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ال جدوى من مقترح قانون إلغاء االنتخابات

الحياة اللندنية :سائرون والنصر والديمقراطي الكردستاني
والقرار والوطنية في تحالف يعلن من الموصل
بغداد  -وعد الشمري ووكاالت:
بات انشــغال الشــارع العراقي
اليوم ،محصورا بعد إعالن النتائج
النهائيــة لالنتخابــات البرملانية
بأمرين أكثر من غيرهما ،ويتحدد
األول مبحاولــة متريــر قانــون في
البرملان إللغــاء نتائج االنتخابات،
فــي حني يتمحــور اآلخــر حول
التحالفــات بني الكتــل األكبر
الفائــزة فــي االنتخابــات ،وفي
هذا الصدد نشــرت جريدة احلياة
اللندنية تقريــرا يفيد بأن حتالفا
سيعلن من مدينة املوصل يضم
خمســة رؤســاء ائتالفات ،فيما
استبعد نائب تركماني إمكانية
مترير مقترح قانــون إللغاء نتائج
االنتخابــات ،بعد أن تــداول عدد
من الصحفيني والناشطني على
موقع التواصل االجتماعي فيس
بــوك ،وثيقــة تتضمــن مقترح
القانون.
وألن االنتخابــات البرملانيــة لم
تشغل الشارع العراقي وحده وامنا
شغلت الشارع الصحفي أيضا،
نالت نتائــج االنتخابات حصتها
في عــدد من الصحــف الكبيرة
ومنهــا احليــاة اللندنيــة التي
كشــفت امس االثنني ،ان لقاءات
وشــيكة ســتجمع بني خمسة
رؤســاء ائتالفات لتشكيل حتالف
سيعلن من مدينة املوصل.
ونقلــت الصحيفة عــن مصدر
مطلع قوله ان "لقاءات وشيكة

ســتجمع بــن رئيــس احلــزب
الدميوقراطــي الكردســتاني
مســعود البارزانــي ،مــع رئيس
احلكومة حيدر العبــادي وزعيم
التيــار الصدري مقتــدى الصدر،
إضافــة إلى زعيم حتالــف القرار
خميــس اخلنجــر و الوطنية اياد
عالوي ،لبلورة حتالف يبدو صعباً،
بعــد ان كســر الصــدر حاجز
البروتوكول فــي لقاء جمعه مع
العبادي".
واضاف املصدر الــذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،ان "اتصاالت
بدأت لعقد اجتمــاع بني الصدر
والعبــادي من جهــة ،والبارزاني
واخلنجر من جهة ثانية لتأسيس
الكتلــة األكبر التــي قد ينضم
إليها عالوي" ،مشيرا الى انه "يتم
في هذه األثناء اإلعــداد للقاءات
التي قد جتمع هذه الشــخصيات
خالل األيــام املقبلة ،ســواء في
شكل ثنائي أو جماعي".
وتابع ان "اقتراحــات يتم تداولها
في األوساط القريبة من التحالف
الذي يســعى الصدر إلى إعالنه،
تذهب إلــى امكان اختيار املوصل
مكانا ً إلعالن هذا التحالف".
أسباب عدة ال تلغي االنتخابات
فــي ســياق االنتخابــات ذاتــه،
اســتبعد األمــن العــام لالحتاد
اإلسالمي لتركمان العراق النائب
جاســم محمد جعفــر البياتي،
أمس االثنني ،إمكانية مترير مقترح

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيس تيار احلكمــة الوطني،
عمار احلكيم ،أمــس االثنني ،خالل
اســتقباله نائب رئيس اجلمهورية،
إياد عــاوي ،على ضــرورة االلتزام

مؤمتر سابق للصدر والعبادي "ارشيف"
قانون إللغاء نتائــج االنتخابات،
مشيرا الى أن هناك -عدة أسباب
ال تســمح بتمريره ،فيما أكد أن
هذا األمر مــن صالحية مجلس

النواب القانونية.
وقــال البياتي فــي حديث ملوقع
اخبــاري ان " مقتــرح قانون اعد
من قبل نــواب اللجنة القانونية

عمــار احلكيــم اســتقبل ،نائــب
رئيــس اجلمهوريــة ،إياد عــاوي"،
مبينا انه "جــرى خالل اللقاء بحث
مســتجدات الوضع السياسي في
العراق ونتائج االنتخابات التي جرت

مؤخرا ً في البالد وخارط َة التحالفات
السياسية".
واوضح احلكيم بحسب البيان ،ان "
هناك توافقا مشتركا بني الطرفني
في الــرؤى حــول آليات تشــكيل

البرملانيــة يتضمن عــدة فقرات
إللغاء نتائج االنتخابات وتشكيل
مجلس مفوضني مؤقت من عدد
مــن القضــاة" ،مبينــا انه "من

الناحية القانونية من حق مجلس
النواب اصدار قانون او قرار إللغاء
االنتخابات".
تتمة ص3
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من العمليات اإلرهابية واألخطاء العسكرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة تعويض املتضررين
في األمانة العامة جمللس الوزراء،
أنها ســتعوض املتضررين من
العمليــات العســكرية في
بغداد واحملافظات األخرى.
وقال مصدر مخول في ال ّلجنة،
فــي تصريحــات صحفية ،إن
دائــرة "املوازنة في وزارة املالية
أشــعرت ال ّلجنــة املركزيــة
aتقريـر

الثاني  2018وحتى شــهر أيار
احلالــي بلغــت  38مليارا و97
مليونا و 484الفا و 292دينار"،
مشيرا الى ان معظم االموال
املذكورة كانــت احلصة األكبر
منها حملافظــات نينوى وصالح
الدين واالنبار.
واوضــح ،ان "املتضرريــن من
الذين صــدرت لهم قــرارات
تعويضيــة عــن اللجنــة

احلكومة" ،مشيرا الى ان "الطرفني
اتفقا باملضي بحوار مشــترك مع
جميــع القــوى السياســية التي
تشــترك معنا في الرؤية والبرنامج
واألولويــات وصــوال ً إلى تشــكيل

حكومة قوية بقرار عراقي تســتند
على األغلبية الوطنية".
وشــدد خالل اللقاء علــى "ضرورة
االلتزام بالتوقيتات الدستورية فيما
يخص تشكيل احلكومة".

دعوة للحكومات والمنظمات الدولية للتدخل..
 300ألف شجرة زيتون تحتضر في نينوى

تخصيص أموال تعويض المتضررين
لتعويــض املتضرريــن بكتب
تخصيص ملبالــغ التعويضات
املتضــررة
للمواطنــن
ممتلكاتهــم نتيجة العمليات
اإلرهابية واالخطاء العسكرية
في بغداد واحملافظات".
واضــاف ،ان "مجمــوع املبالغ
التــي خصصتهــا وزارة
املاليــة للمواطنــن املتضررة
ممتلكاتهم منــذ بداية كانون

املركزية وفقا للقانون رقم 20
لســنة  2009املعدل ســيتم
تعويضهم"،
وأوضــح املصــدر ان "املبالغ
املذكــورة خصصــت الــى
حســابات احملافظــات والتي
بدورها تقــوم بطلب التمويل
بالتنســيق مــع وزارة املالية
لغرض توزيعها على املواطنني
املتضررين في وقت الحق".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت املفوضيــة العليا املســتقلة
لالنتخابــات ،شــكاوى واردة مــن
مكاتبهــا فــي ثمــان محافظات،
تتعلق بنتائج االنتخابات التي جرت
األسبوع املاضي.
وبحســب وثيقــة اطلعــت عليها
"الصباح اجلديد" ،فقد ردت مفوضية
االنتخابــات بناء علــى قرار مجلس
املفوضني ،على الشكاوى الواردة من
مكتب املفوضيــة في  8محافظات
لعدم وجود مخالفــة وعدم كفاية
األدلة ومخالفة للشروط الشكلية.
وأوضحــت املفوضيــة ان احملافظات

وكاالت ـ الصباح الجديد:

جهاز األمن الروسي
ميكــن ان تصــل عقوبتها الى
عشر سنوات من السجن.
وقــال اجلهــاز إن اجلماعة التي

يقودها ايرول فلييف مســاعد
جميليــف ،حتركت بنــاء على
أوامــر مــن رفعت شــوباروف،

رئيس مجلس التتار احملظور في
القرم "بدعم مــن جهاز االمن
االوكراني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في وزارة الصحة،
أمس االثنــن ،عن أعــداد رفات
ضحايا قاعدة سبايكر ،املرفوعة
واملسلمة.
وأوضــح املصــدر فــي تصريح
صحفي ،أن "الفرق الفنية لوزارة
الصحة ومؤسســة الشهداء،
رفعت  ١١٥٣رفاتاً ،من  ١٥مقبرة
داخل القصــور الرئاســية في
مدينة تكريت ،خاصة بشــهداء
مجزرة قاعدة سبايكر".
وأضــاف أن "أعــداد احلــاالت
املســلمة إلى ذويها ،بعد انتهاء
عمليات املطابقة ،بلغت  ٧٠٤في

بغداد وعدد من احملافظات".
وأشــار إلــى أن "دائــرة الطب
العدلي ،ســتقوم خــال اإليام
املقبلة ،بتسليم عدد من احلاالت،
بعد االنتهاء من عملية مطابقة
البصمة الوراثية".
يذكر أن تنظيــم "داعش" أعدم
املئات مــن املتدربــن والطلبة
العســكريني فــي قاعــدة
"سبايكر" الواقعة شمال مدينة
تكريت عندما فرض ســيطرته
على هــذه املنطقــة منتصف
حزيــران  ،2014قبــل أن تتمكن
القوات العراقية من اســتعادة
السيطرة عليها.

أحزاب المعارضة في كردستان
تجدد تمسكها بمقاطعة
العملية السياسية

السليمانية ـ عباس كاريزي:
رفضت أحزاب املعارضة في اإلقليم
الرضوخ ألية ضغوطــات أميركية
إيرانيــة تســتهدف التخلــي عن
اعتراضاتها ،فيمــا يخص حصول
تالعــب وتزويــر فــي االنتخابات،
واإلســهام في تشــكيل احلكومة
العراقية املقبلة.
وقال عضو مجلس النواب القيادي
في حركة التغيير هوشيار عبد اهلل
في حديــث للصباح اجلديد انه كان
من املفترض باجلانــب االميركي ان
يتحرك باجتاه اعادة اصوات الناخبني
التي استولى عليها حزبا السلطة،

اال اننــا ولالســف جند بــان االدارة
االميركية تبــارك التزوير والتالعب
الذي حدث فــي االنتخابات ،وهو ما
قال انه جعل من االنتخابات مهزلة
وليســت عملية دميقراطية ترتقي
الى مستوى طموحات الشعب.
واضــاف عبد اهلل نحــن في حركة
التغييــر واالحزاب الكردســتانية
االخرى ننتظر من االدارة االميركية
ان تعمل على حتقيق العدالة ،واعادة
اصــوات الناس املســلوبة ،ونرفض
التبعيــة والتدخــات اخلارجيــة
واملتاجرة بانتمائنا.
تفصيالت ص2

مفوضية االنتخابات ترد شكاوى واردة من مكاتبها في  8محافظات
التي أرســلت مكاتبها شكاوى هي
أربيل ودهوك وبابــل وكربالء وصالح
الدين ونينوى وكركــوك والديوانية،
مشــيرة إلــى ان قرارهــا قابــل
لالســتئناف أمام الهيئة القضائية
لالنتخابــات خالل  3أيــام تبدأ من
اليوم التالي آلخر نشر.
وبينت املفوضية أنــه جرى تكليف
قسم االستشارات والشكاوى بنشر
قرار مجلس املفوضية وفقا لألصول.
من جهة ثانية أكــد بيان صادر عن
مجلــس املفوضني فــي مفوضية
االنتخابــات اســتنادا الــى قانون
املفوضيــة رقم ( )11لســنة 2007

روسيا تتهم تتار القرم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

اتهــم جهــاز األمن الروســي
"اف اس بــي" االثنني تتار القرم
املسلمني الذين يعارضون ضم
روسيا لشبه اجلزيرة األوكرانية،
بالتخطيــط لشــن هجمات
إرهابية بدعم من كييف.
وقــال اجلهــاز ان مســاعدا
ملصطفــى جميليــف ،الزعيم
الروحــي لتتار القــرم والعضو
في اجمللس االعلى فــي البرملان
االوكراني ،يقــود مجموعة من
املهاجمني.
وتأتي هــذه املزاعم مع تكثيف
الهجمات الروسية على التتار
بعــد ان قالت موســكو انها
تشــتبه بأن نشــطاء من تتار
القرم يؤسسون ويشاركون في
مجموعة متطرفــة ويجندون
اعضاء لها ،وهــي التهم التي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مستشــار رئيس الوزراء
للشــؤون االقتصاديــة مظهر
محمد صالح ،أمــس االثنني ،أن
العراق سيسدد  10مليارات دوالر
من ديونه في عــام  ،2022مبينا ً
أن العراق حصــل على تصنيف
ائتماني جيد.
وقال صالح فــي تصريح متلفز،
إن "العراق سيقوم بتسديد ديون
مترتبــة عليه والتي ســوف لن
تقل عن  10مليارات دوالر في عام
."2022

وأضــاف ،أن "علــى احلكومة أن
تتحوط من اآلن ألجل تســديد
هذه الديون الكبيــرة من خالل
إنشــاء صندوق تعويض الديون
عبر وضع األموال فيه ســنوياً"،
مؤكــدا ً أن "العــراق قــادر على
سداد هذه الديون وال سيما بعد
حصــول العراق علــى تصنيف
ائتماني جيد ،كمــا أن التجربة
أثبتــت أن العراق لــم يتأخر عن
تســديد الديــون املترتبة عليه
سابقا".
تتمة ص3

 ١٥مقبرة لضحايا سبايكر

انسحاب الواليات المتحدة من العراق عام
 :2011أهميته بالنسبة إلى سوريا اليوم
تقرير

دوالر من ديونه في عام 2022

رفع  1153رفاتًا من

الحكيم وعالوي يبحثان خارطة التحالفات السياسية المقبلة
بالتوقيتــات الدســتورية بشــأن
تشكيل احلكومة املقبلة .
وذكر مكتب احلكيم في بيان تلقت
"الصبــاح اجلديد ":نســخة منه،
ان "رئيــس تيار احلكمــة الوطني،

العراق يسدد  10مليارات

واضاف اجلهاز ان اجملموعة شنت
هجومــا تخريبيا علــى منزل
املفتي العــام للقرم في كانون

الثاني/ينايــر .وعرض التلفزيون
الروســي صورا ً من مكتب "اف
اس بي" اللقــاء رجلني ما يبدو
انه زجاجــات حارقة على مبنى
اعقبه انفجار.
وقالت روسيا انها احتجزت احد
اعضاء اجلماعة وهو الكسندر
ستيشنكو في نيســان/ابريل
اثناء دخوله القــرم للتحضير
ملمارسة "استفزازات".
وطلبت اخلارجية االوكرانية في
ذلك الوقت من روســيا توضيح
سبب ومكان اعتقاله.
وعرض التلفزيون الروسي صورا
مــن جهــاز "اف اس بي" لرجل
لم يكشــف عن هويتــه يبدو
انه ستيشــنكو يبلغ احملققني
بتفاصيل.
وصنفت روسيا اثنني اخرين من
تتار القرم ومــن بينهم فييف
كشخصني مطلوبني.
تتمة ص3

املعــدل الذي بني الطــرق القانونية
لالعتراض من قبل اجلهات املتضررة
من نتائج االنتخابات من خالل تقدمي
الشكاوي االنتخابية في يوم االقتراع
وفقا ً لالجــراءات القانونية والفنية
التي تضعهــا املفوضية ،ان مجلس
املفوضــن هو الســلطة احلصرية
للبت بالشكاوى.
وأشار إلى ان مجلس املفوضني نظر
في الشــكاوى التي بلغــت ( 1436
التصويــت العام واخلــاص واخلارج )
وتصنيفها من قبــل جلان مختصة
في مجلس املفوضــن ،وتبني وجود
( 33شــكوى ) حمراء وبعد التدقيق

ترتــب عليهــا الغــاء  103محطة
توزعت علــى احملافظــات التالية (
االنبار ،نينــوى ،صالح الدين  ،بغداد ،
اربيل).
وختم اجمللــس بالقول إنــه "فيما
يتعلــق بالطعــون فــأن املفوضية
تتســلم الطعــون فــي مكاتــب
احملافظات ومكتبي بغــداد  /الكرخ
والرصافــة وكمــا رســم قانــون
املفوضية احلق للجهــات املتضررة
بالطعن بقــرارات مجلس املفوضني
امام الهيئــة القضائية لالنتخابات
فــي محكمــة التمييــز االحتادية
وقراراتها ملزمة للمفوضية.

العراق ينظم التفاقية

بنك االستثمار اآلسيوي
للبنى التحتية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مجلس الــوزراء ،أمس
االثنني ،موافقته على مشروع
قانــون انضمام العــراق الى
اتفاقيــة بنــك االســتثمار
اآلسيوي للبنى التحتية.
وذكــرت االمانــة العامــة
للمجلس ،ان "مجلس الوزراء
وافق ،علــى مشــروع قانون
انضمام العــراق الى اتفاقية
بنــك االســتثمار االســيوي
للبنى التحتيــة التي دخلت
حيز النفاذ في ."2015/12/15
واضافت ان "اجمللس قرر احالة
مشــروع القانون الى البرملان،
استنادا ً الى احكام املادتني (16
اوال ً و/80ثانياً) من الدســتور،
كما تضمن القرار ارسال طلب
االنضمام الى بنك االستثمار
االسيوي للبنى التحتية ،بعد

استكمال اإلجراءات القانونية
املنصــوص عليهــا في عقد
املعاهــدات رقم ( )35لســنة
."2015
واوضحــت ان "اجمللــس منح
مبوجــب قــراره اعــاه إجازة
الحقــة لتوقيع وكيــل وزارة
املاليــة ،طلبــا ً يتضمن رغبة
العــراق باالنضمــام بصفة
مراقــب لبنــك االســتثمار
االســيوي للبنــى التحتيــة
اســتنادا ً الى احكام املادة ()6
من قانون املعاهدات املذكور".
واشــارت الــى ان "موافقــة
اجمللــس جاءت لبنــاء وتأهيل
البنــى التحتيــة فــي البالد
وتنويــع مصــادر متويلها ومن
اجــل انضمــام العــراق الى
اتفاقيــة بنــك االســتثمار
االسيوي للبنى التحتية".
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

أكدت أنها لن ترضخ ألية ضغوطات أميركية او إيرانية

أحزاب المعارضة في كردستان تجدد تمسكها
ريثما تتشكل الحكومة
بانتظار ما ستسفر عنه خارطة التحالفات السياسية على
وفق ما افرزته االنتخابات النيابية  ،وريثما تتشــكل احلكومة
اجلديدة  ..ميكن ان نســتغل هذه الفترة  ،لنرســم املشهد
العراقي ملساعدة احلكومة املقبلة في التفكير والعمل على
اتخاذ القرارات املطلوبة التي يراد لها ان تكون قرارات مبستوى
الصعوبات التي تواجهها البالد  ،من دون ان ننســى ما قامت
به احلكومة احلالية من خطوات مهمة ميكن ان متثل خارطة
طريق واضحة املعالم خلليفتها أملقبلة ،الســيما في مجال
مكافحة الفقر ومعاجلة العشــوائيات  ،وخطة اعادة اعمار
املناطق احملررة ،فضال عن خطة التنمية الوطنية اخلمســية
 ،وكل هــذه اخلطط واالســتراتيجيات تغطي عمر احلكومة
املقبلــة بالكامل  ،وبالتالي فهي ســتجد االمور جاهزة وما
عليها إال املضي في عمليات التنفيذ وفقا للتوقيتات الزمنية
 ،وكل مــا حتتاجه هو القرار واإلصــرار  ،ومادام جاء ذكر الفقر
والعشــوائيات واخلدمات  ،فمن نافلة القول االشــارة إلى ان
الفقر مازال يكبل بأغالله الســود مســاحات واســعة من
ارض وادي الرافدين  ،فعلى الرغم من املعاجلات التي اتخذتها
احلكومة  ،إال ان عدد الذين يعيشــون حتت خط الفقر ال يقل
عن ســبعة ماليني انسان يشــكلون نحو  22%من مجموع
الســكان  ،من هؤالء الفقراء يوجد قرابة اخلمســة ماليني
انسان يعيشون على معونات شــبكة احلماية االجتماعية
التي ال توفر ســوى احلد االدنى من متطلبــات العيش  ،فيما
ينتظر املليونان االخران شــمولهم مبعونات شــبكة احلماية
االجتماعية خالل املرحلة املقبلة  ،وفي السياق ذاته  ،مازالت
العشوائيات متثل ضغطا هائال على الواقع العراقي سواء في
العاصمة او ســائر احملافظات االخــرى وفيها يقطن اكثر من
 3ماليني انســان موزعني على ما يقارب االربعة آالف مجمع
عشــوائي تضم اكثر من  500الف وحدة سكنية  ،وهذه هي
ايضا متثل حتديا ال يســتهان به في ظل تفاقم ازمة السكن
في العراق نتيجة ضعف االستثمار في هذا القطاع  ،اذ تقدر
احلاجة االن لفك االختناق السكني إلى ماال يقل عن  3ماليني
وحدة سكنية  ،وهذا الرقم قابل للزيادة مع تزايد عدد السكان
إلى اكثر من  38مليون نســمة  ،يشــكل الشباب النسبة
االكبر منهم  ،وحاجة هؤالء الشباب ال تقتصر على السكن
وحســب  ،امنا هم بحاجة إلى فرص عمــل وتعليم وخدمات
اخرى  ،خصوصا مع حدوث تزايد ملحوظ في نســب البطالة
التي تصل إلى اكثر من  11%وترتفع إلى ضعف هذه النسبة
بني شريحة الشباب  ،مع استمرار اجلامعات العراقية بتخريج
وجبات سنوية في مختلف االختصاصات ومبا ال يقل عن 130
الف خريج ســنويا  ،اغلبهم  ،ان لم نقل جميعهم يبحثون
عن وظائف في اجلسد احلكومي املترهل اصال وغير القادر على
استقبال املزيد  ،ومن هنا ينبغي التوجه نحو القطاع اخلاص
الذي يــأوي قرابة  5ماليني مواطن يعملون في جنباته  ،ولكن
اغلب هؤالء عيونهــم ترنو إلى الوظيفة احلكومية وان كانت
اقل ايرادا  ،نتيجة غياب الضمانات في هذا القطاع .
ال يتوقف االمر عند هذا احلد  ،اذ مازالت لدينا مشــكالت في
عدد املــدارس  ،وتقدر احلاجة الفعلية لفــك الزخم احلاصل
في هــذا القطاع إلى اكثر من  10آالف مدرســة  ،فضال عن
اخلدمات االخــرى املطلوب توفيرها للمواطن  ،وبالتالي فنحن
نحتاج إلى ايجاد احللول احلقيقية سواء أكانت اقتصادية ام
اجتماعية لنقل الشــرائح املهمشة من حالة التهميش إلى
حالة التمكني احلقيقي .
وهنا وفي اطار احللول واملعاجلات املطلوبة  ،فان الواقع يحتاج
إلى تفعيــل البرامج االقتصادية فــي جانبيها االجتماعي
واخلدمي والتركيز على متكني الشــباب من ممارســة العمل
احلر وإيجاد الفرص االســتثمارية املناســبة لهم خارج اطار
الوظيفة احلكومية  ،ومن هنا فان انتقاال تدريجيا ســيحدث
فــي االقتصاد الوطني من االحادية الريعية إلى االســتدامة
املبنيــة على التنافســية والتعددية املصدريــة  ،االمر الذي
ســيتيح امكانية الشروع بتنفيذ مشــاريع وطنية عمالقة
حترك االقتصاد الوطني  ،تكــون احلكومة هي الضامن لهذه
املشاريع  ،على ان يتم استثمار جانب من العائدات النفطية
في اجلوانــب االجتماعية ومعاجلة االختناقــات في مجاالت
الســكن والصحة والتعليم وتوفير اخلدمــات وكل هذه من
شــأنها ان تســهم في مكافحة الفقر وتصفيــر البطالة
وإزالة مشــهد العشــوائيات وتوفير اخلدمات وحتسني االداء
االقتصادي.

بمقاطعة العملية السياسية

السليمانية ـ عباس كاريزي:
رفضت أحــزاب املعارضة في اإلقليم
الرضــوخ ألية ضغوطــات أميركية
إيرانيــة تســتهدف التخلــي عــن
اعتراضاتهــا ،فيمــا يخص حصول
تالعــب وتزويــر فــي االنتخابــات،
واإلســهام في تشــكيل احلكومة
العراقية املقبلة.
وقال عضو مجلــس النواب القيادي
في حركة التغيير هوشيار عبد اهلل
في حديث للصبــاح اجلديد انه كان
مــن املفترض باجلانــب االميركي ان
يتحرك باجتاه اعادة اصوات الناخبني
التي استولى عليها حزبا السلطة،
اال اننــا ولالســف جنــد بــان االدارة
االميركيــة تبارك التزويــر والتالعب
الذي حدث في االنتخابــات ،وهو ما
قال انــه جعل من االنتخابات مهزلة
وليست عملية دميقراطية ترتقي الى
مستوى طموحات الشعب.
واضاف عبــد اهلل نحن فــي حركة
التغييــر واالحــزاب الكردســتانية
االخرى ننتظر مــن االدارة االميركية
ان تعمل على حتقيق العدالة ،واعادة
اصوات النــاس املســلوبة ،ونرفض
التبعية والتدخالت اخلارجية واملتاجرة
بانتمائنــا« ،لــذا فنحــن نرفض اي
ضغوطات خارجية اميركية او ايرانية
او تركيــة» باجتاه العــدول عن قرارنا
مبقاطعة العملية السياسية».
واضــاف ان حركة التغييــر تعتقد
بــان النتائج مت التالعــب بها وجاءت
معاكسة ملا كان يجب ،ان تكون في
الســليمانية واربيل ودهوك ،مشيرا
الى ان التزويــر املمنهج خدم حزبي
الســلطة ،اللذين قال انهما اتفقا
على تبــادل االدوار واالســتيالء على
اصوات االحزاب االخرى.
وتابع عبــد اهلل «الــى اآلن التوجه
الســائد واالكثر رجوحا ً داخل حركة
التغيير هو باجتاه مقاطعة العملية
السياســية في البالد برمتها ،كنوع
مــن ادانة ما
عــده بالفضيحة التي
ّ
شــابت االنتخابات ،متاشــيا مع رأي
الشــارع وجماهير حركــة التغيير،
الذي قــال انهــم يطالبــون بعدم

هوشيار عبد اهلل:
حركة التغيير
تعتقد بان النتائج تم
التالعب بها وجاءت
معاكسة لما كان
يجب ،ان تكون في
السليمانية واربيل
ودهوك ،مشيرا الى
ان التزوير الممنهج
خدم حزبي السلطة،
اللذين قال انهما
اتفقا على تبادل
االدوار واالستيالء
على اصوات االحزاب
االخرى
هوشيار عبد اهلل
املساومة على اصواتهم املهدورة.
وحــول دعــوات احلــزب الدميقراطي
الكردستاني واالحتاد الوطني االحزاب
الكردستانية لتوحيد البيت واملوقف
الكردي ومن ثم التوجه مبوقف موحد
عد عبد اهلل تلك الدعوات
الى بغدادّ ،
بالباطلــة التي تهدف الــى اغتنام
املناصب واالمتيازات في بغداد ،بعيدا
عن االرادة الوطنية وتطلعات الشارع
الكــردي ،مضيفا «انهم يســتولون
على اصواتنا مــن جانب ومن جانب
اخر يطالبوننا بوحدة الصف» ،معلنا
عدها
رفض حزبه لتلك الدعوات التي ّ

كلمة حق يراد بهــا باطل وان حزبه
اليعيرها اي اهتمام.
الى ذلــك اكدت مصادر سياســية
مطلعــة للصباح اجلديــد عن زيارة
يقوم بهــا ممثل الرئيــس االميركي
فــي التحالف الدولــي للحزب على
داعش بريت مكغورك خالل اليومني
املقبلني الى محافظة السليمانية،
قادما ً من بغداد في مسعى منه ملنع
احزاب املعارضية الكردية الست من
تنفيذ تهديداتها مبقاطعة العملية
السياســية ،على خلفيــة تزويرات
واســعة تقول تلك االحزاب ان حزبي

الحبس الشديد لمدير مصرف

ساكو ..ثالث عراقي يرقى إلى مرتبة «كاردينال»

الرشيد السابق فرع الرمادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئــة النزاهة ،أمس االثنني،
حكــم
صــدور
غيابي بحــقِّ املدير
ٍّ
ٍ
الســابق ملصــرف الرشــيد – فرع
الرماديُ ،مشــير ًة إلــى أن محكمة
جنايات األنبــار حكمت على املتهم
باحلبس الشديد.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في
بيان تلقت «الصباح اجلديد» نسخة
منــه ،ان «املديــر الســابق ملصرف
الرشــيد فرع الرمادي قام بالتالعب
بالرواتب االســم َّية للمقترضني من
منتســبي مديرية شــرطة األنبار
لرفــع ســقف القــروض املمنوحة

لهم» ،مبين ًة أ َّن «املُتَّهم قام بصرف
مبلــغ قــدره ()11,559,522,190
ٍ
مليار دينارٍ خالل يومني فقط وبدون
ســقف
ائتماني من اإلدارة العامة
ٍ
ٍّ
للمصرف».
وأضافــت أ َّن «التحقيقات قادت إلى
صرِ َفت
أ َّن قســما ً من األسماء التي ُ
لها القــروض من غير املنتســبني
إلى وزارة الداخلية مع وجود أسماء
ُمكــرَّر ٍة مت َّ صرف القــرض لها أكثر
مــن مر ٍة ،فضــاً عن وجــود حاالت
تزويــر في املستمســكات املُق َّدمة
ٍ
من قبــل املقترضــن وكتب صحة
الصــدور العائــدة لهــم» .وتابعت

السلطة قاما بها في االنتخابات.
واضاف املصادر ،ان مكغورك سيصل
الى محافظــة الســليمانية اليوم
الثالثاء قادما من بغداد وســيلتقي
فيها بالقيادات السياســية لالحتاد
الوطني وحركــة التغييــر وحتالف
الدميقراطيــة والعدالــة وحــراك
اجليل اجلديــد ،اضافة الــى االحزاب
االســامية ،حلثهم على املشــاركة
الفاعلة في العملية السياسية في
البالد.
وكان رئيــس احلــزب الدميقراطــي
الكردستاني مسعود بارزاني قد عبر

عــن أمله بان تخضــع العالقات بني
اربيــل وبغداد الــى «مراجعة» لطي
تاريــخ حافل من االزمــات ،داعيا في
الوقت نفســه احلكومــة العراقية
اجلديدة لفهــم القضيــة العادلة
للشعب الكردي.
وحل احلزب الدميقراطي الكردستاني
في املرتبة اخلامســة على مستوى
البــاد بينما تصدر قائمــة الفائزين
على مستوى اقليم كردستان ،بواقع
 25مقعدا فيمــا حل االحتاد الوطني
الكردستاني ثانيا ً بحصوله على 18
مقعدا  ،في االنتخابات التي جوبهت

مبوجــة اعتراضات واســعة بالتزوير
والتالعب من قبل احــزاب املعارضة
الست في االقليم.
وقال بارزاني في رسالة موجهة للرأي
العام مبناسبة اعالن النتائج النهائية
لالنتخابات «نأمــل أن تتم مراجعة
للعالقات بــن أربيل وبغــداد بعيدا ً
عن التعصــب والتوتر ،وأن تكون تلك
االنتخابات بدايــة ملرحلة جديدة بني
اجلانبني» ،مبينا ً إن «الســبب الرئيس
جلميع املشــكالت الســابقة وإجراء
االســتفتاء يعــود الى عــدم التزام
حكومة بغداد بالدستور».

ان «محكمــة جنايــات األنبار وبعد
اطالعها على أقوال املمثل
القانوني
ِّ
ملصــرف الرشــيد – اإلدارة العامة
والتحقيق اإلداري الذي أجراه مكتب
املفتش العام لــوزارة املالية وكتاب
مديرية شــرطة األنبــار واعترافات
املتهم ،وصلت إلى القناعة الكافية
بتجرميــه واصــدار حكــم باحلبس
الشديد اســتنادا ً ألحكام املادة 340
من قانون العقوبات» ،مشــيرة الى
ان «القرار تضمن االحتفاظ للجهة
املتضررة بحــق املطالبة بالتعويض
أمام احملاكم املدنية بعد اكتســاب
القرار الدرجة القطعية».

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر بابــا الكنيســة الكاثوليكية
البابا فرنســيس ،ترقية البطريرك
لويس روفائيل األول ساكو ،بطريرك
الكلــدان ،إلــى مرتبــة كاردينال،
ليصبح ثالث عراقي يصل إلى هذه
الرتبة الكنسية العليا.
وذكر إعالم بطريركية الكلدان ،في
بيان لــه ،ان البابا فرنســيس ،قام
بترقية البطريرك لويــس روفائيل
ساكو الى كاردينال وهي ارفع رتبة
كنسية بعد البابوية.
وأضاف البيان أن « البابا فرنسيس
أعلن في صالة التبشــير املالئكي
عن ترقيته ألربعة عشــر كارديناال
جديدا وجاء اسم غبطة البطريرك

لويس روفائيل ســاكو فــي املرتبة
األولى من بينهــم  11ناخبا للبابا،
من بينهم  3متقاعدين».
وأشــار إلى ان « التنصيب سيكون
في روما يــوم  29حزيران املقبل في
بازيليكا مار بطرس».
والكاردينــال ،صاحــب أعلى رتبة
كنسية بعد البابوية ،ويعد عضوا
فــي مجمــع الكرادلة املســؤول
عن انتخاب البابا الــذي يعد قائدا
للكنيسة الكاثوليكية في العالم،
كما يعد أميرا من أمراء الكنيسة.
واختير ســاكو املولــود في قضاء
زاخو عــام  ،1949بطريركا للكلدان
في شــباط  2013باسم البطريرك
مار لويــس روفائيل األول ســاكو،

خلفــا للبطريــرك الكاردينال مار
عمانوئيــل الثالث دلــي الذي قدم
استقالته في نهاية عام .2012
اجلدير بالذكر ان أول كاردينال عراقي
في التاريخ هو البطريرك الكاردينال
جبرائيــل االول تبونــي ،بطريــرك
الســريان الكاثوليك الذي ولد في
مدينــة املوصل عــام  ،1879والذي
رقــي إلى درجــة الكاردينال في 19
كانون االول  ،1935وفي العام 2007
جــرى ترقية مارعمانوئيــل الثالث
دلي بطريرك بابل للكلدان ،كثاني
عراقي إلى مرتبة كاردينال من قبل
البابا بينيديكت السادس عشر بابا
الفاتيكان.

