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بغداد ـ الصباح الجديد:
بعد  املقبلــة،  املرحلة  حتتمــل 
على  االحتادية  احملكمة  مصادقة 
التي جرت في  االنتخابات  نتائج 
الثاني عشــر من الشهر اجلاري، 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
بعيدة عــن احملاصصــة والنوع 

والطائفة والتدخل اخلارجي.
االحتمال،  هــذا  الى  يدعــو  ما 
تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الصدري مقتدى  التيــار  وزعيم 
الصدر، على ضرورة اســتيعاب 
تشكيل  في  واالســراع  اجلميع 
احلكومة، وتأكيد الســيد عمار 
الذهاب  أهمية  أيضــا،  احلكيم 
إلــى حكومــٍة خدومــٍة قوية 
بأغلبيــٍة وطنيــٍة قــادرة على 
حتقيِق تطلعات الشــعب، فقد 
العبادي  الوزراء حيدر  أكد رئيس 
الصدري مقتدى  التيــار  وزعيم 
الصدر، على ضرورة اســتيعاب 
تشكيل  في  واالســراع  اجلميع 
احلكومة، فيما اشار الصدر الى 
أن لقــاءه مع العبادي "رســالة 
املقبلة  احلكومــة  بأن  طمأنة" 

"ابوية" وترعى كل الشعب.
وقال مكتــب العبادي االعالمي، 
في بيان تلقت، "الصباح اجلديد"، 
نســخة منه، إن العبــادي هنأ 
خالل لقائه الصــدر في بغداد، 
"الشــعب العراقي مــرة اخرى 
موعدها،  في  االنتخابات  باجراء 

مقدما شــكره للقوات االمنية 
الناخبني  بحمايــة  قامت  التي 

وحافظت على حياديتها".
ودعا العبادي "جميع الكتل الى 
القبول بالنتائج واتباع الســبل 
كما  لالعتراضــات"،  القانونية 

دعا املفوضية الى "النظر بها".
"اهمية  الــى  العبادي  واشــار 
التحــرك بســرعة ليمارس من 
دورهم  االنتخابــات  فــي  فازوا 

ومهامهم في مجلس النواب".
وبني العبادي ان اخلدف من اللقاء 
مع الصدر "العمل ســوية من 
اجل االسراع بتشكيل احلكومة 
وان تكون احلكومة املقبلة قوية 
وتوفــر اخلدمات وفــرص العمل 
املعيشي  املســتوى  وحتســني 

ومحاربة الفساد".
واوضــح العبــادي ان "اللقــاء 
شهد تطابقا في وجهات النظر 

بضرورة استيعاب اجلميع".
بدوره ، قدم السيد الصدر شكره 
الى رئيس الوزراء وبارك له النصر 
النصر،  قائمــة  الــذي حققته 
بحســب البيان الــذي نقل عن 
الصدر قوله، إن "اللقاء رســالة 
املقبلة  بان احلكومة  اطمئنانية 

ابوية وترعى كل الشعب". 
وبــني الصــدر ان "يدنــا ممدودة 
الوطن وان  يبنــون  للجميع ممن 
يكــون القرار عراقيا"، مشــددا 
بتشكيل  االسراع  "اهمية  على 

ابناء  تطلعات  تراعــي  حكومة 
شعبنا".

بيان  بحســب  اجلانبان،  واكــد 

ســابق ملكتــب الصــدر، على 
املقبلة وضرورة  املرحلة  "أهمية 
تظافــر اجلهــود لترجمــة قرار 

وتطلعاته  العراقــي  الشــعب 
املشــروعة إلى واقــع ملموس 
وأن يأخــذ العراق دوره الطبيعي 

باعتبــاره عنصر اســتقرار في 
املنطقة".

تتمة ص3

العبادي والصدر والحكيم يعتزمون تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تستوعب الجميع

لقاء بني العبادي والصدر أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزمها  الكهربــاء  وزارة  اكــدت 
زيادة القــدرة االنتاجية ملنظومة 
الكهرباء الوطنية ملواجهة اشهر 
الصيف املقبــل باضافة وحدات 
توليدية جديدة الى اخلدمة ، تصل 
)1000( ميغاواط جديدة، من  الى 
محطة بســماية االســتثمارية 
خــالل هذه االيــام ولغايــة يوم 

السبت املقبل .
واوضحــت الوزارة فــي بيان لها 
حصلــت " الصباح اجلديد" على 
نســخة منه انه لغــرض تأمني 
وزارة  مــالكات  عمــل  ســالمة 
، يتطلب اطفاء خطني  الكهرباء 
هما  الكهربائية  الطاقــة  لنقل 

)امني -  بسماية الغازية( و)امني – 
جنوب بغداد 400 ك.ف( لغاية يوم 
السبت املقبل املوافق 2018/5/26 
مما ســيخفض من جتهيز الطاقة 
بغداد ومحافظات  العاصمة  الى 

الفرات االوسط . 
بيانهــا  فــي  الــوزارة  ودعــت 
املواطنني الى االخذ بعني االعتبار 
التخفيــض في معــدالت جتهيز 
جميع  الى  الكهربائيــة  الطاقة 
اجل  مــن  العاصمــة  مناطــق 
الى  الــدؤوب  بعملها  الوصــول 
زيادة الطاقة الكهربائية ملواجهة 
اشهر احلر الشــديد في الصيف 

املقبل.
تفصيالت ص4

وكاالت ـ الصباح الجديد:
نشــر اجليش الفرنســي، أمس 
مدفعية  بطاريات  ســت  االحد، 
على احلدود الســورية العراقية، 
حســب مــا نقلتــه مصــادر 

صحفية.
وذكــرت املصــادر أن "القــوات 
الفرنســية اخلاصة قامت بنشر 
ســت بطاريــات مدفعية على 
احلدود السورية العراقية في إطار 
دعم قوات "سوريا الدميقراطية".
وأضافت " نشرت هذه البطاريات 
في شــمالي قريــة باغوز، حيث 
على  للتدريب  معسكرات  توجد 

إطالق النار".
الفرنســي  اجليــش  وكثــف   
مؤخرا وجــوده في مناطق منبج 
واحلســكة وعني عيسى والرقة 
التي تســيطر عليها املنظمات 
الكردية التــي تدعمها الواليات 

املتحدة األميركية.
وكانت مصــادر صحفية نقلت 
في حزيران عــام 2016 عن وزارة 
الدفاع الفرنسية قولها إن قوات 
للقوات  اخلاصة  العمليات  قيادة 
املســلحة الفرنســية موجودة 
في املناطق التي يسيطر عليها 

الكرد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلديــد"،  "الصبــاح  اطلعــت 
امس االحد، على وثيقة تشــرح 
بإعارة املوظف  الضوابط اخلاصة 

احلكومي الى القطاع اخلاص.
الصادرة من  الضوابط  وتضمنت 
الوزراء "مراعاة شــروط  مجلس 
اختصاص  وتناســب  الكفــاءة 
املوظف مع العمل املرشــح له، 
وان تكون مدة اإلعارة سنة واحدة 
قابلــة للتجديد ملدة ال تزيد على 

سنتني".
وبحســب الضوابــط " يجــوز 

انهــاء اإلعارة مبوافقــة اجلهتني 
املعيرة واملســتعيرة، وحتتســب 
فترة اإلعــارة لســنوات اخلدمة 

والتقاعد".
ونصت املادة 16 من قانون املوازنة 
2018 على  العامة لسنة  املالية 
رئيس  او  اخملتــص  الوزير  "منــح 
او  بــوزارة  املرتبطة  غيــر  اجلهة 
احملافــظ، اعــارة املوظف للعمل 
بالقطــاع اخلاص وفــق ضوابط 
تصدر عن مجلس الوزراء وتسري 
بحــق املوظف املعــارة خدماته 

االحكام العامة لإلعارة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت احملكمة االحتاديــة العليا، أمس 
األحد، طلباً من أحد النواب للطعن 
باإلجراءات التــي رافقت االنتخابات 

النيابية.
وذكــر بيان صادر عــن احملكمة أمس 

االحد أنهــا "تلقت طلبــاً من أحد 
اعضــاء مجلــس النــواب يتضمن 
الطعــن باإلجــراءات احلاصلة اثناء 
لعام  النيابــي  اجمللــس  انتخابــات 

."2108
"الطعــون  أن  البيــان  وأضــاف 

إلى مجلس  ابتداء  تقدم  والشكاوى 
املفوضــني فــي املفوضيــة العليا 
املســتقلة لالنتخابات استنادا إلى 
أحكام املادة )8( من قانون املفوضية 
رقم 11 لســنة 2017 املعدل، واملادة 
)3( من النظام رقم )1( لسنة 2018".

وأوضح البيــان أن القرار الصادر عن 
مجلــس املفوضني في الشــكاوى 
يكون قابال قابــال للطعن فيه أمام 
في  لالنتخابات  القضائيــة  الهيئة 
محكمة التمييز االحتادية اســتنادا 
إلى أحكام املــادة )8/ثالثا( من قانون 

املفوضية واملادة )1/ثالثا( من النظام 
املشار إليه في )1( اعاله".

وخلص البيان إلــى القول إن "دورها 
يأتي بعد تقــدمي املفوضية القوائم 
بعضوية  الفائزين  بأسماء  النهائية 
عليها  للمصادقة  النــواب  مجلس 

استنادا إلى أحكام املادة )93/سابعا( 
من الدستور وفي حالة وجود طعون 
فيمكــن التقدم بها إلــى احملكمة 
االحتادية العليا خالل النظر بعملية 
الفائزين  املصادقــة علــى قوائــم 

بعضوية اجمللس".

بغداد - وعد الشمري:
حذرت االدارة احمللية في كركوك، 
أمــس االحــد، مــن اســتمرار 
االعتراضات على نتائج احملافظة 
مــن دون الوصول إلــى حقيقة 
أن  مؤكدة  بالتزويــر،  االتهامات 
معلومات وردت اليها تفيد بعدم 
احتســاب 300 محطــة اقتراع 
لغاية االن، داعية ممثلي كركوك 
اجلديد  النــواب  فــي مجلــس 
للعمل على تشريع قوانني تنهي 

مشكالتها.
وقال احملافــظ راكان اجلبوري في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "ملف كركوك شائك ومعقد 
وال ميكــن حله بوجود شــكلي 
ملمثلني عنها في مجلس النواب 

املقبل".
وتابع اجلبوري ان "احملافظة حتتاج 
إلى مشاركة فاعلة في العملية 
السياســية بنحــو ميكنها من 

جتاوز املشكالت احلالية".

وأكد أن "املرحلة املقبلة تتطلب 
من ممثلي كركوك التواجد بقوة 
والعمل  النــواب  مجلــس  في 
اخلاصة  التشــريعات  اجناز  على 

باحملافظة".
وأشــار إلــى ان "املشــكلة قد 
نتائج  ظهــور  بعــد  تعقــدت 
مــع وجود  االنتخابات رســمياً 
ادلة على حصــول تالعب بارادة 

الناخب لصالح حزب معني".
وكشــف اجلبوري عــن "اهمال 

اكثر مــن 300 محطة انتخابية 
هذا  اصواتها،  احتســاب  وعدم 
بالتزامن مع عمليات تزوير طالت 

صناديق اخرى".
وحذر مــن "حصــول ازمة ثقة 
بني نواب احملافظة الذين ينتمون 
إلــى قوميــات متعــددة مــع 
شــعور البعض منهــم بالغنب 
هذا التالعب وعــدم احترام رأي 

الشارع".
وأكــد محافظــة كركــوك أن 

"املفوضية تسرعت في موضوع 
اعــالن نتائــج كركــوك برغم 
اتفاقنا معها على جرد صناديق 
الكترونياً  فرزها  واعادة  احملافظة 

عبر نظام يدعى )السيكوز(".
يقبلوا  لم  "املراقبــني  أن  وأردف 
بارســال الصناديق إلــى بغداد 
لشــعورهم بالغنب بأن كتلهم 
لم حتصــل على اســتحقاقها 

احلقيقي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحقيــق  محكمــة  صدقــت 
املركزيــة فــي بغــداد اعترافات 
إرهابي مطلوب للشرطة الدولية 
اجلنســية  يحمــل  )االنتربــول( 
املغربيــة، قــام بتجنيــد أجانب 

ملصلحة داعش اإلرهابي.
وقــال املتحدث الرســمي جمللس 
عبد  القاضي  األعلــى  القضــاء 
الســتار بيرقدار في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 

املركزية  التحقيق  إن "محكمــة 
إرهابي مطلوب  اعترافات  صدقت 
اجلنسية  يحمل  الدولي  لالنتربول 

املغربية". 
وأضــاف إن "محكمــة التحقيق 
املتهم  اعترافات  دونــت  املركزية 
باالنتمــاء إلــى داعــش اإلرهابي 
كاشــفا عن عمله في التنظيم 
من  األجانب  وجتنيد  التواصل  وهو 
خــالل برنامج الســكايب كونه 
يتقن اللغة االنكليزية والفرنسية 

واالسبانية إضافة إلى العربية".
أن "املتهم تسلم  بيرقدار  وأضاف 
عددا مــن املناصب املهمة األخرى 
في داعــش بينها إدارة حدود ادلب 
ومنفــذ التل األبيض في ســوريا 
العالقات  مكتــب  فــي  وعمــل 
اإلرهابــي  للتنظيــم  اخلارجيــة 
إضافــة إلــى قيامــه بتجهيــز 
األسلحة وشرائها من اجليش احلر 

إلى التنظيم.
تتمة ص3

كشفت عن وجود 300 محطة لم يجر احتساب أصواتها

كركوك تحّذر من تجاهل طلبات المعترضين على نتائج االنتخابات
القضاء يصادق اعترافات داعشي خطير 

مطلوب لالنتربول

"الكهرباء" تضيف 1000 ميغا 
واط لزيادة القدرة اإلنتاجية 

للمنظومة الوطنية 

الجيش الفرنسي ينشر بطاريات 
مدفعية قرب الحدود العراقية

ضوابط إعارة الموظف الحكومي 
الى القطاع الخاص االتحادية: الطعون والشكاوى تقدم أوال إلى مفوضية االنتخابات

اإلخوان والمملكة العربية السعودية:
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ائتالف الوطنية والقرار وتحالف بغداد أقرب إليهم

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
توفي برنارد لويس املؤرخ والباحث 
البارز في تاريخ الشــرق األوسط 
عن عمر ناهــز 101 أعوام. فمن 

هو برنارد لويس؟
ولــد لويس فــي لنــدن لعائلة 
يهودية من الطبقة املتوســطة 
لنــدن  جامعــات  فــي  ودرس 
وباريــس قبل أن يصبح أســتاذا 
مســاعدا للدراسات اإلسالمية 
الشرقية  الدراســات  كلية  في 
عــام 1938 وخالل احلرب العاملية 
الثانية عمل في االســتخبارات 
البريطانية في الشــرق األوسط 
وهي الفتــرة التي تعلم فيها أن 

استرضاء الطغاة كارثة.
 1949 عامــي  بني  الفتــرة  وفي 
و1974 عمــل اســتاذا لتاريــخ 
الشرق األدنى واألوسط في كلية 
الشــرقية وقد أصدر  الدراسات 
العديــد من الدراســات املميزة 
وكان مــن الكتــاب املفضلــني 

اإلســرائيلية  الوزراء  لرئيســة 
السابقة غولدا مائير.

وفــي عــام 1974 انهــار زواجه 

وطلق  عامــا   27 اســتمر  الذي 
روث  اليهودية  الدمناركية  زوجته 
هيلني بعد عالقة قصيرة بأميرة 

انهيار زواجه  أثــر  عثمانية. وقد 
على صداقاته بالنخبة الثقافية 
اليهودية في بريطانيا مثل إيلي 

كيدوري الــذي كان صديقا لروث 
برنارد لويــس للواليات  فهاجــر 
املتحــدة حيــث احتــل مقعدا 

مبعهد دراســات الشــرق األدنى 
ليبــدأ رحلته فــي التأثير على 
األمريكية  اخلارجية  السياســة 
وعلــى صنــاع السياســة في 

واشنطن.
وكانت رسالة لويس السياسية 
ألميركا بشــأن الشرق األوسط 
وهــي  بســيطة   2001 عــام 
اخلروج"، محذرا من  أو  "القسوة 
أن املفجر االنتحــاري قد يصبح 
رمــزا للمنطقة بأســرها التي 
تغــرق في الكراهيــة والغضب 

والقمع والفقر.
وقد أطلق البعض على رســالة 
اســم  اخلــروج"  أو  "القســوة 
 .Lewis Doctrine "مذهب لويس"
وعرفــت صحيفة وول ســتريت 
جورنــال نظرية لويــس بـ "زرع 
الشــرق  دول  في  الدميقراطيــة 
للتصدي  الفاشــلة  األوســط 

لإلرهاب."
تتمة ص3

تقريـر

وفاة برنارد لويس صاحب نظرية "القسوة أو الخروج" من الشرق األوسط

برنارد لويس

تقرير

األخت الفاضلة آشنا خان احملترمة والعائلة الكرمية
تلقينــا ببالغ احلزن واألســى نبأ الرحيل املفاجــئ ألخي ورفيقي 
األســتاذ عادل مراد طّيب اهلل ثراه. وفي الوقت الذي نشــاطركم 
فيــه احلزن العميق، نؤكد بأن رحيل هذا املناضل الكبير يشــكل 
خســارة فادحة لالحتاد الوطني الكردســتاني والشعب الكردي 

والعراقي عموما.
لم يكن األســتاذ عادل مراد مجرد رفيق درب نضال عملنا معا من 
أجل نصرة قضايانا القومية فحسب، بل كان صديق عمري ألكثر 
من أربعة عقود، فقد تعرفت عليه شــاباً في أوائل السبعينيات، 
وتواصلنــا معاً، وخضنا معترك النضال بكل مراحله القاســية 
جنباً الى جنب، جمعتنا قواســم مشــتركة عديدة من العمل 
اجلاد لتحقيق أماني شعبنا واإلخالص لقضيته، وكذلك اإلخالص 
ملبادئ االحتاد الوطني وللنهج الذي رسمه لنا الزعيم الكبير مام 

جالل.
لقــد كان عادل مراد طوال مســيرة حياته النضالية املشــّرفة، 
رجالً نبيالً نقي الســريرة، نزيهاً طاهر اليد، مناضالً عنيداً، ال يتردد 
عــن مواجهة الدكتاتورية والظلم، ناصــراً للفقراء ومدافعاً عن 
حقوقهم اإلنســانية، ملتزماً باملبادئ الدميقراطية وحتقيق احلرية 

واإلخالص لقضية شعبه العادلة.
رحم اهلل الفقيد األستاذ عادل مراد األخ والصديق واملناضل ورفيق 
الــدرب وندعو من اهلل أن يلهمنا جميعــاً وجميع محبيه الصبر 

والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا اليه راجعون..

أخوكم
د. لطيف جمال رشيد
املستشار األقدم لرئاسة اجلمهورية

تعزية
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

بداها  بعد رحلة نضاليــة طويلة 
املنصرم  القــرن  ســتينيات  منذ 
توفــي صباح امــس االول اجلمعة 
الشــخصية السياسية العراقية 
ســكرتير  البارزة  الكردســتانية 
الوطني  لالحتــاد  املركــزي  اجمللس 
الكردستاني واحد اهم مؤسسيه 
عادل مــراد، عقب صراع طويل مع 
املــرض في مشــفاه مبدينة كولن 

االملانية. 
ولــد الراحــل عــام 1949 مبدينة 
بغــداد لعائلــة مناضلــة ونظرا 
ونشاطاته  الوطني  انتمائه  لعمق 
الطالبية وعمــق انتمائه القومي، 
انخرط فــي النضال السياســي 
عــام 1965 باالنضمام الى صفوف 
تنظيمــات احلــزب الدميقراطــي 
تأســس في  الذي  الكردســتاني، 

بغداد عام 1946.
التحــق بالدراســة اجلامعية عام 
1966 كطالب في قسم الكيمياء 
في كليــة التربية بجامعة بغداد، 
حيث اشــرف في تلك الفترة على 
التنظيمــات الطالبيــة للحــزب 
الى  اضطر  بغداد،  في  الدميقراطي 
ترك دراســته في جامعــة بغداد، 
بعــد بروز نشــاطه السياســي، 
النظام  ومالحقته من قبل جالوزة 
البائــد، ليلتحق بعدهــا بزمالئه 
البيشمركة في جبال كردستان.   

بغداد  مدينته  تركه  بعد  تســنم 
منصب عضو محور منطقة بالك 
مبحافظة اربيــل، وكان الى جانب 
مهامــه احلزبية يــدرس عددا من 
في  والسياســية  املنهجية  املواد 
احدى مدارس قريــة كاللة كاحد 

مدرسي الثورة انذاك.  
وبعد االعالن عن بيان 11 اذار انتخب 
عادل مــراد في مؤمتــر احتاد طلبة 
كردســتان كاول سكرتير منتخب 
ليصبــح بعدهــا نائباً ملســؤول 
التنظيمــات املهنية فــي العراق، 
اال انــه ونظــرا للضغوطات التي 
النظام  قبل  من  بحقه  مورســت 
البعثي وقبل ان تبدأ مرحلة القتال 
بــن البعث والثــورة الكردية عام 
،1974 اضطر ثانية الى ترك بغداد، 
التي  اجلبلية  املناطق  في  ليستقر 

كانت حتت حكم الثورة.
وفي عــام 1975 وبعد اعالن انتهاء 
الثــورة الكردية من قبــل الزعيم 
مصطفى  املــال  الراحل  الكــردي 
بارزاني، عقــب اتفاقية اجلزائر بن 
النظام البعثي وشــاه ايران، توجه 
الى لبنان  ايران وبعدهــا  الى  مراد 
الى  التي متكن  الى دمشق،  ومنها 
جانب الرئيس مام جالل وخمســة 
الكردية  القيــادات  مــن  اخريــن 
الوطني  االحتاد  تأسيس  البارزة من 

الكردستاني فيها.
متكن عادل مراد وثلة من رفاقه في 
قيادة االحتاد الوطني بعد عام واحد 
التأسيسي  البيان  عن  االعالن  من 
الكردستاني،  الوطني  لالحتاد  االول 
اي 1976 مــن ارســال اول مفرزة 
الى جبال كردستان بعد  مسلحة 
واملعدات  باالســلحة  جتهيزهــم 
اللوجســتية، بقيــادة الشــهيد 
النقيب ابراهيم عــزو و 28 اخرين 
رسميا  لالعالن  البيشــمركة  من 
عن بدء النضال املســلح السقاط 
النظام الكتاتوري في العراق انذاك.    
تســلم مراد بعد تأســيس االحتاد 
الوطني منصب مسؤول تنظيمات 
الداخل وفي خــارج البالد، ليتوجه 
بعدها الى اوروبا في مســعى منه 
لبناء هيكل تنظيمي فاعل لالحتاد 
الوطنــي وحث الشــباب الثورين 
على االنخراط فــي الثورة اجلديدة 
التي اسســها االحتاد الوطني في 
العراقية  الثورة  شعار  حتت  سوريا 

املندلعة في جبال كردستان.
التحق عادل مراد عام 1979 بقيادة 
كانت  التــي  البيشــمركة  قوات 
خري  منطقة  فــي  انذاك  تتمركز 
ناوزنك بعد عودته من سوريا، ونظرا 

لعمق عالقاته مــع اغلب التيارات 
واالحــزاب السياســية العربيــة 
والتقدمية واالشتراكية في العراق 
الى ترك  العربــي، اضطر  والعالم 
النضال املســلح والتوجه مجددا 
الى لبنان وسوريا، حيث كان تواجد 
اغلب تنظيمــات االحزاب والقوى 
والعربية  العراقيــة  السياســية 
املناهضة للحكومات الدكتاتورية.     
شــارك مراد مع رفاقــه في االحتاد 
الوطني بالتهيئة النتفاضة شعب 
عــام 1991، ليتــدرج بعدهــا في 
اغلب املناصــب القيادية الرفيعة 
الوطني، لينتخب من  داخل االحتاد 
قبل املؤمتر العــام االول عام 1992 
عضوا للمكتب السياسي، تسلم 
بعدها عام 1994 مسؤولية مكتب 
االعــالم املركزي لالحتــاد الوطني 
الذي بقــي فيه لغاية عــام 200، 
ليتركه ويتوجه لتولي مســؤولية 
في  الوطني  االحتاد  مكتب عالقات 

دمشق.
2003 فــي اجلهود  شــارك عــام 
املبذولة الســقاط النظام البعثي 
املبــاد، متكن مــن دخــول مدينة 
بغداد مــع طالئع تنظيمات االحتاد 
الوطني، واسهم بشكل فاعل الى 

العراقية  املعارضــة  احزاب  جانب 
التــي عــادت الــى العــراق بعد 
ســقوط النظام في بناء التجربة 
الدميقراطيــة وصياغة الدســتور 
الدائــم حيث كان يشــغل انذاك 
منصب مساعد للرئيس مام جالل 

في مجلس احلكم املؤقت.   
تســلم منصــب ســفير العراق 
لدى رومانيا عــام 2004 وبقي في 
 ،2010 هذا املنصــب لغاية عــام 
املكتب  اخلى منصبه كعضو في 
في  الوطني  لالحتــاد  السياســي 
مؤمتره الثالث ليتيح الفرصة امام 
الكوادر الشابة ان تتقدم في مراكز 
احلزب العليا، منح على اثرها قالدة 

التقدير من املؤمتر.
تســلم منصب ســكرتير اجمللس 
املركــزي لالحتاد الوطني عام 2011 
بعــد توصية واحلاح مــن الرئيس 
مام جالل، وبقي فيه حتى اخر ايام 

حياته.   
كان الراحل رجالً مضحياً متمسكاً 
مبوافقه املبدئية الرصينة لم يحد 
عن الشعارات والقيم النبيلة التي 
عرف بها حارب بكل قوة الفســاد 
واحملسوبية والتبعية والتفرد، حتى 
داخل حزبه حيــث كان يخرج في 

كثير من االحيان عن مواقف بعض 
قيادات حزبه.  

اصدر العديد من البيانات والرسائل 
التي اكد خاللها على ضرورة التزام 
في  االستراتيجي  بعمقهم  الكرد 
العراق، مؤكــدا على احلفاظ على 
العالقات التاريخية التي بناها مع 
رفيق دربه مــام جالل مع مختلف 
القوى واالحزاب العراقية والعربية.

عّد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
في بيــان نعــى فيه عــادل مراد 
فقدانه باخلسارة الكبيرة للشعب 
الكردي وشــعب العــراق، واضاف 
برحيل الســيد عادل مراد خســر 
العــراق مناضال صلبــا جمع بن 
الفكر القومي االنساني والوطنية 
الصادقة فضالً عن االميان العميق 
التقدمي  الدميقراطــي  بالفكــر 
والشــعور العالــي باملســؤولية 
ومقارعة االســتبداد واالضطهاد، 
مســتذكرا باعتــزاز انخراطه في 
الدفــاع عــن شــعبه وامته منذ 

نعومة اظفاره. 
اخلارجيــة  وزارة  قالــت  بدورهــا 
العراقيــة، ان عادل مــراد يعد من 
التي  الشــخصيات الدبلوماسية 
وزارة اخلارجية، ملا بذله  تعتز بهــا 

من جهود طيبة فــي الوزارة وفي 
وطنه  ســاحات عملــه خلدمــة 

وشعبه«.
الفضل  الدكتور منذر  يقول  بدوره 
فــي رثاء عادل مــراد، انــه ابن بار 
للعراق ولشعب كردستان وصديق 
شــجاع وبيشمركة شــهم, وقد 
جمــع في شــخصه كل اخلصال 
انســانا مناضال  فــكان  احلميدة، 
لكردســتان  مخلصــا  ووطنيــا 
ولهذا كانت وفاته خســارة كبيرة 
وللمحبن  وللعــراق  لكردســتان 

للشعب الكردي.
وقد تــرك الفقيــد تاريخا نضاليا 
مشــرفا لصفاته النبيلة واخالقه 
العالية حيث كان حريصا على بناء 
افضل العالقات بن الكرد والعرب 
للسالم  محبا  االخرى,  والقوميات 

ومؤمنا بالتعايش واحلوار.
يشــار الــى ان جثمانــه الطاهر 
السليمانية  مدينة  الى  ســيعود 
في الســاعة التاسعة من صباح 
يوم اجلمعــة املوافق )2018/5/25(، 
حيث ستقام له مراسيم استقبال 
وسيوارى  مهيبة  وتشــييع  وعزاء 
الثرى في مقبرة ســليم  جثمانه 

بك مبحافظة السليمانية.

أسس وجالل الطالباني وخمسة آخرين حزب االتحاد الوطني عام 1975
رحيل أبرز قادة االتحاد الوطني الكردستاني

) نبذة من حياة عادل مراد وما قيل بحقه (

د. علي شمخي 

الميكن انكار التأثيــرات االقليمية على مجريات 
تشــكيل احلكومة في العراق بعد كل انتخابات 
تشــريعية انطالقــا مــن احلقائــق اجلغرافية 
والتاريخيــة واالجتماعية التي تشــاركت على 
مــدار التاريخ في صنع الدولــة العراقية لذا من 
اخلطأ القول ان التحدي الذي يواجهه العراقيون 
اليوم هو حتــد داخلي فقط بــل ان حتدي اخلارج 
عامة واحمليط االقليمي خاصة هو محط اهتمام 
املعنين بتشــكيل احلكومة وفــي ظل ظروف 
امنية صعبة تترافق مع تصعيد وتوترات متعددة 
يبدو مشهد تشكيل احلكومة محفوفا باخملاطر 
ويكتنفه القلــق والترقب وبات على كل الفرقاء 
السياســين في العــراق االخذ بعــن االهمية 
عــدم القفز على هذه التحديــات وعدم اجملازفة 
باهمالها وتهميش تطلعات ومصالح العراقين 
اوال ومصالح دول معنية بالشــأن العراقي ثانيا 
مع احلرص ان يكون القرار عراقيا خالصا يعكس 
ارادة العراقيــن علــى حمايــة وطنهم وجتنيب 
بالدهم اية صراعات خارجية مقبلة وميكن وصف 
االستحقاق الذي يجب ان حتظى به اية حكومة 
مقبلة ب)املقبولية ( اي ان هــذه احلكومة التي 
ستتشــكل في خضم االتصاالت واملشــاورات 
اجلارية بن الكيانات واالحزاب من اجل تشــكيل 
حتالف عريض ميكنــه ان يحظى باالغلبية داخل 
قبة البرملان يجب ان حتظى مبقبولية لدى الشارع 
العراقي واحمليــط االقليمي واحمليط الدولي في ان 
واحد ولو بدرجات متفاوتة فالتجارب الســابقة 
اثبتت ان تهميش اي طرف من اطراف هذه احملاور 
سيعود بالســلب على اداء احلكومة وفي الوقت 
نفسه يتسبب في تعميق مظاهر االستقطاب 
الطائفــي بــكل عناوينــه الدينيــة والقومية 
واملذهبية والبد الية مســاع تريد املســاعدة في 
تشكيل احلكومة ان تكون عادلة في هذا اجلانب 
وشــفافة تاخذ بنظر االعتبار مصالح العراقين 
اوال ومن ثم مصالح الدول االخرى التي الشرعية 
لها في تدخلها ســوى بحثها عن حماية حقوق 
بعض مكونات الشــعب العراقــي التي ترتبط 
معها بروابــط دينية او قوميــة او مذهبية من 
التهميش او دول ســاعدت العــراق في تخلصه 
مــن الديكتاتورية وتريد االبقــاء على مصاحلها 
التفريــط مباقدمته وحتى  وحتالفها معه وعدم 
تتحقق هــذه املقبولية البد مــن التأكيد على 
مغادرة ونبذ االساليب واالشكال التي مت تطبيقها 
في احلكومات الســابقة مع اضمحالل وتالشي 
خطر االنقســام الطائفي املدعوم بالتنظيمات 
العراقية  الوحدة  االرهابية وفشــله في تفتيت 
واصــرار الناخبن في العــراق على التصويت ملن 
دعموا سيادة العراق ورفضوا املشاريع املشبوهة 
اي ان احلكومة اجلديدة يجب ان تتعهد باعادة بناء 
العراق وتقدمي اخلدمات وتلبية متطلبات االعمار 
من خالل اختيار كابينــة وزارية تتمتع باملؤهالت 
العلمية والكفاءة من دون النظر الى حســابات 
رقمية محاصصيــة تعيدنا الى املربع االول وهذا 
مااليرضاه واليقبله الشــعب العراقي الذي صبر 
طويال ويريــد اختصارالزمن لتعويض مافاته من 

خير ومناء .

