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بغداد - الصباح الجديد:
متكن حتالف ســائرون حتى ساعة 
اعداد هذا التقرير من اســتقطاب 
اهم الكتل السياسية الكبيرة التي 
فازت في االنتخابــات النيابية التي 
جرت هذا الشهر، وعلى الرغم من ان 
اتفاقا بشأن تشكيل الكتلة األكبر 
في البرملان لــم يتبلور حتى االن، اال 
ان معطيات احلراك واملشــاورات بني 
السياســيني تفيد بتقارب اجتاهات 
والوطنية  النصر  ائتالفات  رؤســاء 
الكردســتاني  والدميقراطي  والقرار 
وتوافقها الى حــد بعيد مع حتالف 
سائرون الذي يدعمه السيد مقتدى 
الصدر، ويرجح ان تتشــكل الكتلة 
األكبر في البرملــان املقبل من هذه 
القــوى، وكمــا نشــرت " الصباح 

اجلديد " في عدد االمس.
اكثر مــن هــذا ميكن القــول بأن 
الكتــل  قــادة  بــني  املشــاورات 
السياســية شــملت نوع وشكل 
املقبلة، وفــي هذا االجتاه  احلكومة 
باســم  الرســمي  املتحدث  أكــد 
حتالف النصر، حسني العادلي، امس 
الثالثاء، بأن رئيــس التحالف حيدر 
العبــادي اتفق خــالل لقائه بزعيم 
التيار الصدري على خارطة لتنظيم 

احلياة السياسية املقبلة.
وقــال العادلي في تصريح صحفي، 
إن "لقــاء رئيس حتالف النصر حيدر 
العبــادي مع زعيم التيــار الصدري 
وشهد  ايجابياً  كان  الصدر  مقتدى 

تطابقا في وجهــات النظر وحصل 
اتفاق علــى خارطة الطريق املقبلة 
واالســس واملبــادئ لتنظيم احلياة 

السياسية القادمة".
ان " حتالف سائرون وائتالف  وأضاف 
النصر منفتحان على جميع الكتل 
السياسية لتشكيل الكتلة االكبر 
فــي املرحلــة املقبلة بعيــدا عن 

احملاصصة".
واكــد ان "االتفــاق علــى معالم 
املرحلة املقبلة ومعاييرها وأسسها 
والذي يقتــرب او يبتعد من النصر 
يستند على هذه املعايير"، مبينا ان 
"النصر بصــدد العمل على برنامج 
لنا  الدولــة واالقرب  لبناء  متكامل 
واالبعــد يتحدد على اســاس هذا 

البرنامج".
ومــن جانبــه، كشــف النائب عن 
الكــرمي  الوطنيــة عبــد  ائتــالف 
عبطان امس ايضــا، عن تفاهمات 
تضــم ائتالفه برأســه نائب رئيس 
إياد عالوي ورئيس  اجلمهورية احلالي 
الوزراء حيدر العبــادي وزعيم التيار 
ورئيس  الصــدر  مقتدى  الصــدري 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
مســعود البارزانــي للدخــول في 
احلكومة  لتشكيل  مشترك  حتالف 

املقبلة.
نشــره  تصريح  في  وقال عبطــان 
موقــع اخباري: “هنالــك تفاهمات 
كبيــرة وتقارب فــي وجهات النظر 
بني ائتالف الوطنية وحتالف سائرون 

البارزاني  وجنــاح  النصــر  وائتالف 
لتشــكل احلكومة املقبلــة”، الفتا 
الــى إن “التفاهمات قد تصل خالل 

الفترة املقبلة الى حتالف سياســي 
رباعي”.

واضاف إن “احلوار مستمر بني جميع 

تشكيل  لغرض  السياسية  الكتل 
احلكومــة املقبلة واأليــام القليلة 
املقبلة، ستشهد إعالن للتحالفات 

حكومــة  وتشــكل  السياســية 
جديدة”.
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تقارب كبير بين سائرون والنصر والوطنية والقرار 
والديمقراطي بعيد عن التخندق والمحاصصة

لقاء جمع بني عالوي والصدر أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، 
التوقيــع علــى عقــد اخلدمــة 
والتطويــر حلقل شــرقي بغداد - 
اجلزء اجلنوبي مع شركة الصينية 

النفطية.
وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم 
ان "الوزارة ستوقع يوم غد  جهاد، 
)اليوم( االربعــاء التوقيع النهائي 
على العقد مع شــركة تشنهوا 
الصينية، مســتهدفة من خالله 
باالنتاج  والوصــول  احلقل  تطوير 
الى 40 الــف برميل في غضون 5 

سنوات.

وتابع ان الشركة الصينية ستقوم 
ايضا ببناء مدينة سكنية نفطية 
تضم وحــدات ســكنية ومرافق 

خدمية متكاملة.
وأشــار جهاد الــى ان العقد يلزم 
باالعتمــاد  املقاولــة  الشــركة 
الوطنية  العاملــة  االيــدي  على 
على  مؤكــدا  كبيــرة،  بنســبة 
اخلام من  النفــط  انتــاج  اهمية 
احلقــل املذكــور لتوفيــر النفط 
حملطات  املصاحــب  والغــاز  اخلام 
وللمنشاءات  الكهربائية  الطاقة 

واملشاريع الصناعية وغيرها.
تفصيالت أوسع ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزية  اجلنائية  احملكمة  اصدرت 
الثالثاء، حكما  أمــس  بغداد،  في 
باالعدام شــنقا حتى املوت بحق 
املعروف  جدعون  طارق  "االرهابي" 

بـ"أبي حمزة البلجيكي".
مجلس  باســم  املتحدث  وقــال 
القاضي عبد  األعلــى،  القضــاء 
الســتار بيرقدار، فــي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه إن " 
الهيئة الثانية في احملكمة اجلنائية 
املركزية فــي الرصافة نظرت في 
قضيــة املتهم طــارق جدعون و 

البلجيكي  املكنــى بأبي حمــزة 
املنتمي لتنظيم داعش االرهابي و 
املشارك بعمليات عدة و املسؤول 
عن تدريــب ما يعرفون بأشــبال 

اخلالفة ".
 وأوضح بيرقــدار، ان " البلجيكي 
هو من أصــول مغاربية ويعد من 
املطلوبني،  االجانب  االرهابيني  أبرز 
الذين قاتلوا في ســوريا و العراق 

في صفوف التنظيم االرهابي".
وأشــار إلى ان "احلكم صدر وفقا 
الحكام املادة الرابعة /1 من قانون 

مكافحة االرهاب لسنة 2005 ."

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الكهربــاء، امــس 
واط  ميكا   800 فقــدان  الثالثاء، 
ملنظومة  اإلنتاجيــة  القدرة  من 
الكهرباء، اثناء ســعيها الضافة 

1000 ميكا واط.
تلقت  الكهرباء،  لوزارة  بيان  وذكر 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
تســعى  الكهربــاء  "وزارة  ان   ،
ملنظومة  االنتاجية  القدرة  لزيادة 
الكهربــاء الوطنيــة ملواجهــة 
اشــهر الصيــف املقبــل مــن 
توليدية  وحــدات  اضافــة  خالل 
الى  مشيرا  اخلدمة"،  الى  جديدة 
"الســعي الضافــة 1000 ميكا 
واط جديدة من محطة بسماية 

االســبوع  مطلع  االســتثمارية 
املقبــل مما تطلــب اطفاء خطي 
في  الكهربائية  الطاقــة  نقــل 
)امني- بسماية الغازية( و ) امني- 
جنوب بغداد( )400 ك.ف( ( والذي 
افقد املنظومة مــا يقارب )٨٠٠( 
ميكا واط، وكان له االثر السلبي 
علــى جتهيز املواطنــني بالطاقة 
ومحافظات  بغداد  العاصمة  في 

الفرات االوسط".
وتعهدت الوزارة بحســب البيان 
في  العمل  بـ"اجنــاز  للمواطنني 
هذين اخلطــني واعادة الوضع الى 
مــا هو عليــه مطلع االســبوع 

املقبل.
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بغداد - الصباح الجديد:
للنظر  العراقي  القضاء  يســتعد 
مواد  للطعــن علــى  دعــوى  في 
تشــريعية حتّول النائــب إلى وزير 
الناخب،  ارادة  مخالفتهــا  بحجة 

فضــالً عن تعارضهــا مع نصوص 
باحــكام  املتعلقــة  الدســتور 
اســتبدال اعضاء مجلس النواب، 
فيما يؤكد خبيــر أن هذه الدعوى 
من ِشأنها أن متنع ترشيح الفائزين 

في االنتخابات العامة إلى منصب 
رئيس احلكومة، في حال حســمت 

لصالح املدعي.
وقال املدعــي عباس االســدي أن 
احملكمة  أمــام  رفعتهــا  "دعــوى 

االحتاديــة العليــا للطعــن بعدم 
استبدال  قانون  في  مادة  دستورية 
اعضاء مجلــس النواب واخرى في 

النظام الداخلي للمجلس".
وأضاف األســدي فــي حديث إلى 

"النظام  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
السياســي فــي العــراق برملاني، 
واالنتخابات فيه تشــريعية نيابية 
وليســت رئاســية كما هو بعض 

الدول".

وأشــار إلى أن "الشــعب هو من 
يُوجــد مجلس النــواب من خالل 
االنتخــاب املباشــر لألعضاء عبر 

صناديق االقتراع".
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بغداد - أسامة نجاح:
ما يزال ملف التعويضات في املناطق 
احملررة وخاصة فــي قضاء الفلوجة 
يشــكل عبئا كبيرا على املواطنني 
الذين دمرت منازلهم ومســاكنهم 
قضاء  قائممقــام  أكــد  وفيمــا   ،
الفلوجة تخصيــص مبلغ مليارين 
دينار لـــ80 معاملة  و200 مليــون 
، أشــار إلــى  إعادة أكثــر من 100 
تخصيصات  وجــود  لعدم  معاملة 
ماليــة كافية لها ، مبيناً إن ، القيد 

معامالت  معرقالت  احد  هو  اجلنائي 
التعويــض حيث علــى املتقدم ان 
يثبت سالمة موقفه األمني من قبل 
املســؤولة  اخملتصة  األمنية  اجلهات 

عن امن وسالمة احملافظة . 
ويقول قائممقام الفلوجة عيســى 
العيســاوي فــي حديــث خــاص 
ان"  اجلديــد‘‘  ‘‘الصباح  لصحيفــة 
مبلغ  املركزيــة خصصت  احلكومة 
200 مليار و200 مليــون دينار لـ80 
معاملة ، مشــيرا الى انها" اعادت 

اكثر مــن 100 معاملة لعدم وجود 
تخصيصات كافيــة لها ، الفتا الى 
ان" القوانني اخلاصة بالتعويضات لم 

تنصف املتضررين بصورة كاملة" .
وأضاف العيســاوي " من ابرز االمور 
التعويضات  إعطــاء  تعرقــل  التي 
الى املواطنني املتضررين بالرغم من 
وجود تخصيصــات مالية لذلك هو 
ملف القيد اجلنائــي وتأييد امللكية 

وصحة الصدور" .
ان"  القضــاء  قائممقام  وكشــف 

احلكومــة تعهدت بإرســال مبالغ 
بعد  اخــرى  لـــ100 معاملة  أخرى 
األمنية  الناحيــة  مــن  إكمالهــا 

واإلدارية". 
اجنزت  التي  املعامــالت  ان"  ويوضح 
املواطنني  من  اجلاري  الشــهر  خالل 
العمليات  املتضرريــن مــن جــراء 
العسكرية التي شــهدها القضاء 
داعش  خــالل محاربــة مجاميــع 

االرهابية بلغت 250 معاملة".
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وكاالت ـ الصباح الجديد:
الدولية"  األزمــات  دعت "مجموعة 
فــي تقريــر نشــر أمــس الثالثاء، 
السعودية إلى "مقاومة إغراء حتويل 
العراق إلى ســاحة قتال جديدة في 
حربها الباردة مع طهران"، فيما دعت 
االخيرة إلى "تشــجيع جهود العراق 

الرامية لتنويع حتالفاته اإلقليمية".
وقالت اجملموعة في تقرير لها، اليوم، 
إن اإلمكانيــات املاديــة للمملكــة 
"متنحها القوة ولكــن ليس مبا فيه 

آرائهــا"، كما دعت  الكفاية لفرض 
الدولية" طهران  األزمات  "مجموعة 
إلى تشــجيع جهود العراق الرامية 

لتنويع حتالفاته اإلقليمية".
ودعت "مجموعــة األزمات الدولية" 
في تقريرها، السعودية لعدم حتويل 
العراق إلى "ساحة قتال جديدة في 

حربها الباردة" ضد طهران.
الدولية  األزمات  وحّذرت مجموعــة 
مــن أن "باســتخدام نفوذهــا في 
العراق، يجب علــى الرياض مقاومة 

إغراء حتويل البالد إلى ســاحة قتال 
جديدة في حربها الباردة مع طهران".
ملحوظ  بشكل  العالقات  وحتسنت 
بني الســعودية والعــراق منذ العام 
املاضي بعــد أعوام من اجلفــاء، إثر 
سلسلة زيارات بني مسؤولي البلدين 
وإعــادة فتــح احلدود للمــرة األولى 
منــذ 27 عاما واســتئناف الرحالت 

التجارية.
امللك  الســعودي  العاهل  وتعّهــد 
سلمان في آذار/مارس املاضي للعراق 

بتمويل بنــاء ملعب جديد يتســع 
لـ100 ألف شخص.

تقريرها  في  الدولية  األزمات  وأكدت 
أن اهتمام الســعودية اجلديد "ينبع 
مــن الرغبة مــن مواجهــة النفوذ 
اإليراني مشــيرة إلــى أن العراقيني، 
وحتى مــن بينهــم أولئــك الذين 
ينتقدون النفوذ اإليراني، "يريدون منع 
بالدهم من أن تتحول إلى مسرح آخر 

للنزاع السعودي-اإليراني".
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تخصيص مليارين و200 مليون دينار
لـ 80 معاملة من المتضررين في قضاء الفلوجة

"األزمات الدولية" تدعو السعودية لعدم
تحويل العراق ساحة خلفية للحرب مع إيران

عقد لتطوير حقل شرقي بغداد 
النفطي مع تشنهوا الصينية

حكم اإلعدام للمسؤول
عن تدريب "أشبال الخالفة"

الكهرباء : فقدنا 800 ميكا واط 
من أجل إضافة 1000 جديدة

القضاء ينظر طعنًا على مواد تشريعية تحّول النائب إلى وزير
بحجة مخالفتها إرادة الناخب ونصوص الدستور 

الحكيم يشدد على تشكيل تحالف
عابر للطائفية وحكومة خدمة

توزيع 1500 سلة غذائية للمتعففين
خالل 5 أيام بأيمن الموصل 23

الحكيم يؤكد دعوة الصدر الى حكومة تكنوقراط

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:

يجري الرئيــس االميركي دونالد 
ترامب الثالثاء في البيت األبيض 
محادثــات مع نظيــره الكوري 
اجلنوبــي، قد حتدد مــا اذا كانت 
القمــة املرتقبــة مــع الزعيم 
الكوري الشــمالي ســتمضي 

قدما.
ويصل مون جاي-ان إلى واشنطن 
ســعيا النقاذ تقارب دبلوماسي 
الواليات املتحدة وكوريا  نادر بني 
الشمالية، يواجه صعوبات وهو 

على وشك أن يبدأ.
وكان ترامــب وافق علــى لقاء 
كيم  الغامض  االعلى"  "القائد 
في ســنغافورة في 12 حزيران/
يونيــو، لكن شــكوكا جديدة 
انعقاد  احتمــاالت  على  تهمني 
الكورية  االميركية  القمة  هذه 
الشــمالية االولى مــن نوعها 

الطرفان  عبر  وقد  االطالق،  على 
عن حتفظهما.

القلقة حيال  اجلنوبيــة  وكوريا 

يجريها  التي  االســلحة  جتارب 
الشــمال وحتذيــرات ترامب من 
دورا  لعبــت  وشــيكة،  حــرب 

محوريا في اقنــاع عدوي احلرب 
الباردة باجللـــوس إلــى طاولة 

احملادثات.

اخلاص  مستشــاره  مون  واوفد 
البيت  إلــى  القومــي  لالمــن 
االبيــض في آذار/مــارس، حامال 

وانباء  محادثــات،  باجراء  عرضا 
عــن ان كوريــا الشــمالية قد 
تكــون مســتعدة للتخلي عن 
اســلحتها النووية، وهو ما يعد 

احتماال مغريا.
وشــك  علــى  يانــغ  وبيونــغ 
امتــالك التكنولوجيــا النووية 
والصاروخية التي تســمح لها 
بضرب اراضــي الواليات املتحدة 
القارية بسالح نووي، وهي قدرة 

ترفضها واشنطن بالكامل.
ومنذ ذلك احلني حصلت سلسلة 
من االجتماعــات التاريخية بني 
الكوريتني، وزيارتان ملايك بومبيو 
إلى بيونغ يانــغ، االولى بصفته 
املركزية  االســتخبارات  مديــر 
)ســي آي ايه( والثانية بصفته 
اطلق  كمــا  للخارجية،  وزيــرا 
اميركيني  مواطنني  ثالثة  سراح 
كانــوا محتجزيــن فــي كوريا 

الشمالية.
تتمة ص3

تقريـر

قمة كيم وترامب في صلب محادثات الرئيس الكوري الجنوبي في البيت األبيض

ترامب وكيم

تقرير

بغداد-  الصباح الجديد:
العالي  التعليم  وزارة  أعلنــت 
 110 توفر  العلمــي  والبحــث 
منح دراســية لنيل شــهادتي 
للعام  والدكتوراه  املاجســتير 
اجلامعــات  فــي   2019-2018

الروسية.
وقال املدير العام لدائرة البعثات 
الدكتور  الثقافيــة  والعالقات 
صــالح الفتالوي في بيان تلقت 
"الصبــاح اجلديــد" نســخة 
الروســي منح  اجلانب  إن  منه: 
لنيل  دراسية  منح   110 العراق 
شــهادتي املاجســتير لغيــر 
املوظفني والدكتوراه للموظفني 
الدراسي  للعام  املوظفني  وغير 
2018/2019 فــي تخصصــات 
هندســة الطاقــة املتجددة , 
 , الطبية  واألجهــزة   , والنفط 
والتخطيط  الفضاء,  واتصاالت 

احلضــري, وهندســة الطيران, 
والسدود واملوارد املائية.

املنحة  أن  الفتــالوي  وأضــاف 
تخصصات  مجموعة  تضمنت 
اجلوي  الفضاء  شــملت,  أخرى 
وادارة  اخلاصــة,  والتربيــة   ,
واملالحــة   , املستشــفيات 
والفيزياء  واجلويــة,  البحريــة 
الذرية , واللغة الروسية, وأالدب 
معايير  وتخصــص  الروســي, 
أعداد املوازنــات الدولية, وإدارة 
و اجلميلة,  والفنون  املشــاريع, 

. BIOMEDICAL
وأكــد أن آخر موعــد للتقدمي 
2 حزيران املقبل  ســيكون يوم 
االلكترونــي  الرابــط  وعبــر 
البعثــات  بدائــرة  اخلــاص 
HTTP:// الثقافيــة  والعالقات 
SCRDGATE.SCRDIRAQ.

.GOV.IQ

110 منح دراسية من
روسيا لشهادتي

الماجستير والدكتوراه



بغداد ـ الصباح الجديد:

شــدد رئيس التحالــف الوطني 
عمار احلكيم على تشكيل حتالف 

عابر للطائفية وحكومة خدمة.
فــي كلمة خالل  احلكيم  وقــال 
الذكرى  فــي  التأبينــي  احلفــل 
العراق  لوفــاة عزيــز  التاســعة 
احلكيم  العزيــز  عبــد  الســيد 
اقيــم مبكتبــه، وبحضــور وزراء 
وشــخصيات سياسية وسفراء« 
النيابية  لقد جــرت االنتخابــات 
في موعدها احملــدد بعد محاوالت 
جادة لتأجيلها من بعض األطراف 
وجاءت لتعبــر عن مرحلة جديدة 
للعراق بعد استكمال حترير البالد 
وانخفاض  الداعشي  من االحتالل 
منسوبية الطائفية الى حد كبير 

ووحدنا تربة العراق«.
وأضاف »نحن اليــوم امام مرحلة 
ألبناء  شــكرنا  وجنــدد  جديــدة 
باالنتخابات  املشــاركني  الشعب 
ونسبتهم %45 واسهموا بإحداث 
التغيير املنشــود ووقفوا ودعموا 
من رأوا انه يستحق الثقة والدعم، 
الناخبني  %55 من  الـ  كما نشكر 
الذين لم يشاركوا في االنتخابات 
صرخة  مقاطعتهم  في  واطلقوا 
مدوية وغضبا دميقراطيا احتجاجا 
على ما يجري في البالد ونقول ان 
صوتكم ُسمع ورسالتكم وصلت 
ولنا الشرف ان نكون صدى لهموم 
ونتمنى  يشاركوا  لم  الذين  هؤالء 
من جميع الشركاء ان نبني واقعا 

سياسيا نطمئن اجلميع«.
وتابع احلكيم »شــكراً للمرجعية 
الدينية العليا التي لم تبخل عن 
النصح واالرشــاد والتوجيه بكل 
الظــروف واملنعطفــات اخلطيرة 
االنتخابات  ملفوضيــة  وشــكرنا 
علــى جهدها الكبيــر في إقامة 
واجــراء االنتخابــات فــي العراق 
بالرغــم بــكل ما يســجل من 
ثغرات اال انهــا تتميز في العديد 
من دول املنطقة وهناك منافسة 
حقيقيــة  وتعدديــة  حقيقيــة 
ومشــاريع وقوائم قدمت برامجاً 
العراقي  الشعب  وكان  وشخوص 
ومتنوعة  كثيــرة  خيــارات  امام 
هنا  مــن  املالحظات  كل  برغــم 
وهنــاك امنا هي علينا ان نعي بانه 
انتخابات مثالية في كل  ال يوجد 
دول العالم والعراق ليس استثناًء 
منها وان حصلت خروقات يجب ان 

ينظر لها باهتمام وشفافية«.
االنتخابــات  »مفوضيــة  ودعــا 
واجلهات القضائيــة اخملتصة الى 
تطمني الشــارع العراقي والقوى 
السياســية واملرشحني الذين لم 
احلقوق«  وإعطــاء  بالفوز  يحظوا 
والفرز  العــد  »أجهزة  ان  مبينــا 
االجتاه  في  خطوة  هي  االلكتروني 
ان  الصحيــح ولكــن املؤســف 
األجهزة لم توفق في سرعة اعالن 
النتائج والبد مــن الوقوف بعمق 
بالتالعب ببرمجة  أمام الشبهات 
هــذه الصناديق كمــا حصل في 
كركوك والبد من االن ان نبحث عن 
كيفية منع مثل هذه احلاالت لتتم 
للمفوضية  ونســجل  بشفافية 
جاءت  الطعونــات  اغلــب  بــان 
بالتصويــت اخلارج التــي لم تتم 
عبر أجهزة العد والفرز االلكتروني 
املشــكلة ليست  ان  يعني  وهذا 

فيها بل باحلالة الورقية«.
وراء االنتخابات  ولفت »أمــا مــا 

األولى  مهمتــني  أمــام  فنحــن 
األكبر  النيابية  الكتلة  تشــكيل 
رئيس  بتسمية  تكلف  التي  عددا 
تشــكيل  األخرى  واملهمة  الوزراء 
حتالف األغلبيــة الوطنية احلاكم 
مواصفات  نحــدد  ان  البــد  وهنا 
التحالف ونعتقــد ان هذا  هــذا 
يجب  للمكونات  العابر  التحالف 
ان يكون وطنيا من حيث الشكل 
واملضمون ويشــكل بقرار عراقي 
مســتقل دون تدخــالت خارجية 
ونعبر فيــه التخندقات واملذهبية 
دون متييز وان يحمل رؤية وبرنامجا 
واضحا في ادارة البالد في املرحلة 
املقبلة الننا بحاجــة الى برنامج 
تتفــق عليــه القــوى إلدارة هذا 

التحالف«.
وشدد »كما نحتاج الى فريق يكون 
قادرا علــى تنفيذ البرنامج ونحن 
بحاجة الى متكينه وزراء مختصني 
في كل وزارة وندعو الى تشــكيل 
حكومة تكنوقراط مختصني في 

املهام املكلفة بهم«.
وأكــد ان »يكون هــذا التحالف 
ومتضامنا  ومتعاضداً  منسجماً 
في قواه ونوابه ونريد حتالفا بني قوى 
مع  الكاملة  املســؤولية  تتحمل 
شــعبها في تنفيذ هذا البرنامج 
فالناس ســئمت  الناس،  وخدمة 
والكلمات  والوعــود  الشــعارات 
وتريد فريقا يعمل ويخدم« مشددا 
التحالف  هــذا  »يكــون  ان  على 
متوازنــا يحقق التــوازن الوطني 
ليطمئن شركاء الوطن واخلارج وال 
نرتضي حتالفاً يوحي باستعداء او 
استبعاد مصالح اي دولة تتعامل 

مع العراق«.
وأضاف ان »يكون هــذا التحالف 
القرار  على صناعــة  قــادراً  قوياً 
وتنفيذه ومتابعــة احلكومة التي 
تنفذ هذه القرارات ونريد ان يكون 
الى  الشــعارات  على حتويل  قادراً 
عمل ملموس«، مشيرا الى » اننا 
سنعمل مع شركائنا في الساحة 

الوطنية مع القوائم الفائزة لبناء 
ومن خالله  السمات  بهذه  حتالف 
نشكل حكومة خدمة ال حكومة 
أزمــة فقد ســأم الشــعب من 
ونريدها حكومة  االزمات  حكومة 
محاسبة ال محســوبية وهذا ما 
نعمل جاهدين  بــأن  اآلن  يتطلب 

على استعادة ثقة شعبنا«.
قانون ال فوق  »نريد حكومة  وأكد 
العراقيني  متثــل  ووطنية  القانون 
جميعــا ال على أســاس مذاهب 
نزاهــة ال  وقوميــات وحكومــة 
حكومة فساد ويجب التدقيق في 
مكامن  على  القادمــة  احلكومة 

الفاسد«.
وحذر بالقول »أقولها بصراحة أن 
أي حكومة تتشكل وال حتمل هذه 
املعايير لن نكون معها ولن نكون 
ما  منهــا وســنعمل بكل  جزءاً 
أوتينا من قوة لتقويضها« مؤكداً 
»ال نضع فيتو او خطاً أحمراً على 
أي من املرشحني ألي موقع أي من 

مع  للمسؤولية  تتصدى  القائمة 
الشــركاء في بناء هــذه الكتلة 
الوطنية«، مشــددا على« االلتزام 
باملدد الدســتورية في تشــكيل 

احلكومة املقبلة«.
وقدم احلكيم نصائح للمرشحني 
الفائزين فــي االنتخابات النيابية، 
اعتبر  الفائز  النائــب  أيها  قائال:« 
مبن ســبقك من النــواب فاقترب 
بيتك في  الشــعب وليكــن  من 
قلب الشعب ودع ابوابك مفتوحة 
للشــعب وكــن وطنيــا واعمل 
للعراق وال حتصر جهدك في صالح 
قومية او جهة سياسية لصاحلك، 
القانونيــة  باملواعيــد  والتــزم 
وكن  النــواب  مجلس  جللســات 
يقضا ومثابــرا في متابعة هموم 
الناس وتشــريع القوانــني واألداء 
الرقابي، وكن مهنياً في التعاطي 
العامة  املصلحة  وقدم  األمور  مع 
وكن  الشــخصية  املصالح  على 

ممثال للشعب العراقي«.

شؤون عراقية2

الحكيم يشدد على تشكيل تحالف
عابر للطائفية وحكومة خدمة

في الذكرى التاسعة لوفاة السيد عبد العزيز الحكيم
د. علي شمخي 

واخيــرا وصل مقتدى الصدر  الــى صناديق االقتراع 
وحاز فيها على االغلبية  التي جتعله قويا مقتدرا في 
فرض رؤيته السياسية لتشكيل احلكومة العراقية 
املقبلة ..خمسة عشر عاما مارس فيها الصدر شتى 
الوان التعاطي مع العملية السياسية وعاش فيها 
في حتول فريد مــن نوعه  ..بدأهــا  رافضا ومقاوما 
ومحاربا لالحتالل االميركي ثم مهادنا ثم مشــاركا 
في االنتخابات وممثال بتياره السياسي في السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية ثم محتجا على سياسات 
احلكومة ورافضا الداء البرملان ثم مقاطعا ومعتكفا 
ثم متظاهرا ثم معتصما وفي كل تلك احملطات بقي 
الصدر قريبا من النظام السياســي اجلديد ومتأثرا 
بتداعيات العملية السياسية املضطربة وتصاعدت 
االتهامات ضد ممثليه من النواب والوزراء باملشــاركة 
في مظاهر الفســاد وواجه هذه االتهامات بسرعة 
ونظم محاكمات خاصة صدرت فيها عقوبات الطرد 
والفصل للكثير من مؤيديه واتباعه وحاول ان يختار 
طريقا مســتقال ينأى فيه عن التجاذبات االقليمية 
والدوليــة التي حتيط باملشــهد العراقي وتســهم 
بتحديد اشكال ومالمح املواقف السياسية للعراق 
اجلديــد وتفرد الصدر من بني الزعماء على االحتفاظ 
بنزعته الدينيــة وتعزيز مكانة والــده الروحية بني 
اوســاط جمهــوره الشــعبوي واتخذهــم قاعدة 
سياســية في كل انتخابات وحــرص على ان يكون 
صوته معبرا عن الطبقات املسحوقة وعلى الصعيد 
اخلارجي ســعى الصدر لبناء  عالقات مع زعماء دول  
اجلوار العراقي واالقليمي من دون اثارة اي منهم ولم 
يفرط بالدعم الســعودي او القطــري او التركي او 
املصــري او االردني   وبقيت عالقة الصدر مع طهران 
وواشنطن محفوفة باحلذر والترقب ففيما اليخفي 
الصــدر قربه مــن اجلمهورية االســالمية ورفضه 
التعاون مع الواليات املتحدة االميركية واتهامه لها 
بالتدخل بالشــان العراقي ومطالبتــه لها بالكف 
عن هذا التدخل يخشــى الصدر في الوقت نفسه 
من مصادرة االيرانيني لــالرادة العراقية ويريد حتديدا 
لشــكل العالقة مع ايــران ويرفــض االنصهار في 
عواملها اخلفيــة ودعمها الالمحدود الحزاب وكيانات 
وشــخصيات سياســية عراقية الــذي تبتغي من 
ورائــه متثيل مصاحلها في العراق وتعزيز نفوذها ومع 
االعالن عن نتائج االنتخابات االخيرة يبدو املشــهد 
العراقــي هــذه املرة مختلفــا كثيرا عــن الدورات 
االنتخابية الســابقة فثمة مطبخ  سياسي جديد 
يولد في)احلنانة(   يريــد له الصدر ان يكون مطبخا 
عراقيا خالصا حترســه وتشــرف عليه  قوى عراقية 
متحالفة معــه  في حني ان االيرانيــني واالميركان 
مايزالون مصرين على  مشاركة العراقيني في اعداد 
وتهيئة الطبخــات داخل مطابخهــم اخلاصة في 
ســفارتيهما في العاصمة بغداد او في  واشــنطن 
وطهران ..الســؤال االهــم هو هل  تتولــى احلنانة 
في هــذه املرحلــة العصيبة مبفردهــا االعالن عن 
احلكومة اجلديدة وينطلق منهــا الدخان االبيض ام 
تصر واشــنطن وطهران على اقتسام املهمة وطبع 

بصماتهما على الورقة االخيرة  .؟؟؟

الحنانة - طهران - واشنطن !