تقـرير

انسحاب الواليات المتحدة من العراق عام  :2011أهميته بالنسبة إلى سوريا اليوم
جيمس جيفري*
بعد القضاء شبه الكامل على تنظيم
«الدولة اإلســامية» فــي العراق وفي
«منطقة» [الوجود] األميركي شــمال
شرق سوريا ،وعقب دعوة الرئيس دونالد
ترامب مؤخرا ً إلى االنسحاب من سوريا،
حث املســؤولون فــي اإلدارة األميركية
واملثقفون والزعماء األجانب جميعهم
الرئيــس ترامب علــى إبقــاء القوات
األميركية  في ســوريا .وكمبرر لذلك،
غالبا ً ما يستشــهد هؤالء املسؤولون -
مبن فيهم وزير الدفاع األميركي جيمس
ماتيــس  -باآلثار الوخيمة النســحاب
القوات االميركية من العراق عام ،2011
من بينهــا انهيار النظام السياســي
العراقي واكتســاح تنظيــم «الدولة
اإلســامية» مناطق العرب السنّة عام
2 014.
ولكــن حتــى عندما تكــون مثل هذه
املقارنات صحيحة ،يجب وضعها ضمن
معي .ففي عــام  ،2008اتفق
ســياق ّ
الرئيــس بوش معالعراق على ســحب
القوات االميركيــة بحلول كانون األول/
ديســمبر  .2011لكن الرئيــس أوباما
ســعى بعد ذلك إلــى وجــودٍ تدريبي
واستشاري إضافي خلمسة آالف جندي
بعد عام  ،2011وليــس لبعثات قتالية،
بل لوجود يخدمبشــكل جزئي الدوافع
السياسية مع العراق والدول اإلقليمية.
وتُ ثل «بعثــات الوجود» من هذا القبيل
أدوات سياســية شــائعة ،حتى إن لم
موجه ًة أساسا ً نحوالقتال .فعلى
تكن ّ

سبيل املثال ،الوجود البحري االميركي
في اخلليــج والكتيبــة االميركية في
ســيناء.لكن في النهاية ،رفض البرملان
العراقــي منــح احلصانــات القانونية
للجنود االميركيني ،وكان يجب سحب
القوات وفقا ً التفاق عام  .2008وبعدها
انهار العرا ق.
عند تشبيه العراق بـ»ســوريا اليوم»،
جتدر اإلشــارة إلى أن الوجود االميركي
فــي العراق بعــد عــام 2011لم يكن
ل َيتــرِك ،كما تص ّور البعــض ،األثر ذاته
فــي احلوكمــة واألمــن الداخليني في
العــراق كذلــك الــذي تركه مــا يزيد
عن 100,000جندي أميركي في الفترة
 .2009-2003فبعد عــام  ،2011أصبح
اجلنود االميركيــن ضيوفا ً في دولة ذات
ســيادة دون أي دور قتالي -وبالرغم من
عددهم القليــلّ ،إل أنه كان بإمكانهم
املســاعدة في التعامل مع بروز تنظيم
«الدولة اإلسالمية» من خالل إظهارهم
التزام الوالياتاملتحــدة ،وهو أمر مهم
للعديــد مــن العراقيني ،ومــن بينهم
رئيس الوزراء آنذاك نوري املالكي ،الذين
يشــعرون باالرتياب من عودة البعثيني
العرب الســنّة .عالو ًة على ذلك ،عندما
تكــون القوات االميركيــة «في خطر»
فبإمكانها إثارة اهتمام واشنطن أكثر
من أي سفي ر.
وأخيراً ،إن أي تواجــد للواليات املتحدة
يغ ّير حسابات اجلهات الفاعلة األخرى،
العد ّوة والصديقة منها على الســواء.
ولــو كانت بغــداد قد قبلــت بتواجد
صغير للقوات االميركية ،لكانت الدول
العربيــة األخرى أكثر ترحيبــا ً بالعراق

خوفا ً من ضعفه أمــام إيران  .وحتى أن
تنظيم «الدولة اإلسالمية»رمبا كان قد
اختار شن هجوم أكثر حذرا ً على العراق
في عــام 2014( .وهنا يجــدر بالذكر أن
حفنــة من اجلنــود االميركيــن كانت
قد ســاعدت في منع مليون جندي من
«حلف وارسو» من اجتياح برلني ،بينما
كان انســحاب بعثة تدريب عسكرية

أميركية مــن كوريا اجلنوبية عام 1949
قد فتــح الباب أمام كوريا الشــمالية
لغزو كوريا اجلنوبيــة ).لكن بينما يو ّفر
هذا «الوجود» بحد ذاته بعض البطاقات
السياسية اجمل ّردة مثل االلتزام والتركيز،
ّإل أ ّن أي وجــود عســكري أميركي في
شمال شــرق سوريا أو أي تغطية جوية
فــوق تلك املنطقة بعــد هزمية نهائية

لتنظيم «الدولة اإلســامية» ،يجب أن
يكونله مها ّم عســكرية وسياســية
محددة لالضطــاع بدور فعلي .ويتمتع
هذا األمر بأهميــة مضاعفة ألنه على
عكــس العراقحيــث حتــاول الواليات
املتحدة اآلن احلفــاظ مجددا ً على بقايا
وجــود عســكري لها ،لن يقــوم نظام
األســد أبدا ً بـ «دعوة» الواليات املتحدة

للبقاء على األراضي الســورية .لذا فإن
إزالة بقايا تنظيم «الدولة اإلسالمية»
وضمان عدم عودته بتاتا ً إلى شمال شرق
سورياميكن أن تبقى املهمة «الرسمية»
(التي تساعد على جتنب معارضة األسد
وتفــي بتفويض «مكافحــة اإلرهاب»
الصادر من قبل الكونغرس)ّ .إل أ ّن هذه
املهمة التكشــف شــيئا ً عن هدفها
األكبر الذي متت مناقشته على ما يبدو
في اجتماعات الرئيس ترامب مع نظيره
الفرنســي ماكرون ،وهو الضغط على
نظام األسدواحتواء إيرا ن.
إ ّن الوجــود العســكري االميركي في
شــمال شــرق البالد (وحول التنف في
اجلنوب) ،الذي يشــمل السيطرة اجلوية
االميركية وتواجــد احللفاء على األرض،
يحول دون وصول األســد وحلفائه إلى
تلــك املناطق ،ممــا يعقّ ــد أي تعزيزات
أرضيــة كبيــرة للوجــود اإليراني في
ســوريا (حيث متتد الطرق مبوازاة املواقع
االميركية) ،ويز ّود الشــعب الســوري
بـ»منصة» للمعارضة السياســية أو
العســكرية احملتملة لدمشق .وتشبه
هذه املهام بشــكل عام تلــك التي مت
تنفيذها بنجاح عندما فرضت الواليات
املتحــدة وبريطانيــا حظــرا ً جويا ً فوق
املناطــق الكردية شــمالالعــراق في
الفتــرة  .2003-1991لكــن حتى مثل
هذا الوجود العســكري وهذه القدرات
العسكرية ليس باستطاعتهم حتقيق
جنــاح سياســي تلقائي فــي الصراع
السوري األوسع نطاقاً.
وبدال ً من ذلك ،يجــب أن يقترن الوجود
العسكري بخطة عسكرية دبلوماسية

اقتصادية شــاملة ردا ً علــى تهديدات
دمشــق اخلطيرة
املوجهــة ملواطنيها
ّ
وللمنطقة .وبإمــكان مثل هذه اخلطة
أن تســتند على قرار مجلس األمن رقم
 ،)2015( 2254الــذي يقــ ّر بتهديــدات
دمشــق ،إلى جانب التعاون معالقوات
التركية في شمال غرب سوريا (وجتنب
النــزاع بينهــا وبني األكراد الســوريني
املتحالفني مع الواليات املتحدة) ،واجلهود
املشــتركة مع إسرائيل والدول العربية
اجملــاورة ،وعبــر منع جهات املســاعدة
الدوليةمن إعــادة اإلعمار ونقل حقول
النفط الشــمالية الشرقية إلى األسد
في ظل غياب نتيجة سياسية مقبول ة.
وال ميكن ملثــل هذه اخلطــة أن تضمن
النتائج ،ولكن من خالل تكبيل موسكو
وطهران ودمشــق فإنها ستوفر ما هو
مفقــود اليوم ،وهو إعطــاء هذه الدول
ســببا ً للقيام بالتنازالت في ما يخص
مستقبل سوريا .وفي املقابل ،من شأن
االنســحاب اجلوي والبحــري االميركي
الكامــل أن يو ّلد الصــراع والفوضى،
وخير دليل على ذلك هو االنسحاب عام
 .2011لكــن مثل هذا االنســحاب هو
أخطر هذه املرة من الصراع مع تنظيم
«الدولة اإلسالمية»  -إذ سيو ّرط حلفاء
الواليات املتحدة كإسرائيل وتركيا ورمبا
السعودية في قتال مرتبك مع التحالف
الذي يجمع بني األســد وإيران وروسيا،
ي.
دون تواجد َح َك ٍمأميرك 
*جيمــس جيفــري زميــل متميز في
زمالة «فيليب ســولوندز» في معهد
واشنطن.

شؤون عراقية
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دعوة للحكومات والمنظمات الدولية للتدخل

افتتاح محكمة تحقيق
الكرخ المتخصصة
بقضايا اإلرهاب

 300ألف شجرة زيتون تحتضر في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح رئيس مجلــس القضاء األعلى القاضي
فائــق زيــدان مبنــى محكمة حتقيــق الكرخ
املتخصصة بقضايا مكافحة اإلرهاب الذي يقع
ضمن مجمع محاكم رئاسة االستئناف.
وقال املتحدث الرســمي جمللس القضاء األعلى
القاضي عبد الســتار بيرقدار فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إنه "جرى افتتاح
مبنــى محكمــة حتقيق الكــرخ املتخصصة
بقضايا مكافحة اإلرهاب بحضور رئيس مجلس
القضاء األعلى ورئيس محكمة استئناف بغداد
الكرخ وعدد من القضاة وأعضاء االدعاء العام".
وأضــاف بيرقدار ،أن "املبنــى اجلديد يقع ضمن
مجمع قصر القضاء التابع إلى رئاسة محكمة
استئناف الكرخ ،وتستقبل محكمة التحقيق
التــي تشــغله دعــاوى املواطنني مــن جميع
مناطق جانب الكــرخ من بغداد وبكادر قضائي
متكامل".
وتابــع أن "القاضــي فائق زيدان وخــال زيارته
امليدانية جملمع محاكم الكــرخ اجتمع برئيس
اســتئناف الكــرخ االحتادية ورؤســاء احملاكم
وأعضاء االدعاء العام وناقش معهم آلية العمل
وضرورة تكرار الزيارات امليدانية ومتابعة قضايا
املوقوفني وإيجاد السبل السريعة الجنازها".

نينوى ـ خدر خالت:
مع دخول فصل الصيف ،وانتهاء
موسم االمطار ،تكابد نحو 300
الف شــجرة زيتــون مثمرة في
نينــوى من اجل البقــاء ،والنمو
مجددا شــريطة توفير اســباب
ذلك من مياه ومنع املواشــي من
االقتراب منها.
يقــول الصحفي نصــر حاجي
دوملي في حديــث الى "الصباح
اجلديــد" ان "عشــرات االالف
من اشــجار الزيتون فــي ناحية
بعشــيقة حتتضر وتــكاد متوت،
بعدمــا اينعــت مجــددا ،حيث
ينبغي االهتمــام بها النها جنت
باعجوبة من موت محقق بعدما
اقدم تنظيم داعش االرهابي على
حرقها في اثناء ســيطرته على
املنطقــة في صيــف  ،2014في
ابشــع جرمية ضــد البيئة وضد
سكان سهل نينوى".
واضاف "عقب حتريــر مناطقنا،
عاد االهالي اليها ،والن شــجرة
الزيتون تتحمل العطش الى حد
ما ،فــان غالبية االشــجار بدأت
بالنمو مجددا ،وهــي التي يبلغ
عمر اغلبها اكثــر من  100عام،
حيث يقال انه مت جتديد االشــجار
بعــد ما يســمى بالثلج االحمر
الــذي ســقط علــى املنطقة
وبضمنهــا مدينــة املوصل عام
 1904والبعض يقول عام ،1905
وكان ثلجا مصحوبا بالغبار لهذا
اســموه بالثلج االحمر ،وحينها
حتطمت اشــجار الزيتــون النها
ال تقوى على حتمــل الثلوج فوق
اغصانها الكثيفــة النها دائمة
اخلضرة".
ولفــت دوملي الى ان "اشــجار
الزيتــون منــت حينهــا بتكاتف
االهالــي واصبحت كالبســاط
االخضر ميتــد على مرمى البصر،
والنها كانت مصدرا مهما للرزق،
فقد توســعت زراعة الزيتون بل

عشرات االالف من
اشجار الزيتون في
ناحية بعشيقة تحتضر
وتكاد تموت ،بعدما
اينعت مجددا ،حيث
ينبغي االهتمام بها
النها نجت باعجوبة من
موت محقق بعدما اقدم
تنظيم داعش االرهابي
على حرقها في اثناء
سيطرته على المنطقة
في صيف  ،2014في
ابشع جريمة ضد البيئة
وضد سكان سهل
نينوى

إحباط محاولة تهريب
آثار ثمينة في الموصل
اشجار الزيتون حتتضر في بعشيقة

ان بلدة بعشــيقة باتــت مبنزلة
بورصة العراق للزيتون ،حيث كان
يتم جلب ثمار الزيتون من شتى
احملافظات واعــادة بيعها انطالقا
من بعشيقة".
ومضــى بالقــول "اليــوم آالف
االشــجار حتتــاج الــى الرعاية
واالهتمام ،وخاصــة توفير مياه
الســقي وتســييج البســاتني
ملنع املواشــي من رعي االغصان
النابتة ،علما انه ينبغي حفر ابار
ارتوازية ،الن االشجار بهذا العمر
بحاجة للميــاه اكثر من االوقات
الطبيعية الن اجلذور كبيرة وحية
وهي بحاجة للميــاه فقط كي

تنمو مجددا".
وبحســب خبــراء زراعيــن فان
معدل منو شــجرة الزيتون يصل
الى  80ســم في السنة ،اما في
حال االشــجار املقطوعــة ،فان
منوها يكون اسرع وقد يتجاوز املتر
الواحد سنويا".
املهندس الزراعي االقدم سليمان
عمــر علي يقــول لـــ "الصباح
اجلديــد" ان "ناحية بعشــيقة
كانت تضم نحو  450الف شجرة
زيتون مثمــرة وغير مثمرة ،تضرر
منها نحو  300الف شجرة والبد
من العمل على انقاذها".
وحــول كيفيــة انقاذهــا قــال

"العملية ليســت بالســهلة،
بل هي بحاجــة لدعم حكومي
ودعم من املنظمات الدولية ،الن
مــا يحصل هو كارثــة حقيقية
خاصــة ونحــن مقبلــون على
فصل الصيــف والكثير من تلك
االشــجار لم يتم ريها سوى عبر
بكاف ابدا".
االمطار ،وهذا ليس
ٍ
ومضــى بالقــول "ينبغــي
تشــجيع الفالحني على العناية
باشــجارهم ،من خالل منحهم
القروض العاجلــة كي يتمكنوا
من حفر االبار وشراء الغطاسات
واملولــدات الكهربائيــة للبــدء
بري تلــك البســاتني واملــزارع،

وينبغــي توفير معــدات خاصة
بالتنقيط ،واالبتعــاد عن طرائق
الري التقليدية التي تســتهلك
املياه ،اضافة الى توفير االسمدة
املالئمــة للزيتــون واملبيــدات
احلشــرية احلديثة مع مكافحة
االدغال الضارة".
ويــرى علي انــه "ينبغــي ايضا
استجالب انواع عاملية من شتالت
الزيتون ذات االنتــاج العالي من
الزيت ،واملنطقــة مؤهلة الجناح
هذه النوعيات النها مالئمة جدا
لزراعة الزيتون".
منوها الى "ضرورة البدء بتسييج
البساتني واملزارع ملنع رعاة املاشية

من القضاء على االشجار النابتة
حديثا ،علما ان التسييج يتطلب
دعما ماليا كبيرا ،الن مســاحات
البساتني واملزارع كبيرة ومترامية
االطراف".
ويرى املهندس الزراعي االقدم ان
"اهمال الرعاية بهذه البســاتني
مبنزلــة كارثة بيئيــة حقيقية،
فعالوة عن الفائــدة االقتصادية
منها ،فانها تسهم في تلطيف
االجــواء وكانــت لعقــود خلت
مقصــدا لعشــرات االلوف من
العائالت من املوصل وغيرها التي
كانت تتنزه حتــت ظاللها الباردة
في عز فصل الصيف".

تتمات ص1
احلياة اللندنية :سائرون
والنصر والدميقراطي
الكردستاني والقرار والوطنية
في حتالف يعلن من املوصل
واضاف البياتــي ان "التصويت
علــى القانون واملضــي به من
الناحية العملية ،امر مستبعد
وصعب جدا لعدة اسباب اولها
ان اســتكمال نصاب اجللسات
امر ليس ســهل املنــال وكما
رأينا في اجللســة الطارئة وما
سبقها من جلســات للبرملان
خاصة ان هنالك خمسني نائب
ســابق قد جتددت عضوياتهم
مــا يعنــي عــدم حضورهم
للجلســة" ،الفتا الى ان "االمر
االخــر يتعلــق باحلكومة التي
ســتطعن مبقتــرح القانــون
وتكســب الطعــن الن الغاء
االنتخابــات واعادتهــا بحاجة
الى اموال وهــذا االمر يتضمن
جنبة مالية وهو من اختصاص
احلكومة بحسب قرار احملكمة
االحتادية".
وتابــع البياتــي ،ان "املوضوع
برمته ال ميكــن حتقيقه فعليا
النه مــن غيــر املنطقــي ان
ميضي النواب اخلاسرون الصدار
قــرار الغــاء االنتخابــات الي
سبب او مســوغ" ،الفتا الى ان
"هذا معناه تــرك فراغ قانوني

وتشــكيل حكومــة طــوارئ
والعراق مبرحلة ال ميكن املغامرة
فيهــا بهكــذا خيــارات غير
محسوبة النتائج".
توقعــات بزيــادة شــكاوى
االنتخابات
توقــع خبــراء ،أمــس االثنني،
ازدياد اعداد شــكاوى الكيانات
السياســية علــى نتائــج
االنتخابات بالتزامن مع انتهاء
الوقت احملــدد لتقدميها ،داعني
إلــى نشــرها جميعها لغرض
اطــاع الــرأي العــام عليها،
مؤكدين أن تشــكيل احلكومة
املقبلة يتطلب انشــاء حتالف
يضم اربعة قوائــم كبيرة في
اقل تقدير.
وقــال اخلبيــر فــي الشــؤون
االنتخابيــة عــادل الالمي أن
"شــكاوى جديــدة قدمتهــا
كيانات انتخابية بعد أن مت نشر
نتائج االنتخابات في الصحف
الرســمية خــال اليومــن
املاضيني".
وتابــع الالمي فــي حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "الشكاوى
تقدم منــذ أول يوم لالنتخابات
وتســتمر ملدة ثالثــة ايام بعد
اعالن النتائج".
واشــار إلى ان "اجراء اخر ميكن
اتخاذه يسمى الطعون ويشمل

ذلك مجمل االنتخابات أو دائرة
انتخابيــة معينــة" ،مبينا ً ان
"الشــكاوى قد حتــدث بعض
التغييرات على النتائج".
وتوقــع الالمــي أن "املفوضية
ســوف تعلن رقما ً اخر عندما
تنتهي مدة تقدمي الشــكاوى،
وذلك بزيادة عما مت االعالن عنه
سابقاً".
ودعا اخلبيــر ،املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات إلى "نشر
جميع الشكاوى وعدد االصوات
الصحيحــة والبطالة الطالع
الــراي العام عليهــا والغراض
بحثية وحسابية"
وكشــف الالمي عن دراســة
حتليلية اقامها جاءت بان " عدد
االصوات التي حتققت للفائزين
بلغ  3.882.363صوتا ً يشكلون
 16.17%مــن مجموع الناخبني
العراقيني البالــغ عددهم ()24
مليون شــخص ،و  28.33%من
االصوات اما لغيــر الفائزين أو
أوراق غير صاحلة أو بطالة".
يشــار إلى ان املفوضية كانت
قــد اكــدت أن املشــاركة في
االنتخابات بلغت بنسبة 44%
من مجموع ناخبي العراق.
ومضــى الالمــي إلــى أن
"الشــكاوى احلمر هــي التي
يخشى أن تؤثر في االنتخابات،

واخلضــر هي التي تســتوجب
التحقيق فيها دون التأثير على
النتائج ،أمــا الصفر هي التي
تفتقد إلى الدليل".
مــن جانبــه ،ذكــر االكادميي
عبــاس العــرداوي إن "النتائج
متثل انبثاقــا ً طبيعيا ً للعملية
االنتخابيــة بوصفهــا جوهر
الدميقراطية".
وأضاف العرداوي في تعليق إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "معدالت
املشــاركة حتــى وأن كانــت
ضعيفــة يجب االعتــراف بها
واالخذ مبخرجات التصويت".
ورأى أن "نتائــج االنتخابــات
لم تكن مفاجئــة للعراقيني،
فاجلميع يعلــم أنه ال فائز اكبر
في ظــل القوائــم االنتخابية
احلالية".
ون ّوه العــرداوي إلى أن "موضوع
تشــكيل احلكومــة يتطلب
انشاء ائتالف يتكون من اربعة
قوائــم انتخابية في اقل تقدير
لكي يســتطيع حتقيق اغلبية
مريحة".
وأوضــح أن "القوائــم التــي
خرجــت مــن رحــم التحالف
الوطني ميكن عودة اغلبها في
اقل تقدير وبســهولة السيما
التقارب بني قائمتي ســائرون
والنصر".

ومضى العرداوي أن "الدســتور
حدد ســقفا زمنيا لتشــكيل
احلكومــة واختيار الرئاســات،
ومن ثــم أن القوائــم الفائزة
سوف تبذل جهدا مضاعفا ً من
أجل الوصــول إلى حلول وعدم
جتاوز احــكام احملكمة االحتادية
العليا فــي قرارهــا الذي نص
على عدم وجود جلســة نيابية
مفتوحة".
يذكــر ان املفوضيــة العليــا
املستقلة لالنتخابات كانت قد
اعلنت مطلع االســبوع اجلاري
عــن نتائــج االنتخابــات التي
اظهرت تقدما لتحالف سائرون
ومن بعده حتالــف الفتح ومن
ثم حتالــف النصر وائتالف دولة
القانون.
العراق يسدد  10مليارات دوالر
من ديونه في عام 2022
يذكــر ان العــراق حصل على
ديون خارجية من صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ،إضافة
إلــى ديون داخليــة عبر طرحه
لســندات أســهم خاصة من
أجل متويل موازنته العامة التي
تأثرت بشــكل كبير بانخفاض
أســعار النفط العاملية والتي
يعتمد العراق عليها بشــكل
رئيسي في موازناته العامة.

روسيا تتهم تتار القرم
بالتخطيط لشن هجمات
إرهابية
وكانت روســيا حظرت رســميا
على جميليــف دخول القرم ملدة
خمس سنوات بعد فترة قصيرة
مــن ضمها املنطقــة في 2014
والذي اعقــب االطاحة بالرئيس
االوكراني املوالي لروسيا فيكتور
يانوكوفيتش.
ويقيــم جميليــف حاليــا في
تورونتو بكندا ولم يتسن احلصول
على تعليق فوري له.
وتتــار القرم املســلمون هم من
السكان االصليني في شبه اجلزيرة
الواقعة على البحر االسود .وإبان
حكم جوزيف ستالني مت نفيهم
الى كازاخســتان ولم يعودوا اال
بعد سقوط االحتاد السوفياتي.
ويعــارض معظم تتار القرم ضم
موســكو لشــبه اجلزيــرة ،وقد
اطلقت الســلطات الروســية
حملة قمــع ضدهــم وحظرت
مجلسهم وقناتهم التلفزيونية
واعتقلت عشرات النشطاء من
بينهم وسجنتهم.
وشــارك نشــطاء تتــار القرم
فــي حتــركات الغــاق الطــرق
واحتجاجــات وتدميــر خطوط
الكهرباء من اوكرانيا الى شــبه
جزيرة القرم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحبطت قــوة أمنية ،محاولــة تهريب قطع
أثرية ثمينة من العراق إلى سوريا ،بعد اعتقال
مهرب مبدينة املوصل وبحوزته تلك املقتنيات.
وقال النقيب في اجليش ،عباس عبد العظيم
في تصريح صحفي تابعته "الصباح اجلديد"
إن "اعتقــال املهــرب جاء فــي عملية كمني
لقواتنا في مدينة املوصل ،نصب استنادا إلى
معلومات استخباراتية دقيقة".
واوضــح العظيم ،أن املقتنيــات األثرية تعود
إلى متحــف املوصل احلضــاري ،وكان احملتجز
يعتزم تهريبها من املدينة إلى ســوريا متهيدا
لبيعها".
واملضبوطات بحســب عبــد العظيم عبارة
عن  3قطع أثريــة ومجموعة من اخملطوطات
واألوراق والكتب التي يبدو أنها مهمة للغاية
وقد تعود إلى تاريخ قدمي.
وأضــاف ان "املهرب اعتــرف مبحاولته تهريب
تلك القطع إلى احلدود الســورية ليتم بيعها
لتجار آثار دوليني".
وبني عبد العظيــم ،أن اجلهات األمنية طلبت
من مديرية آثار محافظة نينوى ،تسلم القطع،
وفق الضوابط احملددة ،ملعرفة قيمتها".

استحصال موافقة دخول
السيارات المتضررة
لنهاية آب المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة املنافذ احلدودية ،أمس االثنني ،عن
استحصال موافقة دخول السيارات املتضررة
لغاية نهاية اب املقبل ،مبينة ان ذلك جاء بعد
مطالبات وشكاوى كثيرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح اجلديد"،
نسخة منه انها "اســتحصلت موافقة وزارة
املاليــة  /مكتب الوزير على دخول الســيارات
املتضررة الـ 26نيسان املاضي ولغاية الـ 30من
اب املقبل ،أشارة الى كتاب هيئة املنافذ املوجه
للوزارة في الـ 20من آيــار احلالي والتي طالبت
بأيقاف العمل بهذا القــرار بعد قرار املنع من
قبل هيئة اجلمارك".
واضافت ان "تلك املوافقة جاءت بعد مطالبات
وشــكاوى عبر صفحات التواصل االجتماعي
وصفحة هيئة املنافذ ،حيث ناشــد الكثير من
املواطنــن بحل املوضوع كونه ميس شــريحة
واسعة من التجار واملستوردين واصحاب املهن
اخلاصة بتصليح وادامة العجالت املتضررة".
وتابعــت الهيئة "بجهود حثيثة وشــخصية
جرى الســعي الجل حــل هذه االزمــة التي
عصفت باملواطنني ،واســتحصلت املوافقات
األصولية ومت الغــاء هذا القرار للفترة املذكروه
أعاله".

الملف األمني

انفجار عبوة الصقة بناحية المشاهدة شمالي بغداد * مقتل  5إرهابين لدى محاولتهم التسلل غربي كركوك

"الجنايات" تقضي بإعدام إرهابيين اثنين في واسط * اعتقال  100مطلوب للقضاء بحمالت أمنية في ميسان
بغداد – انفجار الصقة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االثنني ،أن مدنيا قتل جراء انفجار
عبوة الصقة شمال العاصمة بغداد.
وقال املصــدر إن "عبوة الصقة مثبتة
أســفل عجلة مدنيــة انفجرت في
أثناء مرورها بناحية املشاهدة التابعة
لقضاء الطارمية ،ما أسفر عن مقتل
صاحــب العجلة"  ،مضيفــا أن "قوة
أمنيــة طوقت مكان احلــادث ومنعت
االقتراب منه ،فيما نقلت جثة القتيل
إلى دائرة الطب العدلي".
كركوك – احباط تسلل
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
كركــوك امــس االثنني ان قــوات من
احلشــد الشــعبي متكنت مــن قتل
خمســة عناصر من عصابات داعش

االرهابية باحباط تســلل لهم جنوب
غربي احملافظة.
وذكر املصــدر "بناء علــى معلومات
اســتخبارية دقيقة وردت بأن عددا ً من
الدواعش سيقومون بالتسلل الى احد
القرى في مناطق جنوب غرب كركوك
جرى نصب كمني من قبــل اللواء 16
باحلشد في منطقة اليورغون بناحية
الرشاد جنوب غربي احملافظة ومتكنت
قوات احلشــد الشــعبي مــن اصابة
عجلة حمل بيــك اب فيها مجموعة
من ارهابيي داعش ".
واسط – اعدام ارهابيني
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
واســط امــس االثنــن ان محكمة
جنايــات واســط قضت يــوم امس
االثنــن ،باإلعدام شــنقا حتى املوت
بحق "إرهابيني" اثنني عمال مع تنظيم

القاعدة أحدهما فجر سيارة ملغمة
في سوق شعبية باحملافظة.
وقــال املصــدر االمنــي إن "محكمة
جنايــات واســط قضــت حكمــن
باإلعــدام بحق شــخصني عمال مع
تنظيم القاعدة اإلرهابي"  ،مضيفا أن
"أحدهما قام بتفجير ســيارة ملغمة
فــي محافظة واســط قرب ســوق
العباسية وأدى احلادث إلى استشهاد
العشرات من األبرياء  ،مبينا ً أن "املدان
اآلخر اشــترك بعدة عمليات إرهابية
ومنها القتل فــي منطقة تاج الدين
في احملافظة".

األمني العميد يحيى رســول في بيان
له إن "القوات األمنية شرعت بعملية
تفتيش جبــل اخلانوكة وعثرت على 5
عبوات ناسفة محلية الصنع وقذيفة
مدفــع منســاوي على شــكل عبوة
و 3صواريــخ كاتيوشــا ومنزل ملغم
يحوي علــى ( )٦قنابر هاون  ١٢٠ملم"
 ،مضيفا ان هذه القوات ضبطت وكرا
لداعش يحتــوي على مــواد غذائية
وجتهيزات عسكرية ومدنية و 3قذائف
منســاوي و 75قذيفة مدفع  ١٥٥ملم
وجليــكان يحوي مــادة  C4و 15قنبرة
هاون  ٨١ملم".

صالح الدين – ضبط وكر ارهابي
اعلن مركز اإلعالم األمني امس االثنني
ضبط وكر لـ"داعش" وعبوات ناسفة
وصواريخ في محافظة صالح الدين.
وقــال الناطق باســم مركــز اإلعالم

االنبار – اعتقال ارهابي
كشــف مركز االعــام االمني امس
االثنني عن اعتقال عنصر بـ"الشرطة
االســامية تابعــة لداعــش" خالل
تسلله من سوريا الى العراق.

وقــال املركز فــي بيان لــه ان "مفارز
مديرية االســتخبارات العسكرية في
الفرقة  15وبعمليــة نوعية حاصرت
احد االرهابيني اثناء تسلله عند احلدود
العراقيــة قادما من ســوريا ومتكنت
من القاء القبــض عليه"  ،مضيفا ان
املعتقل ينتمي الى ما تعرف بالشرطة
االسالمية لعصابات داعش االرهابية
ضمن ما يسمى بوالية هيت .
الديوانية – ممارسة امنية
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة
محافظــة الديوانيــة امــس االثنني
الشــروع مبمارســة امنية واســعة
النطــاق في عمــوم احملافظــة القي
خاللها القبض على عــدة مطلوبني
للقضــاء على وفــق مــواد قانونية
مختلفة.
ولفــت املصدر الــى ان املديرية قامت

بإحالــة جميع املتهمــن الى اجلهات
اخملتصة لغرض اســتكمال االجراءات
القانونية بحقهم .
ميسان – حمالت امنية
اعلن مصدر في قيادة شرطة محافظة
ميسان واملنشــآت امس االثنني إلقاء
القبــض على  100مطلــوب للقضاء
بتهم مختلفة بحمالت أمنية واسعة
في عموم احملافظة.
وقال املصــدر ان القيادة نفذت العديد
مــن مذكــرات أوامر القبــض بحق
مطلوبني للقضاء بتهم مختلفة في
عموم احملافظة" ،موضحــا أن "مفارز
شــرطة األقســام وأفــواج الطوارئ
والصنوف األخرى العاملة في احملافظة
متكنت مــن إلقاء القبــض على 100
متهم ومخالف خــال إجراء حمالت
أمنية واسعة بحق مطلوبني للقضاء

العراقي" من "بينهم سبعة متهمني
بجرائم القتل العمد ،وعشرين متهما
بالتهديــد واإليذاء العمــد ،ومتهمني
اثنــن بجرائم اخلطــف ،وآخرين مبواد
جنائية ومخالفات قانونية .
نينوى – تفجير اعتدة
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
نينوى امــس االثنني ان القوات األمنية
في قيادة عمليات نينوى قامت بتفجير
كدس من املقذوفات احلربية و 30حزاما
ناسفا جرى جمعها من خالل عمليات
تفتيش واســعة وهي مــن مخلفات
عصابات داعش االرهابية ضمن قاطع
املسؤولية.
على صعيــد متصل قــال املصدر ان
مفارز امنيــة متكنت من القبض على
مطلوب باالرهاب في منطقة احلاوي"
في اجلانب األمين ملدينة املوصل.
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دورة تدريبية للحاسوب
في مركز صحة الكرخ

بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت دائرة صحــة بغداد  /الكرخ –شــعبة
تكنولوجيــا املعلومات دورة علميــة وتدريبية
في مجال احلاسوب مبشــاركة  75من املالكات
الطبيــة والهندســية واالدارية ومــن جميع
املؤسسات الصحية التابعة للدائرة.
وتهدف الدورة التي جاء انعقادها ضمن اخلطة
االســتراتيجية إلقامة الدورات التدريبية لعام
 .2018وقــد تضمنــت إلقــاء محاضرات حول
برنامج ( مايكــرو ســوفت  ، ) 2007البرنامج
الطباعي في كيفية طباعة الكتب الرســمية
 ,كيفيــة ادراج اجلــداول والصــور وطباعتها ,
كيفية تنســيق الصفحات وترقيمها والتعرف
على أوامر النوافذ بصورة مفصلة .

سايلوات الكوفة

وكربالء تتسلم الحنطة
األميركية المستوردة

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عــن وصــول عدد من
الشــاحنات احململــة باحلنطــة االميركيــة
املستوردة الى سايلوات الكوفة وكربالء .
واوضح مدير عام الشــركة نعيم املكصوصي
ان مخازن سايلو الكوفة في محافظة النجف
اســتقبلت  7شــاحنات محملة بكمية 262
طنا من احلنطة املستوردة من مجموع الكمية
اخملصصة لسايلو الكوفة والبالغة  1500طن ،
مضيفا ً بان املالكات العاملة في سايلو كربالء
قامــت بتفريغ  8شــاحنات محملــة بكمية
 945طنا من احلنطــة االميركية لتعزيز رصيد
احملافظة من املادة والنتاج الطحني املوزع ضمن
مفردات البطاقة التموينية .
من جانب اخر اشــار املدير العام الى استمرار
املالكات العاملة في ســايلو خان بني ســعد
بتســلم احلنطة املســوقة من الفالحني بعد
حتليلهــا مختبريا مــن قبل فاحصــي وحدة
اخملتبر والتأكد من تطابق املواصفات وحســب
التعليمات املثبتة واملعروفة حيث بلغ اجمالي
الكميات املتســلمة  10863طنا موزعة على
حنطــة محلية درجة اولــى  9520طنا حنطة
محلية درجة ثانيــة  1274طنا حنطة محلية
درجة ثالثة  68طنا  ،امــا في محافظة كربالء
فقــد اجنزت مالكات وحدة احلســبة والوحدات
املعنية في الفرع محاضر التسويق لعام 2018
وبنسبة . 100%

إصالح مسارات ضوئية
في بغداد والبصرة

بغداد  -الصباح الجديد:
متكنت الفرق الهندسية والفنية في هيئة صيانة
الكابل الضوئي وهيئة صيانة تراســل بغداد من
إصالح مســار الكابل الضوئي لبدالــة العلوية
وبدالــة الضبــاط والذي تعــرض للقطع نتيجة
أعمال دائرة اجملاري مما أدى لتوقف اخلدمة عن مسار
( الشــمال الشــرقي ) حملافظتي ديالى وكركوك
 ،وبعــد انتهاء عمليــة اإلصالح اعيــدت جميع
اخلدمات املقطوعة التي يوفرها الكابل في املسار
املذكور .
من ناحية أخرى قامت املالكات الهندسية والفنية
بشعبة التراسل التابعة ملديرية إتصاالت البصرة
بإعــادة خدمات اإلتصــاالت واألنترنت ملشــروع
البطاقة الوطنية املوحدة في قضاء أبو اخلصيب
وناحية السيبة  ،وذلك بعد صيانة عارضة الكابل
الضوئي مسار ( أندلس  -أبو اخلصيب ) .
من جانب أخر يســتمر املعهد العالي لإلتصاالت
والبريــد بتنظيــم الــدورات والــورش التدريبية
ملنتسبي وزارة اإلتصاالت والشركات التابعة لها
وكذلــك لبقية الوزارات  ،بهــدف تطوير املهارات
وتنمية القــدرات الوظيفية فــي جميع اجملاالت
الهندســية والفنيــة واإلداريــة والقانونية  ،من
أجل اإلســتمرار بتقدمي أحســن وأجود اخلدمات
للمواطنني واملؤسسات احلكومية .

تقرير

في كلية الطب بجامعة البصرة

حساسية الحنطة والقولون والعقد اللمفاوية وندوات أخرى
البصرة  -سعدي السند:

شــهدت كليــة الطــب فــي
جامعــة البصرة عقــد العديد
من الندوات واحللقات النقاشية
والقــاء احملاضرات فــي عدد من
التخصصات الطبية .
فقد ناقشــت اطروحة دكتوراه
فــي الكليــة الدور املوســوم
للبروبايوتــك فــي مرضــى
حساســية احلنطــة وتأثيرها
احملتمل علــى العالمات املناعية
والســريرية للمرضى للطالبة
غيداء عبد اجمليد عبداهلل.
ويهدف البحث لدراســة مدى
فعاليــة البروبايوتــك كعالج
مســاعد للغــذاء اخلالــي من
الغلوتني في مرضى حساسية
احلنطــة ومــدى تأثيــره على
االجســام املضــادة اخلاصــة
باملرض وبعض الســايتوكينات
وعلى عالمات املرض الســريرية
إضافــة الــى قيــاس كميــة
البكتريــا اللبنية فــي عينات
املرضى ,واســتنتجت الباحثة
ان عــاج البروبايوتــك يضيف
فائــدة صحيــة جيــدة لوضع
مرضــى حساســية احلنطــة
املتبعني للنظام الغذائي اخلالي
مــن الغلوتني وكمــا ان اضافة
البروبايوتك ميكن ان حتســن من
نتائج األجســام املضادة النزمي
الترانسغلوتامنيس النسيجي
واالعــراض الســريرية ملرضى
حساســية احلنطــة  ،كما ان
هناك زيادة كبيرة من محتويات
االمعاء من البكتريا اللبنية بعد
استعمال البروبايوتك .
واوصت الدراســة باســتعمال
البروبايوتــك كعالج مســاعد
للغــذاء اخلالي مــن الغلوتني
وليس بديال له واجراء دراســات
اكثر ملعرفــة امليكانيكية التي
اســهم بهــا البروبايوتك في
حتسني اعراض مرض حساسية
احلنطة ودراســات اكثر تعمل
علــى العينــات النســيجية
مــن االمعاء الدقيقــة لقياس
الســايتوكينات
مســتوى
في االمعــاء الدقيقــة ملرضى
حساسية احلنطة.