)المقبولية( في 
الحكومة الجديدة !

تقـرير

محمد مختار قنديل*

منــذ تولي امللــك »ســلمان بن عبد 
العزيــز« احلكــم تدور جــداالت حول 
عالقــة اململكة باإلخوان املســلمن، 
فهناك من يرى أن تولي ســلمان مثل 
انقالبا على اإلخــوان، بينما يرى آخرون 
أن بعض مظاهر الفكــر االخواني قد 
ظلت مؤثرة في البالد. ومع مطلع عام 
2015 أطلق » ســعود الفيصل«، وزير 
خارجية اململكة العربية الســعودية  
مبهماً  دبلوماســيا  تصريحا  الراحل، 
حيث قال »ليس لنا أي مشــكلة مع 
اإلخوان املســلمن، مشــكلتنا فقط 
مع فئة قليلــة تنتمي لهذه اجلماعة، 
هذه الفئة هــم من في رقبتهم بيعة 
للمرشــد«. جاءت تلــك التصريحات 
تقريبا بعد عام مــن تصنيف اإلخوان 
املســلمن جماعة إرهابيــة من قبل 
اململكــة العربيــة الســعودية. وفي 
تناقض حاد، خرجت بعض التصريحات 
من قبــل ولــي العهــد » محمد بن 
سلمان« تشــير إلى انتهاء فترة شهر 

العسل بن اإلخوان والسعودية.
تتطلب قــراءة هذا املشــهد الوقوف 
على التغيــرات التاريخية التي طالت 
العالقــة ما بــن الدولة الســعودية 
وجماعــة اإلخــوان املســلمن والتي 
تُظهر بصورة واضحة أن الصراع ليس 
فقــط صراع مع اإلخــوان بقدر ما هو 
صراع بن ماضي ومســتقبل اململكة 
في إطــار معطيات الواقــع، صراع ما 
بن اجلذور الســعودية اإلســالمية مبا 
اإلسالمية  الوحدة  من مشروع  تبعها 

وسعودية ولي العهد اإلصالحية.
»كلنا إخــوان » هكذا قال مؤســس 
اململكة العربية السعودية امللك عبد 
العزيز رداً على طلب مؤســس جماعة 

البنا«  املســلمن »حســن  اإلخــوان 
حن أراد إنشــاء فــرٍع جلماعة اإلخوان 
املسلمن في السعودية. وقد جاء هذا 
التقارب بن اململكــة واإلخوان آنذاك، 
بعــد رفض مصر االعتــراف باململكة 
املنشأة حديثا، وعلى أثر هذا استقبل 
البنا اســتقباال حافال باململكة وبرزت 
بزياته كما  الترحيب  الصحف  عناوين 
جاء فــي صحيفة أم القرى »حســن 
البنا، على الرحب والســعة«. وحن متّ 
حــّل اجلماعة عــام 1948، تلقى البنا 
دعوة لالنتقال إلى الســعودية، لكنه 
اغتيــل بعْيد ذلك بفترة في شــباط/
فبرايــر من العــام 1949. ومــع ذلك، 
الســعودية  بن  العالقــة  تواصلــت 
و«اإلخوان املســلمن« وسمحت لهم 
خالل  اجتماعاتهم  بعقــد  اململكــة 
موســم احلج من أجل اختيار املرشد 

األعلى اجلديد.
ســار »ســعود بن عبــد العزيز« على 
نهج والده، وسار »الهضيبي«، املرشد 
الثانــي لإلخوان املســلمن على نهج 
البنا، واســتمرت عالقــات التقارب ما 
بن الطرفــن، وترجمت تلك العالقات 
في موقف » فيصل بــن عبد العزيز« 
فامللك  واضحة،  بصــورة  اجلماعة  من 
ومشروع »الوحدة اإلسالمية« كان في 
مواجهة »القوميــة العربية« والفكر 

الناصري.
عــالوة علــى ذلــك، فمنــذ أواخــر 
منتصــف  وحتــى  اخلمســينيات 
الســبعينيات، التقت مصالح الدولة 
السعودية مع مصالح اإلخوان وكانت 
القضيــة الفلســطينية حاضرة في 
آنذاك،  واإلخــوان  اململكــة  خطابات 
ففتــح امللك »فيصل« بــاب اململكة 
املســلمن  لإلخوان  علــى مصراعيه 
اإلخوان  رموز  علــى  »فيصل«  واعتمد 
في العمليــة التعليمية في اململكة 

حتى ظهــر »محمد قطب« شــقيق 
املنظر اإلخواني املتطرف »سيد قطب« 
باململكة كأحد املشاركن في العملية 
»فيصل«  حقبــة  وتعد  التعليميــة، 
هي األكثر مشــاهدة لعالقات ما بن 
اململكــة واإلخوان. حتــى بعد اغتيال 
»فيصــل« في عــام 1975، وفي خالل 
هذا القــرن أعلن بعض الســعودين 
املســلمن كانت  اإلخوان  بأن جماعة 
فــي األقل معتدلــة نســبياً مقارنة 
املتطرفة  األخرى  األصولية  باجلماعات 

والعنيفة.
تعد مرحلة »عبد اهلل بن عبد العزيز« 

بداية اإلنقالب في العالقات السعودية 
اإلخوانية، فعلى الرغم من أن السنوات 
األولى في عهــد امللك »عبد اهلل« لم 
تختلف عن أسالفه، إال أنه مع الوقت 
وخاصــة في عــام 2011 بعــد اندالع 
أحــداث الربيع العربي، بــدأت مرحلة 
اإلنقالب، حيث خرجت بعض املطالبات 
باإلصالح والتي تبناها املنتمون لإلخوان 
مما دفع النظام السعودي إلى االنقالب 
على اإلخــوان والوقوف ضد صعودهم 
لســدة احلكم في مصر، حيث باركت 
اإلخواني محمد  الرئيس  اململكة عزل 
مرسي ودعمت النظام احلالي للصمود 

في وجه اإلخوان.
ومنذ اكثر من عام، بــدأت التوجهات 
اجلديــدة لولــي العهــد الســعودي 
بــن ســلمان« للملكة ضد  »محمد 
اإلخوان تتجلى في تصريحاته لوسائل 
اإلعالم احمللية واألجنبية.  فخالل لقاء 
أجراه اإلعالمي »داوود شريان« مع ولى 
بــأن إعالم جماعة  الذي صرح  العهد 
املسبب للشرخ  املسلمن هو  اإلخوان 
الســعودية،  املصرية  العالقــة  فــي 
واتهمهم باغتيال عمه »امللك فيصل 
بــن عبــد العزيــز«. كما صــرح ولي 
العهد في أبريــل املاضي لصحيفة » 

نيويورك تاميــز » األميركية قائال  »بأن 
اإلخوان هم دائما أســاس اإلرهاب » لو 
نظرت إلى أســامة بن الدن، فستجد 
أنــه كان من اإلخوان املســلمن... ولو 
نظــرت للبغدادي فــي تنظيم داعش 
فســتجد أنه أيضا كان مــن اإلخوان 
املسلمن. في الواقع لو نظرت إلى أي 
إرهابي، فســتجد أنه كان من اإلخوان 
املسلمن... هدفهم الرئيس يتمثل في 
جعل اجملتمعات اإلســالمية في أوروبا 
متطرفة، فهم يأملون بأن تصبح أوروبا 
قارة إخوانية بعد 30 عاما، وهم يريدون 

أن يتحكموا باملسلمن في أوروبا«.
ورداً علــى تصريحات » بن ســلمان«، 
بيانا مناهضا  اإلخوان  أصدرت جماعة 
جاء في مقدمته »إنَّ مــا يفعله ولي 
العهد السعودي »محمد بن سلمان«، 
من استمرار كذب وافتراء بحق جماعة 
بأكاذيب  وربطها  املسلمن«،  »اإلخوان 
اإلرهــاب، هو َمحض محاولــٍة خائبٍة 
صهيوأمريكية  برعايــة  تذكرة  ملنحه 
لتوّليه العرش، ال عن جدارٍة ُمستحقٍة 

بل بتنازالٍت ُمهينٍة«.
املوقف  أســباب تفســر  وهناك عدة 
الــذي اتخذته اململكة نحــو اإلخوان، 
اخلطر  مــن  اململكة  تخــوف  منهــا 
الذي أصبحت تشــكله هذه اجلماعة 
املنطقة  في  السلطة  على  كمنافس 
منذ انــدالع أحــداث الربيــع العربي 
إلى  الوصول  وبعد جناح اجلماعة فــي 
السلطة في مصر. وتدرك اململكة أن 
جماعة اإلخوان كانت العباً رئيسيا في 
إشعال ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس 
السابق حســني مبارك، ومن ثم، فإن 
وصولهم إلى سدة احلكم قد ميكنهم 
مــن الدعوة للثــورة علــى األنظمة 
وفى  اململكة  في  االســتقرار  وزعزعة 

املنطقة برمتها.
وقد يــرى البعــض أن موقف »محمد 

بن ســلمان« من اإلخوان يرتبط برؤيته 
في محاربة التطــرف وبتلك اخلطوات 
اإلصالحية التي شــرع فــي تنفيذها 
والتي تضمنت السماح للمرأة  مؤخراً 
بقيادة الســيارة، ودخول دور السينما، 
وحضور احلفــالت الغنائية.  إال أن هذا 
التفســير رمبا يكون غير كاف، خاصة 
تواجه  وهــي  اعتــادت  اململكــة  وأن 
التطــرف على دعم ظهير إســالمي 
معتدل –من وجهة نظرهم- وقد مثل 
اإلخوان في حقبة ما ذلك الظهير، إلى 
جانب أن »بن ســلمان« ال ينوي أو ليس 
في مصلحته بصورة كبيرة حتييد دور 
الدين في السياســية ولكنه يسعى 
من  مختلفة  بنســخة  لالســتعانة 
الذي  القدمي  اإلســالم ملواجهة احلرس 

يرفض التغيير.
موقف اململكة وولي العهد السعودي 
لــم يختلف عــن موقف املؤســس، 
فاملؤسس الذي استغل جماعة اإلخوان 
املسلمن في خطته ومشروع الوحدة 
الواقع،  بناء على معطيات  اإلسالمية 
جــاء حفيده واســتنادا إلى معطيات 
الواقــع أيضا وفــي إطار مشــروعه 
السياسي ليقوم بالتخلي عن اإلخوان 
وإنهاء وجودهم في اململكة. فاإلخوان 
لم يعد لهم مقعد في مشــروع »بن 
ســلمان » اإلصالحي، وال يتناســبون 
مع توجهات اململكــة اجلديدة وال مع 
سياســة حلفائها. ومبــا أن أي حتالف 
يقوم علــى املصالح املشــتركة، فإن 
اجلماعة وفروعها العديدة ال تشــارك 
»بن ســلمان« فــي أي مــن أولوياته 
- خاصــة في ضــوء التحديــات التي 
يواجهها مشروعه في الداخل واخلارج.

*عن معهد واشنطن.

اإلخوان والمملكة العربية السعودية: بين الماضي والحاضر

عادل مراد

شارك عام 2003 
في الجهود المبذولة 
السقاط النظام البعثي 
المباد، تمكن من 
دخول مدينة بغداد مع 
طالئع تنظيمات االتحاد 
الوطني، واسهم بشكل 
فاعل الى جانب احزاب 
المعارضة العراقية التي 
عادت الى العراق بعد 
سقوط النظام في بناء 
التجربة الديمقراطية 
وصياغة الدستور الدائم 
حيث كان يشغل انذاك 
منصب مساعد للرئيس 
مام جالل في مجلس 
الحكم المؤقت.   
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امــس األحــد، ان ثالثة مدنيــن اصيبوا 
انفجار عبوة ناســفة قرب  بجروح جراء 

سوق شعبية جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناســفة موضوعة 
بالقرب من سوق شــعبية في منطقة 
التابعــة لناحيــة  الســيد عبــد اهلل 
اليوســفية انفجرت،صباح يوم امس ما 
أسفر عن إصابة ثالثة مدنين" ، مضيفا 
أن "قــوة أمنيــة طوقت مــكان احلادث 
ومنعت االقتراب منه، فيما نقلت اجلرحى 

إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج".

ديالى – ضبط صواريخ
كشــف اللواء 110 في احلشد الشعبي 
العثور علــى صواريخ  امس االحد عــن 

SBG 9 في منطقة زراعية شمال شرقي 
ديالى.

وقــال اللواء في بيان له إن "الفوج الثاني 
في لواء 110 في احلشــد الشــعبي عثر 
علــى صواريخ SBG 9 فــي اطراف قرية 
العســاكرة مبحيط ناحية السعدية )60 
كم شمال شــرق ب عقوبة(" ، مضيفا أن 
"مفارز متخصصة قامت برفع الصواريخ 
من مكانها من دون وقــوع اضرار"، الفتا 
الــى ان "عملية العثور علــى الصواريخ 
اســتخبارية  معلومات  وفق  على  جاءت 

دقيقة".

كركوك – نصب كمني 
افاد مصدر امني في احلشــد الشــعبي 
امس االحــد، ان قوة من احلشــد قتلت 
خمســة عناصــر من "داعــش" بكمن 

جنوب غربي احملافظة.

وقال املصدر ان "معلومات اســتخبارية 
وردت يوم امس تفيد أن عدداً من الدواعش 
سيقومون بالتســلل الى احد القرى في 
مناطق جنوب غرب كركــوك"، مبينا ان 
الكمن نصب من قبل فوج البشير التابع 
للواء 16 باحلشــد في منطقة اليورغون 
بناحية الرشــاد جنوب غربــي احملافظة 
ومتكــن من اصابة عجلــة حمل بيك اب 
فيها مجموعة مــن ارهابيي التنظيم" 
، وان الكمن ادى الى مقتل خمســة من 
عناصر التنظيم فيما الذ الباقون بالفرار 

نحو االودية املوجودة في املنطقة".

بابل – اعتقال مطلوبني 
أعلــن مصدر امنــي في قيادة شــرطة 
 27 محافظة بابل امس األحــد، اعتقال 
مطلوبا بتهم جنائية ومخلفات قانونية 

متنوعة خالل لـ24 ساعة املاضية.

وقال املصدر إن "القوات األمنية إعتقلت 
ومخلفات  بتهم جنائيــة  27 مطلوبــاً 
قانونيــة متنوعــة خالل الـ24 ســاعة 
املاضيــة في عمليــات دهــم وتفتيش 
شــملت مناطق متفرقة من احملافظة" ، 
مبيناً " من بن املعتقلن )4( أشــخاص 
القبض  أُلقي  ســرقة  بقضايا  متهمون 
عليهم من قبل قسم مكافحة االجرام". 

صالح الدين – عمليات دهم 
افاد مصــدر امني في مديرية شــرطة 
امــس االحد  الدين  محافظــة صــالح 
بتمكــن مفارز امنية مــن القاء القبض 
بعمليــات دهم على عــدد من املتهمن 
على وفق مواد قانونيــة وجنائية بينهم 
متهم مطلوب للقضاء على وفق احكام 

املادة 4 ارهاب.
وبن املصدر ان عناصر شعبة استخبارات 

دوائر قوى االمن الداخلي ملديرية شــرطة 
صــالح الدين متكنت من القــاء القبض 
علــى متهم مطلوب على وفــق املادة 4 
ارهاب ، فيما متكنت قوة اخرى من مديرية 
الشرطة من القبض على متهم مطلوب 

على وفق قانون اخملدرات .

االنبار – تدمير مضافات 
اعلن مركز اإلعالم األمنــي امس األحد، 
تدمير ثالث مضافــات لتنظيم "داعش" 
19 عبوة ناســفة في  االرهابي ومعاجلة 

محافظة األنبار.
وقال املركز في بيان له إن "قيادة عمليات 
اجلزيــرة نفذت عملية تفتيش شــملت 
ســماوي-  أم   - الوحــوش  أم  مناطــق 
طميشــان- خنيفس أسفرت عن تدمير 
ثالث مضافات لعصابات داعش اإلرهابية، 
وعاجلت 19 عبوة ناســفة" ، مضيفا أن 

القيادة عثرت على "ثالث عبوات ناسفة 
محلية الصنع عبارة عن جلكانات مملوءة 
مبادة الـC4 مهيأة للتفجير من مخلفات 
داعش فجرت موقعيا من دون وقوع حادث 

ضمن قاطع املسؤولية".

ذي قار – انفجار صوتية 
أعلــن مصدر امني في مديرية شــرطة 
ذي قار امس األحد، اســتهداف منزل في 
احملافظة برمانة صوتيــة لوجود خالفات 

عشائرية.
وقــال املصدر ان احد املنــازل اخلالية من 
ســاكنيه تعرض وقت استهدافه برمانة 
صوتيــة في قضــاء الرفاعي شــمالي 
الناصرية دون وقوع أي أضرار أو خســائر" 
، واضاف املصدر ان "الرمانة انفجرت في 
مجرى )مياه األمطار( أمام منزل مبنطقة 
التفيج شــمالي مدينة الرفاعي دون أن 

تتسبب بأضرار مادية في واجهة املنزل او 
خسائر بشرية".

نينوى – مخلفات حربية 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
نينوى امــس االحد ان القــوات األمنية 
لعصابات  حربية  مخلفــات  على  عثرت 
داعش االرهابية فــي اجلانب األمين ملدينة 

املوصل.
وقال املصدر ان "مفارز مديرية استخبارات 
وأمن نينوى امليدانية التابعة إلى املديرية 
العامــة لالســتخبارات واألمــن عثرت 
على كدس للعتــاد يحوي على 5 أحزمة 
ناســفة، و24 صاعق تفجيــر" ، مضيفا 
"كما عثر على رمانات تركب على الطائرة 
 gps املسيرة، وجهاز يستعمل في تقوية
للطائرات املســيرة في منطقة الفاروق 

بالساحل االمين من مدينة املوصل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 كشــف محافظ نينوى، نوفــل العاكوب، ان 
منظمة اليونسكو أطلقت مبادرة تهدف إلى 

إعادة إحياء مدينة املوصل القدمية املدمرة.
وأوضح العاكــوب، في تصريــح صحفي، ان 
"مديرة قســم الدول العربية بالتراث العاملي 
مبنظمة اليونســكو )ندى حسن( أشارت إلى 
ان هــذه املبادرة التي تشــّكل نقطة انطالق 
خطة ستراتيجّية واســعة، تهدف إلى تعزيز 
روح التعايش الســلمي وقيم مجتمع شامل 

للجميع".
وأضــاف العاكــوب، أن "املبــادرة تهدف الى 
املشــاركة في إعــادة إحياء املوصــل مركز 
محافظــة نينــوى حتديدا علــى الصعيدين 
االجتماعــي واالقتصــادي، باإلضافــة إلــى 
املســاهمة في التنمية املســتدامة وحتقيق 
املصاحلة بن اجملتمعات احمللّية من خالل صون 

وتعزيز التراث الثقافي".
مــن جانبه قــال قائد عمليات نينــوى اللواء 
الركــن جنم اجلبــوري، ان "األمم املتحدة ابلغت 
القيادة نيتها فتح ممثلية في املوصل"، مضيفاً 
أن "االمم املتحــدة ابلغتنا أيضــاً بتخصيص 
مبلغ ملياري دوالر لغــرض إعادة اعمار مدينة 

املوصل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، أمــس االحد، عن إنطالق 
خطتهــا اخلدميــة اخلاصة بشــهر رمضان 
املبارك، داعية املواطنــن الى اإللتزام مبواعيد 

رمي النفايات "بعد وقت االفطار".
وقالــت االمانــة في بيــان تلقــت "الصباح 
اجلديد"، نســخة منه، إن "اخلطــة اخلدمية 
اخلاصة بشــهر رمضان املبارك بدأ العمل بها 
من قبل الدوائر البلدية األربع عشرة املنتشرة 
في عموم العاصمة بغداد وتتضمن مضاعفة 
عملها خــالل نوبــات العمل الليليــة التي 
تستمر حتى ســاعات الصباح األولى لتنفيذ 
األعمال اخلدمية كتنظيف وغســل الشوارع 
ورفع النفايات واالنقاض وتأهيل شبكات املاء 
العامة  احلدائــق  وتهيئة  الصحــي  والصرف 
جتهيزها  بعد  الرمضانية  األمســيات  إلقامة 

باخلدمات الضرورية وصيانة النافورات ".
كل  هيــأت  بغــداد  "امانــة  ان  واوضحــت 
مســتلزمات اجناح خطة اجلهــد اخلدمي في 
شهر رمضان من آليات ومعدات ومالك بشري 

بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ". 

 مبادرة من اليونسكو 
إلحياء الموصل القديمة

أمانة بغداد تعتزم 
جمع النفايات "بعد 

وقت االفطار"

الملف األمني

العبادي والصدر واحلكيم يعتزمون 
تشكيل حكومة وحدة وطنية 

تستوعب اجلميع
وتأتــي زيارة الصــدر الى بغــداد ولقاءه 
العبادي بعــد أقل من 24 ســاعة على 
اعــالن النتائــج النهائيــة لالنتخابات 
النيابية لعام 2018 ، والتي اســفرت عن 
فوز ائتالف "سائرون" الذي يدعمه الصدر 
باملركز االول بحصولــه على 54 مقعدا 
من إجمالي عدد مقاعد البرملان البالغة 

329 مقعدا.
ويرجح مراقبون أن يلعب الســيد الصدر 
احلكومة  فــي تشــكيل  رئيســيا  دورا 

اجلديدة.
وفيما يأمل الصدر بتشكيل ائتالف قادر 
على مكافحة الفســاد وحتسن الوضع 
االقتصادي املتــردي وإعادة بنــاء العراق 
بعد سنوات من احلرب، دعا السيد عمار 
احلكيــم رئيس التحالــف الوطني على 
إلى حكومــٍة خدومٍة  الذهــاب  أهمية 
قوية بأغلبيٍة وطنيــٍة قادرة على حتقيِق 

تطلعات الشعب.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه انه اكد خالل اســتقباله 
امس االول رئيس البرملان سلمان اجلبوري 
علــى" ضرورَة أْن يلحَظ القــرارُ الوطنّي 

املصلحَة العراقية بالدرجِة األساس".
الســيد عمار احلكيم الــذي كان ناقش 
مستجدات الوضع السياسي مع رئيس 
" جناَح االنتخابات  البرملان اشار أيضا إلى أنَّ
دليــٌل آخــر علــى متســِك العراقيــن 
السلمّي  والتداول  السياسّي  بنظامهم 

للسلطِة عبرَ صناديق االقتراع".

وكان الصدر قــاد خالل االيــام املاضية 
سلســلة اجتماعــات مع رجــل الدين 
عمار احلكيم رئيس تيار احلكمة الوطني 
وســفراء دول اجلوار العراقــي فضالً عن 
تلقــي اتصــاالت هاتفيــة مــن زعماء 
كرست  العراق  في  السياسية  العملية 
اعالن  بعد  احلكومة  شــكل  ملناقشــة 
البرملانية  لالنتخابات  النهائيــة  النتائج 

العراقية.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة عن ائتالف 
الوطنية، فرح السراج، في تصريح نشر 
فــي وقت متأخر امــس ان:" التفاهمات 
االخيرة بن الكتل السياسية ستحسم 
التحالفــات حول تشــكيل احلكومة " 
مبينة ان ائتالف ســائرون واحلكمة هما 

االقرب إلئتالفها.
ومضيفة ان "ائتالف سائرون حصل على 
اعلى املقاعد على مستوى العراق لذلك 
التحالفات  في  القبان  بيضة  ســيكون 

لتشكيل الكتلة االكبر"، 
الوطنية يفكر  "ائتــالف  ان  واوضحــت 
بشكل جدي بشأن التحالف مع سائرون 
الن هنــاك نوعا مــن التفاهمات اضافة 
الى احلكمــة وبعض الكتل القريبة مثل 

القرار وحتالف بغداد".
التي يدعمها  وتصدرت قائمة ســائرون 
االنتخابات  نتائج  الصدر  مقتدي  السيد 
وتلتهــا كتلــة الفتــح بزعامــة هادي 
العامري رئيس منظمة بدر ومن ثم حلت 
ثالثا كتلة النصــر بزعامة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.
ولم يتم التأكيد بعد مــا إذا كان رئيس 
الوزراء املقبل سيكون من ائتالف الصدر 

أم ال.
الفائزة  السياســية  الكتــل  وتنتظــر 
باالنتخابات مفاوضات شــاقة لتشكيل 
احلكومة املقبلة، إذ حتتاج الكتلة األكبر 
الى حتالفت واســعة توفــر 165 مقعداً 
تؤهلهــا لتشــكيل احلكومــة املقبلة 
واختيار رئيس للوزراء وتعكس احلكومات 
العراقيــة عادة املكونات الرئيســية في 

البالد، وهي الشيعة والُسنة والكرد.
مهام  أمام  املقبلة  احلكومة  وســتكون 
صعبــة ومعقدة، منها إعــادة إعمار ما 
دمرته احلرب مع داعــش على مدى ثالث 
سنوات، وإعادة حلمة النسيج االجتماعي 
في البلــد، الذي يعاني من انقســامات 

طائفية وقومية منذ عقود.

كركوك حتّذر من جتاهل طلبات 
املعترضني على نتائج االنتخابات

ويواصل اجلبــوري أن "اعــادة الفرز ميثل 
احلل االمثل الظهــار احلقيقة التي خرج 
من أجلها اهالــي كركوك في تظاهرات 
بالضد من نتائج نعتقد بأن طالها تزوير 

واسع ويجب التوقف عنده".
ورأى أن "املفوضية كان االجدر بها الدفاع 
عن شفافية االنتخابات كونها املسؤول 
االول عن هــذا امللف، وليس التشــبث 

بنتائج مشكوك بصحتها".
ونبه اجلبــوري إلى أن "اهالــي احملافظة 
يطلبــون مــن احلكومــة واالمم املتحدة 
التدخــل لكــي نهدأ الشــارع ونضمن 

عملية سياسية مبنية على الثقة".
وخلص اجلبوري بالقول إلى أن "املواطنن 
التوصل  حلــن  باالعتصام  مســتمرون 

إلى حــل واعــادة حقوقهــم وارداتهم 
االنتخابية".

إلــى ذلــك، ذكر نائــب رئيــس اجلبهة 
التركمانية حســن توران في حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "احلقائق اشارت إلى 
استبدال موظفن في مفوضية كركوك 
تابعن إلى االحتاد الوطني الكردســتاني 
واصالت الذاكرة لـ 600 محطة من أجل 

1230 من كركوك".
وأضاف تــوران أن "املراقبن الحظوا ذلك 
منذ اليوم االول لالنتخابات، فقد شاهدوا 
ان الــذي نال االصوات في الصناديق التي 
شــملها االســتبدال هو حــزب االحتاد 

الوطني الكردستاني".
وبــن أن "بقية احملطات كانــت النتائج 
وجــاءت االصــوات جلميــع الكيانــات 
السياســية املشــاركة في االنتخابات 
الدميغرافية  الطبيعة  بحسب  ومتباينة 

للمنطقة".
وأوضــح تــوران أن "عملية االســتبدال 
حصلت قبل 48 ســاعة من االنتخابات، 
اي قبل تواجد املراقبن الدولين واحمللين 

في املراكز".
وأردف أن "اجلميــع مقتنع بضرورة ايجاد 
حل ملوضوع كركــوك والدليل على ذلك 

املوقف احلكومي ازاء ذلك".
وشــدد توران على أن "مواطنن غاضبون 
نتائج االنتخابات اكتشفوا بعد أن  على 
فتحــوا صندوقن لالقتــراع اختالفاً بن 
ما موجــود في االوراق وأظهره املســاح 

الضوئي".
ونفى "وجــود مطالب باعادة االنتخابات، 
امنا فقط جلــب مجموعة من الصناديق 

إلى بغداد وعدها وفرزها يديوياً وفي ضوء 
ذلك يتخذ االجراء املناسب ويتبن احلجم 

احلقيقي للكتل السياسية".
وحتدث تــوران عن "نيته تقدمي طعون إلى 
كافــة اجلهات القضائيــة ذات العالقة، 
وكذلك مجلس املفوضن في املفوضية 
الستصدار قرار للعد والفرز اليدوي،  أما 
النتائــج املعلنة فلــن نقبلها بوصفها 

مزورة".
يشــار إلى أن نتائــج محافظة كركوك 
قد اظهرت تقدما حلــزب االحتاد الوطني 
الكردســتاني بستة مقاعد في مجلس 
النواب، وثالثة للمكــون العربي ومثلها 
لكوتا  ومقعــد  التركمانــي  للمكــون 

املسيحين.

القضاء يصادق اعترافات داعشي 
خطير مطلوب لالنتربول

وأكد ســعي داعش الســتيراد أسلحة 
كيمياويــة من إحدى الــدول إال أن هذه 

الصفقة لم تتم".
اعترف بدخوله  أن "املتهم  بيرقدار  وتابع 
األراضي السورية من خالل تركيا وبصورة 
األراضي  دخولــه  وعنــد  غير شــرعية 
العراقية القي عليه بتنســيق مشترك 
بن األجهزة األمنية وبإشــراف محكمة 

التحقيق املركزية".

