيــاع، لكن 
دراســة جديدة مفاجئة خلصت إلى 
أنــه يجعل بعض النــاس أفضل في 

معاجلة األخبار السيئة.
ودرس علمــاء األعصــاب في جامعة 
كليــة لندن، عــادات وحــاالت رجال 
اإلطفاء اليومية في كولورادو، مبا في 
ذلك غسل الشاحنات وطهو الوجبات 

وحتى االستجابة حلالة الطوارئ.
تقديــر مخاطــر  وطلبــوا منهــم 
تعرضهم ألحــداث حياتية مختلفة، 

مثل حادث ســيارة أو عملية احتيال، 
ثم قدموا لهم أخباراً جيدة أو سيئة. 
وكان رجــال اإلطفــاء املتفائلون أقل 
اجلديدة،  املعلومات  لتفاصيل  انتباهاً 
في أوقــات الراحة، ولكــن في أوقات 
الشــدة، كانوا يقظني للغاية بشأن 
كل  عاجلــوا  اذ  الســيئة،  األخبــار 

التفاصيل املتعلقة بها.
وبعد تكرار هذه الدراســة من خالل 
فحــص األدمغة فــي اخملتبــر، وجد 
الذهنيــة  العمليــات  أن  العلمــاء 
الكورتيزول  بزيادة مستويات  ارتبطت 
التركيز  إلى  أدى  )هرمون اإلجهاد(، ما 

على تفاصيل التهديد احملتمل، سواء 
كان قضيــة شــخصية أو اضطراباً 

سياسياً.
تالي  الدكتــور،  األول  املعــد  وأوضح 
شــاروت، قائال: »عندما نواجه أحداثاً 
مرهقة، يحدث تغيير فيزيولوجي في 
أجســامنا ميكن أن يجعلك تتعامل 

مع أي نوع من التهديدات«.
ويعتمد البحــث القائم على العمل 
الســابق للمؤلفني، الدكتور شاروت 

ونيل غاريت، على التفاؤل. 
وقال شــاروت: عــادة يكــون الناس 
ســيتجاهلون  فهم  متاما،  متفائلني 

األخبار الســيئة ويتبنون اخلير، وهذا 
ما حدث مــع رجال اإلطفــاء. ولكن 
الضغــط، ظهر  عندما كانــوا حتت 
منط مختلــف لديهم، حيث أصبحوا 
يقظــني ألية أخبار ســيئة قدمناها 

لهم.
وحتذر الدراســة من أنــه في عصرنا 
احلالي، ومع انتشــار مواقع التواصل 
االجتماعي، فإن التركيز املكثف على 
التفاصيل ميكن أن يخلق هســتيريا 
جماعية مبالــغ فيها، اذ أظهر بحث 
آخــر كيف ميكن أن يتحــول اإلجهاد 

والقلق إلى عدوى.

ملونشريط

لإلجهاد أثر إيجابي لكنه قد يصير عدوى

جانب من األشيف
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هالل رمضان »عدسة: زياد متي«لقطة

فن

لوحظ فــي احللقات األولى من مسلســالت 
رمضان، أن »الكآبة« ســوف تتصدر املشــهد 
هذا العام، بســبب مشــاهد القتل والدماء 
التي تضمنتها احللقات األولى، حيث ابتعدت 
األعمــال الدرامية هذا العــام عن الطقوس 
الرمضانيــة التي تبعث األمــل والتفاؤل لدى 

املشاهدين.
وبرغم من أن هذه األعمال تضمنت مشــاهد 
توحــى بالكآبة، لكنها أخذت عني املشــاهد 
الدراما  ومشــهيات  وجنومهــا،  ملضمونهــا 
املوجودة بها، وبدا ذلك من ردود أفعال اجلمهور 
على وســائل التواصل االجتماعي الذين أبدوا 

إعجابهم من بعض املسلسالت الرمضانية.
وتصدر املوســم مسلسل »كلبش 2« للفنان 
أمير كراره، الذي تصدر هاشــتاك باسمه في 
موقــع التدوينات العاملــي »توتير« بعد عرض 
املاضي علــى قناة  األربعــاء  األولــى  احللقة 

»احلياة«.
وأبــدى عدد كبير مــن رواد مواقــع التواصل 
بالعمل، وبــأداء أمير  االجتماعــي إعجابهم 

كراره الذي تفوق فيه على نفسه.
يشــار إلى أن فريق عمل كلبش قرر عمل جزء 

ثان منه، بعد النجاح الكبير الذي حققه اجلزء 
األول في رمضان املاضي.

»كلبــش 2« تدور أحداثه في إطــار من اإلثارة 
والتشــويق، اذ يقدم من خالله أمير كراره دور 

ضابط شرطة يتم اتهامه في قضية ظلماً.
ويأتــي في املرتبة الثانية مسلســل »رحيم« 
للفنان ياسر جالل، الذي أثار إعجاب املشاهدين 
بعد عرض احللقــة األولى اذ تضمنت احللقات 
األولى مفاجــآت عديدة وهــو ان حتدث جالل 
بعدة لغــات االجنليزية والفرنســية واألملانية 
والروسية، نظراً لكونه أحد أكبر رجال االعمال.

ويشــغل اجلانب اإلســباني جزءاً أساسياً في 
العمل حيث يبــرز عالقــة األب بابنه، ومنح 
مدحــت صالح بصوته في أغنية املسلســل 
شــكالً أعمــق للعالقة، اذ يخــرج رحيم من 
الســجن ويبحث عن والده »حسن حسنى« 
ليجده نائماً في املقابر، فيحزن بشدة ويعيده 
للمنزل، علــى نغمات أغنية »أنــا ابن أبويا«.  
تدور أحداث العمل قبل انــدالع ثورة 25 يناير 
مباشــرة، بظرب رجل األعمال »رحيم« والذى 
يأتــي بطائرة خاصــة ويأمر صديقــه املقرب 
ومديــر أعماله »محمد ريــاض« بأن يحمل 3 
صناديق كبرى ويهربها خارج مصر عقب قيام 

الثورة مباشــرة وبالفعل يشارك »رحيم« في 
التظاهرات.

وفي أثناء القبض على »رحيم« يهرب بسيارته 
حتى ينقلب بها غارقاً في دمه، وبرغم من ذلك 
يتم القبض عليه أيضاً، وبعد مرور 7 ســنوات 
يأتي ضابط الشرطة »إيهاب فهمي« ليخبره 
أنه ســيخرج من الســجن وعليــه أن يلتزم 
خاصــة وأن النظام الذي كان مســنوداً عليه 

أصبح غير متواجد على اإلطالق.
ويأتي مسلســل »أيوب« في املرتبــة الثالثة 
للفنان مصطفى شــعبان، الذي غيَّر فيه من 
جلده متاماً، اذ ابتعد فيه عن اللوك الذي لطاملا 
الدرامية  أعمالــه  به لســنوات في  احتفظ 
الســابقة وتضمنت احللقــة األولى عدداً من 
املشــاهد املؤثرة، منها مشهد موت وتغسيل 

والدته في غيابه.
تــدور األحداث حول شــاب يعمــل في بنك 
يدعى »أيوب« يقع ضحيــة لعدد من األقارب 
واألصدقاء عندما يطلبون منه أن يكون ضامناً 
لهم ألخذ قروض، ويزج به إلى الســجن وهو 
ما يجعل تفكيره يتغير متامــاً ويصبح همه 
الوحيد عقب اخلروج من الســجن هو االنتقام 

ممن تسبب في سجنه.