تقـرير

د. أحمد القيسي*

الطاقة  وزيــر  بني  االجتماعات  بــدأت 
ومفاوضني  بيــري،  ريــك  األميركــي، 
سعوديني متّهد الطريق أمام الشركات 
األميركية لبيــع التكنولوجيا النووية 
إلــى اململكــة. ويبدو أن الســعودية 
ســترفض أي اتفــاق ال مينحهــا خيار 
تخصيب اليورانيوم مبستوى منخفض. 
ومع ذلك، تصّر الواليات املتحدة على أن 
»قاعدتها الذهبيــة« حتّظر هذا اخليار، 
كما جرى في اتفاق »١٢٣« الذي توصلت 

إليه مع اإلمارات العربية املتحدة.
وفي هــذا الصــدد، يأتي االنســحاب 
األميركــي األخير من االتفــاق النووي 
اإليراني، الذي اعترف بأنشطة تخصيب 
إيرانية محدودة، ليعزز هذه احلجة. وقال 
كريستوفر فورد، مساعد ترامب اخلاص 
بشأن منع انتشار األسلحة النووية، إن 
االتفاق النووي مع إيران ال يسّهل على 
واشنطن إصرارها على احلد من قدرات 
الــدول األخرى، كما يبدو أن إســرائيل 
ودول أخرى تعارض مطلب الســعودية 
إصرار  ولكــن  اليورانيوم.  بتخصيــب 
واشــنطن على فرض شروط مسبقة 
على األنشــطة النووية السعودية قد 
يعوق حتقيق هدف مكافحة االنتشــار 
النــووي املنشــود. وباملقابل، قــد تزّود 
روســيا أو الصني أو فرنســا أو كوريا 
اجلنوبية اململكــة مبطامحها النووية، 

التي تشمل القدرة على التخصيب.
في عــام ٢٠١٦، وّقعت الصــني اتفاًقا 
الســتثمار 2.43 مليــار دوالر من أجل 
بناء مجّمع صناعــي لتصنيع املعدات 
النووية في اململكة العربية السعودية. 
وجودها  بتوســيع  روســيا  من  ورغبًة 
قّدمت  فقــد  املنطقــة،  فــي  احملدود 
عرًضا مغريًــا لبناء مفاعالت نووية في 
ووّقعت  الســعودية.  العربية  اململكة 
روســاتوم، وهي مؤسســة حكومية 
روســية للطاقة النووية، على خارطة 
طريق للتعاون في االستخدام السلمي 
للطاقة النوويــة مع مدينة امللك عبد 
اهلل للطاقة الذريــة واملتجددة. بعبارة 
أخرى، قد ال حتظى واشــنطن بالقدرة 
الفرديــة على منــع الســعودية من 

تخصيب اليورانيوم.
وعلــى الرغــم مــن حــرص الرياض 
علــى توطيــد العالقات السياســية 
فقد  واشــنطن،  مــع  واالقتصاديــة 
تبحث عــن موردين آخريــن إذا أصرت 
أمريكا علــى قاعدتهــا الذهبية. وإذا 
رّسخت موسكو أسسها في اململكة 
ذلك  فســيكون  الســعودية  العربية 
مبثابــة ضربة لنفــوذ الواليات املتحدة 
وهيبتهــا اإلقليمية. وعالوة على ذلك، 
قد تدفع قدرة التخصيب الســعودية 
غير اخلاضعة لإلشراف دواًل مثل األردن 
وتركيــا ومصر إلــى املطالبة بحقوق 
مماثلة. وقد تشــّكل املعايير السعودية 
اخملتلفة عن تلك التي فرضتها أمريكا 
على اإلمارات سابقة قانونية عند جتديد 

النووية األمريكية مع  اتفاقية الطاقة 
مصر، واملقرر جتديدها في ٢٠٢١، وتركيا 
اتفاقيتها  التي ســيحل موعد جتديد 
في عــام ٢٠٢٣. وقد يشــير ذلك إلى 
موافقة أمريكا على أن تبدأ دول الشرق 

األوسط بالسعي وراء اكتساب قدرات 
بالتحريض على سباق  نووية، وقيامها 

تسلح نووي إقليمي.
ونظرًا للضغــوط الداخلية القوية في 
كل مــن اململكة العربية الســعودية 

والواليات املتحدة، ميكن التوصل إلى حل 
وسط من خالل املشــاركة األميركية 
في البرنامج النووي املدني الســعودي. 
ترامب  الرئيس  اقترح  وفي هذا الصدد، 
مشروًعا لبناء محطات الطاقة النووية 

في اململكة العربية الســعودية، على 
أمريكية  رئاستها شــركات  تتولى  أن 
الكتريك،  وســتنغهاوس  شركة  مثل 
مقابل الســماح بتخصيب اليورانيوم 
على األراضي السعودية. وبذلك تكون 
الواليات املتحدة مســيطرة متاًما على 
دورة الوقود النووي في اململكة العربية 
الســعودية. وهذا هو اخليــار األفضل 
إمكانية  من  للحــد  املتحدة  للواليات 
العربية الســعودية  جلــوء اململكــة 
إلى نشــاط ســري أو إلــى دول أخرى 
قد ال تطالــب الريــاض باالمتناع عن 

التخصيب.
فــي الوقــت الراهــن، يتنافــس احتاد 
مــن الشــركات األميركيــة بقيــادة 
وســتنغهاوس مع عروض من شركات 
روســية وصينيــة وفرنســية وكوريا 
اجلنوبية لتقــدمي عطاءات قد تؤدي إلى 
بنــاء ١٦ مفاعالً على مدى الســنوات 
اخلمس والعشرين املقبلة. فقد تكسر 
واشــنطن من حــدة موقفهــا حول 
تخصيب اليورانيوم الســعودي لدعم 
تعهد ترامب بتجديد الصناعة النووية 
وبالتالــي، جتتمع احلجج  األميركيــة. 
التجارية واجليوسياسية لترّجح بعض 
املرونــة األميركية في هــذه القضية 

املثيرة للجدل.
فيمكــن التفــاق نــووي مــرن مــع 
الســعودية أن مينــح واشــنطن حق 
النقــض )الفيتو( ضد أي مســتويات 
خطيرة لتخصيب الوقــود النووي في 
وذلك  الســعودية،  العربية  اململكــة 

املفروضة  الدولية  القيود  مع  متاشــًيا 
على التخصيب اإليرانــي. على الرغم 
القاعدة  لقيود  الســعودية  رفض  من 
باســتئناف  مهتمة  أنها  إالّ  الذهبية، 
الواليات  تقبلها  اتفاقية  احملادثات حول 
املتحدة وتســتجيب لشــواغلها في 
الرياض  فتفضل  النووي.  االنتشار  منع 
احلصــول على دعــم من واشــنطن 
لتطوير برنامجها النووي وفًقا لقواعد 
معاهدة عدم االنتشار، بدالً من تطويره 

سرًا مبساعدة دول أخرى.
إذًا، يشــّكل الكونغــرس األميركــي 
العقبة الرئيسية التي تعترض سبيل 
الســعودية  العربية  اململكــة  توقيع 
التفــاق نووي مــع الواليــات املتحدة. 
حيــث وإن مت التوصــل إلــى اتفاق بني 
اململكــة العربيــة الســعودية وإدارة 
ترامب، فيمكن للكونغرس إما أن يعيق 
الصفقة أو يضيف بنودًا متنع الواليات 
املتحدة مــن بيــع التكنولوجيا التي 
الســعودية  العربية  اململكة  حتتاجها 
لتخصيب اليورانيوم. وبالتالي، ال بد من 
الكونغرس حول  إجراء مشــاورات مع 
االستعجال،  املســألة على وجه  هذه 
متهيًدا للتوصل إلــى حل واقعي يعود 
بالفائدة على الطرفــني- وهو حل من 
شــأنه أن يبقي الواليــات املتحدة في 
موقع الريادة مع حليفتها الرئيســية 
الســعودية، فــي اجملال النــووي وفي 

القطاعات احليوية األخرى أيًضا.

*عن معهد واشنطن.

تمّسك الواليات المتحدة بالقاعدة الذهبية النووية سيدفع السعودية نحو دول أخرى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثاء،  أمس  االحتادية،  احملكمة  أعلنت 
أنها ردت طعناً بعدم دستورية قرار ميّلك 
املواطنني قطع أراٍض بأسعار رمزية مع 

قروض شرط إنشاء حضانة عليها.
الرســمي للمحكمة  املتحــدث  وقال 

إياس الساموك في بيان تلقت "الصباح 
اجلديــد" نســخة منــه، إن "احملكمة 
برئاسة  جلسة  عقدت  العليا  االحتادية 
القاضــي مدحــت احملمــود وعضوية 
دستورية  بعدم  للطعن  كافة،  القضاة 
القرار رقــم )251( الصادر فــي 23/ 3/ 

1986"، مبيناً أن "القرار موضوع الطعن 
ينــص على متليك قطــع أراض معينة 
لغرض إنشاء دار حضانة عليها وبسعر 

رمزي )مركزي(، مع قروض".
وأوضح الساموك، أن "املدعية حصلت 
علــى األرض لكنها لم تقم بإنشــاء 

احلضانــة عليها خالل مــدة القروض 
املمنوحــة لها، وأقيمــت عليها دعوى 
بطلب سحب قطعة األرض منها، ومن 
ثم أقامت املدعيــة دعوى أمام احملكمة 
االحتاديــة العليا تطلــب احلكم بعدم 
دستورية القرار رقم )251( لسنة 1986 

أن املصادرة غيــر جائزة مبوجب  بحجة 
املادة )23( من الدستور".

وأضــاف، أن "احملكمــة االحتادية العليا 
موضوع  القــرار  دراســة  وبعد  وجدت 
الطعن أن بقاء ملكيــة االرض مقرون 
فهي  القــرار،  اشــترطه  مــا  بتنفيذ 

ملكية حتت شرط فاســخ وال تستقر 
إال اذا نفذ من ملكت له ذلك الشــرط، 
بخالفه وجوب أن تســحب االرض، وأن 
واالستعادة  الســحب  عملية  سميت 

بـ)املصادرة(".
وتابع، أن "احلكم أكد أن )القرار( موضوع 

الطعن جــاء متوازناً، ورضي من ملكت 
األرض لــه وفق بنوده ومنها اســتعادة 
هــذه امللكيــة في حالة عــدم حتقيق 
شروطه، من ثم قررت احملكمة االحتادية 
العليا رد دعوى املدعية لعدم استنادها 

إلى سند دستوري".

رد الطعن بعدم دستورية قرار تمليك أراض بأسعار رمزية

وزير الطاقة األميركي ريك بيري ومفاوضون سعوديني



 
بغداد – هجوم مسلح

 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امــس الثالثاء أن مدنياً قتل 
بهجوم مســلح في منطقة الرشاد 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
يستقلون ســيارة حديثة أطلقوا يوم 
امس النــار من اســلحتهم الكامتة 
باجتــاه مدني فــي منطقة  للصوت 
الرشاد، شــرقي بغداد، ما أسفر عن 
مقتله على الفور، فيما الذ املسلحون 
بالفــرار" ، مضيفــا أن "قــوة أمنية 
وصلت الى املكان فــور تلقيها بالغاً 
باحلادث، وقامت بنقل جثة القتيل الى 
الطب العدلي، فيمــا فتحت حتقيقا 
باحلادث لكشــف اجلهــة التي تقف 

وراءه". 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن املتحدث االعالمي باســم قيادة 
شــرطة ديالى امس الثالثــاء اعتقال 
بقضايــا جنائية  ســتة مطلوبــني 
مختلفة فــي مناطــق متفرقة من 

احملافظة.
وقال املتحدث االعالمي العقيد غالب 
العطيه إن "مفارز من شــرطة ديالى 
اعتقلــت ســتة مطلوبــني بقضايا 
جنائية مختلفة في مناطق متفرقة 
من احملافظة" ، مضيفا أن "املعتقلني 
رهن االحتجاز فــي مراكز امنية عدة 

الستكمال التحقيقات معهم".

صالح الدين – تفكيك عبوة 
شــرطة  في  امنــي  مصــدر  اكــد 
محافظة صالح الدين امس الثالثاء ان 
قوة امنية متكنت بالتعاون مع مكتب 

املتفجرات فــي القضاء من رفع عبوه 
ناســفة من مخلفات داعش االرهابي 
حتــوي بداخلها على نتــرات االمونيا 

وفتيل قدح. 
وأشــار املصدر االمني الــى ان القوة 
االمنية قامت برفع العبوة الناســفة 
التــي تعد مــن مخلفــات التنظيم 
االرهابــي وتســليمها الــى اجلهــة 

اخملتصة. 

االنبار – عملية تطهير  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء ان القوات االمنية 
متكنت من تفكيك 100 عبوة ناسفة 
من مخلفات عصابات داعش االرهابية 
كاشــي  معمل  داخل  مزروعة  كانت 

شرقي احملافظة .
وقــال املصــدر أن "القــوات األمنية 
فــي قيــادة عمليــات شــرق االنبار، 

متكنت وخــالل عملية تطهير معمل 
الكاشــي في  ومعمــل  األســفلت 
منطقة الشــهابي، مــن إتالف 100 

عبوة ناسفة".
وأضــاف املصــدر االمنــي ان القوات 
"عثــرت على خمس عبوات ناســفة 
عبــارة عن جليــكان ســعة 20 لتر 
وعوجلــت موقعيا كما طهرت القوات 
األمنية طريقــاً بطــول 50 متراً في 

منطقة الهياكل". 

النجف – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة النجــف، امس 
الثالثــاء، عــن القبض علــى ثمانية 

مطلوبني وسارق في احملافظة.
وقــال املصــدر إن "مكافحــة اجرام 
النجــف ألقت القبــض على ثمانية 
مطلوبــني علــى وفق مــواد قانونية 

مختلفــة فــي أماكــن متفرقــة"، 
مشــيراً الــى " إحالتهــم للقضاء 
لينالــوا جزاءهم العــادل" ، مضيفاً 
ان "مكافحــة اجــرام النجف القت 
القبض على ســارق متلبســاً باجلرم 
املشهود في احدى مناطق مقبرة وادي 

السالم ".

املثنى – تفجير مخلفات 
افاد مديــر الدفاع املدنــي مبحافظة 
املثنــى امــس الثالثاء، عن اســباب 
االنفجار الذي وقع في مدينة السماوة 

التابعة ملركز احملافظة .
العميد  املدنــي،  الدفاع  مديــر  وقال 
محمــد جاســم محمــد أن "صوت 
األنفجــار الذي ســمع فــي مدينة 
الســماوة مركز احملافظــة، نتج عن 
تفجيــر خمللفــات حربيــة مــن قبل 
مديريته بالتعــاون مع قيادة عمليات 

الرافديــن" ، مبينــا ان "هذه اخمللفات 
وجمعت  العسكرية  للعمليات  تعود 
قبــل فترة في مكان مســيطر عليه 
والتخلــص منها"،  ليتــم تفجيرها 
مشــيرا الى ان "العملية متت بشكل 

جيد ومن دون مشاكل "

نينوى – عملية امنية 
اعلن املتحدث باســم وزارة الداخلية 
امــس الثالثاء، عن اعتقال مســؤول 
مفــارز الهاون في "داعــش" بعملية 

امنية جرت في ايسر املوصل.
وقال املتحدث باســم الــوزارة اللواء 
سعد معن ان "شــرطة نينوى وبناًء 
القت  إســتخبارية  على معلومــات 
القبض على اجملرم املسؤول عن مفارز 
الهاون في عصابــات داعش اإلرهابية 
والصــادر بحقه مذكــرة قبض على 
وفــق املادة ٤ \ ١ إرهــاب" ، مضيفا ان 

"اعتقاله جاء في منطقة حي البكر 
في اجلانب األيسر ملدينة املوصل".

البصرة – اعتقال متهم 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الثالثــاء، أن قوة أمنية 
مــن خلية الصقــور االســتخبارية، 
عثرت على جثة تعود الى شــاب كان 
أحد  على  القبض  وألقــت  مختطفاً 

املتهمني بارتكاب اجلرمية.
وقال املصــدر إن "شــاباً تعرض الى 
االختطاف قبل يومــني، وقتل بإطالق 
النار عليــه، ومن ثم إخفــاء جثته"، 
مبينــاً أن "الفريــق التكتيكي خللية 
الصقور االســتخبارية ألقى القبض 
اجلرمية،  بارتــكاب  املتهمني  أحد  على 
وعثر على جثة اجملنــي عليه مدفونة 
في إحدى املناطق الواقعة ضمن مركز 

احملافظة". 

مجهولون يشنون هجوما في منطقة الرشاد شرقي بغداد * تفكيك 100 عبوة من مخلفات داعش شرقي األنبار
اعتقال 8 مطلوبين بعملية دهم بعدد من مناطق النجف * اعتقال مسؤول مفارز الهاون في "داعش" أيسر الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني، أمس الثالثاء، بأن القوات األمنية 
اعتقلت ما يســمى بـ"مسؤول االعدامات" لدى 
تنظيم "داعش" في قضاء احلويجة جنوب غربي 

كركوك.
وقال املصــدر في تصريح صحفــي، إن "القوات 
األمنية و بناًء على معلومات استخبارية دقيقة 
اعتقلت مسؤول االعدامات لدى عصابات داعش 
االرهابية املدعو أبو وهاب العراقي بعملية نوعية 
قامت بها القــوات األمنية ليالً أدت إلى اعتقاله 
مــع أربعة من مرافقيه كانوا متواجدين في أحد 

املنازل في منطقة الزاب في قضاء احلويجة".
وأضاف املصــدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، أن "اإلرهابي أبو وهــاب متورط بالعديد 
من جرائم القتل واالختطاف ونصب السيطرات 
الوهمية في قضاء احلويجــة، حيث عثرت معه 
على خرائــط وخطط لألهداف التــي تروم تلك 

العصابات مهاجمتها".
وكان القائد العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء 
حيدر العبــادي أعلن، اخلميس )5 تشــرين األول 
2017(، حترير مدينــة احلويجة من قبضة تنظيم 

"داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت إدارة ســد ســامراء مبحافظة صالح 
الدين، عــن مترير كميات من امليــاه باجتاه بغداد 
وصلت الى 500 متر مكعب بالثانية خالل االيام 

القليلة املاضية.
وقال مدير الســد، رئيس مهندســني اقدم كرمي 
حســن حمادي في تصريح صحفي ان "كميات 
املياه املمررة من السد باجتاه بغداد تراوحت خالل 
االيــام القليلة املاضية ما بــني 398 ـ 500 متر 
مكعب بالثانية، فيما تراوحت نسب املياه احملولة 
ايضا من الســد الى بحيرة الثرثار ما بني 260 ـ 

1307 أمتار مكعبة بالثانية".
واضاف ان "مترير تلك الكميات جاء وفق تعليمات 
املركز الوطني الدارة املوارد املائية واالحتياج املائي 
لبغداد والفائض يحول الــى بحيرة الثرثار التي 
تعد مبثابة خزان ماء كبير، اذ تبلغ طاقتها اخلزنية 

85 مليار متر مكعب".
وبني حمادي، ان " ســد ســامراء وناظم الثرثار 
الرئيسة على نهر  يعدان منظومة الســيطرة 

دجلة".

اعتقال "مسؤول 
اإلعدامات" لدى داعش 

في الحويجة

إطالق المياه من سد 
سامراء الى بغداد 
لمواجهة الشحة

الملف األمني

تقارب كبير بني سائرون والنصر 
والوطنية والقرار والدميقراطي بعيد عن 

التخندق واحملاصصة
وفــي الســياق، زار زعيم حتالــف القرار 
العراقي اســامة النجيفــي، زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصــدر في مقر اقامته 

ببغداد.
واكد الزيــارة التي لم ترشــح عنها اية 
تفاصيــل، املكتب اخلاص للصدر، في بيان 
صحفي تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منه، أورد ان الصدر "استقبل مبقر اقامته 
فــي العاصمة بغداد اليــوم، نائب رئيس 
اجلمهورية ورئيس حتالــف القرار العراقي 

اسامة النجيفي".
البيان، على "رؤيته  وأكد الصدر، بحسب 
للمرحلــة املقبلة والتي يجب أن تســير 
مبنهج وطني خالص وبعيداً عن النظرات 
الضيقة والفئويــة والنزول عند تطلعات 
املواطنــني فــي العيــش بســالم وامان 
وتوفير كافة اخلدمات لهم وإبعاد شــبح 

الطائفية".
وفي ظهــر امس اســتقبل الصدر أيضا 
وفداً من احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
للحزب فاضل  العام  الســكرتير  برئاسة 
ميراني، وعضوية خســرو گوران، وبنگني 
ريكاني، وشوان محمد طه، وأوميد صباح.
وســبقت هاتني الزيارتني، زيــارة الدكتور 
اياد عالوي ليل امس األول االثنني للســيد 
مقتدى الصــدر، اتاحت لهمــا التباحث 
السياسية وضرورة  العملية  تطورات  في 

االبتعاد عن االصطفافات والتخندقات.
وقــال مكتــب الصــدر في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد، نســخة منــه ان "زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل في 
مقر إقامته ببغداد نائب رئيس اجلمهورية 

ورئيس القائمة الوطنية اياد عالوي".

واضاف البيان "جرى خالل اللقاء مناقشة 
السياســية  العمليــة  آخــر تطــورات 
وأهمية العمل مببــدأ الوطنية احلقيقية 
واالبتعــاد عــن كل أنــواع االصطفافات 
والتخندقات"، مشيرا الى انه "مت التركيز 
على ســد الثغرات التي تكتنف العملية 
السياسية واإلســراع بتشكيل احلكومة 
لتقوم مبســؤولياتها"، واكد الصدر خالل 
البيان، "على أولويات الشعب العراقي في 
محاربة الطائفية والفساد وتثبيت أسس 
العدالــة االجتماعية والتنعــم بخيراته 

وموارده".
التيار الصــدري مقتدى  ان زعيــم  يذكر 
املاضية  الفتــرة  الصدر اســتقبل خالل 
عددا من قادة الكتل بينهم رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ورئيس تيــار احلكمة عمار 
احلكيم الذي حدد امس الثالثاء مواصفات 
التحالــف املشــكل حلكومــة االغلبية 
الوطنيــة على اســاس القــرار العراقي 
املستقل، فيما أكد أنه ليس للحكمة اي 

خطوط حمر على اي مرشح او اي كيان.
وقــال احلكيم فــي بيان صحفــي تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منــه، إن "من 
مواصفــات التحالف املشــكل حلكومة 
للمكونات  بعبــوره  الوطنية،  االغلبيــة 
شــكال ومضمونا وبتشكله على اساس 
القرار العراقي املســتقل، وبحمله لرؤية 
وبرنامج واضــح الدارة البالد بحضور فريق 
من اخملتصني واخلبراء ومنسجما ومعضدا 
بنوابه، وبقوى قادرة على حتمل املسؤولية 
ان يكون متوازنا ومطمئنا للشــركاء دون 
اســتعداء اي دولة امنا االســاس هو بناء 
املصالح املشــتركة"، الفتا الــى أن "تيار 
احلكمــة الوطني لن يكون جــزءا من اي 

حكومة ال تتوفر فيها هذه املعايير".
ودعا احلكيــم الى "حكومــة تكنوقراط 

ســواء كانــت مــن السياســني ام من 
غيرهم".

القضاء ينظر طعناً على مواد 
تشريعية حتّول النائب إلى وزير

ولفت األســدي إلى أن "النائب مت اختياره 
التشريعية  السلطة  في  للعمل  اساساً 

بوصفه عضوا في مجلس النواب".
وبــني أن "قســماً من النــواب قفزوا من 
الســلطة التشــريعية إلــى التنفيذية 
للعمــل وزراء وهــذه مخالفــة كبيــرة 

دستورية وضد إرادة املواطن".
وأكــد املدعي أن "االنتخابــات في العراق 
تكون علــى وفق القوائــم املفتوحة هذا 
يعني أن املواطن يقوم بانتخاب الشخص 
بذاته، ومن ثم تكون لشــخصية النائب 
محل اعتبار بالنسبة للناخب وبالتالي ال 
يجوز اســتبداله اال في احلاالت املنصوص 

عليها في الدستور".
وأورد أن "قانون اســتبدال اعضاء مجلس 
النــواب رقــم )6( لســنة 2006، وينص 
فــي مادته )1/ أوالً( علــى أن النائب يفقد 
عضويته البرملانية )اي مســتقيل( عندما 
يتبوأ منصبــاً في الســلطة التنفيذية 
سواء في رئاســة اجلمهورية أو احلكومة، 
وهو ما ذهبت اليــه املادة )15( من النظام 

الداخلي جمللس النواب".
وأكمل االســدي بالقول أن "هذا التوجه 
يخالــف املادة 49/ خامســاً، نص على أن 
يعالج حاالت  النواب يسن قانوناً  مجلس 
اســتبدال اعضائــه عند االســتقالة أو 
االقالة أو الوفاة، وهــي حاالت وردت على 
ســبيل احلصر، لكن القانون اضاف حالة 
اخرى وهي أن يشغل منصباً تنفيذياً، ومن 

ثم اقمت طعناً على هذا االساس".
مــن جانبه، ذكر اخلبيــر القانوني محمد 

علي فــي تعليق إلى "الصبــاح اجلديد"، 
أن "هكذا دعاوى يجــب أن يخاصم فيها 
رئيس مجلس النــواب/ اضافة لوظيفته، 
ألن الطعن ينصب على مواد تشــريعية 

اصدرها اجمللس".
وأضاف علــي ان "احملكمة االحتادية العليا 
سوف تنظر في طعن املدعي على اساس 
مخالفته للدســتور وهل أن في نصوصه 

ما مينع استيزار النائب".
ولفــت إلــى أن "مجلس النــواب وخالل 
دوراته السابقة قام باستبدال العديد من 
االعضاء نتيجة استيزارهم، وكان اخرهم 

وزير الداخلية قاسم االعرجي".
واســتطرد علي أن "البديل يكون اخلاسر 
الذي نــال اكبر عــدد من االصــوات من 
نفس كتلــة ومحافظة النائب الذي جرى 

استيزاره".
وبني علي أن "مضمون دعوى املدعي يعني 
أيضا أن مرشــح الكتلــة النيابية االكثر 
عدداً ملنصب رئيــس مجلس الوزراء يجب 
ان ال يكون نائباً ومن ثم يجري اســتبعاد 
اهم املرشحني احلاليني مثل زعيم ائتالف 
النصر حيدر العبــادي وزعيم ائتالف دولة 
القانون نــوري املالكي كونهــم قد نالوا 

مقعداً نيابياً مبوجب االنتخابات".

الكهرباء : فقدنا 800 ميكا واط من 
أجل إضافة 1000 جديدة

فضالً عن اضافــة طاقة مقدارها )١٠٠٠( 
ميكا واط للمنظومــة الوطنية برغم ان 

العمل تزامن مع ارتفاع درجات احلرارة".
واشار الى ان "الوزارة جادة بإضافة طاقات 
املنظومة قبل شــهر  لتعزيــز  جديــدة 
حزيران، حيث انها ستدخل اشهر الصيف 
احلالي بقدرات انتاجية هي االعلى قياساً 
يحقــق جتهيز  مبا  املاضيــة  بالســنوات 

بغداد  العاصمة  للمواطنني فــي  مرضي 
واحملافظات".

تخصيص مليارين و200 مليون دينار
لـ 80 معاملة من املتضررين في قضاء 

الفلوجة
وتابع ان" املبالــغ التي رصدت للمعامالت 
املنجزة ستســاعد املواطنــني في إعادة 
هياكل املنازل وبعــض املباني ولكنها لن 

تكفي إلعادة اعمارها بالكامل" .
الى ذلــك أعلنت األمانــة العامة جمللس 
الوزراء، في وقت ســابق، عن إطالق مبالغ 
التعويضات للمتضــررة ممتلكاتهم جراء 
العمليات االرهابية في بغداد واحملافظات.

وذكرت األمانة في بيان لها تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نسخة منه، ان "اللجنة 
املركزيــة لتعويــض املتضرريــن جــراء 
العســكرية  واألخطاء  احلربية  العمليات 
والعمليات اإلرهابية فــي األمانة العامة 
جمللــس الوزراء، اعلنــت، إطالق تخصيص 
املتضررة  للمواطنني  التعويضــات  مبالغ 
ممتلكاتهــم في بغــداد واحملافظات الذين 
صدرت لهم قرارات تعويضية عن األضرار 
التي حلقت مبمتلكاتهم نتيجة العمليات 
وفقا  العســكرية،  واالخطاء  اإلرهابيــة 

للقانون رقم 20 لسنة 2009 املعدل".