وفاة برنارد لويس صاحب نظرية 
"القسوة أو اخلروج" من الشرق 

األوسط
وقــد كان لويس يدعو الســتخدام احلد 
األدنى مــن القوة الغربية ألقل وقت لبث 

احلياة في املؤسســات السياســية في 
الشرق األوسط بداية بالعراق الذي يتوفر 
متوســطة  وطبقة  النفطية  الثروة  به 
كبيرة وماضي عريــق ومجتمع علماني 
وبالتالي فإن للدميقراطية فرصة للتجذر 
هناك أكثــر من أي مكان آخر في العالم 

اإلسالمي، وذلك بحسب لويس.
وكانت هذه رســالته إلى البيت األبيض 
لدى دعوته إللقــاء خطاب في العاملن 
مبقر الرئاســة األميركية عقب هجمات 
11 سبتمبر/أيلول حيث حتدث عن شعور 
الغرب  جتاه  والكراهية  بالدونية  القاعدة 
الناجــم عن ثالثة قــرون مــن التراجع 
ثقافيا وعســكريا  والعربي  اإلســالمي 
وتكنولوجيا منذ فشــل العثمانين في 

االستيالء على فيينا عام 1683.
ولم يلق اللوم قط على أميركا حيث قال 
في حديث إذاعي:" ال ميكن أن تكون غنيا 
وقويا وناجحا ومحبوبا وخاصة من جانب 
والثراء  للقــوة  يفتقدون  الذيــن  أولئك 
والنجــاح لذلــك فإن الكراهية شــيء 
بديهي. والســؤال يجب أن يكون هو ملاذا 

ال يحبوننا أو يحترموننا؟"
ويقول السياسي األميركي ريتشارد بيرل 
:" إن برنارد لويس كان أكثر املثقفن تأثيرا 
فيما يتعلــق بإدارة النزاع بن اإلســالم 
الراديكالي والغرب وكان هنري كيسنجر 

يرجع له."
وعندما ســأل في هارفــرد: هل يجب أن 
نتفاوض مع نظام آيات اهلل في طهران؟ 

أجاب على الفور: بالطبع ال.
وقد وصــل تأثيره إلى قمة صناعة القرار 
السياســي في أميــركا فبعد هجمات 

بوش  السابق  الرئيس  سبتمبر شــوهد 
يحمــل مقاالتــه التي مــن الواضح أن 
كوندوليزا  القومي  لألمن  مستشــارته 

رايس أمدته بها.
وقــد أثــارت آرائــه غضــب العديد من 
األكادمييــن في بريطانيــا وأوروبا فرغم 
أنــه يجيد بطالقة العربية والفارســية 
والتركية والفرنســية واألملانية وإصداره 
11 جزءا في كامبريدج عن تاريخ اإلسالم 
وخبرته التي متتد لعقــود في هذا اجملال 
إنســكلوبيديا  محــرري  كبير  وكونــه 
اإلســالم على مدار 31 عاما فإن البعض 
إدارود سعيد  انتقده على خلفية وصف 
له بأنه "مستشــرق من الطــراز القدمي 
ليست لديه مشــاعر جتاه دول املنطقة 

باستثناء تركيا."
أثارت الســخط موقفه  التي  آرائه  ومن 
من التدخل فــي العراق، وقد نفى لويس 
تأييده لغزو العــراق، قائال إنه كان يدعو 
إلى تقدمي مســاعدات أكبــر إلى األكراد 
املتحالفن مع الغرب في شــمال العراق 

كقوة موازية لنظام بغداد.
كما ينكــر مذابح األرمــن حيث رفض 
تســمية ما حــدث باجملــزرة واعتبارها 
"أعمال مؤسفة أودت بحياة أتراك وأرمن 
على حد ســواء". وأدى موقفه هذا إلى 

محاكمته في فرنسا.
وعرف عنه أيضا انتقاداته للفكر الوهابي 
ومتويل السعودية له وثقافة تبعية املرأة. 
وكان كتابه أزمة اإلسالم من أكثر الكتب 
مبيعا وفيه يشير إلى أن اإلسالم يفتقر 
إلى النقد التاريخــي للنصوص الدينية 

كما حصل في املسيحية الغربية.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تســتمر اعمال رفع اجلثث من بن 
وشــواطئ  املوصل  مدينة  انقاض 
نهر دجلة احملاذي لها وسط تضارب 
باالرقــام، فيمــا يقول ناشــطون 
مدنيون يشــاركون بهــذا العمل 
ان معظــم اجلثث تعــود لعناصر 
تنظيم داعش االرهابي، فيما ينتقد 
اخرون عمليــة دفن تلك اجلثث في 
الصحي جنوبي  للطمــر  منطقة 

املوصل.
وعلى وفق متابعة مراسل "الصباح 
اجلديد" في نينوى، فان مفارز الدفاع 
املدني متكنت من رفع 763 جثة من 
بــن انقاض مدينــة املوصل، فيما 
تقول مصادر اخــرى ان عدد اجلثث 
 830 الى  واملنتشلة وصل  املرفوعة 

جثة، والرقم مرشح لالرتفاع.
مرصد "موصليــون" يقول "فرحنا 
باعــالن الدفاع املدني فــي نينوى 
من  ماتبقى  النتشال  اطالق حملة 
البداية  وكانــت  املوصل  في  جثث 
رفــع العديد منها مــن نهر دجلة 
قرب اجلســر القدمي وماتزال احلملة 
مســتمرة، و الدفاع املدني اكد انه 
وبلدية  نينوى  صحة  مع  وبالتعاون 
املوصــل يقوم بحفــظ اجلثث في 
الطب العدلي ويجري عليها فحص 

للتعرف )DNA( الى اصحابها".
واستدرك بالقول "لكن العديد من 
النشــطاء والصحفيــن اكدوا ان 
اجلثث يتم دفنها في منطقة قرب 
الســحاجي جنــوب املوصل وهي 
للنفايات".  صحــي  طمر  منطقة 
املدني وصحة  "الدفاع  مطالبا من 
احمللية  واحلكومة  والبلديــة  نينوى 
واملركزيــة بايضاح هــذا املوضوع 
وفتــح حتقيق مع من يقــوم بهذا 

الفعل الشنيع ان ثبت".
وبحســب "موصليــون" فانه "ما 
تــزال هنــاك مئــات الطلبات من 
اهالــي املفقودين وهــم على احر 
مصير  معرفة  بانتظــار  اجلمر  من 
ابنائهم او ايجــاد جثثهم لدفنها، 

لكن ما يتم تداولــه حول دفنهم 
بحجة ارســالهم الــى بغداد هي 

جرمية التقل بشاعة عن قتلهم".
امــا "فريــق الســرور التطوعي" 
ورفع  انتشــال  في  يشــارك  الذي 
اجلثث الى جانب جهود فرق الدفاع 
املدنــي، فيقول "هنالــك البعض 
التفكير  النــاس محــدودي  مــن 
وعقولهــم متحجرة". و "ان اجلثث 
تعود  "معظمها"  ننتشــلها  إلى 
وأغلبها  اإلرهابي  داعــش  لعناصر 
مفخخــة، علما انه اذا بقت اجلثث 
في مواضعها للصيف ســتحدث 
كارثــة بيئيــة وتنتشــر األوبئــة 

واألمراض والكارثــة احلقيقية هي 
أهل املوصــل حلــد االن ال يعرفون 
بذلــك، اضافة الــى ان هذه اجلثث 
أخطر ـ على الصحة العامة ـ من 

داعش نفسه".
ومن املرجــح ان هنالــك أعدادا ال 
ميكــن االســتهانة بها بــن هذه 
اجلثث، تعود الــى عائالت ومدنين 
ممن  ونســاء  اطفــال  بضمنهــم 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  احتجزهم 
في اثنــاء معــارك حتريــر املدينة 
القدمية واتخذ منهم دروعا بشرية، 
ويطالــب املوصليون بضــرورة فرز 
املدنين عــن جثث مقاتلي تنظيم 

داعــش االرهابي، وكشــف مصير 
املفقودين مــن املدنين كي يعرف 

ذويهم مصيرهم.

ماذا يقول تنظيم داعش عن 
جثث قتاله في امين املوصل؟

برغــم انه ليــس هنالــك اعتراف 
التنظيم  منصات  قبل  من  رسمي 
االرهابي بعدد قتاله، لكن انتشــار 
هذه االخبار اجبــر بعض املنصات 
االعالميــة فــي مواقــع التواصل 
املتعاطفــة  مــن  االجتماعــي 

للتنظيم على التطرق اليها.
وكشــف احد انصــار التنظيم ان 

"مئــات املقاتلــن مــن التنظيم 
القدمية،  املدينــة  فــي  حوصــروا 
والعطش،  اجلوع  يعانون من  وكانوا 
حيث لم يبق هنالك مياه للشــرب 
اال الوصــول لنهر دجلــة القريب، 
وعندما كنا نرســل 10 افراد جللب 
املــاء كان قناصة اجليــش العرقي 
يردي منهم خمسة في االقل، وكان 
الطعام شــحيحا جــدا ويقتصر 

على البرغل واملرق".
وتابع "لم يكن هنالك دواء للجرحى 
وكنا نســمع انينهم، وبرغم ذلك 
اتفــق )االخوة( علــى القتال حتى 
املوت،  مبايعــة  واســموها  املوت 

ورفضوا االستســالم وقاتلوا حتى 
النهايــة وقتلــوا جميعــا ودفنت 

جثثهم حتت االنقاض".
يشــار الى ان اجهزة امنية عراقية 
كشــفت عن رصد قيــام تنظيم 
داعش برمي العشــرات من اجلثث 
مــن قتاله بنهر دجلــة بعدما متت 
الســيطرة على اجلانب االيسر من 
املوصل، ومن املرجح ان ما ال لم يتم 
رصــده كان اكبر من ذلــك بكثير، 
بدليل الكشــف عن العشرات من 
اجلثث حتــت اجلســور القريبة من 
نهر دجلــة، واخرى جرفهــا النهر 

لشواطئه.

مرصد موصليون: فرحنا 
باعالن الدفاع المدني في 
نينوى اطالق حملة النتشال 
ماتبقى من جثث في 
الموصل وكانت البداية 
رفع العديد منها من نهر 
دجلة قرب الجسر القديم 
وماتزال الحملة مستمرة، 
و الدفاع المدني اكد انه 
وبالتعاون مع صحة نينوى 
وبلدية الموصل يقوم 
بحفظ الجثث في الطب 
العدلي ويجري عليها 
 )DNA( فحص للتعرف
الى اصحابها

مع استمرار اعمال رفع االنقاض

 انتشال مئات الجثث من "قديمة" الموصل
"معظمها" لعناصر داعش وبعضها مفخخ
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

اكــدت وزارة الكهرباء ســعيها 
اجلاد الى زيــادة القدرة االنتاجية 
الوطنية  الكهربــاء  ملنظومــة 
املقبل  الصيف  اشــهر  ملواجهة 
توليدية  من خالل اضافة وحدات 
جديــدة الى اخلدمــة ، تصل الى 
الى  جديــدة  ميــكاواط   )1000(
بســماية  محطة  مــن  اخلدمة 
االســتثمارية خالل هــذه االيام 

ولغاية يوم السبت املقبل .
واوضحــت الوزارة فــي بيان لها 
اجلديــد«  الصبــاح   « حصلــت 
لغرض  انــه  منه  نســخة  على 
تأمــن ســالمة عمل مــالكات 
مايتطلــب   ، الكهربــاء  وزارة 
اطفــاء خطــن لنقــل الطاقة 
الكهربائية هما )امن -  بسماية 
الغازيــة( و)امن – جنــوب بغداد 
400 ك.ف( لغايــة يوم الســبت 
مما   2018/5/26 املصــادف  املقبل 
ســيخفض من جتهيــز الطاقة 
بغداد ومحافظات  العاصمة  الى 

الفرات االوسط . 
بيانهــا  فــي  الــوزارة  ودعــت 
املواطنن الى االخذ بعن االعتبار 
جتهيز  معــدالت  في  التخفيض 
جميع  الى  الكهربائيــة  الطاقة 
اجل  مــن  العاصمــة  مناطــق 
الى  الــدؤوب  بعملها  الوصــول 
زيادة الطاقة الكهربائية ملواجهة 
اشهر احلر الشــديد في الصيف 

املقبل .
مــن جانب اخر تواصــل املالكات 
الهندســية والفنية في املديرية 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
اعمــال  الوســطى  املنطقــة 
من  لعــدد  الدوريــة  الصيانــة 

محطاتها التحويلية.
وقال املتحدث الرســمي باســم 
وزارة الكهربــاء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت  
R( اخلاص  الزيت للطــور)  اضافة 
)3( في  باحملولــة الذاتيــة رقــم 
محطة شــمال بغداد 400 ك.ف, 
الى جانب اســتمرار العمل على 

احملولة الذاتية اجلديدة في شبكة 
واســط 400 ك.ف ضمــن خطة 
توسيع احملطة, اضافة الى اطفاء 
احملولة الرئيســة رقم )3( ملعاجلة 
ارتفاع درجات احلــرارة على نقاط 
الربط جملمع القــوى رقم )1( 132 
ك. ف فــي محطــة الكاظمية 

التحويلية.
ان  الرســمي  املتحدث  واضــاف 
االعمــال تضمنت ايضــا تأهيل 
متنقلــة خانقــن فــي محطة 
شرق بغداد 400 ك. ف, فضأل عن 
العمــل على صيانــة دوائر التيار  
)2( في  الرئيســة رقم  للمحولة 
محطة املشــتل اضافة الى ربط 
الدوائر الثانوية اخلاصة بخط غرب 
بغداد - احلرية 132 ك. ف واضافة 
SF6 جملمع القوى في محطة  غاز 
وكذلك  التحويليــة,  النهــروان 

صيانــة  خط االمن - بســماية 
400 ك . ف واطفــــاء خط شرق 
بغداد _ مثنى 132 ك.ف رقم )1( 

الستبدال العوازل املتضررة .
يجري  العمــل  ان  املــدرس  وافاد 
على اطفاء احملولة الرئيســة رقم 
)3( مــن جميع اجلهــات ملعاجلة 
التجمر احلاصل على قاطع الدورة 
الرئيسي 33 ك.ف للسلك الواصل 
بن القاطع وفاصلة مجمع القوى 
رقم )1( في محطة بغداد اجلديدة 
التحويلية,  وكذلك اطفاء احملولة 
الرئيسة رقم )1( جهة 132 ك.ف 
احملولة  على  الزيت  نضوح  ملعاجلة 
من جهة 11 ك.ف بسبب انفجار 
املقطع رقــم )1( جهة 132 ك.ف 
والعمــل علــى اجــراء الصيانة 
احلماية  اجهزة  لفحص  الروتينية 
على احملولة الذاتية رقم )2( جهة 

400 ك.ف في محطة االمن 400 
ك.ف , وكذلك اجراء الفحص على 
آلية تشــغيل قاطع الدورة جهة 
لفاصلة  الغاز  واضافة  ك.ف   400
خط شــمال الكــوت 132 ك.ف 
رقم )2( في محطة واســط 400 
ك.ف اضافة الــى اجراء الصيانة 
على قاطــع الدورة جهة 11 ك.ف 
رقــم )1( في محطــة ابو غريب 
التحويلية, فضأل عن اطفاء خط 
400 ك.ف  الناصريــة   - واســط 
لوجود اعمال مــن اجلهة املقابلة 
واطفاء قابلو شــمال بغداد 400 
132 ك.ف رقم  - االعظمية  ك.ف 
الذبذبــة من جهة  ملعاجلــة   )1(
محطة شمال بغداد 400 ك.ف . 

مــن جانبهــا أجنــزت املــالكات 
الهندســية والفنية في مديرية 
البصرة  شــمال  كهربــاء  توزيع 

التابعــة للمديرية العامة لتوزيع 
كهرباء اجلنوب أعمال صيانة خط 
٣٣ ك ف مصــدر متنقلة اخلاص 

شمالي البصرة.
االعمال  ان  الــى  املــدرس  ولفت 
تضمنــت صيانة خــط ٣٣ ك ف 
اخلــاص ١١/٣٣  متنقلة  مصــدر 
ك ف في مركز ناحية الشــهيد 
عز الدين ســليم العبادي الهوير 
من قضاء املدينة شــمال البصرة 
املقبــل مــن محطــة احلمداوي 
١٣٢ ك ف بســبب جتّمر احلاصل  
علــى الفاصــل داخــل محطة 
احلمــداوي ١٣٢ك ف, الــى جانب 
اجراء الصيانة الوقائية الضرورية 
الكهربائية  الشــبكة  خلطــوط 
مغــذي دور البيض  ١١ك.ف االتي 
 ١١/٣٣ الثانوية  الدور  محطة  من 
إلــى مناطق  حي العامل التابعة 

البصرة   شــمال  الهارثة  لناحية 
مــن أجل ســالمتها واســتقرار 

الفولتية . 
الهندسية  املالكات  تواصل  فيما 
والفنيــة فــي مديريــة توزيــع 
برفع  حمالتهــا  املثنى  كهربــاء 
التجاوزات احلاصلة على الشبكة 
الكهربائيــة البالغــة )58( حالة 
حالة   )57( الــى  مصنفــة  جتاوز 
جتاوز منزلــي  مابــن )19( جتاوزا 
منزليا ذا خط الواحد ، )39( جتاوزا 
منزليا ذات اخلط الثاني, الى جانب 
اصوالياً,  اشــتراكاً   )45( تنظيم 
اضافة الى إزالة جميع التجاوزات 
ذات االســتهالك العالي للمحال 
التجاريــة واجملمعــات الطبيــة 
وقطع كل من لم ينظم إشتراك 
وفق  على  لالنذرات  يستجب  ولم 

السياقات القانونية . 

لمواجهة أشهر الصيف المقبل 

»الكهرباء« تضيف 1000 ميكا واط لزيادة القدرة اإلنتاجية للمنظومة الوطنية 

لغرض تأمين سالمة 
عمل مالكات وزارة 
الكهرباء, مايتطلب 

إطفاء خطين لنقل 
الطاقة الكهربائية 

إلضافة ألف ميكاواط 
جديدة الى الخدمة 
من محطة بسماية 

االستثمارية

إحدى احملطات الكهربائية

االثنني 21 آيار 2018 العدد )3941(

مركز للحاسبة 
اإللكترونية في نينوى 
لربط البيانات مع بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
النقل  إلدارة  العامــة  الشــركة  إفتتحت 
اخلــاص مركــز احلاســبة اإللكتروني في 
باحلاسبة  ربطه  إمتام  نينوى بعد  محافظة 
املركزيــة فــي مقــر الشــركة الواقعة  

بالعاصمة بغداد.
وقال  مدير عام الشــركة عبــد العظيم 
الســاعدي« أن اإلجناز جاء تنفيذ مشــروع 
النقــل اجلماعــي فــي املوصــل وربطها 
الكترونيا باحلاســبة املركزيــة في بغداد ، 
موضحا ان هذا املشــروع سيســهم في 
رفد األجهزة األمنية بالبيانات الكاملة عن 
العجالت وركابها مما يساعد على خلق بيئة 
عمــل مثالية لقطاع النقــل والقطاعات 

األخرى«.
واشــاد املدير العام »بهمة موظفي قسم  
احلاسبة ملا متيزوا به من سرعة اإلجناز ودقة 
العمل ، مبينــا ان بناية املركز ومعداته قد 
تعرضت إلى أضرار كبيرة من قبل عصابات 
داعش اإلرهابية ، اذ متكن القسم من إعادة 
املركــز وتهيأة حاســباته وربطها  ترميم 

شبكياً باحلاسبة املركزية في بغداد »
يذكر ان إدارة الشركة تبدي إهتماما بالغا 
في إعادة العمــل بقطاع النقل اخلاص في 

املوصل خدمة لسكان احملافظة . 

افتتاح مدرستين جديدتين 
في قضاء الكحالء

الصناعات اإلنشائية تجّهز 
مديريات الماء والكهرباء 
باألنابيب البالستيكية 

ميسان - الصباح الجديد:
افتتحت تربية ميســان مدرستن جديدتن 
في مركز قضاء الكحالء وناحية بني هاشم 
التابعــة للقضــاء ضمن مشــاريع املنافع 
االجتماعية للشركات النفطية العاملة في 

احملافظة .
وبــن املكتــب االعالمــي لوزيــر التربية ان 
تربيــة ميســان افتتحت املدرســتن التي 
استمر العمل فيهما ســتة اشهر بواقع 6 
صف اضافة الى اجلنــاح االداري ، مضيفا ان 
املدرســتن افتتحت بتكلفة اجمالية بلغت 
835 الــف دوالر مؤثثتــن بالكامل وبتمويل 
من شــركة بتروجاينا الصينية بالتعاون مع 
شــركة نفط ميســان واحلكومة احمللية في 

القضاء واحملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:
جهزت الشركة العامة للصناعات االنشائية 
احدى تشــكيالت  وزارة الصناعــة واملعادن  
مديريات املاء والكهرباء بانتاجها من االنابيب 
وانابيب بالستك نوع   )  UPVC( البالستيكية 

بولي اثلن مطلع العام احلالي.
املهنــدس صالح  وقال مدير عام الشــركة 
عبدالهادي يوسف في تصريحات صحفية ان 
الشركة جهزت مديرية ماء محافظة واسط 
القياســات  مختلفة  بالســتيكية  بانابيب 
وفق  علــى  كبيــرة  وبكميــات  واالحجــام 
القياســات العاملية التي انتجت في معملي 
التابعن للشركة  بالستك بغداد وميســان 
بقيمة تقدر اكثر من )740( مليون دينار وعلى 
شكل دفعات بسقف الزمني للتجهيز امده 
)300( يوم ، مشــيرا الى ان الشــركة جهزت 
ايضاً شبكة كهرباء الدورة بانابيب بالستك 
نوع بولــي اثلن كمية )20( الــف انبوب عن 

طريق البيع املباشر.
من جانب اخر بن يوسف ان الشركة نظمت 
دورات عديدة منهــا  في مجال  توضيح آلية 
انتــاج االنابيــب البالســتيكية واملواصفة  
القياســية االملانية واخرى عن نشــر معالم 
السالمة املهنية واحلرائق واالسعافات االولية 
ودورة عن املفاهيم االساســية للســيطرة 
النوعيــة وطرق الفحص وانعكاســها على 
االنتاجية ودورة عن التســويق وطرق الترويج 
ودورة تدريبيــة حــول اللحام فــي االنابيب 
البالستيكية نوع بولي اثلن عالي الكثافة .  

Mon. 21 May. 2018 issue )3941(

بغداد - الصباح الجديد:

اكــد الدكتور خضير خلف شــالل 
مدير عام دائرة صحــة االنبار ادخال 
١٦ جهاز هولدر الى مخازن قســم 
الصحــة العامة مجهــزة من قبل 
وزارة الصحة والبيئة الســتعمالها 
في حمالت مكافحة نواقل االمراض 

من وزارة الصحة .
وقال املدير العام ان االجهزة ستدخل 
االدارة  اخلدمة ضمن خطة وضعتها 
الصحية باحملافظة تضمنت توزيعها 
على االقضية بواقع جهاز واحد لكل 
قضــاء مع جتهيز القطــاع في ذلك 
القضاء بحصة من املواد املستعملة 
واملسطحات  البزول  في حمالت رش 
املائية كل ضمــن الرقعة اجلغرافية 
للقضــاء لتقــوم فرقنــا الصحية 

بحمالت مستمرة فيها .
واضــاف املدير العام ان وزارة الصحة 
الدائــرة بحصة  قــد جهزت  كانت 
رســمية من تلك املبيدات احلشرية 
ذات املنشأ العاملي الرصن والتي اتت 
الوقائية  بنتائج ممتازة خالل احلمالت 
التي قامت بهــا فرقنا الصحية في 
عدة مناطق باحملافظة , مبينا تسلم 
حصة تعزيزية من هذه املبيدات من 
مخازن وزارة الصحة والبيئة لتضاف 
الــى احلصــة االصل والتــي تكفي 
لتغطية الفعاليات وملدة عام كامل.

واشــار املدير العام الــى ان الدائرة 
تبذل جهودا كبيرة مــن اجل تأمن 
جميع املتطلبات الجناح تلك احلمالت 
الوقائيــة املهمــة ، الفتــا الــى ان 
املتابعة مستمرة لتوفير عدد اضافي 
من اجهزة التضبيب بالتنســيق مع 
وزارة الصحة واملنظمات االنســانية 

املهتمة بامللف الصحي باحملافظة .
كما لفــت املدير العام الى ان كمية 
املبيــدات احلشــرية املوجــودة في 
اخملازن التابعة للدائرة تكفي حلمالت 
مستمرة وملدة عام كامل في جميع 
اقضيــة احملافظــة , ومت االيعاز الى 
جميــع القطاعات للقيــام بحملة 
مستمرة على مدار السنة من خالل 
لقطاعاتهم  ومبيدات  اجهزة  توفير 
لبذل  الصحية  فرقنــا  على  مؤكدا 
كل الطاقــات الجنــاح تلك احلمالت 

املهمة . 
الشــركة  اعلنت  اخــرى  جهة  من 
العامــة لصناعة النســيج واجللود 
الصناعة  وزارة  تشــكيالت  احــدى 
واملعادن عن انتهــاء الدفعة االخيرة 
مــن جتهيــز  وزارة الصحــة بوجوه 

وسادة متعددة االحجام.
املهندس  الشــركة  عام  مدير  وقال 

احمد عبد اهلل الكعبي ان الشركة 
جهزت وزارة الصحة بعدد من وجوه 
الوســادة متعددة االحجام , مبينا« 
بلغت  االخيــرة  الدفعة  مقــدار  ان 
صغير  حجم  وسادة  وجه   )505219(
و)700791( وجه وســادة حجم كبير  
بحســب العقد املبرم بن الطرفن ، 
موضحا ان كميــة القيمة املتعاقد 
عليها بلغت 5 مالين و700 الف و19 
وجه وسادة كبير و500 الف و5 االف 

و219 وجه وسادة صغير . 
واضــاف املديــر العام للشــركة ان 
العمل يجري بصورة مســتمرة في 
جتهيز املســتلزمات التــي حتتاجها 
، مشــيرا الى ان  جميع املؤسسات 
جميع الكميــات اجملهزة انتجت في 
معامــل النجف والديوانيــة وبابل 
العائدة الى مصنع النسيجية التابع 

للشركة .

تقرير

الصحة ترفد األنبار بأجهزة مكافحة نواقل األمراض  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة بان الشــركة 
واخلدمــات  للمعــارض  العامــة 
بأن  قــررت  العراقيــة  التجاريــة 
في  للدول  الرســمية  املشاركات 
املقبلة  الدولي  بغداد  دورة معرض 

ستحظى بامتيازات عديدة .
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
أن  املهندس هاشــم محمد حامت 
منح  تتضمــن  االمتيــازات  هذه 
القاعات  االولوية في حجز  الدولة 
أرض  فـــي  املتميــزة  واالماكــن 
املعرض واعطائها الفرصة الختيار 
االماكن املناسبة القامة أجنحتها 
من بن األماكن الشــاغرة كذلك 
البروتوكولية  باالجــراءات  القيام 
الرســمية  باملشــاركات  اخلاصة 
املعمول  القواعد  الدول وحســب 

بها في شــركتنا والتي تشــمل 
رفع علــم الدولة املشــاركة بن 
أعالم الدول املشاركة قرب البوابة 
الرئيســة للمعرض وعند مدخل 
جناحها  حتتضــن  التي  القاعــة 
وداخل اجلناح وفي أماكن اخرى من 

أرض املعرض.
واضــاف املديــر العــام ان تلــك 
اتاحة  كذلك  تشــمل  االمتيازات 
رسميا  املشاركة  للدولة  الفرصة 
القامة مراســيم االحتفال باليوم 
علم  رفع  تشــمل  والتي  الوطني 
البلدين مع عزف النشيد الوطني 
لهمــا بحضــور مســؤولن من 
جناح تلك الدولة ودبلوماســييها 
العاملن في البالد ومسؤولن من 
الشخصيات  الى  اضافة  شركتنا 
االخــرى التي ترغــب بحضورهم 

لهذه املراســيم مع اقامة فعالية 
خاصة بهــذه املناســبة داخل أو 
خارج أرض املعــرض كل ذلك يتم 
بالتعاون والتنســيق مع شــركة 

املعارض.
واشار املدير العام الى ان الشركة 
العامة للمعــارض العراقية تقوم 
مــن جهتهــا بتوجيــه الدعوات 
الى الســادة املســؤولن من وزراء 
ورؤســاء هيئــات ومــدراء عامن 
وغيرهم لزيــارة جناح تلك الدولة 
لغرض االطــالع أو حلضور اللقات 
ادارة  ترغــب  التي  واالجتماعــات 
اجلناح بعقدها ســواء داخل أرض 
املعرض أو خارجه مع ابداء التعاون 
االخرى  الترتيبات  بشــأن  الكامل 
التــي يتطلبها عقــد مثل هذه 

اللقاءات أو االجتماعات.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن استمرار 
لتجــارة  العامــة  الشــركة 
بتســويق  واملكائن  الســيارات 
واالليات  الصالــون  الســيارات 
واملعــدات واملكائــن الــى دوائر 

الدولة واملواطنن .
واوضح مدير عام الشركة علي 
بداي ان الشركة قامت  بتسويق 
السيارات املتنوعة لدوائر الدولة 
من الســيارات الصالون والبيك 
اب واللوريات والسيارات احلقلية 
والتي  ســيارة   )17( ومبجمــوع 
كانت قيمتها املالية مليار و478 

مليونا و316 الف دينار
واضاف املدير العام ان الشــركة 
الســيارات  من  عددا  ســوقت 
الصالون )خصوصي - اجرة ( الى 

املواطنن املصنعة في الشركة 
او  الســيارات  لصناعة  العامة 
شــركات  قبل  من  املســتوردة 
القطــاع اخلــاص املتعاقدة مع 
وفــق مذكرات  الشــركة على 
مجمــوع  بلــغ  اذ   ، التفاهــم 
املواطنن  الى  املباعة  السيارات 
بشــكل اجمالي)15( سيارة من 
شــتى االنواع واملناشئ وبلغت 
اقيامهــا املاليــة )206( مالين 

و564 الفا و733 دينارا .
واشــار املديــر العــام الــى ان 
مجمع املثنــى في جرف النداف 
قام بتجهيز ســيارات بشــتى 
اذ جهــز   ، واملناشــئ  األنــواع 
 H1 ســيارة نوع هونــداي باص
موديــل 2017 وبعــدد )2( الــى 
/ شــركة خطوط  النفط  وزارة 

األنابيب النفطية مع تســليم 
)5( كابســات نفاية نوع اسوزو 
ذات  الرميثة  املثنــى  بلدية  إلى 
حجــم 6م3 و10 م3 اما مجمع 
كسره وعطش فقد قام بتجهيز 
سيارتن نوع نيســان نافارا إلى 
وزارة الزراعة مع جتهيز 7 سيارات 
بلدية  إلــى  اســوزو  نوع  نفاية 
الكوت فيما يخص فرع البصره 
فقد مت  إخراج وشحن 6 سيارات 
قالب اســوزو من ميناء ام قصر 
وشــحنها إلى مخازن الشركة 
في بغــداد مع 30 ســيارة نوع 
نيسان نافارا بيك آب دبل قماره 
أيضا من ميناء ام قصر ورسالها 
إلــى مخازن الشــركة من أجل 
إلى اجلهات املستفيدة  جتهيزها 

منها .

امتيازات للدول المشاركة رسميًا 
في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة

التجارة تواصل تسويق سيارات الصالون 
واآلليات الى الدوائر والمواطنين

صالح الدين - الصباح الجديد:
مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحة 
الربــو نظمت شــعبة االمراض غير 
االنتقالية وبالتعاون مع شعبة تعزيز 
الصحة في قســم الصحة العامة 
وعلى قاعة مركــز صحي الرازي في 
مدينة تكريت ندوات صحية للتوعية 

مبــرض الربــو ) اســباب االصابة به 
وتشخيصه وعالجه والوقاية منه (.

واوضحت مدير شعبة االمراض الغير 
انتقاليــة الدكتورة نــوار عبداجلليل 
الذي حضره  ان الهدف من االحتفال 
عــدد مــن املــالكات العاملــة في 
مناسبة  هو  الصحية  مؤسســاتنا 

مهمة لرفع مستوى الوعي والثقافة 
الصحية بن تلك املالكات ونشــرها 
على عائالتهم وبقيــة فئات اجملنمع 
االخرى حفاظا على صحة وســالمة 

اجلميع .
واضافــت الدكتورة عبــد اجلليل ان 
النــدوة تضمنت ارشــادات عن طرق 

عالج املــرض وكيفيــة الوقاية منه 
واهمية العمل املشترك بن الطبيب 
برنامج عالجي  واملريض لغرض وضع 
كامل يشــمل االدوية التي يجب ان 
يتناولها املريــض" اضافة الى اجراء 
الفحوصــات الطبيــة االساســية 
وبشــكل منتظم وان يكون لدى كل 

مريض ملف في املستشفى واملراكز 
الصحية املتخصصة .

وفــي الســياق ذاته عــرف الدكتور 
موفــق صدمي خــالل محاضرته التي 
القاها بالندوة مــرض الربو على انه 
املمرات  املزمنة ويصيب  االمراض  من 
التهاب  عنه  وينتج  للرئتن  الهوائية 

وضيق في املمرات التنفسية مما مينع 
تدفق الهواء الى الشــعب الهوائية 
ويؤدي الى نوبــات متكرر وصفير في 
والبلغم  )بالكحة  مصحوبة  الصدر 
( وهذه النوبات تختلف شــدتها من 
شــخص الى شــخص اخر واالكثر 

تعرضا لها هم االطفال .