الكآبة تتصدر موسم دراما رمضان 2018 

انس عمر نظمي

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتتــح فريقــا نفــط الوســط 
والشرطة يوم غٍد االثنني املوافق 21 
آيار اجلاري، مباريات اجلولة 27 لدوري 
في  يتواجهان  عندما  املمتاز  الكرة 
ملعب النجف، فيما تقام بعد غد 
الشــعب  ملعب  ففي  مباريات،   4
والديوانية،  الطلبة  يلتقي  الدولي، 
وجترى مبــاراة الســماوة والبحري 
في ملعــب األول، ويضيف ملعب 
النجف مباراة أهل الدار وضيوفهم 
فريق زاخو، ويلتقي في ملعبه فريق 

أمانة بغداد بفريق كربالء.
وجترى يوم االربعاء املقبل، 4 مباريات 
يلتقي  الشعب  ايضاً، ففي ملعب 
القوة اجلويــة والنفط، وفي ملعب 
الصناعات  تقام مبــاراة  الصناعة 
الكهربائية ونفط اجلنوب، ويضيف 
ملعــب التاجي ماوجهــة فريقي 
احلســني وامليناء، امــا مباراة نفط 
ميســان والكهرباء فســتقام في 
ملعــب األول.. اجلولــة 27 تختتم 
يــوم اخلميس املقبل 24 آيار، باجراء 
مبــاراة احلدود والــزوراء في ملعب 

التاجي.
يشــار إلى ان املباريات ستقام في 
والنصف عصراً  الرابعة  الســاعة 
والنفــط، ونفط  اجلوية  مباريــات 
والطلبــة  والكهربــاء،  ميســان 
والديوانية فســتجرى في الساعة 

10 مساًء.
ومتســك الــزوراء بصــدارة ترتيب 
الــدوري املمتــا بفوزه مســاء أول 
زاخو،  الترتيب  متذيــل  على  أمس 
بثالثــة أهداف لهدف فــي املباراة 
التي جمعت الفريقني على ملعب 
الشــعب الدولي ضمن منافسات 

اجلولة السادسة والعشرين.
بداية  منذ  سيطرته  الزوراء  وفرض 

املباراة من أجــل مواصلة الصدارة 
وسّجل مبكرًا بواسطة مهند عبد 
الرحيــم في الدقيقة الســابعة، 
لينهــي الشــوط األول متقدمــا 

بهدف وحيد.
في الشوط الثاني عزز حسني علي 
الدقيقة  ثــاٍن في  النتيجة بهدف 
الدقيقــة )49(، وأضــاف احملتــرف 
الراونــدي عبــد الرزاق فيســتون 
الهدف الثالث فــي الدقيقة )51(، 
الوحيد عن  زاخــو  بيما جاء هدف 
الدقيقة  طريق أحمد ســالم  في 

.)67(
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى 
61 نقطة في صدارة الترتيب، فيما 
جتمد رصيد زاخو عند 15 نقطة في 

قاع الترتيب.
الطلبة،  جــراح  البحــري  عمــق 
وأســقطه بثنائيــة نظيفة، على 
ملعــب الزبير، واســتغل البحري 
بشــكل  واجلمهور،  األرض  عاملي 
مثالي، ليقلص الفارق مع الطلبة، 
حيث فرض سيطرته على الشوط 
األول، لكنه عجز عن التســجيل.. 

وجاء الهدف األول في الدقيقة 58، 
عبر العب البحري، أحمد داود، وعزز 
النتيجة أحمــد مصطفى بهدف 

ثان، في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز، رفــع البحري رصيده 
إلى النقطة 25، في املركز اخلامس 
عشــر، بينما جتمد رصيد الطلبة 
عند النقطــة 26، في املركز الرابع 

عشر.
وتعادل الكهربــاء مع أمانة بغداد، 
علــى ملعب  فريق،  لــكل  بهدف 
بفريق  الكهرباء  واصطدم  التاجي، 
يلعب بطريقــة جماعية، ومنظم 
بشــكل كبير، حيث انتهج مدرب 
هجومًيا،  أســلوبًا  بغــداد،  أمانة 
وأهــدر العبــوه فرًصــا عديــدة، 

وباملقابل أضاع الكهرباء فرصتني.
وفي الشــوط الثاني، وبعد مرور 5 
دقائــق فقط علــى البداية، متكن 
بغداد،  أمانة  مباغتة  الكهرباء من 
وســجل محمد إبراهيــم الهدف 
األول.. لكن أمانة بغداد عاد سريعا 
وتعادل، عبر ستار جبار في الدقيقة 
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ظافر صاحب مدربا 
لمنتخب يد

»ألعاب القوى« يكثف 
تحضيراته لسباقات اليابان

بغداد ـ الصباح الجديد:
عني احتاد كــرة اليد، ظافر صاحب، مدربا للمنتخب 
العراقي لليد، حتضيرا للمشــاركة في دورة األلعاب 
اآلســيوية التي ســتنطلق أحداثها في العاصمة 

اإلندونيسية جاكارتا، في آب املقبل.
وقال رئيس االحتاد سالم عواد في تصريحات صحفية 
»اختيار ظافر صاحب لهذه املهمة اآلســيوية، يأتي 
بســبب ما يتمتع به من خبــرة تراكمية في هذا 
اجملال على مر ســنوات طــوال«.. وأضاف »صاحب 
أثبت جناحه في عديد املرات، آخرها حصد امليدالية 
البرونزية في دورة التضامن اإلسالمي التي أقيمت 
في باكــو 2017، وقدم فيها املنتخب مســتويات 

رائعة نالت إعجاب واستحسان اجلميع«.
وأوضــح »أغلب العبــي املنتخب هم جنــوم فريق 
الشرطة، الذي يشرف عليه املدرب ذاته، لذلك هناك 
اســتقرار كبير بني املدرب والفريق، وعامل التفاهم 

واالنسجام متوفر، لذلك مت اختياره لهذه املهمة«.
املدرب  وأكمل »ســيكون لالحتاد اجتماع موســع 
للوقــوف على احتياجاته من أجل جناح املشــاركة 

العراقية في األلعاب اآلسيوية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعد منتخب شــباب العراق أللعــاب القوى، 
للمشــاركة في بطولة آســيا، التي ســتقام في 
اليابــان، مــن 7 إلــى 11 حزيران املقبــل، واملؤهلة 

لبطولة العالم.
وحــول حتضيرات املنتخب، قال األمــني املالي الحتاد 
ألعاب القوى، الدكتور زيــدون جواد، في تصريحات 
صحفيــة إن االحتاد اعتمــد نتائج بطولــة أندية 
العــراق، واالختبــارات التي أجراها بداية الشــهر 
احلالي، الختيار 7 العبني والعبة واحدة، للمشاركة 
في بطولة آسيا.وأوضح أن بعض العبي الناشئني، 
لديهم أرقام تؤهلهم للمشاركة، في بطولة آسيا 
للشــباب، لكن نظام البطولــة، الختالف األوزان أو 

االرتفاعات، حال دون مشاركتهم.