يهدف البحث
لدراسة مدى فعالية
البروبايوتك كعالج
مساعد للغذاء الخالي
من الغلوتين في
مرضى حساسية
الحنطة ومدى تأثيره
على األجسام المضادة
الخاصة بالمرض
وبعض السايتوكينات

الباحثة دعاء كاظم ريشان تلقي بحثها عن العقد اللمفاوية

اآلفات القولونية
وبحثت رســالة دكتــوراه في
كلية الطــب بجامعة البصرة
ايضــا التصويــر املقطعــي
القولونوغرافــي في الكشــف
عن اآلفــات القولونية ومقارنة
النتائج مــع تنظيــر القولون
التقليدي والفحص النسيجي
للطالبة هيفاء محسن عبيد.
ويهــدف البحــث الــى تقييم
دور التصويــر املقطعــي
القولونوغرافــي في الكشــف
عن اآلفــات القولونية ومقارنة
النتائج مــع تنظيــر القولون
التقليدي والفحص النسيجي
 ،واســتنتجت الباحثــة
الــى ان التصويــر املقطعــي
القولونوغرافــي اكثــر دقة في
الكشف عن األورام السرطانية
واكثر دقة فــي فحص القولون
وحتديــد مــكان اآلفة بشــكل
دقيق  ،واوصت باعتبار التصوير

املقطعي القولونوغرافي بصورة
اساسية في الكشف عن األورام
السرطانية في القولون واجراء
دراســة بعدد اكثر وفترة اطول
لتأكيد النتائج بشكل ادق.
العقد اللمفاوية
كما حثت رســالة دكتوراه في
كلية الطــب بجامعة البصرة
الرنني املغناطيســي ( تسلسل
االنتشــار املوزون ) في التمييز
بني العقــد اللمفاوية اخلبيثة
واحلميدة في العنــق للطالبة
دعاء كاظم ريشان .
يهــدف البحــث الــى تقييم
فعالية الرنني املغناطيســي (
تسلسل االنتشــار املوزون ) في
التمييز بني العقــد اللمفاوية
اخلبيثــة واحلميدة فــي العنق ،
ووجدت الباحثة ان فحص الرنني
املغناطيســي ميتلــك نســبة
دقــة تقدر بـــ  87.5%ونســبة
حساســية تقــدر بـــ 100%

ونســبة خصوصيــة تقــدر بـ
 66.7%واســتنتجت الباحثة
بأن فحص الرنني املغناطيســي
ميكن ان يكون مفيدا في التمييز
بني العقــد اللمفاوية اخلبيثة
واحلميــدة في العنــق وبدرجة
اقل بيان نــوع الــورم ومراقبة
االســتجابة الى العــاج قبل
العالج الكيمياوي واالشــعاعي
وبعده والكشف املبكر عن بقايا
الورم او عودة الورم.
تعديل احلاجزاالنفي
وبحثــت اطروحة دكتــوراه في
كلية الطب تعديل احلاجزاالنفي
باســتعمال منظــار األنــف
مقارنــة بالطريقــة التقليدية
للطالــب عقيل عبــد الزهرة
املشعل  ،وناقش البحث مقارنة
بــن اســتعمال املنظــار وبني
الطريقة التقليدية في تعديل
انحراف احلاجز األنفي واعتماده
كطريقة بديلة لتعديل وجتميل

تعاون تجاري مشرك بين العراق وتركيا
بغداد  -الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة للمعارض
واخلدمات التجارية العراقية مع
امللحق التجــاري التركي فيردي
ياياال آفاق وسبل توطيد التعاون
التجاري واالقتصادي بني البلدين
.
واوضــح مديــر عــام شــركة
املعــارض العراقيــة املهنــدس
هاشــم محمد حامت بانه اللقاء
تناول دعوة الشــركات التركية
للمشــاركة بفاعليــة في دورة
معــرض بغداد الدولــي املقبلة
لالطالع على الفرص االسثمارية
داخل البــاد  ،خاصة وان العراق
مقبل علــى نهضــة عمرانية
كبيرة في احملافظات التي كانت
حتت ســيطرة عصابــات داعش
االرهابية.
واشــار مدير عام الشــركة ان
الشــعبني العراقــي والتركــي
يفهــم احدهما االخر وتربطهم
اواصــر مشــتركة مما يســهل

العمــل والتعــاون التجاري مع
الشــركات التركية  ،مؤكدا ً ان
وزارة التجارة متمثلة بالشركة
العامــة للمعــارض العراقيــة
وجهت الدعوات الرسمية جلميع
الدول للمشاركة في الدورة 45
ملعرض بغداد الدولي املقبلة .
كما دعــا مدير عام الشــركة
اجلانب التركي كذلك للمشاركة
في املعرض التجاري الســادس
عشر للدول االعضاء في منظمة
التعاون االسالمي املقرر إقامته
في بغداد في شــهر نيسان من
عــام  2019كــون ان تركيا من
الدول االسالمية املهمة واملؤثرة
في العالم.
واكــد املدير العام ان الشــركة
العامــة للمعــارض واخلدمات
التجاريــة العراقية مســتعدة
لتقــدمي جميع ســبل التعاون
وآفاق التعاون التجاري املشترك
الــذي مــن شــأنه إن ينهــض
بطبيعــة العالقــات التجارية

واالقتصاديــة املشــتركة بــن
البلدين الصديقني.
من جانب اخر اشــار املدير العام
الى مشاركة العراق في معرض
صفاقــس الدولــي حيــث ان
شــركته بصدد توجيه الدعوات
الرســمية جلميــع الــوزارات
والهيئــات والقطــاع اخلــاص
واجلهات ذات العالقة للمشاركة
في الــدورة  ٥٢ملعرض صفاقس
الدولــي والذي يقــام على ارض
معرض اجلمهورية التونسية في
السادس والعشرين من الشهر
املقبل .
وبــن مدير عــام الشــركة أن
املشــاركة في معرض صفاقس
الدولــي تأتــي انســجاما ً مع
التوجيهات احلكومية للتعريف
باالقتصــاد العراقــي وقدراتــه
وإمكانياتــه وفرصــه الواعدة
وتشــجيع عمليــة التصديــر
للبضائع والســلع العراقية من
أجل النهوض باالقتصاد الوطني

من خالل فتح أســواق جديدة ،
موضحــا ً أن هذا املعــرض الذي
تنظمه جمعية معرض صفاقس
الدولي الذي سيشــارك العراق
فيه بجناح كبير ومبســاحة ٥٠
مترا مربعا يشكل فرصة ثمينة
للترويــج للمنتجــات العراقية
املتنوعة .
واشــار املديــر العــام الــى ان
الدعــوات وجهــت الــى وزارات
الصناعــة واملعــادن والتعليم
العالــي والبحــث العلمــي
والزراعــة والثقافة والســياحة
واالثار والنفط واحتاد الصناعات
العراقية اضافــة الى املنظمات
واالحتــادات واجلهــات االخــرى
املنضوية حتت لــواء جلنة تطوير
القطاع اخلاص للمنافســة مع
منتجات الدول املشاركة  ،إضافة
الــى االطــاع علــى التطورات
العامليــة وآخــر املنتجــات في
اجملاالت اخملتلفة وإبرام التعاقدات
وعقد الصفقات التجارية.

احلاجــز األنفــي  ,واســتنتج
الباحث بان العملية باستعمال
املنظار تكون اقــل مدة مقارنة
بالعمليــات التقليدية وكذلك
كمية نزف الدم خالل العمليات
تكون اقل إضافة الى قلة حدوث
ضرر بالنســيج اخملاطي مع قلة
اعــراض الصداع وتــورم الوجه
والرعاف بعد العملية .
وأوصى الباحــث بضرورة تعلم
هذا النوع من العمليات كإجراء
بديــل للعمليــات التقليدية
جلميــع أطبــاء االنــف واإلذن
واحلنجرة .
الصدفية احملددة
وبحثت رســالة دكتــوراه في
كلية الطب ايضا تقييم فعالية
وســامة  308نانومتر اكسيمر
ليــزر في عالج انواع شــتى من
الصدفية احملــددة للطالبة آالء
جميل حسن .
وتهدف الرسالة لتقييم فعالية

وســامة وحتمل اكسيمر ليزر
 308نانــو متر في عالج صدفية
فروة الــرأس وراحة اليد والقدم
والصدفية الشــائعة ومقارنة
االستجابة بني كل نوع وعالقته
بنوع اجلنــس او التاريخ العائلي
ملرض الصدفية .
واســتنتجت الباحثة بتحسن
جميع االفاق مع نسبة تراكمية
مــن انخفاض متوســط نقاط
باســي بعد  6اشــهر وان 92%
من املرضى اظهــروا درجة من
التحســن تتراوح بني جيد الى
ممتاز وكانت صدفية فروة الرأس
افضل األنواع مــن حيث درجة
التحســن ومن دون اثار جانبية
مهمة وبنســبة رضــا عالية
عند املرضــى  ,واوصت الباحثة
باستعمال اكســيمر ليزر 308
نانو متر مرافقــا الى العالجات
االخرى في معاجلــة الصدفية
لتحقيــق نتائــج أفضل بوقت
اقصر.

كهرباء ميسان تنجز تأهيل
( ) 54محولة من شتى السعات
ميسان  -خاص:
اجنزت املالكات الفنية والهندســية
فــي مديرية توزيع كهرباء ميســان
صيانــة ( )54محولة ذات ســعات
متعــددة بعــد تأهيلهــا وإعادتها
للعمل ضمن الشــبكة الكهربائية
في عمــوم احملافظة خالل الشــهر
املاضي  .واوضح مديــر توزيع هرباء
ميســان املهندس جاســم راضي
بريــدي لـــ» الصبــاح اجلديــد» ان
شعبة صيانة احملوالت ( 11ك.ف) في
مديريتنا تعمــل على مدار اليوم من
اجل صيانة احملوالت املعطوبة فضالً
عــن صيانة وإصالح عدد من احملوالت
لشتى السعات وإعادتها للعمل في
الشبكة الكهربائية باحملافظة خالل
شهر نيسان املاضي .
وقال مدير التوزيع أن عملية الصيانة
تكون باســتبدال امللفات املعطوبة
جلهة الضغط العــام إلعادة القلب

احلديــدي  ،اســتبدال وصيانة عوازل
الضغــط العالــي والواطــئ فضالً
عن حلــام البدن مــع إضافة كميات
من الزيت والفلترة بواســطة جهاز
خاص  ،مبينــا ان احملوالت التي اجنزت
اعمال صيانتها حســب السعة هي
محولــة ســعة  250 /ك .ف  /بعدد
( ، ) 34محولــة ســعة  400 /ك.ف /
بعدد ( ، )19واحدة ســعة  630 /ك.ف
 /وأجــراء عملية الصيانة والتأهيل
بالتوقيتات املثالية لتقدمي خدماتها
الهالي ميسان
واشــار مدير التوزيع الى ان أألعمال
شــملت أيضــا فحــص احملولة في
مراحلها األخيرة من اجل إعادتها إلى
اخلدمة وأن احملوالت العاطلة التي ترد
للورشــة من عموم احملافظة نتيجة
األحمــال العالية فضال عن ســوء
األحــوال اجلوية وأن املــدة القصوى
لصيانتها هي ( 24ساعة ) فقط.

تنفذ بالشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة اليونسكو

اختتام ورشة العمل الثالثة لبرنامج تدريب قيادات التعليم في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
اُختُتمت ورشة العمل الثالثة اعمال
برنامج تدريــب القيادات االدارية في
قطــاع التعليم والتدريــب التقني
واملهني في العراق بعد ان استمرت
 15يوما تدريبيا .
وقســم البرنامج علــى ثالث ورش
عمــل نفذت على مــدار عام كامل
(بني نيسان  2017الى نيسان .)2018
واحتوى البرنامج على مواد تدريبيه
طــورت بنا ًء علــى معاييــر القيادة
العاملية ونتائج حتليــل االحتياجات
التدريبية الذي نفذ فــي بداية عام
.2017
ويهدف البرنامج الى حتســن وزيادة
املهــارات القياديــة للمؤسســات
املهنيــة والتقنيــة لتمكينها من
مواكبــة التطــورات والتغييــرات
في ســوق العمل وتقــدمي خريجني
ومتدربني ميتلكون مهارات ومؤهالت
ذات عالقــة تؤهلهم للحصول على
عمل.

وشارك في البرنامج مدربون وطنيون
لتدريب املدربــن مع اجمللس الثقافي
البريطانــي ضــم  100قائد متدرب
من وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمــي (عمــداء او معاونو عمداء
في الكليات واملعاهد التقنية ) ،وزارة
العمل والشؤون االجتماعية (مدراء
او معاونــو مــدراء مراكــز التدريب
املهنــي) ،ووزارة التربيــة (مــدراء او
معاونــو مــدراء املــدارس املهنية)
اضافة الى مختصني اخرين من هذه
الوزارات الثالث.
وقال احد املشــاركني من بغداد في
الورشــة ان مــن ابرز النقــاط التي
تعلمهــا هــي مهــارات التواصل
الشــخصية الســيما بــن املدراء
واملوظفني وكســر اجلمــود احلاصل
بني املــدراء واملعلمني فــي املدارس
وتطرق كذلك الى اســاليب القيادة
احلديثــة املهمــة والتــي تتضمن
اشراك املوظفني في عملية القيادة
من خالل تطوير مهاراتهم القيادية
عن طريق القيام بدورات تدريبية كل
حسب اختصاصه طوال العام.

وفي السياق ذاته قال احد املشاركني
من وزارة التعليم العالي في النجف
ان الورشــة قدمت معلومات قيمة
حول القيادة باجتــاه حتقيق االهداف

الذكية وضمن اخلطــة التنظيمية
وكذلــك االعتمــاد علــى التغذية
العكســية للتقييــم الذاتــي وان
الورشــة قد ســلطت الضوء على

استعمال الوسائل احلديثة لتطوير
االداء.
كما اضاف متدرب اخر في الورشــة
نفسها في النجف ان الورشة عززت

الثقة باالســاليب الصحيحة التي
كانت متــارس في مؤسســته ومن
ناحية اخرى انهــا قامت بتصحيح
املفاهيــم غير الصحيحــة  ،وجاء
تنفيذ التدريــب في اربع محافظات
رئيســة هي بغداد ،النجف ،البصرة
واربيــل وكان املشــاركون مــن 15
محافظة من الشــمال الى اجلنوب
هي :اربيــل ،الســليمانية ،دهوك،
ديالى ،االنبار ،بغداد ،واسط ،النجف،
بابــل ،كربــاء ،القادســية ،املثنى
(السماوة) ،ذي قار ،ميسان ،البصرة.
وعمل اجمللس الثقافي البريطاني مع
شركائه في الوزارات الثالث وممثليهم
فــي اللجنة الفنية املشــرفة على
البرنامج واللجنة التوجيهية العليا
وخبــراء القطاع اخلــاص ومنظمة
اليونسكو ورؤساء اجلامعات التقنية
واملديريات العامــة للتعليم املهني
واملديريات العامــة للتدريب املهني
وخبراء اجمللس الثقافــي البريطاني
فــي مجال الـــ ( )TVETحرصا على
تنفيذ برنامج ذي عالقة باالحتياجات
التدريبيــة على االرض فــي الوقت

احلالي.
وتشــتمل املرحلة االخيرة على قيام
املشــاركني باجناز مهماتهم االخيرة
في مؤسســاتهم وهي تدريب عدد
من موظفيهم االداريني لضمان زيادة
كفاءة املؤسسات املهنية بزيادة عدد
املستفيدين من مهارات ومخرجات
البرنامج.
وفــي الوقــت ذاتــه يقــوم مدربو
القيادة الوطنيــون بتقييم املهمات
والواجبات التي قدمها املشــاركون
علــى مدار العام املاضــي .بعد ذلك
ســيقوم مصمم البرنامج وفريقه
باجــراء تقييم عام لضمــان اجلودة
والذي ســيحدد عدد من املشاركني
للمشــاركة فــي الزيــارة امليدانية
ملؤسســات الـ ( )TVETفي اململكة
املتحدة.
ويعــد البرنامج املمول مــن االحتاد
االوروبي والذي ينفذ بالشــراكة بني
اجمللس الثقافي البريطاني ومنظمة
اليونسكو هو جزء من مشروع اوسع
الصالح التعليــم والتدريب التقني
واملهني في العراق.

تقارير محلية
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البدء بتوزيع الطحين الصفر بين العائالت ضمن حصة رمضان
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة
عــدد مــن املطاحــن العاملة
بانتــاج وتوزيــع مــادة الطحني
الصفــر اخملصــص ضمن حصة
شــهر رمضان املبــارك بواقع 5
كيلوغرامات لكل عائلة .
وقال مدير عام الشــركة العامة
لتصنيــع احلبــوب املهنــدس
طه ياســن عبــاس ان عددا من
املطاحن املكلفة باالنتاج باشرت
بتسلم احلبوب اخملصصة النتاج
الطحني الصفــر لتوزيعه على
العائــات ضمن حصة شــهر
رمضان املبارك.
واضاف املدير العام ان الشــركة
كلفت عددا من املطاحن املهيأة
النتاج الطحني الصفر في بغداد
واحملافظات لتنفيذ خطة االنتاج
والتوزيع ضمن املدة احملددة خالل
الشهر الفضيل ..د
كما اعلنــت الوزارة عن مواصلة
وحدة قطع الرصافة في شركة
لتصنيع احلبــوب عملية القطع
لوكالء الطحني ضمــن قواطع
مســؤوليتها  ،مؤكدة ان وحدة
قطع الرصافة التابعة لقســم
التسويق في الشــركة تواصل
قطع قوائم جتهيــز الوكالء ملادة
الطحــن ضمن احلصــة املقررة
وقوائم جتهيــز الطحني الصفر
حلصة شهر رمضان املبارك .
واضــاف املدير العــام ان الوحدة
ملتزمــة بعمليــة القطع على
وفق اجلدول الزمني احملدد لوكالء
قواطع الرصافة حســب الرقعة
اجلغرافية للمناطق ضمن قاطع
مســؤولية الوحدة  ،اذ يبلغ عدد
الوكالء ضمن مســؤولية وحدة
الرصافة ( )3100وكيل متوزعني
على فروع متوين الصدر واملشتل
والشعب والرصافة .

بغداد  -الصباح الجديد:
بحثــت اللجنة اخلاصة فــي وزارة التربية مع
اجمللس الثقافــي البريطاني في تركيا موضوع
الدمــج الشــامل لتالميذ التربيــة اخلاصة
واالتفاق علــى عدة أمور من شــأنها أن ترفع
التربية اخلاصة إلى مســتوى الطموح خدم ًة
لشريحة ذوي االحتياجات اخلاصة من تالميذنا
االعزاء .
وقال املكتب االعالمي للوزير ان مدير قســم
التربيــة اخلاصة ترأس االجتماع الذي ُعقد مع
اجمللس الثقافي البريطاني في تركيا ملناقشة
موضوع الدمج الشامل اخلاص بتالميذ التربية
اخلاصة  ،اضافة الى االتفاق على عدة أمور من
شــأنها أن ترفع التربية اخلاصة إلى مستوى
الطمــوح خدم ًة لشــريحة ذوي االحتياجات
اخلاصة من تالميذنا االعزاء.

تكليف عدد من
المطاحن المهيأة
إلنتاج الطحين
الصفر في بغداد
والمحافظات لتنفيذ
خطة اإلنتاج والتوزيع
ضمن المدة المحددة
في شهر رمضان
المبارك

توزيع الطحني الصفر بني العائالت

علــى صعيــد متصــل اعلنت
وزارة التجــارة عن قيــام اللجان
الرقابية التابعة للشركة العامة
لتصنيــع احلبوب برصــد ()276
مخالفــة للمطاحــن ووكالء
الطحني والناقلني واالفران واخملابز
في بغداد.
واوضــح املدير العــام ان اللجان
الرقابية التابعة لقسمي الرقابة
والسيطرة النوعية في الشركة
نفذت خالل الفترة املاضية ()81
زيــارة للمطاحــن العاملة في
بغداد لالطــاع ومتابعة عملية
االنتاج والتوزيــع  ،اذ جرى خالل
تلك الزيارات سحب ( )186امنوذج

حبوب وطحــن لغرض الفحص
اخملتبري اسفرت عن تأشير ورصد
( )17مخالفة نوعية وغير نوعية
.
واضاف املدير العام ان جلان رقابة
الوكالء نفذت ( )219زيارة لوكالء
الطحني تخللها ســحب ()161
امنوذج طحني نتج عنها رصد()83
مخالفــة فضال عن تأشــير ()4
مخالفات للناقلني فيما حققت
جلان رقابة اخملابــز واالفران ()417
زيارة تفتيشية للمخابز واالفران
في بغــداد نتج عنها رصد ()172
مخالفة  ،احيلت الى االقســام
واللجــان اخملتصــة لتطبيــق

ورشة عمل للمالكات المختبرية
في مستشفيات الكرخ
اعالم الصحة
نظمت دائرة صحة بغداد  /الكرخ
–شــعبة اخملتبرات دورة تنشيطية
عن املناعة الســريرية وعلى قاعة
احملاضرات في مستشــفى الكرخ
للوالدة مبشاركة عدد من املالكات
اخملتبرية ومن جميع املؤسســات
الصحية التابعة للدائرة .
وتضمنــت الــدورة التــي يأتــي
انعقادهــا ضمــن اخلطــة
االســتيرايجية إلقامــة الدورات
التدريبية لقســم األمور الفنية
لعام  2018إلقاء محاضرات علمية
عــن الــدور األساســي للمناعة
الذاتيــة واملناعــة املكتســبة ,
أنــواع االلتهابات ومســبباتها ,
شــرح عن أنواع اإلمراض املناعية
والتحسسية  ,اللقاحات وأنواعها
 ,أمراض النقص والعــوز املناعي
وبأشراف مباشــر من قبل احملاضر
انور محمد رشــيد  /ماجســتير

اختصــاص مناعة ســريرية من
شعبة اخملتبرات في الدائرة .
وفي الســياق ذاته أقامت شعبة
اخملتبرات ورشــة عمل للسيطرة
النوعية وعلى قاعة مستشــفى
اليرمــوك التعليمــي وتضمنت
محاور عدة ومنها شــرح مفصل
عن عمل وآليات السيطرة النوعية
للكيمياء الســريرية وبأشــراف
الدكتــور نعمان عبــد اللطيف /
مسؤول برنامج السيطرة النوعية
للكيميــاء في املعهــد الوطني
للمختبرات التعليمية .
كمــا نظمت دائرة صحــة بغداد
 /الكــرخ – شــعبة تكنولوجيــا
املعلومــات دورة علمية وتدريبية
فــي مجــال احلاســوب ألغراض
الترفيــع والعالوة مبشــاركة 75
من املالكات الطبية والهندســية
واالدارية ومن جميع املؤسســات
الصحية التابعة للدائرة .

وتضمنت الدورة إلقاء محاضرات
حول برنامــج ( مايكرو ســوفت
 ) 2007البرنامــج الطباعــي في
كيفية طباعة الكتب الرســمية
 ,كيفيــة ادراج اجلــداول والصور
وطباعتهــا  ,كيفيــة تنســيق
الصفحــات وترقيمهــا والتعرف
على أوامر النوافذ بصورة مفصلة
.
وفــي ختام الــدورة جــرى اختبار
للمشــاركن لالطــاع على مدى
اســتفادتهم مــن املعلومــات ،
اضافة الى القاء احملاضرات من قبل
املدرب املعتمد ( نســرين كاظم )
من شعبة تكنولوجيا املعلومات .
يذكــر ان الهــدف مــن الــدورة
تدريــب املالكات املشــاركة ومن
جميــع املؤسســات الصحيــة
والتابعة للدائرة فضال عن تطوير
مهاراتهم العلمية والعملية في
هذا اجملال .

الشروط اجلزائية بحق اخملالفني .
وفي الســياق ذاته نفــذت جلان
رقابية مشتركة تابعة لوحدات
الرقابة والســيطرة النوعية في
ذي قار عــدة زيارات تفتيشــية
للمطاحن العاملة في احملافظة
ملتابعة آليــة االنتــاج والتوزيع
واالطــاع على نوعيــة الطحني
املنتــج واجــراء فحــص اخلبازة
بجميــع املطاحــن التــي جرت
زيارتها وتخلل ذلك سحب مناذج
من خلطــة احلبوب املتســلمة
والتي شــكلت احلنطــة احمللية
نسبة 80%منها ونسبة احلبوب
املستوردة 20%كما جرى معاينة

اجهزة التنظيف واوزان االكياس
املعبأة بالطحــن وختم االنتاج
كمــا تابع فرع الشــركة في ذي
قار كذلك استعدادات مطحنة
الرفاعــي النتاج الطحني الصفر
حلصة شهر رمضان املبارك .
مــن جانبهــا اعلنت الشــركة
العامة لتجارة املواد الغذائية في
وزارة التجارة عن جتهيزها مناطق
بغداد وذي قــار وديالى والنجف
االشــرف والشــرقاط ونينــوى
وكركــوك وبابل مبادتي الســكر
وزيــت الطعــام ضمــن احلصة
التموينية .
وقال مدير عام الشركة املهندس

قاســم حمود ان مركز مبيعات
الرصافة في بغداد جهز الوكالء
بكميــة  200طن مــن مادة زيت
الطعــام وجتهيز مادة الســكر
بكميــة ( )561طنــا ملناطــق
(اجلبايش -الفهود -قلعة -فجر)
فــي محافظة ذي قار اضافة الى
جتهيز مــادة زيت الطعام بكمية
()333طنــا ملناطق( الشــهداء-
دواية-غراف -ســومر -الصاحلية)
اما فــي محافظة االنبــار فقد
جهــزت مبادتــي الســكر وزيت
الطعام بكميــة ( )154الف طن
زيــت وكميــة ( )750الفا و510
اطنان سكر .

اإلعمار تواصل تنفيذ أعمال مشروع
طريق سامراء (دور -العلم)
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامة
عــن مواصلة تنفيــذ اعمالها
مبشــروع اعادة تطويــر وتأهيل
طريق ســامراء (دور -العلم) في
محافظة صــاح الدين ضمن
مشــاريع قرض البنــك الدولي
العادة اعماراملناطق احملررة.
وذكر املركــز االعالمي للوزارة ان
املــاكات الهندســية والفنية
في شــركة حمورابــي العامة
وبأشــراف دائرة الطرق واجلسور
التابعتني للوزارة تواصالن تنفيذ
اعمالهمــا في مشــروع طريق
ســامراء -دور – العلم باحملافظة
حيث بلغ طول املشروع (45كم)
وبكلفــة اجمالية اكثرمن ()10
مليارات دينار تقريبآ
واكــد املركز االعالمــي تأهيل
ونقل معاملني لتغطية املشروع

 ،االول في الطارمية والثاني في
سامراء ،مشــيرا ً الى ان العمل
شــمل قلع طبقة االســفلت
القدمي لبعــض اجزائه مع فرش
وحــدل طبقة حصــى خابط
وتنفيذ اعمال االكســاء والتي
تشــمل ثالث طبقات اســاس
ورابطة سطحية .
يذكــر ان الــوزارة متواصلة في
تنفيــذ اعمال املشــروع الجناز
العمل باملــدة املقررة وعلى وفق
املواصفــات الفنيــة املطلوبة
حيــث وصلت اعمــال التبليط
احلالية ما يقــرب  17كيلومترا
تقريبا.
على صعيــد متصل ذكر املركز
االعالمــي ان شــركة اشــور
العامة احدى تشــكيالت وزارة
االعمار تواصل العمل مبشــروع
طريق ماكنــة الثلج في مدخل
قضاء الشطرة بطول اكثر من

كيلومتر واحد وبعرض  12مترا
في محافظة ذي قار.
ولفــت املركــز االعالمــي الى
ان املشــروع يعد من املشــاريع
املهمة للقضاء كونه مصمما
على وفــق مواصفــات خاصة
من أجل حتمل األثقــال احملورية
من البضائع واملركبات الكبيرة
 ،مبينــا ان العمــل تضمن مد
القالــب والتســليح احلديدي
للمدخل وكذلك إكمال معاجلة
الروطان وفرش الطبقة الترابية
واحلصــى اخلابــط للطريـــق ,
فضـــا عـن نصـــب خباطـة
مركزيـة.
يذكر ان شركة اشور سبق لها
ان اجنزت العديد من املشــاريع
منها مدخــل ناحية العكيكة
ومدخــل كرمــة بني ســعيد
واعمال اخرى اســهمت بشكل
كبير في خدمة اهالي ذي قار.

العراق يحتفل باليوم العالمي للتمريض
بغداد  -الصباح الجديد:
إحتفل العراق ممثال بدائرة صحة
كربالء باليوم العاملي للتمريض
الذي نظم حتت شعار ( التمريض
تخصــص  ..يصنع الفــارق في
حياة البشر ) .
وقال مدير عــام الدائرة الدكتور
صباح نــور هادي املوســوي في
كلمــة خــال االحتفاليــة  ،إن

التمريض ميثــل العمود الفقري
للمنظومــة الصحيــة كونــه
الركيــزة األساســية ومحــور
اخلدمــة الصحيــة املقدمة في
املستشفيات واملراكز الصحية ،
مبينا ً إنه في الوقت الذي حتتفل
فيــه الدائرة وترعــى إحتفاالت
املــاكات التمريضيــة كونهم
عصب العمل في تقدمي اخلدمات

التربية تبحث الدمج
الشامل لتالميذ
المدارس الخاصة

الطبيــة للمواطــن  ،فإنه يعلن
إســتعداده لتذليل املشــكالت
والعقبــات التــي تعتــرض أداء
العاملــن فــي املؤسســات
الصحية .
واشاد املدير العام باجلهود احلثيثة
التي تبذلها املالكات التمريضية
ومشاركتهم في معارك التحرير
وسعيهم اجلاد مع بقية زمالئهم

تقرير

في املهن األخــرى لتقدمي أفضل
اخلدمات املُق َدمة للمواطنني .
وشــهدت اإلحتفاليــة التــي
أقامتها شعبة شؤون التمريض
في مركز الدائــرة إلقاء كلمات
وقصائــد شــعرية عكســت
الصــورة الطيبــة عــن العمل
اإلنســاني النبيل الــذي يقدمه
املــاك التمريضــي ومهمتهم

كمالكات وســطية في املسيرة
الطبية  ،فضالً عن تقدمي عرضني
مســرحيني أحدهمــا لفرقــة
مسرح السراج التابعة جلمعية
السراج
علــى صعيــد متصــل اقامت
دائرة صحــة نينــوى احتفالية
مبناســبة يوم التمريض العاملي
القيــت خاللها الكلمــات التي

اكدت على اجلهود االســتثنائية
التي قامت بهــا مالكات الدائرة
وكذلــك االشــادة باخلدمــات
اجلليلة التي تقدمهــا املالكات
التمريضيــة للمرضى في نينوى
بعد ما مرت به مــن أزمات وفي
نهايــة االحتفال مت تكــرمي عدد
من املالكات التمريضية املتميزة
بدروع وبشهادات التقديرية.

العمل تعتزم زيادة
التخصيصات المالية
لذوي اإلعاقة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعــرب مدير عــام الدائــرة االداريــة واملالية
والقانونيــة فــي هيئــة رعايــة ذوي االعاقة
واالحتياجــات اخلاصة التابعة لــوزارة العمل
والشؤون االجتماعية احلقوقي عادل حاشوش
عن ســعي الــوزارة الى زيــادة التخصيصات
املالية للهيئة من موازنة  2018لشــمول عدد
اكبر من املستفيدين لضمان حقوق االفراد من
ذوي االعاقة ومتتعهم باالمتيازات التي كفلها
لهم القانون .
وذكر املديــر العام ان الوزارة ماضية في تنفيذ
جميع فقــرات قانون ذوي االعاقــة من خالل
التعاون املشــترك مع املؤسســات احلكومية
املعنيــة باالفراد مــن ذوي االعاقة ومنظمات
اجملتمــع املدني الرســمية لتحقيق التواصل
املستمر للوصول بهم الى العيش الكرمي االمن
واستثمار طاقاتهم لتفعيل دورهم باجملتمع ،
مشــيرا الى ان الهيئة اطلقت دفعة جديدة
من راتب املعني املتفرغ للمدنيني والعسكريني
املستلمني سابقا في محافظة بغداد لالربعة
اشهر االولى من عام .2018
واكد املدير العام على وجوب حضور املعوق مع
املعني الثبات شهادة احلياة  ،الفتا الى ان الوزارة
حترص علــى تقدمي افضل اخلدمــات املمكنة
للمستفيدين.

ّ
التربية تطلع على
تجربة وزارة العمل
في مجال محو األمية
بغداد  -الصباح الجديد:
اطلع وفد من مديرية تربيــة الرصافة االولى
على برنامــج محو االمية الــذي تنفذه وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية عــن طريق
مراكزها التدريبية في بغداد واحملافظات للذين
لم يكملوا الدراسة.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم
ان وفدا ً من مديرية تربيــة الرصافة االولى زار
مركز الوزيريــة /صف محــو االمية لالطالع
على ســير تأدية االمتحانات النهائية للسنة
الدراسية  ،مضيفا ان الوفد الزائر اشاد بالدور
الــذي تبذله دائــرة التدريب املهنــي التابعة
للوزارة في توفير االحتياجات االساسية الجناح
هذا البرنامج.
مــن جانبه بني ممثل برنامــج محو االمية في
الدائرة حســن عباس ان دائرة التدريب املهني
اولت ملف محو االمية اهمية كبيرة ووضعته
ضمن خطتها التطويريــة التربوية للقضاء
علــى االمية من اجل خلــق جيل مثقف وواع
يواكب التطور الذي تشهده بقية البلدان.
وجــاءت هــذه الزيــارة ضمــن اجــواء تأدية
االمتحانــات النهائيــة حملو االميــة (الصف
اخلامس االبتدائي) للســنة الدراسية -2017
 2018واملقامــة في مركــز الوزيرية للتدريب
املهني ملوظفي دوائر وزارة العمل من الذين لم
يكملوا الدراسة .