ندوة عن نوبات الربو في صالح الدين
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أجرى رئيس كوريا اجلنوبية مون جيه-
إن والرئيس األميركــي دونالد ترامب 
محادثات امــس )األحد( لضمان بقاء 
القمة بني واشنطن وبيونغيانغ على 
املســار اخملطط لها، بعــد أن هددت 

كوريا الشمالية باالنسحاب منها.
وقــال مكتب الرئاســة فــي كوريا 
اجلنوبية إن مون وترامب حتدثا هاتفياً 
لنحو 20 دقيقة وتبادال اآلراء في شأن 
تصرفات كوريا الشمالية أخيراً. ولم 

يدل املكتب مبزيد من التفاصيل.
الرئاســة: »سيعمل  وأوضح مكتب 
الزعيمان عن كثــب وبحزم من أجل 
الشــمالية  القمــة بني كوريا  جناح 
والواليــات املتحــدة املقــررة في 12 
حزيران ، مبا يشــمل قمة مقبلة بني 

كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة«.
ومن املقــرر أن يلتقي مــون وترامب 
يوم غد الثالثاء في واشــنطن قبل أن 
يلتقي زعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونغ أون مع ترامب في ســنغافورة 

يوم 12 حزيران 
وعلى رغم آمال املصاحلة التي أحيتها 
قمة تاريخية بني الكوريتني في أواخر 
نيســان ، فإن تغيــراً جذرياً طرأ على 
الشــمالية  كوريا  تصريحات  لهجة 

في األيام القليلة املاضية.
وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية 
ري ســون جون يــوم اخلميس املاضي 
إن بالده لن جتــري محادثات مع كوريا 
اجلنوبيــة ما لــم تنفــذ مطالبها، 

ثاندر«  بتدريبــات »ماكــس  منــدداً 
املتحدة  الواليات  السنوية بني  اجلوية 
وكوريا اجلنوبية. وجــاء ذلك بعد يوم 
من تهديد الشــمال باالنسحاب من 

القمة مع الواليات املتحدة.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية 
أن ناطقاً باســم جمعيــة الصليب 
الشــمالية طالب  األحمر في كوريا 
أمس االول السبت بأن تعيد حكومة 
كوريــا اجلنوبيــة عامــالت مطاعم 
كوريات شــماليات لبالدهن »من دون 
تأخيــر« إلظهــار حســن النوايا في 
العالقات بني  ما يتعلــق بتحســني 

الكوريتني.
12 عاملــة مطعم من  وجاءت نحو 
كوريا الشــمالية إلى كوريا اجلنوبية 
فــي 2016 بعــد أن كــن يعملن في 
الصني. وحضت كوريا الشمالية على 
إعادتهن قائلــة إن اجلنوب خطفهن 
علــى رغم قول ســيول إن العامالت 

قررن االنشقاق بإرادتهن احلرة.
وفــي غضون ذلــك اعلنت وســائل 
االعالم الصينية امس االحد ان الصني 
والواليات املتحــدة قررتا التخلي عن 
كل حرب جتارية وعن فرض اي زيادة في 

الرسوم اجلمركية من قبلهما.
ويأتي هــذا االعالن بعــد مفاوضات 
على مستوى عال جرت في واشنطن، 
بعد اشــهر من التوتر بــني القوتني 
الرئيس  ادانــة  اثر  علــى  العظميني 
للخلل في  ترامــب  دونالد  االميركي 
ميزان العالقــة التجارية بني البلدين 
الذي يشــكل خطرا علــى الواليات 

املتحدة.

ونقلــت وكالة انبــاء الصني اجلديدة 
الوزراء  )شــينخوا( عن نائب رئيــس 
الصيني ليو هي تأكيده ان »الطرفني 
توصال الــى توافق ينــص على عدم 
خوض حرب جتارية وعلى التوقف عن 
زيادة الرســوم اجلمركية من قبل كل 

منهما«.

الــوزراء الصيني  واوضح نائب رئيس 
الذي قاد هذا االســبوع في واشنطن 
الوفــد املكلف املفاوضــات مع وزير 
منوتشني،  ستيفن  االميركي  اخلزانة 

ان االتفاق كان »ضرورة«.
اال انــه اضــاف »يجــب ان يؤخذ في 
االعتبار في الوقت نفسه انه ال ميكن 

كسر اجلليد في يوم واحد وان تسوية 
املشــاكل البنيوية بشــأن العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة بني البلدين 

سيستغرق بعض الوقت«.
وقبيــل ذلك، اعلن البلــدان في بيان 
مشــترك توصلهــا الــى »تفاهم« 
على اتخاذ اجــراءات من اجل خفض 

مهم في عجــز الواليات املتحدة في 
مبادالتها التجارية مع الصني.

اال ان النــص لم يوضح مــا اذا كان 
موعد دخــول االجــراءات االميركية 
اجلديــدة التي تطال ســلعا صينية 
بقيمــة خمســني مليــار دوالر غد  

الثالثاء، ما زال قائما.
ولــم يذكر الطرفــان ارقامــا بينما 
بخفض  االبيــض  البيــت  يطالــب 
قدره 200 مليــار دوالر لعجز الواليات 
املتحدة مع الصــني الذي جتاوز العام 

املاضي 375 مليار دوالر.
كانــت الواليــات املتحــدة والصني 
التجاري  الصعيد  علــى  املترابطتان 
واملالي، اجرتا قبل اســابيع محادثات 
مخرج  الى  التوصل  حملاولة  حساسة 
بعد اشــهر مــن التوتــر واالجراءات 
والتهديدات االنتقامية التجارية التي 
صدرت عن كل منهما، مثيرة مخاوف 
التكهن  يصعــب  جتارية  حــرب  من 

بعواقبها.
وتوجه وفد رفيع املســتوى برئاســة 
وزير اخلزانــة االميركي الى بكني قبل 
اســبوعني، ثم واصل الوفد الصيني 
برئاســة نائب رئيس الوزراء الصيني 
املفاوضات فــي العاصمة االميركية 

خالل االسبوع اجلاري.
واعلنت واشــنطن وبكني امس االول 
الســبت »جــرى توافق علــى اتخاذ 
اجراءات خلفض عجز الواليات املتحدة 
فــي مبــادالت البضائع مــع الصني 

بشكل كبير«.
ويؤكد البلدان حســب البيان انهما 
اتفقــا علــى »زيــادة كبيــرة« في 

االميركية فــي قطاعي  الصــادرات 
الزراعة والطاقة.

وهذا يثيــر ارتيــاح االدارة االميركية 
الى حد ما بعدما استهدفت الصني 
املنتجات  االنتقامية  اجراءاتهــا  في 
الزراعية مبا فــي الصويا الذي يعتمد 
الى حد كبير على الســوق الصينية 
بينمــا تؤيــد الواليــات املنتجة له 

الرئيس اجلمهوري.
وقــال ليو انــه اذا واجهــت الصني 
جديدة  صعوبات  املتحــدة  والواليات 
في املستقبل »فعلينا ان ننظر اليها 
بهدوء وان نبقي على احلوار ومعاجلتها 

بشكل سليم«.
واوضــح البيان املشــترك ان اجلانبني 
اكدا انهما ملتزمان »العمل بفاعلية« 
لتجــاوز خالفاتهما التجارية. واضاف 
ان »الواليات املتحدة سترســل فريقا 
الــى الصني للعمل علــى تفاصيل« 

اتفاق.
والى جانب مواصلة احلوار، ســجلت 
مؤشرات تهدئة اخرى منذ اجلمعة مبا 
ان الصني اعلنت وفي مبادرة حســن 
نية عن رفع اجــراء ملكافحة االغراق 
اتخذ في نيســان ضد صادرات الذرة 

البيضاء االميركية.
ايام من  احملادثات قبــل  وجرت هــذه 
انتهاء فترة مشــاورات حول عقوبات 
اميركيــة جديدة بقيمة خمســني 

مليار دوالر على واردات صينية.
وكان البيــت االبيض ذكــر في االيام 
االخيــرة انــه اذا لم يتــم التوصل 
الى تســوية حتى ذلــك الوقت، فان 

واشنطن ستنفذ تهديدها.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس األحد، 
جتمعا انتخابيا في سراييفو اعلن فيه دعم سلطات 

البوسنة، لكنه اثار استياء جزء من السكان.
وكشــفت مصادر مطلعــة أن رئيــس جمهورية 
البوســنة ووزير خارجيته ليســا على علم باملؤمتر 
اجلماهيــري الذي أعلن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان وعقد فــي بالدهم في 20 مايو اجلاري ضمن 
حملته االنتخابية اســتعدادا لالنتخابات الرئاسية 

املبكرة، املقرر إجراؤها في 24 حزيران القادم.
واختار أردوغان، ســاراييفو بعدما منعت دول أوروبية 
عدة على رأســها أملانيا، مهرجانات انتخابية مؤيدة 
ألردوغــان قبل اســتفتاء أبريل 2017 حــول تعزيز 
صالحياتــه، وأدى هذا الرفض إلى توتر شــديد بني 

أنقرة وبروكسل.
ويهدف هــذا التجمــع االنتخابي قبل شــهر من 
االنتخابات الرئاسية والتشــريعية، التي دعا إليها 
أردوغان، إلى كسب أصوات األتراك في اخلارج، الذين 
يتجاوز عددهم ثالثة ماليني ناخب، بينهم 1.4 مليون 

في أملانيا.
وقالت وســائل اإلعالم البوسنية أنه حضر 20 ألف 
شــخص اللقاء في صالــة »زيترا«، التــي أقيمت 
مبناســبة دورة األلعاب األوملبية الشتوية في 1984 
ورفعت فيهــا منذ امــس االول الســبت صورتان 

عمالقتان ألردوغان وكمال أتاتورك، أول رئيس تركي.
ويــرى كثيرون في هــذه الزيارة تعبيــرا عن النزعة 
العثمانية اجلديدة. وقــد خضعت منطقة البلقان 
وخصوصا البوســنة للوصاية العثمانية ألكثر من 

40 قرون حتى 1878.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدمت روسيا السبت لوسائل اإلعالم أول محطة 
نووية عائمة في العالم، بنيت في سان بطرسبورغ 
ونقلت إلى مورمانســك اخلميس. وتسعى روسيا 
من خالل هذا املشــروع لتطوير املوارد النفطية في 

املناطق القطبية النائية.
كشفت روسيا السبت عن أول محطة نووية عائمة 
وصفها الناقــدون بأنها »تايتانيــك نووية« وذلك 
للحصول على مزيد من الطاقة الكهربائية الالزمة 
لدعم مساعي موسكو لتطوير موارد نفطية في 
املناطق القطبية النائية. ووصلت محطة أكادميك 
لومونوســوف التي بنيت في سان بطرسبورغ إلى 
مورمانســك اخلميس حيث رست في مرفأ املدينة 

ومت تقدميها السبت لوسائل اإلعالم.
وأشــاد أليكســي ليخاشــيف رئيــس شــركة 
»روســاتوم« احلكومية للطاقــة النووية ووصفها 
بأنها »األولى في العالم« وقــال إنها »تؤكد الدور 
القيادي األكيد لشركة روســاتوم وقطاع الطاقة 

النووية الروسي على األجندة العاملية«.
وأفاد »آمل بأن يكون اليوم رمزيا للقطب الشمالي« 
مضيفــا أن روســاتوم »تطلق توجهــا يتمثل في 
الطلب علــى املرافق النووية املتوســطة القطرة 

واملنشآت املتحركة لعقود قادمة«.
ويبلغ طول احملطة العائمة 144 مترا ووزنها 21 ألف 
طن حتتــوي على مفاعلني نوويــني تبلغ طاقة كل 
منهما 35 ميغاوات وتشبه السفن التي تستخدم 

عادة المداد كاسحات اجلليد بالطاقة.
وصيف العام 2019 سيتم جر احملطة العائمة إلى 
مرفأ بيفيك بإقليم تشــوكوتكا في أقصى شمال 

شرق روسيا االحتادية.
وبإمكان احملطــة توليد طاقة تكفي الســتهالك 
مدينة يقطنها 200 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من 
اخلمســة آالف الذين يعيشون في بلدة بيفيك في 

أقصى شمال شرق روسيا.

أردوغان يبدأ حملته 
االنتخابية من البوسنة

روسيا تقدم لإلعالم
 أول محطة نووية
عائمة في العالم

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدا التوتر بني الواليات املتحدة وتركيا 
للتفاقم،على  مرشــحة  واألزمــة 
خلفية نية واشنطن تعزيز دعمها 
الدميوقراطيــة  ســورية  لقــوات 
»قسد« شــمال شرق سورية، على 
حساب فصائل املعارضة املسلحة 
املوالية ألنقرة واملتمركزة في شمال 
غرب ســورية، وذلــك بالتزامن مع 
فرنسية  عسكرية  تعزيزات  وصول 
جديدة إلى املناطق التي يســيطر 
عليها األكراد. في املقابل، أكد وزير 
الفروف،  سيرغي  الروسي  اخلارجية 
أن مهمــة بالده في ســورية »لم 
وجودها  استمرار  وربط  بعد«،  تنته 
العســكري بـــ »حاجــة القيادة 

السورية الشرعية«. 
أعلن فصيل مســلح  ذلك،  مبوازاة 
وقع  الذي  التفجير  عن  مسؤوليته 
في مطار حماة العســكري وسط 
ســورية، في وقت أفــادت أنباء بأن 
قصفاً إســرائيلياً استهدف مواقع 
لـــ »حــزب اهلل« جنوب ســورية، 

ومطار دير الزور شرقها
وأوضحت »ســرايا اجلهــاد في بالد 
مواقع  علــى  بيــان  في  الشــام« 
مجموعة  أن  االجتماعي،  التواصل 
خلية  إلى  املنتمــني  عناصرها  من 
القوات  خطــوط  خلــف  نائمــة 
احلكوميــة، تســللت إلــى مطار 
ذخيرة  مستودعات  وفخخت  حماة 
وخزانــات محروقات قبل تفجيرها، 
ما أسفر عن مقتل 50 عنصراً من 
املوالية  وامليليشيات  النظام  قوات 
له، في إشارة إلى اإليرانيني. ونشرت 

صوراً الُتقطت داخل املطار.
كمــا نقلــت وكالــة »ألناضول« 
التركية عن مصادر محلية سورية 
أن دبابات إســرائيلية متمركزة في 
منطقــة اجلوالن احملتلــة، قصفت 
صباح أمس االول الســبت  مواقع 
لـ »حــزب اهلل« في منطقة التلول 

احلمــر شــمال القنيطــرة جنوب 
ســورية. وُســمع فجر أمس االول 
في مطار  انفجارات  دوي  الســبت 
دير الزور العسكري شرقي سورية، 
قصف  عن  ناجمــة  أنهــا  يعتقد 

إسرائيلي.
ويأتي تزايد هذه الهجمات مؤشــراً 
إلى رفع الغطاء الروسي عن الوجود 
اإليراني في ســورية، فــي أعقاب 
لدى  بوتني  فالدميير  الرئيس  تصريح 
لقائه الرئيس بشار األسد، أن على 
املســلحني األجانب االنسحاب من 

سورية.
وغداة اجتماع قيادات في التحالف 
الدولي الذي تقوده واشــنطن، مع 
قيــادة مجلس منبج العســكري 
للبحــث فــي األوضــاع األمنيــة 
التي  املدينــة  والسياســية فــي 
تطلــع أنقــرة للســيطرة عليها 

ضمن حملتهــا املعروفة بـ«غصن 
مســؤولون  كشــف  الزيتــون«، 
أميركيون مطلعون عن اعتزام إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
ســحب مســاعداتها من شمال 
اخلاضع لســيطرة  غرب ســورية، 
لتركيا،  مواليه  إســالمية  فصائل 
إعادة إعمار  والتركيز على جهــود 
املناطق التي اســتعادها التحالف 
من تنظيم »داعش«. وكانت روسيا 
أيــدت مطالــب تركيا بنشــر 12 

نقطة مراقبة حول إدلب.
ونقلت شــبكة »ســي بــي أس« 
األميركيــة اإلخباريــة عن مصادر 
قولها إن قراراً اتُخذ خالل األسابيع 
القليلة املاضية بخفض عشــرات 
ماليني الدوالرات من اجملهود السابق 
املدعــوم مــن الواليــات املتحدة، 
ودعم  العنيف  للتطرف  »للتصدي 

ووســائل  املســتقلة  املنظمــات 
اإلعالم املستقلة ودعم التعليم«. 

املســاعدات  إلى  »يُنظر  وأضافت: 
الشمالية  املنطقة  في  األميركية 
الغربيــة على أنها غيــر مؤثرة في 
شــكل كبير في سورية على املدى 

البعيد«.
وقال مســؤول فــي وزارة اخلارجية 
األميركية لـــ »رويترز«: »جرى حترير 
برامــج املســاعدة األميركية في 
شمال غربي ســورية لتقدمي دعم 
متزايــد لألولويات فــي املنطقة«. 
وقال مســؤول ثان إن اإلدارة تعتقد 
أنها تريد نقل املساعدة إلى مناطق 
تخضع لســيطرة أكبــر للواليات 
املتحدة، في إشــارة إلــى مناطق 

سيطرة »قسد«.
وكان وفــد للتحالف الدولي يضم 
ممثــل اخلارجيــة األميركيــة لدى 

التحالف ويليام وربيك، ومســؤول 
أريك،  الضابــط  اخلاصة  القــوات 
وبرفقتهم اجلنــرال جيمي جيرارد، 
عقد جلســة محادثــات مع قائد 
مجلس منبج العســكري محمد 
بناوي  إبراهيم  ونائبــه  مصطفى، 
ناقشــت »آليــة تعزيز التنســيق 

والتعاون والعمل املشترك«. 
ونقلت وســائل إعــالم كردية عن 
جيــرارد تأكيده »التــزام التحالف 
بقــاء قواتــه فــي منبــج وتأمني 
االســتقرار واحلفاظ على األمن في 
رة من تنظيم  املناطق والقرى احملــرّ

داعش«. 
وأشــار إلى ضرورة العمل املشترك 
تســوية  إلى  التوصــل  »بهــدف 
سياســية فــي ســورية ترضــي 

األطراف كافة«.
ونقلــت وكالة األناضــول التركية 

عن مصادر محلية قولها إن جنوداً 
6 مدافع  بطاريات  نشروا  فرنسيني 
قــرب قرية »باغوز« التي تســيطر 
دير  عليها »قســد« في محافظة 
الزور. كما نشرت القوات الفرنسية 
مناطق  فــي  عســكرية  تعزيزات 
منبــج واحلســكة وعني عيســى 

والرقة.
وقال مصدر عسكرية في »قسد« 
يضم  أميركياً  رتــالً عســكرياً  إن 
مساعدات عســكرية ولوجستية، 
العراق  إقليم كردســتان  دخل من 
إلى محافظة احلســكة )شــمال 
شــرق ســورية(، في وقــت وقعت 
اشتباكات بني فصائل في »اجليش 
احلر«، املدعوم مــن تركيا، وعناصر 
فــي »وحــدات حماية الشــعب« 
الكردية شمال غرب مدينة عفرين 

)شمال سورية(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توجه الناخبــون في فنزويال امس 
األحد إلى صناديق االقتراع لإلدالء 
بأصواتهم في انتخابات رئاســية 
نتائجها محسومة مسبقا  تبدو 
إذ تقاطعهــا املعارضــة، فيمــا 
واليته  املنتهية  الرئيس  يســعى 
نيكوالس مادورو إلى احلصول على 
ثقــة مواطنيه ألجــل البقاء في 

السلطة.
فتحــت مراكــز االقتــراع البالغ 

عددها 14 ألفا و638 مركزا، أبوابها 
فنزويــال صباحا الســتقبال  في 
في  مســجل  ناخب  مليون   20,5
انتخابــات رئاســية مبكرة جتري 
فــي دورة واحدة وتبــدو نتائجها 
محسومة مســبقا إذ أنها جتري 
في ظل مقاطعــة املعارضة وفي 
غيــاب أي منافس جدي نيكوالس 

مادورو.
علــى  ســيطرته  فبضمــان 

االنتخابيــة  الســلطات 
والعســكرية وانقسام املعارضة، 
الرئيس  أمام  معبدا  الطريق  يبدو 
االشــتراكي املنتهية واليته الذي 
املبادئ  التشافية،  وريث  أنه  يؤكد 
رئيس  السياسية لهوغو تشافيز 

فنزويال من 1999 إلى 2013.
مــن  باملئــة   75 أن  واملفارقــة 
ليسوا موافقني على  الفنزويليني 
إدارته بعدما أنهكهم نقص املواد 

الغذائية واألدوية واملياه والكهرباء 
ووســائل النقل، إلى جانب غياب 
األمــن وارتفاع كلفة املعيشــة، 
فضال عن الرواتــب املتدنية التي 
ال يسمح احلد األدنى منها بشراء 
أكثر مــن نصف كيلوغــرام من 

اللحم.
تبلغ مدة الوالية الرئاســية ست 
ســنوات. ويفترض أن تبدأ الوالية 

املقبلة في 19 كانون الثاني.

في مواجهة مادورو، ترشح املنشق 
عن تيار تشــافيز هنــري فالكون 
)56 عامــا( على الرغــم من قرار 
الوحدة  »منصة  املعارضة  حتالف 
الدميقراطيــة« مقاطعة االقتراع. 
»ليس  تويتر:  املعارض على  وكتب 
هناك أي امتيازات تقف في طريق 

شعب مصمم على التغيير«.
الرأي  اســتطالع  معظم  وتشير 
إلى تعادل مادورو )55 عاما( سائق 

الشاحنة السابق، وفالكون، بينما 
ســتعود نســبة امتنــاع كبيرة 
املنتهية  الرئيــس  على  بالفائدة 

واليته.
الرئيــس  املعارضــة  وتتهــم 
»باحملسوبية« وبالسعي للسيطرة 
على اجملتمع بوعده بتقدمي مكافآت 
إلى حاملــي »البطاقة الوطنية« 
التــي تســمح باالســتفادة من 

البرامج االجتماعية.

مع وصول تعزيزات عسكرية فرنسية جديدة 

تجدد التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد
تكثيف التحالف دعمه أكراد سورية

المعارضة الفنزويلية تقاطع االنتخابات 
الرئاسية ومادورو نحو والية جديدة

اعتزام واشنطن 
سحب مساعداتها 

من شمال غرب 
سورية، الخاضع 
لسيطرة فصائل 
إسالمية مواليه 

لتركيا
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محادثات بين سيول وواشنطن لعقد قمة ترامب وكيم
لضمان بقاء القمة بين واشنطن وبيونغيانغ على المسار المخطط لها

تقـرير



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

والتعاون  التخطيط  وزارة  اعلنــت 
االمنائي، أمس االحد، عن اســتقرار 
مؤشر التضخم خالل شهر نيسان 
السنوي  املعدل  وانخفاض  املاضي، 

بنسبة 1.3%.
باســم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الهنداوي، في  الزهــرة  الوزارة عبد 
القياسي  »الرقم  ان  بيان صحافي، 
العام لشهر نيسان املاضي حافظ 
على نفس املســتوى فــي معدل 
التغير الشــهري في عموم العراق، 
بسبب ارتفاع اسعار بعض اقسام 
مقابل  فــي  الســلعية  الســلة 

انخفاض البعض االخر«.
وبني ان »مؤشــر التضخم األساس 
)%2.0( عن شــهر  انخفض مبعدل 
اذار املاضي وارتفع ســنوياً بنسبة 
)%0.3( باملقارنة مع شــهر نيسان 
2017، فــي حني انخفــض معدل 
شــهر  خالل  الســنوي  التضخم 
مقارنة   )1.3%( الى   2018 نيســان 
مع شهر نيسان 2017 اذ بلغ الرقم 

القياسي حينها )105.1%(«.
واشار الى ان »عملية جمع األسعار 
لشــهر نيســان 2018 لم تشمل 
محافظة نينوى ولم حتتسب أرقام 
قياســية لها في الشــهر املذكور 

بسبب األوضاع السائدة فيها«.
واضاف الهنداوي ان »قسم االغذية 
واملشــروبات غير الكحولية سجل 
)%0.5( ليســهم  ارتفاعــاً قــدره 
مبقدار )%2042.9( في معدل التغير 
الشــهري، وتأتي التغييرات نتيجة 
بنسبة  االسماك  مجموعة  ارتفاع 
)%1.6(، ومجموعة الفواكه بنسبة 
اخلضــروات  ومجموعــة   ،)1.7%(
ومجموعــة   ،)1.7%( بنســبة 
الســكر ومنتجاته بنسبة )0.1%(، 
ومجموعة منتجات االغذية االخرى 

بنسبة )0.1%(«.
ولفت إلى »تســجيل قسم التبغ 
انخفاضــاً قدره )%0.2( ليســهم 
التغير  )%14.3( فــي معدل  مبقدار 
قســم  ســجل  كما  الشــهري، 
قدره  ارتفاعــاً  واالحذية  املالبــس 
)%0.2( ليســهم بنسبة )171.4%( 
ويرجع  الشهري،  التغير  معدل  في 

ســبب هــذا االرتفاع الــى ارتفاع 
االرقام القياســية جملموعة املالبس 
بنسبة )%0.2(، كذلك سجل قسم 
 )0.6%( قــدره  انخفاضاً  الســكن 
في   )2442.9%( مبقــدار  ليســهم 

معدل التغير الشهري«.
وارجــع الهنداوي هــذا االنخفاض 
القياســية  االرقام  »انخفاض  الى 
جملموعــة االيجــار بنســبة )0.7(، 
وخدمــات  صيانــة  ومجموعــة 
املسكن بنســبة )%0.9(، وامدادات 

املياه والكهرباء بنسبة )0.6%(«.
قســم  »ســجل  بالقــول  واردف 
املنزليــة  واملعــدات  التجهيــزات 
 )0.1( قــدره  ارتفاعــاً  والصيانــة 
ليسهم مبقدار)%85.7-( في معدل 
ســبب  ويرجع  الشــهري،  التغير 
االرقام  ارتفــاع  الى  االرتفــاع  هذا 
القياسية جملموعة االجهزة املنزلية 

بنسبة )0.3(«.

ان »قســم الصحة ســجل  وبني 
)%0.1( ليســهم  ارتفاعــاً قــدره 
)%57.1-( في معدل التغير  بنسبة 
الشــهري، في حني حافظ قســم 
في  مســتواه  نفس  علــى  النقل 
معدل التغير الشهري، لكن قسم 
قدره  انخفاضــاً  االتصال ســجل 
)%0.1( ليسهم مبقدار )%42.9( في 

معدل التغير الشهري«.
واضاف ان »قسم الترفيه والثقافة 
سجل ارتفاعاً قدره )%0.1( ليسهم 
مبقــدار )28.6- %( في معدل التغير 
الشهري، وســجل قسم التعليم 
)%0.1( ليســهم  ارتفاعــاً قــدره 
)%14.3-( في معدل التغير  بنسبة 

الشهري«.
واشــار الى انه »في املقابل سجل 
قدره  انخفاضــاً  املطاعم  قســم 
)%0.3( ليسهم مبقدار )%57.1( في 
معدل التغير الشــهري، وســجل 

املتنوعة  واخلدمات  الســلع  قسم 
)%0.1( ليســهم  ارتفاعــاً قــدره 
مبقــدار )%57.1-( في معدل التغير 

الشهري«.
التضخم  مبؤشــر  يتعلــق  وفيما 
السنوي، اوضح الهنداوي ان »قسم 
األغذية واملشروبات غير الكحولية 
ســجل انخفاضــاً قــدره )4.1%( 
)%89.4( في معدل  ليسهم مبقدار 
التغييرات  التغير الســنوي، وتأتي 
مجموعــة  انخفــاض  نتيجــة 
االسماك بنسبة )%6.8( وانخفاض 
بنسبة  والدهون  الزيوت  مجموعة 
اخلضــراوات  ومجموعــة   )0.7%(

بنسبة )19.4%(«.
ارتفاعاً  التبغ  وتابع »وسجل قسم 
قدره )%0.3( ليسهم مبقدار )0.2%-( 
في معــدل التغير الســنوي، كما 
واالحذية  املالبس  ســجل قســم 
ارتفاعاً قدره )%1.3( ليسهم مبقدار 

)%6( فــي معدل التغير الســنوي، 
وذلــك بســبب ارتفــاع اســعار 

مجموعة املالبس بنسبة )1.7%(«.
ونوه الى ان »قسم السكن سجل 
انخفاضــاً قدره )%1.6( ليســهم 
التغير  )%32.8( فــي معدل  مبقدار 
انخفاض اسعار  السنوي بســبب 
مجموعتي االيجار بنســبة )2.6%( 
وصيانة وخدمات املســكن بنسبة 

.»)2.9%(
»قســم  ان  الهنــداوي  وقــال 
املنزليــة  واملعــدات  التجهيــزات 
والصيانــة شــهد انخفاضاً قدره 
 )1.4%( مبقــدار  ليســهم   )0.3%(
في معدل التغير الســنوي، وذلك 
مجموعة  اسعار  انخفاض  بسبب 
االثاث والتجهيزات بنسبة )1.2%(«.
وأفاد بأن »قســم الصحة شــهد 
ارتفاعاً قدره )%2.3( ليسهم مبقدار 
)%8.0( في معدل التغير الســنوي. 

وارتفع قسم النقل بنسبة )0.1%( 
ليســهم مبقدار )%1.1( في معدل 
التغير الســنوي. وانخفض قسم 
ليسهم   )0.5%( بنســبة  االتصال 
مبقــدار )%1.4( في معــدل التغير 

السنوي«.
واشــار الــى ان »قســم الترفيه 
والثقافــة ســجل انخفاضاً قدره 
)%0.4( ليســهم مبقدار )%0.5( في 
معدل التغير السنوي، فيما شهد 
قسم التعليم ارتفاعاً قدره )3.3%( 
ليســهم مبقدار )%2.8( في معدل 

التغير السنوي«.
وختم الهنداوي بالقول ان »قســم 
 )0.5%( املطاعم انخفض بنســبة 
ليســهم مبقدار )%0.5( في معدل 
التغير الســنوي، في حني ســجل 
املتنوعة  واخلدمات  الســلع  قسم 
ارتفاعاً قدره )%2.3( ليسهم مبقدار 
)%7.9( في معدل التغير السنوي«.

التخطيط: استقرار مؤشر التضخم خالل نيسان الماضي
انخفاض في المستوى السنوي

مؤشر التضخم األساس 
انخفض بمعدل )2.0%( 
عن شهر اذار الماضي 
وارتفع سنويًا بنسبة 
)%0.3( بالمقارنة مع 
شهر نيسان 2017، 
في حين انخفض معدل 
التضخم السنوي خالل 
شهر نيسان 2018 الى 
)%1.3( مقارنة مع شهر 
نيسان 2017 اذ بلغ 
الرقم القياسي حينها 
)105.1%(

استقرار مؤشر التضخم

االثنني 21 آيار 2018 العدد )3941(
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متابعة الصباح الجديد:

أعلنت املفوضيــة االوروبية توصل 
واليونان  االوروبي  االحتاد  مؤسسات 
بشــأن مجموعة  تقني  اتفاق  الى 
من االصالحــات التي يجب اجراؤها 
لالنتهاء مــن مراجعة اخيرة خلطة 

مساعدة اثينا.
واكدت املفوضية في بيان »التوصل 
اخلبراء  اتفــاق على مســتوى  الى 
بشــأن مجموعة مــن االصالحات 
الضروريــة من اجل اجنــاز مراجعة 
اآللية  لبرنامــج  ناجحــة  رابعــة 

االوروبية لالستقرار«. 
ويتعني ان يصــادق وزراء مالية دول 
منطقــة اليورو علــى االتفاق في 
اجتماع يعقد في 24 أيار اجلاري في 

لوكسمبورغ.
واشــارت املفوضية الــى انه »على 
تلك  وضع  اليونانيــة  الســلطات 
االجــراءات حيز التنفيــذ في اقرب 
وقت ممكن قبــل اجتماع مجموعة 
اليورو فــي 21 متوز 2018«، مضيفة 
ان احلوار سيتواصل بني املؤسسات 
االوروبية والسلطات اليونانية حتى 

هذا املوعد.
ورحــب املفــوض االوروبــي بيــار 

موسكوفيســي بهذه »البشــرى 
»الســلطات  مهنئــا  الســارة«، 
على  املؤسسات  وطواقم  اليونانية 

عملها الدؤوب وتعاونها الناجح«. 
وأضاف ان »جنــاح املراجعة الرابعة 
واالخيرة هو شرط أساسي للتوصل 
يتنــاول جميع  اتفاق شــامل  الى 
املسائل العالقة قبل إجناز البرنامج 

هذا الصيف«.
وعد املفــوض االوروبي ان »بعد كل 
هذه الســنوات الصعبــة واجلهود 
اخيرا  اليونان  عــادت  والتضحيات، 
الــى الطريــق القومي«. وشــاركت 
بعثة من صندوق النقد الدولي في 
املفاوضات التي جرت في أثينا خالل 

هذا االسبوع.
الصندوق  باســم  املتحــدث  وقال 
غيــري رايس في بيــان، ان »البعثة 
تقدما وســتواصل  بالفعل  احرزت 
املفاوضات مع الســلطات في مقر 
صندوق النقــد الدولي خالل االيام 
التركيــز على بعض  مــع  املقبلة 
املسائل العالقة في مجالي اصالح 

املوازنة واالصالح الهيكلي«.
املاضي، حدد  اواخــر نيســان  وفي 
اليورو  منطقــة  دول  ماليــة  وزراء 
مهلة تنتهي فــي 21 متوز من اجل 
العناصر  اتفــاق حول  الى  التوصل 

التي قد تساعد على خروج اليونان 
التي تستفيد  برامج املساعدة  من 
منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن 
اجراءات خلفــض الديون ال تزال تثير 

انقساما في ما بينهم.
التي  اليونان،  2017 ســجلت  وفي 
مــن املفترض ان تخــرج في 20 آب 
من برنامج االنقاذ املالي، نسبة منو 

متواضعــة بعد تســعة اعوام من 
االنكماش احلاد.