»الشبابي« في مجموعة 
نارية ببطولة آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجريت صباح أول أمس، في مقر االحتاد اآلســيوي، 
مراسم سحب قرعة كأس أمم آسيا للشباب، والتي 
ستقام في إندونيسيا، منتصف تشرين أول اجلاري.

وأســفرت القرعة، عن وقوع العــراق في مجموعة 
نارية، وهــي اجملموعة الثانية، والتــي تضم اليابان 

وتايالند وكوريا الشمالية.
كما أسفرت القرعة، عن وقوع املنتخب السعودي، 
الرابعة، بجوار طاجيكستان وماليزيا  في اجملموعة 
والصــني.. وضمــت اجملموعــة األولــى، منتخبات 
إندونيســيا واإلمارات وقطر وتايــوان.. أما اجملموعة 
الثالثة، ضمت منتخبات فيتنــام وكوريا اجلنوبية 

وأستراليا واألردن.
وســتتأهل املنتخبات احلاصلة على املراكز األربعة 
األولى في البطولة، إلى نهائيات كأس العالم، حتت 

20 عاما، والتي ستقام في بولندا، العام املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد رئيس االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم، جيانــي إنفانتينــو، أول 
أمس أنه سيرســل برقية عاجلة 
لالحتجاج  العراقيــة،  للحكومة 
على تدخل وزارة الشباب في عمل 

احتاد الكرة العراقي.
وقال إنفانتينو، خالل لقائه، رئيس 
عبداخلالق  العراقــي،  الكرة  احتاد 
مســعود، ونائبــه علــي جبــار: 
»يؤســفنا ما قام به وزير الشباب 
من تدخالت في عمل احتاد الكرة، 
بدأت بفرض وزارة الشباب ألسماء 
في انتخابات االحتاد املقبلة، مرورا 
في  نزاهة كيدية  بتحريك قضية 
القضــاء العراقي، وعدم االكتراث 

باستقاللية احتاد الكرة«.
وتابع إنفانتينو، بحســب ما نشر 
موقع االحتاد العراقي لكرة القدم: 
»نبارك جناح عمل جلنة االنتخابات 
اخلاصة باحتاد الكرة التي ســارت 
وفقا للوائح املنصوص عليها في 

االحتادين الدولي واحمللي«.
وقال: »يؤســفنا عدم مجيء وفد 
احلديث  ونستغرب  الشباب،  وزارة 
باســم رئيس الفيفا من قبل وزير 
أكثر مــن مقابلة  الشــباب في 
القنــوات احمللية  تلفزيونيــة في 

العراقية«.
وأشــار إنفانتينو، إلى أنه لم يكن 
له عالقة بوزارة الشباب العراقية 
أو أي وزارة أخــرى فــي جميع دول 

يتم  التعامل  أن  العالم، موضحا 
فقــط مع االحتــادات احمللية، وأنه 
يأسف الستغالل اسم الفيفا في 

الترويج ألغراض مجهولة.
وتابع: »حددنا موعد التاســع من 
ملناقشــة  موعدا  املقبل،  حزيران 
ملف رفع احلظر عــن مدن بغداد 
وميسان،  والنجف  والسليمانية 

في اجتماع الكوجنرس بالعاصمة 
ال  لكــن  موســكو،  الروســية 
ميكننا أن نعــد في الوقت احلاضر 
برفــع احلظر ولن نقــدم أي وعود 

مسبقة«.
الدولي،  االحتاد  أن  إنفانتينو،  وأكد 
سيبعث مندوبا ملراقبة واإلشراف 
علــى االنتخابات، مشــددا على 

ضــرورة إقامــة االنتخابــات في 
موعدها احملدد، في 31 آيار اجلاري.

واختتــم حديثــه باإلشــارة إلى 
اجلــادة  للخطــوات  مباركتــه 
الحتــاد الكــرة، بعد رفــع احلظر، 
وخصوصا في الدورة الثالثية التي 
مبشاركة  البصرة،  اســتضافتها 
منتخبات قطر وســوريا والعراق، 

جلميع  اجليد  بالتنظيم  مشــيدا 
املباريات.

مناقشــة  االجتماع  خالل  وجرى 
ثالث محاور رئيســية، بدأت مبلف 
النزاهة املقدم من وزارة الشــباب 
ضد احتــاد الكرة الســابق، مرورا 
بقضيــة التدخالت احلكومية في 
واختتمت  الكــرة،  احتاد  انتخابات 

باحلديث عن جلنة االنتخابات.
رئيس االحتاد  العراقي  الوفد  ومثل 
ونائبه علي  عبداخلالق مســعود، 
جبار، ومدير دائرة العالقات العامة 
وليد طبرة، إضافــة للدكتور نزار 

أحمد املستشار القانوني .
ومن جانــب الفيفــا فقد حضر 
ممثلون للجــان العاملة في االحتاد 
الوطنية  االحتادات  ورئيس  الدولي 
وممثــل للجنــة القانونيــة وآخر 
ملكتــب رئيس الفيفــا ،واعترض 
الدعوة  علــى  الفيفا  مســؤولو 
التي وجهتها وزراة الشــباب ضد 
احتاد الكرة ووصفها االحتاد الدولي 
احلكومي في شــؤون  بالتدخــل 

عمل االحتادات الوطنية.
وأبلــغ وفــد الفيفا احتــاد الكرة 
عاجلة  برقية  بإرسالهم  العراقي 
إلــى احلكومة العراقية، لشــرح 
رفــض التدخالت التــي بدرت من 
وزارة الشباب في قضية الترشيح 
جمللس إدارة االحتــاد املزمع انتخابه 

في 31 أيار اجلاري.
في  القانونية  اللجنــة  وأكــدت 
الفيفا ســالمة جميــع إجراءات 
جلنــة االنتخابــات ومطابقتهــا 
التي ينــص عليها االحتاد  للوائح 
الدولي، مشيرة إلى أنها سترسل 

ممثال عن االحتاد الدولي.
وأوضحت اللجنة القانونية ضرورة 
إقامــة االنتخابات فــي موعدها 
احملــدد دون أي تأجيــل أو متديــد 
املقرر واملصادق عليه من  للموعد 

االحتاد الدولي لكرة القدم.