ليكون أكثر مالئمة الحتياجات المشتركين

زين العراق تفتتح مركز خدمة زبائنها في العرصات بموقعه الجديد
بغداد  -الصباح الجديد:
في إطار اســتراتيجيتها الهادفة
خلدمــة املشــتركني مبــا يل ّبــي
احتياجاتهم ومتطلباتهم وحرصا ً
منهــا علــى أن تكــون قريبة من
مشتركيها أينما كانوا في العراق،
أعلنت شــركة زين العــراق ،إحدى
شــركات مجموعــة زيــن الرائدة
فــي خدمات االتصــاالت والبيانات
املتنقّ لــة فــي منطقة الشــرق
األوسط وشــمال إفريقيا ،عن نقل
موقع مركــز خدمتها في منطقة
العرصات.
وحول املوضوع ،قال السيد محمد
ســمير رئيــس اإلدارة التجارية في

زيــن العراق« :انطالقــا ً من حرصنا
الدائم علــى توفير أعلــى معايير
اخلدمــات واملنتجــات التــي ّ
متكن
مشتركينا من البقاء على تواصل
مع العالم ،نضع البقاء على تواصل
دائم مع مشــتركينا على ســ ّلم
أولوياتنــا .وألن اهتماماتنا تتمحور
حول مشــتركينا ،نعمل باستمرار
على تطبيق هــذه الثقافة في كل
خطواتنا بدءأ ً من التخطيط وصوال ً
الفتتاح مراكز للبيـــــع واخلدمة،
مــرورا ً بتزويدهم بأفضل وأســرع
اخلدمــات .وســيتيح املوقع اجلديد
ملركز اخلدمة لنا فرصة تعزيز جتربة
املشــتركني بالتزامــن مــع تلبية
احتياجاتهم“.
جتدر اإلشــارة إلى أن شــركة زين

العراق تو ّفر املئات من نقاط املبيعات
واخلدمات و املنتشــرة في مختلف
احملافظــات وثالثــة مراكــز اتصال
مجاني للتواصل مع املشترك على
مدار الساعة ،إضافة الى موقعها
اإللكتروني وصفحاتها على مواقع
التواصل اإلجتماعي ،حيث تتواصل
صفحــه زيــن العراق علــى موقع
الفيســبوك وحده مع اكثر من 4.5
مليون متابع.
وتنــدرج هــذه اخلطوة في ســياق
سعي شركة زين إلى التواصل مع
مشــتركيها في كافة محافظات
العراق من خالل شبكة واسعة من
مراكز اخلدمــة ونقاط البيع لتلبية
متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة.
وســيتيح املركز لــر ّواده إمكانية

شراء واستبدال اخلطوط ،وبطاقات
الشحن وتسديد الفواتير ،وخدمات
زيــن كاش وزين ســمارت ،إضافة
إلى التواصل بشــكل مباشــر مع
موظفي زين العراق.
يذكر أن شــركة زين العــراق هي
إحــدى أكثــر الشــركات تقدما ً
مــن الناحيــة التكنولوجيــة في
العراق .وهي تبحث باســتمرار عن
كيفية اســتقدام أحــدث احللول
التكنولوجية وتقدميها ملشتركيها.
كما تسعى الشركة للوصول إلى
كافة شرائح اجملتمع وتغطية كامل
احملافظات فــي العــراق ،من خالل
مختلــف مراكزها ونقــاط البيع
التابعــة لها لتضمن تأمني اخلدمة
األفضل واألسرع.
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ّ
قوات هادي تحقق

خروج دفعة ثانية من مقاتلي «داعش» متوجهة إلى البادية

تقدما ميدانيا بمعاقل

الجيش السوري يستأنف عملياته جنوب

الحوثيين في صعدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت قــوات مينية مدعومة مــن التحالف
العربــي ،أمس األول األحد ،عــن حتقيق تقدم
ميداني جديد مبعاقــل احلوثيني في محافظة
صعدة احلدودية مع السعودية ،وتطويق مركز
مديرية «باقم» من جميع االجتاهات.
وذكــر قائد اللواء  102قــوات خاصة ،العميد
ياسر احلارثي ،أن قوات اجليش اليمني ،املسنودة
من التحالف العربي ،متكنت من حتقيق تقدم
جديــد في مديرية «باقم» ،وحترير مســاحات
واســعة ،بعد معــارك مع جماعــة «أنصار
اهلل» (احلوثيون) ،لليــوم الثالث على التوالي،
وفقا لبيان صادر عــن املركز اإلعالمي للقوات
املسلحة اليمنية.
وكشف املسؤول العسكري عن متكن القوات
احلكومية املوالية حلكومــة الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،من حترير «أجزاء كبيرة من وادي
الثعبان وسالســل جبال يفع الصغرى وتباب
يزهر وأجزاء من جبال احلديــد» ،فيما تواصل
التقدم نحو حترير مركز مديرية باقم.
وأســفرت املعارك ،وفقا للمصدر ،عن مقتل
وإصابة ما ال يقل عن  30عنصرا حوثيا ،إضافة
إلى أسر عدد من القيادات امليدانية قال إنهم
برتــب عالية ،دون الكشــف عــن عددهم أو
هوياتهم.
ولفت املصدر إلى أن القوات احلكومية ،تطوق
مركــز مديرية «باقم» من جميــع االجتاهات،
اســتعدادا لتحريرها ،وحتى تكون «منطلقا
لتحرير محافظة صعدة بالكامل» ،حســب
تعبيره.

ّ
نواب بريطانيون يطالبون

الحكومة بمكافحة األموال
الروسية «الفاسدة»

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالبت جلنة الشــؤون اخلارجيــة في مجلس
العموم البريطاني امس االثنني حكومة تيريزا
ماي مبكافحة االموال الروســية «الفاســدة»
التي يتــم «تبييضها» في لندن ،محذرة من ان
«اغماض العينني» عن هذه االموال من شأنه ان
ينال من صدقية املؤسسات البريطانية.
وقالت اللجنة في تقرير إنه «ليس هناك أي عذر
ألن تغمض اململكة املتحدة عينيها في الوقت
الذي يستخدم فيه فاســدو الرئيس (الروسي
فالدميير) بوتني ومنتهكو حقوق االنســان املال
املب ّيض فــي لندن إلفســاد حلفائنا وإضعاف
شراكاتنا وتقويض الثقة مبؤسساتنا».
وكانت رئيســة الــوزراء احملافظــة تيريزا ماي
شددت من سياستها ازاء موسكو بعد عملية
تسميم اجلاسوس الروســي السابق سيرغي
ســكريبال على االراضي البريطانية في  4آذار
والذي اتهمت لندن احلكومة الروسية بالوقوف
خلفها وهو ما تنفيه األخيرة.
وإثــر تســميم ســكريبال طــردت احلكومة
البريطانية دبلوماسيني روسا ووعدت بتعقّ ب
«اجملرمني والنخب الفاسدة» ،في حني ان النواب
اقروا تعديال تشــريعيا يتيح فــرض عقوبات
تهدف الى مكافحة انتهاكات حقوق االنسان
و»محاسبة» مرتكبيها.
ولكــن اللجنــة اعتبــرت ان «الرئيــس بوتني
وحلفاءه متكنــوا من مواصلة عملهم ،كما لو
ان شــيئا لم يحدث ،بإخفاء وتبييض اموالهم
الفاسدة في لندن».
وشددت اللجنة في تقريرها على ان «اململكة
املتحدة يجب ان تكون واضحة في ان الفســاد
اآلتي مــن الكرملني ليس موضــع ترحيب في
اسواقنا وأننا سنتحرك ملكافحته».
وطالبــت اللجنــة احلكومة بإجــراءات أكثر
فعاليــة من أجل ســد الثغرات التــي تعاني
منها لندن بصفتها سوقا مالية اساسية في
العالم ،ودعت كذلك الى تعزيز التعاون في هذا
اجملال بــن اململكة املتحــدة وكل من الواليات
املتحدة ومجموعة الدول الصناعية الســبع
واالحتاد االوروبي.

شؤون عربية ودولية

دمشق وأنباء عن تحرير مخيم اليرموك

اتفاق وقف إطالق النار يدخل حيز التنفيذ بين النظام والجهاديين جنوب دمشق
متابعة ـ الصباح الجديد :
أكــد مصــدر عســكري أن اجليش
الســوري اســتأنف امــس االثنني
عملياته العسكرية ضد مسلحي
تنظيم «داعش» جنوب دمشق ،فور
انتهاء وقف إطــاق نار مؤقت أعلن
في املنطقة مســاء أمس ألسباب
إنســانية  ،في وقــت خرجت دفعة
ثانية مــن مقاتلي تنظيم « داعش»
امس اإلثنني من أحياء تلك املنطقة،
متوجهة إلى الباديــة ،ضمن اتفاق
إجــاء أفاد بــه املرصد الســوري
حلقوق اإلنسان ولم تؤكده احلكومة
السورية.
وأوضح مصدر صحفــي أن الهدنة
اإلنســانية أعلنــت بهــدف إخراج
النســاء واألطفــال واملســنني من
منطقة احلجر األسود على األطراف
اجلنوبية للعاصمة ،مضيفا أن وقف
إطــاق النــار املؤقــت انتهى امس
االثنني .
هذا ونقلــت وكالة «نوفوســتي»
الروســية عن مصدر أمني ســوري
تأكيــده حتريــر القــوات احلكومية
كامل مســاحة مخيــم اليرموك
اجملــاور للحجر األســود ،مضيفا أن
العلــم الســوري يرفــرف اآلن فوق
اخمليم.
ومن جانــب اخــر أفاد ناشــطون
معارضون مــن «املرصد الســوري
حلقوق اإلنســان» ،ومقره بريطانيا،
بــأن الدفعة الثانية من مســلحي
«داعش» غادرت امــس االثنني على
منت حافــات الضواحــي اجلنوبية
لدمشــق متوجهــة إلــى البادية
الســورية ،مبوجب االتفاق املبرم بني
قادة املسلحني واحلكومة ،مشيرين
إلــى أن عناصــر التنظيــم احرقوا
مقارهم وآلياتهم في املنطقة قبل
االنسحاب.
ويأتي هــذا اجلالء ضمــن اتفاق لم
تؤكده احلكومة السورية بعد ان افاد
به املرصد السوري حلقوق االنسان.
اجلــاء مت التوصــل اليــه برعايــة
«روســية» وبدأ تنفيذه امس االول
األحــد وفــق املرصد ،بعــد عملية
عسكرية بدأها اجليش السوري في
 19نيســان ضد تنظيــم «داعش»

نفى التوصل الى
اتفاق يقضي
بخروج داعش من
منطقة الحجر
األسود المجاورة

اجليش السوري
في مناطق يتواجد فيها في جنوب
العاصمــة أبرزها مخيــم اليرموك
لالجئني الفلسطينيني وحي احلجر
األسود.
وفي املقابل ،نفى االعالم الرســمي
الســوري التوصل الى اتفاق ،مؤكدا ً
أن العمليات العســكرية تتواصل
ضد اجلهاديني في مســاحة ضيقة
في شمال حي احلجر األسود.
وقال مدير املرصد الســوري حلقوق
االنســان رامي عبد الرحمن لوكالة
«فرانس برس» إن «ست حافالت تقل
جهاديي التنظيم وعائالتهم غادرت
مخيــم اليرموك وحــي التضامن
اجملاور له امــس االول األحد ،واجتهت
شــرقا ً نحو البادية السورية» حيث
ما يزال التنظيم يسيطر على بعض
املناطق .ودخل اتفاق وقف النار حيز

التنفيذ اثر حملة عسكرية واسعة
بريــة وجوية بدأها النظام قبل نحو
شهر استهدفت حي احلجر األسود
اخلاضع للتنظيم جنوب العاصمة.
ووفــق املرصــد ،يشــمل االتفــاق
وقف االعمــال القتالية في مخيم
اليرموك وحي التضامــن اجملاور له.
غير أن االعالم الرسمي السوري نفى
التوصل الــى اتفاق يقضي «بخروج
إرهابيي داعش مــن منطقة احلجر
األسود» اجملاورة ،من دون ان يأتي على
ذكر اليرموك والتضامن اجملاورين.
وذكــر مديــر الدائرة السياســية
ملنظمــة التحرير الفلســطينية،
املتابعة ملــا يجري في اخمليــم ،أنور
عبد الهــادي لوكالة «فرانس برس»
ان «هناك استســاما ً لداعش في
مخيم اليرمــوك واحلجر االســود

والتضامن بعد ان حوصروا» ،مشيرا
الــى «وجود عناصر فــي اخمليم اقل
تشــددا مــن داعش قد يصــار الى
تسوية اوضاعهم».
وتأتي العملية العســكرية اجلارية
في جنوب دمشــق في اطار سعي
قــوات النظــام الســتعادة كامل
العاصمة وتأمــن محيطها بعدما
ســيطرت على الغوطة الشــرقية
التي بقيت لســنوات املعقل األبرز
للفصائــل املعارضة قرب دمشــق.
وعند االنتهاء مــن عملية االجالء،
سيتم تأمني مدينة دمشق بشكل
كامــل للمــرة األولى منــذ بداية
الصراع في سورية.
وفــي شــرق الفــرات ،حيــث تعزز
«قســد» ســيطرتها على نحو 27
في املئة من مساحة سورية األغنى

بالنفط والغــاز وامليــاه والزراعات
االســتراتيجية ،وبعــد نحــو ثالثة
أسابيع على اطالق املرحلة النهائية
مــن عمليــة «عاصفــة اجلزيرة»
الجتثــاث «داعــش» مــن املنطقة
وتأمني احلدود مع العراق ،ســيطرت
«قســد» أمس االول االحــد ،بدعم
مدفعي أميركي وفرنسي ،على تلة
كانت حتت سيطرة اجلهاديني.
وقال املرصــد لوكالة «فرانس برس»
ان قــوات ســورية الدميوقراطيــة،
املتمركزة في الضفة الشرقية لنهر
الفرات« ،ســيطرت السبت املاضي
على تلــة اســتراتيجية تطل على
بلدة هجني وقــرى اخرى واقعة حتت
سيطرة التنظيم».
واشــار الى ان «اشــتباكات عنيفة
اندلعت حول بلدة هجني والباغور»

التي متكنت القوات من الســيطرة
عليها امس االثنني بعد اشتباكات
عنيفــة ،لتكــون أول بلــدة تطرد
اجلهاديني منها منذ اعالنها عملية
«عاصفة اجلزيرة».
وال تــزال ثالث بلدات فــي املنطقة
حتت ســيطرة التنظيم هي هجني
والشعفة وسوسة .وجتري العمليات
حاليا ً بالتنسيق مع القوات العراقية
في اجلهة املقابلة من احلدود وقوات
التحالف الدولــي «من اجل احباط
اي محاولة تسلل او وهروب جلهاديي
التنظيــم نحو العراق» وفق املرصد.
ولم يعد التنظيم يسيطر على أي
مدينة في ســورية ،لكنه يحتفظ
بقرى وبلدات وجيوب ينتشــر فيها
آالف عدة من املقاتلــن ،من دون أن
يكون لهم أي مقار.

تحقيق في احتمال تجسس «إف بي آي» على حملة ترامب االنتخابية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
جــدد الرئيس األميركــي دونالد
ترامــب فــي وقــت متأخــر من
امس االول األحــد اتهامه ملكتب
التحقيقــات الفدرالــي «إف بي
آي» بــدس مخبــر فــي حملته
االنتخابيــة ،وطالب بفتح حتقيق
حول املوضــوع الذي يروج له منذ
أيــام دومنا تقدمي دليــل ملموس.
ونظريــة ترامــب تلــك ،أوردتها
سابقا بعض وسائل اإلعالم.
دعا الرئيــس األميركــي دونالد
ترامب امس االول األحد إلى فتح
حتقيق حــول احتمــال أن يكون

مكتب التحقيقات الفدرالي «إف
بي آي»قد دس مخبرا في حملته
االنتخابية ،تهمة يلوح بها ترامب
منذ أيــام لكن دون تقــدمي أدلة
ملموسة.
وغرد ترامب على حسابه الرسمي
في تويتر «أطالب هنا ،وســأقوم
بذلك غدا رسميا ،بأن تنظر وزارة
العدل في ما إذا كان «إف بي آي»
قد اخترق أو راقــب حملة ترامب
ألسباب سياسية».
ويندد ترامب بشدة «بحملة ضده
«يشــكلها حتقيق املدعي اخلاص
روبــرت مولر ،مؤكــدا رغبته في

معرفــة ما إذا كانــت «مثل هذه
املطالب طلبها أشــخاص داخل
إدارة (باراك)أوباما».
ويتحــدث الرئيــس األميركــي
منذ عدة أيام عــن املوضوع لكن
دون عــرض أدلة ملموســة ،عن
نظريــة أوردتهــا بعض وســائل
اإلعــام مفادهــا أن عنصرا في
مكتب التحقيقات الفدرالي قد
اندس في صفــوف حملة ترامب
االنتخابيــة لغايات سياســية
محضة.
وقد أشارت صحيفة نيويورك تاميز
إلــى أن «إف بي آي»طلب بالفعل

من مخبــر أن يلتقي عضوين في
فريق ترامب هما كارتر بيغ وجورج
بابادوبولــوس ،لكنه قــام بذلك
للتحقيق حــول روابط محتملة
بني هذين الشخصني وروسيا.
واتهــم عــدد مــن النــواب
الدميقراطيــن البيــت األبيــض
واجلمهوريني بالسعي إلى عرقلة
عمل روبرت مولر الذي يحقق منذ
ســنة في احتمال حصول تواطؤ
بني موسكو وفريق حملة ترامب،
لكي يفــوز األخير أمــام هيالري
كلينتون في تشرين الثاني .2016
وعلــق النائــب الدميقراطي آدم

شــيف ،عضو جلنة االستخبارات
في مجلس النــواب ،امس االول
األحد ،على اتهام الرئيس ملكتب
التحقيقــات الفدرالــي بــدس
«جاسوس «في حملته االنتخابية
بأنه أمــر «عبثي «و»اســتغالل
للســلطة» .وصــرح شــيف أن
«طلبهمن وزارة العدل التحقيق
فــي وقائع يعلمون أنها ليســت
حقيقية هو استغالل للسلطة
ومحاولــة لتحويــل األنظار عن
مشــاكله القضائيــة التــي
تتراكم».
في املقابل ،التزم املدعي اخملضرم

ومديــر «إف بــي آي «الســابق
الصمــت بشــأن التحقيق ،منذ
تعيينــه في 17أيــار  .2017لكن
فريقــه أصــدر 22اتهامــا طال
بعضها مستشار ترامب السابق
لألمن القومي مايكل فلني ورئيس
احلملة السابق بول مانافورت.
لكن الرئيس اجلمهوري أكد مرارا
على أنــه مســتهدف بـ»حملة
مطاردة شــعواء» ،نافيا أن يكون
فريق حملته االنتخابية تعاون مع
موسكو للفوز على كلينتون في
االنتخابات الرئاســية في تشرين
الثاني .2016

تقـرير
دعت إلجراء انتخابات جديدة قبيل نهاية السنة

مادورو يفوز بوالية ثانية والمعارضة تطعن بالنتائج
متابعة ـ الصباح الجديد :
فــاز الرئيــس الفنزويلــي املنتهية
واليته نيكوالس مــادورو بوالية ثانية
في االنتخابــات التي جرت امس االول
األحد ،وذلك بنســبة  67,7باملئة بعد
فــرز  90باملئة مــن إجمالي األصوات،
بحســب ما أعلــن اجمللــس الوطني
لالنتخابات في فنزويــا ،فيما طعن
منافسه الرئيسي هنري فالكون في
النتائج ودعــا إلجراء انتخابات جديدة
قبيل نهاية السنة.
انتخب الرئيــس الفنزويلي املنتهية
واليته نيكــوالس مــادورو ( 55عاما)
لوالية ثانيــة في انتخابات امس االول
األحد بعد فوزه بنســبة  67,7باملئة
من إجمالي األصــوات ،عقب فرز 90
باملئة منها ،بحســب أرقام كشــف
عنها اجمللــس الوطني لالنتخابات في
فنزويال.
وصرحت رئيســة اجمللس تيبيســاي
لوسينا أنه واستنادا إلى نتائج فرز90

باملئة من األصوات فقد حصل مادورو
على  67,7باملئة من األصوات ،متقدما
بفارق شاسع على منافسه الرئيسي
هنري فالكون الذي لم يتحصل سوى
على  21,2باملئة من األصوات.
فــي املقابل ،عبر هنــري فالكون (56
عاما) واملنشــق عن تيار تشافيز ،وهو
منافس الرئيــس الفنزويلي نيكوالس
مادورو األبرز ،عن عدم اعترافه بنتائج
االنتخابات الرئاســية ،مشــيرا إلى
أنها تفتقر إلى «الشرعية» ومطالبا
بإجراء انتخابات جديــدة قبل نهاية
العام.
وصرح فالكون في مؤمتر صحافي «ال
نعترف بهــذه العمليــة االنتخابية.
بالنسبة إلينا لم جتر انتخابات .يجب
تنظيم انتخابات جديدة في فنزويال»،
متهمــا احلكومــة بالضغــط على
الناخبني.
وتابــع أنــه باإلمــكان إعــادة إجراء
االنتخابات في تشرين الثاني أو كانون
األول املقبلني ،وهــو املوعد الذي جتري
فيه االنتخابات عادة في هذا البلد.

نيكوالس مادورو

وأفاد مصدر في جلنــة االنتخابات أن
نسبة املشاركة في التصويت بلغت
 32باملئة بحلول السادســة مســاء.
وفي آخر انتخابات رئاســية فنزويلية
عام  2015كانت نســبة املشاركة 80
باملئة .وقبل إعالن النتائج ،أعلن نائب
وزير اخلارجية األميركي جون سوليفان
أن بالده لن تعتــرف بنتائج انتخابات
الرئاسة التي جرت في فنزويال األحد.
في وقت تدرس الواليات املتحدة فرض
عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.
وقال ســوليفان إنه ومت مناقشة الرد
على انتخابــات فنزويال خالل اجتماع
مجموعة العشرين في بوينس أيرس
امس االثنني.
وفي الســياق ذاته ،قال خــوان بابلو
هوانيبا مــن ائتالف املعارضة املقاطع
لالقتراع« :هذه ليست انتخابات ،إنها
مهزلة تســتهدف إبقاء مــادورو في
السلطة من دون دعم شعبي».
دمر اقتصاد
ويــرى معارضو مادورو أنه ّ
فنزويال وقمع املعارضــة فيها ،علما ً
أنــه ورث احلكم من الرئيــس الراحل

هوغو تشــافيز ،ويعلن تصديه خلطة
«إمبريالية» للقضاء على االشتراكية
والهيمنــة علــى الثــروة النفطية
رجح أن يثيــر فوز مادورو
لفنزويــا .وي ُ ّ
احتجاجــات في اخلــارج ،إضافة إلى
دفعــه الواليــات املتحــدة إلى فرض
عقوبات على قطــاع النفط ،واالحتاد
األوروبي وأميــركا الالتينية إلى فرض
مزيد من الرقابة على فنزويال.
وفي الســياق ذاته ،اعتبرت الناطقة
باسم اخلارجية األميركية هيذر نويرت
أن «مــا يُدعى انتخابــات في فنزويال
ليست شرعية» .وكتبت على «تويتر»
إن «الواليــات املتحدة تقف إلى جانب
الــدول الدميوقراطيــة فــي العالم،
التي تدعــم الفنزويليني وحقهم في
انتخاب ممثليهــم ،عبر انتخابات حرة
ونزيهة».
وكانت وزارة اخلزانة األميركية فرضت
عقوبات على نحو  20شركة ،بينها 16
تتخذ فنزويال مقراً ،وعلى  3أشخاص،
بينهــم مديــر جهاز االســتخبارات
املالية الفنزويلي.

اقتصاد
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 78.16دوالرًا لبرميل «برنت» العالمي

العراق يعتزم زراعة 20

إيران تمهد األرضية لتصدير الغاز إلى العراق

ألف دونم من قصب السكر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير شركة قصب السكر االيرانية ،خالل لقائه
بوفــد من وزارة الزراعة العراقية ،انه ســيجري زرع 20
ألف دومن من قصب السكر في محافظة ميسان.
وقالت الشــركة« :فــي إجتماع جمــع كل من املدير
العام لشركة قصب السكر محمود شميلي مع وفد
وزارة الزراعة العراقي أعلن فيه عن استعداد الشركة
لتقدمي كل اخلدمات العلمية والهندسية والصناعية
الشاملة ملشروع زراعة قصب السكر».
واضافت ان «االجتماع ّ
ركز علــى خطة زراعة  20ألف
دومن لتحويله إلى مزارع لقصب الســكر في محافظة
ميسان» .وقال شميلي« :لدى الشركة ومركز بحوثها،
القدرة على تقدمي التجــارب في مجال زراعة وصناعة
الســكر ونقلها للعــراق ،وبإمكان املؤسســة تقدمي
خبراتها في مجال البحوث املتعلقة بصناعة السكر
العلميــة ومن جملتهــا التعديل اجلينــي واملنتجات
التابعة لقصب السكر والبحوث املتعلقة باألساليب
اجلديدة لزراعة القصب وحصده».
وتابــع «اننا نأمل في نقل جتربتنا في تأســيس البنية
التحتية الالزمة لـ 20دومنا في محافظة ميسان».

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال مصدر مســؤول أن انبوب
نقل الغاز االيراني الى العراق بلغ
مراحل متقدمة بهــدف تزويد
محطــات الكهربــاء العراقية
ومنهــا محطــات الطاقة في
بغداد.
وكشف املدير التنفيذي لشركة
تنميــة الغاز في ايران حســن
منتظــر تربتي ،أمــس االثنني،
عن تدشــن جزء اخــر من خط
االنبوب السادس الشامل بطول
 122كيلومتــر وقطر  56اجن من
منطقة بيستون الى خط انبوب
دهكالن – سنندج ،مؤكدا أن هذا
املشــروع ميهد االرضية لتصدير
الغــاز الــى العــراق ومحطات
الطاقة في العاصمة بغداد.
وقال تربتي فــي تصريح اوردته
وكالة «فارس» االيرانية“ :مت اجناز
خط االنبوب الســادس الشامل
لنقــل الغاز فــي املنطقة التي
تفصل مدينتي اهواز – دهكالن
واملؤلف من اربع اجزاء وقد دخل
هذا االنبوب اخلدمة”.
وأضاف“ :مبوازاة عمليات انشــاء
هــذا االنبوب جرى انشــاء خط
انبوب غاز اهواز – خرمشــهر –
شــلمجة بهدف تنمية البنى
التحتية وتقويــة عمليات نقل
الغاز جنوب غــرب البالد وصوال
الى نقل الغاز الى العراق”.
واوضــح“ :مت اجناز هذا املشــروع
الذي يبلغ طوله  142كيلومترا
وقطــره  48اجن ويبــدأ من اهواز
وجرى تدشينه العام املنصرم”.
في الشــأن ذاتــه ،قالت مصادر
مطلعــة إن شــركة كويــت
إنرجي ،وهي شــركة نفط وغاز
مستقلة ،عينت بنك االستثمار
بيريــا واينبرج بارتنــرز لتقدمي
املشــورة لها في بيــع محتمل
لكل أو جزء من منطقة االمتياز
رقم  9في جنوب العراق وفصل
أصول مبصر.
وتهدف اخلطوة لتوفير ســيولة
حتتاجها الشــركة بشــدة من
أجل املساهمني فيها ،ولتكوين

تم انجاز خط االنبوب
السادس الشامل
لنقل الغاز في
المنطقة التي تفصل
مدينتي اهواز –
دهكالن والمؤلف من
اربع اجزاء وقد دخل
هذا االنبوب الخدمة

بورصة تونس

تغلق على ارتفاع
تصدير الغاز إلى العراق

احتياطي نقدي لسداد ديونها .
وامتنعت كويت إنرجي و «بيريال
واينبرج بارتنرز» عن التعقيب.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أن أنهت
كويت إنرجــي محادثات اندماج
محتمل مع سوكو إنترناشونال
املدرجة فــي لنــدن ،وقالت إن
الطرفــن لم يتوصال لشــروط
ترضي اجلانبني.
والشــركة الكويتيــة ،مقرها
في البحريــن ومتتلك أصوال في
العراق وســلطنة عمان ومصر
واليمن وشــرعت في محادثات
االندمــاج بعدما فشــلت في
العــام املاضي في اســتكمال
طرح عام أولي ألســهمها في
بورصة لندن كانت تأمل أن جتمع
من خالله نحو  150مليون دوالر.
وقــاد ذلك لتغييــر في مجلس
اإلدارة فــي كانــون األول ،مــع

إنرجي سيولة  65.6مليون دوالر.
وللشركة ســندات بقيمة 250
مليــون دوالر تســتحق في عام
 2019وينبغي أن تبدأ سداد دين
قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة
نحو  150مليون دوالر هذا العام
لكيان تسيطر عليه مجموعة
أبراج لالستثمار املباشر.
عاملياً ،تراجعت أســعار النفط
أمس االثنني مبددة املكاســب
التــي حققها فــي التعامالت
املبكرة ،غير أن توقعات انحسار
التوتــرات التجارية بني الواليات
املتحدة والصني ســاهمت في
احلد من اخلسائر.
وانخفض خــام القياس العاملي
مزيج برنت في العقود اآلجلة 35
ســنتا إلى  78.16دوالر للبرميل
بحلول الســاعة  1214بتوقيت
جرينتش ،بعد أن تراجع من أعلى

استقالة ســارة أكبر الرئيسة
التنفيذيــة التي شــاركت في
تأسيس الشــركة وتعيني ستة
أعضاء جدد في اجمللس.
وباعت كويت إنرجــي في وقت
ســابق هذا العــام حصة 8.57
باملئة في منطقة االمتياز رقم 9
لدراجون أويل ،وهي إحدى وحدات
شــركة بترول اإلمارات الوطنية
(إينوك) ومقرها دبي ،مقابل 100
مليون دوالر ،وأنهت خالفا بشأن
امللكية مع إينوك مبنحها حصة
إضافية  6.43باملئة في منطقة
االمتياز.
وتتركــز عمليات الشــركة في
العــراق في  3أصــول من بينها
املنطقــة  9ولهــا فــي مصر
مصالح في أربعة حقول للنفط
والغاز.
وفي نهاية  2017كان لدى كويت

مســتوى له خالل اجللسة عند
 79.19دوالر للبرميل.
وانخفــض اخلــام األميركي في
العقود اآلجلة سنتني إلى 71.26
دوالر للبرميل.
وأعلن وزيــر اخلزانــة األميركي
ســتيفن منوتشــن يوم األحد
جتميد احلــرب التجارية احملتملة
بــن الواليات املتحــدة والصني
أكبــر اقتصادين فــي العالم،
بعدمــا اتفــق البلــدان علــى
التخلــي عن التهديــد بفرض
رســوم جمركية فيما يعكفان
علــى التوصــل التفــاق جتاري
أوسع نطاقا ،مما أعطى األسواق
العامليــة دفعة فــي التعامالت
املبكرة يوم االثنني.
وفي األســبوع املاضي عبر وزيرا
الطاقة السعودي واإلماراتي عن
قلقهما مــن التقلبات األخيرة

في سوق النفط ،ويعتزمان لقاء
نظيرهما الروســي ألكســندر
نوفاك في ســانت بطرســبرج
ملواصلة املشاورات.
وقــال بــوب دادلــي الرئيــس
التنفيذي لشركة بي.بي لرويترز
إنه يتوقع تباطؤ أســواق النفط
بســبب وفرة إمــدادات النفط
الصخــري األميركــي واحتمال
عودة أوبــك لضخ إمدادات أكبر
في الســوق ،بعدما جتاوز سعر
اخلام أكثر من  80دوالرا للبرميل
األسبوع املاضي.
وقــال دادلي إنــه يتوقع هبوط
أســعار النفط إلى مــا بني 50
دوالرا و 65دوالرا للبرميل بسبب
ارتفاع اإلنتــاج الصخري وقدرة
أوبك على تعزيز اإلنتاج لتغطية
النقص احملتمل فــي اإلمدادات
اإليرانية بسبب العقوبات.

العراق ينضم إلى اتفاقية بنك

أسهم المصارف تقود «األوراق المالية» للتراجع

ارتفاع مبيعات المركزي من العملة األجنبية  10ماليين دوالر االستثمار االسيوي للبنى التحتية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي
العراقي مــن العملة األجنبية،
أمس االثنني ،إلى  137.47مليون
دوالر ،في مقابل  127.69مليون
دوالر مبزاد يوم األحد ،بواقع 9.78
مليون دوالر.
وقال املركزي ،في بيان صحافي،
إن “ســعر الصرف بلــغ 1190
دينــارا ً لــكل دوالر ،فــي املزاد
املنعقد مبشــاركة  37مصرفاً،
وشركة واحدة فقط للتحويل
املالي”.
ونوه البيان بأن تلــك املبيعات
هي نتائــج مزاد (اليوم) الثالثاء،
مشــيرا ً الى إن “إجمالي البيع
الكلي بلغ  190.72مليون دوالر”.
وبلــغ حجــم املبالــغ املبيعة

لتعزيــز أرصدة املصــارف في
اخلــارج  135.17مليــون دوالر،
فــي حني ُقدرت كميــات البيع
النقدي بـ 2.3مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،بحسب البيان،
أن “بيع املبالغ احملولة حلسابات
املصارف في اخلارج يكون بسعر
 1190دينارا ً لكل دوالر ،أما البيع
النقدي فســيكون بالســعر
نفسه”.
على صعيد آخر ،أنهى املؤشــر
العام لســوق العــراق لألوراق
املالية تعامــات أمس االثنني،
متراجعا ً  ،0.44%عند مســتوى
 601نقطــة ،خاســرا ً 2.68
نقطة ،مقارنة مبســتوى إغالق
يوم األحد.
وتأثــر أداء البورصــة ،بتراجــع

 12ســهماً ،تقدمهــا مصرف
الشمال  ،6.25%تاله فندق بابل
 ،4.69%ومصرف املوصل ،4.55%
وآسيل ســيل  4.19%ومصرف
االســتثمار  ،2.38%واملصــرف
اإلسالمي .2.22%
فــي املقابل ،ارتفع  5أســهم،

تقـرير

تصدرها إنتاج األلبسة اجلاهزة
بـ  ،10%تــاه إنتاج وتســويق
اللحــوم  ،5.09%واألعمــال
الهندســية  ،4.6%واخلياطــة
احلديثة .1.85%
وارتفع حجم التــداوالت أمس
إلــى  6.57مليــار ســهم ،في
مقابل  944.85مليون ســهم
باجللســة املاضيــة ،كما زادت
قيمة التــداوالت إلى  6.6مليار
دينــار ،في مقابــل  2.45مليار
دينار باجللسة السابقة.
وتصدر سهم مصرف القابض
تعامالت أمس حجمــا ً وقيم ًة
 ،بتــداول  6.3مليــار ســهم،
بسيولة بلغت  6.3مليار دينار،
بعد تنفيذ أمر متقابل مقصود
على أسهم املصرف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مجلــس الــوزراء ،أمس
االثنــن ،عــن موافقتــه على
مشــروع قانون انضمام العراق
الــى اتفاقية بنك االســتثمار
االسيوي للبنى التحتية.
وذكــرت االمانــة العامــة في
بيـــان صحافي ،ان “مجلــس
الــوزراء وافــق ،على مشــروع
قانــــون انضمــــام العــراق
الى اتفاقيــة بنك االستثمــار
االسـيـــوي للبنــى التحتية
التــي دخلــت حيــز النفاذ في
.”2015/12/15
واضــاف البيــان ان “اجمللس قرر
احالــة مشــروع القانــون الى
البرملان ،اســتنادا ً الــى احكام

املادتــن “ 16اوال ً و/80ثانياً” من
الدســتور ،كما تضمــن القرار
ارســال طلب االنضمــام الى
بنك االستثمار االسيوي للبنى
التحتيــة ،بعــد اســتكمال
اإلجــراءات القانونية املنصوص
عليها في عقد املعاهدات رقم
“ ”35لسنة . 2015
واشــــار البيـــان ان “اجمللـس
منـــح مبوجب قراره اعاله إجازة
الحقــة لتوقيــع وكيــل وزارة
املاليــة ،طلبا ً يتضمــن رغبة
العراق باالنضمام بصفة مراقب
لبنك االستثمار االسيوي للبنى
التحتيــة اســتنادا ً الى احكام
املادة “ ”6من قانــون املعاهدات
املذكور.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقفل املؤشر الرئيس للبورصة التونسية «توناندكس»
تعامالت ،أمــس االثنني ،على ارتفاع بنســبة 21ر% 0
ليصل الى  7389نقطة .
وبلغ حجم التعامــات 638ر 3مليون دينار تونســي،
وســط ارتفاع أسهم  27شركة ،وانخفاض أسهم 24
أخرى ،واستمرار أسهم  13شركات مدرجة بالبورصة
على وضعها.
ومتكن االقتصاد التونسي من حتقيق معدل منو بلغ 2.5
في املائة خالل الثالثة أشــهر األولى من العام اجلاري،
بزيادة بلغت  0.6في املائة ،مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاضي التي سجل فيها  1.9في املائة ،بدعم من
قطاعي الزراعة واخلدمات.
ومنا القطــاع الزراعي في الربع األول مــن العام اجلاري
بنســبة  11.9في املائة ،ارتفاعا من  2.5في املائة قبل
عام ،بينما تسارع منو قطاع اخلدمات إلى  3.3في املائة
من نحو  0.6في املائة .وميثل هذا النشــاط االقتصادي
وحده ما ال يقل عن  45فــي املائة من حجم االقتصاد
التونسي .وتســتهدف تونس حتقيق منو بنسبة  3في
املائة في عام  ،2018ارتفاعا من  1.9في املائة في .2017
وأســهم امليزان التجــاري الغذائي فــي حتقيق هذه
النسبة اإليجابية من النمو االقتصادي ،إذ إنه متكن من
تسجيل فائض ،ومكن من تغطية الصادرات للواردات
الغذائية بنسبة ال تقل عن  112.1في املائة.

تدهور الليرة

التركية أمام الدوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدوالر
الذي جتاوز  4.55ليــرة ،أمس االثنــن ،متأثرة بارتفاع
العملة األميركية ومخاوف بشأن قدرة البنك املركزي
على كبح معدل التضخم القابع في خانة العشرات.
وخســرت الليرة نحــو  16.5%منذ بدايــة العام ،ما
يجعلها واحدة من أســوأ عمالت األســواق الناشئة
أداء .وتأثرت العملة التركية سلبا جراء مخاوف تتعلق
بتأثير الرئيــس رجب طيب أردوغان على السياســة
النقدية.
وبلغت العملة التركيــة  4.5480ليرة للدوالر ،بعدما
المست مستوى منخفضا جديدا عند  4.5693ليرة.
والمس الدوالر أعلى مستوياته أمام سلة من العمالت
في نحو خمسة أشهر.
ويترقب املســتثمرون ليروا مــا إذا كان هبوط الليرة
سيدفع البنك املركزي التخاذ إجراء مبكر ورفع أسعار
الفائــدة قبل اجتماعه التالي املقرر في الســابع من
حزيران.