"األزمات الدولية" تدعو السعودية 
لعدم حتويل العراق ساحة خلفية 

للحرب مع إيران
وأضافت مجموعــة األبحاث ومقرها في 
بروكســل أن "القدرة املاليــة للمملكة 
متنحها القوة، ولكن ليس مبا فيه الكفاية 

لفرض آرائها".
ورحبت مجموعــة األزمات الدولية بعودة 
االهتمام السعودي إلى العراق بعد غياب 

دبلوماسي عنه اســتمر ربع قرن، إال أنها 
حــذرت "في حال حاولــت الرياض القيام 
بالكثير فــي وقت مبكر، فإنها ســتجد 
نفسها غارقة في البيروقراطية والفساد- 

أو حتى استجالب رد فعل إيراني".
ونصح التقرير السعوديني مبواصلة تعزيز 
الدولة العراقية، وهو هدف يســعى إلى 
الكثير من العراقيني، والتركيز على إعادة 
اإلعمار وإحداث الوظائف والتجارة إضافة 
إلى حتقيق املصاحلة بني الطوائف العراقية 
اخملتلفة، "مع التركيــز على حتقيق توازن 

في االستثمارات في سائر أنحاء البالد".
الرياض أيضــا إلى ضرورة  التقريــر  ودعا 
النظــر فــي إجــراءات "لالعتــراف علنا 
باملذهــب الشــيعي كإحــدى املــدارس 
اإلســالمية" و"إســكات اخلطاب املعادي 
للشيعة الذي يعتمده رجال دين يقيمون 

في السعودية".
باملقابل دعا التقرير إيران إلى "تشــجيع 
جهود العــراق الرامية لتنويــع حتالفاته 

اإلقليمية".
ويشــير مراقبون الى أن العراق الواقع بني 
القوتني املتنازعتني في الشــرق األوسط، 
الشيعية"،  وإيران  الســنية  "السعودية 
قد يشهد حتوال سياسيا بعد االنتخابات 
املاضي  األسبوع  التي جرت  التشــريعية 
وتصّدرهــا حتالف مدعوم مــن "الزعيم" 

مقتدى الصدر.
وحّل في االنتخابات في املركز الثاني حتالف 
الفتح املمثل لفصائل احلشــد الشعبي 
التي يقودها هادي العامري رئيس منظمة 
بــدر. ولعبت هذه الفصائل دورا حاســما 
العراقية خالل  األمنية  القوات  في إسناد 

معاركها ضد تنظيم "داعش".

قمة كيم وترامب في صلب محادثات 

الرئيس الكوري اجلنوبي في البيت 
األبيض

لكــن بعد عدة هفــوات لترامــب، حتوم 
شــكوك جدية االن بشأن استعداد كوريا 

الشمالية لنزع اسلحتها النووية.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، نددت 
كوريــا الشــمالية مبطالــب الواليــات 
النووي  الســالح  عن  "التخلي  املتحــدة 
اللحظة  من جانب واحــد" والغت فــي 
مع  املســتوى  رفيع  اجتماعــا  االخيــرة 
اجلنوب احتجاجا على تدريبات عســكرية 

مشتركة بني سيول وواشنطن.
ورد ترامب بالقول إن االجتماع رمبا يحصل 

أو ال يحصل.
وحذر نائــب الرئيس االميركي مايك بنس 
في مقابلة مساء االثنني من أن "ال شك" 
فــي أن ترامب ســيكون على اســتعداد 
لالنســحاب مــن احملادثات مــع كيم اذا 
بــدا أنها لن تفض الــى نتائج مؤكدا بأن 
الرئيس ال يســعى إلى حتقيــق نصر في 

العالقات العامة.
وقال بنس إن إدارتي الرئيســني األسبقني 
بيل كلينتون وجورج بــوش "خدعتهما" 
الشمالية عندما حاولت واشنطن  كوريا 
في السابق حمل بيونغ يانغ على التخلي 
عن سالحها النووي، لكن االدارة احلالية لن 

ترتكب نفس االخطاء.
وقال بنس في مقابلة مع شبكة فوكس 
نيوز االخبارية "سيكون خطأ فادحاً لكيم 
جونــغ اون ان يعتقــد أن بإمكانه خداع 

دونالد ترامب".
فاجــأ ترامب كثيرين ايضــا بعرضه على 
كيم ضمانة امنية صريحة تســمح له 
بالبقاء في الســلطة، وأملح إلى أن التغير 
املفاجئ على ما يبدو في موقف كيم جاء 
بطلب من الزعيم الصيني شي جينبينغ.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

املبارك،  رمضان  شــهر  مبناسبة 
تطوعيــة  حمــالت  انطلقــت 
واسعة في مدينة املوصل لتوزيع 
مساعدات غذائية على العائالت 
املتعففة فــي امين املدينة، حيث 
)تطــوع معنا(  قامــت منظمة 
بتوزيــع 1500 حصة غذائية في 
غضون 5 ايام والتوزيع مســتمر، 
مبشاركة 90 متطوعا ومتطوعة، 
فيما قال ناشــط موصلي انهم 
رفضوا تسلم مساعدات غذائية 
من جهــات سياســية من اجل 
احلفاظ على استقاللية املنظمة 
والتركيز على عملها االنســاني 

البحت.
وقال عمر محمد مســؤول فريق 
)تطــوع معنا( فــي املوصل، في 
حديث لــه الى "الصباح اجلديد" 
ان "فريقنــا التطوعي مكون من 
90 شــابا وشــابة، بواقع 65 من 
الذكــور والبقية من االناث، وقام 
بتوزيــع 1500 حصة غذائية في 
املنطقة القدميــة باجلانب االمين 
من مدينة املوصل على العائالت 
االيام  في  واملتضــررة،  املتعففة 
اخلمس االولى من شــهر رمضان 
املبارك، وستســتمر حملتنا الى 
االيــام املقبلة ونأمل توزيع املزيد، 
علما ان كل شيء يتعلق بالدعم 

الذي نحصل عليه".
الغذائية  "الســلة  ان  وأضــاف 
13 مفردة غذائية  الواحدة تضم 
الرز،  الزيــت،  مثــل  اساســية، 
الســكر، الشــاي، الفاصوليــا، 
البرغــل، العدس، الســباغيتي، 
املعكرونة، شربت وغيرها، والوزن 
االجمالــي يبلغ نحــو 20 كغم، 
وسعرها في الســوق يتجاوز الـ 
25 الــف دينار، علمــا ان احلصة 
العائلة  الواحــدة قــد تكفــي 
الى  اســبوع  من  لفترة  الواحدة 
اسبوعني، وهذا يتوقف على عدد 

افراد االسرة الواحدة".
وحــول اليــة التوزيــع وكيفية 
تشخيص العائالت املتعففة، افاد 

محمد بالقول "قبل التوزيع قمنا 
ميدانيةعلى  كشــوفات  باجراء 
وكل  البيــوت،  وعلى  املنطقــة 
منزل يستحق املساعدة جنهزهم 
بباج )بطاقة( خاصــة، كي يأتي 
حصتــه  ويتســلم  صاحبهــا 
بنفســه، لتجنب ان يأتي آخرون 
على  ونعتمد  حصتــه،  ويأخذوا 
ورقم  التموينية  البطاقــة  رقم 
باملشمولني  املوبايل حيث نتصل 
التوزيع،  وزمــان  مبكان  ونبلغهم 

لتجنب اية فوضى قد حتصل".
"بطبيعــة  بالقــول  ومضــى 
احلــال هنالك في بعــض املنازل 
املشــمولة قــد يكــون هنالك 

او حتى ثالثة،  بطاقتني متوينيتني 
لكننــا نــوزع لكل منزل ســلة 
غذائية واحدة، النه ال ميكن توزيع 
للمنزل  واحــدة  حصة  من  اكثر 
الواحد بسبب إمكانيتنا ورغبتنا 
في تغطية اكبر مســاحة وعدد 
ممكــن مــن الفقــراء واملعوزين، 
علمــا اننا نقــوم حاليــا بجرد 
من  الفقيرة  للعائــالت  موقعي 
اهالــي اجلانب االميــن، من الذين 
يقطنون في املــدارس والهياكل 
باجلانب االيســر ومــن املؤمل ان 
نــوزع عليهم قريبــا جدا حصة 

غذائية".
وبخصــوص امكانية اســتمرار 

اوضح  رمضــان  طــوال  احلملة 
محمــد بالقــول "اســتمرارية 
التبرعات  علــى  يتوقف  التوزيع 
نقدم  اننــا  التي تصلنــا، حيث 
اجلهات  الــى  دراســات جــدوى 
املانحة كاملنظمات اخليرية، وحال 
توفير الدعم نقــوم بتوزيع املواد 
ونحــن نعمل فقط  الغذائيــة، 
كمتطوعني ال اكثر في ســبيل 
مساعدة اهلنا في هذه الظروف 

غير الطبيعية".
وتابــع "منظمة )تطــوع معنا( 
ال تعمــل فقــط فــي اجلانــب 
االغاثي، بل فــي اجلانب التنموي 
اطاللة  بسبب  لكن  والتثقيفي، 

الناس  وحاجــة  رمضان  شــهر 
للمــواد الغذائيــة ركزنــا على 
التوزيــع االغاثي حاليــا، ونؤكد 
ان دعمنا مســتقل ونتعامل مع 
منظمات واشــخاص مستقلني 
ليس لهم اي انتماء سياســي او 
ووصلنا  وانتخابية،  حزبية  قوائم 
دعم سياســي من طرف ما قبل 
فتــرة، لكننا رفضناه الســباب 
منها للحفاظ على استقالليتنا 
اجلانب  في  والعمل  واالســتمرار 
االنســاني بعيــدا عــن العمل 
وسنسعى  واحلزبي  السياســي 
للمحافظة على هذه التوجهات 

االنسانية البحتة".

وأوضح محمد "ممــا لفت نظرنا 
من ظاهرة جميلة في املوصل، ان 
كل الفرق التطوعية وامليسورين 
واحملال يدعمون  وحتى املطاعــم 
اهلنا في اجلانــب االمين، بل حتى 
ان بعــض االطبــاء يدعمونهم 
منهــم  للمرضــى  ويجــرون 
الكشــوفات الطبيــة مجانــا، 
وهــذه املبادرات اظهــرت املعدن 
بشــتى  املوصل  الهالي  الطيب 
شــرائحهم، ونحــن نؤكــد انه 
بهكذا مبادرات فان املوصل بخير 
واهلها بخير وستعود افضل من 
قبل، بتعاون وتكاتف اهلها ودعم 

احملبني واالصدقاء".

فريق )تطوع معنا(: 
فريقنا التطوعي مكون 
من 90 شابا وشابة، 
بواقع 65 من الذكور 
والبقية من االناث، وقام 
بتوزيع 1500 حصة 
غذائية في المنطقة 
القديمة بالجانب االيمن 
من مدينة الموصل 
بين العائالت المتعففة 
والمتضررة، في االيام 
الخمس االولى من 
شهر رمضان المبارك، 
وستستمر حملتنا الى 
االيام المقبلة ونأمل 
توزيع المزيد

بحملة تطوعية وبمشاركة 90 شابًا وشابة

توزيع 1500 سلة غذائية للمتعففين خالل 5 أيام بأيمن الموصل
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

الهندســية  املــاكات  حققت 
والفنيــة العاملــة فــي تطوير 
نهر العشــار في مدينة البصرة 
اجناز  10 كــم نســب  وبطــول 
املشــروع  أعمال  فــي  متقدمة 
التــي تتضمن العديد من أعمال 
والتي تستمر في شهر  التطوير 
رمضان املبارك اآلن بوجبات عمل 
العمل  إلجناز  ونهارا  ليا  تتواصل 

قبل نهاية العام احلالي  .

متابعة متواصلة للمشروع 
من وزير النفط

املهندس كاظم  املشــروع  مدير 
»الصباح  اصطحــب  عبدالرزاق 
اجلديد« في جولــة ميدانية في 
مواقــع العمل والتــي متتد على 
طــول 10 كم وكانت فرق العمل 
ماهو  وفق  علــى  واجباتها  تؤدي 
مخطط لها في شتى التفاصيل 
التي تتضمنها أعمال املشــروع 

على ضفتي نهر العشار .
وأشــار عبدالرزاق خــال اجلولة 
الــى ان عمليــات اإلجنــاز وكما 
واضحة وبشكل  تبدو  تشاهدون 
اخلطة  لتكون مبســتوى  دقيــق 
التــي وضعتهــا وزارة النفــط 
ومتابعــة  مباشــر  وبأشــراف 
دقيقــة من قبــل اخلبيــر جبار 
اللعيبــي وزير النفط الذي تفقد 
قام  ميدانية  زيارة  في  املشــروع 
بها في العاشــر من شــهر أيار 
األعمال  واطلــع علــى  اجلــاري 
وبارك  وتفصيلي  بشكل ميداني 
على  وحثهم  العاملــن  بجهود 
أن تســفر هذه اجلهــود عن اجناز 
الطيبن  وأهلها  بالبصــرة  يليق 
نهر  ضفاف  لتكــون  وضيوفهم 
العشار أماكن سياحية متطورة 
وبأحــدث التصاميــم وتبعــث 
على الراحة مــع جميع األعمال 
تفاصيل  تتضمنها  التي  أألخرى 
على  وهي  وجمالياتــه  العمــل 
مقربة من ميــاه النهر كأعمال 
والتكســية احلجرية  التبطــن 

ومعاجلة اجلدران القدمية الساندة 
للنهر وغيرها وباملتابعة اليومية 
يتواصل معنا مدير عام شــركة 

نفط البصرة.

تفاصيل املرحلة الثانية من 
املشروع

وأضــاف مدير املشــروع قائا ان 
الغاية األساســية مــن تطوير 
النهر وجانبيه هي ان تكون هذه 
املسافة اشراقة سياحية مهمة 
ومتقدمة جدا في مدينة البصرة 
والتي لم تشهدها هذه الضفاف 
سابقا وكما تعلمون وكما شاهد 
اجلميع ان أعمــال املرحلة األولى 
النهر  وكري  وتطهيــر  لتنظيف 
والتي باشرنا بها في 2017/7/16 
وقــد اجنــزت وباشــرنا باملرحلة 
الثانية التــي تتضمن أعماال في 

غاية الدقة من شــط العرب الى 
واجنز عدد  القدمية  مبنى احملكمة 
كبير من هــذه االعمال والبعض 
منهــا قيد االجناز ومــن ابرز هذه 
القدمية  اجلدران  معاجلة  األعمال 
الساندة للنهر والتي كانت على 
وشــك االنهيار ، من خال عمل 
جدار من احلجر كمساند للجدار 
وكذلــك الطابــوق القــدمي من 
شــارع اجلزائر الى مبنى احملكمة 
القدميــة بطــول 850م حيث ان 
نسبة االجناز فيه بلغت %90 مع 
عمل 9 مدرجات من الكونكريت 
املسلح وتغليفها باحلجر وبطول 
40م لكل مدرج ومتتد على جانب 
التكســية احلجرية من جســر 
احملاكم )العشار( الى نادي اجلنوب 

الرياضي .
لقد  املشــروع  مديــر  واوضــح 

انتهينا من اجنــاز أعمال املقطع 
األول مــن النهر ابتداء من نصب 
الشاعر بدر شــاكر السياب الى 
250م  وبطول  العشار  نهر  ناظم 
وتضمنت االعمال انشاء ممشى او 
وعرض  200م  بطول  للسابلة  ممر 
3م وتأهيل الرصيــف مع اعمال 
بناء  املقطع  الزراعة كما تضمن 
25 م  النافورة املوسيقية بقطر  
مع أعمــال احملجر احلديدي بطول 
االخرى  االعمــال  ومــن  1200م 
معاجلة اســناد اجلــدار املعدني 
ربطه  القدمي من خال  الســاند 
بقضبان احلديد والركائز احلديدية 
املعدني  اجلدار  استبدال  وكذلك 
الفراهيدي  ســاحة  من  املتضرر 
وسط العشار بآخر جديد وبطول 
كونكريتي  أساس  وانشاء  100م 
2100م  بطول  احلديدي  للمحجر 

بطول  الطابوق  من  وانشاء جدار 
120م وارتفــاع 3م ألســناد اجلزء 
املتضرر من الرصيف على جانبي 
جســر احملاكم واجناز بناء ســتة 
احــواض كونكريتية مســلحة 

لسقي املزروعات بحجم 18م3 .

أعمال متميزة قيد األجناز
قال  التنفيذ  قيــد  األعمال  وعن 
املهندس كاظم عبدالرزاق هناك 
اجناز متفاوتة  اعمال فيها نسب 
ومنهــا صــب أســاس احملجــر 
تنظيف  اعمال  وكذلك  احلديدي 
الساندة  املعدنية  اجلدران  وصبغ 
واعمــال تثبيت احملجــر احلديدي 
وصيانة  به  العمل  يتواصل  الذي 
السيارات  املشاة وجسور  جسور 
احواض  العمل النشاء  ومواصلة 
زراعية وبدأنا مبد انابيب القابلوات 

الكهربائية ألعمال األنارة وتهيئة 
جلســر  الكونكريتية  املقاطــع 
املشــاة مقابل نــادي اجلنوب مع 
جسر  بأعمال  للمباشرة  التهيؤ 
املشاة قرب مدينة العاب العشار 
واعداد التصاميم اخلاصة بجسر 
يربط ســوق حنا  الذي  املشــاة 
الشــيخ بســوق املغايز وعندنا 
تصاميم البلكونات قرب ســوق 
العشار والتي هي قيد املصادقة 
وكذلك شاالت عدد 2 قرب سوق 

حنا الشيخ .
واختتــم مدير املشــروع حديثه 
عمل  منهــاج  وضعنا  بالقــول 
مسّرع بعد شهر رمضان املبارك 
للمباشرة بكل فقرات العمل وان 
العمل يتواصــل االن بالرغم من 
بعض املعوقــات واملتعلقات مع 
عدد من دوائر الدولة في البصرة .

تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تطوير نهر العشار بالبصرة

نافورات متطورة وإكساء بالبازلت واستراحات وجدران حجرية وإنارة متميزة

 ينفذ المشروع لتكون 
ضفاف نهر العشار 

أماكن سياحية متطورة 
وبأحدث التصاميم 
وتبعث على الراحة 
مع جميع األعمال 

أألخرى التي تتضمنها 
تفصيالت العمل 

وجمالياته

مدير املشروع املهندس كاظم عبدالرزاق يتحدث ملراسل الصباح اجلديد بالبصرة
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العمل تقيم مهرجان 
ربيع الطفولة

بغداد - الصباح الجديد:
وزير  برعايــة  الطفولة  اقامت هيئــة رعايــة 
العمل والشؤون االجتماعية رئيس هيئة رعاية 
الطفولة املهندس محمد شــياع الســوداني 
مهرجان ربيــع الطفولة بالتعاون مع دار ثقافة 
وفنون الشــباب في وزارة الشــباب والرياضة 
فــي قاعة دار زهــور العلوية. حضــر املهرجان 
عدد من املســؤولن وشــخصيات ادبية وفنية 
وشــهد املهرجان تقدمي فعاليات فنية منوعه 
تضمنت عرضا مسرحيا بعنوان صراع االضداد 
بهلوانية  والعابــا  لاطفال  دمى  ومســرحية 
ترفيهيــة والعديد مــن الفعاليــات املتنوعة 
لاطفال فضا عن عــرض فلم وثائقي بعنوان 

)هذا انا(. 

التجارة تستنفر اسطولها 
لمناقلة الحنطة 

األميركية الى المحافظات

الخطوط الجوية.. )15( 
دورة تخصصية في نيسان 

»ديالى« تجّهز كهرباء الكرخ 
بمحوالت متعددة السعات

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت دائــرة التخطيط واملتابعــة في وزارة 
التجارة عن اســتنفار اســطول نقلها ملناقلة 
احلنطة االميركية من مينــاء ام قصر اجلنوبي 

الى احملافظات .
واوضح مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
انها وجهت قســم النقل املركزي بااليعاز الى 
اقسام النقل في الشــركات بضرورة استنفار 
كامل جهد الوزارة ملناقلــة احلنطة االميركية 
الواردة الى املينــاء والبالغة كمياتها )52( الفا 
و500 طن الى جميع احملافظات وحسب اخلطة 
التســويقية املعدة من قبل الشــركه العامة 
لتجارة احلبوب ، مشــيرا الى قيام جلان متابعة 
من القسم املذكور بالتواجد في اقسام النقل 
الشــاحنات وتسهيل  للشركات ملتابعة سير 

مرورها

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية 
امــس الثاثاء عــن تنفيذها لعدد مــن الدورات 
التخصصيــة خال شــهر نيســان املنصرم في 
معهد التدريب والتطوير في مقرالشــركة داخل 
مطار بغــداد الدولي وبواقع  خمس عشــرة دورة 
تخللها مشاركة )214( متدربا من اقسام وشعب 

مختلفة .
وبــن مدير عام الشــركة املهندس ميــران فريد 
ان اقامة هــذة الدورات لرفع مســتوى وقابليات 
ومهارات مــاكات الناقل الوطني ملواكبة التطور 
احلاصــل في مجــال الطيــران املدنــي ومبناهج 
علمية حديثــة قدمت على يد امهر االســاتذة 

املتخصصن.
واضاف املدر العــام ان هذه الدورات تنوعت ما بن 
دورات اساســية في مجال التطوير الفني واعادة 
تأهيــل املضيفن وكذلك اقامــة دورات اخرى في 
الى  االدارية بجميع مســتوياتها اضافة  اجلوانب 
اخضاع املتدربن لدورات تختص بالشــحن اجلوي 
وموازنــة الطائرات وجتديد االجازات الهندســية 
واحلجــز واالصــدار املتقدمة واخــرى ركزت على 

خدمات املسافرين . 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل شــركة ديالى العامة احدى تشكيات 
وزارة الصناعة واملعــادن جتهيز املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الكرخ بالدفعة الثانية واألخيرة 

من احملوالت الكهربائية .
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد الرسول 
محمد عــارف لقــد متكنا من اكمــال جتهيز 
الكمية املتعاقد عليها  البالغة )166( محولة 
توزيع ذات ســعة )11/250( كــي في أي مبوجب 

العقد املبرم بن الطرفن .
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بغداد - الصباح الجديد:

اكــدت وزارة التربيــة اســتمرارها 
بالعمل باكثر مــن 1026 مركزاً حملو 
األمية في جميــع محافظات الباد 
، مؤكــدًة أن الدفعة الســابعة من 
احلملة الوطنيــة التي أطلقها وزير 
التربيــة ســتنطلق مطلــع العام 
الدراســي اجلديد لتســهم بدورها 
بنشــر ثقافة العلــم والتعلم بن 
أوســاط الطبقة غير املتعلمن في 

جميع مؤسسات الدولة .
واوضحت وزارة التربية عن استمرارها 
بالعمل الكثر مــن 1026 مركزاً حملو 
األمية في جميــع محافظات الباد 
، ومؤكدًة أن الدفعة الســابعة من 
احلملة الوطنية التي أطلقها الوزير 
ســتنطلق مطلع العام الدراســي 

اجلديد لتسهم بدورها بنشر ثقافة 
العلم والتعلم بن أوساط الطبقة 
غير املتعلمن في مؤسسات الدولة 

كافة .
ان  للوزير  اإلعامــي  املكتــب  وذكر 
الهيئة العليا حملو االمية استطاعت 
من خال أقســامها املنتشــرة في 
جميــع احملافظــات أن تفتتح 1026 
مركــزاً لها بعــد انتهــاء الدفعة 
السادســة لعــام 2018 ، الفتا الى 
باســتفادة أكثر من مليون ونصف 
دارس ودارســة منــُذ أنطلق احلملة 
آفــة اجلهل عام  الوطنية ملكافحة 
2012 والــى اآلن ، مضيفــاً بوجود 
برامج أخرى متثلت بافتتاح  عدد من 
مهارات  لتعليم  اجملتمعيــة  املراكز 
احليــاة بعــد تعليمهــم القــراءة 
والكتابــة ، وكذلك افتتــاح مراكز 
محو األميــة للنازحــن في بعض 

اربيل  في  الوزارة  وممثليات  احملافظات 
ودهوك والسليمانية .

اضافة الــى ذلك كان هنــاك اجناز 
آخر متثــل بافتتاح صــف للخامس 
والســادس خلريجــي محــو األمية 
والذين حصلوا على شهادة معادلة 
للرابع االبتدائي ، مؤكــداً ان الوزارة 
املتعلمن  انصــاف  امتحــان  جتري 
في عموم أقســامها حملو  شــهرياً 
دفعات جديدة  بغية تخــرج  األمية 
ُخصصت  التي  قوائمها  الى  تُضاف 

للمتعلمن .
وذكــر املكتب اإلعامــي ان الهيئة 
العليــا حملو االمية اســتطاعت من 
املنتشرة في جميع  خال أقسامها 
احملافظات أن تفتتح 1026 مركزاً لها 
لعام  السادسة  الدفعة  انتهاء  بعد 
2018 ، الفتا الى اســتفادة أكثر من 
مليــون ونصف دارس ودارســة منُذ 

أنطلق احلملة الوطنية ملكافحة آفة 
اجلهل عام 2012 والى اآلن ، مضيفاً 
بوجود برامج أخــرى متثلت بافتتاح  
عدداً من املراكــز اجملتمعية لتعليم 
مهارات احلياة بعد تعليمهم القراءة 
والكتابــة ، وكذلك افتتــاح مراكز 
محو األميــة للنازحــن في بعض 
اربيل  في  الوزارة  وممثليات  احملافظات 

ودهوك والسليمانية .
كان  لقد  االعامــي  املركز  واشــار 
هناك اجناز آخر متثــل بافتتاح صف 
خلريجــي  والســادس  للخامــس 
محــو األمية والذيــن حصلوا على 
شــهادة معادلة للرابــع االبتدائي ، 
مؤكداً علــى ان الوزارة جتري امتحان 
في عموم  املتعلمن شهرياً  انصاف 
أقســامها حملو األميــة بغية تخرج 
دفعات جديــدة تُضاف الى قوائمها 

التي ُخصصت للمتعلمن. 

تقرير

الحملة الوطنية لمحو األمية تنطلق مطلع العام الدراسي الجديد

اعالم الصحة  
دائــرة صحة بغداد  ترأس مدير عام 
الكــرخ الدكتــور جاســب لطيف 
التنفيذية  احلجامي اجتماع اللجنة 
للســيطرة علــى مرض االســهال 
الوبائي )الكوليرا( على قاعة الدائرة 
املركزية بحضــور ممثلن عن مديرية 

ماء بغداد  وممثل عن امانة بغداد.  
واوضح املدير العام ان االجتماع تناول 
مجموعة مــن  احملاور املهمة اهمها 
)االهتمام بالفحص اجلرثومي للمياه 
في جميــع مراكزنــا الصحية في 
دورية اسبوعيا  الكرخ بصورة  جانب 
وقياس نســبة الكلور في الشبكة 
، القيــام بتوزيع حبوب التعقيم في 
املناطق التي تعاني من شحة املياه 

او االنخفاض املســتمر في نســب 
بتوفير مستلزمات  العناية   ، الكلور 
والعاجيــة  اخملتبريــة  الهيضــة 
الصحية  املؤسســات  جميــع  في 
االرواء  زوايــا  تفعيــل   ، وادامتهــا 
الفموي ، فتح ســجات االســهال 
الصحية  املؤسســات  جميــع  في 
للكاري  اخملتبري  السجل  الى  إضافة 
، االهتمــام بدقة  بليــر ومتابعتها 
االســبوعية  االســهال  احصائيات 
والشهرية وارسالها ضمن السقف 

الزمني لها . 
واضاف املدير العام ان احملاور تضمنت 
الصحية  الرقابة  دور  تفعيــل  ايضا 
في متابعة الباعة املتجولن ومحال 
املثلجــات واالطعمة ومعامل الثلج 

 )Anti sera( متابعــة توفير مــواد ،
اخلاصة مبرض الهيضة ونفاد صاحية 
املستشــفيات  في  منها  املوجــود 
فضــا عن ضــرورة التنســيق مع 
الوزارات والدوائر ذات العاقة لتأمن 
املياه الصاحلة لاستهاك البشري .

واكد احلجامي على اهمية التكثيف 
االعامي والتوعية الصحية وااللتزام 
مبا توصلت اليــه النتائج واخلطوات 
مع  بالتنســيق  وتفعيلها  املذكورة 
اجلهات الفاعلة ذات الصلة الحكام 
على جميع مســببات  الســيطرة 
عدوى املرض وعدم الســماح حلاالت 
االصابة من خــال املتابعة امليدانية 
ملصادر  والضرورية  املستمرة  الدورية 

املياه والغذاء .

بغداد - الصباح الجديد:
عقــد وزيــر الصناعــة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
امــس الثاثاء اجتماعــا مع وفد 
من وزارة النفط  برئاســة وكيل 
وزارة النفط ملناقشــة املشكات 
املتعلقــة بتجهيز وســعر مادة 
النفط االســود اخملصص ملعامل 
املؤكســد  الطابوق واالســفلت 

والعائدة للقطاع اخلاص .
الوزير علــى اهمية عقد  واكــد 
هذا االجتماع ملناقشــة املواضيع 
اجملهز  الغــاز  بأســعار  املتعلقة 
ملصانع االســمدة واسعار الوقود  
اجملهز ملعامل الطابوق واالسفلت 
واحلصــص املقررة ، مشــيرا الى 

ان مصانع االســمدة حاليا  تلبي 
كامــل حاجــة وزارة الزراعة من 
اعمال  اكمــال  بعد  منتجاتهــا 
التأهيل من خال القرض الياباني 
يتطلب  مــا  االســتيراد  وايقاف 
تقدمي الدعم واالســناد من خال 
جتهيزها بالغاز الطبيعي وبأسعار 

مخفضة .
مناقشــة  االجتماع  خال  وجرى 
االثــار املترتبة عن رفع اسعــــار 
الوقــود من 100 الــى 150 دينارا 
للــــتر وخفض الكميات اجملهزة 
50 % مــن حاجة هــــذه  الــى 
املعامل ، اذ وجــه الوزير  بضرورة 
فنية مشتركة  تشكيل جلــــان 
لزيــــارة  عاليــة  ومبســتويات 

والتأكد  الطابــــوق  معامــــل 
اجملهـزة من  الكميـــات  ان  مــن 
انتــاج فعلي  يقابلهــا  الوقــود 
وحســب املقترح املقدم من قبل 
وكيل وزارة النفط  وتأكيده على 
ضــرورة التحول نحو اســتعمال 
لتخفيض  املتطورة  التكنولوجيا 
الوقود  من  املستهلكة  الكميات 
االنتاجيــــة  العمليــــة  خال 
االســفلت  معامـــل  وزيـــارة 
املؤكســد للوقــوف علــى مدى 
للمــادة  وحاجتهــا  تكاملهــا 
وطاقاتهــا االنتاجيــة الفعلية ، 
مبينا اهمية اســتمرار اللقاءات 
الى  التوصل  واالجتماعات لغرض 

اتفاق بن الوزارتن . 