»فيفا« يحتج على التدخالت في عمل اتحاد الكرة العراقي
زيوريخ تشهد مباحثات عدة

اجتماع مهم في الفيفا

جانب من الدوري املمتاز

Sun. 20 May. 2018 issue )3940(

العواصم ـ وكاالت:

أنفقت روســيا أكثر من 11 مليار يورو، 
العالم  لــكأس  التحتية  البنيــة  في 
2018، الذي يريدونــه أن يكون »األكثر 
تكامال وراحة قــدر اإلمكان«، على حد 

تعبير املنظمني.
املنظمة  اللجنــة  وأكــد مدير عــام 
الذي  ســوروكني،  أليكسي  للبطولة، 
قــدم كأس العالم لعــام 2018 ، في 
أنه لتحقيق  الروسية مبدريد،  السفارة 
ذلــك مت اختيــار 11 مدينة فــي اجلزء 
األوروبــي بحيث ال يتجاوز احلد األقصى 
لوقت الســفر بني املدن املســتضيفة 
أن ذلك  بالطائرة، مضيفــا  ســاعتني 
»يظهر روســيا املتنوعة ذات الثقافات 

اخملتلفة«.
املشــجعني  أن  وأوضــح ســوروكني، 
املدن  بــني  االنتقال  من  ســيتمكنون 
بشــكل مجاني عن طريــق أكثر من 
700 قطار خاص، إضافة إلى أنه سيتم 
نقلهم مجانا من املطار حتي وســط 

املدن.

وأشار مدير اللجنة املنظمة إلى أنه مت 
تسجيل رقم قياسي لعدد املتطوعني 
في تنظيم البطولة )حيث بلغ عددهم 
17 ألف متطوع من 12 دولة من بينهم 
12 إســبانيا(، باإلضافة إلى استقبال 

أكثر من 170 ألف طلب من 190 دولة.
إلى ذلــك، أظهرت دراســة حديثة أّن 
البرازيــل تعتبــر أوفــر املنتخبات في 
التتويج بــكأس العالم لكــرة القدم 
املقررة فــي الصيف القادم بروســيا، 
متقدمــة »حســابيا« علــى كٍل من 

إسبانيا و أملانيا و فرنسا.
»جيتوليــو  مؤسســة  واعتمــدت 
فارجــاس« البرازيليــة في دراســتها 
على االهداف التي ســجلتها وتلقتها 
خالل آخر 4 ســنوات املنتخبات الـ207 
املنضوية في االحتاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا(.
وذكر موقع »غلوبو ســبورت« البرازيلي 
الذي نشــر نتائج الدراســة أّن نسبة 
مونديال  لقب  لنيــل  البرازيل  حظوظ 

روسيا »حسابيا« تقدر ب21%.
وجــاءت اســبانيا في املرتبــة الثانية 
بنســبة .%513 ، متبوعــة بأملانيا في 

املركز الثالث بـ%11.4 ثم فرنسا بـ9.5% 
تليهــا األرجنتــني بـــ%8.5 والبرتغال 
بـــ%5.0 فإنكلتــرا بـــ%4.8 وبلجيكا 

بـ%4.3 والسويد بـ3.8%.
وبحســب ذات الدراســة فإّن حظوظ 
البرازيــل فــي تصــدر مجموعتهــا 
وصربيا  سويسرا  تضم  التي  اخلامسة 
النهائي  لثمن  والتأهل  وكوســتاريكا 
تقدر بنســبة %76.5 ، وحظوظها في 
التأهل إلى الدور نصــف النهائي هي 
البطولة بني  إنهاء  %49 بينما حظوظ 
املنتخبــات الثالثة األولــى فقدرت ب 

.50%
اجلدير بالذكــر أّن البرازيل تعتبر األكثر 
تتويجــاً بألقــاب كأس العالــم لكرة 
القــدم، حيث نالته فــي خمس مرات، 
وذلك ســنوات 1958 و 1962 و 1970 و 

1994 و 2002.
من جهة اخــرى، فأن املهــارة الفنية 
مطلوبــة للفوز بــكأس العالم لكرة 
فــي صنع  أيًضا  ومطلوبــة  القــدم، 
سيســدد  الــذي  املرمــى  مكونــات 
عليهــا العبون أمثال ليونيل ميســي 
وكريستيانو رونالدو لتسجيل األهداف 

في نهائيات كأس العالم في روسيا.
هكذا يقــول يان زولتوفكســي الذي 
»إنتربالستك«  الصغيرة  تنتج شركته 
املرمــى  وعــوارض  قوائــم  ببولنــدا 
املصنوعــة من األلومنيوم اســتعدادا 
تنطلق  التي  العالــك  لنهائيات كأس 
يــوم 14 حزيران املقبل، وتســتمر ملدة 

شهر.
ويعكف أكثر من 100 عامل على إنتاج 
ومعاجلة أكثر من 190 جزءا تســتخدم 
فــي املرمى ويقول زولتوفســكي وهو 
املديــر اإلداري للشــركة: »كل قطعة 

حتتاج ملهارة فنان«.
الناس...فان  ملعظم  »بالنسبة  واضاف: 
املرمى هو ببساطة القائمان والعارضة، 
لكن بالنســبة لنا إنه حياتنا«.. وتنتج 
معظــم املكونات مــن األلومنيوم ثم 
وتثبيتها  يجــري تقطيعها وحلامهــا 
بأرض امللعب، وتأتــي بعد ذلك املرحلة 

األخيرة وهي الطالء.
الشــركة اخلطاطيف  تنتــج نفــس 
البالستيكية للشــبكة، وتورد شركة 
إسبانية شــريكة إلنتربالستك املكون 

األخير وهو الشباك.

البرازيل األوفر »حسابيًا« للتتويج بكأس العالم 2018

روسيا تنفق 11 مليار يورو استعدادا للمونديال

تقرير

نيمار في محاولة لتسجيل هدف برازيلي

7:30 مساًء

7:00 مساًء

9:45 مساًء

7:00 مساًء

مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ إيبار

ميالن ـ فيورنتينا

برشلونة ـ سوسييداد

أودينيزي ـ بولونيا

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  حدد 
موعــد ذهاب وإيــاب نهائي كأس 
غرب  ملنطقة  اآلســيوي،  االحتــاد 
العراقي  اجلوية  القوة  بني  آســيا، 

واجلزيرة األردني.
وأعلــن االحتاد أن مبــاراة الذهاب 
األردنية  العاصمــة  ســتقام في 
عّمان في الثامن عشــر من شهر 
أيلول املقبل، فيما ســيكون لقاء 
العودة في ملعــب كربالء الدولي 

في الثاني من شــهر تشرين األول 
املقبل.