تصديًا لتوترات تجارية محتملة مع واشنطن

الصين تعتزم شراء كميات ضخمة من المنتجات الزراعية األميركية
متابعة الصباح الجديد:
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب
أمــس االثنني ،إن الصــن تعهدت
بشــراء «كميــات ضخمــة» من
املنتجات الزراعية األميركية ،لكنه
لم يذكر تفاصيل أخرى في شــأن
التعهــدات املزمعة من بكني عقب
محادثات جتارية بني الواليات املتحدة
والصني أجريت األسبوع املاضي.
وكتــب ترامــب في سلســلة من
التغريــدات على «تويتــر»« :جتارة
عادلة ،أكثر ،ســتتم مع الصني!».
وجــاءت التغريدات بعــد يوم من
إعالن وزير اخلزانة األميركي ستيفن
منوتشني جتميد احلرب التجارية بني
أكبر اقتصادين في العالم.
مــن جهة ثانيــة ،ضغــط ترامب
على الصــن لتبقــي حدودها مع
كوريــا الشــمالية محكمة قبل
قمة مرتقبة في حزيران املقبل مع
الزعيم الكوري الشــمالي تهدف
إلى نزع الســاح النووي في شبه
اجلزيرة الكورية.
وكتــب ترامــب في تغريــدة على
«تويتــر»« :ينبغي علــى الصني أن
تبقي قويــة وحتافظ علــى احلدود
محكمة مع كوريا الشمالية حلني
التوصــل التفاق .املقصــود هو أن

احلدود في اآلونــة األخيرة أصبحت
هشة أكثر ومر عبرها الكثير .أريد
لذلــك أن يحدث وأن تكــون كوريا
الشــمالية ناجحة جدا ً لكن ليس
قبل التوقيع!».
وقالــت وزارة اخلارجيــة الصينية
أمــس االثنــن إن الصــن ال تريد
توتــرات جتارية مع الواليات املتحدة،
وذلك بعدما اتفــق أكبر اقتصادين
فــي العالــم علــى التخلــي عن
تهديداتهما بفرض رسوم جمركية
بينما يعمــان على اتفــاق جتاري
أوسع نطاقا.
أدلــى املتحدث باســم الــوزارة لو
كانغ بهذه التصريحات خالل إفادة
صحفية دورية.
وأثنــت وســائل إعــام حكومية
صينيــة أمس االثنني علــى تراجع
كبير فــي التوتــرات التجارية مع
الواليات املتحــدة ،وقالت إن الصني
متمســكة مبوقفهــا وإن البلدين
لديهمــا إمكانية كبيــرة لتعاون
جتاري مفيد للطرفني.
وقال وزير اخلزانة األميركي ستيفن
منوتشني األحد إن أكبر اقتصادين
فــي العالم اتفقا على التخلي عن
التهديدات املتبادلة بفرض رســوم
في الوقــت الذي يعكفان فيه على
اتفاق جتاري أوسع.
وفي اليــوم الســابق ،قالت بكني

ترامب

وواشــنطن إنهمــا ســتواصالن
محادثات بشــأن إجــراءات لزيادة
واردات الصني من الطاقة والســلع
الزراعيــة األوليــة مــن الواليــات
املتحــدة خلفض العجــز في جتارة
السلع واخلدمات بني البلدين البالغ

 335مليار دوالر سنويا.
وقالــت صحيفــة تشــاينا ديلي
الرســمية إن بإمــكان اجلميــع
تنفس الصعــداء بعد تراجع احلرب
الكالميــة ،ونســبت إلــى كبير
املفاوضني الصينيــن ونائب رئيس

الوزراء ليــو خه قولــه إن احملادثات
أثبتــت كونها ”إيجابيــة وعملية
وبناءة ومثمرة“.
وقالــت الصحيفــة الناطقــة
باإلجنليزية في مقال افتتاحي ”على
الرغم من كل الضغط ،فإن الصني

لــم ’تنحن‘ ،مثلمــا الحظ الرئيس
األميركي دونالد ترامب .بل متسكت
مبوقفهــا وابدت دائمــا رغبتها في
التفاوض“.
وقالــت ”يعني مشــاطرة الواليات
املتحدة (الصني) هــذه الرغبة في
نهاية املطــاف أن اجلانبــن تفاديا
بنجــاح املواجهة املباشــرة والتي
بدت في مرحلة ما محتومة“.
وخالل جولة أولية من احملادثات هذا
الشــهر في بكني ،طلبت الواليات
املتحــدة أن تقلص الصني فائضها
التجاري بواقع  200مليار دوالر .ولم
تتم اإلشــارة إلــى اي رقم في بيان
مشترك للبلدين يوم السبت.
لكن بعض احملللني في بكني يحذرون
من أن التوتر التجاري سيستمر ،وإن
الصني يجب أن تستعد للمزيد من
التحركات بشأن التجارة من جانب
إدارة ترامب.
في الســياق ،ســجل الدوالر أعلى
مســتوى في خمسة أشهر بعدما
أعلن وزير اخلزانة األميركي ستيفن
منوتشــن االتفــاق علــى تعليق
التهديــدات املتبادلــة مع الصني
بفرض رسوم على الواردات.
وارتفع مؤشــر الدوالر ،الذي يقيس
أداء العملة األميركية مقابل سلة
من العمــات الرئيســة ،متجاوزا
مســتوى  94ألول مرة منــذ أواخر

كانون األول .2017
وارتفع الدوالر في األسابيع األخيرة
في حركة مفاجئة لألسواق ،ليزيد
 5.4باملئة في حــن يزيد قليال عن
شــهر .وهذا أكبر مكسب للعملة
األميركيــة منذ الربــع األخير من
 2015حني كان مجلس االحتياطي
االحتادي (البنــك املركزي األميركي)
يســتعد ألول زيادة ألسعار الفائدة
منذ األزمــة املالية العاملية في عام
.2008
ودفع حتســن االقتصــاد األميركي
مجلس االحتياطــي االحتادي لرفع
أســعار الفائدة بوتيرة أســرع من
البنــوك املركزيــة األخــرى التي
أحجمت عن إنهاء سياسة الدعم
املقــدم القتصاداتها .وأثر ذلك على
أسواق العملة الســيما بالنسبة
لليورو واجلنيه االسترليني.
ونزل اليورو نصف باملئة خالل اليوم
إلــى  1.1724دوالر ،إذ امتــد االجتاه
النزولي للســندات اإليطالية إلى
أســواق الســندات األخرى بالدول
الواقعة على أطراف أوروبا.
وهبط االسترليني نصف باملئة إلى
 1.3412دوالر ،وهو أقل مستوى منذ
 28كانون األول ،مع ترقب األســواق
بيانات هذا األســبوع قد حتدد ما إذا
كان بنــك اجنلترا املركزي ســيرفع
أسعار الفائدة هذا العام.
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كاريكاتير

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

جملة مفيدة

التراجيديا االيطالية
عبدالمنعم األعسم

النتائج ،التزوير،

والحكومة المقبلة

عن موقع «كارتون سياسي»

سأجمل رأيي في خمسة منظورات ،هي:
1النتائج شــبه النهائية ّزكت الرأي القائل بان املاليني
الغفيــرة ،املشــاركة فــي االقتــراع وغير املشــاركة،
و»الساخطة على فساد الطبقة السياسية وما آلت اليه
االوضاع» متكنت من تغيير معادالت احلُكم والسياســة
َص ُّدر
وخيارات املســتقبل ،وابرز مؤشــرات هذا التغيير ت َ
ائتالف «ســائرون» مبشــروعه العابر للطائفية ووأد عار
احملاصصة ،والتزام القصاص من الفاسدين وتلبية حقوق
ومطالب الشــرائح الفقيرة واملهمشة واملقصية ..اقول
غ ّيرتها ،وال اقول أســقطتها ،بانتظار معارك اخرى في
البرملان والشارع ،رمبا اكثر ضراوة.
2التزوير واعمال االكراه والتهديد والرشــوة واستخداماملال العام والســلطة وقعت وتقع على عاتق مفوضية
االنتخابات في املقــام االول ،حيث تورط  6اعضاء منها،
فــي االقل (ممثلني للطبقة الفاســدة) بتزويــر البيانات
والسياقات االلكترونية ،االمر الذي ادى الى حذف ما بني
 10الى  15باملائة من النتائج وفســح فــي اجملال لعودة
اســماء منزوعة الســمعة والنزاهة الى قبــة البرملان،
وحرمان مرشحني نزهاء من الفوز.
3فيما اظهرت النتائج وااليام التالية متاســك «ائتالفسائرون»وحســن ادارته للخيارات والشــروط والنأي عن
اســترضاء القوى اخلارجية ،بــرزت االئتالفــات االخرى
متشــظية ،منخورة ،متضاربة املواقف ،وشهد بعضها
متــردات او التلويح باالنقالب ،او التنقل بني احملاور ،ويتوقع
ان ينهار بعضها حال تشكيل حكومة جديدة ،إذْ يراهن
سياســيون فائزون على العودة الى االمســاك بسلطة
القرار او التأثير عليه او احليلولة دون كشف املسؤوليات
عن خطايا املرحلة السابقة.
4تراجع التأليب الطائفي والقومي واملناطقي وشعاراتالتخويــف من االخــر والكراهية له ،ومبــوازاة ذلك بروز
الشعارات الوطنية والترويج لالنتماء العراقي والشراكة
واملواطنة ،والغيرة على الوطن ،من اوساط مؤمنة بهذه
القيــم واخليارات حيث ازدادت بأســا وحضورا ،وحظيت
بتعاطف اجلمهــور ،واخرى تنافق فــي التعبير عن حب
العراق والوطنية ونبذ احملاصصة ،بانتظار ظروف مواتية
لالنكفاء عليها ،واوساط ثالثة ما تزال متشبثة باخلندقة
الطائفية والعنصرية ،كرصيد سياسي ضامن ،ولها في
هذا املنهج مناصرون وداعمون ومصفقون خارج احلدود.
5فــي كل االحوال ستتشــكل احلكومــة بوالية ثانيةحليدر العبادي مســبوقة بخطوتني (شــرطني) اخلطوة
االولى نأيه عن حزب الدعوة االســامي ،والثانية ،التزام
سياســات وبرامج بتوقيتات معلنــة تكون مرجعيتها
هيئة متابعة صارمة مــن «الكتلة االكبر»اختارت هوية
وهياكل حكومة السنوات االربعة القادمة.
6العــراق الذي جتــاوز فنت االقتتال والتفتــت الى جتربةالتغيير الســلمي في مفاصــل ادارة الدولة ،ما زال في
مفترق طرق ،وكل االحتماالت واردة.
********
ابراهام لنكولن:
« انك تســتطيع أن تخدع كل النــاس بعض الوقت ،أو
بعض الناس كل الوقت ،لكنك ال تستطيع أن تخدع كل
الناس كل الوقت»

«إنقاذ غزة» ..إنقاذ «صفقة القرن»!!

هاني حبيب
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية

PROJECT

SYNDICATE

سيث باوم
المدير التنفيذي
للمعهد العالمي
للمخاطر الكارثية
(.)GCRI

يعد»مركز واشــنطن لسياســة الشرق
األدنى» أحد أهم مراكز األبحاث األميركية
التي تســتند إليهــا اإلدارات األميركية
عند اتخاذ قراراتها حول الشــرق األوسط
بشــكل عــام وامللــف الفلســطيني ـ
اإلســرائيلي على وجه اخلصــوص ،وقد
تأسس هذا املركز من قبل جلنة العالقات
األميركية ـ اإلسرائيلية املعروفة اختصارا ً
بـــ «إيباك» ويضــم عددا ً مــن الباحثني
املنتمني للحزبني اجلمهوري والدميقراطي،
ونعيد إلى األذهان طبيعــة وأهداف هذا
املركز من جديد ،ألنه يشــكل مساعدة
لكل من يبحث في تسارع أمر احلديث عن
«إنقاذ غزة» و»صفقة القرن» ومآل مسيرة
العــودة ،واحلديث عن كســر حصار غزة
خالل األيام والساعات األخيرة ،ففي حتليل
للمركز في األسبوع األول من آذار املاضي،
حث املركز إدارة ترامب على «التغاضي عن
«صفقــة القرن» التــي ال ميكن حتقيقها
اآلن» مطالبــا ً ترامب ونتنياهــو التركيز

علــى «اتخاذ تدابير إلنقاذ غزة في املرحلة
الراهنة».
بعد أســبوع ،عقــد في البيــت األبيض
«مؤمتــر إنقــاذ غــزة» برئاســة مبعوث
الرئيــس األميركي للشــرق األوســط»
جيســون غرينبالت» مع ممثلني عرب دون
مشــاركة فلســطينية «ردا ً على تنامي
األزمة اإلنســانية في قطاع غزة ،وبحث
أفــكارا حول كيفية التوصــل إلى حلول
حقيقية لها» وباعتقادنــا أن هذا املؤمتر،
عمالً بتوصيات مركز واشــنطن قد وضع
خططــا ً عمليــة ،يجري تنفيذهــا اآلن،
وبحيــث تصبح خطة «إنقــاذ غزة» هي
ذاتها خطــة «صفقة القــرن» ولم يعد
من الضروري وقف هذه الصفقة ،حسب
«مركز واشــنطن» طاملا أن عملية «إنقاذ
غزة» تأتي في سياقها ويدفع بها ،خاصة
وأن هذه الصفقة لــم تعلن على هامش
االحتفــاء األميركي ـ اإلســرائيلي بنقل
السفارة إلى القدس ،كما توقعت بعض

وســائل اإلعــام ،إال أن تداعيات األحداث
األخيرة ،خاصة على ضوء نتائج مســيرة
العودة وســقوط عدد كبير من الشهداء
الفلســطينيني على تخــوم احلدود بني
قطاع غزة ودولة االحتــال ،وردود الفعل
الدولية ،ما أعاد القضية الفلســطينية
إلــى واجهة األحــداث الدوليــة ،وهو ما
اســتثمرته كل مــن أميركا وإســرائيل
للعودة بشــكل ســافر إلى خطة «إنقاذ
غزة» األمر الذي ميهد لإلعالن عن «صفقة
القرن» في الشــهر املقبل حسب وكالة
«أسوشــيتدبرس» التــي نقلــت عنها
صحيفة «يديعــوت أحرونوت» ،أن اإلعالن
عن هــذه الصفقــة بعد عيــد الفطر
مباشرة ،وخشــية من تطورات قد تعوق
اإلعالن عن هــذه الصفقة ،قالت الوكالة
أن اإلعالن قــد يتأخر «وفقا ً للتطورات في
املنطقة» مع ذلك بدأت واشنطن بإطالع
حلفائها في املنطقة على تفاصيل هذه
الصفقة.

وباألمــس ،حتدثت «يديعــوت أحرونوت»،
عن خطة «مارشــال» لتحســن أوضاع
قطاع غزة بإشــراف دولــي ،كاتب املقال،
رون بن يشــاي ،ليس مجــرد كاتب ،فهو
خبيــر عســكري واألهم من ذلــك ،فهو
يعد وثيق الصلة باملؤسســة العسكرية
اإلسرائيلية ،وعادة ما يشكل قراءة خلطط
هذه املؤسسة ،ويقول إن هذه اخلطة متت
مناقشتها األسبوع املاضي في واشنطن،
والتي من املرجح أن تدعو إلى قمة تشارك
بها دول عربية وأوروبية ،بجانب إســرائيل
والسلطة الفلســطينية ومصر برعاية
ودعم من البيت األبيض ..ويضيف الحقا ً
مشــيرا ً إلى العقبات التي ستواجه هذه
اخلطة ومن بينها عدم وجود هدنة دائمة
بني إســرائيل وحماس (!) خاصة أن هذه
األخيرة تقدمت بصيغــة عرضتها على
القاهرة تتعارض مــع التوجهات األمنية
اإلسرائيلية (!).
ورمبا تشــكل «الدوحــة» عاصمة احلراك

األميركي حول إنقاذ غزة ،وترجمة لذلك،
اجتمع املبعوث األميركــي غرينبالت مع
كل من وزيــر اخلارجية القطــري ،ورئيس
اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة
ملناقشــة احلاجة امللحة لتقــدمي اإلغاثة
اإلنســانية إلى قطاع غزة» في العاصمة
القطريــة قبل أربعة أيــام ،وبالتوازي مع
األحاديــث املتواترة حــول اإلعالن القريب
عن «صفقة القرن» ،وخطة «مارشــال»
اإلســرائيلية ،وبالتوازي ،أيضاً ،مع موقف
أميركي في مجلس األمن ومجلس حقوق
اإلنسان الرافض لتشــكيل جلنة حتقيق
دولية حول نتائج العدوان على مســيرة
العودة الكبرى ،ورفــض املطالبة الدولية
بتوفير حماية للشــعب الفلســطيني!
وفي ذات الوقت يقدم االحتاد األوروبي على
التكفل بإعادة تأهيل معبر كرم أبو سالم
التجاري ،بتكلفــة  30مليون يورو ،بعد أن
تضرر في أثناء فعاليات مســيرة العودة
الكبرى ،ونعتقد أن إسراع االحتاد األوروبي

إلى ذلك يأتي في إطار خطة «إنقاذ غزة»!
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية
قد رفضت املشــاركة في اجتماع البيت
األبيض حول «إنقاذ غــزة» ،وعلى األرجح
أنها ليســت طرفا ً في كل ما يجري حول
هذه اخلطــة ،باعتبار أن «إنقاذ غزة» يجب
أن ميــر عبر اتفاق مصاحلــة حقيقية من
ناحية ،وإنهاء االحتــال من ناحية أخرى،
أما أن يكون «إنقاذ غزة» جزءا ً من «صفقة
القرن» ،من خالل املدخل اإلنساني في حني
أن هذه اخلطة ذات أبعاد سياسية خطيرة،
تهدف إلى إدامة االنقســام وتطويره إلى
انفصــال ،وهو األمر الــذي يتطلب وقوف
جميع فصائل العمل الوطني واإلسالمي
ضد هــذه الصفقــة بــكل مضامينها
املعلنة والســرية ،وبالعودة إلى تفاهمات
من شأنها إزالة العقبات من أمام عملية
املصاحلة الداخلية الفلسطينية ،باعتبار
ذلك الــرد األقــوى على هــذه الصفقة
ومخاطرها!

منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء االصطناعي
لــم تعد التطــورات احلديثة فــي الذكاء
االصطناعي شــيئا ً مثيراً .يقــوم الذكاء
االصطناعي بتحويل كل قطاعات اجملتمع
تقريباً ،من النقل إلــى الطب إلى الدفاع.
لذلك ينبغــي االنتباه إلى ما ســيحدث
عندما سيصبح الذكاء االصطناعي أكثر
تقدما مما هو عليه بالفعل.
املنظــور املروع هــو أن اآلالت التي يقودها
الذكاء االصطناعي سوف تفوق اإلنسانية
وستســيطر على العالم وتقتلنا جمي ًعا.
وينتج هذا الســيناريو في اخليال العلمي
في كثير من األحيان ،ومن السهل رفضه،
بالنظر إلى أن البشر يظل مسيطرا بقوة.
لكن العديد من خبراء الذكاء االصطناعي
يأخذون املنظور املروع علــى محمل اجلد،
وهم على حق في القيام بذلك .يجب على
بقية اجملتمع فعل الشيء نفسه.
لفهــم مــا هو علــى احملــك ،والنظر في
التمييز بني «الذكاء االصطناعي الضيق»
و «الذكاء االصطناعي العام» ( .)AGIميكن
للذكاء االصطناعي الضيق أن يعمل فقط
في مجال واحد أو عدد قليل من النطاقات
في كل مــرة ،لذلك في حني أنه قد يتفوق
على البشــر في مهام محددة ،فإنه يظل
حتت السيطرة البشرية.

وعلــى النقيض من ذلك ،ميكــن أن يكون
«الذكاء االصطناعي العام» الســبب عبر
نطاق واســع من اجملــاالت ،وبالتالي ميكن
أن يكــرر العديد مــن املهــارات الفكرية
البشــرية ،مــع االحتفاظ بجميــع مزايا
أجهزة الكمبيوتر ،مثل اســتدعاء الذاكرة
بشكل مثالي .بتشغيل أجهزة الكمبيوتر
املتطــورة ،ميكــن «للــذكاء االصطناعي
العــام» أن يتفوق على اإلدراك البشــري.
فــي الواقع ،من الصعب تصور حدود أعلى
لكيفية أن يصبح «الــذكاء االصطناعي
العام» متقدما.
كما هــو احلــال  ،فــإن معظــم الذكاء
االصطناعي ضيــق .وبالفعــل ،فإن أكثر
األنظمة احلالية تطورا ليس لديها ســوى
كميات محدودة من العمومية .على سبيل
املثــال ،في حني كان نظام  AlphaZeroمن
 Google DeepMindقادرا ً على إتقان Go
وتشيس و شوجي -مما جعله أكثر عمومية
من معظم أنظمة الــذكاء االصطناعي،
والتــي ال ميكن تطبيقها إال على نشــاط
واحــد محدد  -فقد أثبتــت قدرتها فقط
ضمن احلدود املســطرة مــن بعض ألعاب
اللوحة املنظمة للغاية.
كثير من الناس العارفني يرفضون احتمال

تقدم الذكاء االصطناعــي العام .يعتقد
البعض ،مثل ســيلمر برينكســجورد من
معهد البوليتكنيك و درو مكديرموت من
جامعة ييل ،يجادلون أنه من املستحيل أن
يفوق الذكاء االصطناعي اإلنسانية .ويرى
آخرون ،مثل مارغريــت أ .بودن من جامعة
ساســكس وأورن إتزيوني مــن معهد ألن
للذكاء االصطناعي ،أن الذكاء االصطناعي
من املستوى البشــري قد يكون ممكنا في
املستقبل البعيد ،لكن من السابق ألوانه
البدء في القلق بشأنه اآلن.
إن هــؤالء املتشــككني ليســوا أرقا ًمــا
هامشــية ،مثل الســواعد التي حتاول أن
تشــكك في علم تغير املناخ .هم علماء
متميزون في علوم الكمبيوتر واجملاالت ذات
الصلــة ،ويجب أخذ آرائهــم على محمل
اجلد.
لكن علماء بارزين آخرين  -من بينهم ديفيد
ج .تشــاملرز من جامعة نيويورك ،وجامعة
ييل أالن دافو وســتيوار راسيل من جامعة
كاليفورنيا ،بيركلي ونيك بوســتروم من
جامعة أكسفورد ،ورومان يامبولسكي من
جامعة لويزفيل  -يشــعرون بالقلق من أن
الذكاء االصطناعي العام يشــكل تهدي ًدا
خطيرًا أو حتم ًيا لإلنســانية .ومع تصفيق

اخلبراء على جانبــي النقاش ،ينبغي علينا
التحلي بعقل منفتح.
عــاوة على ذلــك ،الــذكاء االصطناعي
العام هو محور البحوث والتنمية الهامة.
أكملــت مؤخــرا ً دراســة اســتقصائية
ملشــروعات الذكاء االصطناعــي العام و
 ،R&Dحددت  45مشــرو ًعا في  30دولة في
ست قارات .وتســتند العديد من املبادرات
النشــطة في الشــركات الكبــرى مثل
بايدو وفيســبوك وجوجل ومايكروسوفت
وتينســنت ،وفي اجلامعــات الكبرى مثل
كارنيجي ميلــون ،وهارفارد ،وســتانفورد،
فضال عــن األكادميية الصينيــة للعلوم.
سيكون من احلكمة ببســاطة االفتراض
أنه لن ينجح أي من هذه املشاريع.
هناك طريقــة أخرى للتفكير في التهديد
احملتمــل للذكاء االصطناعــي العام وهي
مقارنتهــا مبخاطــر كارثيــة أخــرى .في
تســعينيات القرن املاضي ،رأى الكوجنرس
األمريكــي أنه مــن املناســب أن تتعقب
ناســا الكويكبات الضخمــة التي ميكن
أن تصطدم بــاألرض ،علــى الرغم من أن
احتماالت حدوث ذلك تبلــغ حوالي واحد
في  5000كل قرن .مع الذكاء االصطناعي
العام ،قد تكون احتمالية وقوع كارثة خالل

القرن املقبل عالية مثل واحد في املائة ،أو
حتى واحد من كل عشــرة ،اســتنادا إلى
وتيرة البحث والتطوير وقلق اخلبراء.
الســؤال إذن هو ماذا يجــب فعله حيال
ذلك .بالنســبة للمبتدئــن ،نحتاج إلى
ضمان إجــراء البحــث والتطوير بطريقة
مسؤولة وآمنة وأخالقية .سيتطلب ذلك
حوارًا أعمق بني العاملني في مجال الذكاء
االصطناعي وصانعي السياسات وعلماء
االجتمــاع واملواطنــن املعنيــن .أولئك
املوجودون في امليدان يعرفون التكنولوجيا
وســيكونون هم مــن يصممونهــا وفقا ً
للمعاييــر املتفــق عليها؛ لكــن يجب أال
يقــرروا وحدهــم طبيعة تلــك املعايير.
العديــد من األشــخاص الذيــن يقومون
بتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي غير
معتاد على التفكير في اآلثار االجتماعية
لهــذا العمل .لكي يتغير ذلــك ،يجب أن
يواجهوا وجهات نظر خارجية.
وســيتعني على صانعي السياسات أيضا
التعامل مع األبعــاد الدولية للمبادرة .في
الوقت احلالي ،يتــم تنفيذ اجلزء األكبر من
األبحاث والتطوير في الذكاء االصطناعي
العام في الواليات املتحدة وأوروبا والصني،
لكن الكثير من الشفرات مفتوح املصدر،

مما يعنــي أن العمل ميكــن أن يتم من أي
مكان .لذا ،فــإن وضع املعاييــر والقواعد
األخالقية األساسية هو في نهاية املطاف
وظيفة للمجتمع الدولــي بأكمله ،على
الرغــم من أن محــاور البحــث والتطوير
ينبغي أن تأخذ زمام املبادرة.
وبالنظر إلى األمام ،ميكــن لبعض اجلهود
الرامية إلى معاجلة اخملاطر التي يشكلها
الذكاء االصطناعي العام أن تتابع مبادرات
السياســات التــي وضعــت بالفعل من
أجل منظمــة العفو الدوليــة الضيقة،
مثل التجمع اجلديد من احلزبني اجلمهوري
والدميقراطــي الذي أطلقه جــون ديالني،
عضــو الكونغرس الدميقراطــي من والية
ماريالند .هناك العديــد من الفرص للتآزر
بــن أولئك الذيــن يعملون علــى اخملاطر
القصيــرة األجــل للــذكاء االصطناعي
الضيق وتلك التي تفكر في املدى الطويل.
ولكن بغــض النظر عمــا إذا كان الذكاء
االصطناعي الضيق والذكاء االصطناعي
العــام يعدان معــا ً أو بشــكل منفصل،
فإن األمر األكثــر أهمية هو أننا نتخذ اآلن
إجراءات بناءة لتقليل مخاطر حدوث كارثة
على الطريق .هذه ليست مهمة ميكننا أن
نأمل في إكمالها في اللحظة األخيرة.
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دراسـة

صبحي حديدي يعيد «صياغة»
إدوارد سعيد الناقد
عمر شبانة
درج الناقــد صبحــي حديــدي ،منــذ عقود
َ
مــن عمله في النقــد ،على اعتمــاد املقالة
الصحافية ،الثقاف ّية والسياســ ّية ،وســيلة
العربي ،لكنه رأى خالل
للتواصل مع القــارئ
ّ
األشــهر األخيرة من العــام املاضي ومن هذا
العــام ،أن يُفــرج عــن بعض «اشــتغاالته»
النقديــة ،ويُصدرها في كتــب ورقية ،فأصدر
خالل هذه األشهر عددًا من الكتب ،كان منها
«زوال ال يزول :قراءة في شــعر ّيات باقية» ،ثم
«التعاقد العسير :ألق التجريب وأرق القراءة»،
وها هو يطلــق كتابه اجلديد «إدوارد ســعيد
الناقــد :آداب التابــع وثقافــات اإلمبريالية،
مجموعة دراسات»( ،وك ّلها من إصدارات الدار
عمان  2017و .) 2018هنا أضواء على
األهلية ّ -
الكتاب األخير.
الكتاب قســمان :قســم أول حمــل عنوان
«مســارات وأعمــال» ،ويضم تســع مقاالت
نقدية ،األولى «مسرد» حلياة سعيد الثقافية،
والبقيــة قــراءات فــي ثمانية مــن كتبه،
بوصفه ناقــ ًدا هنا ،وليس املفكر الشــهير.
أيضا ،وبحســب املؤلف
وهذا القســم هــو ً
«اســتعراض بانورامي ألعمال سعيد ،وكيف
ّ
شكلت خطوط تفكيره النقدي ومنهجياته
النظرية» .والقســم الثانــي «مختارات من
كتابات إدوارد ســعيد النقديــة» من ترجمة
املؤلف ،وهي عن محمود درويش ،حتية كاريوكا،
ميشيل فوكو ،موريس ميرلو بونتي ،باإلضافة
إلى ملحقــن؛ األول مقال عن إدوارد ســعيد
بعنوان «املســافر واملنفى» كتبها أحد أفضل
دارسيه وهو ســتيفن هاو ،وامللحق الثاني هو
حوار أجراه صبحي حديدي نفســه مع إدوارد
سعيد عام .1994
منذ مقدمة الكتاب ،يحــدد صبحي حديدي
مــكان إدوارد ســعيد ومكانته فــي الفكر
والنقد والتنظير العاملي ،إذ إن إدوارد ســعيد
( ،)2003 - 1935بحســب توصيــف حديدي،
ّ
واملنظرين
ينتمى إلى «تلك الق ّلــة من النقاد
ّ
واملفكرين الذين يســهل حتديد قســماتهم
الفكريــة الكبرى ،ومناهجهــم وأنظمتهم
املعرفية وانشــغاالتهم؛ ولكن يصعب على
الدوام حصرهم في مدرسة تفكير محددة ،أو
تصنيفهم وفــق مذهب بعينه ،ذلك ألنه كان
منوذجا رفي ًعا للمثقف الذي يعيش عصره على
ً
نحو جدلي ،ويُدرج إشــكالية الظواهر كبند
محــوري على جدول أعمــال العقل ،ويُخضع
َملَكــة التفكيــر لناظم معرفــي ومنهجي
مركزي هو النقد».
ويســتطرد حديدي أن ســعيد «كان يساريًا،
علمان ًيا ،أنســن ًيا ،وحداث ًيا؛ ولكنه كتب نق ًدا
معمقًــا بالغ اجلرأة ضد يســار أدبــي يبتذل
املوهبة اإلبداعية حني يخضعها للسياســة
اليومية أو الطارئة ،فينتقصها أو يستزيدها
بالقياس إلى ما ليس فيها؛ وكان بني أشــجع

نقّ اد العلمانيــة الكوزموبوليتيــة ،التي ال
تبصــر أي عنصــر تقدمي فــي املعتقدات
املك ّونة للثقافة والذاكــرة اجلَ ْمعية؛ ومارس
ً
وأصيل لنزعة إنس ّية
فضحا منهج ًيا صار ًما
ً
تصب
لكي
كونية
مطلقة ،تبدأ من مركزية
ّ
فــي مركزية غربية صرفــة ،تقصي اآلخر أو
تهمشــه لصالح ذات أوروبية مؤنسنة على
ّ
نحو جتريدي مطلق».

الراديكالي
الناقد
ّ
حتت عنــوان «مســارات وأعمــال :التكوين
النقدي والفكر التركيبــي» ،يتناول حديدي
يسميه عقد التأســيس ()1975 – 1964
ما
ّ
أو َ
«ط ْور هارفارد» الذي شــهد انكباب سعيد
على دراســة اآلداب اإلنكليزية والفرنســية
واإليطالية واإلغريقية والرومانية .ثم الطور
الذي يقود سعيد إلى وقفات متقطعة عند
أعمال ليفي ســتروس األخــرى ،مثل «العرق
والتاريخ» ،و»النيء واملطبوخ» و»األنثروبولوجيا
البنيوية» ،وقفات كانت تنتهي باملراجعة إلى
خالصات ثاقبة حول «توتاليتارية» املنظومة
اإلجمالية خلف «الفكــر الب ّر ّي» ،ومنهجية
ليفي ستروس عمو ًما.
وينظــر حديــدي عميقًــا في نقد ســعيد
وتعمقه
الراديكالــي للن ُُظم األنثروبولوجية،
ّ
في كشف صالتها مع املشاريع االستعمارية
األوروبية؛ إذْ قد يبدأ البحــث األنثروبولوجي
من النزوع العلمي ،لكي مي ّر بعدها باستهواء

ً
عميقا في نقد
ينظر حديدي
ُ
للنُظم
سعيد الراديكالي
األنثروبولوجية ،وتعمّقه في
كشف صالتها مع المشاريع
االستعمارية األوروبية؛ ْ
إذ قد
يبدأ البحث األنثروبولوجي
من النزوع العلمي ،لكي يمرّ
بعدها باستهواء إكزوتيكي،
لكي ينتهي في حاضنة
تكريس سلسلة ثنائيات الـ
«نحن» والـ «هم» التي يندر
أن تفلح في تفادي االنزالقات
العنصرية.