الحجامي يترأس اجتماعا للسيطرة
 على مرض )الكوليرا(

وزير الصناعة يبحث كميات وأسعار 
النفط األسود المجّهز للمعامل 

ديالى - الصباح الجديد:
التفتيــش  قســم  اعلــن 
والشكـاوي / شعبة املؤسسات 
الصحيــة اخلاصــة فــي دائرة 
صحــة محافظــة ديالــى عن 
ومختبر  وهمية  ضبط صيدلية 
في جولة مسائية ضمن قضاء 

اخلالص .
صحــة  اعــام  مديــر  وقــال 
نقــا  العــزاوي  فـارس  ديالـى 
التفتيــــش  مدير قســم  عن 
الدائــــرة  فـــي  والشــكاوى 
توفيق  الدكتــور علي حكيــم 
ان فريقا مشــتركا من قســم 

التفتيش والشــكاوى – شعبة 
اخلاصة  الصحية  املؤسســات 
االمن  جهــــاز  مع  وبالتعــاون 
الوطنــي ومكافحــة اجلرميــة 
فــرع  املنظمــة  االقتصاديــة 
اخلالص بضبط صيدلية وهمية 
في قضــاء اخلالص كانت تضم 

كميات من االدويــة ، وقد جرى 
مصادرتها.

توفيـق  ومـــن جانبــه اضـاف 
، انـــه جــرى اتخــاذ االجراءات 
صاحــب  بحــق  القانونيــة 
ومصادرة  الوهمية  الصيدليــة 
كانت  التي  املضبوطــة  االدوية 

تضــم كميــات كبيــرة مــن 
املضادات احليوية واملســتلزمات 
, الفتا الى  الطبيــة املتنوعــة 
اغاق مختبــر غير مجاز صحيا 

في قضاء اخلالص.
واكد مدير قســم التفتيـــش 
والشــكاوى علــى استمـــرار 

تتبــع  فـي  الدائــــرة  خطــة 
الوهميـة  الصيدليـات  ملــف 
فـــي  اجملـــازة  واخملتبــرات غير 
ديـالـــى  مناطـــق  عمــــوم 
لهـا  سلبيـة  ظاهـــرة  كونـه 
تبعـات خطيرة علـى الصحــة 

العامـة. 

إغالق صيدلية وهمية ومختبر غير مجاز في قضاء الخالص
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بغداد - الصباح الجديد:

وجــه وزيــر العمل والشــؤون 
محمد  املهندس  االجتماعيــة 
شياع الســوداني ببحث سبل 
منظمات  مع  املشترك  التعاون 
والشــركات  املدنــي  اجملتمــع 
الرصينة لتقدمي افضل اخلدمات 
اســاليب  وفق  على  التدريبية 
متطــورة ملواكبة التكنولوجيا 

املتقدمة في العالم . 
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
عمار منعــم ان مدير عام دائرة 
املهنــدس  املهنــي  التدريــب 
صادق خزعل ابراهيم قام مركز 
الوليد للتدريــب املهني برفقة 
 siCHuaN( شــركة  ممثلــي 
النفــط  خلدمــات   )Jada
بزيارة  التكنولوجيــة  والغــاز 
استكشــافية لاطــاع على 
الــورش التدريبية واســتغال 
التابعة  الفارغــة  املســاحات 
للمركز في بنــاء ورش تدريبية 
عن  النفطية  لاختصاصــات 
املركز  توأمــة  طريق مشــروع 
الصيني  التدريــب  مركــز  مع 
املتخصــص بالتدريب النفطي 
فضا عن ان الوزارة مســتعدة 
للتعــاون فــي تنفيــذ هــذه 
عاملة  ايــادٍ  وتوفير  املشــاريع 
معايير  وفق  على  مدربة  ماهرة 
ملساعدة  عامليا  معتمدة  دولية 
عدم  في  النفطية  الشــركات 
االعتماد على العمالة اخلارجية 

 .
التقى مدير عام  من جانب اخر 
دائــرة التدريب املهني املهندس 
مبمثلة  ابراهيم  خزعــل  صادق 
منظمة العــا لبرنامج ابتكار 
االعمــال النرويجي ملناقشــة 
االســماء النهائية املرشــحة 
لــدورة املدرب االساســي التي 
ســتقام برعاية منظمة العا 

واالرتقاء  املدربــن  كفاءة  لرفع 
بالواقع التدريبي لســد حاجة 
سوق العمل من الطلب املتزايد 
على التدريب املهني ، مشــيرا 
الــى ان احلصول علــى متدرب 
كفــوء يتطلب اعــداد مدربن 
كفوئــن قادرين علــى االيفاء 

مبتطلبات املهنة .
شــاركت  متصل  صعيد  على 
والشــؤون  العمــل  وزارة 
االجتماعية فــي الدورة املعدة 
من قبل منظمة العمل الدولية 
عــن ) معايير العمــل الدولية 
( املقامــة حاليــا فــي تورينو 
- جنيــف وتختتــم اعمالهــا 

يــوم اجلمعة املقبــل . ومتثلت 
املشاركة في الدورة بحضور كل 
من مدير عام دائرة التشــغيل 
والقروض املهنــدس عمار عبد 
الواحد ومدير عام دائرة التقاعد 
والضمــان االجتماعي للعمال 
اوضحا خال  اللذين  احللو  علي 
بخصوص  العــراق  رؤية  الدورة 
التي تخص  الدولية  االتفاقيات 
معايير العمل ودور وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية في تنفيذ 
االلتزام  مضامينها من خــال 
عليهــا  املنصــوص  بالبنــود 
من قبـــل منظمـــة العمـل 

الدوليـة.

 احللــو ومن خال مشــاركته 
في الــدورة اوضح اهمية قانون 
العمــل اجلديد الــذي حرصت 
الوزارة علــى تنفيذ مضامينه 
االيجابي  انعكاســه  مبينــا   ،
املضمونن  العمــال  واقع  على 
واصفــا ايــاه بانــه ضمانــة 
حقيقية وفاعلة حلقوق العمال 

املضمونن. 
مــن جانبــه بن عبــد الواحد 
اغلب  العراق مصــادق على  ان 
التي تتعلق  االتفاقيات الدولية 
مبعايير العمل والسير على وفق 
منهج علمــي وتنفيذي يهدف 
إلى تعزيز فرص حصول الرجال 

والنساء على عمل الئق ومنتج 
في ظروف من احلرية، واملساواة، 

واألمن، والكرامة. 
وقــال منعم ان قانــون العمل 
بــن طياتــه مضامن  يحمل 
لبرامــج اجتماعيــة رصينــة 
فضا عن كونه ينظم العاقة 
بــن العامــل ورب العمل في 
حيث  مــن  اخلــاص  القطــاع 
والتامن  واالجر  العمل  ساعات 
املهنيــة  واحلقــوق  الصحــي 
مســاواة مبوظفــي الدولة وان 
هذا القانون يختلف عن سابقه 
كونه يحوي مميــزات تتاءم مع 
الدولية  والتوصيات  االتفاقيات 

فضا عن حماية حقوق العمال 
ومنهــم  العمــل  واصحــاب 
العمــال املتقاعدون مــع دوائر 
الدولــة والقطاع العام واخلاص 
واخملتلــط والتعاوني الى جانب 
املبادئ االساســية التي انطلق 
منها كاحلريــة بالعمل وتعزيز 
احلرية  واحتــرام  املنتج  العمل 
التنظيم  النقابية وحماية حق 
واملفاوضــة اجلماعية والقضاء 
العمل  اشــكال  على جميــع 
اجلبري والقضاء على اشــكال 
اســتغال عمل االطفال ومنع 
التمييز في االستخدام واملهنة 

والتدريب . 

السوداني يوّجه بالتعاون مع المنظمات الدولية لبناء الورش التدريبية 
مشاركة فاعلة في دورة معايير العمل العالمية 

أبدت وزارة العمل 
استعدادها للتعاون 
في تنفيذ هذه 
المشاريع وتوفير أيادٍ 
عاملة ماهرة مدربة 
على وفق معايير 
دولية معتمدة عالميا 
لمساعدة الشركات 
النفطية في عدم 
االعتماد على العمالة 
الخارجية

املهندس محمد شياع السوداني

النقـل البـري تواصل 
إجراءاتها لتوزيع 

األراضي بين موظفيها 

أمينة بغداد تبحث 
التوثيق المعماري 

والرقمي لشارع الرشيد 

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت جلنـــة االراضي في الشـــركة العـــامة 
للنقـــل البري بإجراءات حصر عـــدد من االراضي 
املعروضة للبيع بغيـــة توزيعهـــا على موظفي 

الشركـة.
وقال مدير عام الشــركة عبد الرزاق االســدي ان 
اللجنــة حصرت مجموعـــة مــن األراضي  في 
منطقــة التاجيـــات وصل مجموع مســاحاتها 
الى اكثر مــن ١٤٠ دومنا ، موضحا بــدء اإلجراءات 
الرسميـــة والتفـاوض مع  املالكيـــن لتحديـد 
السعر املنـــاسب لـلشراء، وسيكون الشراء  بعد  
استحصـال  املوافقـات االصوليـة لتحويـل جنس 

العقـار من زراعي الى سكني. 
يذكر ان وزير النقــل اعلن عن توزيع  مجموعة من 
االراضي علــى موظفي الشــركة العامة للنقل 
العراقية  العامــة للموانــئ  والشــركة  البحري 
والعمل جارٍ الســتكمال التوزيع على تشــكيات 

الوزارة كافة .

بغداد - الصباح الجديد:
ناقشت امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش مع 
وفد من جامعة )نوتنكهام ترينت( البريطانية 
مشــروع التوثيق املعماري والرقمي لشــارع 

الرشيد .
وبينت مديرية العاقات واالعام ان امينة بغداد 
الدكتــورة ذكرى علوش اســتقبلت وفداً من 
جامعة )نوتنكهام ترينت( البريطانية بحضور 
مديري عامي العاقــات واالعام والتخطيط 
والعمران  العمــارة  واملتابعــة ومدير مركــز 
والتراث العاملي في جامعة )نوتنكهام ترينت( 
وعدد من اساتذة اجلامعة املذكورة لبحث اجناز 
عملية املســح الرقمي واعداد خريطة طريق 
للعمل الذي يرمــي الى اعادة احيــاء التراث 

املعماري ملدينة بغداد .
يذكــر ان عملية املســح الرقمــي تتضمن 
اســتعمال اجهــزة ليزرية حديثــة وبتقنية 
متطــورة تســتهدف اجناز االعمــال في مدد 

زمنية مناسبة » .



الصباح الجديد ـ وكاالت 
وصل رئيس الوزراء املاليزي الســابق 
جنيب عبــد الرزاق امــس )الثالثاء(، 
إلى مقــر جلنة مكافحة الفســاد 
التــي أمرته بتوضيح الســبب وراء 
نقل 10.6 مليون دوالر إلى حســابه 

املصرفي، في إجراء مثير للريبة.
واملبلــغ ما هــو إال نزر يســير من 
باليــن الدوالرات التــي تثور مزاعم 
التنمية  اختالسها من صندوق  عن 
)1إم دي بي(، في فضيحة  احلكومي 
الزمت جنيب في آخر ثالث سنوات له 
في احلكم، الذي دام حوالى عشــرة 
أعــوام، وكانت من أســباب إطاحة 
الناخبــن به مــن الســلطة في 

انتخابات التاسع من أيار املاضي.
ومنذ خســارته الســلطة، يواجه 

جنيب وزوجته سلسلة من اإلجراءات 
مــن منعهما من  بــدءاً  املهينــة 
البالد، إلى تفتيش الشرطة  مغادرة 
منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.
وينفــي جنيــب ارتــكاب أي أخطاء 
منــذ تفجــر فضيحــة الصندوق 
استبدل  لكنه   ،2015 في  احلكومي 
مســؤولي  من  وعددا  العام  النائب 
جلنة مكافحة الفســاد بغية إغالق 
حتقيق أولي. ويتركز التحقيق اجلديد 
الذي جتريه جلنة مكافحة الفســاد 
بصــورة أولية على كيف ذهب 10.6 
مليون دوالر من شــركة »إس آر سي 

إنترناشيونال« إلى حساب جنيب.
وأسســت حكومــة جنيــب العام 
باستثمارات  للقيام  الشركة   2011
خارجية فــي مجال الطاقة، وكانت 

وحــدة تابعة لصندوق »1 إم دي بي« 
حتــى مت نقل تبعيتها إلى وزارة املال 
فــي 2012. والصندوق محور حتقيق 

جتريه أيضاً وزارة العدل األميركية.
الصادمــة  النتيجــة  وقلبــت 
لالنتخابات النظام السياســي في 
ماليزيا رأســا على عقب، إذ مثلت 
أول هزمية لتحالــف يحكم الدولة 
الواقعة في جنوب شــرق آسيا منذ 

استقاللها العام 1957.
مهاتير  اجلديد  ماليزيــا  زعيم  وقام 
احلياة  اعتزاله  الذي عاد من  محمد، 
للمعارضة  لينضــم  السياســية 
الســابق، بفتح  بتلميذه  ويطيــح 
التحقيقــات مجــددا فــي قضية 
صنــدوق »1 إم دي بــي«، متعهــدا 

استعادة األموال التي اختفت منه.

متابعة ـ الصباح الجديد:

رفــض قائــد كبيــر باحلــرس الثوري 
اإليراني التهديدات األميركية بتشديد 
العقوبــات على بالده امــس )الثالثاء( 
قائال، إن »شعب اجلمهورية اإلسالمية 
ســيرد بتوجيــه لكمة إلــى فم وزير 

اخلارجية األميركي مايك بومبيو«.
بإجراء  أمــس،  إيران  بومبيــو  وطالب 
بشكل  ســتجبرها  واسعة  تغييرات 
فعلي على تقليص نفوذها العسكري 
والسياســي عبر الشرق األوسط إلى 

شواطئ البحر املتوسط.
ونســبت وكالة »أنبــاء العمال« إلى 
نائــب قائــد قاعــدة »ثــار اهلل« في 
إن  قوله  إســماعيل كوثــري  طهران 
واحدا  إيران ســيقف صفا  »شــعب 
في وجهه، وســيوجه لكمة قوية إلى 
فم وزير اخلارجيــة األميركي وكل من 

يدعمهم«.
وأضــاف »مــن أنــت وأميــركا حتى 
تطلبوا منــا تقليص نطاق الصواريخ 
أن  يظهــر  التاريــخ  الباليســتية؟. 
أميركا هــي أكبر مجرم في ما يتعلق 
بالصواريخ بعد هجمات هيروشــيما 

وناجازاكي«.
وكان تقليص قدرات إيران الصاروخية 
واحدا من األهداف الرئيسة التي حتدث 

عنها بومبيو.
وأكد كوثري أن الشعب اإليراني يدعم 
ليس  »ســليماني  وأضاف  سليماني. 

وحده. شعب إيران العظيم يدعمه«.
ووصــف بومبيــو قائــد العمليــات 
اخلارجيــة في احلرس الثــوري اإليراني 
قاسم سليماني بأنه »واحد من أكبر 

مثيري املشاكل في الشرق األوسط«.
ومــن ناحية أخرى، قال ناطق باســم 
احلكومــة اإليرانيــة إن »اخلطة التي 
عرضهــا بومبيــو ســتفاقم العداء 

الشعبي للواليات املتحدة«.
ونقلــت وســائل إعالم رســمية عن 
الناطق محمد باقر نوبخت قوله »هل 
يعتقد األميركيــون أن القفاز احلريري 
التي  احلديدية  واليــد  الذي خلعــوه، 
مدوها للشــعب، اليــد املدعومة من 
إسرائيل ومن منظمة مجاهدي خلق، 
ستجعل الشــعب اإليراني يعتقد أن 

أميركا تريد الدميقراطية؟«.
جماعة  خلــق«  »مجاهدي  ومنظمة 
مســلحة معارضــة منفيــة تدعو 
لإلطاحة بنظــام احلكم في إيران منذ 
عقود. وكان مستشــار األمن القومي 
األميركي جون بولتون يدعم املنظمة 
اإليرانية  احلكومــة  تعتبرهــا  التــي 

جماعة »إرهابية«.
التي  اجلديدة  االســتراتيجية  وضعت 
أعلنها وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
الواليات   ، االثنــن  االول  بومبيو أمس 
املتحــدة علــى مســار مواجهة مع 
إيران، إذ حّدد 12 شــرطاً للتوصل الى 
اتفاق جديد مع طهــران، مهدداً إياها 
بـ »أقوى عقوبات فــي التاريخ« إن لم 
تبّدل سياســاتها، ومتوعداً بـ«سحق 
اللبناني  اهلل«  و«حزب  عمالء« طهران 

في العالم.
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
األميركــي  اجليــش  أن  )البنتاغــون( 
الضرورية  اخلطــوات  كل  »ســيتخذ 
ملواجهــة النفوذ اإليرانــي اخلبيث في 
املنطقة، ومعاجلته«، مشيرة الى أنها 
احلالية  اإلجراءات  تضاعف  هل  »تقّوم 

أو تنفذ إجراءات جديدة«.
وقد يقّوض خطاب بومبيو أمام معهد 
»هريتدج فاونديشــن« احملافظ )مقّره 
واشنطن( أمس، جهود االحتاد األوروبي 
إلنقاذ االتفاق النووي املُبرم بن طهران 
والــدول الســت عــام 2015، بعدما 
انســحبت منه واشــنطن. كما رأى 
مســؤول إيراني بارز في اخلطاب دليالً 
يثبــت أن »أميركا تســعى الى تغيير 

النظام« في بالده، الفتاً الى أنها »تريد 
الضغط علــى إيران لإلذعــان وقبول 

مطالبها غير املشروعة«.
روحاني  اإليراني حسن  الرئيس  واعتبر 
أن »العالــم ال يرضى بأن تقرر الواليات 
املتحــدة عنه، ألن الدول مســتقلة«، 
لتقرروا  أنتم  األميركين »َمن  وســأل 
عن ايــران والعالــم؟ وّلــى زمن هذه 
طريقنا  في  ســنمضي  التصريحات، 

بدعم مــن أّمتنا«. أمــا وزير اخلارجية 
محمــد جــواد ظريف فكتــب على 
»الديبلوماســية  »تويتــر«:  موقــع 
األميركيــة الزائفة هي مجــرد ارتداد 
إلــى العــادات القدمية: إنهــا رهينة 
األوهام والسياسات الفاشلة، ورهينة 
مصالح خاصة فاسدة، تكرر اخليارات 
اخلاطئة ذاتها، لذلك ستجني النتائج 
الســيئة ذاتها، بينما تعمل إيران مع 

شركائها من اجل حلول ما بعد خروج 
أميركا من االتفاق النووي«.

وفي خطــاب بعنوان »بعــد االتفاق: 
اســتراتيجيا جديــدة إليــران«، لفت 
بومبيو الى انه يــدرك أن قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب االنسحاب من 
االتفاق النووي »سيثير صعوبات مالية 

واقتصادية لعدد من أصدقائنا«.
 وتابــع: »أعرف أن حلفاءنــا في أوروبا 
قد يحاولون إبقــاء االتفاق القدمي مع 
طهــران. هذا قرارهــم. إنهم يعرفون 
بـ«دعم«  أين نقف«. لكنــه طالبهم 
الشــركات  محــذراً  االســتراتيجيا، 
التي ســتواصل التعامل مع إيران في 
قطاعات محظــورة مبوجب العقوبات 
»ســتتحّمل  أنها  مــن  األميركيــة، 
»لن  الوزيــر:  وأضــاف  املســؤولية«. 
تكون لدى ايــران إطالقاً اليد الطولى 
للســيطرة على الشــرق األوســط. 
تخّلــوا  معقولــة:  لهــا  مطالبنــا 
عــن برنامجكــم )النــووي(. إذا قرروا 
)اســتئنافه( وشــرعوا في تخصيب 
)اليورانيــوم(، فإننا أيضاً مســتعدون 
أن يتخــذوا قراراً  أمتّنــى  للــردً.  متاماً 

مختلفاً ويسلكوا مساراً مختلفاً«.
واعلن أن الواليات املتحدة ســتمارس 
»ضغوطــاً مالية على النظام اإليراني 
تُعتبر سابقة«، مع »أقوى عقوبات في 
التاريــخ«، مســتدركاً ان ذلك »مجّرد 
العقوبات  »ستصبح  وأضاف:  بداية«. 
أكثر إيالماً، إذا لم يغّير النظام مساره، 
من الطريق غير املقبــول وغير املنتج 
الذي اختاره لنفســه ولشعب إيران«. 
ورديفها  ايران  وتعهد »مالحقة عمالء 
حــزب اهلل في العالم، لســحقهم« 
واتهم طهران بأنهــا آوت قيادين في 

تنظيم »القاعدة« على أراضيها.
وشــدد علــى أن واشــنطن ال تعتزم 
»إعادة التفاوض« على االتفاق النووي، 
محــّدداً الئحة من 12 شــرطاً إلبرام 
»اتفاق جديد«، بينها أن توقف طهران 
كل تخصيب لليورانيوم وتغلق مفاعل 
آراءك للماء الثقيل وتكشــف األبعاد 
العســكرية لبرنامجها الذري سابقاً، 
وتتيــح ملفتشــي الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية دخوالً غير مشروط إلى 

كل املواقع في البالد. 
وأضــاف ان على ايــران أيضــاً كبح 
برنامجهــا الصاروخي، مشــدداً على 
ضرورة ان تســحب »كل قواتها« من 
ســورية وتنهي دعمهــا احلوثين في 
اليمن وتنظيمات »إرهابية«، في إشارة 
أخرى.  ومجموعات  اهلل«  »حــزب  الى 
إســرائيل  تهديد  بوقف  كما طالبها 
األميركين«  املواطنن  وإطالق »جميع 

الذين حتتجزهم بـ«اتهامات زائفة«.
وأقّر بومبيو بأن الشــروط الـ 12 »قد 
تبدو غيــر واقعية«، مســتدركاً أنها 

مطالب »أساسية«. 
للتفاوض  وأعلن استعداد واشــنطن 
مع طهران على »اتفاق جديد« أوســع 
بكثيــر، ولكن أكثــر صرامة من اجل 
»تغيير سلوكها«. وأضاف: »في مقابل 
القيــام بتغييــرات كبيرة فــي إيران، 
فإن الواليات املتحدة مســتعدة لرفع 
كل العقوبــات وإعــادة كل العالقات 
الديبلوماسية والتجارية معها ودعم 
اقتصادها«. وشــدد علــى أن ذلك لن 
يحــدث إال بعد »تطورات ملموســة 
ميكن التحقق منها مع مرور الوقت«. 
وختم: »في نهاية األمر، على الشعب 

اإليراني اختيار قادته«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
عقدت احملكمة اجلزائية املتخصصة في الرياض 
أمس االول االثنن، أولى جلسات محاكمة 14 
متهماً، بينهم 12 سعودياً، إضافة إلى سوري 
وسوداني، شكلوا خلية إرهابية تابعة لتنظيم 
سري مسلح. وســّلمت احملكمة إلى املتهمن 

لوائح دعوى املدعي العام في النيابة العامة.
ووجهــت احملكمة إليهــم اتهامات تشــمل 
»االشــتراك في تكوين خليــة إرهابية تابعة 
لتنظيم سري مســلح، واخلروج املسلح على 
ولــي األمر، وزعزعة األمــن الداخلي في البالد، 
وقتــل رجــال أمن واالعتــداء علــى ممتلكات 
عامــة وإتالفها، والقيــام بأعمــال التخريب 
والفوضى والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة 
واالنقســام في البالد، وتكفير اململكة ورجال 
أمنها وعلمائهــا، ونزع البيعة التي لولي األمر 
والتواصــل مع عناصــر إرهابية فــي الداخل 
واخلارج، مــن خــالل قيامهم بــأدوار جرمية، 
منها: اغتيال رجلــي أمن بإطالق النار عليهما 
أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية،  عمداً 
والشروع باستهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد 
العاملن  الداخلية ورجــال األمن  وزارة  ضباط 
في نقطة تفتيش مركز سلطانة، ورجال األمن 
العاملن في مركز شــرطة الرغبــة، ومرتادي 
األماكن الســياحية في مركز الرغبة وأماكن 

وجود أفراد في محافظة ثادق واألحساء«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر وزراء خارجية اجلزائر وتونس ومصر، خالل 
اجتماع ثالثي حول ليبيــا، من أن التأخير في 
التوصل إلى حل لألزمة سيفســح اجملال أمام 
مزيد من التصعيد وانتشــار العنف واإلرهاب 

واتساع الصراعات.
واســتعرض وزير اخلارجية اجلزائري، عبد القادر 
مســاهل، والتونســي خميــس اجلهيناوي، 
واملصري سامح شكري، خالل االجتماع الذي 
عقد في اجلزائر العاصمة، تطورات الوضع في 
األمني، مجددين  الوضع  ومســتجدات  ليبيا 
دعمهم خلطة العمــل، التي قدمها املبعوث 
اخلاص لألمن العام لألمم املتحــدة إلى ليبيا، 
غسان سالمة، والتي اعتمدها مجلس األمن 

في 10 أكتوبر من العام املاضي.
وأكد الــوزراء الثالثة في بيان صدر امس االول 
االثنن على مركزية الدور األممي في تنفيذ بنود 
االتفاق السياسي الليبي املبرم في 17 كانون 
االول 2015، بهدف وضع حــد لألزمة الليبية 
وبناء مؤسسات وطنية قوية، ال سيما جيش 
موحد، وأجهــزة أمنية تضطلع مبهمة حفظ 
األمن العام ومكافحة اإلرهاب، ومؤسســات 

اقتصادية موحدة وفاعلة.
وشــدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل 
األممية حيز التنفيذ، منوهن باخلطوات احملرزة 
في هذا الشأن، ودعوا مجددا األطراف الليبية 
مبختلــف توجهاتهــا وعلى كل املســتويات 
وخاصــة املؤثــرة منهــا، إلى بــذل مزيد من 
التنــازالت إلعــالء املصلحــة الوطنية فوق 
كل اعتبار، وحتقيق التوافــق الضروري إلنهاء 

املرحلة االنتقالية.
كما دعــا البيان األطــراف الليبية إلى حتمل 
مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية 
في حتقيق هذا املســار، عبر إرســاء توافقات 

موسعة متهد ملصاحلة وطنية شاملة.

محاكمة 14 من خلية 
لتنظيم في السعودية 

ينتهج فكر داعش

جيران ليبيا يخشون 
استفحال أزمتها

متابعة ـ الصباح الجديد:

دخلــت وحــدات مــن قــوى األمن 
الى مخيم  الثالثــاء  الداخلي امس 
اليرمــوك لالجئن الفلســطينين 
وحــي احلجــر األســود اجملــاور في 
جنوب دمشــق، وفق ما نقل االعالم 
الرسمي السوري، غداة اعالن اجليش 
سيطرته بالكامل على املنطقة اثر 
طرد تنظيم الدولة االسالمية منها.
الرسمي  التلفزيون الســوري  ونقل 
مشــاهد مباشــرة تظهــر دخول 
موكب لقوى االمن الداخلي يتقدمه 
الى  السورية  االعالم  يرفعان  دراجان 

حي احلجر األسود.
وســيطر اجليش السوري امس االول 
االثنن على كامل دمشق ومحيطها 
للمرة األولى منذ العام 2012 معلناً 
اياها مناطق »آمنة« إثر طرده تنظيم 
» داعش« من آخر جيب له في جنوب 
العاصمة الذي يعد مخيم اليرموك 

لالجئن الفلسطينين أبرز أحيائه.
االعالم  رفع عســكريون  اخمليم،  في 
الســورية وصور بشــار األسد على 
مبنى تضرر بفعــل املعارك واخترق 
الرصاص جدرانــه، فيما كان آخرون 
يطلقــون النــار من رشاشــاتهم 
ابتهاجاً فــي الهواء ويرددون هتافات 
عدة بينهــا »بالروح بالدم نفديك يا 

بشار«.
الســورية  االنباء  وكالــة  ونقلــت 
الرسمية »سانا« أن عناصر الشرطة 
رفعوا العلــم الوطني في منطقة 
اليرموك »بعد حتريرها من اإلرهاب«.

وقال ضابط في قوى االمن الداخلي 
تصريحــات  فــي  عميــد  برتبــة 
التلفزيــون  نقلهــا  للصحافيــن 
متواجــدة  »الشــرطة  الســوري 
على مدار 24 ســاعة« الفتاً الى ان 
»وحــدات من كافــة االختصاصات 
تنتشر في انحاء اخمليم لتقدمي العون 
واملساعدة للمواطنن واحلفاظ على 

ممتلكاتهم«.