وقــال مدرب القــوة اجلوية راضي 
شنيشل في تصريحات صحفية: 
"الوقت الــذي يفصلنا عن املباراة 
النهائية يقارب الثالثة أشهر وهي 
فتــرة طويلة وستشــهد تغييرًا 
الفريقني".وأضاف في  في صفوف 
تصريحاته: "مــن املرجح أن تكون 
هناك استقطابات جديدة بنهاية 

الدوري احمللي في البلدين".

فريق  األردنــي  "اجلزيرة  وأوضــح: 
إلى  التأهل  واســتحق  محتــرم، 
املباراة النهائية، وبالتالي نســعى 
القــوة اجلوية بجاهزية  ألن يكون 

تامة".
وتابع: "هدفنا احلفاظ على اللقب 
وخطف جنمة آسيوية ثالثة تطرز 
إجناز جديد  صدور العبينا، وحتقيق 
لفريق القوة اجلوية".يشــار إلى أن 
القــوة اجلوية تّوج باللقب في آخر 

نسختني من البطولة اآلسيوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوقعــت قرعة بطولة أندية آســيا 
لكرة الصاالت، املقررة في إندونيسيا، 
ممثل العراق، نفط الوسط، باجملموعة 
الثانية، مع ثايسون مان الفيتنامي، 
والظفرة اإلماراتــي، ويوهان الكوري 
اجلنوبي. وعن ذلك، قال مدرب صاالت 
نفط الوســط، عبــاس بعيوي، في 
تصريحــات صحفيــة »اجملموعــة 
صعبة، باعتبار أن الفريق الفيتنامي 
قوي جدا، وحقق تقدًما واضًحا خالل 

السنوات املاضية، فيما يعد الظفرة 
مــن األندية املتطــورة أيًضا، والتي 
حققت استقرارًا في آخر موسمني، 
ألنه  مبهم،  الكــوري  الفريق  بينما 
يشــارك للمرة األولى في البطولة.. 
وتابــع: »نركــز اآلن بشــكل كبير 
على الدوري العراقــي، وبعد انتهاء 
للبطولة  اإلعداد  سنباشر  املوسم، 

اآلسيوية«.
وجــاءت بقية اجملموعــات كالتالي: 
فيمــوس  األولــى:  اجملموعــة 

وناجويا  الصيني،  وداليــان  الهندي، 
املاليــزي..  وفكتوريــا  اليابانــي، 
الثالثة: بلــو ويف  امــا اجملموعــة 
القطري،  والســيلية  التايالنــدي، 
وايــرم الكازاخســتاني، وفيبــرس 
األســترالي.. وفي اجملموعة الرابعة: 
فــرزكان اإليرانــي، وبنــك بيــروت 
وسايبر  األوزبكي،  وأجمك  اللبناني، 

الطاجيكي.
وســتقام البطولة في إندونيســا، 

للفترة من 1 وحتى 12 آب املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بكرة  الوطني  املنتخب  اجرت العبة 
الطاولة في احتــاد األوملبياد اخلاص، 
حنان احمد، عملية جراحية تكللت 
بالنجاح في مستشــفى النعمان، 

والالعبة، اشــتركت في العديد من 
البطوالت، ومتكنت من حتقيق إجنازات 
بــارزة اخرها في الــدورة االقليمية 
في أبو ظبي عندما احرزت الوســام 

الفضي بادارة املدرب علي فاضل.

الجوية يالقي الجزيرة في نهائي
 الغرب اآلسيوي بعمان وكربالء 

قرعة صعبة لنفط الوسط في صاالت القارة 

سالمات لالعبة
 الطاولة حنان احمد

غدًا.. مباراة واحدة في افتتاح 
الجولة 27 لممتاز الكرة

الزوراء يضرب زاخو بثالثية ويتمسك بالصدارة



 عد إلكتروني وفرز يدوي..!

جمال جصاني

لن نكشف سراً عندما نشير الى حقيقة أن القوى املتصدرة 
لنتائج االنتخابات النيابية األخيــرة )العام 2018( جميعها 
ممثلة فــي الطركاعــة التي يطلــق عليها بـــ )املفوضية 
املســتقلة لالنتخابــات(. أي أنهــم لم يختلفــوا في هذا 
االنتهاك الســافر والذي حّذرنا من نتائجــه الكارثية مرارا 
وتكراراً، لكن كل الدعــوات املماثلة واحملذرة من عواقب ذلك 
األمر تبددت، ومضــت حيتان القوى واجلماعــات في تنفيذ 
مسرحيتها الســقيمة، والتي أحلقت أشد األضرار بسمعة 
العراق وجتربته الفتية في مجال االنتقال صوب الدميقراطية 
وبناء مؤسسات الدولة احلديثة، حيث انتقدت التقارير األممية 
املتخصصة في مجال متابعة ومراقبة االنتخابات، ما حصل 
في هذا املوســم. أكثر من ربع مليار دوالر أميركي هي كلفة 
منظومة وأجهزة العد والفرز اإللكتروني، لم تنقذنا من عيوب 
املواســم االنتخابية وحسب، بل انحدرنا برفقتها الى مآالت 
كادت تطيــح بالتجربة الدميقراطية برمتها. لقد كشــفت 
التجربة األخيرة؛ حقيقة أن منظومة الفســاد وشــبكاته 
االخطبوطية املمتدة الى مســاحات واسعة من تفصيالت 
حياتنا العامة واخلاصة، مبقدورها تســخير أفضل التقنيات 
واملنظومات خلدمــة تطلعاتها الشــرهة واملتنافرة واآلمال 
املشــروعة للعراقيني. ما جرى من أحــداث وتطورات وتغيير 
متكرر ملوعد اإلعالن عــن النتائج النهائية لعملية االقتراع، 
لم يكن مفاجئاً للمتابعني اجلادين للمشــهد العراقي بعد 
"التغيير"، فالطبقة السياســية املهيمنــة بكل تالوينها 
وعناوينها وخطاباتها واســتعراضاتها في العداء لبعضها 
البعض اآلخــر؛ متفقة على اســتمرار ودميومة قواعد هذه 
اللعبة، التي تعيد تقســيم إقطاعيات الدولة االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية. وهذا ما نضح مبكراً عن النتائج 
التي أعلنت عنها املفوضية بعد مرور أســبوع على إجراءها، 
حيث يعجز أفضل املتخصصني في شؤون الصناديق؛ من فك 
طالسم ما جرى خلف الكواليس، فال هي نتاج منظومة العد 
والفرز اإللكتروني، والتي ال حتتاج في أسوأ األحوال؛ ألكثر من 
ســاعات معدودات إلعالن النتائج النهائية، وال هي نتاج عد 
وفرز يدوي كما شهدناه في الدورات السابقة والتي احتاجت 
لعدة أســابيع كي يتم حسم النتائج النهائية. إذن ما جرى 
شــيء آخر متاماً؛ جاء متناغماً وفلكلورنا الوطني الذي يلوذ 
عنــد منعطف الطرق الى ما يعرف بـ "فقه الســلة" حيث 
يتم ترضية الغيالن باجلمع بني التجربتني لينتج لنا ما ميكن 
أن نطلق عليه بـ )عد إلكتروني وفرز يدوي( والذي يســتجيب 