إكزوتيكــي ،لكي ينتهي في حاضنة تكريس
سلســلة ثنائيات الـ «نحن» والـ «هم» التي
يندر أن تفلح في تفادي االنزالقات العنصرية.
وهنا يجد حديــدي مما هو جديــر بالتذكير،
مقال ســعيد «متثيــل املســتع َمر :محاورو
األنثروبولوجيا» .1989
ويتوقف حديدي عند محطة جديدة في مسار
إدوارد سعيد ،محطة قلقة ّربا ،حيث في ربيع
عام  1975نشر سعيد مراجعة لكتاب هارولد
بلوم «خريطة القراءة العاثرة» ،املراجعة التي
جاءت حتت عنوان «الشاعر في إهاب أوديب»،
وتناولت موقع املؤلف فــي الثقافة الغربية،
كما استأنست بكتاب بلوم األشهر «هاجس
التأثير»  ،1973حني كان ســعيد في األربعني
ً
اعتمال نظريًا عار ًما سوف
من عمره ،يعيش
يســفر عن صدور كتابه «بدايــات :القصد
األهم ،فهو
واملنهج»  ،1975كتابــه النقدي
ّ
ً
ّ
وســيطا «قلقًا» -إذا
يحتــل موق ًعا
«عمل
جاز التعبير  -بــن كتابيه «جوزيف كونراد»..
أيضا.
و»االستشراق» ،بحسب وصف حديدي ً
أي «بني انخراط ســعيد في دراسة إشكالية
اإلمبريالية والــذات واآلخر ،من خالل اخلطاب
الروائي عمو ًما وأعمال كونراد بصفة خاصة؛
ودراسة اإلشــكالية ذاتها ولكن عبر سلطة
اخلطاب وخطاب االستشراق ،هذه امل ّرة».
هكذا يستمر حديدي في «سرد» محطات من
مسيرة ســعيد العلمية والثقافية عمو ًما،
واملعمــق واملتم ّيز،
الفكــري الغزير
ونتاجه
ّ
ّ
ّ
واملفكريــن الذين حاورهم في كتاباته ،أو تأ ّثر
يســميه حديدي
بهم ..وذلك كله ضمن ما
ّ
االنشقاقي» عمو ًما ،واملسار
«مسار التفكير
ّ
«الوفــي أب ًدا حلقيقة ما يجــري في التاريخ،
ّ
األعم من اخمل ّيلة:
وعلى األرض ،وفي السطوح
ّ
القضية الفلســطينية» .على الرغم من أن
أي يوم ،على
«مكانة ســعيد لم تنهض ،في ّ
استثمار حكايته الشخصية؛ ونهضت ،في
ذكي ،دؤوب
املقابل ،على اســتثمار
ّ
عبقــري ّ
ومبدئيّ ،
لكل ما في القضية الفلسطينية
ّ
من أبعاد إنســانية وتاريخية وثقافية وجيو/
ً
وصــول إلــى خالصــة مهمة
سياســية».
هي أن إدوارد ســعيد ،بالنســبة إلى حديدي
ّ
منوذجا صاحلًا وقدوة ســارية
«يظــل
ســوف
ً
املفعــول ،في نقــد االستشــراق ،كما في
تسليح عشرات املناهج البحثية والدراسية،
التاريخية واألنثروبولوجية والسوسيولوجية
والسياســية ،قبــل تلك األدبيــة والنقدية
والثقافية».
تأتي قــراءات حديدي لكتب إدوارد ســعيد،
لتكشــف عن املنهج والنظرية والسجاالت
التي خاضها ســعيد هنا وهناك .أما الكتب
يقــدم قراءة فيها فهي «جوزيف كونراد
التي
ّ
صص الســيرة الذاتية» وحتمــل القراءة
و َق َ
«حس االغتراب وانخالع الذات» ،وفيها
عنوان
ّ
يتناول حديدي قراءة سعيد في رسائل كونراد
(ثمانية مجلــدات) ،ثم قراءة في كتب أخرى،
حيث يكتب حتــت عنوان «عمــارات املعنى

غالف الكتاب
وأنظمة التشتيت» ،وذلك في تناوله لكتاب
سعيد «بدايات :القصد واملنهج» ،الذي يقول
عنــه إنه قد يكون هــو «العمل األفضل من
ّ
ســعيد ،بوصفه الناقد
واملنظر األدبي الذي
ضجة عارمة واحدة في ّ
صف
أحدث أكثر من ّ
ً
ثم،
النظريــة األدبية ،وعلم اجلمــال
إجمال؛ ّ
أخص ،فــي النظريات التفصيلية
على نحو
ّ
اخلاصــة بالروايــة ،وعلم الســرد ،واحمل ِّددات
ّ
االجتماعية والسيكولوجية واألنثروبولوجية
وراء مفهــوم العمــل األدبي ،ومــا إلى ذلك.
وحتت عنوان «النقــد العلماني في مواجهة
النقد الديني» يقدم حديدي قراءته في كتاب
سعيد «العالم،
النص ،والناقد» ،وفي فصل
ّ
رابع حتت عنــوان «التابــع وتواريخه» ،يقدم
قراءة في كتاب سعيد «بعد السماء األخيرة:
حيوات فلســطينية» ،أمــا الكتاب اخلامس
«متتاليات موســيقية» فتأتــي قراءته حتت
فن النخبة»،
عنوان «السياســة واجملتمع في ّ
فيما يكتب بعنوان «القراءة الطباقية ورواية
الهيمنة» عن كتــاب «الثقافة واإلمبريالية»
الشهير ،وعن كتاب «متثيالت املثقف» يكتب

بعنوان «واجب االنشقاق» ،ثم يكتب حديدي
أخيرًا مفاهيم ومراجعات حول كتاب «تأمالت
حول املنفى».
ُ
ابن املنفى واحلرية
أتو ّقف أخيــرًا مع جانب مهم من احلوار الذي
أجــراه حديدي مــع ســعيد ،وتضمنه هذا
حد عدم
الكتاب ،وهو حوار شــديد الثــراءّ ،
القــدرة على اإلحاطة مبحــاوره ومضامينه،
لذا أختار منه اجلانــب املتع ّلق بحديث إدوارد
ســعيد عن جتربته مع املنفى ،وما يعنيه له،
وهو اجلانب الذي أثــاره صبحي حديدي قبل
أن يكون إدوارد سعيد قد توقف عنده مط ّو ًل
في كتابه «خارج املــكان» ،وهو الكتاب الذي
يشــير إليه في هذا احلوار بوصفه كتابًا قيد
يشر إلى اسم الكتاب.
«التأليف» ،وإن لم ِ
يسمى «املنفى» تبدأ
عالقة إدوارد ســعيد مبا
ّ
من شــعوره بالنفي داخل اسمه «امللتبس»،
أي من هذه التركيبة «إدوارد» و»سعيد» ،كما
ً
فضل عن «غربة» االسم ،يضيف
يقول ،لكنه
البيئة التي نشــأ فيها «العائلة التي نشأت

مزيجا عجي ًبا من العناصر
في كنفها كانت
ً
العربية واملســيحية واإلنكليزية ،نظرًا إلى
أن والدي خــدم في اجليــش األميركي خالل
احلرب العاملية األولى ،واكتســب اجلنســية
األميركية ،قبل أن يعود إلى فلســطني .كنّا
نعيش بطريقة غريبة للغاية ،وأنا اآلن أكتب
ّ
مذكراتي عن تلك السنوات األولى».
يتحدث عن تركيبته هو النفســية «على
ثم
ّ
الدوام كنت أشعر بنفسي منفيًّا في الداخل
حد ســواء .لم يسبق لي أن
وفي اخلارج على ّ
كنت في املوضع الــذي ينبغي أن أكون فيه.
علي أن أكتشف ما هو في الباطن من
ّ
توجب ّ
إدوارد ،الشخص اآلخر القادر على االنبثاق من
سرًا مما
إدوارد واحتالل موقعه على نحو أكثر يُ ْ
فعلت أنا».
وحــول مقولة له قــال فيهــا «أعتقد أنني
شعبان في واحد .أشعر أحيان ًا أن ال مقام لي
في أية ثقافة» ،وإن كان ما يزال يعتقد بهذه
املقولة؟ وماذا يعني املنفى بالنسبة إليه؟ ير ّد
سعيد «احلقّ أنني لم أعد أشعر أنني شعبان
منفصالن في واحد ،بل أربعة أو خمسة رمبا!
كان اجلــواب هو حالة التعدد في االهتمامات
ودومنا نظــر إلى محاولــة مصاحلة بعضها
مع البعض اآلخر .لقــد توقفت عن محاولة
القيام بذلك ،وإنني أكتفي باالفتراض القائل
إننــي ،وأي شــخص آخر ،هويــة متناقضة
وتعددية .أنا في الواقع ال أفكر كثيرًا بنفسي
كمي ثابت ،بســبب مرضي جزئ ًيا.
كمقــدار ّ
ومن دون أن أتوقف حول ســؤال من أنا ،أشعر
بعديد من األشياء التي أرغب في القيام بها،
والعديد من األشــياء األخــرى التي ال أرغب
حددت خياراتي ،وتلك
في القيام بها .وهكذا ّ
التي أســتطيع القيام بها أتابعها ،وأنا أدرك
أنني أكثر من شــخص واحــد ،أو أنني على
األقل لست هوية أحادية وثابتة ومتجانسة.
إلي ،شرط النفي يعني احلرية في
وبالنسبة ّ
اقتفاء هذه اخليــارات من دون أن أعبأ باملكان.
لقــد زرت فلســطني مرتني ،في عــام 1992
و ،1993ويوجــد اآلن حكــم ذاتــي ضئيل ال
يعنيني ،ولســت راغ ًبا في العودة إلى وطني
كالجئ».
وحــول عالقتــه بالعالــم العربي
أخيــرًاَ ،
وقضاياه وهمومه التي شــغلت حيزًا كبيرًا
في اشــتغاالته ،فهو يبدو حاســ ًما «جتاوزت
اهتماماتــي العالــم العربــي ،وأشــعر أ ّن
أيضا .ومع ذلــك فإنني مخلو ُق
األمر ح ّررني ً
الدرب الذي ســرت عليه ،مخلو ُق تاريخي أنا،
واللغات والثقافات التي اشــ َتقَقت نفسي
إلي الع ّلة
منها .ولكنها لم تعد بالنســبة ّ
الرئيسية لوجودي .إنها جزء من هذه الصورة
أســميها املنفى ،الذي بات
الشاسعة التي
ّ
عنــدي ً
حقل كرميًا ،بعض الشــيء ،في منح
الفرصة».

خبر

بصمات عراقية ..نقطة ضوء على تاريخ العراق
وابــدى «اجلمــل» ســعادته بحضــور توقيع
اجلــزء األول من كتابه بصمــات عراقية ،وقدم
للجمهور احملتفــى به للحديث عــن إصداره
اجلديد ،فتحدث قائــا :يضم الكتاب اكثر من
ســبعني شــخصية ،حاولت ان اجمع مصادر
للشــخصيات العراقيــة ،هنــاك الكثير من
الشــخصيات لكــن ليــس لــدي أي خلفية
معلوماتية عنهم.
وطرح «اجلمل» ســؤاال عن الشخصيات التي
رفضــت االدالء بــاي معلومة عنهــا ،فأجاب
الالمي :ألول مرة ســأتكلم عــن املوضوع بعد
عام  .2000اربع شــخصيات وزارية حتدثوا الي
عن أســباب رفضهم ،احدهم ذكر انه يفضل
االبتعاد عن مثل تلك املواضيع وهو شخصية

أحالم يوسف
اقامت مؤسســة الزمان الدولية بالتعاون مع
نادي العلويــة وصالون بغــداد الثقافي ،حفل
توقيع للكاتــب والصحفي عبــد اهلل الالمي
مبناسبة صدور كتابه «بصمات عراقية» ،بجزئه
الثالث ،والذي يتناول فيه شخوص عراقية تركت
أثرها بالواقع السياسي والثقافي العراقي.
قدم اجللســة الروائي صادق اجلمل والذي ابتدأ
مبلخص لســيرة احملتفى به الذاتية :عمل االمي
في مجال الصحافة منذ عام  1965واســتطاع
ان يدخل الى حلبة املنافسة بقوة امام عدد من
الصحفيني الكبار في تلك الفترة.

محترمة لكني افضل عدم ذكر األسماء ألني
احترمت رغبتهم ورايهم ،وهم يحترمون الزمن
الــذي كانوا فيه ضمن املســؤولني باحلكومة،
وادوا األمانة على اكمل وجه.
قدم الكاتب فــاح املوســومي مداخلة حيا
فيها عبد اهلل الالمي وجهــوده الكبيرة التي
بذلها من اجل احلصول على املعلومة الدقيقة
والصحيحة التي تخص كل الشخصيات التي
مت تدوينها ضمن تلك البصمات.
كتــب الالمــي فــي الصفحــة اخلامســة
والعشــرين من الكتاب متهيــدا حتدث خالله
عن بعــض العراقيــل التي اعترضــت طريق
بحثه عن احلقائق ،والسير الذاتية للشخوص
اخملتارة ،وقــال :قلة املصادر التــي تناولت هذه

الشــخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ
العراق املعاصر.
يقــول الالمي انه لم يتلق أي دعم او رعاية من
باحث او كاتب او أكادميــي :كنت وحدي اطوي
طريق البحــث الطويل ويحدونــي االمل في
اخلروج من نفق الكتابة املعتم.
ومع كثرة مؤسســات الدولة لم يجد الالمي
مؤسســة واحدة اهتمــت باملوضوع وعرضت
املســاهمة معه في إضافة جزء من مساحة
البحث حسب قوله.
كتاب بصمات عراقية صادر عن شركة االنس
للطباعة والنشــر ،يقع فــي  466صفحة من
القطع الكبير ،ويضم توثيقا الكثر من سبعني
شخصية عراقية.

سينما

المخرج ً
أوال« :االسم فوق العنوان»
نديم جرجوره
في كتابه األخيــر« ،القاموس النقدي
للمخرجني» ـ وهو جزء ثان من سلسلة
«السينما واجملتمع في العالم العربي»،
(«مركــز دراســات الوحــدة العربية»،
بيــروت ،الطبعة األولى )2018 ،ـ يطرح
الناقد الســينمائي اللبناني إبراهيم
العريس ( )1946مســألة أساســية،
تتم ّثل بأولوية اخملرج في صناعة الفيلم.
املسـألة متأتية من مقولة للسينمائي
األميركي فرانك كابرا ( 1897ــ ،)1991
ّ
ملذكراته« :االسم فوق
يجعلها عنوان ًا
العنــوان» ( .)1985الكتــاب األميركي
أشــبه بســيرة .الناقد اللبناني يختار
س َير مخرجات
منه ما ُي ّكنه من قراءة ِ
ومخرجني عرب ( 174سينمائ ًيا عرب ًيا)،
تعرفهم الســينما العربية في مراحل

مختلفة ،ودول عديدة.
املقدمــة ،يصف الســينمائي
فــي
ّ
األميركي جون فــورد ( 1894ـ )1973
لغريب عن
الكتاب مبــا يلي« :إنه يُتيح
ٍ
السينما أن يتثقف في صناعة فيلم،
ويلم بأساليب اإلعداد واختيار املمثلني
ّ
وكتابة النص وتصوير القصة ،ويحيط
مبا يجري فــي مواقــع التمثيل ،تلك
اململكــة الدميقراطية الصغيرة ،التي
يهيمــن فيها اخملــرج صاحب اجلبروت
الذي يؤمن مبدرسة «رجل واحد لفيلم
إن له حقًّا في اعتبار هذا ك ّله
واحد»ّ .
«حياة اســتثنائية» ،ال تشبه أية حياة
ٌ
إنصاف للمخرج وملوقعه.
أخرى» .هذا
ّ
ٌ
لــكل مخــرج يتمتّع
إنصــاف
هــذا
باملميزات تلــك ،التــي تصنع معنى
السينما وجوهرها اإلبداعي.
إذًا ،يجعل إبراهيــم العريس العنوان
األميركــي مدخال ً إلــى تأكيد فكرة،

تتح ّول إلى مشــروع ســينمائي له:
«اخملرج صانــع ســينما» .كأنه بذلك
يُعيد للمخــرج موقعه األساســي،
ناز ًعا عن «النجم» ـ في الوقت نفسه
ـ «مكانــ ًة» لن تكون له أساســية.
في كتابه هــذا ،يُحلِّل العريس أعمال
اخملرج ومساراته اخملتلفة في السينما
ماض
جامعــا بني
والنتــاج واألفكار،
ً
ٍ
وحاضر ،و ُمب ِّينًــا ـ ولو ضمن ًيا ـ فوارق
ٍ
والتأمــات واملعاجلات
فــي األزمنــة
ّ
والهواجس ،ولن تكــون الفوارق ك ّلها
سلبية.
هذا ليس تفصيالً .الصراع غير معقود
على مناصب أو أولويات .االستديوهات
ّ
ّ
بكل
متحكمة
الهوليووديــة الكبيرة
مشروع ت ُن ِتجه ،على حساب اخملرجني
غال ًبــا (أحقية االســتديو بالـ»فاينل
كات») ،قبل انقالب «هوليوود اجلديدة»
عليها ،في سبعينيات القرن الـ .20في

إبراهيم العريس

مصر ،يحتل اخملرجون واجهة املشــهد
بالتأكيد ،رغم أن لنظام النجم حضورًا
قدميًا ،يبقى ـ رغم ّ
ّ
أخف
كل شــيء ـ
وحدة وتعقي ًدا مــن مراحل
ســطوة
ّ
الحقة .مع بزوغ فجر الكوميديني اجلدد
مثالً ،مطلع التسعينيات املنصرمة ،أو
رمبا قبل ذلك بقليل ،يُصبح «النجم»
ّ
يتحكم بإنتاج
املصري أسطع وجودًا.
ً
ويتقدم
شــروطا،
املشــروع ،ويفرض
ّ
على املنتج واخملــرج أحيان ًا ،ويصطدم
بـ»جنــوم» آخريــن غال ًبــا .لغاية اآلن،
يســتمر نقاد وصحافيون سينمائيون
مصريون في وضع أسماء النجوم قبل
أسماء اخملرجني.
إنها معضلة تعكس شيئًا من ارتباك
العالقات القائمة فــي وعي جماعي،
وداخــل بنيــة العالقــة القائمة بني
السينما والصحافة ،وفي آلية تفكير
الصحافة إزاء السينما.
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نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد  ،انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع
 ،وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ  ،لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري
واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة  ،بهدف أن
نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى  ،نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية
الجديدة .
وبناء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي  ،تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي
ً
والعلمي في مجال الفن المعماري  ،والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .
الكتاب يقع في ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
الفصل التاسع عشر
مشاريع كبرى في إعمار العراق
2014 – 2009
اوال ً  :حتديات تخطيط املدن
الدعــوة الى مجلــس االعمــار مرة
اخــرى  ,حتديث التصميم األســاس
ملدن القاســم واملســيب والهندية ،
االنفتاح على أعمال أوسع  ،التصميم
االساســي ملدينــة اخلالــص – ديالى
 ,التصميم االســاس ملــدن الزبيدية
والشيخ ســعد  ,التصميم االساس
ملدن املوفقية وواســط والشحيمية ,
مفاهيم التصميم األساس  ,التجديد
احلضري ملدينة الكوفة القدمية
ثانيــا ً  :اخلطــط الهيكليــة لتطوير
احملافظات
اخلطة الهيكليــة لتطوير محافظة
املثنــى  ،اخلطــة الهيكليــة لتطوير
محافظة بابل ،
اخلطة الهيكليــة لتطوير محافظة
صالح الدين  ،اخلطة الهيكلية لتطوير
محافظة األنبار
 ،اخلطة الهيكليــة لتطوير محافظة
كربالء
ثالثا ً  :طريق محمد القاســم السريع
في بغداد
دعوة الى تكوين مجلس االعمار
بعد تغيير النظام في ســنة 2003
من قبل الواليات املتحــدة االمريكية
 ،كنــت قــد اعطيت نفســي خمس
سنوات للعمل مرة اخرى على االعمال
االستشارية متوقعا ان تعمل امريكا
على تطوير العــراق مثلما عملت في
كوريا اجلنوبية  ،اوربــا واملانيا واليابان
بعد احلــرب العامليــة الثانيــة  .كل
ذلــك كان طموحا ً او حلمــا ً  .بالفعل
باشرت اعمالي تدريجيا كما بينت في
الفصول االولى  ،إال اني عملت الكثير
القنع السياسيني الذين اعرفهم على
(ضرورة اســتحداث مجلس لإلعمار) ،
ليأخذ على عاتقه هــذة املهمات  ،إال
انه اتضح لي وكما يتبني من الفصول
الالحقــة  ،ان السياســيني كانــوا
مشغولني بأمور مادية تهم انفسهم
والكتل السياسية التي ينتمون لها ،
وهذه االمور أعمت أبصارهم عن إعمار
البلد وترك العراق يتدهور خالف ما كنا
نطمح اليــه حيث اعتقدنا ان التغيير
جاء لبناء العــراق مجددا وليس فقط
اإلطاحة بصدام حســن  .أمور مؤملة
جدا لكــن ال حول للمهندس الفرد وال
قوة اذا ما علمنا ان ليســت هناك اي
نقابة منتخبة للمهندسني والسلطة
تســتمع ملا يعاني منه اجملتمع  .حاول
اآلخرون كذلك وبحث األمر في مجلس
النــواب كما اتضح لــي بعدئذ  ،إال ان
الفكرة اختفت حلد اآلن .
اكتفيــت مبا اقوم به من مشــاريع
عن طريق مكتبي الشخصي واخلاص
مطمئنأ نفسي مبا قال لي صديقي د.
مهدي احلافظ « ان عملك في مشروع
مسودة قانون التخطيط العمراني هو
مدخلك للمساهمة في اعمار العراق»
كنت قد حتدثت سابقا عن عملي قبل
 2006مــع الشــركات األمريكية الى
أن بــدأ االرهاب يتجذر فــي املنطقة .
وبعــد  2008 – 2006عملت من عمان
مــع وزارة البلديــات على مشــاريع
التجديــد احلضــري ملدينــة املوصل
القدميــة وهيكلية املثنى  ،ومشــروع
مســودة القانون ،وهنا وبعد انتقالنا
مــن عمان الى بغداد .واقدم اآلن فكرة
عن املشــاريع التــي اختــرت العمل
عليها خــال هذه الفتــرة من الزمن
والتي شغلتني بشكل كثيف وكامل
مع العديد من املهندســن العراقيني
وشــركائي االوربيــن وفرق املســح
امليداني ومهندســي جمع املعلومات
مــن املــدن واحملافظــات فــي ظروف
قاسية جدا من الناحية األمنية احيانا
ونواحي التنقل بني املــدن واحملافظات
والســيطرات العســكرية .كما ابني
بهذا الفصل نبذة مختصرة عن نتائج
املشــاريع التي أجنزتها والتي حققتها
وقمت بادارتها واالشــراف االستشاري
على توجيهها أو املســاهمة الفعالة
في بعــض جوانبها مبســاعدة نخبة
فريدة مــن املهندســن املبدعني في
مختلف االختصاصات خــال الفترة
من  2009وحتى منتصف . 2015
أوال ً  :حتديات تخطيط املدن
حتديث التصميم األساس ملدن املسيب
والقاسم والهندية
بعــد إجناز مشــروع التجديد احلضري

االساتذة ( داود  ،و د .محمد الشاهبندر  ،خالد ولي ،اكرام حسني) اثناء االجتماع

استاذ علي وفي يساره املعماري أزاد جميل

مدير بلديات محافظة بابل ومدير املشوع كالوديو ومدير بلدية القاسم مع املهندسة ايلينا

هشام املدفعي يشارك في احلوارات حول تطوير املدينة

ملدينة املوصل القدمية في عمان سنة
 ،2008شــجعنا زميلي تغلب الوائلي
بصفته مخطط مــدن ذو خبرة على
الدخول فــي أعمال تخطيط املدن مع
وزارة البلديات  .لم توجد لدي فكرة ان
أقوم بهذه األعمال كونها ليست من
اختصاصاتي وال يوجد لدي في املكتب
من اخملططني آنذاك  ،لــذا اتفقنا مع
شــركائنا االيطاليــن وأقدمنا على
تقدمي عروض للدراســات االستشارية
في مناقصــات « حتديــث التصميم
األســاس ملدن القاسم واملسيب « في
محافظــة بابل و» حتديــث التصميم
األساس ملدينة الهندية « في محافظة
كربالء  ،معتمدا على تغلب وشركائي
االيطاليني  .حــدث هذا في عمان قبل
انتقــال مكتبنــا الى بغــداد في أول
كانــون ثانــي  . 2009ال أريد أن أحتدث
في مواضيع تخطيط املدن وفنون هذا
االختصاص  ،ولكن ســأحتدث مكتفيا
بصــورة عامــة عــن قيــادة وتوجيه
مسارات االعمال واألحداث في املكتب
ونتائج الدراسات .
أحيلت في شــهر آب  2008علينا «دار
العمارة باملشــاركة مع  SGIالشركة
االيطالية «  ،مناقصات تلك املدن بعد
منافسة شــديدة حول االسعار ومدة
العمــل  .بدأنا من عمــان بالتحضير
للقيــام بهذه األعمال فــي بغداد  ،إال
ان تغلب في االيــام األخيرة امتنع عن
االستمرار بالعمل مالم يؤسس مكتبا ً
و يدخل معي كشريك مع دار العمارة.
لم اوافق أبدا علــى ذلك لكوني لم ار َ
لدى تغلب  ،ال هو وال في مكتبه ان وجد
 ،من اخلبــرات والتجارب ما يضاهي دار
العمارة كيما يدخل كشريك متكافئ
 .انسحب تغلب من العمل معنا وهنا
ظهرت لي اشــكالية ايجاد معماري
مخطط مدن ليتســلم مســؤولية
العمل كمدير مشروع  .لم أجد أفضل
من االتفاق مع االستاذ علي نوري الذي
اتفقت معه سابقا على مشروع قانون
التخطيط العمرانــي  ،ولذا أنطت به
هذه املسؤولية لقناعتي بكفاءته في
اجناز هذه املشاريع.
ما استهواني للعمل في هذه املشاريع
هو متطلبات املشــروع  ،وذلك باجراء
املســوح املطلوبة وجمــع املعلومات
لتهيئــة قاعــدة بيانــات كاملة من
دراســات جلوانب وخواص املدن اخملتلفة
من النواحــي االجتماعيــة والدينية
واالقتصاديــة والطبيعيــة واملعمارية
 ،وهذا ما يتماشــى مــع هواياتي عند
زياراتي للمدن والتعرف عليها ومراقبة
تطوراتهــا عبر الســنني  .لــذا جاءت

متطلبات األعمال االستشــارية هذه ،
متوافقة مــع رغباتي في التعرف على
املــدن العراقيــة التي نعمــل عليها.
شاركت في وضع خطط العمل لبعض
املهندســن وســاهمت بالعمل ايضا
على تهيئة بعــض التقارير أو جمعها
 ،عبر املســوح احلقلية واملكتبية التي
يقــوم بها مهندســونا والدراســات
التاريخيــة واالجتماعيــة التــي قام
بجمعهــا مختصونــا فــي املكتب .
وبالطبع يســتمر االســتاذ علي نوري
صحبة فرق العمل التــي تعمل معه
على اعمال تخطيط املدن  ،بالتنسيق
مع مكاتب «ســتوديو كالي» أو شركة
(  ) SGIفي مدينة ( بــادوا  -االيطالية
) الكمــال الدراســات التخطيطيــة
لتحديث التصاميم .
في الواقــع فأن عدد ســكان العراق ,
يتضاعف كل  22ســنة تقريبــا ً  .لذا
يتطلب العمــل على مضاعفة رقعة
املدن عند حتديث التصاميم األساسية
للمدن العراقية الستيعاب الزيادة في
الوحدات السكنية االضافية وتوسيع
شبكاتها اخلدمية  ،وحتديث التصاميم
لتلك املدن على ضوء متطلبات العصر.
مدينــة القاســم هي مدينــة هادئة
جميلة آمنة ( نفوسها  57115نسمة
حسب تقديرات اجلهاز املركزي لالحصاء
عام  )2005اي ما يقرب من ( )4اضعاف
عدد الســكان في عام  .1977معظم
نشاطاتها زراعية تشتهر بكثرة احلقول
الزراعيــة والبســاتني ومراعــي تربية
احليوان و أنهارها تتفرع من شط احللة
وتشــتهر كذلك بوجود ضريح اإلمام
القاســم (ابن االمام موسى الكاظم)
الذي يــؤم لزيارته نحــو نصف مليون
زائر اسبوعيا .أما مدينة املسيب والتي
نفوســها حاليا زهاء ( 52486نســمة
حســب تقديرات عــام  ، )2005فهي
املدينــة العراقية املشــهورة املعروفة
مبوقعها على نهر الفرات والتي تشتهر
مبزارعها وانتاجاتها من االلبان والتمور
واحلبوب ووقوعها على الطريق الرئيس
املؤدي الى مدينــة كربالء وقربها منها
وهــذا جعلها مدينة املضيف نســبة
ألهالي كربــاء  .أما مدينــة الهندية
املعروفة ب (طويريج) والتي نفوســها
(  60616نسمة حســب تقديرات عام
 )2005فهي املدينة األقرب الى كربالء
والواقعــة علــى نهر (الفــرات)  ،كما
انها معروفة ببســاتني النخيل وانتاج
متور الزهدي وكثــرة مزارعها املعروفة
بإنتاجاتها الغزيرة .
على خــاف مــا كان يســتعمل في
املســوحات امليدانيــة االرضيــة قبل

خمسني ســنة (أي اســتعمال لوحة
املســح والشــعيرة (Plain Table
 ))Surveyواســتعمال جهــاز قــراءة
املناسيب ( )Levelواستعمال جهاز
قياس زوايا االرتفــاع ال (، )Theodolite
والتي عن طريقهــا تتمكن من القيام
مبسوح املدينة ووضع اخلرائط املسحية
لها حيث تســتغرق فتــرات طويلة .
تطــورت العلوم واســاليب املســح ،
اتبعنــا الطــرق احلديثة فــي أعمال
املســوح والتخطيط عن طريق الصور
الفضائيــة عاليــة الدقــة للمدينة
والتي تبني واقع املدينة بشــكل صورة
ملتقطة حديثا ً من االقمار الصناعية
بشــكل كامل وتضبــط االحداثيات
لكافــة األبنيــة واالحياء الســكنية
والطــرق الخ  ...وباســتخدام جهاز ال
( GPSجهاز حتديــد املواقع اجلغرافية )
تثبت احداثيات مواقع جميع املنشآت
حيث يقوم املســاحون بتثبيت مواقع
األبنية واملعالم اجلديدة مثل محطات
حتويــل الكهربــاء أو محطــات املــاء
وتســقيط أو تســجيل كل املعالــم
الطبيعيــة وشــبكات اخلدمات على
األرض  ،وتنقل املعلومات هذه الى نظام
ال (  GISنظــام املعلومات اجلغرافية )
على احلاسوب وتسقيطها على الصور
الفضائية املســتحصلة عــن طريق
االقمــار الصناعية  ،التي يتم احلصول
عليها من شركات عاملية متخصصة
بدقة مناسبة تبلغ (  60سم) لتفاصيل
التصاميم األساسية للمدينة .
يشــترط عادة في العقود وضع ثالثة
بدائــل تخطيطيــة اولية للتوســع
احلضــري للمدينة ومركزهــا لتعرض
هذه البدائل على اجملالس احمللية للمدن
ومستشــاريها لدراســتها والتوصل
للبديــل املفضل لتلــك املدينة بغية
تطويــره واكمال تفاصيلــه  .لم يكن
باستطاعة شــركائنا االيطاليني زيارة
العــراق وحضــور تلــك االجتماعات
فــي اغلــب األحيان بســبب الظروف
األمنيــة للبلــد  .لــذا كان على كادر
مكتب دار العمــارة ان يزور كل مدينة
ويعقد اجتماعا ً مشــتركا ً لبحث تلك
املرحلة ويلتقي مع املســؤولني هناك
مثل القائممقــام او مدير الناحية أو
رئيس البلديــة و لقاء أعضاء مجالس
االدارة لشــرح االفــكار التصميمية
اجلديــدة املقترحة واجتاهات التوســع
وواقع الشوارع والســاحات واألراضي
اجملاورة وعالقاتها مع شــبكات الطرق
أو شــبكات األنهر الرئيســية  ....الى
آخره من متطلبــات تخطيطية وبيان
اجلوانــب االيجابية أو الســلبية لكل

مقتــرح واالهــداف  ...لتمكني اجمللس
من اتخاذ القرار الختيار البديل املفضل
 .وقــد طالت فتــرة اتخــاذ القرار في
بعض االحيان بسبب مصالح البعض
في توســعات املدينة وكم كان علينا
مع شــركائنا فــي ايطاليــا تعديل
التصاميم بســبب تعريــض طريق أو
إعادة النظر فــي التخطيط لتعارضه
مع مصلحــة معينة  ....ومع ذلك فقد
متت على األغلب املصادقات واستمرت
األعمال بشــكل اعتيادي مع تأخيرات
اثرت باملدينة من حيث سرعة التنفيذ
واالقرار .
ومــن متطلبات العقود االستشــارية
التخطيطية كذلــك أن تعقد لقاءات
استشاريه في بلد شركائنا االيطاليني
 .رحبت بتلك الفكرة أوال ألنها موضوع
تعاقــدي ثقافي تعليمــي وثانيا ألني
أعلم كــم عانى العراقيــون من منع
السفر خارج العراق طيلة فترة احلصار
 .الكثيــر من العراقيــن وأقول منهم
املتخصصــون  ،لــم يغــادروا العراق
للدراســة أو االطالع علــى التطورات
احلديثــة في العالــم  ،ال فــي زيارات
ســياحية وال في مهــام وظيفية مما
حجــب عنهم متابعــة التطورات في
اجملتمعات املتقدمة .
ك ّون االستاذ علي نوري في دار العمارة
فريق عمل كفء للتعاون مع شركائنا
االيطاليــن فــي وضــع التصاميــم
املطلوبة خلرائط التصاميم االســاس
للمــدن .ومن املهندســن انضم الينا
وللعمل مع علي نوري اخملطط املعماري
مصطفى عبد اجمليد الشمري وبعدئ ٍذ
التحق معنا د .عالء عجــام  .وتكاتف
هــذا الفريق مع عدد من املهندســن
املعماريني حديثي التخرج للعمل على
كافة املشاريع ويســاعدهم عدد من
الفنيني واملهنيني  ،وعملوا بكل اندفاع
واهتمام لوضع الدراسات التفصيلية
والتقارير والدراســات املطلوبة  .كانت
املعلومــات التــي يقدمها االســتاذ
علي نوري عن املؤشــرات التصميمية
واملواصفــات العاملية املطلوبة لوضع
تصاميــم املدن ســاعدت مخططينا
ومخططــي شــركائنا االيطاليــن
علــى حتقيق اهداف وضــع التصاميم
االساســية بشــكل ينســجم مــع
املتطلبات والظروف العراقية احمللية.
ســاعد الفريق املعمــاري واخملططني ،
عدد من املعماريني واخملططني االخرين
في جمع املعلومات امليدانية من مواقع
املدن  .عمل كل مــن املعماري عجمي
العاني واخملطط عاصم عبد االمير في
املواقــع على جمــع املعلومات ووضع

الدراســات امليدانية لعالقات املدن في
احملافظة مــع مجاوراتها في احملافظات
االخرى وما يتطلب من جمع املعلومات
مــن الــوزارات والدوائــر االحصائيــة
إلكمال الدراسات االقليمية مبا يساعد
اخملططني على اكمال اعمالهم بدقة .
تهيــأ شــركاؤنا لعقــد اللقــاءات
االستشــارية  ،وكنا نحن « دار العمارة
« نهيــئ كل ما يتطلــب من اجراءات
حتضيرا للســفر من بغداد لنصل مع
الوفــد االستشــاري الــى ( ايطاليا -
بادوفــا ) الواقعة في شــمال ايطاليا
للبقاء هناك ملدة خمسة ايام لدراسة
ومناقشــة التقارير الفنية واخملططات
والدراســات و املقترحــات وتعديلهــا
مبوجــب املتطلبات  ،وكنا هناك نصادق
على املقترحــات واالهداف للتصاميم
املقدمة بشــكل أولي بغيــة االنتقال
الــى املرحلــة التي تليها وهــي بلورة
احــد البدائــل وتطويــره  .كنــا عادة
نخصص عددا ً من األيــام لزيارة بعض
املــدن االيطالية ،منها مــدن تاريخية
ملشــاهدة كيفية احملافظة على اآلثار
أو الســلطات هناك لالبنية التراثية ،
و بالوقت نفســة االطالع على كيفية
معاجلة املدن وإدارة املدينة واســاليب
ادامتها واحلفاظ عليها .
رتــب شــركاؤنا أحيانــا للبعض من
املستشــارين اجتماعات ولقاءات مع
نظرائهم من املسؤولني في بعض املدن
االيطاليــة ومنها مدينــة «البندقية
 »Veniceللتداول واحلوار وتبادل األفكار
حــول اختصاصاتهــم  .وفــرت تلك
الزيارات ملــن لم يغادر العراق ســابقا
 ،مجاال واســعا للتعــرف على عالم
مختلف عن العراق والشــرق األوسط
 ،عالــم مليء باملتغيــرات والتحديات
السياســية واالجتماعية والعمرانية،
وللبعــض اآلخــر وفرت مشــاهدات
جديدة مفيــدة عن تطور املدن االوربية
التي اعيد انشــاؤها مجددا بعد احلرب
العامليــة الثانيــة  ،كما وفــرت تلك
الزيارات مجاال مفتوحا للتسوق وشراء
مــا حتتاجــه عوائلهم من االســواق
االوربيــة وزيارة بعضهــم لالقارب في
الدول اجملاورة اليطاليا.
َ
تخل تلــك الزيارات مــن احراجات
لم
لشــركائنا االيطاليني بســبب بعض
التصرفــات الشــخصية الناجمــة
عــن تصرف مخالــف للتقاليد احمللية
مما أثــار البعض هنــاك  ،إال أن زمالءنا
االيطاليني الذين قدروا الى درجة عالية
اسباب تصرف ضيوفنا  ،استطاعوا أن
يتداركوا تلك الصعوبات بروحية وخلق
عال .