وأعلن اجليش السوري في بيان امس 
االول اإلثنن بعد شــهر من املعارك 
»القضــاء علــى أعــداد كبيرة من 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  مســلحي 
ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة 
على منطقة احلجر األسود ومخيم 
»دمشــق  بذلك  لتصبح  اليرموك« 
ومــا حولهــا وريفهــا وبلداته هي 
مناطق آمنة بالكامل وعصية على 

اإلرهاب ورعاته«.
وجــاء هذا االعــالن بعد ســاعات 
من خــروج آخر مقاتلــي التنظيم 

املتطرف من األحياء اجلنوبية مبوجب 
اتفاق إجالء برعاية »روســية« أكده 
اإلنسان، من  السوري حلقوق  املرصد 
دون أن يأتي االعالم السوري الرسمي 

على ذكره.
2017 و2018، شــّن  وفي العامــن 
اجليش الســوري عمليات عسكرية 
عدة اعقبتها اتفاقــات إجالء بدأت 
بخــروج مقاتلــن معارضــن من 
العاصمة، ثم من  أحياء في شــرق 
العمليات  تلك  أبرز  وكان  محيطها. 
في نيسان 2018 مع خروج الفصائل 

املعارضــة من الغوطة الشــرقية، 
التي بقيت لســنوات معقلها األبرز 

قرب العاصمة.
وفــي غضــون ذلك تبنــى مجلس 
قانونا  الثالثاء  امس  الروسي  النواب 
يجيز للحكومة الروســية الرد على 
تفرض  التي  األميركيــة  العقوبات 
ضد روســيا في خطوة تفتح الباب 
التخاذ تدابير مختلفة ضد اخلطوات 

األميركية غير الودية.
وقدم مشــروع القانون الذي يحمل 
اسم »مواجهة اإلجراءات غير الودية 

للواليات املتحدة والدول األخرى« إلى 
»الدوما«  الروســي  النواب  مجلس 
فــي 13 أبريــل املاضي، وجــاء ذلك 
مببادرة مــن مجموعة مــن النواب 
الدوما  مجلس  رئيس  بقيادة  الروس 

فياتشيسالف فولودين.
ويأتي ذلك بعــد أن فرضت الواليات 
املتحدة عقوبات ضد قطاع األعمال 
الروســي تضمنــت إجــراءات ضد 
أفراد وشــركات روسية منها عمالق 

األلومنيوم الروسي »روسال«.
الروسية  للحكومة  القانون  ويخول 

فرض إجراءات جوابية ضد العقوبات 
املتحدة  الواليات  قبل  من  املفروضة 
وحلفائهــا، ولكــن بعــد مصادقة 
الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتن 

عليها.
ويتيح القانون اتخاذ تدابير مختلفة، 
لكنه يحظر فرض قيود على السلع 
احليوية، التي ال تنتج في روســيا أو 
في دول أخرى، كذلك يحظر تطبيق 
قيــود على الســلع التــي يجلبها 
املواطنون الروس إلــى البالد بهدف 

االستخدام الشخصي.

»الدوما« يعتمد قانونا ضد العقوبات األميركية

قّوات األمن السوري تنتشر في مخّيم اليرموك والحجر األسود 

رئيس وزراء ماليزيا السابق يخضع لالستجواب في قضايا فساد

ونقل التلفزيون 
السوري الرسمي 
مشاهد مباشرة 

تظهر دخول 
موكب لقوى 
االمن الداخلي 

يتقدمه دراجان 
يرفعان االعالم 

السورية الى حي 
الحجر األسود

اجليش السوري
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وزير اخلارجية االميركي

واشنطن تتوعد إيران بـ »أقسى العقوبات في التاريخ وأكثرها ايالما« 
إيران »تتوعد« بومبيو بعد التهديدات األميركية

تقـرير

رئيس الوزراء املاليزي السابق جنيب عبد الرزاق



7 اقتصاد

  
بغداد ـ الصباح الجديد:

تســببت أزمة اجلفاف وانخفاض 
نسب املياه وتأثيرها على حصص 
مياه الشرب في بعض محافظات 
احلكومات  بأزمات حتــاول  اجلنوب، 
احمللية إيجاد حلول مؤقتة لها منذ 

فترة.
دائرة  ونقــل مصدر عــن مديــر 
زراعــة ذي قار، فرج ناهــي، قوله 
أمس  صحافــي،  تصريــح  فــي 
الثالثــاء، إن »احلكومة املركزية لن 
توافق على اخلطــة الزراعية التي 
أزمة  بســبب  احملافظة  أعدتهــا 
شــح املياه الواصلة إليها، والتي 
الشرب  احتياجات  لسد  تكفي  ال 
بعض  في  البشــري  واالستخدام 
املناطق، ما ســيؤدي إلى فشــل 

اخلطة حني تطبيقها«.
وأضــاف ناهي، أن »اخملــزون املائي 
تراجعا  يســجل  للبــالد  العــام 
متزايدا، يضــاف إلى ذلك النقص 
احلاد املتراكــم منذ العام املاضي، 
وهو مــا يزيد من احتمــال إلغاء 
لهذا  الصيفية  الزراعيــة  اخلطة 

العام في احملافظة«.
ومضى الى القــول، أن »احلكومة 
احمللية في ذي قار خاطبت الوزارات 
املعنيــة في بغــداد أكثر من مرة 
الزراعية  إقرار اخلطة  حلسم ملف 
املركزية  اجلهات  ولكن  الصيفية، 
لم تفعل شيئاً، ما دعانا كمديرية 
املســتلزمات  تهيئة  إلــى  زراعة 
للفالحني  الضرورية  واملتطلبــات 
فــي احملافظة من أســمدة وبذور، 

بجهود ذاتية«.
وأشــار إلى أن ذلك كله سيجمد 
إذا لــم تقــر اخلطــة الصيفية 
احلكومة  مــن جانب  للمحافظة 

املركزية.
من جانبها، أعلنــت مديرية مياه 
املثنى جتدد أزمة مياه الشــرب، إذ 
أفاد مدير دائرة املــوارد املائية في 
احملافظــة علي عبد احلســني، ان 
»هناك إجــراءات عدة نعمل على 
انخفاض نســب  مع  تطبيقهــا 
مياه نهر الرميثة، ومنها نقل عدد 

من احملطات العائمة من مشــروع 
)أم الدشــيش( إلى مشروع تعزيز، 

املتفرع من نهر الفرات«.
وأكــد عبــد احلســني، أن »هذه 
اإلجــراءات تعد مؤقتــة وتأثيرها 
ســيكون على املســتوى القريب 
الوضع يتطلب  أن  فقط، في حني 
املائية  املــوارد  وزارة  تعدها  خطة 
لتأمني معدالت املياه بنحو أفضل 
حتى نهاية فصــل الصيف، الذي 
ســيكون جافاً ويؤثر ســلباً على 
بعض املناطــق الزراعية، ما يؤدي 

إلى مشاكل بيئية«.
وطالب احلكومة احمللية باستبدال 
ســعات  ذات  مبحطات  املضخات 
تتناســب مــع حاجــة احملافظة 
لتوفيــر امليــاه من نهــر الرميثة 
املغــذي حملطات الضخ الرئيســة 

ملياه الشرب في املثنى.
للمياه  العامــة  الهيئة  وكانــت 
اجلوفيــة في البصــرة أعلنت في 
وقــت ســابق، متكنها مــن حفر 
أكثر من ألف بئر في لتأمني املياه 
والدوائر  واملستشفيات  للمدارس 
واحلدائق  والشــوارع  احلكوميــة 
العامــة، إضافة إلــى خطة حلفر 
50 بئــراً لتوفيــر امليــاه لقضاء 
الزبير الذي يعاني شــحاً في املياه 
خصوصــاً فــي فصــل الصيف 
املياه  منسوب  انخفاض  بســبب 
التي تصل القضاء من نهري دجلة 

والفرات.
علــى صعيــد متصــل، يتطلع 
املســتثمر الكويتي عبــد العزيز 
البابطــني، إلى زراعــة مائة ألف 
وبناء  التمــور،  نخيــل  من  نخلة 

والغزال  للنعام  طبيعية  محمية 
في أراض كانت ساحة حلرب اخلليج 

في عام 1991 جنوب العراق.
ونقلت »رويترز« عن وكيل البابطني 
في العراق، ضياء الشريدة قوله في 
تصريح صحافي، أمس الثالثاء، 22 
أيار 2018، إنه يأمل في زراعة مائة 
ألف نخلة في الســنوات اخلمس 
إلى الســت املقبلة جنوب البالد، 
مضيفا أن التمور ســٌتباع أوال في 
العراق، على أن يجري تصديرها في 
مرحلة الحقــة، حيث مت حتى اآلن 

زراعة 5 آالف نخلة.
وأوضح أن »رجل األعمال البابطني 
قــام بضــخ 58 مليــون دوالر في 
مشروع مزرعة للتمور في البادية 
اجلنوبيــة، التي تبعــد نحو 150 

كيلومترا عن ميناء البصرة«.

وأشار الشــريدة، إلى ان البابطني 
طبيعية  محمية  إلنشاء  يخطط 
يســتورد لها النعام والغزال، في 

خطوة ثانية.
مــن جانبــه أفــاد رئيــس هيئة 
االســتثمار فــي البصــرة، علي 
جاســب، انه سيكون أول مشروع 
اســتثماري خــاص للتمــور في 
العراق، مؤكدا ان مزرعة البابطني 
أوجدت نحــو 50 فرصة عمل في 
اخلربة، وســتحتاج  املنطقة  هذه 
إلى نحو 500 عامــل عندما يبدأ 

النخيل اإلنتاج.
وبدأ رجل األعمال الكويتي العمل 
القرن  بالثمانينات من  املزرعة  في 
املاضي، لكــن العراق صادرها بعد 
حــرب اخلليج الثانيــة في 1990، 
عســكرية  منطقة  إلى  وحولها 

نظرا لقربها من احلدود الكويتية، 
وقام فيها بحفر خنادق ألسلحته 
املنطقــة  وتعرضــت  الثقيلــة، 
في  جوية  بهجمــات  للقصــف 
لكن  الكويت،  حتريــر  حملة  إطار 
اخلنادق،  تطهــر  لم  الســلطات 
تاركة أعيرة نارية وأجزاء من أبراج 
الدبابــات يعلوهــا الصــدأ على 

مقربة من املزرعة.
وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، 
أعاد العــراق املزرعة إلى البابطني 

ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية.
اجلدير بالذكر ان العراق كان ينتج 
أربــاع اإلنتاج  في الســابق ثالثة 
العاملي من التمور، لكنه اآلن ينتج 
5 في املائة فقــط بعد عقود من 
الصراع،ب رغــم أنه موطن لنحو 

350 نوعا من نخيل التمر.

الجفاف وشح المياه وراء إلغاء محافظات الجنوب خططًا زراعية
طالبت وزارة الموارد المائية بإعداد خطة لمواجهة األزمة المقبلة

المخزون المائي العام 
للبالد يسجل تراجعا 
متزايدا، يضاف إلى 
ذلك النقص الحاد 
المتراكم منذ العام 
الماضي، وهو ما 
يزيد من احتمال 
إلغاء الخطة الزراعية 
الصيفية لهذا العام 
في المحافظة

اجلفاف يجتاح مساحات واسعة جنوبي البالد
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفــط، أمس الثالثاء، 
التوقيع على عقد اخلدمة والتطوير 
حلقل شــرقي بغداد - اجلزء اجلنوبي 

مع شركة الصينية النفطية.
عاصم  الوزارة  بإسم  املتحدث  وقال 
يوم غد  »الوزارة ســتوقع  ان  جهاد، 
)اليوم( االربعاء التوقيع النهائي على 
العقد مع شركة تشنهوا الصينية، 
مستهدفة من خالله تطوير احلقل 
والوصول باالنتاج الى 40 الف برميل 

في غضون 5 سنوات.
الصينية ستقوم  الشركة  ان  وتابع 
ايضا ببناء مدينة ســكنية نفطية 
تضــم وحــدات ســكنية ومرافق 

خدمية متكاملة.
وأشــار جهــاد الى ان العقــد يلزم 
الشــركة املقاولــة باالعتماد على 
االيــدي العاملة الوطنية بنســبة 
كبيــرة، مؤكدا علــى اهمية انتاج 
النفط اخلام من احلقل املذكور لتوفير 
النفط اخلام والغاز املصاحب حملطات 
وللمنشــاءات  الكهربائية  الطاقة 

واملشاريع الصناعية وغيرها.
ويقع حقل شــرق بغــداد النفطي 
الضخم على بعد ١٠ كم شــرقي 
العاصمة بغداد. وبالرغم من كمية 
بـ  املقدرة  املؤكــدة  االحتياطيــات 
٨ مليــار برميل، لم يتقــدم أي من 
االئتالفات العاملية بتقدمي العطاءات 
 ٢٠٠٩ لعام  التراخيص  جولة  ضمن 
إرتأت وزارة  إذ  أو استثماره،  لتطويره 
النفط، فــي حينه، علــى أن تقوم 

بتطوير احلقل مبالكاتها الوطنية.
يذكر أن جــرى ادراج منطقة العقد 
ضمن جولة التراخيص الثانية لعام 
٢٠٠٩ فــي العراق، لكــن احلكومة 
اعلنت فــي كانــون االول من ذلك 
العــام أن احلقل لم يتلق أية عروض. 
وقد أشــارت مجلة فوربس بأن ذلك 
حدث ألن الكثير من اخملزون النفطي 

يقع حتت املناطق السكنية.
شــركة  دخلت  ســابق،  وقت  وفي 
اليابانيــة   )Japex( جابكــس 
املفاوضــات مع بغداد لكن لم ينتج 

أي شيء عن تلك املناقشات.
أمس  النفط  أسعار  ارتفعت  عاملياً، 
الثالثاء وســط مخاوف من أن إنتاج 

اخلام في فنزويال قد يواصل الهبوط 
مثيرة  رئاسية  انتخابات  أعقاب  في 
للجــدل وعقوبــات محتملة على 

البلد العضو مبنظمة أوبك.
وسجلت عقود خام القياس العاملي 
مزيــج برنــت 79.37 دوالر للبرميل 
لترتفع 15 سنتا عن آخر إغالق لها. 
وفي األسبوع املاضي تخطت أسعار 
برنــت مســتوى 80 دوالرا للبرميل 

للمرة األولى منذ 2014.
أما عقــود خام القيــاس األميركي 
غرب تكســاس الوسيط فصعدت 
25 سنتا عن آخر تســوية لها إلى 

72.49 دوالر للبرميل.
وقال ســتيفن اينس رئيس التداول 
ملنطقة آســيا واحمليط الهادي لدى 
اآلجلة  العقود  في  للوساطة  أواندا 
بســنغافورة، ان »تعاطي الســوق 
بإيجابية مع إعالن الواليات املتحدة 
والصني أنه  ال حــرب جتارية   بينهما 
إضافة إلى املشــاكل السياســية 
النفط  تدفع أســعار  فنزويــال  في 

لالرتفاع«. 
وواجــه رئيس فنزويال االشــتراكي 
نيكوالس مــادورو اســتنكارا دوليا 

جديــدا يــوم االثنني بعــد انتخابه 
لفتــرة جديــدة في اقتــراع ندد به 
تعزز  بأنه مهزلة  ووصفوه  خصومه 

الديكتاتورية في البالد.
وتــدرس الواليــات املتحــدة فرض 

عقوبات نفطية على فنزويال.
وواصلت السوق الصعود بعد أن قال 
مســؤول باإلدارة األميركية لرويترز 
إن الرئيــس دونالد ترمــب وقع أمرا 
تنفيذيــا أمس يقيد قــدرة فنزويال 
علــى تســييل األصــول اململوكة 

للدولة.
ومن شأن أي عقوبات تقيد التمويل 
أو اخلدمات اللوجســتية أو إمدادات 
الكهربــاء أن تكبح بشــكل أكبر 
إنتاج اخلام فــي فنزويال، الذي هبط 
بأكثر من الثلــث في عامني ليصل 

إلى أدنى مستوياته في عقود.
ومن ناحية أخــرى، ابتعدت الواليات 
املتحدة والصني، أكبر اقتصادين في 
العالم، عن شبح الدخول في حرب 
جتاريــة عاملية يوم االثنــني، ووافقتا 
على عقد مزيد من احملادثات بشــأن 
تعزيــز الصــادرات األميركيــة إلى 

الصني.

تقـرير

تشنهوا الصينية لتطوير حقل شرقي بغداد النفطي
»برنت« القياس يقترب مجددًا من 80 دوالرًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســجل ســوق العراق لالوراق املالية ارتفاعا مبؤشر 
الســوق ISX 60 بنســبة وصلت الى 0.24 متداول 

اسهم بحجم جتاوز الـ 500 مليون سهم.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السالم، 
ان »مؤشر االســعار ISX 60 اغلق في جلسة، أمس 
الثالثاء، على )602.43( نقطة مرتفعا بنسبة )0.24( 
عن اغالقه في اجللســة الســابقة البالــغ )601( 

نقطة«.
واضــاف عبد الســالم ان »عدد االســهم املتداولة 
في جلســة أمس بلغ )582,527,743( ســهم فيما 
بلغت قيمتهــا )416,290,100( دينار، في حني تداول 
اسهم )29( شــركة من اصل )102( شركة مدرجة 
في الســوق واصبح عدد الشــركات املتوقفة بقرار 
من هيئــة االوراق املالية لعــدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املالي )23( شركة«.
واضاف عبد الســالم ان »عدد االسهم املشتراة من 
املســتثمرين غير العراقيني )28,105( مليون سهم 
بقيمة بلغــت )68,990( مليار دينار من خالل تنفيذ 
)12( صفقة على اســهم )3( شركات في حني بلغ 
عدد االسهم املباعة من املستثمرين غير العراقيني 
)7,792( مليون سهم بقيمة بلغت )31,692( مليون 
دينــار من خالل تنفيــذ )15( صفقة على اســهم 

شركة واحدة فقط«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتحدث باســم احلكومــة االيرانية محمد 
باقر نوبخت، أن امليزان التجاري للســلع ســجل 
فائضا بواقــع 1.5 مليار دوالر في فترة 21 آذار – 21 

أيار 2018.
وأوضــح نوبخت فــي مؤمتره الصحافــي، أمس 
الثالثــاء، أن الصادرات ســجلت 7.49 مليار دوالر، 
في مقابل اســتيراد 6 مليارات دوالر من الســلع 
في الشهرين املذكورين، إذ سجلت الصادرات منوا 
بنسبة 28.5 باملئة وانخفضت الواردات 1.7 باملئة 

عن الفترة املناظرة 2017.
ولفت الــى أن الصادرات النفطية شــهدت زيادة 
ايضا، إذ منت بنسبة 99 باملئة في شهر »فروردين« 

االيراني )انتهى 20 نيسان( على اساس سنوي.
وبنّي أن قيمة بيع برميل النفط االيراني بلغت 63 
دوالر في السنة املالية اجلارية )بدأت 21 آذار 2018( 
ارتفاعا عن مستوى 50 دوالرا في السنة السابقة.

وأكد نوبخــت أن حجم االيرادات العامة ســجل 
زيادة بنســبة 37 باملئة خالل فترة 21 آذار- 21 أيار 

2018 على اساس سنوي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات رســمية انخفــاض إجمالي 
االئتمــان املصرفي )القــروض والتمويالت( في 
بنوك اإلمارات، بنسبة %0.1 في نيسان املاضي، 

على أساس شهري.
املركزي نشرت  بيانات ملصرف اإلمارات  وأشارت 
أمس الثالثاء، إلــى انخفاض االئتمان املصرفي 
في نهاية نيســان املاضي إلــى 1606.6 مليار 
درهم )437.3 مليار دوالر(، في حني بلغ االئتمان 
املصرفــي في آذار نحــو 1608.1 مليــار درهم 

)437.7 مليون دوالر(.
كذلك أظهــرت البيانــات انخفــاض الودائع 
املصرفية في نيســان املاضي بنســبة 0.14% 
إلى 1660.1 مليار درهم )451.9 مليار دوالر(، في 
مقابــل 1662.4 مليار درهم )452.5 مليار دوالر( 

في الشهر الذي قبله.
وكان البنك املركزي كشــف في تقرير، االثنني، 
عن تباطؤ منو اإلقــراض في 2017، برغم ارتفاع 
النمو االئتماني للقطاع العقاري، مشــيرا إلى 
أن التحســن في األوضاع االقتصادية للسوق 
احمللية لم يترجم إلى توسع في زيادة بالقروض.

ويعمل في اإلمارات 49 مصرفا، بينها 23 محليا 
و26 بنــكا أجنبيــا، فيما يصــل إجمالي عدد 
الفروع املنتشرة على مستوى الدولة إلى 948 
فرعــا، من بينها 862 فرعا ملصارف وطنية، و86 

فرعا لبنوك أجنبية.

ارتفاع طفيف
لمؤشر األوراق المالية

1.5 مليار دوالر فائض 
الميزان التجاري اإليراني

تراجع القروض والودائع 
في المصارف اإلماراتية

إحدى املنشآت النفطية العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة اســتثمار بغداد عن 
وجود نحو ٧٠ مشــروعاً سكنياً في 
بغداد وحدها تضم هذه املشــاريع 
أكثر من ١٣٠ ألف وحدة ســكنية، 
مؤكــدة أن العــراق مقبــل علــى 
مشاريع واعدة ستسهم بنحو كبير 
في القضاء على نسبة البطالة في 

البالد.
بغداد،  اســتثمار  هيئة  رئيس  وقال 
شــاكر الزاملي، إن "مشاريع هيئة 
االستثمار وفرت للدولة أمواالً طائلة 
كمــا فتحــت االبواب أمــام فرص 
العمل آلالف العاطلني عن العمل".

متوقفة،  مشــاريع  "لدينا  وأضاف: 
وفي حال تسهيل االجراءات للشروع 

فأنها ستوفر  املشاريع  بتنفيذ هذه 
مليون فرصة عمل". 

كما أكــد الزاملي أن "مســتقبل 
العراق"، مبيناً  االســتمار واعد في 
أن القوانــني العراقية اتاحت فرصة 
كبيــرة للمســتثمرين العراقيــني 
امتيــازات  ومنحهــم  واالجانــب 
كبيرة وحق التأمني على املشــاريع 

واالعفاءات الضريبية واجلمركية.
وأوضح، أن "قانون االستثمار هو من 
اهم القوانني فــي املنطقة، خاصة 
بعد توجه احلكومة في ٢٠٠٣ صوب 
قانون  الســوق وتشريع  اقتصاديات 
االســتثمار لدعم القطــاع اخلاص 
 ٢٠٠٣ قبل  بينما  واالجنبي  العراقي 
كان من الصعوبــة لدخول القطاع 

اخلاص واالستثمار".
التي  وبشأن مشــاريع االســتثمار 
اجنــزت في العراق أكــد الزاملي، أن 
هناك مشــروعني اســثماريني في 
بغداد وهما مشروع بسماية بـ١٠٠ 
ألف وحدة سكنية ومشروع الدهنة 
في ابو غريب بسعة ١٠٠ ألف وحدة 
سكنية، مع وجود نحو ٧٠ مشروعا 

هم عبــارة عــن ١٣٠ ألــف وحدة 
سكنية في بغداد.

كمــا أكد رئيــس هيئة اســتثمار 
بغداد، أن جميع املشاريع التي اجنزت 
تنفذ من قبل القطاع اخلاص وليس 
بها ســوى تسهيل  للدولة شــأن 
وتوفير  املســتثمر  ودعم  االجراءات 

فرص العمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت احلكومة البريطانية ومجلس 
العمــوم )البرملان( حتــركاً ملصادرة 
ممتلــكات متمولــني روس، هّربــوا 
أموالهم إلى اململكة املتحدة بعد 
انهيار االحتاد السوفياتي عام 1991. 
كما فتحــت هيئة معنية باإلعالم 
حتقيقات مع شبكة »روسيا اليوم«، 
»املوضوعية  قواعــد  النتهاكهــا 
وعدم االنحياز«. لكن الناطق باسم 
الكرملــني دميتري بيســكوف رأى 
من  في احلملة »خوفاً هيســتيرياً 
روسيا، وأحدث خطوة في املنافسة 

العدائية غير العادلة«.
الوزراء  رئيسة  باســم  ناطق  وأكد 

البريطانية تيريزا ماي »تصميمها« 
علــى إبعــاد »األمــوال القــذرة، 
اجملرمــني  )أصحابهــا(  ومالحقــة 
وطردهــم مــن البــالد«، مضيفاً 
أن »األمــوال التــي تُغَســل فــي 
املؤسسات البريطانية تضّر باألمن 

الوطني«. 
وتابع أن اململكة املتحدة »تؤدي دوراً 
املالية،  اجلرائم  في مكافحة  عاملياً 
وستالحق اجملرمني وأصولهم«، وزاد: 
»إننا مصممون على طرد غاســلي 
أمننا.  مهــددي  ومالحقة  األموال، 
منذ تشريع قانون مكافحة اجلرمية، 

صادرنا 2.2 بليون جنيه«.
أتى موقــف احلكومــة بعد إعالن 

جلنة برملانية، أن األموال الروســية 
»اخملبأة في أصول بريطانية وتُغَسل 
في املؤسســات، تؤذي جهود اتخاذ 
موقــف ضد السياســة اخلارجية 

العدائية ملوسكو«.
بريطانيا  في  املالي  املركز  واستفاد 
في شــكٍل كبير مــن تدفق هائل 
لألموال الروسية، منذ انهيار االحتاد 
الســوفياتي عــام 1991، وظلــت 
لندن العاصمــة الغربية املفضلة 
ملســؤولني روس، يتباهون بثرواتهم 
في أرقى األماكن فــي أوروبا. لكن 
ديبلوماســية  حتركات  قادت  لندن 
دولية ضد موســكو، بعد تسميم 
السابق  املزدوج  الروســي  العميل 

ســيرغي ســكريبال وابنته يوليا، 
في آذار املاضــي، متهمة الكرملني 

مبحاولة اغتياله.
ووَرَدَ في تقرير أعّدته جلنة العالقات 
اخلارجية فــي البرملان البريطاني أن 
صدقية  تقّوض  الروســية  األموال 
»حملة  وتدعم  املتحــدة  اململكة 

بوتني لتخريب النظام الدولي«.
توغندهات  توم  اللجنة  رئيس  وقال 
إن »نطــاق الضــرر الــذي ميكن أن 
تسببه هذه األموال القذرة ملصالح 
البريطانية،  اخلارجية  السياســة 
التعامالت  فائــدة  أمامه  تتضاءل 
الروسية في املركز املالي في لندن«. 
وأضــاف: »ال عــذر لــدى اململكة 

املتحــدة لتصــرف النظــر عــن 
حقــوق  ومنتهكــي  الفاســدين 
اإلنســان التابعــني للرئيس بوتني، 
الذين يســتخدمون األمــوال بعد 
غسلها إلفساد أصدقائنا وإضعاف 
فــي  الثقــة  وتبديــد  حتالفاتنــا 

مؤسساتنا«.
بالعمل  احلكومة  اللجنة  وطالبت 
مــع »احللفاء جلعــل األمــر أكثر 
صعوبة على روســيا، فــي إصدار 
ســندات دوليــة عبر مصــارف ال 
تخضــع للعقوبات، وهي ممارســة 
الســلوك  كبح  جهــود  تقــّوض 

الروسي«.
مؤسســة  اللجنــة  وانتقــدت 

أبــرز  مــن  وهــي  »لينكليتــرز«، 
املؤسسات القانونية في بريطانيا، 
إلشــرافها على صفقات تشــمل 

شركات روسية مقّربة من بوتني. 
وتابعــت أن على اخملتصــني إصدار 
حكم في شــأن إمــكان أن تكون 
في  بشــدة  »منخرطة  الشــركة 
فســاد الكرملني ومؤيديه، لدرجة 
أنهــا لم تعد قــادرة علــى التزام 
املعايير املتوقعة من شركة قانونية 
التنظيمية  خاضعــة لإلجــراءات 
اعربت  الشركة  لكن  البريطانية«. 
عن »دهشــتها وقلقها«، ورفضت 
أي تلميح إلى تورطها بفساد، جملرد 

أنها تعمل في سوق محددة.

استثمار بغداد: 70 مشروعًا سكنيًا في بغداد قيد التنفيذ 

بريطانيا تحاصر »أموااًل قذرة« لمتمّولين روس



د. سليم كاطع علي*

تعد التجربة البرملانيــة العراقية التي 
الدســتور  إقرار  بعد  العراق  شــهدها 
الدائم عــام 2005 أحدى أهم التجارب 
الدميقراطيــة في املنطقة، بعد مرحلة 
طويلــة من احلكم الشــمولي الفردي 
القائــم على منهجية احلــزب الواحد 
وسيطرته على مؤسسات الدولة كافة 
ملدة تزيد على الثالثني عاماً. وعلى الرغم 
من أن هــذه التجربة لم تــأت أو تولد 
تأريخيــة متراكمة عبر  نتيجة ظروف 
مراحل زمنية كما هو احلال في التجارب 
أنها أســتطاعت  إال  األخرى،  البرملانية 
الكبيرة  والتحديات  الظــروف  في ظل 
التي شهدها العراق من أن تتحول إلى 
ومتثل  وليدة  دميقراطيــة  برملانية  جتربة 
الزمني  دميقراطياً ســيأخذ مداه  حتوالً 
لكــي يتبلور إلى جتربــة مؤثرة وفعالة 

مقارنة بتجارب دول املنطقة.
  وال شــك فأن عملية تطوير التجربة 
البرملانية العراقيــة تتطلب من جميع 
القائمــني على العملية السياســية: 
العمــل على إرســاء قواعــد العمل 
الدميقراطي في التعددية السياســية 
واحلزبية، والتمســك بالقيــم واملبادئ 
والتركيــز علــى مبدأ  الدميقراطيــة، 
الفصل بني الســلطات، ومبدأ التداول 
الســلمي للســلطة من خالل تطوير 
وحتديث التشريعات الوطنية، ومراجعة 
اإلطار القانوني والتشريعي والسياسي 
والدميقراطية  السياســية  للعمليــة 

برمتها.
  وفــي هذا اإلطــار، تعــد االنتخابات 
ذات   2018 لعــام  العراقية  البرملانيــة 
أهمية مختلفة عن سابقاتها، وتكمن 
تلــك األهمية في كونهــا متثل احلدث 
األبرز بعد هزمية تنظيم داعش اإلرهابي 
االســتراتيجي  للنصــر  واســتكماال 
الذي حتقــق عليه. فضــالً عن طبيعة 
املشهد السياسي العراقي وحساسية 
القادمــة وما ســتفرزه من  املرحلــة 
حتالفات سياسية سيكون لها تأثيرها 
الكبيــر على الواقــع العراقي في ظل 
بيئة إقليمية ودوليــة مضطربة وغير 
مســتقرة، مما يتطلب األســتمرار في 
مواجهة اخلاليا النائمة لذلك التنظيم 
فكرياً وعقائديــاً للحيلولة دون ظهوره 
ومتدده مــرة أخرى، إلى جانــب العمل 
إنتاج حكومة عراقية مســتقرة  على 
تبدأ مرحلة اإلعمار والبناء السياســي 
ومواجهة حتديات املرحلة القادمة، وهو 
ما يشــكل أحدى التحديــات الكبيرة 

التي ستتوالها احلكومة القادمة.