لذائقة كل املشتركني في الوليمة األزلية.
من أجل عيون األمن والســالم األهلي سيتم اعتماد النتائج 
من قبل جميع السلطات احمللية والقوى اإلقليمية والدولية، 
لنجد أنفســنا مبواجهــة نفس الهمــوم واالهتمامات، مع 
برملــان ال يختلف كثيراً عما ســبق، وتشــكيالت حكومية 
هشــة وغير متماســكة، وهذا ما ال يتفق وما يفترض أنها 
مرحلة للبناء والتنمية الشاملة وإعادة اإلعمار. لقد أخفقت 
املفوضية "املســتقلة لالنتخابات بأداء مــا عهد اليها من 
مهمات ومسؤوليات جسيمة، وبرهنت التجربة على ضرورة 
حترير هذه املفوضيــة اخلطيرة من قبضة األحزاب واجلماعات 
املتنفذة واملتغولة، بوصفهــا خطوة أولى على طريق األلف 
ميل نحــو الدميقراطية والتعددية واحلداثة ودولة القانون. إن 
مهمة هذه املفوضيــة وواجباتها كبيرة جداً، وال تنحصر مبا 
تعودت أن تقوم به عشــية االنتخابات من نشاطات روتينية 
وبيروقراطيــة، صحيح يقتضي عملها أن تكون مســتقلة 
ومهنيــة، لكنها ال ميكن أن ال تنحاز لــكل ما يخدم التطور 
الدميقراطي للبلد، أي أن يكرســوا كل مواهبهم وصالحيات 
املفوضية من أجل االنتصار للدميقراطية واحلرية والتعددية، 

أساس وجود مثل هذه الهيئات املستقلة... 

ومضــة

واخملــرج  املمثــل  علــق 
الســوري ســيف الدين 
ســبيعي علــى ســير 
حلقات األعمال الدرامية 
املوسم  في  تعرض  التي 
انتقــد  اذ  الرمضانــي، 
بــطء األحــداث، ووجود 
بعض املشــاهد التي ال 
تقــدم وال تؤخــر باخلط 
الدرامي لألحداث، وكتب 
اخلاص على  عبر حسابه 
التواصل  مواقــع  أحــد 

اإلجتماعي التالي:
"بسبب ورطة املسلسل 
الرمضاني الذي يجب ان 
...جند  حلقــة   30 يكون 

من  الكثيــر  هنــاك  ان 
ميكن  التــي  املشــاهد 
حذفها مــن العمل ولن 
ســير  على  ذلك  يؤثــر 
االحداث، مــع العلم ان 
تلك االحــداث قد تأخذ 
وقتــا طويــال فــي كل 

حلقة.

دائماً مــا يثير املمثل رامز 
اجلدل خالل شــهر  جالل 
رمضــان املبارك من خالل 
التــي  املقالــب  برامــج 
يقدمها، مــع العلم أنها 
حتظى بنســب مشاهدة 
هذه  وخالل  أنه  إال  عالية، 
العــام وضمــن احللقــة 
األولــى التي إســتضاف 
املصرية  املمثلــة  فيهــا 
ياسمني صبري في برنامج 
"رامز حتت الصفر" تعرض 

جــالل إلــى نــوع جديد 
وإتهام  اإلنتقــادات  مــن 
في محاولته  متثل  خطير 

التحرش بصبري.

مقابلــة ضمــن  فــي 
"مجموعــة  برنامــج 
الفنانة  رّدت  انســان"، 
للمّرة  الكويتيــة  نوال 
اســاءات  على  األولــى 
احالم لها، اذ اكدت انها 
ألول مرة ترّد على كل ما 
بحقها،  احــالم  فعلته 
تتعلق  اشــياء  وذكرت 
معينــة،  بتغريــدات 
احالم  بــكالم  وذكــرت 
حــني قالــت ان اي احد 
يغني امام محمد عبده 
باشارة  "كرته"،  يحترق 
التي  الكويتية  نوال  الى 
غنت مــع محمد عبده 

في الكويت.
نشرت  كيف  وســردت 

مــن  صــورة  احــالم 
قبل  موازين  مهرجــان 
لتقول  الناس  يتوافد  ان 
احالم "هل معقول هذا 
هو جمهور اختي نوال"؟
وبنهاية الــرد اكدت ان 
وال  انتهت،  عالقتهمــا 
في  للمصاحلة  مجــال 
الوقــت الراهــن اال اذا 

تغيّرت االمور باحلياة.

سيف الدين سبيعي

نوال

رامز جالل

أخبــارهــــــــــم

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 سمير خليل
 لعل اهم ما يشــغل الصائم خالل شهر 
رمضــان املبــارك، قيامه بــأداء الفروض 
الرمضانية، اضافة إلشغال ساعات يومه 

بني العمل واالسترخاء.
 وبالنظر لســعة املساحة التكنولوجية، 
وانتشــار القنــوات التلفزيونية متعددة 
البرامج والتوجهات وألوان الفن والترفيه، 
فإن شاشة التلفاز صارت مهمة بالنسبة 
ليــوم الصائم، ومتابعاته خالل الشــهر 

الفضيل.
هنا صــارت القنوات التلفازية تتســابق 
لتقدمي ما يشــد انتباه اجلمهور، وكسب 
اعجابهــم من خــالل ما تقدمــه طوال 
ســاعات البــث، حتــى صــارت البرامج 
الرمضانيــة هي مقياس اجلــودة بني قناة 
وقناة اخرى خالل شــهر رمضان، بل ذهب 
االمر ابعد من ذلك اذ صارت برامج رمضان 
حتدد مســيرة بعض القنوات التي تتهيأ 
اغلب فترات الســنة الســتقبال شــهر 
الرحمــة واملغفرة، وصار مألوفــا ان تبدأ 
هذه القنوات برسم خارطة برامج وفقرات 
رمضــان مع بدايــة كل موســم، ورصد 
ميزانيــات خاصة، اضافــة للتواصل مع 
الشــخصيات الدينية والثقافية والفنية 

الســتضافتها على شاشاتها، وباحملصلة 
اصبح شــهر رمضان هو املدة )الدسمة( 

النتاج القنوات التلفازية .
فــي العراق ومع محدوديــة اماكن قضاء 
الصائــم ملدة اســترخائه بعــد اإلفطار، 
فإن ما تقدم يجســد بصورة كبيرة حال 
العراقي في رمضان، لذلك حاولت  البيت 
قنــوات البــث احملليــة ان تلبــس لبوس 
واخلليجية في محاولة  العربية  نظيراتها 

إلمالء ســاعات بثها خالل الشهر املبارك، 
لذلك تتنوع املــواد املقدمة خالل رمضان، 

وتختلف، او تتشابه بني قنوات كثيرة.
امــا اهــم مــا يشــغل ســاعات البث 
الدينيــة  البرامــج  الرمضانيــة فهــي 
غلبة  مع  والفنية،  والترفيهية  والصحية 