تعرفت على الكثير من اعضاء اجملالس
احملليــة الدارة النواحــي او االقضيــة
العراقية و من املوظفني االداريني احملليني
املتميزيــن الذين حدثونــا عن مدنهم
وعشائر املنطقة و وانتشارها وأفخاذها
وعاداتهــا كما ان البعــض منهم له
هوايات مختلفة فمنهم الصياد الذي
حدثنا عن انواع الطيور وجمالياتها في
منطقته ومواســم هجراتها ومناطق
تكاثرهــا  ،ومنهم املــزارع املالك الذي
يفتخر بإنتاجه السنوي من محاصيل
احلنطة او مكاثرة طيور النعام ومنهم
الشــاعر والتاجر  .التجــول في انحاء
العراق اخملتلفة والتعرف على الطبيعة
وساكنيها ورموزها واجملتمعات وتراثها
هي مواضيع حققت رغباتي وهواياتي
ومتتعت بكل ســاعة من تلك األعمال
وخلقت لي اصدقــاء عديدين في تلك
املدن رغم صعوبات العمل .
اســتمرت أعمالنا في إكمال مشاريع
محافظة بابــل وحتديــث التصاميم
األساســية ملدن القاســم واملسيب
وعقدنا العديد من الندوات مع احملافظة
في مدينة احللة واملدن االخرى لشــرح
االســس التخطيطية للمشاريع التي
نعمل عليها واساليب العمل ومجاالت
التعاون بني االستشاري واحملافظة .كما
عقدنا لقاءات في بادوفا – ايطاليا لكل
مدينــة مع اخلبراء االيطاليني لشــرح
جوانب األعمــال ومفاهيمها  ،انتهت
جميعهــا بالتفاهم املشــترك حول
االهــداف التخطيطيــة  .انتهت بعد
جهود كبيرة أعمال حتديث التصاميم
األساســية ملدن القاســم واملسيب
وكذلك مشــروع حتديــث التصميم
األســاس ملدينة الهنديــة بعد اعالن
التصميــم املقتــرح للجمهــور ملدة
ستني يوما ً  ,عملنا بعدها على تعديل
التصاميم علــى ضــوء االعتراضات
املقبولة واصــدار اخلارطــة النهائية
وبهذا نكون قد اعددنا لكل مدينة :
 oتقرير كامل عن اعمال املسح امليداني
وحتضير قاعــدة بيانات عن الســكان
واالنشطة اخملتلفة في املدينة.
 oتقرير عــن املعلومــات اجملمعة عن
تاريــخ املدينــة وواقعهــا ومكوناتها
ونفوســها ،اضافة الى معلومات عن
كل القطاعات فــي املدينة من الدوائر
الرســمية في املدينــة ومقر احملافظة
والوزارات املعنية.
 oتقريــر عن عالقــة املدينة مبحيطها
االقليمــي من قــرى ومــدن مجاورة
وحركة البضائع والســكان واحملددات
التخطيطية ونطاق التأثير املتبادل بني
املدينة واالقليم.
 oحتليــل البيانات ملقارنــة واقع احلال
مــع املعاييــر التخطيطيــة وتقصي
مستقبليات املدينة واجتاهات منوها .
 oاقتــراح بدائــل تخطيطيــة ثالثة
واختيار البديل املفضل .
 oمســودة التخطيط األساس اجلديد
لعرضهــا علــى مســؤولي املدينــة
واحملافظة.
 oخارطة نهائية للتصميم األساسي
لكل مدينة لعرضها على اجلمهور.
ُ
تخــل أعمال حتديــث التصاميم
لم
االســاس للمــدن مــن مشــاكل
واعتراضات وتعديــات وتباين آراء بني
االستشاريني  ،إال انها جميعا انصبت
في حتســن نتائج األعمال ومصادقة
اخلرائط النهائية  ،إال ان املشــاريع لم
تنت ِه كما سيتضح ...
عقدنــا أكثــر مــن ( )16اجتماعــا ً
استشــاريا ً في ايطاليــا ل ( )16وفدا ً
خالل تلك الفترة  ،ورافقنا أكثر من 30
عضوا ً من أعضاء مجالــس البلديات
ومهندسيها ومخططيها الى ايطاليا
لزيارة مكاتب شــركائنا واالطالع على
أعمال حتديث التصاميم األساســية
ومناقشــة التصاميــم وتعديلها أو
توجيــه دراســاتنا  .فــي كل من هذه
الزيــارات يقوم مخطط أقــدم أو أحد
املدراء من دار العمارة ليكون هو رئيس
للوفود االستشارية .
أعتقد ان اداء مكتبنــا اجليد واجنازاته
وااللتــزام باالوقــات ومناهــج العمل
والتعــاون مع جميــع الفرقاء والعمل
كاستشاريني مبوجب متطلبات املهنة
ومقاييســها واملقاييــس التي يعمل
مبوجبها شــركاؤنا االوربيــون قد دفع
احملافظات وبعض الدوائر الهندســية
الــى االتصــال بنا طالبني االشــتراك
باملناقصات املعلنة من قبلهم لتقدمي
خدمات استشارية ملدن اخرى .
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ملون

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

كنز من المسكوكات الذهبية في المتحف العراقي

سكان املناطق الريفية أكثر سعادة من املدن
العيش وســط الطبيعة واملســاحات املفتوحة واخلضر في
املناطق الريفية يؤثر بنحو كبير على الســعادة ،ويحسن من
قدرة اإلنسان على التركيز.
وبحسب دراسة جديدة مشــتركة أجرتها كلية «فانكوفر»
لالقتصاد وجامعــة «ماكجيل» الكنديــة أثبتت أن العيش
بجانــب املســاحات املفتوحة والطبيعة يزيد من الشــعور
بالسعادة واإلحساس بالرفاهية.
بني البحث الذي أجري على قرابة  400ألف شخص في أكثر
من  1200منطقة حول العالم ،أن ســكان املناطق احلضارية
أقل سعادة بنحو كبير من املناطق الريفية.
على ســبيل املثال ،وجــد البحث أن املناطــق ذات الكثافة
السكانية العالية في كندا مثل مدينة «تورنتو» تظهر أنها
منخفضة الســعادة مقارنة بالشعور بالرضا والسعادة في
املناطق الريفية .ومن بني أسباب هذه السعادة الكبيرة ،عدد
السكان األقل وأوقات النقل األقصر وأيضا قلة عدد السياح،
إضافة إلى ذلك فإن هذه اجملتمعات الصغيرة لديها شــعور
أكثر باالنتماء ملنطقتها مما يزيد السعادة في هذه احلاالت.

دينــار ارخ التعريب كامال واعطاه
هوية عربية اســامية ،واملعروف
ان العراق يشــتهر باملسكوكات
فكانت املدائن فيها ضرب للنقود
الساسانية واملســكوكات ،كما
كان هنــاك ضــرب النقــود في
كل املدن العراقيــة مثل البصرة
وواســط وهاشــمية الكوفــة
وهاشــمية االنباراربيل ومناطق
قرب كركوك.

بغداد  -وداد ابراهيم:
املتحــف العراقي بــكل هيبته
وسكونه وهدوئه اســتقبل يوم
 2018 /5/20كيوم غيــر اعتيادي
باعتبار اليــوم العاملي للمتاحف،
عرض ما فيه بتوجس واســتقبل
زواره بــكل حيطة وحــذر بعد ان
اخــذت منــي حقيبتــي كأجراء
أمنى شــديد ،مهمــا كان الزائر
كبيرا ً ومهما يجب ان يرفع هامته
ليشــاهد عظمة تاريــخ العراق،
ملوك وقادة حروب ونساء ملكات
واله للخير والعطاء.
املتحف عــرض بعض كنوزه كما
هي في حــن عرضــت بعضها
على شــكل صور على الرغم من
عودة الكثير من مسروقاته اال انه
ينتظر القادم ،اذ تنتصب آثاره امام
الزائرين مع حرية للتصوير.
االحتفال حمل عنوانا ً ال ينتسب
للمناسبة وال ميت لها بصلة وهو
(املتاحــف وفضــاءات االنترنيت)
افتتحه فرياد رواندزي وزير الثقافة
والســياحة واآلثــار مبعرض للفن
التشــكيلي يجسد حضارة وادي
ومعرض للمســكوكات
الرافدين
ٍ
اإلســامية ،التي اقامتها هيئة
اآلثار والتراث على قاعات املتحف
العراقــي بحضور قيس رشــيد
وكيــل وزارة الثقافــة لشــؤون
الســياحة واالثــار رئيــس هيئة
الســياحة ،وعلي عويد العبادي
مدير عام دار ثقافة االطفال.
أكد روانــدزي :اهمية دور املتاحف

• وهل باإلمــكان ا لعثــور على
املســكوكات في أي مدينة او أي
مكان؟
ليس غريبا ً وقد تكــون موجودة
في أي مدينة وأي مكان وقد عثرنا
فــي الثمانينيات علــى كنز من
املسكوكات الذهبية حتت نصب
الشاعر العراقي معروف الرصافي
وســمي كنــز الرصافــي يتكون
مــن  400قطعة نقديــة اذ تصل
املســكوكة الذهبية بأعلى وزن
قياسي أي خمسة (مثاقيل) وهذا
ما يؤكد على ان العراق كان مكانا ً
ثريا ً لضرب النقود.
واضافت العزاوي :ان املسكوكات
متنوعــة فــي الشــكل والوزن
والدولــة واخلليفة وقد ســكت
بعضهــا او اكثرهــا بنحو يدوي،
في حني حملت بعضها اســما ء
النساء او كنيتها مثال هناك نقود
حتمل اســم ام جعفــر أي زبيدة
وهناك اسم شــجرة الدر وهناك
نقود حملت اسم امللكة املغولية
ســاتي بك خاتــون التي حكمت
العراق عام 735هـ.

املتحف الوطني العراقي يعرض كنوزه للزائرين
فــي توثيق وإبــراز اإلرث احلضاري
وتاريخ الشــعوب واألمم ،ســيما
حضارة وادي الرافديــن بعمقها
وبعدها اإلنساني كأقدم حضارة
في تأريخ البشــرية ،ومن ثم وزع
ثالث جوائــز تقديرية مقدمة من
املتحف العراقي للفائزين الثالثة
بإجاباتهــم على أســئلة هيئة
اآلثار والتراث بشــآن اول مكتبة
فــي العالــم وأول خليفة ضرب

املســكوكات النقديــة وأول من
اخترع الكتابة في التاريخ.
وشــد انتبــاه احلاضريــن الفلم
الوثائقــي الــذي يوجــز مراحل
نهــوض املتحــف وافتتاحه من
جديد عام  2015ليضم  18قاعة
عرض مختلفة بعد تعرضه ألكبر
عملية سرقة وتخريب في تاريخه،
عرض الفلم فكرة انتشار احلضارة
والكتابة التي انطلقت من العراق

من خــال نص يجســد احلضارة
التي عاشت على ارض الرافدين.
• ملــاذا اكتفــى املتحف مبعرض
للمسكوكات؟
اجابتنــي عــن هــذا الســؤال
الدكتــورة اميــان عدنــان مديــر
قســم املســكوكات وقالت :ان
املســكوكات من اهــم الوثائق
التي لدينا كونهــا تعود لفترات

مختلفــة وخلفاء عــدة اقدمها
املســكوكات االموية والعباسية
ولدينا دينار معــ ّرب تعريبا ً كامالً
يعود لســنة 77هـــ  ،وأول درهم
إســامي امــوي معــ ّرب تعريبا ً
كامالً سنة  78هـ يعود للخليفة
عبــد امللك بن مــروان  ،وفي هذا
املعــرض نعــرض  140نوعــا ً من
املســكوكات كل واحــدة تؤرخ
حلادثة تاريخيــة معينة مثال اول

كلب إلكتروني إلنقاذ الضحايا حتت األنقاض
ابتكر باحثون في املعهد االحتادي السويســري للتكنولوجيا،
ومقــره زيورخ ،جهاز ًا إلكترون ًيا ،يقــوم بعمل كلب اإلنقاذ ،اذ
يســتطيع استشــعار أدق الروائح وحتديد طبيعتها ،بفضل
تزويــده بوحدتي استشــعار لرصد ثاني أكســيد الكربون
والرطوبة.
أفاد املوقــع اإللكتروني «ســاينس ديلــي» ،املتخصص في
األبحــاث العلمية والتكنولوجيا ،أن اجلهــاز اجلديد ميكن أن
يكــون مفي ًدا في البحــث عن الناجني حتــت األنقاض ،بعد
اختباره علــى متطوعني في معهد أبحــاث التنفس التابع
جلامعة إينســبروك في مدينة دور نيــرن داخل أمنوذج حملاكاة
االحتجاز.
وأوضح الباحث أندرياس غونتر أن اســتعمال أكثر من وحدة
استشــعار داخل اجلهاز تنطوي على فائدة كبيرة ،ألن بعض
املركبــات الكيميائية قــد تصدر عن أكثر مــن مصدر غير
البشر ،فثاني أكسيد الكربون ،على سبيل املثال ،قد ينبعث
أيضــا ،ولذلك فإن وجــود أكثر من
من البشــر ومن احلرائق ً
وسيلة للقياس ميكن أن يعطي العلماء مؤشرًا موثو ًقا على
بشر حتت األنقاض من عدمه.
وجود ٍ
روبوت يتفاعل مع اإلنسان بالقشعريرة
يجري باحثون في جامعة كورنيل بالواليات املتحدة ،دراســة
عــن إمكانية التفاعل مــع الروبوتات عن طريــق اللمس ،اذ
ابتكروا جل ًدا صناع ًيا ميكن أن يصاب بالقشــعريرة حســب
احلالة املزاجية للروبوت.
وكان آخر ما وصلت إليه الدراســات في مجال التواصل بني
البشــر والروبوتات ،هو إعطاء اإلنســان اآللــي القدرة على
التعبير من خالل مالمــح الوجه ،ولكن الباحثني في جامعة
كورنيل يهدفون من خالل دراســتهم اجلديدة إلى فتح مجال
جديد للتفاعل بني البشر والروبوت ،عن طريق حاسة اللمس.
وقام الباحثون بتطوير روبوت جديد يعبر عن نفسه عن طريق
أيضا بوســائد على
تعبيرات الوجه التقليدية ،ولكنه مزود ً
جانبي الرأس ،للتعبير عن طريق حاسة اللمس.
وتغطى هذه الوســائد بطبقة من اجللــد الصناعي ،وتوجد
أسفلها شــبكات نســيجية تتخللها قنوات تسمح مبرور
الهواء ،من أجل عمل فقاعات لتعطي الشعور بالقشعريرة
على سطح اجللد الصناعي.

التمر يخفض الكوليسترول في الدم
متابعة الصباح الجديد:
التمــر مــن األطعمة الرئيســة
على املائــدة في شــهر رمضان
نظرا ً ملذاقه احللــو ،كما أنه غنى
بالعديــد من العناصــر الغذائية
املهمة للجســم وله العديد من
الفوائــد الصحية ألنــه يحتوي
علــى الفيتامينــات واملعــادن
اخملتلفــة كاحلديد والكالســيوم

والبوتاسيوم واملغنيسيوم والزنك
واأللياف.
الدكتــور مصطفــى البحيري ،
ماجســتير التغذيــة العالجية
وعالج الســمنة في مصر يقول
 :من املعروف علميــا ً أنه في آخر
ســاعات الصيام يحدث انخفاض
ملســتوى الســكر في الــدم مما
يؤثــر على املــخ مســببا ً خموال ً

وشــعورا ً بالضعف وعدم القدرة
على التركيــز والتفكير (ما يعرف
باخلمول الذهني) مع قلة النشاط
العضلــي واحلركــة (مــا يعرف
باخلمول احلركــي)  ،وأيضا ً املعدة
تكون في حالة شبه ساكنة وغدد
اخلمائر واإلنزميات الهاضمة باملعدة
في حالة خمول لقلة الســوائل
باجلســم وعلى هذا األساس فإن

اجلســم عند بدء اإلفطار يحتاج
إلــى نوعيــة دقيقة مــن الغذاء
يحقق املعادلة الصعبة للجسم
بــأن يكون :ســريع الهضم حتى
ال يرهق املعدة اخلاملة وينشــط
حركتهــا وســريع االمتصــاص
والوصــول للمــخ والعضــات
إلزالة اخلمــول الذهني والعضلي
وتنشيط اجلسم بسرعة.

سينما
المخرجة اللبنانية نادين لبكي تفوز بجائزة تحكيم كان
حققت اخملرجة اللبنانيــة نادين لبكي خطوة
متقدمة في عالم السينما ،بعد فوزها بجائزة
جلنة التحكيم في الدورة احلادية السبعني من
مهرجان «كان» عن فيلمهــا كفر ناحوم ،من
خالل مشاركتها األولى في هذه املسابقة.
الفيلــم اســتقبله املشــاركون فــي كان
بالتصفيق احلار ،وأثنــوا على روعة أداء ممثليه
الذين وقفوا أمــام الكاميرا ألول مرة ،ومنهم
بطل الفيلم الطفل زيــن الرافعي وهو الجئ
سوري.
ويتناول الفيلم مســألة أطفال الشوارع من
خالل الفتى زين الــذي يقاضي والديه ،ألنهما
جلباه إلى هذا العالم املضطرب.
حتدثت لبكي عــن معاناة
خــال املهرجــانّ ،
األطفال الالجئني خاصة الســوريني ،من خالل
بطــل فيلمها الالجئ الســوري زين الرافعي.
وقالت «إني قلقة كيف ســيدخل زين ويعود
إلى عائلته وتســتقبله شقيقته وشقيقه..
أي مســتقبل لهم» .وطالبــت لبكي العالم
االهتمام بطفولة الالجئني الضائعة.
نادين لبكي تلقــت التهاني من عدد كبير من
الشــخصيات والفنانني لفوزها باجلائزة وكان
اول املهنئني رئيس وزراء لبنان سعد احلريري.
السعفة الذهبية تذهب لليابان

لقطة

البقاء.
وقد ع ّبر مخرج الفيلم كوريدا عن ســعادته
بهــذا الفوز ،وقال «إني مســرور بهــذا الفوز
احللم بالنســبة لي ،وبفضل الســينما نحن
هنا ...أهدي هذا الفوز للعاملني معي بالفيلم
ولعائلتي وللشباب السينمائي في بلدي».
وفاز فيلم «بالك كالنزمان» للمخرج ســبايك
لي عن رجل شرطة أســود اخترق جماعة كو
كلوكس كالن العنصرية باجلائزة الكبرى ،وهي
اجلائزة التي تلي السعفة الذهبية.
كمــا منحــت اللجنة التحكيمية ســعفة
ذهبية خاصة للمخرج الفرنسي اخملضرم ،جان
لوك غودار ،عن مســيرته السينمائية احلافلة
باألفالم الكبيرة.

فيما فاز الفيلم الدرامي الياباني شوب ليفتر
( مســألة عائلية ) للمخــرج هيروكازو كوري
إيدا بجائزة الســعفة الذهبية ألفضل فيلم
في مهرجان «كان « السينمائي ،ويتحدث عن
عائلة تعتمد على ســرقات صغيرة من أجل

مصر في مهرجان كان عام 1946
عدة حضرت في
واجلدير بالذكر ،أن دول عربية ّ
املهرجانات الســينمائية الدولية فمنذ أكثر
من  70عاما ً شــاركت مصر بفيلم «ســيف
اجلالد» بطولة وإخراج يوسف وهبي عام 1946
في مهرجان كان الفرنســي .أما بالنسبة إلى
عد فيلم «باب احلديد» من
جائزة األوسكار ،ف ُي ّ
إخراج وبطولة يوسف شاهني أول فيلم عربي
وأفريقــي كان يُطرح للتأهل الــى اجلائزة عام
.1958

معرض للرسم في شارع المتنبي «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

املعدنيــة (احلديد واملاغنســيوم
والزنك والبوتاســيوم وبه كميات
مــن الفوســفور) ،والتمــر غنى
بفيتامني (أ) وفيتامــن (د) وأيضا ً
به فيتامني (جـ) املضاد لألكسدة
وتخليص اجلســم واألنسجة من
نواجت متثيل األغذية الضارة  ،والتمر
غنى مبــواد الفيتــو الكيميائية
الطبيعية واملواد .

البحيري نصــح بتناول التمر مع
اللنب على اإلفطار في رمضان ملا
له مــن فوائد عدة ،فالتمر يحتوى
على سكريات أحادية ال حتتاج إلى
هضم وســكريات التمر سريعة
االمتصاص فــي الدم ومنه للمخ
والعضالت ،والتمر ينبه وينشــط
وميــد غــدد اإلفــرازات املعديــة
بالســوائل ،والتمر غنى بالعناصر

كلمات متقاطعة

أول امرأة عربية تنافس على السعفة الذهبية

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي
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أفقي

عامودي

 .1حصر فــي مكان ضيــق  oمفرقعة
(باالجنبية)  oحزم شيئا في القماش
 .2حــرف نصــب  oضميــر متكلم o
احساس يسبب الضيق
 .3نهض أو أمسك عن املشي  oناضلوا
(متفرقة)
 .4يحرك الطير جناحيه  oجبل سميت
به معركة في التاريخ االسالمي (م)
 .5يستوي عنده الليل والنهار
 .6أسرة  oخذ واحصل على الشيء
 .7نقطة داكنة في اجللد  oأعلى رتبة
 .8من برعاهم امللك (م)  oحسام
 .9اله فرعوني  oمن ألعاب التســلية o
يحدد بالكلمة والنص
 .10احلالة النفسية  oأم البشرية

 .1مذاق محبب  oوقع وعقد صفقة
 .2مدينة أثرية فــي موريتانيا  oقل
وغال
 .3حضارتهــم كان فيها االســبوع
عشرة ايام
 .4مخترع البنسلني
 .5ستة عشر بحرا بال ماء
 .6مشــاعر حتدث في املسابقات o
فترة من الزمان
.......................... .7
 .8فيهــا أكبر جتمــع للبراكني في
العالم
 .9قاهر الصليبيني
 .10كاملســتجير منها بالنار  oيبني
ويوضح بالكالم

حظك اليـوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا شديدة جدة
أو احتقان في احللق ورمبا تقرر عدم الذهاب إلى
العمل اليوم بســبب مرضــك .قد جتلس في
املنزل يومني أو أكثر .حاول أن تباشر عملك من
املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه الفترة.

املسؤوليات التي تتحملها في املنزل قد تزيد
وقد تؤثر على التزاماتك في العمل .قد يسبب
لك الضغط اليوم صراعا داخليا ولكن عليك
أن توازن األمور .اخلــاف الذي حدث بينك وبني
أصدقائك سيزيد من شعورك بالقلق والتوتر.

عندما تفتح البريد الشــخصي اخلاص بك،
ســتجد مجموعة مــن الرســائل الغريبة
واحملبطة حتمــل أخبارا تتعلق بوضعك املادي.
قد تعــرف أيضا من خالل هذه الرســائل أن
شخصا ما يعتذر عن زيارته لك اليوم.

السرطان

األسد

الميزان

حاذر التدخل في شــئون اآلخرين ،قد تعرض
بتســرعك وانفعالك وظيفتك أو مصاحلك
العامة للخطر .تستعيد عافيتك بعد وعكة
صحية خفيفــة أملّت بك ،وتقــرر االهتمام
بصحتك كما يجب.

عدم اتصال أحد األشخاص املقربني بك اليوم
قد يجعلك تشعر بعدم االطمئنان والوحدة
والعزلة الشــديدة .رمبا تتســاءل أيضا هل
هذا الشخص نســي رقم هاتفك أم هل هو
مشغول لهذه الدرجة؟

يؤدي األصدقــاء دورا في تقدمك املهني هذه
الفترة .تنتمي إلــى فريق عمل قوي يدعمك
في كل وقــت .تخلص من الضغوط واألعباء
حتى تستمتع بوقت فراغك .اعمل في اخلفاء
هذا اليوم ،قد تتعقد اتصاالتك بالشريك.

العذراء

العقرب

القوس

ال تــدع مشــاكلك الشــخصية تؤثر في
عملــك .ركز أكثر .قد حتدث بلبلة بســبب
وجهة نظر جديدة ت ُطــرح اآلن .تبدأ عالقة
جديدة لكنك تعرف أنها عابرة وقد ال تؤدي
إلى أي شيء.

قد تواجه عدة مشكالت متعلقة بالسفر أو
ببعض الترتيبات.
تتلقى سلســلة من األخبــار اجلميلة ،وهذا
يدفعك إلــى تثبيت عالقتك بالشــريك مبا
يتناسب مع طموحاتكما.

تالحظ أن األجــواء مربكة وغيــر طبيعية.
ال حتاول إمالء شــروطك على الشريك فهذا
قد ينفره منك ،بل حاول أن تشــرح له وجهة
نظــرك بروية وهدوء .رياضــة اجلري تعطيك
إحساسا باملغامرة واإلثارة.

الجدي

الدلو

الحوت

يجب أن جتد اليوم الــذي حتقق فيه أحالمك
مهما ابتعــد عنك املقربون ،فإن الشــريك
سيبقى إلى جانبك في كل الظروف .ال تكثر
مــن أكل اللحوم ،فهي مضــ ّرة جدا ً عندما
تصبح وجبة يومية دائمة دون تغيير.

تصطدم اليــوم بتســويف أو تأجيل بعض
املشــاريع ما يثير غضبك ويجعلك تتطرف
في مواقفك .تقبل األمــور بهدوء فال يوجد
لديك مبرر لالنفعال .إذا نلت الدعم املطلوب،
ستحقق انطالقة ناجحة.

قد تســمع أخبارا ســيئة وتصــاب بانهيار
شديد .حاول أن تتحكم في أعصابك .يحاول
أحــد أصدقائــك الوقوف بجانبــك ولكنك
ستســتغرق وقتا طويال حتى تخرج من هذه
احلالة.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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تضيف نهائي دوري أبطال أوروبا  36الجاري
كييف

ولنغتون

النيوزيلندي يتأهل

التاريخ يساند ليفربول أمام ريال مدريد

لكأس العالم لألندية
العواصم ـ وكاالت:
تأهل ولنغتون النيوزيلندي ملواجهة مجموعة
مــن أفضل فــرق العالم فــي كأس العالم
لألندية لكرة القدم في كانون األول بعد فوزه
بدوري أبطال أقيانوسيا ألول مرة أول أمس.
وبفضل فوزه  3-4أمام الوتوكا من جزر فيجي
في لقاء اإلياب أول أمس ،تفوق ولنغتون 3-10
في النتيجة االجمالية للدور النهائي لينتزع
مكانا ً في كأس العالــم لألندية املكونة من
سبعة فرق وتقام في اإلمارات في الفترة من
 22-12كانون األول.
وضمن التأهل أيضا غواداالخارا املكســيكي
والعني اإلماراتي ،باعتباره بطل الدوري احمللي
في الدولة املســتضيفة ،وسينضم إليهما
أبطال القارات باإلضافة إلى ولنغتون.

«سلة مصر» يعلن

تشكيلته لدورة البحرين
القاهرة ـ وكاالت:
أعلن عمــرو أبو اخلير ،مــدرب منتخب مصر
األول لكرة الســلة ،قائمــة الالعبني الذين
سيشاركون في دورة البحرين الودية ،في إطار
االســتعدادات للتصفيات األفريقية ،املؤهلة
للمونديال في الصني .2019
وشملت القائمة  12الع ًبا ،هم رامي جنيدي،
إبراهيم اجلمال ،هيثم كمال ،يوسف شوشة،
إسالم سالم ،عبد الفضيل عبد اجلواد ،عمر
طارق ،محمد أبــو النصر ،أحمد عادل ،أحمد
سامي ،أمين شوكت ،عمر الشيخ.
وتضم البعثة املسافرة ،اجلهاز الفني املكون
من عمرو أبو اخلير ،املدير الفني ،وصبري عبد
النبي مدربًا ،وائل بدر مــدرب إحصائي ،وائل
لطفى مديــر املنتخبات باالحتــاد ،والدكتور
أحمد يحيى طبيب املنتخب.
ومــن املنتظر أن يتــرأس البعثة املســافرة
للبحرين حسني البشبيشي ،عضو مجلس
إدارة احتاد كرة السلة.
يذكــر أن منتخب مصر يُعســكر حال ًيا في
اإلسكندرية ،قبل الســفر للمشاركة بدورة
البحرين املقرر انطالقها خالل الفترة من 22
إلى  27آيار اجلاري مبشاركة منتخبات العراق،
ولبنان ،والبحرين.

رياضة

العواصم ـ وكاالت:

يترقب عشاق الساحرة املستديرة،
مبــاراة ريــال مدريد اإلســباني
وليفربــول اإلجنليزي ،فــي نهائي
دوري أبطال أوروبا ،السبت املقبل،
على امللعب األوملبي مبدينة كييف
األوكرانية.
وجنــح ريال مدريد اإلســباني ،في
تخطي عقبة بايرن ميونخ األملاني،
في نصف نهائي البطولة القارية،
بالفــوز عليه ذهابا ،خــارج الديار،
بنتيجــة  ،1-2والتعــادل إيابا في
البرنابيو ،بنتيجة .2-2
أما ليفربول اإلجنليــزي ،أفلت من
مفاجآت روما اإليطالي ،في نصف
النهائــي ،بالفوز عليــه ذهابا في
األنفيلد ،بنتيجة  ،2-5واخلســارة
إيابــا ،بنتيجــة  ،4-2على ملعب
األوملبيكو.
وســيكون نهائي السبت املقبل،
سادس لقاء في البطولة القارية،
يجمع بني ريال مدريد اإلســباني
وليفربول اإلجنليزي.
ولــم يســبق للفريقــن ،طوال
تاريخهما فــي البطولة األوروبية،
أن تعادال فــي أي مباراة بينهما ،إذ
فاز ريال مدريد ،مرتني ،فيما انتصر
ليفربول ،في  3مباريات.
وكانت املباراة األشهر بني الفريقني،
في عام  ،1981على ملعب حديقة
األمراء في العاصمة الفرنســية
باريس ،عندما فاز ليفربول بهدف
نظيــف ،ســجله الالعــب آالن
كينيدي ،ليقود فريقه إلى التتويج
باللقب القاري.
ولم يلتــق الفريقان مــرة أخرى،
بعد تلك املباراة الشــهيرة إال في

مباراة سابقة للريال أمام ليفربول

موسم  ،2009-2008عندما تقابال
في ثمن نهائي دوري األبطال ،وفاز
ليفربول بتلــك املواجهة بنتيجة
كاســحة ،إذ تغلب على منافسه
اإلسباني في مباراة الذهاب ،على
ملعب ســانتياجو بيرنابيو بهدف
نظيف ،ثم فاز عليه مرة أخرى في
اإلياب في األنفيلــد ،برباعية من
دون رد.
وفي موســم  ،2015-2014متكن

ريال مدريد ،من الثأر لنفسه ،وكان
ذلك في دور اجملموعات بدوري أبطال
أوروبا ،عندما فاز على ليفربول في
ملعب األخير ،بثالثية دون رد.
وفي مباراة اإلياب ،التي أقيمت في
العاصمة اإلســبانية مدريد ،فاز
ريال مدريد ،بهدف نظيف ،سجله
املهاجم الفرنسي كرمي بنزميا.
من جانبه ،أكد ســيرجيو راموس،
قائــد ريال مدريــد ،أن نهائي دوري

األبطــال أمــام ليفربــول ،فــي
العاصمــة األوكرانيــة كييــف،
ســيكون «أصعب نهائي» خاضه
الفريــق امللكي خالل الســنوات
األخيرة ..وقال راموس ،في مقابلة
مــع وســائل اإلعــام التابعــة
للـ(يويفــا)« :قــد يكــون أصعب
نهائي ســنخوضه ،ولن نقول إن
ليفربول أضعف من الفريق األخرى
ألنه ليــس كذلك ،فقد متكنوا من

الوصول للمباراة النهائية بفضل
مجهوداتهم».
وأضاف «لقد لعبوا بشــكل جيد
ومتكنــوا من إقصاء فــرق كبيرة،
وبالرغــم مــن أنه مضــي وقت
كبير على آخر مشاركة لهم في
نهائي هــذه البطولة ،إال أنه فريق
كبيــر ويعرف كيفيــة لعب تلك
املواجهات».
وتابــع «يجــب أن نبــذل قصارى

جهدنــا على جميع املســتويات
وليس املستوى البدني فقط ،فهو
فريق إجنليزي ولذلك لن يستسلم
أبــدا ،فهــم ال يثقــون فقط في
مســتواهم البدنى وحسب ،هم
جيدون مــن الناحية الفنية أيضا
وميتلكون العبني كبار».
وأبرز راموس ،قيمــة الفوز بدوري
أبطال أوروبا للمــرة الثالثة على
التوالــي ،قائال «إنــه حلم وهدف،
يجب أن نكون واثقني من أنفسنا
ومؤمنــن بقــدرة فريقنــا ،الذي
نعطيه دائمــا قلوبنا وأرواحنا في
كل مسابقة ننافس بها».
وللوصول إلى النهائي في كييف،
أقصى الفريق حتت قيادة مدربه زين
الدين زيدان ،باريس ســان جيرمان
الفرنســي ،ويوفنتوس اإليطالي،
وأخيرا بايرن ميونخ األملاني.
واســتطرد راموس« :إنها واحدة
من أكثر املراحــل صعوبة .يجب
أن نفخــر بذلــك ألنهــم كانوا
مرشحني للفوز بهذه البطولة»،
واعتــرف بــأن هــذا املســألة
ستســاعدهم «معنويا» خلوض
النهائي الذي سيكون «في غاية
الصعوبة».
وأوضــح قائــد امليرينجــي ،أن
ليفربــول منافــس قــوي جدا،
وميتلــك العبــن كبــار صنعوا
معجزات كثيرة للوصول للمباراة
النهائيــة ،فهو فريــق جيد من
الناحية التكتيكية وأيضا يتمتع
بالســرعة التي مــن املمكن أن
تصنع الفارق.
واختتم بقوله« :سنحاول إيقاف
كل من صالح ومانــي وفيرمينو،
فهم العبون يتمتعون بالسرعة
ويصعب السيطرة عليهم».

زيدان سعيد بالظهور األول لنجله «لوكا» في الليغا
مدريد ـ وكاالت:
أعرب زين الدين زيــدان ،مدرب نادي
ريال مدريد اإلســباني ،عن سعادته
بأداء جنله «لوكا» الذي حرس مرمى
الفريــق األول للملكــي ،أمام نادي
فياريال ،مســاء الســبت ،حلساب
اجلولــة ال 38واألخيرة مــن الدوري

اإلسباني لكرة القدم «الليغا».
وقال مدرب فريق ريــال مدريد ،في
تصريحاتــه بعــد نهايــة املباراة،
نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
اليوم األحد ،متحدثا ً عن جنله لوكا
زيدان« :إنه العب مــن الفريق ،لقد
أحسن صنعاً ،وأنا سعيد لظهوره

األول».
وأضــاف« :ليــس مــن الصعــب
بالنســبة لي أن أفصــل بني األبوة
واملدرب ،إنه العب آخــر في الفريق
وأنا أراه كذلــك ،كان عليه الظهور
ألول مرة وأنا ســعيد ،أنا ســعيد
كمدرب وأب ،ســأراه في وقت الحق

في املنزل (يضحك)».
ومن جهته أعرب لوكا زيدان ،احلارس
الثالث لريال مدريد ،الذي ظهر أمس
الســبت للمرة األولى مــع الفريق
امللكي في مســابقة «الليغا» ،عن
شعوره بالفخر بهذه املشاركة.
وقال لوكا فــي تصريحات نقلتها

صحيفة «ماركا»« :إنه شعور حلو
املذاق ،إنه فخــر أن أظهر ألول مرة
بقميص أفضل فريــق في العالم،
لكن التعادل أفســد هذا الشعور
قليالً».
وبشــأن تلقيه هدفني فــي املباراة،
قــال« :حاولــت أن أبــذل قصارى

جهدي ،املــدرب أخبرنــي قبل يوم
واحد أنني سألعب ،شعرت بالكثير
مــن الفخر ،أنــا أســتمتع بهذه
اللحظة» ..واختتم بقوله« :عندما
ألعب ،ألعب باســم لــوكا وليس
زيدان» ،في إشارة منه انه ال يحظى
مبعاملة خاصة من والده املدرب.
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يضيف المنافسات تشرين الثاني المقبل
العراق

العبادي يعد بإنجاح بطولة غربي آسيا لمنتخبات كرة القدم
بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ رئيس الــوزراء ،حيدر العبادي،
الشــعب العراقــي ،مبناســبة
اســتضافة بطولة غربي آســيا
 2018للمنتخبات الوطنية ،التي
ســتض ّيفها البصرة في تشرين
الثاني املقبل.
وأكــد العبادي ،ســعي حكومته
لتوفير كل عوامل إجناح البطولة،
من خدمــات نقل ،وفنــادق مميزة
للوفــود الزائرة ،إضافــة لتجهيز
املالعــب املســتضيفة للبطولة
واألماكن احمليطة بها.
ووجه العبــادي ،الشــكر للوفد
العراقــي الذي مثله احتــاد الكرة
في اجتماع احتاد دول غرب آســيا،
لنجاحهــم فــي تقــدمي ملــف
اســتضافة البصــرة للبطولة،
وإقناعهــم لبقيــة االحتــادات
واملكتب التنفيذي باملوافقة على
اســتضافة العراق حلدث هو األول
من نوعه منذ أكثر من  20عاما.
يشار إلى أن احتاد غربي آسيا لكرة
القــدم ،وافق على منــح تنظيم
البطولــة املقبلة ،لالحتاد العراقي
لكرة القدم.
مــن جانبه ،وجه االحتــاد العراقي
الشــكر لألمير علي بن احلسني،
رئيــس احتــاد غربي آســيا ،لدوره

العبادي يلتقي أعضاء الكردة «أرشيف»
الفاعل في إسناد مهمة تنظيم
بطولة غربي آســيا للمنتخبات
الوطنية إلى محافظة البصرة.
وقال رئيس احتاد الكــرة العراقي
عبد اخلالق مسعود في تصريحات

ل« :جنح احتادنــا في احلصول على
موافقة باإلجماع لتنظيم العراق
لبطولة غرب آســيا في نسختها
التاســعة خالل االجتمــاع الذي
عقــد ،يفــي العاصمــة األردنية

عمان».
وقد حدد االحتاد العراقي محافظة
البصرة الحتضان البطولة ،والتي
من املقــرر أن تنطلــق منتصف
شهر تشــرين الثاني املقبل ..ومن

املنتظــر أن يخاطب احتــاد غربي
آســيا االحتادات األخرى للحصول
على املوافقات الرســمية ،وذلك
رغــم وجــود موافقــات مبدئية
من ثمــان إلــى عشــرة احتادات

للمشاركة في النسخة املقبلة،
مبينا أن البطولة ستعطي العراق
دفعة مضاعفة لرفع احلظر الكلي
عن املالعب العراقية.
وأوضح مسعود أن هناك اجتماع
آخــر مــن أجــل إصــدار الئحة
املسابقات والقوانني ،باإلضافة إلى
دراســة األمور اخلاصة بالتسويق.
وتقدم االحتاد العراقي بالشكر إلى
جميع االحتــادات التي أصرت على
أن تنال العراق شــرف استضافة
البطولة.
وقرر احتاد غربي آسيا ،إسناد مهمة
اســتضافة بطولته للمنتخبات
الوطنية في النسخة املقبلة إلى
العراق.
وقال مصدر مطلــع بتصريحات
صحفيــة إن مجلــس إدارة احتاد
غرب آســيا قرر أن تكــون بطولة
املنتخبــات الوطنيــة في ملعب
جذع النخلة باملدينة الرياضية في
البصرة ،الفتا إلى أن القرار نهائ ًيا،
وأن احتاد غرب آســيا اخطر االحتاد
العراقي بذلك.
وأشــار املصــدر إلى أنه ســيتم
الكشــف عــن تفاصيــل موعد
البطولة واملنتخبات املشاركة في
وقت الحق.يشار إلى أن العراق جنح
في كسب قرار االحتاد الدولي برفع
احلظر عــن ثالثة مدن هي البصرة
وكربالء وآربيل.