ويعــد تخفيــف الديون مســألة 
شديدة احلساسية حتتاج الى اتفاق 

بــني االوروبيني، ال ســيما وان ديون 
اليونــان للدول االوروبية تقارب 180 
باملئة من اجمالي ناجتها الســنوي 
)%178 من اجمالي الناجت الســنوي 

للعام 2017(.
كذلك يشــكل يوم 21 متوز موعدا 
اخيرة  مراجعــة  الجــراء  نهائيــا 
لبرنامج املساعدة الذي يفرض على 
اليونان اقرار 88 اصالحا من اجل دفع 
شــريحة جديدة من الدعم املالي. 
وقــد تصل قيمة الدفعــة االخيرة 
في متــوز الــى 10 او 12 مليار يورو، 
بحســب ما اعلنت مصادر اوروبية. 
ويفترض ان يســمح ذلــك لليونان 
باقامــة »شبكـــة امـــان مالي« 
لالشهر الـ18 الالحقة خلروجها من 

البرنامج.
االربعاء  عــادوا،  اليونان  دائنو  وكان 
املاضي، إلــى اثينا لعقد اجتماعات 
اليونانيني لالنتهاء  مع املســؤولني 
مــن األمــور العالقة فــى برنامج 
انتهاء خطة  اإلصالحات مع قــرب 

اإلنقاذ الثالثة واألخيرة.
ومع اقتــراب عقد اجتمــاع لوزراء 
ماليــة مجموعة اليورو فى 21 متوز 
املقبل التخــاذ قرار بخصوص انهاء 
البرنامج، من املقــرر أن جتتمع فرق 
خبــراء من االحتــاد األوروبي والبنك 

املركــزي األوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي مــع احلكومــة اليونانية 
ملناقشة نهج اخلصخصة، وإصالح 
املدنيــة وقطاع  جهـــاز اخلدمــة 
الطاقــة الــذي تهيمـــن عليــه 

احلكومة.
وســتقرر مجموعة اليــورو في 21 
متوز بشــأن جميــع العناصر التي 
اليونان من  قد تســاعد فى خروج 

البرنامج بحلول آب.
ويستمر البرنامج احلالى الذي تبلغ 
يورو ومت  86 مليار  قيمته اإلجمالية 
االتفــاق عليه فــى 2015، حتى آب 
هذا العام وهو تاريــخ تأمل الدولة 
إلى متويل  بعــده  بالعودة  األوروبية 
الســوق بنحو كامــل والعودة الى 

وضعها الطبيعي.
وقــال املتحــدث باســم احلكومة 
اليونانيــة دمييتريس تزاناكوبولوس 
»نــّود أن نتوصــل التفــاق في متوز 
خلروج نظيف مــن البرنامج، خروج 
ائتمانية  ال تصاحبــه تســهيالت 

احترازية«.
على  الدائنني  تركيــز  وســينصب 
االشراف على االلتزام املالى لليونان، 
والذي وصفه وزيــر املالية اليوناني 
أوكليدس تساكالوتوس بـ »املراقبة 

املعززة«.

تقـرير

االتحاد األوروبي واليونان يتفقان على مراجعة أخيرة لبرنامج المساعدة
بمشاركة بعثة من صندوق النقد الدولي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت مصــادر في قطــاع النفط أن شــركة 
الطاقــة الصينية العمالقــة اململوكة للحكومة 
»CNPC« مستعدة لالستحواذ على حصة الشركة 
الفرنســية »توتال« في مشروع حقل بارس اجلنوبي 

في إيران.
وذكرت مصــادر من شــركة »CNPC« أنه في حال 
انســحبت الشركة الفرنسية بســبب العقوبات 
األمريكيــة ضــد إيــران، فإنها ستســتحوذ على 
حصتها في حقل بــارس اجلنوبي الذي يحتوي على 

أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم.
وصرحت »توتال« األربعــاء املاضي، بأنها لن تواصل 
نشــاطها إذا لم حتصل على ضمانات من فرنســا 
وباقــي دول االحتاد األوروبي تعفيهــا من العقوبات 

األمريكية، وستبدأ إجراءات اخلروج من العقد.
ولم يتضح بعــد ما إذا كانت الشــركة الصينية 
تلقــت موافقة من اجلهات احلكوميــة العليا على 
القيام بهذه اخلطــوة، خاصة وأن ذلك من شــأنه 
أن يفاقــم التوتر في العالقــات التجارية بني بكني 

وواشنطن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد الدوالر األميركي ألعلى مستوى في خمسة 
أشهر أمام ســلة من العمالت الرئيسة، مدعوماً 
بضعف في اليورو مع قلق املســتثمرين بشــأن 

الضبابية السياسية في إيطاليا.
وقفز مؤشــر الدوالر خلامس جلسة على التوالي، 
 ،1.2% منهياً األســبوع على مكاســب قدرهــا 
وموسعا مكاســبه منذ منتصف شباط إلى 5% 
مع مراهنة املســتثمرين على أنه ستكون هناك 
حاجة إلى املزيد من الزيادات في أســعار الفائدة 

األميركية لكبح التضخم.
اليورو خامس خسارة أســبوعية على  وســجل 
التوالي، وهــي أطول سلســلة انخفاضات منذ 

.2015
وهبطت العملة األوروبية بحوالي سبعة سنتات 
في ثالثة أســابيع، وســط صعود حــاد للدوالر. 
وســجلت في أواخر التعامالت في جلسة اليوم 
1.1753 دوالر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر. 
وعلى مدار األســبوع هبط اليورو نحو %1.2 أمام 

العملة اخلضراء.
وصعد مؤشــر الدوالر- الذي يقيس قيمة العملة 
األميركية مقابل ســلة من ست عمالت رئيسة- 

إلى 93.83 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وســجل الدوالر أمــس أعلى مســتوى في أربعة 
أشهر أمام العملة اليابانية، مدعوما بزيادة أخرى 
في عوائد ســندات اخلزانة األميركية، تشــير إلى 

آفاق إيجابية ألكبر اقتصاد في العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشــارت آخر إحصائيات البنك االفريقي للتنمية 
إلى أن نيجيريا تصــدرت القائمة بناجت محلي قد 
يصل إلى 581 مليار دوالر، مع نهاية العام اجلاري. 

وفي الســياق نفســه، احتلت جنــوب إفريقيا 
املرتبة الثانيــة بناجت محلي قد يبلــغ 276 مليار 
دوالر، بحســب ما ذكرت صحيفة ›النهار اجلديد‹ 

اجلرائرية. 
وجاءت مصر في املرتبة الثالثة بناجت محلي وصل 
إلــى 264 مليار دوالر، ثم تلتهــا اجلزائر في املرتبة 

الرابعة بـ170 مليار دوالر.
أما السودان فاحتل املرتبة اخلامسة بناجت محلي 
قد يصل في نهاية العام إلى 124 مليار دوالر، في 
حني حل املغرب سادسا بناجت محلي قد يبلغ 121 

مليار دوالر.

شركة صينية تسعى 
الستثمار حقل بارس 

اإليراني

الدوالر في أعلى 
مستوياته وهبوط

حاد لليورو

4 دول عربية »األغنى« 
في أفريقيا بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن املديــر التنفيذي لســوق 
أحمد  طه  املاليــة  لألوراق  العراق 
عبد السالم، أمس األحد، أن مؤشر 
الســوق أغلق على ارتفاع بنسبة 

.0.84%
وقال عبد السالم في بيان وردت لـ 
إن  منه،  نسخة  اجلديد«  »الصباح 
أربع جلسات تداول  »السوق نظم 
من االثنني إلى اخلميس إذ بلغ عدد 
الشــركات املتداولة أسهمها 42 
 102 شركة مســاهمة من أصل 

شركة مدرجة بالسوق«.
أغلق  السوق  »مؤشــر  أن  وأضاف 
خالل جلســات االســبوع املاضي 
على ارتفاع بلغت نســبته 0.84% 
ومرتفعــا أيضاً بحجــم التداول 
الــذي وصل إلــى نحــو 17 مليار 

سهم«.

القول،  الى  الســالم  عبد  ومضى 
أن »عدد األســهم املتداولة خالل 
االسبوع املاضي بلغ 17.561 مليار 
سهم قياسا باالسبوع الذي قبله 
إذ كانت نسبة االرتفاع 3.9 % بعد 
أن كان عــدد األســهم املتداولة 
16.907 مليار سهم وبلغت قيمة 
مليار   16.996 املتداولة  األســهم 
دينار قياســا باالسبوع الذي قبله 
 21.2 االنخفاض  إذ كانت نســبة 
% بعــد أن كان عدد قيمة التداول 

21.573 مليار دينار«.
وأوضــح، أن »االســبوع املاضــي 
شــهد تنفيذ عدد من العقود بلغ 
1646 عقد، في حــني كانت عدد 
املشتراة من املستثمرين  األسهم 
غيرالعراقيــني لالســبوع املاضي 
680 مليون ســهم، بقيمة بلغت 
868 مليون دينــار من خالل تنفيذ 

170 صفقــة علــى أســهم 13 
شــركة، أما عدد األسهم املباعة 
من املســتثمرين غيــر العراقيني 
 705 فبلغــت  املاضي  لالســبوع 
مليار ســهم بقيمــة بلغت 464 
مليون دينار مــن خالل تنفيذ 102 

صفقة على أسهم 3 شركات«.
يذكــر أن ســوق العراق لــألوراق 
التداول  أنظمة  املالية اســتخدم 
االلكتروني وااليــداع املركزي منذ 
عام 2009 ويســعى الطالق نظام 
التداول عبر االنترنت للمستثمرين, 
تداول  وينظــم خمس جلســات 
اســبوعيا من األحد إلى اخلميس, 
ومدرج فيه 101 شركة مساهمة 
عراقيــة متثل قطاعــات املصارف 
والزراعة  والصناعــة  واالتصاالت 
املالــي  واالســتثمار  والتأمــني 

والسياحة والفنادق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتحــدة  الواليــات  توصلــت 
والصني إلى اتفاق بشــأن اتخاذ 
التوازن  عــدم  إلزالــة  تدابيــر 
التجــاري بــني البلديـــن، عبر 
موافقــة بكني علـــى زيـــادة 
األمريكيـــة  البضائع  حجــم 

املستـوردة.
نشره  بيان مشــترك  في  وجاء 
األبيــض فــي أعقاب  البيــت 
عقدهــا  مطولــة  محادثــات 
وفد  مع  أمريكيون  مســؤولون 
جتاري صيني، أنه »مت التوصل إلى 
اتفاق بشأن اتخاذ تدابير فعالة 
التوازن  عــدم  تخفيض  بهدف 
املتحدة  الواليــات  بني  التجاري 

والصني بنحو جدي«.
وتابع البيان أن الصني ســتزيد 
بشكل ملحوظ شــراء السلع 

وذلك  األمريكيــة،  واخلدمــات 
املتزايدة  االحتياجــات  »لتلبية 
ونظــرا  الصينــي،  للشــعب 
تنميتهــا  ضمــان  لضــرورة 
االقتصاديــة العاليــة اجلودة«، 
يدور  احلديــث  أن  إلى  مشــيرا 
في املقام األول عن املنتجـــات 

الزراعية والطاقة.
املشــترك  البيــان  أورد  كمــا 
رفع  اتفقــا على  الطرفــني  أن 
مجال  في  تعاونهما  مســتوى 

حماية املمتلكات الفكرية.
وفي وقت سابق، صرح املستشار 
األبيض،  للبيــت  االقتصــادي 
الري كودلو، بــأن الصني »تلبي 
الكثير« من مطالب واشــنطن 
فائضها  خفــض  بخصــوص 
التجاري مــع الواليات املتحدة، 
لكن البلديــن لم يتوصال حتى 

اآلن إلى اتفاق.
أنهم  »أعتقــد  قائال:  وأضــاف 
ونحن  اتفــاق.  إبــرام  يريــدون 
سنساعدهم«. وذكر املستشار 
مقترحا  قدمــوا  الصينيني  أن  
التجاري مع  خلفض فائضهــم 
 200 الواليات املتحدة بأكثر من 
مليار دوالر، وخاصة في قطاعي 

الطاقة والزراعة.
وتابع كودلو: »هــذا رقم جيد... 
أظن أن مــن املهم أيضا بنفس 
أن يخفضــوا معدالت  القــدر 
وأن  اجلمركيــة  رســومهم 
التجارية  احلواجــز  يخفضــوا 
لدينا  أن يكون  ويجــب  األخرى، 
منها  التحقــق  ميكــن  آليــة 
نقل  عمليات  تتوقف  ومبوجبها 
امللكية  وســرقة  التكنولوجيا 

الفكرية«.

األوراق المالية: ارتفاع مؤشر
السوق بنسبة 0.84 %

الصين والواليات المتحدة..
إلى تعزيز التعاون التجاري

اتفاق بني االحتاد األوروبي واليونان 
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9 قانونية
سالم مكي

ال غنى عن القانــون، فهو املوجه الرئيس 
واألول للحياة العامة، وهو املتحكم بكل 
مفاصلها، من جميــع النواحي واجلوانب، 
وهو موجود في حياة كل انســان، لذلك، 
القوانــن واالغتناء  فإن االطــاع علــى 
بحفظها وفهمها، سبيل لتجنب الكثير 
من املشــكات، خصوصا فــي املعامات 
اليومية وحتى فــي احلياة اخلاصة لألفراد. 
وبرغم هذه األهمية اال ان وســائل االعام 
تترك مساحة  لم  واملقروءة،  املســموعة 
كافية للقانون، ليتمكن القارئ واملشاهد 
واملســتمع من االطاع بشــكل ايســر 
واســهل على القوانن ويحــاول ان يجد 
حا ملشــكاته بأســرع الطــرق. وكثيرا 
ما يتم ضياع احلقوق بســبب عدم وجود 
ثقافة قانونيــة للطرف املقابل، او يرتكب 
اشــخاص جرائم دون ان يعرفوا ان الفعل 
القانون،  ارتكبوه يعد جرميــة بنظر  الذي 
فكان البــد من وجود نافــذة صحفية او 
إعامية تكون قريبة من املواطن، لتسمع 
منه وتطلعه على القوانــن التي تهمه 
وتسمع منه مشكاته واسئلته وقضاياه. 
الصبــاح اجلديــد واميانا منهــا بأهمية 
القانون، وأهمية تقدمي اخلدمات القانونية 
للمواطن، فقد قررت اســتحداث صفحة 
القانون والناس( لتكون قريبة من  باسم) 
املشكات القانونية للمواطنن، ومحاولة 
حلها وتقدمي املشــورة والدعــم للذين ال 
يســتطيعون مراجعة احملاكم او الوصول 
الى احملامن. صفحة القانون والناس، هي 
نافذة مفتوحة لكل من يرغب بالســؤال 
او  تشــغله  قضية  عــن  واالستفســار 
مشــكلة قانونية يريد ان يســأل عن رأي 
القانون بها. كما ان أداة ووسيلة إلشاعة 
الثقافــة القانونية، عبر نشــر املعلومة 
القانونية وخصوصا تلك التي على متاس 
مباشــر مع حياة املواطنــن، إضافة الى 
انها حترص على متابعة الواقع القضائي، 
ونشــر كل ما يخص نشــاطات وقرارات 
واخبار املؤسســة القضائية التي لها دور 
كبير ومهم فــي تطبيق القانون واحلفاظ 
على األمــن والنظام، من خــال تطبيق 
القانون. الصفحة ســتكون متخصصة 
بكل فروع القانون: األحوال الشــخصية 
والعقوبات واملرافعات والتحقيق والنزاهة 
وكل قانــون له صلة مباشــرة باملواطن. 
وســيتم تخصيص ارقام هواتف وامييات 
لغــرض اإلجابة عــن أســئلة املواطنن 
واستفساراتهم لغرض اإلجابة عنها في 
الصفحــة. كما ان الصفحة ســتترصد 
التشــريعات والقوانــن التــي يصدرها 
مجلس النواب والتي الزالت قيد التشريع، 
في محاولــة ملناقشــتها والوقوف على 
ثغرات واشــكاليات تلــك القوانن بغية 
تنبيه املشــرع للوصول الى قانون سليم، 

خال من الهفوات والقصور التشريعي.

القانون والناس

بغداد - إيناس جبار:
القاضي  مؤلفات  ضمن سلسلة 
والتي  الغريــري  عدنــان محمود 
تصدرها مكتبة الصباح للنشــر 
والتوزيــع في بغــداد صدر كتاب 
للقاضي عدنــان محمود الغريري 
إبان  )أحــكام الطــاق  بعنــوان 
النفاس والســقط  فــي الفقه 

والقانون(.
الكتاب  فــي  املؤلــف  ويتنــاول 
مواضيع الطاق من خال عرضها 
بثاثــة مباحــث حيث جــاء في 
الطاق  )تعريــف  األول  املبحــث 
واحلكمة  حكمــه  مشــروعيته 
من تشــريعه( وفصلها في عدة 
مطالب أولهــا الطاق في اللغة 
حيث  مــن  والقانــون  والشــرع 
تطبيقاته القضائية ومشروعيته 
واإلجماع،  بالســنة  القــرآن  في 
وحكــم الطــاق واحلكمــة من 
تشــريعه وكذلك موقف القانون 

العراقي والتطبيقات القضائية.
وعرج الكاتب فــي مطلبه اآلخر 

علــى موضوعــة )أركان الطاق 
شــارحا إياها في أربعــة أركان( 
حيث فصل الركــن األول الطاق 
املطلــق )طــاق املريــض وطاق 
املــوت(، أما الركــن الثاني فكان 
)محل طاق املطلقة( والثالث ما 
يقع به الطــاق أي الصيغة وآخر 

أركانه اإلشهاد.
وذكر الكاتب فــي مؤلفه موقف 
قانون األحوال الشخصية العراقي 
مبينا  القضائية  التطبيقات  مع 
في مطلبه التالي )أقسام الطاق 
(  كمــن حيث  الطاق الســني 
والبدعي،  الطاق الرجعي والبائن 
وأقسامه،  الطاق املنجز واملعلق، 
والطاق  الصريح والكنائي وآخره 
التفويض والتوكيل في الطاق.  

مباحثه  تسلسل  الكاتب  ويتابع 
بــن مبحثــه الثاني فــي أربعة 
مطالب جــاء في اولهــا أحكام 
وتعريف  الطــاق  إبــان  النفاس 
والشــرع   اللغة  فــي  النفــاس 
والطــب  كذلك  أصــل النفاس 

النفاس  ومبدأ حســاب  وحدوده، 
الطهر  وعامة  مدته  في  والزيادة 

منه واحليض.
وزاد فــي مطلبه الثاني بتفصيل 
)الســقط ( في اللغة والشــرع 
اجلنن  إســقاط  وأحكام  والطب 
اخمللوق وغيــر اخمللق وحكم الوالدة 
القيصرية مع وقفة ورأي للكاتب.
وعن األحكام املترتبة على النفاس 

مطلبه  فــي  الكاتــب  ذكرهــا 
حترمي  من  احلكمــة  معلا  الثالث 
الطاق  احلائض والنفســاء وحق 
النفاس  في  الزوجــة  على  الزوج 
التي يصــح فيها طاق  واحلاالت 
احلائــض والنفســاء مبينا أيضا 
موقف قانون األحوال الشخصية 

العراقي.
ويختــم كتابه باملبحــث األخير 
األحوال  قانــون  ببيــان موقــف 
النافــذ  الشــخصية العراقــي 
اإلجمالــي مــع قانــون إقليــم 
الشــرائع  وموقــف  كردســتان 
والديانات في العراق مارا باملذاهب 
املسيحية والطاق عند الصابئية 
املندائية، موضحا في مطلب أخير 
من ضمن البحث وهو الطاق إبان 
النفــاس في القوانــن )املصري، 
األردني، السوري، التونسي وقانون 

األحوال الشخصية العماني(.

• نقــا عــن جريــدة القضــاء 
اإللكترونية

بغداد - الصباح الجديد:
مــن   4487 العــدد  صــدر 
العراقية، في  الوقائــع  جريــدة 
2018/4/16 حيــث تضمن العدد 
لقانون  الثالث  التعديــل  قانون 
بإقليم  املنتظمة  غير  احملافظات 
وتضمن  لســنة2008  رقــم21 
للشــركة  الداخلــي  النظــام 
العامــة للصناعــات الفوالذية 
رقــم1 لســنة 2018 وتضمــن 

الضمــان  صنــدوق  تعليمــات 
الصحي ملوظفــي هيأة النزاهة 
رقــم1 لســنة 2018 وتضمــن 
الثالــث  التعديــل  تعليمــات 
التعليم  صنــدوق  لتعليمــات 
العالي رقم 122 لســنة 1999. 
 21 القانون  تعديل  وفيما يخص 
لســنة 2008، جنــد ان التعديل 
أبقى علــى املــادة 45 ف1 التي 
نصــت علــى نقــل صاحيات 

احملافظات،  الــى  الوزارات  بعض 
العملي،  التطبيــق  اثبت  حيث 
االجراء،  إمكانيــة هــذا  عــدم 
وزارات ســيادية  فــي  خصوصا 
مثل وزارة املالية املشمولة بنقل 
الواجبات  ان  الصاحيات، كــون 
تقــوم  التــي  واالختصاصــات 
الوزارة ال ميكــن معها نقل  بها 
وهذا  احملافظات.  الى  صاحياتها 
ما اثبته التطبيق العملي، حيث 

لم تنقل صاحية أي دائرة فرعية 
تابعة لوزارة املالية الى احملافظات 
حلــد اآلن، ممــا يســتدعي مــن 
املشروع معاجلة هذه اإلشكالية 
القانونية عندمــا توفرت فرصة 
التعديــل، بــدال مــن تركها با 
معاجلــة. التعديل األبرز للقانون 
احمللية  للمجالــس  الغائــه  هو 
ونقــل اختصاصاتها الى جهات 

أخرى. 
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أن التناقضات بن مواد الدســتور 
العراقــي اجلديــد كثيــرة. فهذا 
ان يضــع  بــدال مــن  الدســتور 
الدولة  ملشــكات  واضحة  حلوال 
والسلطة واجملتمع ، وضع املعوقات 
واثار اخلافات نتيجة  للغموض في 
اوال، وبسبب  صياغة اغلب مواده  
معظم  اكتنفــت  التــي  االدجلة 
ثانيا ،وتسويده  مواد هذا الدستور 
املصلحة  علــى  الذاتية  املصالح 

الوطنية العليا ثالثا.
الــى حالة  اجملال نشــير  في هذا 
من حاالت هــذه التناقضات وهي 
التي تتعلق باألحكام الدســتورية 
االقاليم  اختصاصات  تنظم  التي 

واحملافظات .
  لقــد وضعــت املــادة )13( من 
الدســتور مبــدأ دســتوريا عاما 
تقره جميع دســاتير العالم كما 
يقــره ويحترمه القضــاء والفقه 
الدســتوري ، وهــو مبــدأ علوية 
وســمو الدســتور الــذي يجعل 
الدستور أعلى وأسمى من جميع 
املبدأ  .وبناء على هــذا  القوانــن 

تترتب النتائج القانونية التالية :
-1 عدم جــواز تشــريع أي قانون 
يتعارض مع هذا الدســتور سواء 
كان هذا التشريع مركزيا )احتاديا( أو 
محليا )اقليميا( . ويحكم القضاء 
اخملتص  بعدم دســتورية التشريع 

الذي يخالف هذه القاعدة.
الدســتور  هذا  قواعد  تكــون   2-
ملزمــة في جميع أنحــاء الوطن 

ومن دون أستثناء .
-3 يعد باطا كل دستور أقليمي أو 
أي نــص قانوني أخر اذا تعارض مع 

احكام  الدستور العراقي .
 على اساس هذا  املبدأ الدستوري 
العام تأسس مبدأ التدرج القانوني  
الــذي يجعل القاعــدة القانونية 
القاعدة  الــى  االدنــى خاضعــة 
القانونيــة االعلــى ، وان االولوية 
تكون  للقانون االعلى     في حالة 
القانون  مع  واالختــاف  التناقض 
االدنى . ومبوجب هــذا التدرج يتم 
حمايــة النظام القانونــي العام  
واستقراره  ومن دونه حتل الفوضى 
الدولة  وكيــان  أســس  وخــراب 
واجملتمع وما ينتج عن ذلك من اثار 
سلبية وكارثية على كافة امليادين.

 مــن هنا فأن احتــرام هذه املبادئ 
عليها  املتفق  العامة،  الدستورية 
ال  ان  يقتضــي  وقضــاء،  فقهــا 
عن  الصادرة  التشريعات  تتعارض 
الســلطة التشــريعية الوطنية 
او احملليــة مع الدســتور العراقي، 
كمــا يجب- فــي ذات الوقت -  ان 
التتعــارض التشــريعات احملليــة 
احملافظات   او  االقاليم  الصادرة عن 

مع القوانــن االحتادية في النظام 
العراقــي الفيدرالــي، وفي حالة 
وجود مثل هذا التعارض واالختاف 
الســليم  القانوني  املنطــق  فأن 
يتطلــب ان تكــون االولويــة في 
العراقــي  للدســتور  التطبيــق 

والقانون االحتادي.
غير أن الدستور العراقي قد شذت 
قواعــده عما اعتــادت عليه كل 
دســاتير العالم وقفز على املبادئ 
الدستورية املتعارف عليها . بحيث 
منح القاعدة القانونية االدنى قوة 
قانونية جتعلها اعلى من القاعدة 
القانونيــة االعلى وســيكون لها 
االولوية في حالة وجود اختاف او 

تعارض بن القاعدتن.
 فاملادة )115( من الدستور العراقي 
تنص على انــه )) كل مالم ينص 
عليه فــي االختصاصات احلصرية 
للســلطات االحتاديــة ،يكون من 
غير  واحملافظات  االقاليم  صاحية 
املنتظمة في اقليم ، والصاحيات 
االخرى املشــتركة بــن احلكومة 
االولوية      تكون  واالقاليم،  االحتادية 
فيها لقانــون االقاليم واحملافظات 
غيــر املنتظمــة في اقليــم ،في 
حالة اخلاف بينهمــا((. أن مدخل 
املادة ميكن ان يكون صحيحا  هذه 
ومقبوال عندما نــص على ان كل 
مااليدخــل فــي االختصاصــات 
مــن  يعــد  للمركــز  احلصريــة 
اختصاص االقليم او احملافظات. أال 
ان هذا املدخل اســتخدم كغطاء 

السطر  في  ماورد  حقيقة  آلخفاء 
االخيــر من هذه املادة الذي شــرع 
ملبــدأ خطير جــدا قد يــؤدي الى 
ســلب اختصاصــات الســلطة 
االحتادية ) املركزية (، فهو يشــرع 
االقليم  قانون  تطبيق  أولوية  ملبدأ 
او احملافظــة في حالــة االختاف 
مع القوانــن االحتادية ، االمر الذي 
يؤدي الــى تغليب املصلحة احمللية 
العامة  الوطنية  املصلحــة  على 
 . بينهما  التعارض واالختاف  عند 
الدستور   تعديل  جلنة  أدعوا  لذلك 
الى اعادة النظر في هذه املســألة 
التي اراها خطرا  على املســتقبل 
العراقي   والدســتوري  السياسي 
واالكتفاء باملبــدأ العام الوارد في 
صدر املــادة اعاه  الــذي يقول ب 
)) ان كل مالــم ينــص عليه في 
االختصاصات احلصرية واملشتركة 
يكون من صاحيــات االقاليم (( . 
وفي هذا اخلصوص نرى ان يقتصر 
هذا االمر علــى العاقة بن املركز 
واالقاليــم دون ان ميتد الى العاقة 
بن املركز واحملافظات غير املنتظمة 
بأقليم، بسبب االختاف في درجة 
و طبيعة هذه العاقة اوال، وبسبب 
ان هذه العاقة تخضع الى مبادئ 
وليس  الامركزي  االداري  النظــام 
ثانيا.  الفيدرالــي  النظــام  الــى 
وبالتأكيــد فأن اخلــاف في هذه 
املسألة يخضع الى رقابة وتفسير 
تطبيقا  العليا  االحتاديــة  احملكمة 

للمادة )93( من الدستور.

ماتقدم  الدستور على  يتوقف  لم 
في  مخالفة املبادئ الدســتورية 
املعروفــة واملســتقرة ،وامنا اراد ان 
يجعل هذه اخملالفة مبدأ دستوريا 
عراقيــا عندمــا منــح  االقاليم 
صاحيــة تعديــل    » تطبيــق » 
القانون االحتادي . فاملادة )121( من 
الدستور تنص في فقرتها الثانية 
على انه )) يحق لسلطة االقليم ، 
تعديل تطبيق القانون االحتادي في 
تناقض  وجود  حالــة  ،في  االقليم 
القانــون االحتادي  بــن  أو تعارض 
وقانون االقليم ، بخصوص مسألة 
التدخل في االختصاصات احلصرية 

للسلطات االحتادية((.
 ان هذه املــادة متت صياغتها على 
للتفســير  قابلة  يجعلهــا  نحو 
والتأويــل على اكثر مــن منحى ، 
فهي تنص علــى تعديل » تطبيق 
» القانون االحتادي ، بالشكل الذي 
يجعلنا نعتقد بأن التعديل الميتد  
الــى القانــون االحتادي مباشــرة 
وامنا يقتصــر على » تطبيق » هذا 
القانون في االقليــم ، كأن يصدر 
نظام او قرارات او تعليمات  تتعلق 
بتطبيــق  القانــون االحتــادي في 
مجال االقليــم، وتتضمن اختافا  
او تعارضا مع قانون االقليم ،ففي 
هذه احلالــة يكون مــن صاحية 
او  االنظمة  هــذه  تعديل  االقليم 
القرارات او التعليمات دون ان متتد 
هذه الصاحية الى تعديل القانون 

االحتادي ذاته.