هذه البرامج على مثيالتها السياسية.
اليــوم واالمس، عندما  املقارنة بني  وعند 
كانت قنــاة واحدة هي تلفزيــون العراق 

تغطــي مســاحة برامــج رمضــان من 
خالل ارجتــال البث احلي ألغلــب البرامج 
والفقــرات، وكانت تعتمــد على فقرات 
ثابتــة كلعبة احمليبس، ولعــب رمضانية 
أخــرى، والقصخون الذي يســرد قصصا 
تاريخية  لشــخصيات  خيالية  واساطير 
واســطورية، واملربعات البغدادية، وبرامج 
الشعبية  والتقاليد  العادات  تتناول  اخرى 
والتي اصبحت ارثا قدميا ودخلت في خانة 

الفلكلور.
اما اهم ما يشغل ساعات البث الرمضاني 
في العراق والعالــم العربي اليوم، الدراما 
التلفازية املتنوعة، والتي صارت الســيف 
الذي تتحارب به القنــوات الفضائية في 
ســاحة البث الرمضاني، لذلك اصبحت 
ســاعات البــث التلفــازي فــي رمضان 
الدرامية،  الفنيــة  باألعمــال  مزدحمــة 
والتي حتمل أفــكارا وقصصا متنوعة بني 
التاريخــي بثوابت احداثــه، واالجتماعي 
املعاصر املتنوع، وحتمل جنسيات مختلفة 
كاملصرية، والسورية، واللبنانية، واألردنية، 
واخلليجية، اضافة الــى الدراما العراقية، 
ويديــن بعض النجوم أليــام رمضان التي 
ســلطت عليهم األضواء، ووضعتهم في 

ساحة االهتمام واملتابعة واالعجاب ..

التلفاز نديم الصائم في رمضان الكريم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحد البرامج التلفزيونية في رمضان

الصباح الجديد-وكاالت:
رصد شــريط فيديو رضيعة تبلغ من العمــر عاما ونصف 
العام، وهي حتاول تقليــد طريقة والدتها في إجراء املكاملات 

الهاتفية في أثناء العمل بصورة أثارت الدهشة.
والطفلة الرضيعة، التي ال تتحــدث كما الذين أكبر منها، 
كانت متتم بكلمات غير مفهومــة. وذكرت صحيفة "ديلي 
ميل" البريطانية، أن راشيل كابلويتز )35 عاما( توجهت إلى 
منزلها بوالية نيوجرســي، لتجد ابنتها وهي متسك بهاتف 
"آيفــون"، متظاهرة مبحاكاة أســلوب والدتها في مكاملات 
العمل. ويبدو أن الطفلة متكنت من تقليد والدتها لفرط ما 

شاهدتها، وهي جتري مثل هكذا مكاملات في املنزل.
وفي الفيديو الذي ميتد لنحو 50 ثانية، اتســمت نبرة متتمة 
الطفلة الرضيعة باجلدية متامــا، التي تتصف بها مكاملات 

املديرين مع موظفيهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
اكتشــف تاجر التحف الفنية الهولندي يان ســيكس، 
أسلوب الفنان رامبرانت في لوحة مجهولة لم يالحظها 

أحد طوال أربعة قرون.
وعدت اللوحة، وهي لرجل أنيق ذو شــعر أحمر، أول لوحة 
"جديــدة" لرامبرانــت تظهر منذ عام 1974. وســتظل 
اللوحــة معروضة في متحف هيرميتاج في أمســتردام 

ملدة شهر.
ومبساعدة من مستثمر لم تعلن هويته، اشترى سيكس 
"لوحة الشــاب النبيل"، التي تعود لعــام 1634 تقريبا، 
بثمن زهيد بلغ 137 ألف جنيه إسترليني )185 ألف دوالر( 

في دار كريستيز للمزادات في لندن. 
ويتمتع ســيكس بعالقة خاصة برامبرانت، إذ نشــأ في 
منزل متلؤه أعمــال فنية هولندية كالســيكية، أهمها 
لوحة رســمها رامبرانت ألحد أجداده الذي كان رئيســا 

لبلدية أمستردام ويدعى أيضا يان سيكس.
ومع علمه بالفنان وبالفترة الزمنية، الحظ ســيكس أن 
ياقة قميص الشاب املرسوم في اللوحة كانت من املوضة 
لفترة قصيرة في عام 1633 أو نحو ذلك، كما الحظ أنها 
مرسومة بأســلوب لم يتبعه ســوى رامبرانت في تلك 

األيام.

رضيعة تنتحل صفة 
والدتها المديرة

عرض أول لوحة جديدة 
لرامبرانت منذ 44 عامًا

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانــة  كشــفت 
مطــاوع،  حنــان 
الغامرة  سعادتها 
عــن  بالتعــاون 
قرب مع النجمة 
غــادة عبدالرازق 
مسلســل  في 
مجهول"،  "ضد 
التعاون  أن  سيما 
مع جنمة بحجمها 
يعد متعــة في حد 

ذاته.
واشارت إلى أنها على املستوى 
املهنــي فنانــة متفانية في 
عملها بنحو غير طبيعي، كما 
أنها على املســتوى اإلنساني 
كرميــة، وتعمــل دائًمــا على 
مساعدة اآلخرين، مؤكدة أنها 
كانت مبنزلة مفاجأة بالنسبة 

لها .
وأعلنــت مطــاوع أن "ضــد 
مجهــول" يحمــل العديــد 
مــن املفاجآت للمشــاهدين 

على مدار حلقات املسلســل 
في رمضان، والتي ســتجذب 
املشــاهد من الوهلــة األولى 
ملتابعــة حلقات املسلســل، 
مشــيرة إلى أنها تلعب خالل 
للمسلسل  الدرامي  السياق 
لونًــا جديــًدا ومختلًفا، ولم 
يسبق لها أن قدمت هذا الدور 
في أي عمل فنــي، مؤكدة أن 
مبجرد  املسلسل  على  وافقت 

قراءة حلقتني فقط.
أن مسلســل  إلــى  ويشــار 

"ضد مجهــول" بطولة غادة 
عبدالــرازق، وديــاب، وأحمــد 
وحنان  عبدالغنــي،  ســعيد 
ورانيا  سعيد،  وفراس  مطاوع، 
ومحمد  وروجينــا،  منصــور، 
الســعيد،  وهــال  دســوقي، 
ســالمة،  أمين  تأليف  وآخرين، 
وإخــراج طارق رفعــت، ويدور 
املسلســل فــي إطــار مــن 
الغموض واإلثارة حول ســيدة 
متر بحادث كبير، يقلب حياتها 

رأًسا على عقب.