حارس مرمى منتخب الشرطة ..حيدر خالد:

تضيفها إمارة الشارقة

ودية السعودية محطة إيجابية قبل
المشاركة في كأس العالم 2020

«الجالية العراقية» في بطولة
الشيخ صقر الرمضانية

حيدر خالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال حــارس مرمــى منتخب
الشــرطة بكرة القــدم ،حيدر
خالــد ،إن املبــاراة الودية التي
أجراهــا منتخبنا أمــام نظيره
الســعودي في جــدة وانتهت
بالتعادل السلبي ،تعد محطة
حتضيــر ايجابية في مســيرة
املنتخب الذي تشــكل حديثا ً
بقيــادة املــدرب فيصــل عزيز
ومســاعده يونس عبــد علي
ومدرب حــراس املرمى إبراهيم
ســالم ،ويترقب املشاركة في
بطولة كأس العالم للشــرطة
املقررة ان تقام في العام .2020
وبني ان جتمــع الالعبــون واداء
الوحدات التدريبية والسفر إلى
اململكــة العربية الســعودية،
أســهم فــي تعزيــز عنصــر
االنســجام والتفاهــم بــن
الالعبني ،مما أكســب املنتخب
الفائــدة الفنيــة مــن مالقاة
االخضر الســعودي في ارضه،
مضيفا ً أن املنتخب يحتاج ايضا

منتخب الشرطة

إلى محطات اعــداد اخرى من
أجل االرتقاء مبؤهالته ورفع درجة
جاهزيته للمشاركات اخلارجية.
واشــار خالد ،إلى انه يدافع عن
شباك املنتخب إلى جانب زميله
مهند الهر حتــت اضراف مدرب
حراس املرمى إبراهيم ســالم،
منوها ًإلى ان طموحاته كبيرة
في املســاهمة بتحقيق افضل
النتائج ملنتخب الشــرطة في
االستحقاقات اخلارجية املقبلة.
وذكر حــارس املرمى ،انه ذاد عن
شــباك فريق املهندسني ضمن
مباريات اجملموعــة الثانية في
دوري الدرجــة االولــى ملنطقة
بغداد لنحــو  10مباريات ،قبل
االنفصال عن الفريق الســباب
خاصة ،مشــيرا إلى ان التجربة
في دوري الدرجة االولى البغدادي
كانت مفيدة جدا ،وأسهم في
قيــادة فريقه لتحقيــق نتائج
ايجابية ،اســهمت في النهاية
لتأهــل الفريق عــن اجملموعة
كثاني بعــد املتصدر فريق نادي

تقرير

الصليخ ،إلــى الدوري التأهيلي
عن منطقة بغداد ضمن  8فرق
اخرى.
ومتنى احلــارس ،التوفيق لفريقه
في الــدوري التأهيلــي بقيادة
مالكــه التدريبــي املؤلف من
خلف حبش ومســاعده احمد
عبد اهلل ومــدرب حراس املرمى
احمد علــي ،مشــيرا ً إلى ان
صفــوف املهندســن تضــم
عناصر شبابية بامكانها حتقيق
االفضــل والوصول إلــى ابعد
نقطة في املنافسات.
وبني ان محطاته الكروية ،بدأت
في فــرق الفئات العمرية لنادي
الصناعــة ،ثم مثل نادي الدفاع
اجلــوي (االســتقالل) واجملد ثم
االسحاقي بقيادة املدرب ناصر
نومــي ،وانضم لنــادي النجدة
منذ العــام  ،2008حيث تعلم
الكثير في املباريــات وجنح في
الدفاع عن شــباكه وكســب
إشادة املدربني واملتابعني لدوري
الدرجة االولى.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
يشــارك فريق اجلالية العراقية في
اإلمارات ضمن بطولة الشيخ صقر
بن سعود القاســمي الرمضانية
الدوليــة بكــرة القدم بإشــراف
املــدرب علي البصــراوي والكابنت
نعمــت عباس مديــراً ،ومجموعة
من الالعبــن بينهم علــي مازن
وعمار حبيب وبشير براء وعبد اهلل
الرفاعي.
ويتحمل مطعم الكرم العراقي في
الشارقه نفقات مشاركة اجلاليه
العراقيه فــي البطولــة ،وعبرت
اجلاليــه العراقيــه عن شــكرها
إلدارة املطعــم على هذه االلتفاته
اجلميله وثمــن فريق اجلاليه جهود
إدارة املطعــم فــي تقدمي اشــهر
االكالت العراقيــه ،وفي اول مباراة

قاعة الحلة المغلقة
إعالم الشباب والرياضة
اكد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان ،ان
افتتاح قاعة احللة املغلقة الف متفرج ،اجناز جديد
يضاف للرياضة العراقية.
وقــال عبطــان خــال اجتمــاع له مــع اللجنة
التحضيرية حلفــل افتتاح قاعة احللــة ان الوزارة
ســتواصل حتقيق االجنازات الباهــرة على صعيد
املنشــأت الرياضية ســواء كانت قاعات او مالعب
او مســابح او منتديات شــبابية مــن اجل جعل
العراق في مصاف الدول املتقدمة مبجالي الرياضة
والشباب ،مبينا ان قاعة احللة ستوفر فرصة كبيرة
من النجاحات البناء احملافظة في مختلف االلعاب
الفردية.
واضاف عبطان ان املدة املقبلة ستشــهد افتتاح
العديد من املشــاريع ابرزها مالعب الكوت والزوراء
واحلبيبيــة وقاعتي الـ 7000مبقر الــوزارة واالعالم
والسيدية ،فضال عن مشــاريع اخرى استراتيجية
كمالعب السماوة والسنبلة وعمو بابا والتاجيات
والناصريــة واخرى فــي املناطق احملررة.واشــار الى
ان احفل فتتاح قاعة احللة سيشــهد العديد من
الفعاليات الرياضية والثقافية التي تليق مبستوى
االجناز.
وحــددت وزارة الشــباب والرياضــة يــوم اجلمعة
املقبل موعدا الفتتاح قاعة احللة املغلقة متعددة
االغراض.

«الشبابي» يرسم خارطة
الطريق لنهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املدير الفني ملنتخب الشــباب ،قحطان جثير:
ان قرعة بطولة اســيا صعبة جــدا بحكم تواجد
ثالثة منتخبات متطورة وســبق وان نافست على
القاب القارة .مشيرا في الوقت نفسه الى :انه حدد
موعد تقدمي البرنامج التحضيري و قائمة الالعبني..
وقال جثير بال شــك ان املنتخبــات التي جاءت الى
جانبنا في قرعــة النهائيات لها باع طويل في مثل
هذه البطــوالت ،االمر الذي جعل من اجلميع يصف
اجملموعة بالـ» حديدية «.
واضاف :البرنامــج التدريبي الذي ســيتم تقدميه
في االول من شــهر متوز املقبل الى جلنة املنتخبات
الوطنية ســيتضمن اقامة معســكر تدريبي في
واحدة من الدول التي تشابه اجواء االرض املضيفة
للبطولة اندونيسيا.

لجنة عليا لمشروع بغداد
عاصمة الشباب العربي

فريق اجلالية العراقية
البطولــه تعــادل فريــق اجلاليه
العراقيه مع اجلاليه االفريقيه من
دون اهداف ،واملباراة املقبلة ستكون

لفريق اجلاليه العراقيه على ملعب
نادي التعاون برأس اخليمه الساعه
العاشره والنصف.

أسماء إبراهيم تحصل على شهادة «الدكتوراه»
بغداد ـ الصباح الجديد:
حصلــت عضــو احتــاد البولنغ
املركــزي ،اســماء إبراهيــم ،على
شــهادة الدكتــوراه بامتيــاز عن
أطروحتها املوسومة « تأثير مترينات
خاصة في بعض القدرات احلركية
والذهنية واجنــاز العبات املنتخب
الوطني العراقي بلعبة البولنغ».
جرت املناقشــة في قاعة الدكتور
اكرم فهمــي في كليــة التربية
البدنية وعلــوم الرياضة /بنات في
الوزيريــة ،وبرئاســة عميد كلية
التربيــة الرياضيــة فــي جامعة
الرمــادي ،الدكتور موفق اســعد
محمود ،واعضاء جلنة املناقشــة
تألفت من الدكتــورة فاطمة عبد
مالح والدكتورة اسراء فؤاد صالح،
والدكتورة اقبال عبداحلسني نعمة

الجمعة ..افتتاح

أسماء مع جلنة املناقشة
والدكتــور معد ســلمان ابراهيم،
والدكتــورة لقاء عبــداهلل علي،
والدكتورة اسيل جليل كاطع.

ألف مبارك تقولها أسرة «الصباح
اجلديد» وتتمنى لهــا التوفيق في
عملها األكادميي ،والرياضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شكلت وزارة الشــباب والرياضة ،اللجنة العليا
ملشــروع بغداد عاصمة الوطن العربي للشــباب
لعام .2020
وقال وزير الشــباب والرياضة السيد عبد احلسني
عبطان خــال اجتماع له مع الكــوادر املتقدمة
للوزارة ان وزارة الشباب والرياضة حققت جناحات
مهمة في االونة االخيرة والســيما بعد حصولها
علــى عضويــة املكتــب التنفيذي جمللــس وزراء
الشــباب والرياضة العرب فضال عن اختيار بغداد
عاصمة لشــباب الوطــن العربي لعــام ،2020
مبينا ان هذا االمر لم يــات من فراع بل من خالل
العمل واجلهــود املتواصلة لكوادر الوزارة ســواء
على صعيــد العالقات الدولية أم إجناز املشــاريع
الرياضية والشــبابية.واضاف عبطان ان مشروع
بغــداد عاصمــة الشــباب العربي حــدث مهم
ســنجعله يوازي كأس العالم من خالل التنظيم
والتطويــر ،مؤكدا ان الهدف من اقامة املشــروع
الكبير واالســتراتيجي هو رفع معنويات الشباب
العراقــي والعربي وتطوير قدراتهــم لتصل الى
اعلى املستويات.
واشــار الى ان مشــروع بغداد عاصمــة الوطن
العربي سيكون للشباب فيه دورا كبيرا من خالل
املراكز الشبابية ومنظمات اجملتمع املدني والفرق
التطوعية ،مبينا انه ســيكون افضل نسخة في
الوطــن العربي من خالل ما يطــرح من فعاليات
وبرامج تعنى بالشباب.

اليوم ..أربع مواجهات في الجولة  27لدوري الكرة الممتاز

االنضباط ّ
تغرم نادي الزوراء  5ماليين وتحرم  4من مشجعيه دخول المالعب لنهاية الموسم
بغداد ـ الصباح الجديد:
غرمت جلنة االنضبــاط في االحتاد املركزي
لكرة القدم فريق نادي الزوراء لكرة القدم
مبلغ  5ماليني دينار استنادا ً ألحكام املادة
/4/67أ تسدد الى حسابات االحتاد املركزي
خــال  10أيام ،وأصــدرت اللجنــة ،قرارا ً
بحرمان األســماء املدرجة أدنــاه الذين مت
حتديد أســمائهم من قبل رئيس وأعضاء
رابطة مشــجعي نادي الــزوراء الرياضي
(علي رحيم جاســم) وهم كل من :حيدر
فيصل وعالء حســن ومحمد الشــويلي
واحمد كاظــم ،ومنعهم من الدخول إلى
املالعب الرياضية التي جترى عليها مباريات
الدوري الرسمية لنهاية املوسم احلالي.
وحثت اللجنــة إدارة نادي الزوراء بتزويدها
بصور شــخصية لالشــخاص الــواردة
أســمائهم بالفقــرة ( )1لغــرض تزويد
اجلهــات األمنية بها ملنعهــم من دخول
امللعب.
وقــررت تعميم صور وأســماء املذكورين
أعاله إلى كافة األجهزة األمنية املسؤولة
عن أمن املالعب ومنعهم من الدخول الى

املالعب وبعكســه ســيتحمل آمر القوة
األمنية املسؤولة القانونية في حال دخول
أي أحد منهم.
كمــا قررت حرمــان العب فريــق النجف
امجــد عطــوان مباراتــن متتاليتني من
ضمنها مباراة الطرد وغرامة قدرها مليون
دينار ،كمــا مت حرمان العب فريق الديوانية
ليث صاحب  4مباريات من ضمنها مباراة
الطرد واعتبارا من الدور القادم.
فيما حرمت إداري نــادي الديوانية كاظم
ناصر ثــاث مباريات مــن مرافقة فريقه
ومنعه من دخول ميدان اللعب.
وقررت جلنــة االنضباط ،حرمان مدرب نادي
التاجي ذيــاب نهير مباراتــن متتاليتني
وحرمت كذلك مدرب حراس مرمى مرمى
نادي التاجي كاظم حسني مباراتني ،فيما
مت اعتماد مبــاراة ناديي التاجي وشــباب
العــدل حيث مــا انتهــت وحرمان العب
التاجي امين راهي مباراتني متتاليتني.
كذلــك مت اعتبــار نــادي شــباب العمل
خاســرا مباراته امام نادي االسكان ()3/0
وذلك الشــراكه العبني ليس باسمائهم
احلقيقية ،ومت املصادقة على عقوبة احلكم
علي احمد شــاكر من قبل االحتاد الفرعي

جانب من مباراة اجلوية ونفط ميسان «عدسة :قحطان سليم»

في البصرة بايقاف احلكم ملدة شهرين.
من جانــب اخر ،تقــام اليــوم الثالثاء 4
مباريات في اجلولة  27لدوري الكرة املمتاز،
ففــي ملعب الشــعب الدولــي ،يلتقي
الطلبة والديوانية ،وجترى مباراة السماوة
والبحري في ملعب األول ،ويضيف ملعب
النجف مبــاراة أهل الدار وضيوفهم فريق
زاخو ،ويلتقي في ملعبه فريق أمانة بغداد
بفريق كربالء.
وجترى يــوم غ ٍد االربعــاء 4 ،مباريات ايضاً،
ففي ملعب الشــعب يلتقي القوة اجلوية
والنفط ،وفي ملعب الصناعة تقام مباراة
الصناعــات الكهربائية ونفــط اجلنوب،
ويضيف ملعب التاجــي ماوجهة فريقي
احلســن وامليناء ،اما مباراة نفط ميسان
والكهرباء فســتقام في ملعــب األول..
اجلولــة  27تختتم يوم اخلميس املقبل 24
آيار ،باجراء مباراة احلدود والزوراء في ملعب
التاجي.
يشار إلى ان املباريات ستقام في الساعة
الرابعــة والنصف عصــرا ً مباريات اجلوية
والنفــط ،ونفــط ميســان والكهربــاء،
والطلبة والديوانية فستجرى في الساعة
 10مسا ًء.

إلى ذلك ،رفض فريق احلــدود نقل مباراته
أمــام الوزراء ،اخلميــس املقبل ،من ملعب
التاجي إلــى ملعب الــزوراء ،وذلك ضمن
منافسات اجلولة السابعة والعشرين من
الدوري املمتاز.
وقــال مــدرب احلــدود مظفر جبــار في
تصريحات صحفيــة« :إدارة الزوراء طلبت
نقل املبــاراة إلــى ملعب الشــعب ليال
بعد اإلفطار ،إال إننا متمســكون بخوض
املباراة علــى ملعبنا كون املبــاراة مقررة
فــي ملعبنا».وأضاف« :احلــدود وافق على
نقل مبــاراة الذهاب أمام القوة اجلوية إلى
ملعب الشــعب ،كون الفريق كان يشارك
في املنافســة اآلســيوية وعلى أن تقام
مباراة اإلياب في ملعــب التاجي» ..وأثنى
مدرب احلدود على أداء العبيه أمام امليناء،
بعد أن حصلوا على نقطــة التعادل في
الدقيقة  95من املبــاراة التي أقيمت في
ملعب املدينة الرياضية بالبصرة.
وأوضح جبــار أن فريقه اســتحق نقطة
التعادل ،ألنــه قاتل حتى الرمق األخير من
اللقاء وأحرز هدفا فــي الوقت القاتل ،ما
يدلل على شــخصية الفريق ورغبته في
عدم اخلروج من املباراة خاسرا.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الحيتان باقية وتتمدد
لم تشــفع التقنيــات احلديثــة (أجهزة العــد والفرز
اإللكتروني) التي تفوق كلفتها ثمن بناء  300مدرســة
حديثة؛ للدورة التشريعية الرابعة كي حتمل معها شيئا
من األمل بالتغيير اجلاد والتحســن على طريق ممارســة
لعبة الدميقراطية وصناديق االقتراع وحســب ،بل أثارت
هذه املرة الكثير من ردود األفعال الســلبية ،ولم يستثن
من ذلك املنظمات األمميــة املتخصصة في هذا اجملال .إن
إصرار الكتل الكبيرة و(حيتانها) على تقاســم ما يعرف
بـ (املفوضية املستقلة لالنتخابات) هو من وضع األساس
واملنطلق لطاعون الفساد الذي بسط هيمنته الواسعة
علــى تفصيالت حياتنــا كأفراد وجماعــات .ومن خالل
تتبع حال وأحوال هــذه املفوضية ،جندها في حال تدهور
وانحطاط مع كل دورة انتخابية ،إذ تعد املفوضية األولى
(العام  )2005هي األفضل من ناحية املهنية واالستقاللية
لنصل الى املفوضية احلالية املتحاصصة بشكل كامل
بني حيتــان حقبة الفتــح الدميقراطي املبــن .إن واقع
حال هــذه املفوضية يطيح بكل املســاحيق واخلطابات
االستعراضية حول اإلصالح والتغيير ومكافحة الفساد،
وداخل كواليسها يتعرف املتابع احلصيف على الفرق بني
االدعــاءات والواقع ،وعلى الكثير من الهوان وهشاشــة
املشــهد الراهن ،وعلل عجزنا عن إجراء أية حتوالت جدية
في حياة العراقيني السياسية والتشريعية واالقتصادية
والقيمية .لقد برهنت التجربة ومبا ال يقبل الشك؛ على
أن هيمنة تلك الكتل على بوابة ما يفترض أنها (مرحلة
للعدالة االنتقاليــة صوب الدميقراطية والدولة احلديثة)
قــد أحلق أضرارا كارثية بذلك املشــروع احلضاري ،عندما
نقلت تلــك الكتل مفاهيمها املتخلفــة وضيق أفقها
ومالكاتها ،لتلك املؤسســة التي أريد لها عمالً ونشاطا ً
وقيميا ً مغايرة متاما ً ملا حل بها من كوارث.
البعض يرى أن اجلولة األخيــرة من االنتخابات قد أزاحت
غير القليــل من الوجوه املزمنة فــي البرملان ،ويعد ذلك
إجنازا ال يســتهان به للــدورة احلالية ،مــن دون االلتفات
الــى أن الدورات الســابقة كانت قــد حققت مثل تلك
"اإلجنــازات" على صعيــد الواجهات واألتبــاع والذيول،
لكنها أبقت للحيتان هيبتهــا ونفوذها ،وهذا ما حصل
متاما ً في هذه اجلولة والتي اســتعنا فيها بتقنيات العد
والفرز اإللكترونــي إلجناز أمرنا الدميقراطــي .إن النتائج
التي متخضت عنهــا صناديق العام  ،2018تؤكد حقيقة
عجزنا وفشــلنا كعراقيني على صناعــة حتوالت فعلية
حلاضرنا ومســتقبلنا ،ويبــدو أننا بحاجة الى مشــوار
إضافي من الهزائم والكــوارث واخليبات ،كي نتمكن من
انتشال مشــحوفنا املشــترك من قبضة حيتان وكتل
ما قبل الدولة احلديثــة .لقد أهدرنا برفقة هذه الطبقة
السياسية الكثير من الوقت والفرص والطاقات ،ووصلنا
بهمة خطاباتها الشعبوية والدمياغوجية املتخلفة الى
حافات احلرب األهلية ،كل هذا وما زالت ماكنة االنتخابات
وصناديقها تعيــد لنا إنتاج هذه الطبقة وحيتانها ،رغم
أنف الكوارث التي حلت وتلك التي تنتظر!..
إن صعود وجــوه جديدة الى مقاعــد مجلس النواب
اجلديد ،ال يشكل دائما ً مؤشــرا ً على التقدم والتغيير
نحو األفضل ،وهذا ما كشفت عنه التجارب السابقة،
حيث يرفــد "اجلديد" املنظومــة القدميــة وثوابتها
وحيتانها مبا حتتاجه من مســتلزمات وشروط للتمدد
والبقاء .ومن خالل املعطيات واألرقام ،ونوع الكتل التي
تصدرت النتائج النهائية التي أعلنت عنها املفوضية،
ميكننا رسم مالمح وهموم واهتمامات املرحلة املقبلة،
والتي أتاحت نوعا من تبادل املواقع بينها ،كي نســير
معها الى فصل جديد من مسلســل إعاقة بعضها
للبعض اآلخر ...

حذام يوسف
في الوقت الــذي تتزاحم صفحات
التواصل االجتماعــي بجدال يبدو
انه لن ينتهي! بني املشــاركني في
االنتخابات واملقاطعني لها .يتوحد
فريق مــن رابطة مبدعــي مدينة
الثــورة ،لهدف انســاني بعيد عن
كل عقد السياســيني املرشحني
والناخبــن ،لزيــارة دار طاملا كانت
خيمة لبغض العراقيني ،دار املسنني
في منطقة الرشاد.
تضم الــدار الطيف العراقي بكل
الوانــه وخطوطه .زيــارة صنعت
بداخلنــا فرحة ال أظن تشــبهها
فرحة اخرى ،أكبر من فرحتهم بنا،
ونحن نتنقل بني غرف الساكنني.
كانت الزيارة عظيمة بتأثيرها على
اجلميــع .بدأناها مبباركــة مدير دار
الرشاد للمســنني االستاذ جاسم
الغــراوي ،وتقدمي باقة ورد له تثمينا
وتقديرا جلهوده فــي توفير االجواء
املالئمة لساكني الدار ،من الرجال
والنساء.
قمنــا بزيارة احدى نزيالت الدار االم
ســاجدة محمد ( ام مرمي ) الراقدة
مبستشــفى الرحمــة األهلي في
الوزيريــة ،إلجرائهــا عملية  /ربط
مفصل احلــوض ،وقد تبــرع مالك
املستشفى بجميع اجور العملية،
واملتمثل بالدكتورة انتصار النداوي،
والدكتور آكو فائــــق ،واالستـــاذ
زيـاد.
والبد لنا هنا من تقدمي باقات الشكر

جون ترافولتا
فــي خطــوة عفويــة
وتلقائيــة منــه ،إنضم
املمثــل العاملــي جــون
ترافولتــا إلــى املغنــي
العاملي " فيفتي ســينت
" على املســرح في أثناء
إحتفــال ،أحيــاه األخير
على هامش مهرجان كان
السينمائي الدولي بدورته
الـ 71املنعقدة حالياً.
وظهــر ترافولتــا فــي
مقطــع فيديــو تداوله
الكثيــرون عبــر مواقع
التواصل اإلجتماعي وهو

جانب من الزيارة

جلهودهــم الكرميــة ،ولروحهـــم
اإلنســانية ،كما نتقدم بالشــكر
والعرفان لألســتاذ جاسم الغراوي
مدير الدار ،وحسن هادي ابو سجاد
..مديــر اخلدمـــات باملستشفـى،
ملتابعتهم املستمرة حلالة املريضة
(ام مرمي ) .ونشــيد بدور موظفة دار

املسنني أمل جبار ام حسني ،لدورها
الكبير في رعاية ومتابعة حالة (ام
مرمي ).
كمــا ال يفوتنــا تقــدمي االمتنان
والشكر لفريق ( ،انقاذ التطوعي )
متمثال بالناشــطة وعضو الفريق
أسماء الشاجلي ،ملرافقتها املريضة

طيلة مدة رقودها في املستشفى
بالتناوب مع بقيــة أعضاء الفريق
واملعينــات فــي املستشــفى ودار
املســنني..خدمة اإلنسانية ،وادامة
فعــل اخلير ..يشــيان بــان العراق
معافى ،واننا مــا زلنا بخير لطيبة
اهل العراق.

فراش الشمبانزي أنظف من سرير اإلنسان
الصباح الجديد  -وكاالت:
اكتشف علماء في جامعة كاروالينا
الشــمالية أن قــرود الشــمبانزي
تعتني بنظافــة أماكن نومها أكثر
من البشر.
ويفيد موقع  EurekaAlertاستنادا
إلى نتائج الدراســة ،املنشورة في
مجلــة Royal Society Open
 ،Scienceبــأن العلمــاء درســوا
عينات مأخوذة مــن  41مكان نوم
للشــمبانزي ،وبحثــوا عن شــتى
املكروبــات التي يحتمــل وجودها
هنــاك .وفي عينات مــن  15مكانا
بحثوا عن املفصليات.
ومتيزت أماكن نوم الشمبانزي بوجود

يرقص ويتفاعل مع غناء
"فيفتي سينت" ،وأشار
الكثير من املتابعني على
أداء ترافولتــا وحيويتــه
التي ما يــزال يتمتع بها
برغم تقدمه في السن.

نانسي عجرم

مكروبات متعددة ،سقطت مثال من
أوراق األشجار التي ينام عليها .بيد
أن املكروبات "القذرة" التي يتركها
بعد التفاعل مع اللعاب واجللد في
أماكن نومه كانــت أقل بكثير من
التي يتركها اإلنسان.
وتقــول رئيســة فريــق
البحث ،ميغان توميس:
"عمليا ،لم نكتشف
مثل هذه املكروبات
فــي أماكن
م
نــو

ورامز تحت الصفر
في اجلــزء الرابع ،مؤكدة أن شــخصيتها
في العمل مهمة ،وبالتالي كان عليها
قبولــه ،وبخاصة أنها
حتــب الدراما
ّ
قدمــت من
الصعيديــة التــي ّ
خاللهــا أدوارا عديــدةِ ،مــن
أهمها مسلسل "الضوء
ّ
الشــارد" مــع اخملــرج
الكبيــر مجدي أبو
عميــرة عــام
.1999

الشمبانزي ،وهذا ما أثار استغرابنا
بعض الشــيء .في حني في فراش
اإلنســان هناك  35%من البكتيريا
مصدرها جسمه".
وتشــير توميــس،
إلــى أنها

شاركت الفنانة اللبنانية
نانســي عجرم اجلمهور
أجــواء إحتفالهــا بعيد
ميالد إبنتها الكبرى ميال.
ونشــرت عجــرم عبــر
صفحتهــا اخلاصة على
أحــد مواقــع التواصل
اإلجتماعــي عــددا ً من
الصــورة لهــا برفقــة
عائلتها زوجها وإبنتيهما،
وحرصت أيضا ً على نشر
تفاصيــل اإلحتفــال من
املكان إلــى التحضيرات
والضيافة التــي تنوعت
بني الشوكوالتة واحللويات

واملكسرات.
وتفاعــل املتابعــون مع
الصور بنحو كبير ،اذ أثنوا
في البدايــة على جمال
إطاللتها برفقة عائلتها
والســيما ميال التي بدت
كاألميرة الصغيرة.

شاتاي أولسوي

توقعــت اكتشــاف مفصليــات
متعــددة وكثيــرة فــي فــراش
الشــمبانزي ،فــي حني لــم يعثر
إال علــى أربعة منــاذج فقط .لذلك
وفقا لرأيها ،فإن فراش الشمبانزي
أنظف ،ألنهــا حيوانــات تنام في
أماكن جديدة كل يوم.
واختتمــت تومســن حديثهــا
موضحــة" :نحن أنشــأنا أماكن
نوم قضــت عمليا علــى تفاعلنا
مع التربة والكائنــات اجملهرية في
الوســط احمليط ،وبدال من ذلك
نحــن محاطــون مبكروبات أقل
تنوعــا ،مصدرها األساســي
أجسامنا".

صــدر حكم احلبــس اربع
ســنوات وشــهرين ضد
املمثــل التركي شــاتاي
أولســوي بطل مسلسل
"فريحــة" ،واملمثلة جيزمي
كاراجــا بطلة املوســم
الثالــث منــه ،التي حلت
بديلــة بطلته الرئيســة
هازال كايا ،واملمثل يوسف
أكجون الذي أدى دور صديق
أمير في املسلسل.
ويأتي هــذا احلكــم بعد
أربع ســنوات على قضية
اخملدرات التــي طالت عدد
مــن مشــاهير تركيا ومت
الكشف عنها عام ،2011

وأدت إلى رفع دعوى قانونية
ضدهم من النيابة العامة
التركية ،وقد شمل احلكم
أيضا ً وبعقوبات اقســى
مشــاهير آخرين فحكم
باحلبس ملدة ست سنوات
وثالثة شهور على املغني
التركي جينك إيرين.

إيطالي ينحت صورة ميغان
ماركل واألمير هاري على حجر
الصباح الجديد  -وكاالت:
اشتهرت عائلة "Amedeo
 "Scognamiglioبأعمال
النقش اليدوية منذ ستة
أجيال ،أي أكثــر من  200عام،
والنحــت التقليــدي اإليطالي.
ومنــذ أوائــل القرن التاســع
عشر ،خلدوا املالمح األوروبية
امللكية بشتى أنواع الصدف
واحلجــارة ،وتبــدو هــذه
املنحوتــات وكأنها صور
ثالثية األبعاد.
وتعلــم " "Amedeo
احلرفــة مــن والــده
وهــو في الـــ 14من
عمره ،وقــرر نقل هذا

الفن العتيق إلــى القرن الـ،21
مبســاعدة اخملرج الســينمائي
ســبايك لي ،وجنم كرة الســلة
ماجيــك جونســون ،وجنمــة
موســيقى البــوب ريهانا ،من
خــال تصميم بعــض األعمال
والنقوشات لهم.
ويقــول "  "Amedeoإن النــاس
يريــدون تخليد كل مــا يحبون
على احلجر ،وحــدث حتول غريب
في العــام املاضي ،إذ اجته الناس
إلى رســم أوجه الــكالب على
احلجــارة ،وحتويــل أوجه الكالب
إلــى أحجار ثمينــة ،تعبيرًا عن
محبتهم لهم.
وقرر "  "Amedeoصناعة قطعة

خاصة ج ًدا هــذا العام ،وتخص
دوق ودوقة سوسكس ،فقد صنع
صورة مزدوجة للزوجني ونحتها
حديًثا فوق صخرة "ساردونكس"
الثمينــة ،وتظهر الدوقة ميغان
ماركل ،وهي ترتدي قالدة وأقراط،
والــدوق األميــر هــاري خلفها،
بلحيته كاملة.
ووضع احلجــر املنقوش في إطار
من الفضــة املطليــة باملاس،
وعلقهــا في سلســلة طويلة،
وكان ينــوي تقدميهــا إلى قصر
كنسينغستون ،إال أنه اكتشف
القواعــد املتعلقــة بقيمــة
الهديــة ،اذ ال هدايا أقل من 150
جنيه إسترليني.

فيروز تغني للقدس :إلى متى يارب؟

قبعة "القش العمالقة" أفضل طريقة للتنكر
الصباح الجديد  -وكاالت:
ابتكــر مصمــم األزياء الشــهير
ســيمون بورتي جاكيومس ،قبعة
" "La Bombaواملصنوعــة مــن
ّ
القش .والتي تناســب الشــواطئ
الرملية.
وتختلف قبعــات القــش وتتنوع
اشــكالها ،اذ جند قبعــة ""Sensi
ذات حــواف من القطر ،فهي كبيرة
ومليئة بالــورق ،وتأتــي مع حافة
واسعة مســطحة مثل نورفولك
برودز.
وتظهر قبعات القش لدى العالمة
التجارية " ،"Missoniعلى شــكل
مبالــغ فيــه ،اذ يــزداد طولها من
األمام بنحو ملحــوظ وغريب ،كما
أن قبعات غوتشــي تربط بشريط
حتت الذقن ،يضفــي عليها جماال
كالســيكيا ،إضافة إلــى قبعات
 ، Delpozoاألكثــر طــول ،والتــي

أخبــارهــــــــــم

حكايات تنبت كل يوم ،من كل زاوية حكاية

رانيا فريد شوقي

الصباح الجديد  -وكاالت:
ص ّرحت الفنانة رانيا فريد شــوقي بأنّها عاشــت
حلظات صعبة مع برنامج رامــز جالل اجلديد "رامز
حتت الصفر" ،وبخاصة أنّها ُفوجئت بوجود حيوانات
مفترســة في التصويــر ،مما دعاها إلى الدهشــة
واخلوف والقلق مما سيسفر عنه املوقف.
وأضافت رانيا فريد شــوقي ،خالل حديث خاص إلى
احد املواقع الفنية أنها وقعت بشــكل عنيف على
كتفها ،وكادت أن تكســر لوال حماية الرب لها في
تلك اللحظة ،مؤكدة أنها في برنامج رامز تعرضت
الى موقف لن تنساه طوال حياتها.
وعن اخر اعمالها مسلســل سلســال الدم والذي
يعرض اليوم على احدى الفضائيات ،حتدثت رانيا :إن
عرض اجلزء األخير من املسلســل في رمضان شيء
ج ّيد ،والقناة التي تعرض العمل رأت أن اجلزء األخير
ِمن األفضــل أن يُعرض في رمضــان وليس بعده او
قبله وهذه وجهة نظر.
ُفضل عرض
لكنها عــادت لتقــول أنها كانــت ت ّ
احللقات األخيــرة من العمل بنحــو متواصل كما
اعتاد الناس في اكثر مــن عمل بان يعرض جزء في
رمضان ويعرض اجلزء االخر خارج العرض الرمضاني
بخاصة أنه حقق جناحا كبيرا.
وأوضحت أ ّن مشاركتها في "سلسال الدم" ابتدأت
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الصباح الجديد  -وكاالت:
عــادت املطربة اللبنانية الكبيــرة ،فيروز ،الى
الغناء للقــدس مجددا ،وســط األجواء
املتوتر بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
بعد افتتــاح الســفارة األميركية في
القدس.
وطرحت رميــا رحباني ،ابنة فيــروز ،أغنية
لوالدتها حتمل اسم "إلى متى يارب".
وتظهر فيروز فــي األغنية وهي تؤدي كلماتها

على شــكل ترنيمة ،فكرة وإنتاج وإخراج رميا
رحباني.
يذكر أنه ســبق لفيروز أن غنــت للقدس ،من
خالل أغنية "زهــرة املدائن" الشــهيرة ،التي
سجلتها بعد نكسة اخلامس من حزيران يونيو
عام  1967واحتالل إسرائيل للقدس الشرقية.
وآخر ألبومات فيــروز الغنائية طرحته في عام
 ،2017واسمه "ببالي" ،الذي يحمل رقم  99في
مسيرتها الفنية الطويلة.

"سفينة نوح" تنقذ الحيوانات
من بركان هاواي

تشبه القوس ،وهي مختلفة كثيرًا
عــن القبعة التقليديــة وتزيد من
الشعور بالتفرد.
وتخدم القبعات األعمق ،والقبعات
ذات احلجم الكبيــر غاية االختباء
عند املشــاهير ،اذ اختبأت ميالنيا
ترامب ،زوجة الرئيس األميركي حتت

غطاء قبعــة أبيض صممه
هيرفي بيار عند زيارة الرئيس
الفرنســي ماكــرون البيت
األبيض ،كما ظهر جاستني
بيبــر هاربا مــن التكهنات
حــول حياتــه العاطفية
بقبعة من القش.

الصباح الجديد  -وكاالت:
عندمــا فر مئــات من ســكان "بيغ
آيالنــد" في هاواي وتركــوا منازلهم
بعد ثوران بركان كيالويا ،ترك بعضهم
أغلب متعلقاتهــم وأيضا حيواناتهم
األليفة.
وعلى مدى أسبوعني منذ تدفق احلمم
البركانيــة والغاز الســام من فوهة
البركان ،قام متطوعون بجهد بطولي
لتنفيذ عملية تشــبه "ســفينة
نوح" ،ومتكنوا مــن إنقاذ مجموعة
من احليوانات بينهــا كالب وقطط
وأوز وبط وأبقار وماعز وخيول وحتى

طيور زينة.
كما متكن املتطوعون من لم شمل الكثير من
هذه احليوانات مع أصحابها في مراكز اإليواء
التي نقلوا إليها.
وقال بورغاندي سينغليتون ،وهو متطوع لدى
جمعية "هاواي أيالنــد هيومن" إن نحو مئة
كلــب و 30قطة إلى جانب عــدد من األرانب
والطيــور واخلنازيــر ،نقلت إلى مــأوى يتبع
الصليب األحمــر في باهوا ،على بعد نحو 40
كيلومترا إلى الشرق من موقع البركان.
وأضاف" :نســتضيف اآلن كل الفصائل من
الكائنات الصغيرة وحتى الوحوش الضخمة،
وال توجد مشكلة".