ولكن عندمــا ندقق في نص املادة 
اعاه جند ان املشــرع الدســتوري 
يقول بأن هذه الصاحية ميارسها 
االقليم فــي حالة وجود )) تناقض 
القانــون االحتادي  بــن  أو تعارض 
وقانون االقليــم     ((ولم يقل بأن 
هذا التعــارض والتناقــض بن » 
تطبيق » القانــون االحتادي وقانون 
االقليم ، االمر الذي ميكن تفسيره 
على ان وجود مثــل هذا التعارض 
والتناقض مينــح االقليم صاحية 
تعديل القانــون االحتادي ، وهو أمر 
بالــغ اخلطورة  خاصة اذا انتظمت 
جميع احملافظــات في عدة اقاليم 
ولــكل منهــا صاحيــة تعديل 
القوانن االحتاديــة وفقا ملصاحلها 

احمللية .
عاوة على ماتقدم لم يقرر النص 
اعاه من هي اجلهة التي حتدد وجود 
هذا التعارض والتناقض الذي يجري 
االقليم  هي  هل  بسببه.  التعديل 
القضائية  الســلطة  ام  املركز  ام 
؟، ان غموض صياغة النص توحي 
بــأن االقليم من يقرر وجود او عدم 
وجود هــذا التناقض او التعارض . 
ومن ثم اذا قــرر االقليم وجود هذا 
يصبح  فأنه  التعارض  او  التناقض 
بإمكان ســلطة االقليــم تعديل 
القانون االحتادي وهــو أمر يتنافى 
مع املنطق الدستوري الذي يعمل 
وفقا للمبادئ الدســتورية املشار 

اليها سابقا. 
أننا نعتقد   ان منطق املادة )121(   

اعــاه يدعو بصراحة الى نســف 
مبــدأ علوية الدســتور التي نص 
عليها الدستور في املادة )13( منه 
.كما يعمل بالضد من مبدأ التدرج 
القانوني ، وهــو يخضع احلكومة 
االحتاديــة الــى أهــواء ومصالح 
أو محافظة  االقاليــم  من  اقليم 
من احملافظات، ويجعل من سلطة 
االقليم او احملافظة ســلطة أعلى 

من سلطات الدولة االحتادية .
اخلاصة

مــن   )121( و   )115( املــواد  أن 
اجلديد تشكان  العراقي  الدستور 
مســتقبل  على  بالغة  خطــورة 
العراقــي   الدســتوري  النظــام 
للمبادئ  اســتبعادهما  بســبب 
الدســتورية املتعــارف عليهــا ، 
ولتغليبهمــا املصلحــة احملليــة 
لاقاليم واحملافظات على املصلحة 
الوطنية العامة عند تعارضهما او 
تناقضهما. لذلك وجب تعديلهما 
مبا يتطابق مع هــذه املبادئ . كما 
يجب اعــادة النظر في مشــروع 
قانــون احملافظات غيــر املنتظمة 
اعتبــر مجلس  الذي  اقليــم  في 
احملافظة سلطة تشريعية بخاف 
ماهو معروف فــي النظام االداري 
هذا  مثل  يعتبر  الــذي  الامركزي 
تنظيمية  ســلطة  مجرد  اجمللس 

الميتد اختصاصه الى التشريع. 

الســلطة  موقــع  عــن  *نقــا 
القضائية 

تناقضات الدستور العراقي ومشكلة
اختصاص االقاليم والمحافظات*

  لقد وضعت المادة 
)13( من الدستور مبدأ 
دستوريا عاما تقره 
جميع دساتير العالم 
كما يقره ويحترمه 
القضاء والفقه 
الدستوري ، وهو مبدأ 
علوية وسمو الدستور 
الذي يجعل الدستور 
أعلى وأسمى من جميع 
القوانين

تستقبل صفحة )القانون والناس( مساهماتكم واسئلتكم القانونية على البريد اآلتي: salammaki40@yahoo.com  او االتصال على الرقم: 07717177718

 عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية

 صدور كتاب »أحكام الطالق إبان النفاس والسقط
 في الفقه والقانون« للقاضي عدنان محمود الغريري*
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دراسـة

متابعة

اصدار

كل وحدة تتكرر عبارة »بربرا هل أنت هنا 
؟يبدو أنك قد ُنت« وفي ذلك ما يكشُف 
تأثيــر صيغة الليالي العربية في وصفة 
الرواية لدى شــفيق الطارقي مع وجود 
اإلختالف في تقنية التراسل بني طرفي 

احلكاية.في الليالي العربية وبربرا.

نص طليق
مع أن )بربــرا( تتوفر فيهــا كل عناصر 
الرواية من الشــخصية واملكان والزمان 
واحلــدث واحلــوار والوصف لكــن هذه 
الركائز كلها يبهُت دورها في هذا النص 
إذ يسودُ نسُق ُمتشٍظ ويسترسُل الراوي 
في ُمخاطبة من إختار لها إسم )بربرا(.

ويُفتــُش في صندوق ذكرياته ليبُســَط 
ماهو مكنون في فؤاده من أسرار حميمة 
النمــط الهذياني  بأســلوب قريب من 

املطبــوع بشــطحات املتصوفــة فهو 
يتســاءُل ماذا لو كانت بيتى في سنها 
وزاملته في مرحلة الدراسة ويفترُض أن 
تكون من بنات بلدتــه وتتصرف مثلهنَّ 
حينذاك  اجللباب  مــن  مايرتدين  وترتدي 
يقوُل لهامــا كان يــردده »احلالج مافي 
جبتى غيــر اهلل«.ويتحول من شــهيد 
التصوف إلى باختني واجلرجاني متصوراً 
تلقى شــروح نظرياتهما من بيني.كما 
يغبُط الراوي حياة جدته التي لم تصدق 
وتعقُب على كل ماتسمُع بقولها  شيأً 
يكــذب خطاب الرئيس كــذب التعليق 
العشــاق كذب.إلى  الكروي كذُب كالم 
جانب ذلك يستعيُد شكوك والده بكونه 
ذا شأِن لعدم ظهوره على الشاشة.يبدأُ 
البــاب األول مبقامات عــن احلب واملطر 
والرؤيــا والنروبيــات ومقــام التلفاز إذ 
يُقدم في مقام الشاعر األحوال التي ميُر 
بها ويبوُح بحبه لشــعراء قصيدة النثر 
بوصفهم قتلــة بإمتياز.كما يبلَغ بربرا 
مِبُصاحبة الشــعراء لألشــجار وإهمال 
أصحــاب الدواويــن فــي قصائدهم ملا 
يتنكُه بطعم شــعري ولم يلتفتوا إليه 
ويعترف بأنه عندما حاول كتابة الركبة 
شــعريا حتول إلى نحات وتاه.ومبا أن بنية 
احللم تتصف باإليجاز والكثافة والرمزية 
لذا أن الرؤى واألحالم التي يسردها الراوي 
تنداح على إمتداد األزمنة تارة تتراءى له  
نفســه في ســمرقند وتارة أخرى يخبُر 
بربرا بأنه شهدها في كينيا وفي األهواز 
وُمصادفتــه لرجل يــرش الرصاص على 
األشــجار. على هذا املنوال تتسلســل 
فقرات الرواية التي تُعبر عن جتربة الراوي 
ورؤيته ملُعطيات أدبيــة وفكرية وأحيانا 
يتماهي اجلمال األُنثوى بجمال النص وما 
يجمُع بني حالتني هو املباغتة والالحيادي.
فضالً عن ذلك فــإن الكتابة التكون دون 
فإنَّ  لــذا  املُرســل  برأي  وجود اجلميالت 
ماهو خســارة في العشــق يتحول إلى 
نصــر ُمبني في الكتابة وفي ذلك يضرُب 
مثاالً بصديقه اجلامعــي الذي هام حباً 
بطالبة في القسم الفرنسي،ويستعيُد 
الراوي في رســائله لعبد العال نصيحة 
جــده النبوئية بضرورة احلــب مع املرأة 

األربعينية التــي »هي حجُة ملن الحجة 
له على جواهر احلب«كما يستفيض مرة 
أخرى في وصف احلــب والكتابة مؤكداً 
على أن القصيدة هي وليدة تصفية حب 

للمرأة.

العبقرية
الحتضر املــرأُة في هذا النص بدورها رمزاً 
واجلمال  والرغبة  احلــب  بدالالت  مكتنزاً 
واإلغواء فحســب إنا ُتثُل وهج املعرفة 
والنبــوغ واإلشــراقة الصوفيــة وهذه 

املعاني تتكثف أكثر في شخصية )بينى( 
في  السيموطقيا  تدرُس  التي  اجلامعية 
الســوربون إذ تعرف عليهــا لدى نرمني 
طالبته السابقة.ويندمج بعاملها واليرى 
الشعر إال في تقاطع وجهها،ميعُن النظر 
فــي كل أطوارها ويتحــاوران عن اجلنة 
والنار والوجوه التي غيبها املوُت ويعترف 
لها بخياناته مع عدد من النساء إلى أن 
يســردُ اللحظات التي شارفت روح هذه 
األنثى العبقرية على مفارقة احلياة وهنا 
تظهــر إبنتها مي ويقهــر اإلثنان احلزن 

مِبُعاقــرة البهجة. تضُج بربرا بإســماء 
النســاء والشــخصيات األدبية يناقُش 
كاتبها مــآالت الثورة مــن وجهة نظر 
)نوي( غير أّن ماهــو صادُم ويُظهر براعة 
الروائــي هو النهاية التــي يكمن فيها 
مكر احلكاية إذ يتفاجأُ املتلقي بتصاعد 
وتيرة األحداث املُعقدة بعد مقتل الراوي 
إماطة  احلــدث هو  ومايزيُد من غرائبية 
اللثام على شخصية بربرا التي ليست إال 
صديق نوي)عبدالعال( منتحالً شخصية 
املُعجبة إلســتنطاق مخزون الراوي من 
خالل رسائل فيسبوكية،واليكون املَُتهُم 
الذي يقضي  بفعل اجلرمية إال عبدالعال 
أيامــاً في الســجن قبل إعــالن براءته 
مــن دم صديقه غيــر أن احلكاية املاكرة 
التنتهي هنا بل يُبلَُغ عبدالعال بأن بربرا 
هي التي وراء مقتل )نوي( هنا يتوارد إلى 
وراء  بتمترسه  عبدالعال  إعتراف  الذهن 
هذا اإلسم حملاورة صديقه وبهذا يهيمن 
فنتازيــا الرعب على منــاخ النص ومن 
الواضــح أن عناصر البناء الدرامي كلها 
من احلبكــة والتحول وتتالــي األحداث 
تتعالــق في املشــهد اخلتامــي أضف 
إلى ذلك يتخُذ الســردُ إيقاعاً بوليسياً 

ُمتسارعاً.
 مايجدر بالذكر أنَّ هذا النص يســتمُد 
خصوصيتــه من طالقتــه وعدم تقيده 
بتصنيفات أجناســية إذ جنــح كاتبها 
في املزاوجــة بني اليوميــات بعفويتها 
وحميميتهــا كمــا يبوح الــراوي على 
صفحــات الروايــة مباتختزنــه الذاكرة 
من أطيــاف والوان احلياة التي عاشــها 
فــي كنــف بلدتــه اجلنوبيــة املَُعَمدة 
بالبســاطة واألحالم البريئة فضالً عما 
توغل في صميم حياتــه من حب بينى 
الباريســة األمر الذي دفــع باللغة نحو 
تخوم الشــعر كأنَّ جتربة احلب التنطق 
إال شعراً هذه الرواية بصيغها املتنوعة 
ولغتها العذبة وتناصاتها مع النصوص 
املقدسة وســردها املاكر تبدو فوضوية 
مثل الرقص الذي ما أن ينطلق على خط 
وبإجتاه محدد حتــى تحى كل اخلطوط 
ومايبقــى إال احلالــة التى التســتنكه 

اإليقاع املتحكم بها.

كه يالن ُمَحَمد
 

درجت العــادة أن يضع الكتاب أعمالهم 
في صنــف فن أدبي معني مــن خالل ما 
إليه العالمة التجنسية حتى ولو  تؤشر 
كان النص سابحاً خارج نوع ُمعني أو لم 
يقْع ضمن قالب أدبي ُمحدد.غير أن كثيراً 
مايتفاجــأُ املتلقــي بأنَّ مافــي متناوله 
اليتمثــُل خلصائص ماتوحي بــه املفردة 
التجنيسية وهذا ما تراه في تلك األعمال 
التي تتداخل فيهــا األجناس األدبية من 
الســيرة إلى اخلاطرة واليوميات والصيغ 
اخلبرية إضافة إلــى توظيف املوروث من 
األدب الصوفي واملقامة والرسائل وتقنية 
احلُلم كل ذلك يتضافر في منت النص إلى 
أن يبدو في تشكيلة ُمختلفة ُمتخطية 
التصنيفات املتعارف عليها،وهنا قد تثير 
هذه التركيبة سؤاالً حول توقعات القاريء 
وطريقة إســتقالبه لهــذا النص املُراوغ 
أنَّ مثل هذه النصوص تُغادرُ األُطر  طبعاً 
النمطيــة فبالتالي قد تصــدُم القاريء 
الذي تآلفــت ذائقته على ماهو ســائُد 
مــن تراكيب وأشــكال متداولة مايعنى 
أنَّ املُغامــرة التنحصر في حــدود كتابة 
تلك النصوص بل تشمُل عملية قراءتها 
أيضاً طاملا أن مايُتلقــى مغايُر ويتطلُب 
الذهن  اخلروَج من ترســيمات قارة فــي 
بتأثير التعاطى مع التجارب املُتماثلة لذا 
فثمة أعمال تســتدعى مستوى آخر من 
املقاربة إلضــاءة أبعادها وفهم العناصر 
والفرادة.رواية  تُكسبها اخلصوصية  التي 
التونسي شفيق  والروائي  للكاتب  )بربرا( 
الطارقــي الصادرة مؤخراً بوســمة »دار 
مســيكلياني.تونس« هى مــن األعمال 
التــي تتميــُز بالفــرادة على املســتوى 
إذ تتوارد في طياتها أشكال  األُســلوبي 
تعبيريــة ُمتنوعة وجتتمــُع بني مكونات 
اخلطاب الســردى فــي بنيتهــا )الراوي ، 
املادة املروية ، املروي له( كما فضل مؤلف 
)الفازا( توزيَع محتويــات نصه إلى أبواب 
وكل باب يتضمُن عدة وحدات تشير إلى 
الليالي التى تستغرقها عملية التواصل 
الســردي بني الراوي واملروي له وفي ختام 

الناقــد إميليو بيــرال ومت إطالقه منذ 
وساسة  مسرحيني  بحضور  أيام  عدة 
لوركا،  جارثيا  الورا  بجانــب  ومثقفني 
ابنة أخته، وينتظر أن تعرض املسرحية 
على أحد مسارح مدريد خالل الشهور 

القادمة.
 )1978 إسبانيا-  )خآين/  بدأ كونيخيرو 
العمــل على اخملطوط منذ ســنوات، 
يأتي من بعيد«  اســتجابة لـ »صوت 
ويطلــب منه أن يكملــه. يحكي أنه 
تخلى عن خوفــه واخلوف من الضجة 
التي قد تثار إن عمل على نص لكاتب 
بشــهرة لوركا وأســطوريته، وقرر أن 
يكمــل فصول املســرحية الناقصة. 
قبــل ذلك نشــر كونيخيــرو العديد 
من األعمال، أهمها »احلجر األســود«، 
وباالنتهــاء من عمل لــوركا يكون قد 
انتهــى، بحســب تصريحــه جلريدة 
الباييــس، مــن »وســواس راوده منذ 

مراهقته«.
تتكّون مســرحية »حلــم احلياة« من 
ثالثــة فصول، كعــادة لــوركا، لكن 
الشــاعر الغرناطي لم يكن كتب إال 
الفصل األول فحسب، وصّنفها بأنها 
»كوميديا« »دراما اجتماعية«، من دون 
أن يعنونها، بحســب ما صرح به قبل 
اغتياله في أغســطس/آب 1936 أثناء 
احلرب األهلية اإلسبانية. باالنتهاء من 

هــذا العمل، تكون ثالثية مســرحية 
و«هكذا مرت  »اجلمهور«  اكتملت:  قد 

خمس سنوات« واآلن »حلم احلياة«.
يقول كونيخيرو إن »حلم احلياة« نص 
مكتوب في فضــاء ال نهائي، إنه حوار 
بني مــا كان وما لم ميكــن أن يكون، 
ويؤكد أنه كتبــه الحتياجه إلى ذلك. 
النــص، لم يتطلع  وأثناء عمله على 
إلى مضاهــاة لوركا أو وضــع نهاية 
للنص. ورغم أن أحًدا لم يهاجم النص 
املكتوب حتى اآلن، رغم صدور الكتاب 
وعــرض املســرحية، إال أن كونيخيرو 
ال يــزال يتوقع نقده. رمبــا هو قلق في 
النهاية لوضع نفســه في نص واحد 

مع لوركا.
وّدع  فكرة اســتكمال عمــٍل لكاتب 
احليــاة فجــأة متكــررة فــي اللغة 
اإلســبانية، مثلهــا مثــل أن يحّول 
كاتٌب قصة كاتــب آخر إلى رواية. في 
احلالة األولى لم يتــم روبيرتو بوالنيو 
عملــه الكبيــر »2666«، إذ مات قبل 
ما يتصور أنه النهايــة، فاجتمع نقاد 
أدبه واســتكملوا اخلط آلخــره. وفي 
احلالة الثانية عمل الروائي اإلســباني 
أجوســتني مايو علــى إحدى قصص 
بورخــس، وصنع منها روايــة، وكانت 
ذريعتــه أن بورخس نفســه كان من 
أنصار تدوير الكتابة، وبورخس بالفعل 

لعب نفس اللعبــة مع التراث العربي 
الســردي والتاريخي. هذه التجارب رمبا 
تبرهن علــى أن النصوص ال متناهية، 
وأن كل نص ميكن اخلروج منه بنصوص 

أخرى. في حالة لوركا وكونيخيرو كان 
الهدف، كذلك، هــو اللعب مع النص 
وليس استكماله كأنه واجٌب أخالقي 
فحســب، إنه محض استجابة لنداء 

نص، ذلــك ما دفع املؤلف لعدم تقليد 
النص،  ملغنطة  االستسالم  بل  لوركا، 
أو كما يقول هو »شعرت في كل حلظة 
مبرافقة لــوركا. املغنطة كانت قادمة 
من مكان بعيد، من قراءة مســتمرة 
لنصوصه وأشــعاره، هكذا اختلطت 
بروحــه. الكاتب هو مجمــوع قراءاته 

السابقة التي كّونت صوته ذاته«.
كونيخيــرو حتــرر من اخلــوف، فبدت 
»حلم احلياة« لعبة مســرحية، يقول: 
»اللعب شــيء مقدس يجب أن ندافع 
عنه فــي امبراطوريــة األدب باعتباره 
ضروريًــا ومنتًجا ومفيــًدا«، وفي هذا 
اللعب تكمن متعة الكاتب، وفي هذه 
املســرحية تتصــارع احلقيقة واحلب 
لُتفتح األبواب على أشــواق ثورية من 
أجل عالم أكثر عداًل، بينما تفتح أيًضا 

على عالم أكثر محافظة وعدوانية.
ما حاول كونيخيرو أن يفعله أال يبتعد 
عن املسرح املعاصر، وفي نفس الوقت 
احلفاظ علــى وجود لوركا، ما عّبر عنه 
بأنها ليست عملية رسم فوق رسم، 

بل حوار معه.
وخالل هذه األيام يعمل فريق مسرحي 
علــى بروفات العمل، بذلك ســيعود 
لوركا إلى املســرح مبسرحية جديدة، 
رغم أن مســرحياته الشهيرة ال تزال 

تثل أيًضا في مسارح إسبانيا.

أحمد عبد اللطيف
 

لــوركا ال ينفــد، رمبا هو أحــد الُكّتاب 
الذين برهنوا على أن املوت ليس نهاية 
الكاتــب، وأن البحــث فــي الصناديق 
اخملتبئــة يــؤدي في كثير مــن األحيان 
مشــاريع  أو  مخطوطات  على  للعثور 
غير مكتملــة. ولوركا لــم يغب منذ 
أكثر مــن ثمانني عاًما، رغــم أن املوت 
غّيبه صغيــرًا. كأن املوت بصورة أخرى 
منحه حيــاة مضاعفــة، ورمبا منحه 
قدرُُه الغزارَة فــي اإلنتاج املتنوع ما بني 
وفن تشــكيلي حتى  شعر ومســرح 
ميوت مطمئًنا أن قصــر العمر لم يؤثر 
كثيرًا على إنتاجه. لــوركا ال ينفد ألن 
أخباره ال تزال تتداول، كأنه ال يزال يقوم 
بأنشطة فنية. ما بني البحث عن قبره، 
ونقل رفاته، وعالقته بســلفادور دالي، 
وإعادة طبع أعماله، وظهور من يكتب 
ســيرته، والعثور على كتابــات له بل 
وإكمالها، لــوركا موجود. ومؤخرًا كان 
موجودًا مبســرحية بدأها ومات قبل أن 
يتمها، وألن اجلزء املكتوب رسم تقريًبا 
ن  تكَّ والشــخصيات،  األحداث  مصير 
الكاتب اإلسباني ألبيرتو كونيخيرو من 
اســتكمال العمل، بل وصدر في كتاب 
بعنوان »حلم احليــاة«، كتب مقدمته 

أوروبا؛ ولم يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب.
يتألف الكتاب األول، اكتشــاف التقدم 
األوروبي، من سبعة فصول. في الفصل 
األول، الدولة العثمانيــة وأوروبا، يعرض 
زيادة للعالقات التــي مدها العثمانيون 
مــع دول أوروبــا وإماراتها، مبــا في ذلك 
البابوية، وإقامة ســفارات أوروبية ثابتة 
في اســطنبول، وتالحق زيارات السفراء 
أوروبا، »ونتيجة  إلى عواصم  العثمانيني 
لهذه األجواء، صار اإلسالم يثير حقًدا أقل 
مما كان يثيره لدى األوروبيني في السابق، 
في وقت أصبح التركي واملسلم صورتني 
لشــيء واحد، بعد أن تــوارى العرب عن 
املسرح السياسي في حوض املتوسط«.

حول  التفكيــر  الثانــي،  الفصــل  في 

االنحطــاط، يورد املؤلف أفــكار قوجي 
بيــك، العضو في إدارة الســلطان مراد 
الرابع، في تفســيره أســباب انحطاط 
الســلطان  رقابة  غياب  العلية:  الدولة 
الوزراء، وتســليم املناصب واملغامن  على 
ألفراد احلاشــية، وعدم إخــالص الوزراء، 
وتخريــب اإلقطاعات العســكرية التي 
كانت تد الدولة باملــال والقوة املقاتلة، 
والفساد الذي حلق برجال الدين والعلم. 
كما يعرض ألسباب أخرى قدمها كاتب 

جلبي، أو حاجي خليفة.
أما في الفصل الثالث، اكتشــاف أوروبا، 
فيلفت زيادة إلى إدراك العثمانيني مبكرًا 
»أن صعــود أوروبــا في حال اســتمراره 
وتغافــل املســلمني عنه ال بــد من أن 

الهزميــة في وقت  يحمــل للعثمانيني 
ليس بعيــًدا«، ويعرض لدعوات عثمانية 
متعــددة إلى االســتفادة مــن التطور 

األوروبي.
اإلصالح،  محــاوالت  الرابع،  الفصل  في 
يقــول املؤلــف إن املؤثــرات الفكريــة 
األوروبية نفذت إلى العاصمة العثمانية 
من طريق السفراء األوروبيني فيها، ومن 
خالل السفراء العثمانيني إلى العواصم 
األوروبيــة. وهذه املؤثرات ســاهمت في 

نشر جو من اإلصالحات.
فــي الفصــل اخلامس، تبدل أســاليب 
الكتابة والتفكير، يقول زيادة إن املؤثرات 
الفكرية األوروبيــة أدخلت وضًعا ثقافًيا 
مميزًا، متحدثًا عــن أدب الرحلة الذي راج 

وكان له األثر املهم في تعريف العثمانيني 
بأوروبا، إلى جانب تقارير الســفراء التي 
ســاهمت في تقدمي صــورة واقعية عن 

عواصم أوروبا ومدنها وطبيعتها.
في الفصل الســادس، اللغــة العاملية، 
يتحدث زيادة عن عثمانيني ألفوا باللغة 
الفرنســية قبــل نهاية القــرن الثامن 
عشــر، وكانوا من أشــد املتحمســني 
لفكــرة اإلصــالح، واملتأثريــن باألفكار 

التحررية اجلديدة.
أمــا فــي الفصــل الســابع واألخير، 
صــراع املفاهيم، فتكلــم عن مفاهيم 
تقليدية ُمنحت مضامني جديدة، منها 
مفاهيم »الوطن« و«الثورة« و«اإلصالح« 

و«اجلمهورية« و«احلرية«.

 
صدر حديًثا عن املركــز العربي لألبحاث 
ودراســة السياســات كتاب »املسلمون 
واحلداثة األوروبية« خلالد زيادة، باحًثا فيه 
عالقة العرب واملسلمني بأوروبا التي ترجع 
إلى بدايات القــرن الثامن امليالدي، والتي 
انطبعــت بالالمباالة في خــالل حقبات 
طويلة، ثم تبّدلــت في احلقبة املعاصرة؛ 
إذ أّدى التقّدم األوروبــي إلى انقالب هذه 
الالمباالة إلى إعجــاب واألخذ مبا أحرزته 
أوروبا فــي األفكار والعلــوم والتقنيات. 
يضم هذا الكتاب )512 صفحة بالقطع 
كتب  ثالثة  ومفهرًســا(  موثًقا  الوسط، 
نشرها املؤلف ســابًقا: اكتشاف التقدم 
إلى  النظرة اإلســالمية  األوروبي؛ وتطور 

بربرا : رقصُة النص
ومكُر الحكاية

»حلم الحياة«.. مسرحية جديدة لـ«لوركا«

غالف الرواية

التحضر المرأُة في هذا النص 
بدورها رمزًا مكتنزًا بدالالت 

الحب والرغبة والجمال واإلغواء 
فحسب إنما تُمثُل وهج 

المعرفة والنبوغ واإلشراقة 
الصوفية وهذه المعاني 
تتكثف أكثر في شخصية 

)بينى( الجامعية التي تدرسُ 
السيموطقيا في السوربون إذ 

تعرف عليها لدى نرمين طالبته 
السابقة

المسلمون والحداثة األوروبية للكاتب خالد زيادة

لوركا
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بغداد - زينب الحسني: 

الدكتور باســم حنون جبار  أعلن 
مدير مستشفى العلوم العصبية 
التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة 
عــن تكــرمي الدكتورة هبــه عبد 
طبيبة  كأصغــر  ناصــر  االميــر 
اجلملة  جراحة  الختصاص  عراقية 
العصبيــة على العــراق والعالم 
 ، العربي من نقابة أطبــاء العراق 
ويحسب لها ريادة هذا االختصاص 
على الصعيد النســوي فهي أول 
طبيبــة اختصاصية في وســط 

وجنوبي العراق.
االمير  عبد  هبه  الدكتورة  وحتدثت 
قائلة: انها مــن مواليد محافظة 
بابل وســرعت ملرحلتني دراسيتني 
للمتوســطة  النهائية  للمراحل 
واإلعدادية وبهــذا اصبحت أصغر 
الطب بعمر  طالبة تدخل كليــة 
15 ســنة وتخرجت من كلية طب 
جامعــة بابل ســنة 2006-2007 
كأصغــر طبيبــة في العــراق ومت 
تكرميي من قبل نقابة االطباء في 

حينها.
تبلور  الدكتورة هبه عن  واوضحت 
الدماغ  ميولها الختصاص جراحة 
والعمــود الفقري واالعصاب خالل 

اإلقامة الدورية.
واشارت بعد ذلك التحقت بدراسة 
البورد العربــي الختصاص اجلملة 
العصبية عــام 2010، وتدربت في 
وكان  التدريــب،  مراكز  مــن  عدد 
العلوم  مستشــفى  ضمنها  من 
االســناد  وتلقيــت  العصبيــة 

والعناية من قبل اســتاذي اجلراح 
االستشاري منير خماس فرج.

 وتابعــت عبــد األميــر: تخرجت 
عــام 2017 كأصغــر طبيبة بهذا 
االختصاص علــى العراق والعالم 

العربي.
وزادت، بانها كونت خالل مسيرتها 
الدراسية والتدريبية خطاً عالجياً 
فريداً من نوعه توجــه له العالم 
حديثاً يعتمد على اساســه على 

حتفيــز الدمــاغ العميــق لعالج 
والشلل  الالإرادية  احلركات  مرضى 
الرعاشــي، اذ كان االمــل مفقوداً 

نهائيا من شفاء املرضى املصابني.
 ويعد مستشفى العلوم العصبية 
من املراكز الرئيســة التي جترى به 
التخصصية  العمليات  هذه  مثل 

والدقيقة جداً.
ومن اجلدير بالذكر ان الدكتورة هبه 
تدربت على ايدي األســاتذة الكبار 

في مجال جراحة اجلملة العصبية 
احملاضرات  مــن  بالعديد  وقامــت 
والورش التدريبية بشــأن عمليات 
حتفيــز الدمــاغ العميــق لغرض 
التوعية ونشرها على جميع مدن 
العــراق من اجل خدمــة املواطن 
العراقي وفتح باب االمل بالشفاء 
والعــودة  املصابــني  للمرضــى 
ملمارســة حياتهم الطبيعية من 

جديد.

من جانب آخر اعلن الدكتور باسم 
حنــون جبــار مدير مستشــفى 
العلوم العصبيــة عن متكن فريق 
طبــي تخصصي من اجراء عملية 
متميزة لفتــاة تبلغ من العمر 12 
عاماً من شــلل محتوم بســبب 
داخــل  والدي  ورم جلــدي  وجــود 
مســتوى  في  الشــوكي  النخاع 
الفريق  وكان  الصدريــة،  الفقرات 
االستشاري  اجلراح  برئاسة  الطبي 

واجلراح  الربيعي  جاســم  وســام 
االختصاصــي قحطــان عدنــان 

والطبيب املقيم محمد فرحان.
وقال رئيس الفريق الدكتور وســام 
بعــد مراجعة  الربيعي:  جاســم 
املريضة الى العيادة االستشــارية 
من  تعاني  وكانت  للمستشــفى 
شــلل باألطــراف الســفلى وان 
حالتهــا بــدأت تتفاقــم خالل 6 
ان وصلت  الــى  األخيرة  االشــهر 
الى عدم القدرة علــى الوقوف، اذ 
انها كانت  وتبني  اصبحت مقعدة 
تعاني من نضوح سائل من الظهر 

منذ الوالدة.
وبعد اجــراء الفحوصات املطلوبة 
واخذ اشــعة الرنني تبني وجود ورم 
بطول 8 ســم ممتد من مســتوى 
الفقــرة الصدريــة الثالثــة الى 
الثامنة  الصدرية  الفقرة  مستوى 
مع ضغط شــديد علــى النخاع 

الشوكي.
ونــوه الربيعي: الــى ان هذا النوع 
من االورام نــادر حدوثه في النخاع 
الشــوكي وعادة مــا يتواجد في 
الدماغ ونســبة وجوده قليلة جًدا 
وتطلــب االمر التداخــل اجلراحي 
الســريع إلزالــة هذا الــورم ورفع 
الشــوكي  النخاع  على  الضغط 
وقــد اســتغرقت العمليــة زهاء 
خمس ســاعات متواصلة تكللت 
بالنجاح وخروج املريضة متحسنة 
واســتطاعت بعد مرور 4 ايام من 
اجراء العملية من الوقوف واملشي 
اكتسابها  ونتأمل  ذويها  مبساعدة 
الشفاء التام خالل االشهر املقبلة 
مع اخذ جلسات العالج الطبيعي. 