حنان مطاوع: التعاون مع غادة عبد الرازق متعة

الصباح اجلديد - أحالم يوسف:
من القواعد الثابتة ان يعمد السياسيون 
اخلصوم الى كل ما من شــأنه االساءة 
الى اخلصم او حزبه وحتى دولته، وغالبا 
ما يقع هؤالء في مطبــات التناقض او 
االختالق او الشتائم والتالعب بااللفاظ، 
ومن حــدة اخلصومة قد يقــع بعضم 
بالتفاهة، كمــا حدث مؤخرا فيما ميكن 
تســميته قضية الدالفــني املقاتلة بني 
سياسيني احدهما اوكراني وآخر روسي، 
اذ أعلن مسؤول أوكراني أن مجموعة من 
األوكرانية،  القوات  دربتها  التي  الدالفني 
الوطني"،  "حســها  بســبب  نفقــت 
ورفضهــا اخلضوع ألوامر الروس، أو تناول 
الطعام، بعــد أن مت ضبطهــا من قبل 

السلطات الروسية.
األوكرانية في شبه  وقال ممثل احلكومة 
جزيرة القــرم، بوريس بابني، إن "الدالفني 
الوفية، رفضت االنقــالب على مدربيها 
األوكرانيــني، واخلضــوع ألوامــر الغزاة 
الروس"، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة 

القرم عام 2014.
القوات  دربتهــا  التي  وتابــع: "الدالفني 

البحرية األوكرانية في سيفاســتوبول، 
تتواصل مــع مدربيها من خالل صفارات 

خاصة. 
رفضــت احليوانات املدربــة ليس فقط 
التفاعل مع املدربني الروس اجلدد، لكنها 

رفضت الطعام وماتت. 
يذكــر أن القوات األوكرانيــة كانت قد 
دربت الدالفــني في ســبعينيات القرن 
املاضي، للقيام مبهمات بحرية، منها زرع 
قنابل على السفن، ومهاجمة الغواصني 

مبسدسات مثبتة على رؤوسها.
أما اجلانب الروسي فرد على هذه التقارير 
بالقــول إنــه "ال ميكن أن يكــون هناك 
حديث عــن أي وطنيــة أوكرانية فيما 
يتعلق بالدالفــني القتالية، ألنها كانت 
تشــارك بالكامل في أنشــطة جتارية، 
وليــس في عمليات حتت املاء"، على وفق 

ما ذكر موقع "ذا صن". 
دميتري  الروســي  الدوما  نائب  وشــدد 
بيليك، على أن جميع الدالفني القتالية 
التــي خدمــت فــي القــوات البحرية 
ألوكرانيا قــد "بيعت إلى كيانات جتارية، 

أو ماتت ألسباب طبيعية".

الصباح الجديد - وكاالت:
تزّينت السجادة احلمراء ملهرجان 
"كان" الســينمائي بدورته الـ71، 
واملُقــام في العاصمة الفرنســية 
باريس، بإطالالت اســتثنائية الفتة 

لنجمات هوليوود والعالم.
 وألنه املهرجان الســينمائي األكثر 
شــهرة في العالم، والــذي يقّيم 
أنواعها، ومينح اجلوائز  األفالم بشتى 
التحكيم  هيئــة  تعدها  التي  لتلك 
األفضــل، فال مانع مــن تقييم األزياء 

أيضا.
يســتغل املشــاهير كل فرصة لعرض 
أفضــل ما لديهــم من أزيــاء. وتصدرت 
أحداث هذا العــام عناويــن األخبار التي 
تتخطــى املعايير الســينمائية للحدث. 
فنجــد املمثلــة الشــهيرة كريســتني 
ستيوارت تخلع حذاءها ذي الكعب العالي 
على الســجادة احلمراء بعفوية وتلقائية، 
كنوع من االحتجاج على الزي الصارم 
للحدث الشــهير، والــذي يفترض 
أنه يُلزم جميع الســيدات بارتداء 

الكعب.

وقامت عارضات األزيــاء واملمثالت والرموز 
الشــهيرة بنقل اذواقهن إلى الســجادة 
احلمــراء فــي مهرجــان كان، مــن خالل 
مجموعة من التصاميم الرائعة واألنيقة، 
البريطانية،  "اندبندنت"  ونشرت صحيفة 
أفضل إطــالالت النجمات فــي مهرجان 
كان هذا العام نذكر منها، اطاللة عارضة 
األزياء السويدية إلسا هوسك التي تشبه 
أميرات "ديزني"، اذ ارتدت فستانا من احلرير 
ألبرتا  األزيــاء  بتوقيــع مصممة  اخلفيف 
فيريتي، وكان أفضل اإلطالالت لهذا العام. 
بالدوين  هيلــي  األزيــاء  عارضة  وارتــدت 
البالغة من العمر 21 عاًما فســتانا مزيًنا 
بالزهــور بتوقيع روبرتــو كافالي، مكتماًل 

بجواهر شوبارد األنيقة.
املمثلة األسترالية كيت بالنشيت اختارت 
فستانا اسود أنيقا في العرض األول لفيلم 
"Girls of the Sun" والذي اختير من أفضل 

فساتني السجادة احلمراء هذا العام.
اما كينــدل جينر البالغة مــن العمر 22 
عاًما فقــد ارتــدت ثوبًا قصيــرًا بتوقيع 
 Girls" شياباريللي" من أجل عرض فيلم"

.."of the Sun

دالفين أوكرانية ترفض 
االنصياع لروسيا!

"كان" السينمائي يشهد 
منافسات األناقة أيضا

توفي أميركــي إثر انفجار 
اإللكترونية، في  سيجارته 
حادث هو األول من نوعه في 

الواليات املتحدة، والعالم.
وأسفر انفجار السيجارة 
ملنتــج  اإللكترونيــة 

ديليا  واكمان  يدعى ماديــغ  تلفزيوني 
)38 عاما(، عن نشوب حريق في غرفة 
نومــه في ســان بطرســبرغ بوالية 
فلوريدا، بحســب صحيفة "نيويورك 
انفجــار  وأدى  األميركيــة.  تاميــز" 
الســيجارة لدخول قطــع منها إلى 
ديليا فأحدثت جرحا قطعيا في  دماغ 

جمجمته، كما أصيب 80 في املائة من 
جســده بحروق، وفقا ملا قاله األطباء 
الشرعيون.وحتى اآلن جتهل السلطات 
أسباب االنفجار، لكنها أشارت إلى أن 
السبب قد يعود إلى بطارية الليثيوم 
املستعملة في السجائر اإللكترونية.

وكانت أبحاث ســابقة أشارت إلى أن 

أن تسبب  اإللكترونية ميكن  السجائر 
اإلدمــان، وإن مدخنيها يتعرضون ملواد 
سامة محتملة لكنها أقل بكثير من 

املدخنني التقليديني.
يذكــر أن حادثة الوفاة هذه، األولى من 
السجائر  بدء اســتخدام  نوعها منذ 

اإللكترونية في 2009.

انفجار سيجارة إلكترونية
الصباح الجديد - وكاالت:
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