  إن حالــة اإلنقســام الكبيــر الــذي 
العراقية  البرملانية  االنتخابات  شهدت 
للعديد من القوى واألحزاب السياسية 
مقارنة بالسنوات السابقة، لم يقتصر 
على طرف دون آخر، بل شمل املكونات 
الثــالث الكبرى في العراق: الشــيعة، 
السنة، واألكراد. ولعل أسباب األنقسام 
قد تعــود إلــى اإلختالف فــي املنهج 
واألســس واملبــادئ مقارنــة بالدورات 
االنتخابيــة الســابقة، ويظهــر ذلك 
جلياً في العناصر السياســية املكونة 

للتحالفات املوجودة حالياً.
  إذ شــهدت القوى الشيعية إنقساماً 
أكثــر حدة مــن ذي قبل إلــى أجنحة 
حتالف  النصر،  حتالــف  أبرزها:  متعددة 
الفتح، حتالف ســائرون، ائتــالف دولة 

القانون، ائتــالف احلكمة والتي ضمت 
العديــد مــن األحزاب والشــخصيات 
األخــرى. فضالً عــن القوى الســنية 
الرئيســة التي إنقسمت إلى أكثر من 
)50( حزبــاً وهو ما يؤشــر عمق اخلالف 
بني توجهــات كبار ممثلي الســنة في 
العراق. أما على صعيد املكون الُكردي، 
فـــاإلستفتاء علــى إنفصــال إقليم 
ُكردســتان وما رافقه مــن توترات في 
الداخل الُكــردي جعلت القوى الُكردية 
على وشك أن تخسر دورها كونها )قوة 
مرجحة( فــي البرملان العراقي، مما أفقد 
األكراد وحدتهم نســبياً داخل البرملان 
العراقي وقلل من دورهم، ومما يؤكد ذلك 
إنقســام الُكرد إلى العديد من األحزاب 
واحلركات، مما أدى إلــى دخول الُكرد في 

االنتخابات البرملانيــة لعام 2018 وهم 
في وضع يكاد يكون األســوء منذ عام 

.2003
  وعلــى الرغم من نســبة مشــاركة 
وصلت  التــي  الضعيفــة  الناخبــني 
إلى نســبة )%44,52( مقارنة بنســبة 
االنتخابية  الــدورات  فــي  املشــاركة 
السابقة، ففي عام 2005، كانت نسبة 
البرملانية  االنتخابــات  في  املشــاركة 
%76,4 من إجمالي الناخبني املسجلني، 
أما في عام في 2010، فكانت نســبة 
املشــاركة في االنتخابات %62,4. وفي 
عام 2014، تدنت نســبة املشاركة في 
إلى ما يقارب  التشــريعية  االنتخابات 

الـ60% .
  فــأن محاولــة إســتقراء املعطيات 

البرملان  لشــكل  أولية  صورة  لرســم 
العراقي القــادم ومكوناته تدفعنا إلى 
السياسية  القوى  بأن تشــتت  القول: 
وتفرق الشــخصيات التي حتظى بدعم 
شعبي سيؤدي إلى إســتبعاد أن تفوز 
إحدى القوائم االنتخابية بنسبة عالية 
من األصوات تفوق القوائم املشــاركة 
األخرى، ممــا يجعلها بوضــع أقوى من 
القوائم املتنافســة األخرى. ففي ظل 
الســاحة  تشــهده  الذي  اإلنقســام 
السياسية، وخيبة اآلمل التي يعيشها 
الناخب العراقــي، فأن حصول القوائم 
املشاركة في االنتخابات سيما الكبيرة 
منها على مقاعد متقاربة هو ماحدث 

فعال.
  وبناء على ما تقدم، جند أن اإلنقســام 

الســائد في الســاحة السياسية في 
شــكل  على  ســينعكس  االنتخابات 
البرملان العراقي القــادم، ولكن بصورة 
أقل مما تشهده احللبة االنتخابية، ذلك 
الســاحة  االنقســامات في  أن بعض 
السياســية جاءت ألســباب إنتخابية 
وليس ألسباب سياسية، فبعض القوى 
السياســية أرتأت الدخول إلى املعترك 
االنتخابــي وهي منقســمة إلى أكثر 
من قائمة، وهذا من شــأنه أن يرفع من 
أداء هــذه القوى في االنتخابات، ويحول 
دون تشتت األصوات في داخل القائمة 
الواحــدة. ولكن هذا من شــأنه ايضاً 
احليلولــة دون قيام حكومــة األغلبية، 
البرملان العراقي سيفرض  ولذا فشكل 
تشكيل حكومة توافقية تتشكل من 

حتالف أكثر من قائمة انتخابية.
  وهو ما يشــير إلى أن صــراع الكتلة 
األكبر ســيكون محتدم جداً في داخل 
القبة البرملانية، وفي هذا داللة على أن 
تشكيل احلكومة القادمة لن يكون مرناً 
وقابالً للتحقق خالل مدة زمنية قصيرة، 
وإن تشكيل احلكومة سيتطلب حتالف 
ثالثة قوائم انتخابيــة أو أكثر، وهو ما 
يؤدي بجميع القوائم إلى تقدمي تنازالت 
أكثر من أجل الوصول إلى التوافق الذي 
ميكنهم من تشكيل الكتلة األكبر، لذا 
تتبناها  التي  االنتخابيــة  البرامج  فإن 
أمام  ســتتراجع  االنتخابية  القوائــم 
السياسية،  الكتل  بني  التوافق  عملية 
الكثير  سيجبر  البرملان  داخل  فالصراع 
مــن القوائم على تعطيــل فقرات من 
وحتالف  يتالءم  مبا  االنتخابية  برامجهم 
الكتلة األكبر، كما سيشــهد البرملان 
القوائم  القادم تصاعــد لدور  العراقي 
الثانوية أو الصغيرة، إذ أنها ســتلعب 
دور بيضة القبان في حال عدم حصول 
التوافق بــني القوائم الكبيرة وهذا أمر 
مرجح فــي ظل التباعد فــي البرامج 
السياسية  واالنقســامات  االنتخابية 

السائدة.
  ومهما يكن شكل احلكومة القادمة، 
أثبتــت التجربــة الدميقراطية  فقــد 
العراقيــة منــذ عــام 2003، على أن 
حكومة الشراكة الوطنية )التوافقية( 
هي حكومة متذبذبــة األداء، وغالباً ما 
السياســية  لالزمات  تكون خاضعــة 
التي تصيــب البرملــان العراقي، فضالً 
عن خضوعها للتوافق السياســي بني 
على مستوى  الرئيسة ســيما  القوى 
السياســية،  والزعامات  الكتــل  قادة 
وهــذا مــن شــأنه تعطيل ممارســة 
سلطتها التنفيذية، مع عدم إستبعاد 
املؤثــر اإلقليمي والدولي في تشــكيل 
احلكومة، إذ من املســتبعد أن تسمح 
حالة االستقطابات اإلقليمية والدولية 
وبعيداً  مستقل  سياسي  نظام  بإنتاج 
عن املؤثــرات اخلارجية، وعليه فأن مدى 
جنــاح احلكومــة القادمة مــن عدمه 
يتوقف على عدة تســاؤالت منها: هل 
أن حكومة الشراكة الوطنية ستكون 
قادرة على حتمل األعباء واملســؤوليات 
التي تترتب على تســنمها زمام احلكم 
فــي الفتــرة احلالية؟، وهــل التنافس 
الســائد بني الشــركاء سيساعد في 
جتاوز أزمات البلد احلالية؟، وهل حكومة 
الشــراكة الوطنية ستكون تنافسية 

اجلوهر أم تعاونية؟.

* مركز املستقبل للدراسات 
االستراتيجية.

أماندس أونج*

باألشــجار  في منطقة هادئة مليئة 
على بُعد أقل من ســاعة بالســيارة 
مــن العاصمــة الروانديــة كيغالي، 
يطغــى هــدوء مجتمع مبيــو على 
املاضي املظلــم والصدمــة التي مرَّ 
ليورانسيا  تربط  املنطقة.  سكان  بها 
نايوجيــرا وجارهــا تاســيان نكيندي 
صداقة متينة، ولكن قبل 22 عاماً، في 
ذروة اإلبادة اجلماعية فــي رواندا، قتل 
نكينــدي تقريباً كل عائلــة نايوجيرا 
وتركهــا وإخوتها معرضــني للموت. 
يقول نكيندي: “أنا ممنت جداً لها، فمنذ 
أن راســلتها مــن الســجن، معترفاً 
بجرائمــي ومطالباً الصفح منها، لم 
تدعونــي أبداً بالقاتــل، واآلن غالباً ما 
أقوم بترك أطفالي معها حينما يكون 
لدي عمل بعيد عن القرية، لقد قامت 

بإخالء سبيلي”.
تعيش 54 أســرة في قرية مبيو، وهي 
إحدى القرى الســت التي أنشئت في 
املناطــق الريفية في روانــدا من قبل 
تهدف  ربحية  غير  منظمة مسيحية 
إلى معاجلة اجلروح التي تســببت بها 
األعمال الوحشية في التسعينيات. مت 
إطالق هذا املشــروع من قبل منظمة 
غيــر حكومية محلية تدعى ســجن 
زمالــة روانــدا -PFR-، التي تســاعد 
النــاس واألســر احملتاجة للمســكن 
بغض النظر عما قاموا به خالل اإلبادة 
 )PFR( منظمــة  تســعى  اجلماعية. 
إلى اجلمع بني الناجــني وأولئك الذين 
كان لهــم دور في اإلبــادة اجلماعية. 
انتقلت عائلة نايوجيرا إلى القرية أوالً، 
ثــم انضم نكيندي لهــم بعد إطالق 

سراحه من السجن.
يعيش اآلن ما يقرب من 3000 ضحية 
وجاني في قرى املصاحلة الست، ويعزى 
املغفرة  تركيزها على  إلى   )PFR( جناح 

واملسامحة.
احلضــور في  النظــر عــن  وبغــض 
مناقشات جماعية حول حل النزاعات، 
املاشــية معاً،  برعاية  القرويون  يقوم 
واملنيهوت  الــذرة  محاصيل  وزراعــة 
بشــكل تعاوني، فضالً عن امتالكهم 
لدفع  مشــتركاً  مصرفيــاً  حســاباً 
تكاليف التأمني الصحي اخلاصة بهم. 
وتضيــف نايوجيرا: “نحــن متحفزون 
ألننا نعمل في هذا املكان بأنفســنا، 

فال وجود للجنود أو احلكومة”.
بعــد اغتيال الرئيــس الرواندي آنذاك 
الهوتو-  من  -وهو  هابيارميانا  جوفينال 

في عــام 1994، قتل علــى مدار 100 
يوم أكثر من 800،000 من التوتســي 
بشــكل منتظم، جنباً إلى جنب مع 
الهوتــو الذين رفضوا املشــاركة في 
القتل. في الســنوات التي تلت اإلبادة 
اجلماعية، وجــد العديد من الروانديني 
أنفسهم يكافحون؛ من أجل التعامل 
ليس فقط مع الصدمات الهائلة التي 
تعرضوا لها ولكن أيضاً مع املشكالت 
العمليــة، مثــل أين يجــب عليهم 
العيش؟. يقول مديــر االتصاالت في (

PFR) ألكســندر جومــا: “لقد كانت 
مأســاة للجميــع، ســواء أكنت من 
الهوتــو أم التوتســي، وإذا كنت من 
الذين شــاركوا بقتل الناس وسجنوا، 
فحني خروجك ســتجد أن منزلك قد 
دمر أو مت االســتيالء عليــه، وإذا كنت 
اإلبادة اجلماعية، فإن  الناجني من  أحد 
جميع أفراد عائلتك قد ماتوا، ولم يعد 

لديــك أي مكان لتذهــب إليه”. ويرى 
جومــا أن القرى تختلف عن أي مبادرة 
أخرى تهدف إلى إعادة البناء الوطني؛ 

ألنها مستمرة ومستدامة.
مت تنفيذ نظام غاشاشــا فــي رواندا، 
الذي يتكون من احملاكــم التي يديرها 
املواطنــون، ألول مرة في عــام 2001، 
وساعد هذا النظام جزئياً في تسهيل 
والناجني كخطوة  اجلناة  بني  التواصل 
أولى في مجــال الوصول إلى العدالة 
االنتقاليــة، لكــن جومــا يعتقد أن 
املصاحلــة عمليــة طويلــة وصعبة 

وتتطلب كثيراً من اجلهد.
وتابع القــول: “إن االعتــذار والغفران 
شــيء واحد، ولكن النــاس ما يزالون 
يتجنبــون بعضهــم بعضــاً حينما 
ينتقلون إلى أحيائهم القدمية، وإذا ما 
أرادت رواندا الشــفاء، فإن على الناس 
مواجهــة مشــاعرهم العميقة كل 

يوم حتى ال تطفــو املعاناة والغضب 
إلى السطح مرة أخرى”. وقد ساعدت 
قرى املصاحلة أيضاً من التخفيف من 
بعــض الضغط على الســجون في 
روانــدا التي ازدحمت بشــدة أعقاب 
اإلبــادة اجلماعية. في بدايــة األلفية 
اجلديدة، مت ســن قوانــني جديدة من 
بول كاغامي تسمح  الرئيس  حكومة 
بأن يتم اإلفراج عن العديد ممن يسمون 
باجلزاريــن من الســجون إذا ما قاموا 
باالتصال بالضحايــا الذين بقوا على 
قيــد احليــاة، وأعلنوا توبتهــم، كان 
نكيندي أحد هؤالء الســجناء، واختار 
االنتقــال للعيش فــي قرية املصاحلة 
بعــد اعترافه مبا قام بــه. في مبيو ال 
بوضعهم  باالعتراف  املقيمون  يخجل 

كونهم “اجلناة” أو “اجملني عليهم”.
أويســيجاميورمي  يقــول ســيالس 
-الــذي ُقِتَل أبوه من قبــل مقيم آخر 

في مبيو-: “إن اإلبادة اجلماعية شــيء 
من املســتحيل على أي شــخص أن 
يســتوعبها عقلياً ما لم يكن قد مرَّ 
بها بنفســه، علينــا أن نتذكر األدوار 
احملددة التي أديناهــا عام 1994، ولكن 
التذكــر ال يؤدي إلــى الغضب، لكنه 

يقوينا”.
في العام املاضي، نشرت جلنة الوحدة 
يبني  اســتقصاًء  الوطنية  واملصاحلة 
أن ما يصل إلــى ٪92.5 من الروانديني 
يشــعرون أنه قد مت حتقيــق املصاحلة، 
وقد حققت رواندا العديد من اإلجنازات 
الرائعة األخرى، مبا في ذلك أعلى نسبة 

متثيل للمرأة في البرملان.
ومع ذلك، فإن العديــد مقتنعون أنه 
يتعنّي القيام باملزيــد، وتقول العاملة 
االجتماعية روبن كانيسيجيا: “أعتقد 
أننا على ما يــرام، ولكن ما تزال هناك 
تزداد ســوءاً  قد  متبقية  مشــكالت 

إذا مــا ســمحنا لهــا بــأن تتفاقم، 
فغالباً ما يكون أبناء األســرى عرضة 
للمخاطر؛ ألن آباءهم محكوم عليهم 
لإلصابة  يعرضهم  مما  لفترات طويلة؛ 
باالســتياء لعــدم فهمــم لألخطاء 
التــي ارتكبها أباؤهــم؛ لذلك نراهم 
يتوجهون إلى اجلرمية، فال بد من القيام 

بحمايتهم وتثقيفهم”.
بناء الســالم  برنامج  متيل منســقة 
فــي منظمة غير حكوميــة محلية 
تدعى )ال ملرة أخرى يا روندا( فلورنســا 
باتوني إلى املوافقة على أن املشــاريع 
التي تســتهدف الشــباب مهمة، إذ 
تقول: “إذا كان هناك شــخص قتلت 
كل عائلتــه مــن قبل جيرانــه، فمن 
البديهــي أن تكون هنــاك أزمة ثقة 
يومنا  التخلص منهــا، ففي  يصعب 
هذا، ال يــزال هناك من ينكــر اإلبادة 
اجلماعيــة من الذين يعيشــون بيننا، 

ومن الصعب تقديــر أعدادهم، ويكاد 
يكون من املســتحيل الوصول إليهم 
لتغييــر وجهــات نظرهم مــن دون 
التعــرف عليهم”. تعتقــد باتوني أن 
الندوات واملناقشــات غير الرســمية 
للشــباب في كل من روانــدا والدول 
اجملاورة -بورونــدي، وأوغندا، وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية- ستساعد على 
حمايتهم من عودة أيديولوجية اإلبادة 
اجلماعية.يقول منتقدو نظام كاغامي 
أيضــاً إن االنتعاش الــذي حدث بعد 
اإلبادة اجلماعية كان عملية مصطنعة 
إلى حد كبير؛ بسبب التنظيم الدقيق 
لسياســة املصاحلــة احلكومية التي 
تأتي في شــكل برامج املشاركة مثل 
أمغندا، وهو حــدث نظافة عام يجري 

في يوم السبت األخير من كل شهر.
على الرغم مــن أن الهدف هو إخراج 
البلد بأكملها من املشــكالت بغض 
النظر عن االنقسامات العرقية، إال أن 
هناك الذين يتســاءلون عن الكيفية 
التي ستســاعد فيها هــذه البرامج 
اإللزاميــة في حل املشــكالت األكثر 
إحلاحا في اجملتمعات، مثل اضطراب ما 

بعد الصدمة الذي يواجهه الناجون.
لكن ســكان مبيو لديهــم رأي أخر، 
إذ يقــول أليوســا ميتريبامبي: “لقد 
كان احلكم الســيئ هو الذي زرع بذور 
الشــقاق في عام 1994، ولكن احلكم 
الرشــيد أيضاً هو الــذي يغّير األمور، 
وفــي نهاية اليوم، ستســاعد اإلرادة 
السياسية على حدوث التغيير، ولكن 
العاتق يقع علينا نحن الشــعب الذي 
اإلبادة اجلماعية؛  بســبب  تأّثر عميقاً 
لذلك يجــب أن يكــون لنــا دور في 
تغيير األمــور نحو األفضل”. وال عجب 
إذا كانــت املقاعد حتت األشــجار في 
مبيو متثل بقعة شــعبية لالختالط، 
“للعدالة بني  وأنها تشكل مجلســاً 

العشب”.
حينما ســألت نايوجيرا عما إذا كانت 
تزال حتمل ضغينة جتــاه نكيندي،  ما 
ردت قائلــة: “لقد مــررت بالعديد من 
األوقات الصعبة، لقد شربت من بركة 
من امليــاه على جانــب الطريق بينما 
كنت أحاول الفــرار إلى بوروندي، لقد 
فقدت عائلتي، لقد عشــت في خوف 
من أن الذين فعلوا هذا بي ســيعودون 
لالنتقــام بعد إطالق ســراحهم من 
السجن، لقد عشــت في حزن لفترة 
طويلــة، ولم أمتكن من النظر في عني 
أي من أولئك الذين ينتمون إلى الهوتو، 
ولكننــي وجــدت أنني ال أســتطيع 

العيش هكذا إلى األبد”.
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دروس من المصالحة الوطنية في رواندا

ضحايا احلرب االهلية في رواندا

عملية عد وفرز اصوات االنتخابات االخيرة 
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دراسـة

خبر

شعراصدارات

الرئيســي:) روايــة مبنية علــى أحداث 
 1975 1950و  حقيقية حدثت بني عــام 
فــي مكــة(. ولغاية اللحظــة ال يعرف 
احلريصني  املســلمني  ملــاذا يصر  الناس 
علــى الشــرف واحلجــاب والنقــاب ان 
يجعلوا الســبايا واجلــواري عاريات متاما 
فهل أمرهم ربهم بتقسيم النساء الى 
نوعني:واحدة محجبــة منقبة ال تظهر 
منهــا حتى العيــون، والثانية حاســرة 
الرأس وعارية متامــا، فأين الفقه وكتب 
الكتب  وجبال  النزول  وأسباب  التفاسير 
عن االخالق من تفســير هــذه الظاهرة 

التي بقيت عصية على الفهم؟
يثيرهذا الكتاب)دكة مكة( أسئلة كبيرة 
وخطرة رمبا ال يجيب عنها سوى اهلل ألن 
بيته على بعد أمتار من ســوق )سويقه( 
حيث املزاد يرتفع سعيره وإغراءه وتلعلع 
شهوته لعنان السماء على طفلة حتاول 

ســتر عريها بيديها. اليوم تنصل جميع 
املسلمني من داعش بينما هم واجدادهم 
يقومون بأفعال داعــش ويرتكبون نفس 
جرائمهــم بــورع وتقــوى، وال أعتقد ان 
رواية )دكــة مكة( تقف عنــد هذا احلد 
بل  لالمة  الداعشــي  النهــج  وتفضح 
تتجاوزه وتســبقه الى كهوف العقيدة 
التي لم يطأها قلم بشر وهو يغوص في 
عوالم محجوبة عن العني مباليني اجلدران 
االحاديث  مباليــني  العقل  عــن  وممنوعة 
والروايات املوثقــة. كل هذا املهرجان في 
سوق )سويقه( مبكة وهو يوم عادي مثل 
بقية أيام الســنة. وهذا الكتاب يفضح 
ويعــري )25( ســنة بحيادية الســادي 
بتعذيب  ويتلــذذ  يلتذ  وهو  واملازوشــي 
القارئ حلد االستمتاع بهذا العذاب، حلد 
النشــوة العظمى للعقل وهو يســأل 
نفســه : من أنا وأين كنت وكم ســجن 
يغيبني وهل هناك أمــل في التحرر من 
واالنطالق  املقدسة  الكتب  غرف تعذيب 
للحياة:) أصعدوها عارية، وأوقفوها على 
وبضعها  نهديها  غطــت  كلما  الدكة. 
بيديهــا نكزهــا النخاس بــن ناصر من 

خلفها...ص7(.

إخصاء املستقبل
يجثــم املاضــي بــكل ثقلــه الدموي 
واجليوش  واالمبراطوريــات  اخللفــاء  مع 
واجلواري  القصــور  وحــرس  والفقهــاء 
اسلحته  بكل  يجثم  والعبيد،  والغلمان 
الفتاكــة علــى احلاضــر ويضعــه في 
ســجن الكتــب الصفراء التــي تقطر 
السم الزعاف فوق قلب االنسان املبتلي 
للقمر  والصعــود  واملوبايل  باالنترنيــت 
والبحث في اجملــرات عن كوكب للعيش، 
للجنني  الطلب  االختيار حســب  وبلوى 
ذكــر ام أنثى وثــورة املواصــالت والذرة 
واالنســان النووي والطفرات الســريعة 
بعلــم اجلينات الوراثية، ثــم ترى أمامك 
يوثقون شخص عاري الظهر على عمود 
أو جذع شــجرة ويجلدونه. أنا شخصيا 
رأيت عقوبة اجللد التي تشــبه:) عندما 
يتلقــى ضربات  العراقــي  راح جميــل 
الســوط بصمت وبرود كأن ظهره ليس 
له ص16(، رأيت نفس املشــهد هذا في 

طهران في )بارك شــهر( عندما شــدوا 
شخص الى شجرة وقال اجلالد انه شارب 
خمــر ثم انهــال على ظهره بالســوط 
وبذات اللحظة مرت في الســماء طائرة 
ركاب فاشتعل هول التناقض في رأسي: 
بني قمــع وتخلف املاضــي الرصني وبني 
أحدى منتوجــات احلضارة، عرفت فورا ان 
جميع املسلمني بكل طوائفهم ومللهم 

وعقائدهم سجناء املاضي وال عالقة لهم 
مبا يجري من حولهــم من تطور معرفي 
وسباق علوم وتكنلوجيا ال يدركها اليوم 
نزالء العقيدة. وفي الرواية مزاوجة ذكية 
والتحــام عضوي بني املاضي واحلاضر من 
خالل ســير االحداث ومن خالل االسماء 
ومن الســلوك والصفــات وكأن املاضي 
احلاضر  بالعقيدة يسحق  املدجج  القوي 

ويكمم فمــه وعينيه وأذنيــه، ويرغمه 
على التشبه به ولبس زيه القدمي مهما 
بدا نشــاز وكوميدي ومنفر، ففي القرن 
احلادي والعشــرين يلبــس بعض الناس 
زي القرون الوســطى ويحملون السوط 
ويأمرون العبيد على إخصاء املســتقبل 
)أمر عبدين بأمســاكي ووضع خصيتي 
على حجر وبقي ممسكا بهما من االعلى، 
من ناحية الذكر، بيده اليسرى، وضربهما 

بحجر آخر في يده اليمنى...ص18(.

اغتصاب الطفلة الشرعي
رواية)دكــة مكة( تعــري نهج الصحراء 
بدون  وقبائلها  وتقاليدهــا  وعقيدتهــا 
حتامل وال حقــد وال مبالغة وبال كراهية، 
إذ يدع الكاتب مياه الســرد تتسرب من 
تلقــاء نفســها لتــروي أرض احلكايات 
العطشى.ال يســتخدم الكاتب مفردات 
نابية وال عبــارات جتديف وجمل متورمة 
بســم االختــالف االيديولوجــي. يترك 
نفسها  تكتب  وكأنها  تنساب  السطور 
بدون تدخل من الكاتب وقد اشترى االمير 
قيصــر هذه الطفلــة اجلارية)ماكينزي( 
التي لم يعجبه اســمها فيطلق عليها 
اسم)مكة( وذهب الستشارة الشيخ آل 
سفود فقهيا عن احلالل واحلرام في وطء 
طفلــة عمرها ثماني ســنوات. نصحه 
امامه  الفقيه بعدما بســط  الشــيخ 
احكام الشــريعة ورأي اصحاب املذاهب 
االســالمية حيث قال:)حد ذلك ان تطيق 
اجلمــاع. ويختلف ذلــك باختالفهن وال 
يضبــط بســن(، يعني اعطــاه الضوء 
مع  اجلنس  مبمارســة  االلهــي  االخضر 
طفلــة وال عبــرة للســن وامنــا العبرة 
للطاقة فــي حتمل الوطء. لقد نســف 
فقهاء الصحراء شرائع حضارات االولني 
واالخرين وجعلوا اهلل يتواطئ مع جرمية 
االغتصاب بل ويشــجع عليها.كل هذه 
املواقــف والكوارث واحملــن يأخذنا أليها 
الكاتب في شغف ســردي ويدخلنا في 
مملكة اهلل بأريحية من دون لف وال دوران 
لنتعرف على االغتصاب الشرعي وكيف 
نزواتهم وشهواتهم لكي  زجوا اهلل في 
ال يشــعروا باجلرمية والذنــب من اقتراف 

أبشع االعمال.

نصيف فلك

يبــدو ان الروائي )زيد عمــران( راح يفكر 
مثلي في االستفادة من الروايات العراقية 
الســيئة، قلت في لقاء قدمي سنة)2007( 
وبعد سنني عمر كامل من القراءة وتفكير 
طويل توصلت الى: أكتب ما أحب قراءته. 
هناك الكثيــر من الروايات أقرأ منها عدة 
صفحــات تصل الى الثالثــني ثم أرميها 
ســاخطا من رداءة االسلوب واحزن لتعب 
املؤلف ومعاناته وهو يكتب فاذا به يجعل 
القارئ ينفر منه ويهــرب من قرائته وقد 
يتــوب ان ال يقرأ لهذا الكاتب ورمبا يحلف 
ان ال يقــرأ رواية بعد هــذه التجربة املرة. 
أنا تعلمت من الروايات العراقية السيئة 
أســلوب كتابتي، لقد أفادتني كثيرا هذه 
الروايات بحيث رحت أســبح عكس تيار 
أسلوب كتابتها، وأكتشفت ان السخرية 
هي بطاقة الفوز بالقراءة،تعلمت من)دون 
)ألف  ومن  والسخرية  التهكم  كيشوت( 
ليلــة وليلة( االغــواء والســحر في جر 
القارئ من عينيه حتى الصفحة االخيرة، 
الســوداء من)شاري  الكوميديا  وتعملت 
شابلن(، فكان املسرح والسينما والسحر 
يحضــرون فــي كل عمل مــن أعمالي 
،وفلســفة اللعب هي االســلوب االمثل 
في الكتابــة، حيث ما من شــيء يخلو 
من اللعب ســواء في العلــم وفي الفن 
واالدب والديــن فقــد كان املتصوفة من 
أشــهر الالعبــني بالدين. كذلــك ابتعد 
كاتب رواية)دكة مكة( عن أمراض السرد 
ووباء الشــعر واكتشف أوهام النجومية 
وشخص الشعور بالنقص لنيل الشهرة. 
بدأت الروايــة بفعــل دراماتيكي ينتمي 
للسينما اكثرمن االدب بحدث قدمي جديد 
ما يزال يعيــش معنا كالبعوض والذباب، 
بــدأت الرواية بصعود جاريــة عارية فوق 
دكة مكــة ليراها جتار العبيــد واجلواري 
وعمالء امللوك والشــيوخ واالمراء، اجلارية 
حتاول  ســنوات  ثمانــي  عمرها  طفلــة 
النخاس  تغطية عورتهــا بيديها لكــن 
يبعدهــا فــي كل مرة وهم يســمعون 
املعتمرين يطوفون حــول الكعبة )لبيك 
اللهم لبيك(. يقول الكاتب حتت العنوان 

وأبحاثهم في شتى اجملاالت, مشيراَ، إلى 
أهمية ودور مكتبة األجيال في تنشــئة 
جيل جديد مــن خالل الــدورات والورش 
التثقيفية التي تهتم بالطفل, باإلضافة 
إلــى اهتمــام املكتبة وبشــكل خاص 
اخلاصة,  االحتياجات  ذوي  مــن  باألطفال 
وتضم هذه املكتبة كتبا تربوية وثقافية 
وعلمية تتناسب مع الفئات العمرية من 

(6-17( سنة.
وعبَّر السفير الياباني عن سعادته وشكره 
للــدار ودعوتها الكرمية لســيادته لزيارة 
هذا الصرح الثقافي ملــا حتويه من كنوز 
ثقافية, وان السفارة مصممة على أيجاد 
سبل للتعاون الثقافي مع هذه املؤسسة 
العريقة مشيرا إلى أن العناية بها ليس 
باألمر الســهل وهي ما تقوم به الدار من 

خالل جهودهــا احلثيثة، وخــالل اللقاء، 
أشار اجلانبان إلى ضرورة فتح آفاق تعاون 
وتبادل اخلبرات والزيــارات واملعلومات بني 
الدار واملؤسسات اليابانية النظيرة، والى 
أهمية عقد مبادرات للتعاون مشــتركة 
في املســتقبل القريب، ومن جانبه رحب 
سعادة السفير بهذا املوضوع الذي يصب 

في مصلحة البلدين . 
وعلى شــرف زيارته هذه، افتتح ســعادة 
أقامته  الذي  الوثائقي  املعرض  الســفير 
الدار احتفاًء بالضيف، في قاعة العاّلمة 
علــي الــوردي، وتضمــن مجموعة من 
الكتــب اخلاصــة بدولة اليابــان باللغة 
العربيــة واالنكليزيــة واملتخصصة في 
مختلف اجملاالت، فضال عن عرض الرسائل 
واألطاريح اجلامعيــة املتخصصة بتاريخ 

اليابان، واملنجزة من قبل باحثني عراقيني 
تضمن  الدار،كما  خزائــن  في  واحملفوظة 
املعرض عــرض وثائق تخص السياســة 
اخلارجية بني العــراق واليابان, ومجلدات 
البلدين,  التجارية بني  تتعلق باالتفاقيات 
وعرض صــور تخص امللــك فيصل األول 
وصــورا ملدينة بغــداد القدميــة، ووثائق 
داعش التي استولت عليها قوات اجليش 
العراقــي الباســل والشــرطة االحتادية 
واحلشد الشــعبي في أثناء معارك حترير 
العثمانية،  السجالت  ومناذج من  املوصل، 
وأيضــا مت عرض مراحل صيانــة وترميم 
باإلضافة  العثمانية,  والسجالت  الوثائق 
إلى معرض تشــكيلي يختــص بالتراث 
العراقي العريــق ومجموعة من األعمال 

واحلرف اليدوية.