تكريم أول طبيبة عراقية كأصغر طبيبة لتخصص 
قط أنقذ أسرة كاملة من الموتجراحة الدماغ والعمود الفقري في العالم العربي

متكن قــط ذكي من إنقاذ عائلة بأكملهــا من املوت اختناقاً 
بغاز أول أوكســيد الكربون الســام، بعد أن استيقظ على 
تســرب في جهاز تســخني املاء، وراح يصــدر أصواتاً لتنبيه 

األسرة، قبل أن حتل الكارثة.
وقالت أريانا كيســكيس: إن قط األسرة، عادة ما يكون هادئاً، 
لكنه راح يصدر أصوات مواء على غير عادته مما نبه األســرة، 

إلى وجود شيء غير اعتيادي في املنزل.
وراح القط ميوء بصوت مرتفع، ويحاول إرشاد األسرة للخروج 
من املنزل في والية أوهايو األميركية، وفقد الوعي عدة مرات، 
لكنــه ظل مصراً على تنبيه اجلميع، وكأنه انتظر كل حياته 

ليقوم بهذا العمل البطولي.
وفقدت أريانا الوعي هي ايضاً عند بهو املنزل، وحملها والدها 
وشــقيقها إلى اخلارج، وعندما اســتيقظت، وجدت والدتها 
حتمل القط الشــجاع معها، بعد أن أســهم في إنقاذ حياة 

األسرة.
وجنا القط وجميع أفراد األسرة، إضافة إلى قطة أخرى كانت 

تقيم في املنزل.
 وقال الضابط كيفني هامرلدر من قســم مكافحة احلرائق: 
إن غاز أول أوكســيد الكربون قاتل صامــت، فهو عدمي اللون 
والرائحــة وال طعم له، ومعظم األحيــان ال يعرف الضحايا 

أنهم تأثروا به إال بعد فوات األوان. 

» الجوال » يدمر شخصية الطفل
ويؤخر نطقه

على األم عدم االستســهال وترك ابنها لفترات طويلة أمام 
التلفزيون، أو اجلوال، ألنها بذلك تضره بنحو كبير في قدراته 

وشخصيته«.
اذ أكدت األبحاث والدراســات العلميــة: أن جلوس الطفل 
املستمر أمام األجهزة اإللكترونية يقلل من فرص تفاعله مع 
العالم احمليط به، مما يؤثر على مراكز اإلدراك في املخ فيصاب 
بتأخر لغوي، أو »رطانــة«، أي التحدث بطريقة غير مفهومة 
وغيرهــا الكثير من األمــراض التي تضــر بقدراته العقلية 

واجلسدية.
وأشارت الدراســات، إلى أنه على األم وضع بدائل للطفل، إذا 
رغبت في عالجه من إدمان اإلنترنت، وذلك بإشــغاله ببعض 
األلعاب مثل البازل والصلصال، كل حســب ســن الطفل، 
وتوفير وقت للعب اجلماعي الذي يقوي مهارات التواصل لديه.

بنك صيني يستغني عن البشر 
برغم من شــغف خريجي كليات التجارة واالقتصاد بالتقدم 
التقني، إال أن هذا التقدم قد ال يحمل دائًما أنباء سارة لهم، 
فحلم العمل املصرفي رمبا تكون التكنولوجيا أكبر مهدد له.
ـا، الفتتاح أول فرع  ودفــع التقدم التكنولوجــي بنًكا صينيًـّ
مصرفي في العالم يعتمد بنحو كامل على أجهزة الروبوت، 

في خدمة العمالء.
وتنفــذ الروبوتات كل املهمــات التي يقوم بهــا املوظفون، 
مثل التحدث إلــى العمالء وتلقي الشــكاوى اخلاصة بهم 
املتعلقة  الشائعة  واإلجابة عن األســئلة  واستفساراتهم، 

بالبطاقات املصرفية والصكوك واحلسابات.
وال يوجد في البنك رجال أمن، اذ يكفي أن يدخل العميل عبر 
البوابة الرئيسة لتقوم إحدى اآلالت بالتعرف على وجهه من 

خالل تقنية »مسح الوجه«، ثم يفتح الباب أوتوماتيكيًّا.

متابعة الصباح الجديد: 
خلــص باحثون فرنســيون إلى أن 
الزعيم النــازي ادولف هتلر قضى 
فعال العام 1945 في برلني بسبب 
مادة السيانيد السامة وأيضاً جراء 
إصابته برصاصة، وذلك بعد فحص 
بقايــا مــن أســنانه وجمجمته 

محفوظة في موسكو.
وقال الباحث  فيليب شــارلييه إن 

للشك  مجال  ال  أصلية،  »األسنان 
دراستنا تظهر أن هتلر توفي سنة 

.»1945
هذه الدراسة التي أعدها شارلييه 
مــع أربعة باحثني آخرين نشــرت 
إلى  ، وأشار املصدر عينه  نتائجها 
أن حتليــل العينات التي ســحبت 
من أسنان هتلر تظهر أن الرواسب 
البيض هــي جير أســنان وال آثار 

كان  النازي  )الزعيــم  حلوم  أللياف 
نباتيا(.

املؤامرة  نظريات  وقف كل  وميكننا 
وتلك التي تتحــدث عن بقاء هتلر 
علــى قيد احلياة. هو لــم يفر إلى 
األرجنتني عبــر غواصة وليس في 
قاعدة خفية في انتركتيكا أو على 

اجلهة اخلفية للقمر
ويوليو 2017، سمحت  وفي مارس 

ســي  )اف  االســتخبارات  أجهزة 
بي( ومحفوظات الدولة الروســية 
لفريــق الباحثــني بفحص عظام 
هتلــر، في ســابقة منــذ 1946، 

بحسب شارلييه.
ومتكن الفريق الفرنسي من دراسة 
بقايا اجلمجمــة التي ُقدمت على 
أنهــا عائدة للزعيــم النازي وهي 
تظهر فجوة على اليســار ناجمة 

على األرجــح عن إصابة برصاصة. 
بسحب  للعلماء  يسمح  لم  لكن 

أي عينات من هذه البقايا.
وأكد العالم أن شــكل اجلمجمة 
الشعاعية  للصور  متاماً«  »مشابه 
جلمجمــة هتلر العائــدة إلى عام 

قبل وفاته.
النظريات  الدراســة  هــذه  وتعزز 
املتداولة بشــأن وفاة هتلر في 30 

ابريــل 1945 ،في ملجئه في برلني 
مع شــريكته ايفا براون، كما أنها 
تقدم عناصر جديدة بشأن اسباب 

الوفاة بحسب فيليب شارلييه.
وقال الباحث الفرنســي »لم نكن 
نعلم جيدا ما إذا كان اســتعمال 
عبوة سيانيد لالنتحار أم انه أطلق 
رصاصة في الــرأس. يبدو أنه فعل 

األمرين معا«.

ملونشريط

أسنان هتلر تبوح بأسرار جديدة عن وفاته

الدكتورة هبه عبد االمير ناصر

االثنني 21 آيار 2018 العدد )3941(

Mon. 21 May. 2018 issue )3941(

نصب الشهيد في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

قصة

                       
))ســارة((، فتاة ارمنيــة بغداديــة ولدت في 
عــام 1889 م الب اســمه )اوهانيس ماركوس 
اسكندريان(.  في داره الواقع في شارع الرشيد 
على ضفاف نهر دجلة. توفي االب وهي صغيرة 
فورثت منــه ثروة طائلة جــداً تتضمن أمواالً 
وبســاتني وأراض زراعية في بغــداد والصويرة 
أراض  واحللة ومنطقة الشــوملي، فضالً عن 

واسعة ضمن حدود أمانة بغداد.
 فــي عــام 1910 أقــام ناظم باشــا« الوالي 
العثمانــي » حفلة راقصة علــى ظهر باخرة 
نهريــة حضرتها ســارة فشــاهدها الوالي 
فشغف بها حباً على الرغم من الفرق الكبير 
في العمر بينهمــا وطلب الزواج من ســارة 

فرفضته. 
وأخذ بتضييق اخلنــاق عليها مما اضطرها الى 
االســتعانة براهبات دير الراهبات الفرنسيات 
للهرب الى البصرة بواسطة باخرة لبيت لنج 
يقودهــا قبطان بريطاني ، حاول ناظم باشــا 
اعتقالها اال ان قائد الباخرة رفض تســليمها 

كون الباخرة حتمل العلم البريطاني .
مــا ان وصلت الى البصــرة حتى توجهت الى 
بومباي عبر باخرة اخرى , بعد ان وصلت بومباي 

غادرت الى باريس .
 تزوجت سارة من رجل ارمني عراقي عام 1913، 
وبعد ذلك سمعت بوفاة ناظم باشا عام 1918 
عادت الى بغداد مبعية زوجهــا لترعى ثروتها 

بنفسها. 
سارة كانت محبة لعمل اخلير ورعاية الفقراء 
اذ قامت عام 1937 بتوزيع أراضيها لقاء مبالغ 
مالية زهيدة، كل قطعة ارض مساحتها150 
متراً اصبحت هذه القطع حياً سكنياً سمي 
هــذا احلي األرمني )كمب ســارة( الذي ما زال 

موجوداً حلد االن في بغداد.
ولقــد انتجــت قنــاة الشــرقية الفضائية 
مسلسال ســنة 2006 باسم )ســارة خاتون( 
تخليــداً لتاريخ هذه الشــخصية البغدادية 
الغنية، وقد عرض املسلسل على قناة »ام بي 

سي« أيضا في وقتها .
كمب ســارة، إحدى مناطق بغــداد في جهة 
الرصافة تقع قربها مناطق حي الغدير وبغداد 
اجلديدة تشــتهر املنطقة بكنائسها العديدة 
واالسم مسمى على سارة اسكندريان إحدى 

عنيات بغداد. 
وتعــد املنطقة اآلن مجمعــاً ومركزاً صناعياً 
وجتارياً اذ حتوي اليوم على العديد من الشركات 
واحملالت التجارية وخاصة في املنطقة القريبة 
من شارع محمد القاسم السريع حيث أنشئ 
أكبر مجمــع لبيع املواد االنشــائية باجلملة 

ويعد امتداداً لسوق سيد سلطان علي.

سارة خاتون صاحبة أراضي )كمب سارة(

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنيــاً: يوم جيــد يحمل إليــك الكثير من 
احليوية التي حتاول توزيعهــا على من حولك 
بحيث تلطف أجواء العمــل عاطفياً: بعض 
التغيير فــي روتني العالقة يزيــد من إعجاب 
الشــريك بك فيعــرض عليك جتديد شــهر 

مهنيــاً: رغبة صادقة مــن قبلك جتاه بعض 
املتضّرريــن من تصرفاتك، وهذا ســيتطلب 
منك جرأة الفتة عاطفياً: إذا شــعرت برغبة 
في تطوير عالقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حتــى تتمّكن من تســجيل خطوة إضافية 
نحو املســتقبل عاطفياً: قرار املواجهة مع 
الشريك ليس ســهالً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية شــائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظــر بعض ردود الفعــل املتعّلقة بقضية 
مالية عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحســن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهنياً: قد جتد املســاعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عالقة ممتازة 
وإشــراق وانفتاح، فّكر فــي أمنية ما واعلم 

اّنها ستتحقق خالل األيام املقبلة.

مهنيــاً: حيويتك ما تزال فــي أوجها وتنجز 
الكثيــر مــن األعمــال وحتقق نتائــج غير 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهنيــاً: ال تخضع للضغــوط والتزم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يســيء الى جهودك في العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبلة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
تهــدد العالقة مع الشــريك، صحياً: الغذاء 
الصحي مهــم جداً، لكن ذلك يســتوجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنيــاً: إذا أردت إطــالق فكرة أو مشــروع، 
فافعــل ذلك، القرار النهائــي مطلوب منك 
للحد من اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك 
قد يكلفك الكثير عاطفياً: تفهم الشــريك 
لك مهم لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهنيــاً: ارتبــاك األجواء في العمل وســوء 
تفاهم وعدائيــة، املصارحة ال تعطي ثمارها 
بل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيــل قد يكــون مفيــداً، لكنه ليس 
الهــدف احملــّدد لعالقتك املقبلــة للوصول 

مهنياً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لكــن ُكن حذراً جــّداً وال تُقــدم على جديد 
عاطفياً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفســك 
أو متّر بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

وقدرتك على  مهنيــاً: معنوياتك مرتفعــة 
ا، األمر الذي  االنفتاح مهّمة وواســعة جــدًّ
ينعكــس إيجابًــا علــى مختلــف الصعد 
عاطفيــاً: شــخص مــا في العمــل يلفت 
انتباهــك وحتاول التقرب منــه لتتعرف إليه 
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العواصم - وكاالت:

يتقاضــى املــدرب يواكيــم لوف 
مــدرب املنتخــب األملانــي أعلى 
راتب ســنوي بــني نظرائه مدربي 
املنتخبــات الـ 32 املشــاركة في 
نهائيــات كأس العالــم القادمة 
لشبكة  تقرير  وبحسب  بروسيا.. 
»زومــني« التلفزيونية الهولندية، 
األملاني لوف يحصل ســنوياً  فإن 
على 3.8 ماليني يورو ، حيث يعتبر 
من اقــدم املدربني فــي املونديال 
الروسي ، لكونه يشرف على اإلدارة 
الفنية لـ »املانشافت« منذ نهاية 
مونديال 2006 بأملانيا، بعدما كان 
في  كلينسمان  ليورغن  مساعداً 
الفترة من عــام 2004 وحتى عام 

.2006
هذا وجنح لوف في قيادة املنتخب 
األملاني إلحراز لقب مونديال 2014 
بالبرازيل ، وكأس القارات في 2017 
بروسيا ، حيث مت جتديد عقده اكثر 
من مرة حتى أصبــح ينتهي في 
شهر يونيو من عام 2020 ، بعدما 
حصل على زيادة في راتبه السنوي 
في كل مرة يتم فيها جتديد عقده 
، نظير جناح جتربتــه مع منتخب 
بالده بعدما كان له تأثير كبير في 

إعادة بريقه.
ويأتــي ثانياً كل مــن تيتي مدرب 
ديشان  وديديي  البرازيلي  املنتخب 
براتب  الفرنســي  املنتخب  مدرب 
سنوي قدره 3.4 ماليني يورو ، حيث 
جنح األول في قيادة »السيليساو« 
إلى النهائيات بانتصارات كاسحة 
علــى منافســيه فــي أميــركا 
اجلنوبية مبن فيهم غرميه املنتخب 
األرجنتينــي ، ليكون أول منتخب 

الروسي  للمونديال  تأهله  يضمن 
، في حــني ان الثاني كان متواجداً 
»الديــوك« منــذ صيف عام  مع 
التأهل  إلى  ، وقاد »الــزرق«   2012
للمونديــال البرازيلي ثم إلى نيل 
وصــاف كأس أمم أوروبــا 2016 مما 
أجبر االحتاد الفرنســي على متديد 

عقده وحتسني راتبه.
ويتقاضى جولني لوبتيغوي مدرب 
املنتخــب اإلســباني رابــع أعلى 

راتب ســنوي، حيث مينحه االحتاد 
سنوياً  يورو  ماليني   209 اإلسباني 
، بعدمــا قاد »الروخــا« لتحقيق 
على  للنهائيات  املباشــر  التأهل 
حســاب املنتخــب اإليطالي في 

مجموعة قوية.
ستانيســالف  خامســاً  وجــاء 
تشيرتشيســوف مدرب املنتخب 
يتقاضى سنوياً  الذي   ، الروســي 
2.5 مليــون يــورو ، فيمــا يأتــي 

فرناندو ســانتوس مدرب املنتخب 
البرتغالي سادساً براتب قدره 2.1 
مليون يورو ، ثم ســابعاً مواطنه 
كارلوس كيــروش مدرب املنتخب 
اإليرانــي براتب يبلــغ 1.9 مليون 
يورو ، مثله مثــل مدرب املنتخب 
الذي  ساوثغيت  غاريث  اإلنكليزي 

جاء في املركز الثامن.
مدرب  ســامباولي  خورخي  وحل 
املنتخــب األرجنتينــي تاســعاً ، 

مدرب  تاباريز  أوســكار  جاء  فيما 
املركز  األوروغوياني في  املنتخــب 
العاشــر، والذي يعتبــر أيضاً من 
، حيث  املونديال  املدربني في  اقدم 
يبلغ راتبهما نحو 1.7 مليون يورو.

ويتقاضــى أليو سيســيه مدرب 
املنتخــب الســنغالي ادنى راتب 
في  املشاركني  املدربني  بني  سنوي 
املونديال ، حيث ال يحصل ســوى 
علــى 200 الف يورو ســنوياً من 

االحتاد السنغالي.
مدربي  رواتــب  فإن  املقابــل،  في 
التي  األربعة  العربيــة  املنتخبات 
بلغت نهائيات كأس العالم 2018 
فتبــدو متباينة من مــدرب آلخر، 
حيث يتقاضى األرجنتيني هيكتور 
كوبــر مــدرب املنتخــب املصري 
على  بحصوله  بينهم  راتب  اعلى 
مليــون و 500 الف يورو ســنوياً ، 
ليحتــل املركز احلادي عشــر بني 
مدربي البطولة ، حيث جنح كوبر 
في إعــادة املنتخــب املصري الى 
نهائي كأس  ببلوغــه  الواجهــة 
2017 ثم بلوغه  افريقيا عــام  أمم 
نهائيات كأس العالم للمرة األولى 

منذ عام 1990.
اما األرجنتيني خوان بيتزي مدرب 
فيحصل  الســعودي  املنتخــب 
ســنوياً على راتب مليــون و 400 
الف يورو ، رغم انه لم يشرف على 
»الصقــور اخلضر« في التصفيات 
املوندياليــة، وباشــر مهامه بعد 

تأهله للنهائيات.
وبدوره، يتقاضــى مدرب املنتخب 
املغربي الفرنســي هيرفــي رونار 
راتباً سنوياً يقدر بـ 778 الف يورو 
والعشرين  الواحد  املركز  ليحتل   ،
فــي ســلم الترتيب ، وهــو راتب 
متواضع جــداً باملقارنة مع الراتب 
الذي كان يحصل عليه البلجيكي 
و   2011 إيريك غيريتس في عامي 
2012 ، والــذي كان يقتــرب مــن 
املليونني يورو رغم جتربته الفاشلة 

مع »أسود األطلس«.
اما نبيل معلــول مدرب املنتخب 
التونســي فيتقاضى راتباً سنوياً 
يصل إلى 348 ألــف يورو ، محتالً 
املركز الثامن والعشرين في قائمة 

مدربي املونديال.

كوبر في مقدمة مدربي المنتخبات العربية

يواكيم لوف صاحب أعلى راتب سنوي لمنتخبات مونديال روسيا

يواكيم لوف

أدنبرة ـ وكاالت:
حقق سيلتيك، ثالثية محلية ثانية ال سابق لها، 
بانتصاره 2-0، على مذرويل، أول أمس ليحرز لقب 
كأس اســكتلندا لكرة القدم.. وكان هدفان من 
كالوم مكجريور واوليفييه نتشــام، كافيني ملنح 
بطل الدوري لقبه احمللي الثالث هذا املوسم للمرة 

الثانية على التوالي.
وسدد مذرويل، في إطار املرمى في الشوط الثاني، 
لكــن مثلما حدث في نهائــي كأس الرابطة في 
تشرين الثاني، انتصر سيلتيك أمام نفس املنافس 

وبالنتيجة ذاتها.
وقاد املدرب بريندان رودجرز، فريقه سيلتيك للقبه 

احمللي السادس، في موسمني مع النادي.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تستضيف دبي نهائيات سلسلة أتكو العاملية 
لإلسكواش، والتي تسدل الستار على موسم 
منافسات اجلولة العاملية، وتقام بنادي اإلمارات 
للجولــف برعاية مجلس دبــي الرياضي خالل 
الفترة من 5 إلى 9 حزيران املقبل، مبشاركة أملع 

العبي والعبات االسكواش في العالم.
وأعلنــت اللجنــة املنظمــة لنهائيــات دبي 
لإلســكواش عن طــرح تذاكر احلــدث، والذي 
يتنافــس فيه متصــدرو التصنيــف الثمانية 
األوائل على ســلم ترتيب السلسلة العاملية، 
والذيــن حصدوا العدد األكبر مــن النقاط في 
-2017 الثماني ملوســم  بطوالت السلســلة 
2018، ومــن أبرزهم في فئــة الرجال، املصريان 
الشوربجي، وعلي  الشــقيقان محمد ومروان 
فرج وطارق مؤمن، واألملاني ســاميون روزنر.. في 
الالتي  حني تضم قائمة محترفات االسكواش 
حجــزن مكانا لهن فــي النهائــي، املصريات 
نور الشــربيني ونــور الطيب ورنيــم الوليلي، 
والنيوزيلنديــة جويل كينج التي تســجل أول 

ظهور لها في دبي.
ومن املقرر، أن تكشف بطولة عالم البريطانية 
املفتوحة لإلســكواش، آخر البطوالت املؤهلة 
إلى نهائيات دبي، والتي جتري حالياً في اململكة 
املتحدة عن مزيد من األســماء املشــاركة في 
النهائي، بعد ختام منافســاتها فــي 20 أيار 

اجلاري.

سيلتيك يحرز ثالثية 
تاريخية في أسكتلندا

دبي تضّيف 
نهائيات الجولة 

العالمية لإلسكواش
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روما ـ وكاالت:
أكدت الرومانية سيمونا هاليب، التي 
املاضي، في  العام  ستكرر ســيناريو 
للتنس،  املفتوحة  روما  نهائي بطولة 
أمــام األوكرانية يلينا ســفيتولينا، 
أنها ســتخوض هذه املباراة، كفرصة 
كبيرة، للثأر من خســارتها للقب في 

العام املاضي. وحجزت املصنفة األولى 
عامليــا، مقعدها في نهائي البطولة، 
بعدمــا فازت فــي نصــف النهائي، 
أمس على الروســية ماريا شارابوفا، 
مبجموعتــني لواحدة، بواقع 4-6 و1-6 
و6-4، لتضرب موعدا مع سفيتولينا 
التي أطاحت قبلها باإلستونية آنيت 

كونتافييــت، مبجموعتني من دون رد، 
بواقع 6-3 و1-6.

تصريحاتها  خــالل  هاليــب  وأكدت 
عقــب اللقــاء "إنها فرصــة جيدة، 
في  ملواجهة سفيتولينا  التأهل  بعد 
مباراة  ســتكون  جديد.  من  النهائي 
جيدة، ولكن أمتنى أال تعاودني اإلصابة 

مجددا".وتابعت "بــدأت مباراة العام 
املاضي بشكل جيد أمام سفيتولينا، 
وأعرف كيف أواجهها، ولكنها تبقى 
إنها العبة كبيرة  منافســة صعبة. 
وعلــي أن أكــون في قمــة تركيزي 
الذي  لألســلوب  جيدا  للتخطيــط 

سألعب به داخل امللعب".

هاليب تتطلع للثأر من سفيتولينا



السليمانيةـ  أثير الشويلي*
ســيطر التعادل اإليجابي على 
احــداث مباراة فريقــي الدفاع 
املدنــي والبيشــمركة  الودية 
االخير  ملعب  احتضنهــا  التي 
اذ انتهت نتيجــة املباراة بهدف 
للضيوف  ســجل  فريــق  لكل 
الالعب علي كرمي، وبهذه املباراة 
اختتم فريق الدفاع املدني لكرة 
القدم معســكره التدريبي في 
محافظة الســليمانية حتضيرا 
املؤدية  النهائيــة  للتصفيــات 
الى الــدوري املمتاز حيث خاض 
مباراتــن االولى مــع فريق چيا 
انتهت بالتعادل االيجابي بثالثة 
اهدف لكل فريق ومباراة الثانية 
التي  البيشــمركة  فريــق  مع 
انتهــت ايضا بالتعــادل بهدف 

لكل منها.
وكانــت لنــا وقفــة ســريعة 
مع االمــن املالي لفريــق نادي 
عبد  بشــير  املدنــي،  الدفــاع 
الســادة، الذي التحــق بالوفد 
املعســكر  عن  ليحدثنا  موخرا 
حيث قال بالتأكيــد هدفنا هو 
احلفــاظ على جاهزيــة الفريق 
وتصعيد مســتوى اللياقة قبل 

التصفيات  الى معترك  الدخول 
النهائية، ومعسكرنا كان مثمرا 
حيث توفــرت لنا مالعب جيدة، 
الفريق  فيهــا  قــدم  ومباراتن 
مستويات جيدة نأمل ان يستمر 
والعزمية  الــروح  بنفس  الفريق 
بغية التاهل الى األدوار املقبلة .

السادة: معسكرنا  واضاف عبد 
ابتدأ منــذ يوم االحــد املاضي 
السبت  االول  يوم امس  واختتم 
وحتقــق فيها كل مــا يحتاجه 
الفريــق مــن االمــور الفنيــة 
واالداريــة وحاولنا جهد االمكان 

الفريق قبل  االجــواء  ان نغيــر 
الدخول في التصيفات النهائية 
املمتاز،  الــدوري  الــى  املؤديــة 
وعمــل الهيئة االداريــة للنادي 
مشــترك وهدفنا ايصال النادي 
باســمه  تليق  التي  املواقع  الى 
والعمل بالنفس الواحد يسهم 
دائما  نعمل  النجاح،  في حتقيق 
باملمكن وحرصنا على النادي هو 
من يدفعنا الــى ايصاله ألعلى 

املراتب.

* إعالم نادي الدفاع املدني

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقــود طاقمنا الدولــي )نخبة 
الكؤلــف مــن مهند  آســيا( 
والدكتور  وساط،  حكم  قاسم 
واثق مدلل حكم مســاعد، في 
الســاعة التاســعة والنصف 
من مســاء اليوم االثنن مباراة 
الكويتــي  الســاملية  فريقــي 
في  املصري  السكندري  واالحتاد 
ملعب اجلوهرة املشــعة مبدينة 
الرياضية ضمن  امللك عبد اهلل 
للمجموعة  الثانيــة  اجلولــة 
الثانية في املنافسات التأهيلية 
لألنديــة  العربيــة  للبطولــة 
اململكة  اجلارية منافساتها في 

العربية السعودية.
وســبق لطاقمنا ان قاد مباراة 
اخلميس،  اقيمت  التي  االفتتاح 
االفريقي  النــادي  فريقــي  بن 
التونســي واليصلي السعودي 
التــي انتهت بالتعــادل 2 ـ 2، 
حيث كان طاقمنا مهند قاسم 
للوسط واملساعد األول الدكتور 
واثــق مدلل، واملســاعد الثاني 
اإلماراتي زايد داود واحلكم الرابع 
رضوان جيــد من اجلزائر، ومقوم 

احلكام السعودي خليل جالل.

الدولي،  احلكم  مســاعد  وقال 
نخبــة آســيا، الدكتــور واثق 
من  هاتفي  اتصــال  في  مدلل، 
جــدة، ان النجــاح فــي اللقاء 
األول، واحلصــول علــى تنقيط 
متميز، أسهم في ارتفاع اجلانب 
لتحقيق  واالســتعداد  املعنوي 
االفضل في لقــاء اليوم برفقة 
إلى  الطاقم املســاعد، مشيراً 
ان الــدورة التأهيلية، لنهائيات 
البطولــة العربيــة، تشــكل 
تنافســاً بن االندية الـ 8 التي 
توزعت بــن مجموعتن يتأهل 

اول كل مجموعة إلى دور الـ 23 
لبطولة االندية العربية االبطال 

التي تنطلق شهر آب املقبل.
يشــار إلى ان اجملموعــة االولى 
تضم  التأهيلية،  باملنافســات 
والنادي  اللبناني  النجمة  أندية، 
والفيصلي  التونسي  االفريقي 
الســعودي والوئــام املوريتاني، 
الثانية  اجملموعــة  تتكون  فيما 
الكويتي  الســاملية  أندية،  من 
التونسي  الســكندري  واالحتاد 
واساس  املغربي  الرباط  والفتح 

تيليكوم اجليبوتي.
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»األثقال« يعسكر 
في أذربيجان

»السلة« يشارك في بطولة 
البحرين الرمضانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد املركزي لرفع االثقال زج 6 رباعن ورباعة 
في معســكر تدريبي باذربيجان يستمر 55 يوما. 
وذكر رئيس االحتاد محمد مزعل ان االحتاد يطمح 
بتحقيق نتائج طيبة في احملفل االسيوي. مشيرا 
الى اشــراك 6 رباعن اضافة الى رباعة سيشرف 
عليها املدرب الكابنت عباس احمد فيما سيشرف 
على منتخب الرجال كل من الكابنت محمد جواد 
وعبدالكرمي كاظم حيث ســينطلق املعســكر 

نهاية االسبوع املقبل.
وســتنطلق دوره االلعاب االسيوية في اب املقبل 
باندونيسيا. وكان العراق قد حقق التصنيف ٢٤ 
في آخر دورة في كوريا بواقع وسام ذهبي و3 برونز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي لكرة السلة موافقته على 
مشاركة منتخبنا الوطني في مباريات بطولة 
البحرين الدولية الرمضانية التي ســتقام في 
املنامة للمدة من  الرئيسة بالعاصمة  القاعة 

22-27 آيار اجلاري.
أعلن ذلــك زيني محمد حســن الســكرتير 
التنفيذي لالحتاد وقــال: ان الدعوة وجهت الى 
15 العبــاً من مختلف االندية املشــاركة في 
الدوري املمتاز حلضور تدريبات املنتخب الوطني 
اجلارية حالياً في قاعة الشــعب املغلقة حتت 
اشــراف املدرب التركي مصطفى دارين واملالك 

التدريبي املرافق له.
واضاف زيني: ان الالعبن الذين مت اختيارهم هم 
مــن فريق النفط احملترف اجملنــس دمياريو وعلي 
عبداهلل وكرار جاسم ومن فريق الشرطة علي 
مؤيد ونــورس ضرار وذوالفقار فاضل وحســن 
صالح ومن فريق الكهرباء حسان علي عبداهلل 
ومــن نفط اجلنــوب ذوالفقار فاهم وجاســم 
محمد ومن امليناء علي حامت وحيدر جمعة ومن 
الكرخ محمد عبداخلالق ومن فريق احللة ايهاب 
حسن اضافة الى املغترب العراقي في االمارات 

تيمور حسن.

المغرب ومنغوليا يحّضران 
قبضاتنا للدورة اآلسيوية

بغداد قاسم شالكه
 استعدادا للدورة االسيوية املقبلة والتي من املؤل 
اقامتها في اندونيســيا شهر آب  املقبل تنطلق 
يوم الســبت املقبل تدرييــات املنتخب الوطني 
باملالكمة  على حلبة مركــز بغداد التخصصي 
في ثاني القمة التحضيرية اكد ذلك نائب رئيس 
اللجنة االوملبيــة رئيس االحتاد العراقي باملالكمة 
بشــار مصطفى حيث اشار : بعد ان امت املنتخب 
القمة التحضيرية االولى لالعداد في مشاركته 
ببطولة العرب املاضية ، يباشر املنتخب بالقمة 
التحضيرية الثانية باقامة معســكر تدريبي في 
بغداد ويليه معكســر خارجي من املؤمل اقامته 
في املغرب قبل املشــاركة فــي بطولة منغوليا 
الدولية والتــي تعد ثاني محطة اعــداد للدورة 

االسيوية.
واضاف: نســعى خالل مشــاركتنا فــي بطولة 
منغوليا الدولية مــن حتقيق نتائج طيبة ناهيك 
عــن فائدة االحتــكاك لالعبن حيــث من خالل 
اكتســاب اخلبرة ورفع املســتوى الفني والبدني 
للمالكمن اذا ان بانتظارها مهمة اسيوية كبيرة 
لذلك نســعى الســتغالل الوقت وزج منتخبنا 
في اكثر من معســكر وبطولــة من اجل حتقيق 
نتائج تليق باســم املالكمة العراقية حيث على 
مدى الســنوات املاضية كانت املالكمة العراقية 
حاضرة  في البطوالت االســيوية . ونســعى ان 
نكون حاضرين في الدورة االســيوية املقبلة في 
ضــل وجود نخبة مميزة مــن املالكمن نتوقع لها 

النجاح في الدورة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بغداد ـ فالح الناصر:

وفقــا لتوجيهات وزير الشــباب 
والرياضة عبد احلســن عبطان، 
فقد اشــترك وفد العراق املؤلف 
من معاون مدير عاد دائرة شــؤون 
األقاليــم واحملافظــات ســوالف 
حســن وممثــل دائــرة العالقات 
والتعاون الدولي انعام كاطع في 
مؤمتــر »دور الرياضــة في حتقيق 
التنمية املســتدامة« الذي اقيم 
في العاصمــة البحرينية املنامة 

مؤخراً.
وبحســب معاون مدير عام دائرة 
شــؤون األقاليــم واحملافظــات، 
ســوالف حســن، فــان احلضور 
العــراق كان مثمــراً فــي املؤمتر 
اخلاص بــدور الرياضة في حتقيق 
مت  حيث  املســتدامة،  التنميــة 
ناقشــة 4 محــاور رئيســة في 
في  الرياضة  دور  أولهــا  املؤمتــر، 
تنفيــذ االهــداف االجتماعيــة 
للتنميــة املتســتدامة، وثانيها 
دور الرياضي فــي تنفيذ االهداف 
املستدامة،  للتنمية  االقتصادية 
اما احملور الثالث فكان دور الرياضة 
فــي تنفيــذ االهــداف البيئية 
كان  والرابع  املستدامة،  للتنمية 
دور الرياضة في تفعيل الشركات 
التنميــة  الهــداف  الرياضيــة 

املستدامة.
وبــن حســن، ان املؤمتر شــهد 
املشــاركة  الدول  جتــارب  عرض 
التجربة  اســتعراض  ايضــا  ومت 
العراقيــة ضمــن برنامــج رفع 

باعتبارها  املالعــب  عــن  احلظر 
اهم االحــداث الرياضية في املدة 
االخيرة، بالتنسيق مع احتاد الكرة 
اضافة  االخرى،  الساندة  واجلهات 
إلى كيفية تفعيل دور الشركات 

الرياضية من خــالل التعاون بن 
املؤسســات الرياضيــة مع وزارة 
واملساهمة  والرياضة  الشــباب 
في تنفيــذ البرنامج الذي يرتقي 
ويحقــق  العراقيــة  بالرياضــة 

االهداف املنشودة.
وتابــع قائال: كما مت اســتعراض 
كيــف مت تفعيل امللــف وتأكيد 
الصورة املشرفة عن العراق واجناح 
الهدف الذي مت رســمه مما اعطى 

املشاركن  لدى  ايجابيا  مؤشــرا 
التعامل  آليــات  املؤمتــر عن  في 
العراقي وتسخير اجلهود والعمل 
الصحيح وتنفيذ البرنامج املهم 
املتعلــق في رفع احلظــر، وكأول 
خطــوة كان رفــع احلظــر عن 3 

مالعب تعد مؤثرة جداً.
دائرة شــؤون  معاون مديــر عام 
وزارة  فــي  واحملافظات  األقاليــم 
ان  اوضح  والرياضــة،  الشــباب 
هنالك العديــد من النقاط التي 
سجلتها مفكرة الوفد العراقي، 
منهــا ضــرورة خــروج املؤمترين 
بتوصيات عدة ميكن لها ان تكون 
ولتجارب  للمشــاركن  نافعــة 
الــدول العربية، كمــا ضرورة ان 
يتم استعراض برامج دول فقيرة 
الرياضية،  املنشــات  قلة  تعاني 
فالتركيــز كان كبيرا على آليات 
عرض  يتطلب  وهذا  االســتثمار 
مناذج لدول فقيــرة ميكن دعمها 
للتطور وتنفيــذ برامج متقدمة 

فيها.
وذكر ان وفدنا العراقي، عمل على 
تبادل االحاديث مع الوفود العربية 
وزير  هدايا  تقدمي  مع  املشــاركة، 
عبد  السيد  والرياضة  الشــباب 
إلى  الوزارة  ودروع  احلسن عبطان 
الوفود املشاركة لتعزيز العالقات 
واالســقاء  العراق  بــن  االخوية 

العرب.

العراق يشارك في مؤتمر »دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة«
ضّيفته البحرين بحضور عربي واسع

وفدنا يتحدث في املؤمتر

فريق الدفاع املدنيطاقمنا التحكيمي في لقاء االقتتاح
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم االثنــن مباراة واحدة في 
اجلولة 27 لــدوري الكرة املمتاز جتمع 
فريقــي نفــط الوســط )عندليب 
في  )القيثــارة(  والشــرطة  الفرات( 
ملعب النجف، وجترى يوم غٍد الثالثاء، 
4 مباريــات، حيــث يضيــف ملعب 
الشعب الدولي مباراة فريقي الطلبة 
والديوانية، ويلتقــي أمانة بغداد مع 
االول،  ضيفه فريق كربالء في ملعب 
فيما جترى فــي ملعب النجف مباراة 
النجف امام زاخو، ويضيف السماوة 

في ملعبه فريق البحري.
وتقام بعــد غٍد االربعــاء 4 مباريات 
تقام  الشــعب  ايضا، ففــي ملعب 
ويلتقي  والنفط،  اجلوية  القوة  مباراة 
في ملعــب ميســان الدولي فريقي 
نفــط ميســان والكهربــاء، وتقام 
مبــاراة فريقي احلســن وامليناء في 
ملعــب التاجي، ويلعــي الصناعات 
الكهربائيــة امام نفــط اجلنوب في 
ملعب الصناعــة.. وتختتم مباريات 

اجلولة، اخلميس، بلقاء احلدود والزوراء 
في ملعب التاجي.

املباريات تقام في الســاعة  وتقــام 
الرابعــة والنصف عصرا باســتثناء 
مباريــات القــوة اجلويــة والنفــط 
ميســان  ونفط  والديوانية  والطلبة 
 10 الســاعة  في  فتجرى  والكهرباء 

مساء.
يذكر ان فريق الزوراء يقف في صدارة 
الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما يقف 
الشرطة ثانيا وله 55 نقطة متفوقا 
علــى اجلوية ثالــث الالئحة والنفط 
باملركــز الرابع بفارق االهداف، ويحتل 
النجــف املرتبــة اخلامســة وله 42 

نقطة.
الزوراء وســع فارق النقاط مع  وكان 
املنافســن بفوزه علــى زاخو بثالثة 
اهداف مقابل هدف واحد، في اجلولة 
الســابقة، في حن تعثر الشــرطة 
ثانــي الالئحــة امام نفــط اجلنوب 
تعادل  كما  لهدف،  بهدفن  وخســر 
القــوة اجلويــة امام نفط ميســان 
بهــدف ملثله، في حــن كان النفط 
متميــزا في اجلولة الســابقة بفوزه 

على الصناعــات الكهربائية باربعة 
لهدف واحد.

اما في سباق الهدافن، فيأتي العب 
القوة اجلوية أمجد راضي أوالً وله 16 
نادي نفط ميســان  هدفاً، ثم العب 
وســام ســعدون فنجان برصيد 15 
هدفا، ثم مهند علي من الشــرطة 

وله 14 هدفاً.
من جانبه، توقع عماد محمد، مدرب 
نفط الوســط، مبــاراة صعبة أمام 
الشرطة اليوم، مشيرًا إلى أن فريقه 
سيســعى للفوز، خاصــة أن املباراة 

ستقام على ملعبه.
وقال عمــاد محمد فــي تصريحات 
صحفيــة »املباراة لن تكون ســهلة 
على الطرفن، نحن ســنواجه فريًقا 
وخارج  اللقــب،  على  بقــوة  ينافس 
من خســارة وموقفه بدأ يتعقد في 
الئحة الترتيـــب برغــــم أنـه فـي 

الوصافـة«.
وأضــاف: »املبــاراة ســتكون نارية، 
وبالتالي ســيدخل املنافــس املباراة 
بقوة، في املقابل فريقنا أهدر الفرصة 
في آخر مباراتــن وأهدرنا أربع نقاط 

بعد تعادلــن مخيبن أمــام احلدود 
واحلسن«.

وأكمل: »املباراة ستكون على ملعبنا 
وهذه النقطة ستصب في مصلحتنا 
ونسعى الســتثمارها، فريقنا يقدم 
مســتوى جيًدا، لكن لــم نوفق في 
على  »ركزنا  األخيرة«.وتابع:  اللمسة 
هــذه النقطة خــالل التدريبات في 
األيــام املاضية وعلينــا تطبيق تلك 
املفردات في مباراة الشرطة«.وأوضح: 
بخياراتنا،  ونثــق  جاهــزون  »نحــن 
ســنلعب من اجل الفــوز كون نفط 
الوسط يبحث أيًضا عن االرتقاء في 

الئحة الترتيب«.
وواصل: »نعم هو موســم مختلف 
مســتوى  ودون  الوســط  لنفــط 
تقتصر على  لكن مهمتنا  الطموح، 
حتسن ترتيب الفريق، وعلينا استثمار 
جميع املباريات التي سنخوضها في 

ملعبنا«.
يشار إلى أن الشــرطة يحتل املركز 
الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد 
نفط الوســط فــي املركز التاســع 

برصيد 35 نقطة.

الزوراء يوّسع الفارق.. وصراع ثالثي على الوصافة

اليوم.. نفط الوسط يضّيف الشرطة في الجولة 27 لدوري الكرة 

تقرير

جانب من مباراة النفط والصناعات الكهربائية

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
ســمى احتاد كرة اليــد املركزي 
املــالك التدريبــي للمنتخــب 
الناشــئن  لفئــة  الوطنــي 
التصفيات  فــي  للمشــاركة 
اآلســيوية املؤهلــة إلى كأس 
العالم التي ستجرى في األردن 
للمــدة مــن 24 ولغاية 26 من 

شهر أيلول املقبل.
وبحســب رئيس احتــاد اللعبة 
التدريبي  سالم عواد، فان املالك 
للمنتخب يتألف من حيدر غازي 
مدربا وياســر ســعيد شاهن 
ووسام فاضل  مدربا مســاعداً 

مدربا حلراس املرمى.
ســيبدأ  املنتخــب  ان  وتابــع 

عطلــة  بعــد  بالتدريبــات 
حتضيراً  املبــارك  الفطــر  عيد 
لالستحقاق القاري املقبل، حيث 
يلعــب العراق فــي التصفيات 
منتخبات  من  تألفت  مبجموعة 
)كوريا اجلنوبية والهند وسوريا(.

* موقع احتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا االحتاد املركزي للكــرة الطائرة 
16 العباً لدخول املعسكر التدريبي 
حالياً  املقــام  الشــباب  ملنتخــب 
واملدرســة  الشــعب  قاعتي  فــي 
الشــباب  بــوزارة  التخصصيــة 
والرياضــة حتــت إشــراف املدربن 
سعد يحيى واحســان عبداحلسن 

وعادل جزه لالســتعداد والتحضير 
لتصفيات بطولة آسيا التي ستقام 
في البحريــن للمدة من 21-30 متوز 

املقبل.
دعوتهم  متــت  الذيــن  والالعبــون 
للمعسكر هم: ناصر جميل وماهر 
عدنان من فريق غاز اجلنوب ومنتظر 
محمد وحسن جمعة من الشرطة 

اســعد  ومصطفى  كرمي  وعبداهلل 
وعلي اخلفاجي وعبــاس عبدالكرمي 
من البيشمركة وغيث نعمة وعباس 
رياض من الشطرة وعلي صاحب من 
البحري واحمد حازم وعلي حســن 
من القوة اجلويــة واحمد حيدر من 
نفط ميســان وشــاهن شوان من 

اربيل واحمد رحيم من الكوفة.

تسمية المالك التدريبي لناشئة
 اليد تحضيرًا لمنافسات آسيا

قاسم ومدلل يقودان اليوم لقاء السالمية واالتحاد 
السكندري في تأهيلية البطولة العربية  

الدفاع المدني يختتم معسكر 
السليمانية بتعادلين إيجابيين

»شباب الطائرة« يواصل
 استعدادته لتصفيات القارة



فريال حسين

االعتقــادات تطمح إلــى احلقيقــة، لكنها ال 
تستتبع الطريق السوي دائماً للوصول اليها. 

ميكن أن تكــون االعتقادات كاذبة أو غير مدعمة 
باألدلة أو ال تستند إلى التفكير املعقول. وميكن 
أن تكون بغيضة أخالقياً، في حال كانت متيل إلى 
التمييز بني الناس الســيما على أساس العنصر 

أو الدين.
هنــاك اعتقادات كثيــرة أثبتــت التجارب عدم 
الصحيحة  التنشــئة  أن  كاالعتقــاد  صحتها 
للطفل تتطلب كســر إرادتــه بالعقاب البدني 
الشــديد، أو االعتقاد أن املتقاعدين ال يصلحون 

للعمل رغم مؤهالتهم وخبراتهم.
وهنــاك اعتقــادات خطيرة يؤمن بهــا الطغاة 
أو السجن  والدكتاتوريون كاالعتقاد أن االغتيال 
هو ما يضع حداً للمعارضني، أو أن احلرب هي احلل 

بدالً من الدبلوماسية في النزاعات.. وهلم جرا. 
ال يكفي أن ندين مثل هذه االعتقادات، ونتجنب 
األفعــال املؤذية التي يحتمــل أن تنتج عنها بل 
يجب أن نتصدى حملتوى االعتقاد نفسه خصوصاً 
إذا كان ميثل موقفاً سياسياً تدعمه السلطات، 
أو عرفــاً مغلوطاً تغرســه العــادات والتقاليد 

االجتماعية.
ولألسف، هناك الكثير من االعتقادات البغيضة، 
وهي سائدة ومتجذرة في مجتمعنا ومجتمعات 
أخرى في العالم كاالعتقــاد أن املرأة أدنى قيمة 
مــن الرجل، وأقــل منه كفــاءة، وال متلك قدرته 
على العمل أو حتمل املســؤولية، وأن املسؤولية 
الوحيدة القــادرة على حتملها هي البيت ورعاية 

األطفال.
هذا االعتقاد ليس خاطئاً فحسب بل هو بغيض 
ومشــني ومجحف ألنــه يحكم علــى نصف 
البشرية بالدونية، فيما مينح التفوق جلنس واحد.

أقرأ اآلن في تقرير عــن جوائز نوبل التي حصلت 
عليها املرأة بعــد جناحها املضطــرد في انتزاع 
حقوقها فــي دول العالم املتقدم، وازدياد فرصها 
في اإلجناز واملنافسة في شــتى اجملاالت، مفندة 
بذلــك جميع االعتقــادات واألفــكار النمطية 

املسبقة عنها.
من عام 1901 حتى عام 1960، أي خالل 59 عاما، 

حصلت 12 امرأة على جائزة نوبل.
لكن من عام 1981 حتى عام 2000، أي في ظرف 
19 عامــاً فقــط، حصلت 11 امــرأة على نفس 
اجلائزة، ونفس الرقم تقريبــاً، خالل أقل من ثلث 
املدة. فمن عام 2001 حتــى عام 2016 )15 عاما 
فقط( حصلــت 19 امرأة على جائــزة نوبل، ما 
يؤكــد أن املرأة كانت حاضرة كل عام وبنســبة 

تفوق املرة الواحدة.
في املاضي قاموا بتقســيم البشر إلى "أبيض" 
و"أســود" و"أصفر"، وذهبوا إلى أن اللون األبيض 
هــو املتفــوق. وكان ذلك مجرد افتــراض وليس 
حقيقــة، ألن احلقيقــة مدعمة باألدلــة، بينما 

االفتراض هو ما نقبله صحيحاً دون أي دليل.
الرجال والنساء متساوون. 

كال اجلنسني شكال احلياة وتقاسماها معاً. 
وال أحد أفضل من اآلخر. 

من األفضل: الرجل
 أم المرأة؟

عّبر املمثل ظافر العابدين 
خالل حديثــه الى احدى 
فخره  عن  الفنية  املواقع 
بجائــزة املوريكــس دور، 
في  دوره  تلقاها عن  التي 
الدنيا"  "حالوة  مسلسل 
معداً أن هذه اجلائزة لكل 

فريق العمل.
ان  ان كان يجــد  وعمــا 
هناك من استحق اجلائزة 
التصويت  أن  غيره، قــال 
وقــال:  للجمهــور،  كان 
"بالطبــع هنــاك ممثلني 
مميــزة".  أدواراً  قدمــوا 

متمنياً لهم التوفيق.
في  يطــل  الذي  ظافــر 
أوجيني  ليالي  مسلسل 
أن املسلسل يتكلم  قال 
عن حقبة زمنية جميلة 

جدا.

كشــف الفنــان عاصي 
احلالنــي  أنه في شــهر 
يقوم  املبــارك  رمضــان 
على  الدينــي  بواجبــه 
ويشــمل  وجه،  أكمــل 
ذلــك الصــالة و الصيام 
و الــزكاة، مشــيرًا أنــه 
عن  التحــدث  يحــب  ال 
التي  اإلنسانية  الواجبات 
يسلك مسارها ليس في 
شــهر اخلير فقــط، وإمنا 

على مدار األيام .
وقال: " في شهر الرحمة 
اجلميــع  إلــى  اتوجــه 
باملباركــة راجًيا من اهلل 
عــز و جل أن يعــم اخلير 
أرجــاء  كل  الســالم  و 
وتابع  العربــي.  الوطــن 
" الواجــب اإلنســاني و 

الدينــي وأي مبادرة أقوم 
الكرمي  الشــهر  في  بها 
تكون بعيــدة عن العلن، 
ألن األمــر بينــي و بــني 
اهلل، أمــا علــى صعيد 
آخر و بحســب التقاليد 
لقاء  فهناك  الرمضانية 
يومــي مــع األصدقاء و 
األهل، ومبا فــي ذلك من 
اجتماعي  وتواصل  مودة 

حقيقي ال افتراضي .

الثقافــة  وزيــر  صــرح 
اللبنانــي الدكتور غطاس 
اخلــوري، "أن فــوز فيلــم 
للمخرجة  "كفرناحــوم" 
"جلنة  بجائزة  لبكي  نادين 
مهرجان  فــي  التحكيم" 
مدعاة  الســينمائي،  كان 
للبنــان  واعتــزاز  فخــر 
وخملرجيه الشباب املبدعني. 
أي  يدرج  لــم  وانه  خاصة 
فيلم لبناني في املسابقة 
الرســمية ملهرجــان كان 
1991، عندما  العــام  منذ 

شــارك فــي املســابقة 
وقتها فيلم "خارج احلياة" 
للمخــرج الراحــل مارون 
بغــدادي، وحاز فيها جائزة 

جلنة التحكيم".

ظافر العابدين

نادين لبكي

عاصي الحالني

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

تعانــي العديد من النســاء مــن التعب 
املوظفة،  وبالتحديد  أيام رمضان،  واالرهاق 
اذ ان عليها بعد العــودة من العمل البدء 
بالتحضير لوجبة اإلفطار، ووجبة اإلفطار 
تختلف عن أي وجبة غداء أخرى بســبب 
الوقــت احملــدد لهــا، على عكــس بقية 
الوجبات في األيــام االعتيادية التي تتغير 

مواعيدها كل يوم.
بعض النساء تقوم مبســاعدتهن بناتهن 
وأحيانا أبناؤهن، في حال عملت على تعزيز 
روح املساعدة والتعاون فيهم من الصغر، 
لكن ما هو دور الرجل في هذا املوضوع؟ هل 
ميكن للرجل الصائم ان يقدم يد املساعدة 
الــى زوجته في تلك األيــام بالتحديد؟ ام 
انــه كما تصــوره بعــض الكاريكاتيرات 
على مواقع التواصل االجتماعي، ال يحرك 

ساكنا بحجة الصيام؟
تقول اســراء املفتي املوظفــة في احدى 
دوائر الدولــة: الرجل مهمتــه هي االكل 
في رمضــان، فزوجي وابنائــي لم يقدموا 
لــي املســاعدة، حتى في بعــض احلاالت 
االســتثنائية كأن ارجع متأخرة بســبب 
الزحامــات املرورية، او اجتمــاع في نهاية 
الدوام، فأيضــا أكون ملزمة بتهيئة وجبة 
اإلفطار. واحيانا اشعر باني ماكنة تشتغل 
بأضعاف مــا حدد له مــن إمكانات، لكن 
ليس امامــي خيار اال ان البــي حاجاتهم 

فهم حياتي واساس سعادتي.
وبالتأكيد هناك رجــال يختلفون عن زوج 
املفتي، ويقدرون تعب زوجاتهم ويحرصون 
على تقدمي املســاعدة اليهن مثل محمد 
عبد القــادر، يعمل تاجرا حيث قال: أحيانا 
اساعد زوجتي في حال دعت احلاجة، لكني 
عادة عندمــا ارجع الى البيــت اجدها قد 
أكملت مهمتها علــى اكمل وجه، فأقوم 

مبســاعدتها وقت اإلفطار، بتهيئة املائدة، 
لدي ابنــة صغيرة، وثالثــة أوالد، اكبرهم 
يســاعدها في شــراء ما حتتاجــه إلعداد 
املائدة، فذلك أيضا يجنبها التعب واالرهاق 
في اثناء السير حتت اشعة الشمس، لذلك 
فاجد اننا نساعدها كل حسب امكانياته.
هناك زوجات لســن بحاجة الى مساعدة 
ازواجهن مــع انهن موظفــات وصائمات 
لكنهن سعيدات ويشــعرن براحة كبيرة 
فكيــف يحدث ذلك؟ هذا مــا حتدثت عنه 
زينــة ياســني، موظفة فــي وزارة التربية 
قائلة: بالنســبة الي احمد اهلل على انه 
بدراستهن  ببنات النهن مجتهدات  رزقني 
وباعمال املنــزل، حيث اعتمد عليهن بكل 

شــيء التنظيف، والطبخ، لذلك فلست 
بحاجة الى مساعدة من قبل زوجي، لكني 
بنحو عام اجد انه من العدل واالنصاف ان 
الى شريكة حياته،  الزوج املساعدة  يقدم 
وعليه ان يعرف ان االجهاد والضغط ميكن 
ان يؤدي الــى تدهور صحتهــا، وحينذاك 
ســيضطر الى القيام بأكثر من عمل ولن 

تكون مجرد مساعدة بسيطة.
الرجل يكفيه تعب العمل خارج البيت، فال 
ميكن ان يطلب منه مساعدة زوجته التي 
ينحصر دورها بأعمال البيت، هذا ما ذكره 
عمــر محمد، وأضاف: انــا اعمل بالنجارة 
وهــذا العمــل يحتاج الى جهــد كبير ال 
ميكــن ان يتصــوره البعض، امــا زوجتي 

فهي ربة بيت، كل ما تفعله هو التســوق 
والطبخ الن التنظيف واألمور األخرى التي 
يحتاجها البيت تقوم بها زوجة ابني، فهل 
من املعقــول ان أكون مطالبا مبســاعدة 
زوجتي، وانا أصل الى البيت منهكا متاما ال 

اقوى حتى على الكالم.
بالنسبة الي وجدت ان عمر محمد محق، 
وكل من حتدث بشــأن املوضوع أيضا لديه 
وجهــة نظــر صحيحة ومعقولــة، وهنا 
نستشف ان املســاعدة ليست الزاما، وال 
حتــى واجبا، اذ تتعلق املســاعدة بحاالت 
وظــروف معينــة تتصــل بطبيعة عمل 
الرجل وحالة املرأة ان كانت موظفة او ربة 

بيت و... رمضان كرمي.

الرجل الصائم.. الى أي مدى تصدق الشائعات عنه

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أتقدم بكل آيات الشــكر والعرفان لكل 
األخوة واألخــوات من الرجال والنســاء 
شباباً وشيوخاً ممن آمنوا مبشروعنا بإجتاه 
بناء الدولــة املدنية على ما مت بفضلهم 
من إنتصــار مــا كان أن يتحقــق لو ال 
دعمهم لنا ووقوفهم إلى جانبنا. وأؤكد 
لهم إنني “املهندس آراس حبيب محمد 
كرمي” ســأكون صوت املواطن في البرملان 

العراقي القادم.
و إننا على العهــد باقون لتنفيذ كل ما 
قطعناه من عهود ووعود. وبودي أن أشير 
إلــى إنه بالرغــم من إعتــزازي بالبرملان 
العليا  التشــريعية  بوصفه الســلطة 
في البالد وهو شــرف لــكل من يحمل 
عضويته، لكنه بالنسبة لي ليس هدفاً 
بحد ذاته، بقدر ما هو وســيلة لتحقيق 
مشــروع البنــاء والتنميــة والعدالــة 

اإلجتماعية.
وبهذه املناســبة أتقدم بالشكر للسيد 
رئيــس إئتالف النصــر الدكتــور حيدر 
العبــادي الذي كان خير عــون في تذليل 
كل الصعاب التــي واجهتنا ونحن نحث 
اخلطى نحو هذا اإلســتحقاق اإلنتخابي 

املهم في تاريخ بلدنا.
العليا  للمفوضيــة  موصول  والشــكر 
املســتقلة لإلنتخابــات التي أشــرفت 
بكفــاءة ومهنيــة علــى هــذا العرس 
اإلنتخابي بالرغم من كل الضغوط التي 
مورست للتأثير سلباً أو لتشويه احلقائق.

وفق اهلل اجلميع وإلــى املزيد من التقدم 
واإلنتصار.

أخوكم املهندس
آراس حبيب محمد كرمي

نيللي  الفنانــة  عّبرت 
كرمي عن سعادتها بفوز 
الفيلم املصري "يوم الدين" 
بجائــزة خاّصة فــي مهرجان كان 
الســينمائي، وهي جائزة فرانسوا 

شاليه.
وقالت نيللي، خالل حديث خاص إلى 
احد املواقع الفنية، إنها تُهّنئ كّل 
صّناع الفيلم، وعلى رأسهم مخرج 
شــوقي،  أبوبكر  العمــل  ومؤلف 
موّضحــة أن الســينما املصريــة 

وضعت قدمها علــى العاملية منذ 
ستينيات القرن املاضي، لكن كانت 

محتاجة إلى التطوير واحلداثة.
وأوضحت نيللي أّنها ما زالت تقوم 
بتصوير َمشــاهدها في مسلسل 
"اختفــاء"، مشــيرة إلــى أنهــا 

ستنتهي من التصوير في النصف 
الثاني من شــهر رمضــان املبارك، 
معربة عن ســعادتها بــردود فعل 
املشــاهدين بالعمل فــي احللقات 

األولى.
وبّينــت أّن مسلســل "اختفــاء" 

ســيحمل العديد ِمــن املفاجآت، 
باالشتراك  أّنها ســعدت  مضيفًة 
فــي العمل مــع النجم هشــام 
ســليم، الذي سبق واشترك معها 
فــي فيلم "أنت عمــري" مع هاني 

سالمة ومّنة شلبي.

نيللي كريم تهنئ فريق فيلم "يوم الدين" لفوزه في "كان"
الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفــل موقــع "غوغــل" العاملي 
وخطيبته  هــاري  األميــر  بزفــاف 
املمثلــة األميركية ميغــان ماركل 
على طريقتــه اخلاصة واملعتادة في 
االحتفال بأبــرز وأهم األحداث التي 

يشهدها العالم.
ونشر املوقع على صفحته الرئيسة 
لوحة يظهر فيها العروســان وهما 
ميســكان بيد بعضهما، ويســيران 

وسط اجلماهير يلوحان لهم.
امس في  الزفــاف  وأقيــم حفــل 
كنيسة سانت جورج في ويندسور، 
شــخص  الـ600  نحــو  بحضــور 

بينهــم الكثيــر من جنــوم العالم 
جورج  العاملي  كاملمثل  واملشــاهير 
البريطانية  احملامية  وزوجته  كلوني، 
مــن أصــول لبنانيــة أمــل علم 

الدين، والعب كرة القدم الشــهير 
دايفيد بيكهــام، وزوجته فيكتوريا، 
واإلعالميــة األميركية أوبرا وينفري 

وغيرهم الكثير.

الصباح الجديد - وكاالت:
توفي كو بون-مو رئيس مجموعة 
"إل جي"، رابــع أكبر مجموعة 
في كوريــا اجلنوبية، على وفق 

وكالــة  نقلــت  مــا 
"يونهاب" لألنباء.
جي"  "إل  وقالت 
وهــي  كــورب، 
شــركة قابضــة 
تضــم مجموعــة 
تتنــوع  شــركات 
مــن  أنشــطتها 
ت  نيــا و لكتر إل ا

الكيماويات،  إلــى 
إن رئيســها 
من  البالغ 
لعمــر  ا

73 عاما كان مريضا.
وكان كــو بون-مو أدخل األســبوع 
املاضــي إلــى املستشــفى، حيث 
خضع لعملية جراحية في الدماغ. 

عن وقالت )يونهاب(  نقال 
لني  و فــي مسؤ
نــه الشركة  أ
فــض  ر
عالجات 

إلبقائه 
قيد  على 

احلياة.
وخالل عمل كــو بون-مو على رأس 
اجملموعة ألكثر من عشــرين عاما، 
كبيرا،  ارتفاعا  مبيعاتها  ســجلت 

وبلغت 160 تريليون وون )148 مليار 
ثالثني  مقابل  املاضــي،  العام  دوالر( 

ترليون في 1994.
تــــفـــــيد  و
معلومــات 
ان كــــو 
ان  طلب 
يتولــى 
ابنــــه 
لتبني  با

كــو 
- نــغ ا كو
مــو قيــادة 
اجملموعــة التي 
عائلته  عليها  تسيطر 
خلفا لــه. ويبلــغ كــو كوانغ-مو 

األربعني من العمر.

غوغل يحتفل بزفاف األمير
 هاري وميغان ماركل

وفاة رئيس "إل جي"

الصباح الجديد - وكاالت:
ســكان األرض على موعد مع ظاهرة 
الهالل العمالق، مســاء يوم اجلمعة 
أقرب  املقبل، حيث ســيكون علــى 
مســافة مــن كوكبنا، مــا يجعل 
وأكثر   5% أكبر بنسبة  يبدو  حجمه 

سطوعا بنسبة 11%.
ويقول علمــاء الفلك إن "التوهج 
احلاصل من دون ســقوط أشعة 
الشــمس املباشرة على سطح 
القمر، يتكون نتيجة ســقوط 
أشــعة الشمس على سطح 
إلــى  وانعكاســها  األرض، 
الذي بدوره يعكسها  القمر، 

من جديد إلى األرض. 
إلى  الزهرة  كوكب  وينضم 
حيث  العمــالق،  الهــالل 

ســيكون باإلمكان مشاهدتهما بالعني 
اجملــردة حتــى الســاعة 23:00 بتوقيت 
بغــداد، بعدها ســيختفي االثنان خلف 

األفق".
وجتدر اإلشارة إلى أن 27 من شهر حزيران/ 
فلكية  املقبل، سيشــهد ظاهرة  يونيو 

كبيرة، خسوف كلي للقمر سيكون من 
املمكن مشــاهدته في روســيا، وبلدان 
املســتقلة. وسيكون هذا  الدول  رابطة 
الواحد  القــرن  اخلســوف األطول فــي 
دقائــق،   103 وسيســتمر  والعشــرين 
وسيكون كوكب املريخ إلى جانب القمر.

سكان األرض على موعد مع الهالل العمالق

الصباح الجديد - وكاالت:
اختفــت بــزة الرجــل احلديــدي 
األصلية التي ظهرت في أول أفالم 
Marvel، من مستودع  سلســلة 
وتقـــدر  هوليوود،  في  املالبـــس 
قيمـــة البدلـة بنحـو 325 ألـف 

دوالر.
غير  أنفســهم  احملققــون  ويعد 
محظوظني ألنهم ال يستطيعون 
ســتارك"،  بـ"تونــي  االتصــال 
املليارديــر الذي حتــول إلى الرجل 
احلديدي "Iron Man" في سلسلة 
أفــالم "Marvel"، وكل ما عليهم 
اآلن هو االستمرار في التحقيقات 

بشــأن اختفاء البــزة التي حتمل 
اللونــني األحمــر والذهبي، والتي 
يرجــح اختفاؤها ما بني شــباط/
فبرايــر وأواخر نيســان/ أبريل من 
هذا العام، وفقا ملا ذكرته صحيفة 

لوس أجنليس تاميز.
وبحســب املتحدث باســم إدارة 
كريستوفر  أجنليس،  لوس  شرطة 
نو، فــإن موظف املســتودع كان 
بصدد التحقق مــن البزة، ثم قام 
بتشــغيل اإلنــذار عندما وجدها 

مفقودة.
ومت إبالغ شرطة لوس أجنليس التي 

بدأت التحقيق في الواقعة.

اختفاء بزة الرجل 
الحديدي من هوليوود!
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