متابعات الصباح الجديد
 

أستقبل املدير العام لدار الكتب والوثائق 
الوطنية الدكتور عالء أبو احلســن العاّلق 
سعادة ســفير دولة اليابان السيد فوميو 
ايواي فــي مكتبه الرســمي، جرى خالل 
اللقاء مناقشة آفاق تعزيز ومتتني العالقات 
الثقافية بني الدار واملؤسسات األرشيفية 
النظيــرة في دولة اليابــان، ورحب العالق 
بســعادة الســفير الياباني مؤكداَ، على 
اهتمام الــدار بأهم مرتكزات الثقافة وهو 
الكتاب إلى جانــب الوثيقة, متحدثاَ، عن 
الوطنية ورفدها  والوثائــق  الكتب  دار  دور 
العلم  والباحثــني وطــالب  لألكادمييــني 
دراســتهم  تخص  التي  والوثائق  بالكتب 

أيضاً، تعود الذكريات واملشــاهد القدمية 
وحاالت الغياب واالنتظار واخليبة واملوت.

اجملموعة الشــعرية »غيابك ترك دّراجته 
الهوائيــة على الباب« صــدرت في 160 
صفحــة من القطــع الوســط، ضمن 
سلســلة »براءات« التــي تصدرها الدار 
وتنتصر فيها للشعر، والقصة القصيرة، 
والنصوص، احتفاًء بهذه األجناس األدبية.
عن تهمة الشــعر ولعنته األبدية كتب 

محمد احلرز:
أّمي ال تعرُف أّني شاعر

أبي لم يقرأ قصيدًة لي قّط
وإذا ما رأى أحُد اخوتي حمامًة تفّر

من قفِص كلماتي؛ ظّن أنها للجيران.
بعد موتي

ستعودُ احلمامة إلى القفِص ذاتِه
ألنها سمعْت أبي يقوُل ألّمي:

ه شاعراً. كان جدُّ
في قصائد محمد احلرز نتبُع قطار الّسرد 
الــذي ال يتوقــف إال لكي يأخذ نفســاً 
شــعرياً وميضي، عرباٌت مليئٌة بالقصص 
والرغبــات واألحالم املنســية، متيُل على 
الســكة دون أن تفقــد حمولتها، وفي 
كل محطــٍة يلتقُط الشــاعر املزيد من 
التي يحتاجها فــي رحلته  التفاصيــل 

الطويلة.

 
صدرت حديثاً عن منشــورات املتوسط – 
إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعر 
السعودي محمد احلرز، بعنوان »غيابِك ترك 
دراجته الهوائية علــى الباب«. في كتابه 
اجلديد يُجرِّدُ الشاعر محمد احلرز املشاعر 
واألشياء، ليمنحها مساحَة وجودٍ وصفاٍت 
جديــدة، كما لو أّنه يخلق عاملاً ســريالياً 
مــه، ثمَّ يعيد بناءه  بعناصر واقعية، يهدِّ
مرَّة أخرى؛ إلى أن يصــل إلى تلك النافذة 
املضيئة فــي جدار العالم، املنفتحة على 
إشــاراٍت ورموز يلتقطها الشاعر بحرفية 
ليكتب قصيدته. من خــالل تلك النافذة 

إلى اجليل اجلديد. 

حيــث يجتمع البحــارة والغواصــون وربان 

الســفن عند كل موســم صيد استعداداً 

لإلبحار خلف الســفينة القائدة التي متخر 

عباب البحر.. ولكن هذه املرة سيكون بينهم 
»جمعة« الشاب الصغير الذي سيرافق أباه 
الربان عبداهلل فــي رحلة بحرية لصيد احملار 
ليتعلم منه طرق الصيد احلديثة ويكتشف 

الكثير من أسرار البحر.
ولكن، مــا هي قصة »حوريــة البحر« التي 
منعت ربان الســفينة من االقتراب من احملار، 
حتى يأتيهــا مبهٍد لوليدها« وهل ســيعود 

الربان إلى احلورّيِة ومعه املهد؟ 
كم نحن متشوقون لَسماع نهاية احلكايِة.

صــدر الكتاب عن الــدار العربيــة للعلوم 
ناشرون، وجاء في 48 صفحة.

الصباح الجديد- وكاالت:

من املهن املتوارثة فــي البحرين، مهنة صيد 
اللؤلــِؤ، امتهنها أهل البالد على مدى أجيال، 
ففي هذا الفضاء البحــري األثير على قلوب 
اجلميع ســيتعرف األوالد على قصة »جمعة 
والبشــارة«، القصة التي تقدمهــا الكاتبة 
الدكتورة عايدة ســميح الصعيدي بأسلوب 
حكائي تربوي يستوحي األسطورة ويستثمر 
اخليال فــي نقل عوالــم ما يُعــرف برحالت 
البحرينّيِة،  احملرق  الكبير عند ساحِل  الغوص 

حفلة مكة في رواية )دكة مكة(

السفير الياباني يفتتح معرضا وثائقيا وآخر تشكيلي في دار الكتب والوثائق

غالف الرواية

بدأت الرواية بفعل دراماتيكي 
ينتمي للسينما اكثرمن االدب 

بحدث قديم جديد ما يزال يعيش 
معنا كالبعوض والذباب، بدأت 

الرواية بصعود جارية عارية 
فوق دكة مكة ليراها تجار 

العبيد والجواري وعمالء الملوك 
والشيوخ واالمراء، الجارية طفلة 

عمرها ثماني سنوات تحاول 
تغطية عورتها بيديها لكن 

النخاس يبعدها في كل مرة 
وهم يسمعون المعتمرين 

يطوفون حول الكعبة )لبيك 
اللهم لبيك(. 

الحكايا»غيابِك ترك دراجته الهوائية على الباب« لمحمد الحرز

أسرار البحر في قصة لألطفال

جانب من حفل االفتتاح

أمجد عطري

َفوُح عطرِ الليِل في َشعر الَصبايا

 
احلكايا:

نَفُح ذكرى في مشيبي
ذِْكُر نَْفٍح في ِصبايا

احلكايا:
ُفرصُة اإلمعاِن في ماِء املرايا

احلكايا:
رُدهُة املـَحموِم ِشعرًا

مطُر الروح الذي يُهمْيِه
في إحدى الزوايا

احلكايا:
اِفتراضاُت التالقي

بني أفراد الرواياِت التي حَتبو إلينا
ِمن تباريح احلَنايا

احلكايا:
اِت َملعُب اجلَدَّ

اِت في آآآِه احلَننِي الالنِهائي باملـَدَّ
والَضحايا:

بعُض أطفاٍل أُتِيهوا في جَتاعيِد النوايا
احلكايا:

زُرقُة العيننِي ِمنها
ُكلَّما أوَسدُت رأسي حضَنها

لو عنُقها نحوي انحَنى

إنساُن عيني يَسردُ األشواَق ِسربًا
ذاك أنِّي

قد تَدانْت لي َسمايا
احلكايا:

مُلُْت راويْها بِِودٍّ
قال: "سيَّان بَقائي وغيابي."

فَنويُت الُبعَد َصونًا
ً رَِحَم اهلُل امرَأ

آلى النََّوى
عن أْن يكوَن الَوهَم

في ِظلِّ الَبرايا
واحلكايا:

تَنقُش األعشاَش ِحيًنا
تَنقُر التاريَخ ِحيًنا
تَنقُل اآلالَم ِحيًنا
أتُراها، ذات حلٍن،

عن نَشيدي
؛ َصداي تَنقُل احلُبَّ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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متابعة الصباح الجديد: 

إلى  والطالبــات  الطالب  يســتعد 
االمتحانات النهائية بعد رحلة العام 

الدراسي،
وهنا يجب أن يعلم اإلنســان املقدم 
على تقدمي امتحــان ما أّن االمتحان 
وأّنها  الدقائق،  زمنّية ال تتجاوز  فترة 
ســتمّر ال محالة، ولكن هذه الفترة 
ا البســيطة قد تكــون هامة جداً 
لإلنســان حتى ينال ما يريــده، وأن 
املفصلية  احليــاة  بعض محطــات 
تعتمد عليها، لهذا فقد وجب على 
كل إنسان أن يستعد لها بالشكل 
، نقــدم بعض النصائح  الصحيح  

للطلبة األعزاء : 
 -1 اســتعمال طريقة الكتابة في 
االستذكار قد جتد نفسك في كثير 
من األحيــان حتفظ كثيراً، وبعد ذلك 

تكون قد نســيت كل شيء، ولكن 
هناك طريقة ســوف تسهل عليك 

املذاكرة وهي الكتابة.
2 -حتسني احلالة النفسية قبل البدء 
من  النفسية  احلالة  الدراســة،  في 
التي جتعلك تنسى كثيراً  األشــياء 
فقد تتوتــر وال تســتطيع تذكر أي 
االمتحان  نتيجة  تقلق  وقد  شــيء، 
ويجعلــك اخلوف تضطــرب كثيراً، 
وتنسى كل شــيء وتظل تبكي في 
بعض األحيان وهذا بســبب االرتباك 

الشديد الذي يصاب به البعض. 
3 -مراجعة الدروس باستمرار : يجب 
أن تقــوم باملراجعة باســتمرار، وأن 
حتاول التركز دائماً على بعض النقاط 
التي تنقصك، وحتاول التركيز عليها 

ومعاودة دراستها أكثر من مرة.
 4 -التخلص من حالة السرحان عند 
املذاكرة: قد تصاب في بعض األحيان 
يجب  ولكن  والنســيان،  بالسرحان 

عليك التركيــز للوصول إلى هدفك 
ومحاولة التوصل إلى أعلى درجات. 

5 -تخصيص جــدول للمذاكرة كما 
يجب عليك أن تقــوم بعمل جدول 
محدد للمذاكرة، وأن ال جتمع جميع 
املواد التي تريد مذاكرتها مع بعضها 
البعض، فيجب أن تقوم بتخصيص 
كل  واتباعه  للمذاكرة  جدول محدد 

يوم. 
6 -جتنب املذاكرة عند الشعور بالنوم 
ال تذاكــر وأنت تريــد النوم، فكل ما 
حتاول مذاكرته سيكون مجرد قراءة، 
ولن تفهم شــيئاً ولــن تتذكر منه 
تســتيقظ  أن  حاول  ولكن  شــيئاً، 
في وقت مبكــر وتذاكر وأنت عقلك 
وذلك  الصبــاح،  وقت  في  نشــيط 
التي  الفطــور  تنــاول وجبــة  بعد 
تســاعدك على تنشــيط الذاكرة، 
وال حتــاول املذاكرة في وقــت الليل، 
بالليل،  للنوم وال أحد يفهم  فالليل 

ولكنك ستحاول تناول الكافني لكي 
يوقظك ومع ذلك ستشعر أنك تريد 

النوم. 
7 -اختيــار مكان هادئ لالســتذكار 
اهتــم دائماً بالبعد عــن الضوضاء 
واجلس فــي مكان هــادىء لتذاكر 
مبفــردك، وال جتعــل الهاتــف يثير 
انتباهك دائماً ويلهيك عن املذاكرة. 

8 تسميع الدروس لشخص ما حاول 
دائماً أن تُســّمع ألحــد أكبر منك، 
فإن كثرة التســميع تساعدك على 
املذاكرة واحلفظ بشــكل جيد، كما 
تأكيد  في  تســاعدك  ســوف  أنها 

املعلومة ولن تنساها أبداً. 
9 جتميع كل ما يخص املادة من أدوات 
بالقرب منك اجمع جميع األشــياء 
ومحاضرات  كتب  من  باملادة  اخلاصة 
وأقالم ومذّكرات وكل ما تريده حولك 
حتى ال حتتاج أن تقوم من وقت آلخر 

لكي حتضر شيئاً لك.

اعداد - زينب الحسني: 

يعيش الطالب حالة من التوتر والقلق 
الشديدين بســبب تزامن االمتحانات 
مــع شــهر » رمضــان » الفضيــل 
فيشــعرون انهم لن يســتطيعوا أن 
ميلكــوا زمــام الوقــت ومخيرين بني 
تضييع أحد األمريــن اما االمتحانات 
او الطاعات، فبني التذمر واحلزن ميضي 
الوقت وال جتدهم يفعلون شيئاً على 
الرغم من ان شــهر رمضــان لن يأتي 
مع االمتحانات فقط هذه السنة بل 
االمتحانات  األعوام ســيرافق  بتوالي 
وايام الدراســة االعتياديــة فما على 
طالبنــا فعلــه؟ وكيف ســيأقلمون 

أنفسهم ووقتهم معه؟
حول هذا املوضوع بني عدد من الطلبة 
كيفيــة تنظيــم جدولهــم وكيف 
سيوفقون بني وقت الدراسة والطاعة.

حنني زيــد تقول: أعلم أني ســأتعب 
أكثر لكني ســأحتمل اجلــوع والتعب 
والعطــش فجميل ان تفعــل امرين 
بوقــت واحد تصوم وتقــرأ لالمتحان 
ففــي ذلك ثواب عظيــم ومن املؤكد 
انه يرضي اهلل. مضيفــة ،ان رمضان 
لن يتكرر فهو شهر واحد في السنة 
وال ندري هل سندركه العام املقبل ام 
ال فيجب ان نتحمــل التعب ونتوكل 
على اهلل، ومحال ان يضيع تعب احد 
فبعد االمتحان ميكــن أن نرتاح وننام 
قليالً بعد الصالة ونكمل املذاكرة حلني 
الفطــور وبعد الفطــور نصلي ونقرأ 
القرآن وحلني السحور لدينا وقت كثير 

للراحة والدراسة والعبادة .
الســؤال  ويقول حيــدر كاظم: هذا 
كل انســان يــراه من منظــوره ومن 
زاويته اخلاصة، الدراســة والعمل اول 
شــيء هي عبادة. والصوم والدراسة 
فيبقى كل  تنظيمها ســهل جــداً 
شخص وقدرته، انا نظمت جدوالً ارى 
نفسي مرتاحاً فيه والدراسة حتماً ال 

تؤثر على الطاعات.
زهــراء كرمي تتحــدث عــن معاناتها 
الصداع  الشديدة مع  قائلة: معاناتي 
لذا تقــرأ الدروس فــي الصباح بعد 
السحور لتهرب من األلم اآلثم، وبقية 

اليوم في النوم، وترى صعوبة جداً في 
والتوفيق  التأقلم مع شــهر رمضان 
بني الطاعة والدراسة وتسأل من اهلل 

التوفيق للجميع.
احلاجة ام محمد تقــول: كنت أمتنى 
من احلكومــة واجلهات املعنية تأجيل 
االمتحانات للصفــوف املنتهية بعد 
التوفيق  لصعوبة  الفضيل  الشــهر 
بني االمرين. وتضيف، ســيكون هناك 
ضغط كبير علــى الطالب من حيث 
تقسيم الوقت، فضال ً عن االرتفاع في 
درجات احلرارة واغلب املراكز االمتحانية 

تفتقر للمكيفات الهوائية.
وتابعــت أمتنى مــن البــاري عز وجل 
النجاح والتوفيق لكل الطلبة األعزاء.
وقال يزن محمود : شهر رمضان شهر 
العبادة وغفران الذنوب، بداية يجب ان 
نفكر باجلانب االيجابي ونترك التفكير 
الســلبي وهــو ان في هذا الشــهر 
تلقائيــاً مــن اهلل تكون اجســامنا 
مستعدة للتحمل، نبدأ من السحور 
وهــذه الوجبــة اجلميلة التــي تأتي 
قليالً وترحل نكمل الســحور ونصلي 
ونقرأ قليالً القــرآن واألدعية وهذا لن 
يستغرق اكثر من ساعة، بعدها وقت 
املراجعة ملادة االمتحان ثم ننام قليالً 
وبعدها نذهب  لالمتحان بعد التوكل 
علــى اهلل وبجــدول منظــم يعده 
الطالب سيكون ختم القرآن اكثر من 
مرة ونال حظه مــن الطاعات واكمل 

امتحانه وبتفوق .
مرمي صالح تقول: بحسب رأيي جميل 
جــداً أن يكون وقــت االمتحانات في 
البقية  وأراه عكــس  رمضان  شــهر 
فرصة ذهبيــة، فالوقــت كثير لدينا 
الوقت  ينتظــم  وبســهولة  لنقــرأ 
للدراســة واألعمال واهم شيء أن ال 
نضيع  ثواب الشــهر باملسلســالت، 
مثالً بعد الفطور نرتاح ســاعتني بني 
األعمال وجنلس قليــاًل مع االهل، في 
وقت  بأعمــال  نقوم  الســحور  وقت 
وبعدها  السحر بعدها سحور وصالة 
دراسة الى الساعة العاشرة والنصف 
ثم استراحة  للنوم حلني صالة الظهر 
بعدها  نكمل دراســة  لوقت الفطور 
بالتأكيد  التزامــات  لديهــم  والذين 

يختلف جدولهم.

كيف ينظم الطالب وقته بين الصيام والدراسة؟

      نصائح للطلبة عن كيفية االستعداد الجتياز االمتحانات النهائية 

 بين عدد من الطلبة كيفية تنظيم جدولهم وكيف سيوفقون بين وقت الدراسة 
والطاعة. حنين زيد تقول: أعلم أني سأتعب أكثر لكني سأتحمل الجوع والتعب والعطش 

فجميل أن تفعل أمرين بوقت واحد تصوم وتقرأ لالمتحان ففي ذلك ثواب عظيم ومن 
المؤكد أنه يرضي اهلل
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متابعة الصباح الجديد: 
دشنت فيس بوك منصة الشباب، 
وهــي مــكان مركــزي لتمكنني 
بستني  املراهقني 

لغة.
تضطلــع  و
ملنصــة  ا

ة  يــد جلد ا
التثقيف  مبهمــة 

معلومات  إتاحة  عبر 
بشــآن احلصول على أقصى 

اســتفادة مــن منتجات فيس 
واجملموعات  الصفحــات  بوك مثل 
الشخصية  والبيانات  والفعاليات 
املعلنة، واحلفاظ على السالمة في 
الوقت ذاته ، إضافة إلى معلومات 
بشآن أنواع البيانات التي يجمعها 

فيسبوك وكيف نستعملها.
تتيــح منصــة الشــباب  كمــا 
كيفية  توضيــح  للمســتعملني 
األول  حســابهم  اســتعمال 
الشخصي بأسلوب جديد وإبداعي.

وتشــمل نصائح ســريعة بشأن 
األمن، وتقــدمي التقارير عن احملتوى، 
وحتديد من يرى ما ينشره املشترك.

وتقــدم املنصــة املشــورة عبــر 
اقتــراح التصرف األمثــل في حال 
أراد املشــترك االبتعــاد لفترة عن 
التواصل االجتماعي، وإرشادات عن 
االســتفادة  على  احلصول  كيفية 

القصوى من اإلنترنت.

وتوفر املنصة اجلديــدة أيضاً طرقاً 
جديدة لتوفير النصائح املباشــرة 
وبدأت  بوك،  فيس  على  للمراهقني 
بالفعل في ارسال نصائح تثقيفية 
فــي التغذية اخلبريــة للمراهقني 
مثــل التحكم في َمْن يســتطيع 
مشاهدة معلوماتهم الشخصية، 
الوقاية  مركز  إلى  تقودهم  وروابط 

من التنمر.
وتؤكــد فيــس بــوك ان 
أيضــاً  تقــوم  املنصــة 
بالتحدث مع املراهقني، 
وذلــك مــن خالل 
فعاليات، مثل 

يــوم  ورش 

السالمة 
اإلنترنت  علــى 

باولو،  ســاو  فــي 
 WeMatter ومنتــدى 

للشــباب في كندا، وكذلك 
منتدى شبكة السالمة العاملية.

كما ســتنظم املنصة جلســات 
حواريــة خــالل األشــهر املقبلة 
لالستمرار في التعلم من املراهقني 
الشــباب مع  تفاعل  حول كيفية 

فيسبوك،
وتعمل منصة الشــباب مع صّناع 
اخلصوصية،  وخبراء  السياســات، 
ومصممي  األخــرى،  والشــركات 
األدوات  لتوفير  املســتعمل  جتارب 
لها  يحتــاج  التــي  واملعلومــات 

الشباب.

منصة للشباب على فيس 
بوك تخاطبهم بستين لغة

متابعة الصباح الجديد: 
توصلــت دراســة جديــدة إلى أن 
املدخنني الشــباب، أكثــر عرضة 
لإلصابة بجلطات قبل بلوغ ســن 
غير  بأقرانهم  مقارنة  اخلمســني، 

املدخنني.
وتربــط الدراســات العلمية منذ 
اإلصابة  بني مخاطــر  وقت طويل 
باجللطــات، وزيادة ســن املدخنني، 
لكــن األبحاث التي تــدرس حتى 
اآلن هذه الصلة في حالة البالغني 
على  باألساس  ركزت  سناً  األصغر 

النساء.

هذه  وإلجــراء 
ســة  ا ر لد ا

حلــل 
الباحثون 

ت  نا بيا
 6 1 5
رجــالً 

أصيبوا 
بجلطة 

سن  قبل 
 ، خلمســني ا

عادات  وقارنوا 
اخلاصة  التدخــني 

تضم  مبجموعــة  بهم 
530 رجال لم يصابوا بجلطة.

وتوصلت الدراسة إلى أن املدخنني 

كانوا أكثر عرضة لإلصابة 
بجلطــة، مقارنــة 

مبــن ال يدخنون 
بنسبة تصل 

88 في  إلى 
املئة.

من  أما 

يدخنون 
قليــال، أي 
 11 أقــل من 
فــي  ســيجارة 
اليــوم، فكانــوا أكثر 
بنســبة  بجلطة  لإلصابة  عرضة 
46 في املئة. ومن يدخنون بشراهة، 

أي مبعدل علبتني في 
اليوم في األقل، 
أكثر  كانوا 
ضــة  عر
ر  ا مبقد

خمس 
ت  ا مــر
بــة  صا لإل

باجللطة.
جانينــا  وقالــت 
ماركيــدان كبيــرة الباحثني 
في الدراسة وهي من كلية الطب 
في جامعة ماريالند »اخلالصة هي 
أصبحت  دخنت  كلما  ببســاطة: 

أكثر عرضة للجلطة«.
وأضافت ماركيــدان، أن » التدخني 
األوعية  التهــاب  فــي  يتســبب 
الدموية، مما يزيد من مخاطر جتلط 
الدم مما يزيد بدوره من خطر حدوث 
جلطــة«، مبينــة ان »تقليل عدد 
السجائر التي تدخنها قد يحد من 
ما   لكن  باجللطــة،  إصابتك  خطر 
يزال أفضل طريق أمام املدخنني هو 

اإلقالع متاما«.

 المدخنون الشباب أكثر 
عرضة لإلصابة بالجلطة

متابعة الصباح الجديد:
أظهرت دراســة أميركيــة صغيرة 
أن بعــض املراهقني قــد يعانون من 
مشكالت نفسية أو تتفاقم لديهم 
مشــكالت قائمــة بعــد جراحات 
إنقــاص الــوزن خاصة مــن تظهر 
عليهم أعراض بالفعل وقت اجلراحة.
النفســية  باحثون الصحة  وتابــع 
البدانة خضعوا  ملراهقني شــديدي 
الوزن  بخفــض  متعلقة  جلراحــات 
وعددهــم 139 وكذلــك 83 مراهقاً 
بديناً خضعوا للعالج من دون جراحة. 
وبعد عامني، خلص الباحثون إلى أن 
واحــداً من بني كل ثالثــة مراهقني 
يعاني من مشــكلة نفســية مثل 
أو اضطرابات  القلــق  أو  االكتئــاب 

سلوكية.
لدى  النفســية  األعراض  وتفاقمت 
نحــو تســعة باملئة ممــن خضعوا 
الدراســة  فترة  بدء  منــذ  جلراحات 
مقارنة بنحو ســتة باملئة فقط ممن 

لم يخضعوا جلراحة.
لكــن وبوجه عــام تراجعت أعراض 
املشكالت النفسية بعد عامني لدى 

قرابــة 19 باملئة ممن خضعوا جلراحة 
و25 باملئة ممن لم يخضعوا لها.

وأكدت ســانيتا إلـ هانســاكر من 
مركز سنســيناتي الطبي لألطفال 
فــي أوهايو وزمالؤها في الدراســة 
التي نشرتها دورية صحة املراهقني، 
الدراسة  أن أغلبية املشــاركني في 
لم تكن لديهم مشكالت نفسية ال 
عند بداية الدراسة وال عند نهايتها.
وتشــير النتائــج إلــى أن »أقليــة 
ملحوظــة« من املراهقــني لديهم 
يتعني  وأنــه  نفســية  مشــكالت 
هذه  مواجهة  عند  والعالج  املتابعة 
املشــكالت مثلما هو احلــال مع أي 
تغير ال يتحسن بعد جراحات إنقاص 
الوزن كارتفاع ضغــط الدم أو زيادة 

الدهون في الدم.
ويقول آرون كيلي املدير املشارك ملركز 
بدانة األطفال في جامعة مينيسوتا 
فــي مينابوليس والذي لم يشــارك 
الوزن  الدراسة »جراحات إنقاص  في 
النتائج  إلى حتســن كبير في  تؤدي 
الصحية لكنها ليست حال سحرياً 

للمراهقني شديدي البدانة.

جراحات إنقاص الوزن تتالعب 
بنفسيات المراهقين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد احتاد غربي آســيا لكرة القدم 
يــوم االثنني املقبل املوافــق الثامن 
والعشرين من الشهر اجلاري موعدا 
نهائيا لتســّلم املوافقات الرسمية 
املنضوية  الوطنيــة  االحتــادات  من 
حتت لوائــه البالغة عددها 11 احتادا 
وهــي )األردن، اإلمــارات، البحريــن، 
السعودية، سوريا، ُعمان، فلسطني، 

قطر، الكويت، لبنان واليمن(.
وقال أمني سر احتاد غربي آسيا خليل 
الســالم ان احتاده خاطب يوم امس 
االحتادات املنضوية حتت لوائه البالغ 
11 احتادا وطنيا الستحصال  عددها 
املشاركة  حول  الرسمية  املوافقات 
فــي النســخة التاســعة التــي 
ان  مبينــا  البصــرة،  ســتضيفها 
والعشــرين من  الثامن  االحتاد حدد 
لتسلم  اخيرا  موعدا  اجلاري  الشهر 

موافقات املشاركة.
واشــار الســالم الى ان احتاد غربي 
اسيا حدد موعدين القامة البطولة 
الثاني  ولغايــة  العاشــر  من  االول 
والعشــرين من شهر تشرين الثاني 
املقبــل والثاني مــن الثامن ولغاية 
العشــرين من شــهر كانون االول 
املقبــل.. وتابع ان احتاد غربي اســيا 
اختيار موعد  االحتادات حريــة  منح 
البطولة التاســعة التي ســتكون 
اعداد مهمة لبطولة اسيا  محطة 

التــي ســتضيفها دولــة االمارات 
العربية املتحدة مطلع العام املقبل.

مــن جانبها، أكدت وزارة الشــباب 
العراقي  لالحتــاد  دعمها  والرياضة، 
لكرة القدم مــن اجل اجناح تنظيم 
بطولة غربي اسيا املقرر اقامتها في 
املقبل. الثاني  البصرة خالل تشرين 

الشــباب  "وزارة  ان  الــوزارة  وقالت 
في  العراق  جنــاح  باركت  والرياضة، 
بكرة  اســيا  تضييف بطولة غربي 
القــدم التي ســتقام فــي مدينة 
البصرة الرياضية نهاية عام 2018".

واوضحت انها "ستقدم كل الدعم 
املطلوب الحتاد كــرة القدم من اجل 
اظهار قــدرة العراق علــى تنظيم 
االســيوية مــن خالل  البطــوالت 
تهيئة املالعب والدعم اللوجســتي 
الذي ســينعكس على خارطة كرة 

كبيرة  آفاقــا  فتحت  التــي  القدم 
بفضل ثورة االعمار التي انتهجتها 
وزارة الشــباب والرياضة في افتتاح 

املالعب النموذجية".
واضافت ان "جميع مالعبنا ســواء 
فــي البصــرة وميســان وكربــالء 
والنجف وايضا ملعب الشعب كلها 
العربية  البطوالت  لتضييف  جاهزة 
والقارية والدولية، وسنعكس الوجه 
احلضاري للعراق في التنظيم املميز 
الذي يؤكــد قدرتنا علــى تضييف 

البطوالت الدولية الرسمية".
وبينــت الــوزارة ان "وزير الشــباب 
والرياضــة عبــد احلســني عبطان 
قدم شــكره لالمير علي بن احلسني 
رئيس احتاد غرب اســيا بكرة القدم 
العراق  مساعي  دعم  في  السهامه 

في تضييف البطولة".

إعالم اتحاد الكرة
العراق، حتت  باشر منتخب أشبال 
األول  أمس  تدريباتــه،  عامــا،   ١٥
االثنــني، في املركــز التخصصي 
التابع الى وزارة الشباب والرياضة، 
وبحضور ١٥ العبا، وغياب ما يقارب 
٨ العبــني بســبب االمتحانــات، 

والبعض االخر في احملافظات.
للمنتخب،  الفنــي  املدير  واوضح 
التدريبات  باشــرنا  سعد هاشم: 
بعد االنقطاع بســبب االنتخابات 
البعض  انشغال  وايضا  البرملانية، 
في  وسنســتمر  االمتحانات،  في 
تدريبيتني  وحدتني  بواقع  تدريباتنا 
في االسبوع بسبب شهر رمضان 
الكرمي، وبعدها سيكون لنا برنامج 

خاص بإعداد املنتخب.
كبيرة،  معاناتنا  هاشــم:  واضاف 
ملعب  وجــود  عــدم  خصوصــا 
كثيرا  ونعاني  املنتخــب،  لتدريب 
من هذه املسألة، اذ اغلقت الوزارة 
ابوابها، وعــدم اتاحة الفرصة لنا 
علي  املرحوم  ملعب  في  بالتدريب 
حسني شــهاب، ولالسف امللعب 
دائما ما يعطل خططنا، وتدريبات 
يوم امس االول كانت عند الساعة 
اجواء  في  والنصف ظهرا  الرابعة 
الالعبــني  اغلــب  وكان  الهبــة، 
ابلغنا  اننــا  واملفاجأة  صائمــني، 
مدير ادارة املدرســة التخصصية 
تدريبية  وحــدة  هناك  ســتكون 
اخلامسة  الساعة  عند  للمدرسة 

والنصف، لذلــك اضطررنا الى ان 
نتدرب ملدة ســاعة واحدة، وهذا ال 
نأمل  املواهب،  يكفي لصقل هذه 
ان يكــون هناك تعــاون معنا في 
قــادم األيام بغية صقــل املواهب 
االســتحقاقات  في  البلد  ومتثيل 
املقبلة، وايضاً رفد البعض منهم 

الى املنتخبات الوطنية.
من جميع  أطالب  هاشــم:  وتابع 
القائمني علــى الرياضة العراقية، 
بتوفير كل  الكرة،  احتاد  وخصوصا 
ما يحتاجه منتخب االشــبال في 
الفتــرة املقبلة من معســكرات 
ومباريــات جتريبية ألجــل الوقوف 
على جاهزية الالعبني قبل بطولة 

غربي اسيا،.

بغداد ـ كريمة الركابي*
قدم مدير شــباب ورياضــة مدينة 
التهاني  اجلزائــري  حســام  الصدر 
كــرمي  الــى حســن  والتبريــكات 
عالء  الصــدر2  قائمقام  الكعبــي 
صباح الربيعــي مدير ناحية الفرات 
هاشم  امجد  واملهندس  االوســط 
العقابي مبناســبة فوزهم بعضوية 
زيارتهم في  العراقــي ومت  البرملــان 
اماكــن عملهــم وتقــدمي الهدايا 
لهم شــاكرين ومثمنني تواصلهم 

أنشــطة  في  الدائم  وحضورهــم 
لهم  املديريــه متمنني  وفعاليــات 
دوام النجــاح والتوفيق خلدمة ابناء 
مدينة الصدر الغراء وخدمة لعراقنا 
احلبيب. من جانــب اخر اقام املنتدى 
النسوي وبالتعاون مع منتدى شباب 
الفصال  دورة  القدس حفل تخــرج 
اســتمرت شهرين  والتي  واخلياطة 
باشراف ســلمان شبوط لينتج من 
املتدربات افضل النتائج لتحفيزهن 
في  قدراتهن  وتطويــر  العمل  على 

دعم االســرة اقتصاديــا، ومت توزيع 
شــهادات التخرج علــى املتدربات 
وتقدمي هدية من قبل مديرة املنتدى 
شبوط  الى  حسن  اخالص  النسوي 
تثمينــا جلهوده املبذولــة وبحضور 
مديــر منتدى شــباب القدس نذير 
املنتدى  اقــام  كذلــك  املوســوي. 
النســوي بالتعاون مع روضة نحول 
االهلية حفل تخرج الطفال الروضة.

* إعالم شباب الصدر

نشاطات متنوعة لمديرية رياضة الصدر
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»الصاالت« تفتح
 باب االنتقاالت

إدامة لمجّمع شؤون 
األقاليم والمحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة الصاالت باحتاد الكــرة فتح باب  التنقالت 
لالعبيني احملليني حصرا ومن األندية التي انســحبت 
من مسابقة الدوري املمتاز وهي   )اجلنوب- الشرقية- 
ديالى- بلدية الناصرية(، على ان يكون الالعب قد مثل 
ناديا واحدا  فقط وموجود ضمن كشوفات هذه االندية 
، مع جلب كتاب إستغناء من ناديه االصلي .. وحددت 
اللجنة فترة االنتقاالت بدء من أول أمس 2018/5/21 

ولغاية يوم االحد  املقبل املوافق 2018/5/27 .
علــى ان يصل كتاب االســتغناء واالضافة إلى مقر 
اللجنة املركزية في احتاد كــرة القدم ضمن  املواعيد 

احملددة اعاله.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شهد مجّمع دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات حملة 
تنظيف وإزالة أدغال من حدائقــه في مداخل اجملّمع، 
وقد نفذت احلملة بجهود مشــتركة من قبل شعبة 
اآلليات واخلدمات التابعة للقســم اإلداري وشــعبة 
املتابعة والتخطيط التابعة لقسم شؤون احملافظات، 
واالستعانة بجهود عمال التنظيف في اجملمع و عمال 

ملعب الشعب الدولي.
وتشــهد اإلدامة متابعــة ميدانية ملدير عام شــؤون 
االقاليم واحملافظات طالب املوســوي ومعاونه سوالف 

حسن.
يشــار إلى ان دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات، تضم 
العديد من االقســام والشــعب، بينها قسم املركز 
الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية املســؤول عن 12 
مركــزا يعنى باملوهوبــني في بغداد ولديــه فروع في 

العديد من احملافظات.

غدًا.. وطني السلة 
يالقي البحرين

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعد املنتخب الوطني لكرة السلة، املشاركة 
في بطولــة البحريــن الدولية، املقــرر انطالقها 
في الرابع والعشــرين من آيار اجلاري.. وســيفتتح 
املنتخــب الوطني مبارياته يوم غــٍد اخلميس امام 
مســتضيف البطولة املنتخب البحريني في متام 

الساعة احلادية عشر مساًء.
وفي املباراة الثانية، سيواجه املنتخب اللبناني بعد 
غٍد اجلمعة في متام الســاعة احلادية عشر مساًء.. 
وســيختتم مبارياته يوم االحد املقبل، حني يواجه 

املنتخب املصري في متام الساعة التاسعة مساًء.
يذكــر ان هــذه البطولة تأتي ضمن اســتعدادات 
الرافدين لتصفيات املونديال حيث سيواجه  اسود 
كازخستان في التاسع والعشرين من شهر حزيران 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

مباريات  أربع  األربعاء  اليوم  جترى 
حلســاب اجلولة 27 لدوري الكرة 
املمتــاز، ففي ملعب الشــعب 
يلتقــي القوة اجلويــة والنفط، 
وفــي ملعــب الصناعــة تقام 
الكهربائية  الصناعــات  مباراة 
ونفط اجلنوب، أمــا مباراة نفط 
في  فستقام  والكهرباء  ميسان 
ملعب األول.. وأشار إلى أن اجلولة 
، مبباراة  يوم غٍد اخلميس  تختتم 
احلدود والزوراء في ملعب التاجي.
في حني قررت جلنة املســابقات 
باحتاد الكــرة إرجاء مباراة فريقي 
احلســني وامليناء التــي كان من 
املقرر إقامتها اليوم االربعاء الى 
التي  للظروف  نظرا  اجلمعة  يوم 
مير بهــا نادي املينــاء ومطالبته 

بتأجيل املباراة الى إشعار آخر .
وقال مدير اللجنة شهاب احمد 
موافقة  استحصلت  اللجنة  ان 
نــادي احلســني علــى التاجيل 
اجلديد القامتها  املوعــد  ليكون 
هو يــوم اجلمعة وعلــى ملعب 
التاجي بتكام الســاعة الرابعة 

والنصف.
اجلولــة  مباريــات  ان  واضــاف 
التاسعة ســيطرأ عليها بعض 
ارجاء مباراة  التغييرات بســبب 
احلسني وامليناء اذ ستقام مباراة 
يوم  واملينــاء  الشــرطة  فريقي 
للتاســع  املوافق  املقبل  الثالثاء 
والعشــرين من الشهر ذاته بدال 
مــن موعدها الســابق وكذلك 
اقامــة مبــاراة فريقي الــزوراء 

واحلســني يوم االربعــاء املوافق 
للثالثني من الشــهر اجلاري بدال 

من موعدها السابق .
يشــار إلى أن املباريات ستقام في 
الســاعة الرابعة والنصف عصرًا 
اجلوية  القوة  مباريات  باســتثناء 
والنفط، ونفط ميسان والكهرباء، 
تقام  والديوانيــة، حيث  والطلبة 

في الساعة 10 مساًء.
قال مدرب النفط، حســن أحمد،  
إن مباراة فريقه باجلولة الـ 27 من 

الدوري، أمام القــوة اجلوية، والتي 
ستقام مســاء اليوم األربعاء في 
ملعب الشــعب الدولــي،  مبثابة 

مفترق طرق.
وتابــع أحمــد فــي تصريحــات 
صحفية: »املباراة ستكون مفترق 
طرق سواء لفريقنا أو حتى للقوة 
اجلويــة، حيث أنهمــا ميلكان ذات 
 55 البالغ  النقــاط  الرصيد مــن 
نقطة، ويالحقــان الزوراء املتصدر، 
وأي تعثر ســيصعب مهمة إحراز 

أن مباراة  إلــى  وأشــار  اللقب«... 
الفرق املتساوية في رصيد النقاط 
تعد بـ 6 نقاط ، الفتا إلى أن النفط 
له،  بالنســبة  ثأرية  املباراة  يعتبر 
حيث ســبق وأن فاز القوة اجلوية 
على النفط في املوســم املاضي.. 
وأوضح أن فريقــه جاهز للمباراة 
وسيخوضها بروح معنوية عالية، 
بعــد دخوله في املنافســة على 
اللقب بقوة.يشــار إلــى أن القوة 
اجلوية يحتــل املركز الثالث، ويأتي 

النفــط رابعــا برصيــد 55 لكل 
منهما.

من جانــب اخر، قــررت إدارة نادي 
امليناء، اقالة مدرب فريقها الكروي 
الفريق،  تدريب  من  شــاكر  ناظم 
عازية السبب الى حتريض الالعبني 
واالنســحاب من  االضــراب  على 

الدوري.
وذكــرت االدارة فــي بيــان تلقت 
إن  منه،  نســخة  نيوز  السومرية 
»ادارة املينــاء اجتمعــت وقــررت 

أن  اقالة ناظم شاكر«.. واوضحت 
»سبب ذلك هو كثرت التصريحات 
وحتريض  الفريــق  الالمبــررة ضد 
الالعبني على االضراب واالنسحاب 
من الدوري.. وتســلم شــاكر دفة 
قيادة الفريق خلفاً للســوري فجر 
ابراهيم، الذي اقيل بســبب سوء 

النتائج.
الفني  املديــر  مــن جانبه، قــال 
إن  الوســط عماد محمد،  لنفط 
فريقه أهدر نقطتني ثمينتني أمام 
الشــرطة في افتتاح اجلولة الـ27 
من دوري الكرة، بعــد التعادل )3-
وأضاف محمد في تصريحات   ..)3
صحفيــة: فريق الشــرطة كبير 
ونكن لــه كل االحترام، ملا يضمه 
من جنوم كبــار وأغلب العبيه من 
املنتخب الوطني، إال أننا ســعينا 
من  هدفنا  وكان  الثــالث  للنقاط 
املباراة اخلــروج بنتيجة الفوز دون 

نقطة التعادل التي خرجنا بها.
وأضاف: املســتوى الفني لفريقنا 
أفضل على مدار شــوطي املباراة، 
واســتفاد  كثيرة،  فرًصــا  أهدرنا 
الشــرطة من أخطائنــا الفردية، 
كذلك احلكم احتسب ركلة جزاء 
قاســية بحقنا وحرمنا من أخرى، 
املهم حققنــا العودة وفي الوقت 
العبيه  محمــد  القاتل.وطالــب 
ملزيــد مــن املثابرة واجلهــد كون 
األدوار املقبلــة من الدوري مباريات 
حسم، ونقاطها ذات أهمية كبيرة 
وستســهم فــي حتســني موقع 
الترتيب.ويحتل  الئحة  في  الفريق 
نفط الوســط املركز التاسع في 
قائمة الــدوري العراقي برصيد 36 

نقطة.

اليوم.. 4 لقاءات في الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز
الميناء يوضح أسباب إقالة ناظم شاكر

جانب من  مباراة الشرطة ونفط الوسط

العراق واألردن »أرشيف«
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العواصم ـ وكاالت:

أعرب مدرب ليفربــول االنكليزي، االملاني 
يورغن كلوب عن ثقتــه من قدرة فريقه 
على مخالفة التوقعات وحرمان منافسه 
ريال مدريد االســباني من التتويج بلقبه 
الثالث تواليا في نهائي دوري ابطال اوروبا 

السبت املقبل في كييف.
واســتهل ليفربول مشواره في البطولة 
القاريــة فــي الــدور التمهيــدي ضد 
هوفنهامي االملاني من اجل ضمان مقعده 

في دور اجملموعات.
وحقق الفريق االحمــر عروضا هجومية 
رائعة خالل مشواره في البطولة مسجال 
46 هدفــا في 14 مبــاراة ليبلغ النهائي 
للمرة االولى منذ 11 عاما عندما خســر 
2007 امــام ميالن  نهائي نســخة عام 

االيطالي 2-1.
وقــال كلوب في مؤمتــر صحفي »ال اريد 
التحــدث عن الثقة، لكننا نشــعر باننا 
فــي حالة جيدة واعتقد بأننا نســتحق 
التواجد في النهائي الن الشــباب كانوا 
على املوعد«.. واضاف »كان املشوار مثيرا 
حتى االن ونريد ان يكون ختامها مسكا«.

ويخوض ريال مدريد النهائي الرابع له في 
اخر خمسة مواسم لكن كلوب يعتقد 
بان ليفربــول قادر علــى تعويض نقص 
اخلبرة مقارنة مبنافسه االسباني العمالق 

من خالل ميزات اخرى جتسدت خالل بلوغ 
فريقه املباراة النهائية.

وقال املدرب االملاني في هذا الصدد »اخلبرة 
مهمة جدا في احلياة لكنها ليست االمر 
الوحيد الهام وال ســيما في كرة القدم. 
ان متلك خبــرة اكبر هــو افضلية، لكن 
ميكن تعويض هذا االمر من خالل الرغبة، 
اجلاهزية، الســلوك واجملهود الكبير وهذا 

ما اعشق في كرة القدم«.
وسيشارك ليفربول في املسابقة القارية 
النظر عن نتيجته  املقبل بغض  املوسم 
فــي املباراة النهائية حيــث احتل املركز 

الرابع في الدوري احمللي املؤهل مباشرة.
واخــذ كلوب كتيبته الى معســكر في 
للمباراة  اســتعدادا  االســبانية  ماربيا 
النهائية وهو اعتبر بان الراحة اسبوعني 
بني اخر مباراة خاضها فــي الدوري ضد 
برايتــون والنهائي ضد ريــال مدريد هي 
فترة زمنيــة مثالية وقــال »انها حلظة 
هامة جدا للنادي، لنا لالعبني الننا انهينا 

املوسم احمللي بافضل طريقة ممكنة«.
وتابع »احلصول على وقت كاف لالستعداد 
جيد جدا. قمنا باشياء كثيرة بهدوء من 
دون ان نكــون مجبرين على تكثيف ذلك 

في حصتني تدريبيتني او ثالث«. 
وناشد قلب دفاع ليفربول الكرواتي ديان 
الفرصة  لوفرين زمــالءه بعدم تفويــت 
املتاحة امامهم بقوله »منلك اكبر فرصة 
لنا في حياتنا. بالنسبة الى البعض، قد 

تكون الفرصة الوحيدة«.
وللمفارقة، فان املرة االخيرة التي خســر 
فيها ريال مدريد نهائي هذه املســابقة 
كان عــام 1981 وامام ليفربــول بالذات 

بهدف مقابل ال شيء.
من جانبه، يرى الفرنسي زين الدين زيدان، 

املدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه 
بحاجة ألن يقدم أفضل مستوى له، من 
أجــل التغلب على ليفربــول في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، يوم الســبت املقبل 
في مدينة كييف األوكرانية.. وقال زيدان 
الرسمية  في مقابلة مع وسائل اإلعالم 

لالحتــاد األوروبي: »هناك شــيء مميز مع 
األبطــال، تلــك البطولة، لهــا أهمية 
خاصة بالنسبة لريال مدريد، هذا النادي 
األكثر فوزًا بالكؤوس األوروبية، لذا فهي 

منافسة مهمة لنا«.
وأضاف: »دوري األبطال منافســة صعبة 

الضغوط،  الكثير مــن  وهنــاك  للغاية 
عليــك أن تعمــل بجــد للوصــول إلى 
النهائــي، املنافســة قوية جــًدا، ورغم 
وصولنــا ألربعة نهائيات في الســنوات 
أنها منافســة  األخيرة فهــذا ال يعني 

سهلة«.
وأبــرز زيــزو األداء اجليــد للملكــي في 
املسابقة هذا املوسم قائال: »لقد لعبنا 
بتنافســية كبيرة، مررنا بأوقات عصيبة 
في الــدوري ولكننا كنا متســقني في 

األبطال، هذا هو املطلوب«.
وأردف: »عليــك أن تكــون متســًقا في 
املســابقات الكبيرة وتقّدم أداًء جيًدا في 
كل مباراة وهذا مــا فعلناه في طريقنا 
الفرق،  أمــام أفضل  النهائي، لعبنا  إلى 
باريس ويوفنتوس وبايرن ميونخ، لم يكن 

األمر سهاًل«.
وتابع: »للوصــول إلى هنا علينا أن نلعب 
بأقصى مستوى ممكن، حتى في األوقات 
الصعبة، هــذه هي طبيعة املنافســة 
ولقد جنحنا في ذلك، أعطينا كل شــيء 
في جميــع املواجهات، لعبنا أمام أبطال 

فرنسا وإيطاليا وأملانيا«.
وحذر املدرب الفرنســي من قدرات فريق 
املدرب يورجــن كلوب وقــال: »قد يكون 
هذا هو أصعب نهائي لنا، من املؤكد أننا 
لن نفكر بــأن ليفربول أضعف من الفرق 

األخرى، إنه ليس كذلك«.
وواصل: »لقد حصلــوا على حقهم في 

اللعب بالنهائي بفضل األداء اجليد الذي 
قدمــوه، أقصوا فرًقا كبيــرة، ومنذ فترة 
طويلة لم يصلــوا للنهائي، لكنه يبقى 
ناديًا ميلك تاريًخــا عظيًما ويعرف كيف 

يستغل ذلك«.
وأكمل: »يجب أن نقدم أفضل مســتوى 
لدينــا في كل شــيء، ليــس فقط من 
الناحيــة اجلســدية، إنه فريــق إجنليزي 
ولذلك هم ال يستســلمون، ال يعتمدون 
على الصفات اجلســدية فقــط، إنهم 
جيدون من الناحية الفنية أيًضا، وميلكون 

العبني أصحاب سرعة كبيرة أيًضا«.
واســتطرد: »قوتهــم الرئيســية فــي 
ومانــي  )صــالح  الثالثــة  املهاجمــني 
وفيرمينــو(، إنهــم العبــون مختلفون 
املوســم  ولعبوا بشــكل جيــد طوال 

وسجلوا العديد من األهداف«.
أوروبا  أبطال  بدوري  الفوز  وحول إمكانية 
للمرة الثالثة على التوالي كمدرب، قال: 
»ال أفكر في ذلــك، أفكر فقط في لعب 
النهائي«.. وزاد: »ال ندخل املباراة كنهائي 
ثالث علــى التوالي، ولكن ســنبدأ من 
الصفــر، كل ما علينا هو اللعب بأفضل 

قدراتنا وتقدمي أفضل مستوى لنا«.
واختتم: »وصفة النجاح هي العمل اجلاد 
واملثابرة، ريــال مدريد امتلك دائًما أفضل 
الالعبني، لدينــا املوهبة وإذا ركزنا ميكننا 
حتقيق أي شــيء، وما يتعــني علينا هو 

إنهاء املهمة بالطريقة الصحيحة«.

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. السبت المقبل

كلوب واثق من قدرة فريقه على مخالفة التوقعات.. و زيدان يحدد وصفة النجاح

تقرير

كلوب

»الشباب والرياضة« تؤكد دعمها 
اتحاد الكرة إلنجاح تنظيم البطولة

15 العبا في تدريبات »األشبال« 
تحضيرًا لالستحقاقات الخارجية 

»غربي آسيا »يحدد موعدين النطالق المنافسات



فريال حسين

من أكثر الظواهر شــيوعاً فــي مجتمعاتنا 
العربيــة ثقافــة النفاق، ومن املؤســف أن 
يصبح النفاق معياراً وطريقة تعامل مقبولة 

من الناس دون نقد أو إدانة. 
وقد الحظنا أن ما يتم قبوله وممارســته من 
قبل األفراد بعيداً عن األعني يصبح محظوراً 
ومرفوضــاً وغير مقبول عندما يتم نشــره 

بشكل علني في وضح النهار. 
كثير من الناس ليست لديهم أية مشكلة 
في القيام بأشياء معينة خارج حدود البالد، 
وفــي الوقت نفســه، يعارضــون مثل هذه 
املمارســات داخل البالد. فطاملــا أنك بعيد 
عن أعــني الناس يصبح من حقك ممارســة 
مــا مت إنكاره أو رفضه خوفــاً من التعليقات 

واالنتقادات العامة. 
وكثيرون منــا لديهم وجوه وأقنعة مختلفة 
يظهرونهــا، حســب األوضــاع واألماكــن 
واألشــخاص من حولهم. وأنــا هنا ال أحتدث 
عما مت رفضه دينياً وأخالقياً بل عن ممارســات 
معينة تدخل ضمن حــدود دينية وأخالقية، 

كما يحصل في شهر رمضان. 
دعونا نتحدث عن اإلسراف في موائد اإلفطار، 
دعونا نتحدث عــن االحتفاالت الدينية التي 
تقام في هذا الشــهر، ال سيما ما يصاحبها 
من تلــوث صوتي ناجم عن مكبرات الصوت، 
في حني سنجد أشخاصاً يوجهون االتهامات 
واالدعاءات ضــدك في حال جترأت على إقامة 
حفل موسيقي ملناسبة عائلية كحفل زفاف 
أو ختان أو عيد ميالد مع أنها أشــياء عادية 

يقوم بها أفراد وال تسبب أي ضرر للجمهور.
هــذه املظاهر املريرة تتكــرر في كل رمضان 
لكنها ال جتد أي شــخص ينكرها سواء في 
احمليــط االجتماعــي أو في اجملال الرســمي، 
وإذا حصــل وأنكرتها ســتواجه بالكثير من 
االنتقــادات، وســوف يتم اتهامــك بإظهار 
العــداء للدين حتى لو كنت متمســكاً به، 

وتقدم كل يوم الدليل املقنع عليه.  
أليس هذا هو النفاق الواضح الصريح؟

وإذا كان األمــر كذلك، فلماذا ال تفرض عليه 
القيود حتى ال يظل عبئاً اجتماعياً ثقيالً؟ 

ثقافة النفاق ليست مرفوضة ألنها تتعارض 
مع تعاليــم الدين الذي يدعــو إلى الصدق 
والبســاطة في احلياة، ويحث على التخلص 
من الغــرور واإلفــراط في الكماليــات، بل 
ألنهــا تضر بنا اقتصاديــاً ومادياً حيث تُهدر 
الكثير من األموال إلظهار الوجاهة واملكانة 
االجتماعية لبعــض احملظوظني دون أن يغير 
ذلك شــيئاً من واقع الفقــراء أو يبعث في 
نفوســهم الطمأنينة واألمل ملواجهة أعباء 

احلياة.
النفاق أصبح لألســف ســمة من سماتنا 
املميــزة، وقد اعتــاد الكثير منــا على هذه 
الثقافــة، والنتيجــة أننا لم نعــد نتحدث 
ضدها ونكترث لعواقبها باعتبارها باتت جزء 

ال يتجزأ من سلوكنا وتصرفاتنا اليومية.

ثقافة النفاق

نفت مصــادر مقربة من 
النجمــة الســورية دميا 
مت  التي  األخبار  قندلفت، 
عطلة  في  بهــا  التداول 
بشأن  األســبوع،  نهاية 
من  بالقــرب  إصابتهــا 
منزلهــا فــي العاصمة 
قذيفة،  بشظايا  دمشق 
وفاتهــا،  إلــى  أدى  ممــا 
واســتغربت تلك املصادر 
فــي  الطريقــة  تلــك 

التعاطي مــع أهل الفن 
املرحلة  خالل  سوريا  في 

املاضية، وحتى اآلن.

الشــابة  الفنانة  عبَّرت 
عــن  عــادل  شــيري 
فعل  بــردود  ســعادتها 
اإلعالن  املشــاهدين جتاه 
الذي اشــتركت فيه مع 
الفنانني  مــن  مجموعة 
بشــأن تشجيع املنتخب 
املصــري بــكأس العالم 
في روســيا هــذا العام، 
مشيرة إلى أن اشتراكها 
في هــذا اإلعالن يعّد ِمن 
واجباتهــا الوطنية، وهو 
ِمن اإلعالنــات التي اثرت 

بنحو جيد باجلمهور.
وأضافــت شــيري عادل، 
خالل حوار خاّص لها مع 
أنها  الفنية،  املواقع  احد 

الفنانني  من  تكاتفا  رأت 
للتســابق في االشتراك 
ومنهم  اإلعالن،  هذا  في 
دالل  الكبيــرة  الفنانــة 
وشــيكو،  عبدالعزيــز، 
وأحمد  يوســف،  وعمرو 
وإنعام  حســني،  صالح 
سالوســة، وغيرهم من 

الفنانني.

كشف الفنان مصطفى 
ســعادته  عن  فهمــي 
باملشاركة في مسلسل 
"مليكــة" وقال: أنه من 
التي  املسلسالت  نوعية 
حتتــوي علــى تشــويق 
فــي  وغمــوض  وإثــارة 
وبخاصة  نفسه،  الوقت 
الوقت  فــي  تعيش  أننا 
التشويق  موضة  احلالي 
واإلثــارة واألكشــن في 
يتــم تقدميــه في  مــا 
الدرامية،  املسلســالت 
واختفت إلــى حد كبير 
املسلســالت  موضــة 
نظرا  وذلك  الرومانسية، 
ألننــا نعيــش حاليا في 

موضة األكشن واحلركة. 
موضحا أن الدنيا تتطور 
وذائقة اجلمهــور تتغير، 
وفــي كل فتــرة تظهر 
تطغى  معنيــة  موضة 
األعمــال  كل  علــى 
الدراميــة التــي يتــم 
تقدميها خالل املواســم 

املتعددة.

ديما قندلفت

مصطفى فهمي

شيري عادل

أخبــارهــــــــــم

سعدي السند
أقامــت رابطــة مصطفى جمــال الدين 
األدبية في مقرها بالبصرة، جلسة حوارية 
مع الفنان محمود أبو العباس، أدار اجللسة 

محمد صالح عبد الرضا.
بــدأت اجللســة بكلمة للشــاعر محمد 
مصطفى جمــال الدين، رئيــس الرابطة، 
مرحبا خاللهــا باحلضــور ومهنئا بحلول 

شهر رمضان الكرمي.
واســتمع احلضور إلــى قصيــدة بعنوان 
بصوت  مســجلة  وهي  الفداء(  )شــهيد 
كاتبها الشــاعر الكبير املرحوم مصطفى 

جمال الدين.
وفي اجللســة ذاتها، حتدث الفنان محمود 
أبــو العباس، عن أن العمل املســرحي في 
البصرة غزير ومتنوع، إال إن األرشــيف لم 
التــي كانت متأل  يحتفظ بتلــك األعمال 
مســارح املدينة املبدعــة، وان عدم وجود 
أرشــيف لتلك اإلبداعات جعل العديد من 
األعمال املســرحية الكبيــرة التي قدمت 
آنــذاك وأبطالهــا من املمثلــني املبدعني 
واملؤلفني واخملرجني وغيرهم ممن أســهموا 
بنجاحاتها قــد غابوا عن ذاكــرة األجيال 

الالحقة، تختفي.
وعن بدايات ظهوره قال، في أوائل سبعينيات 
القرن املاضــي كنا نطمح أن نكون امتدادا 
ألســاتذتنا الكبار الذين سبقونا وأثروا بنا، 
وجنعل اجلمهور املتلقي في حالة من الفرح 
ملا نقدم،  خالل متابعتهم ومشــاهدتهم 
خصوصا وأننا اشــتغلنا آنذاك أعماال، كنا 
ننقل مــن خاللها معاناة الناس بشــكل 
دقيق جدا، ما تســبب بإغضــاب الكثير، 

وخــالل معايشــتنا للناس فــي املناطق 
النائية من مدينة البصــرة ومنها )ناحية 
النشوة( على سبيل املثال، جازفنا وقدمنا 
فيها مســرحية حتكي هموم الناس، وكان 
معي عدد من أخوتي املبدعني ومنهم علي 
الشــالل،  وحيدر  الربيعي،  وعامر  الزبيدي، 
وعبــد اهلل عبد علي، وغيرهــم ممن افخر 

بالعمل معهم، واطلقنا على طريقة تقدمي 
أو  البساط،  املسرحية مصطلح مســرح 
مســرح املضيف، حيث كنــا نقدم نتاجنا 
املسرحي في األسواق والساحات واحلدائق 
العامة وغيرها. وكنا في بداياتنا نؤكد على 
انفســنا بأن يكون كل واحد منا شــامال، 

ومتعدد اجلوانب واملواهب.

يذكر أن الفنان محمــود أبو العباس، قدم 
أعماال كثيرة وكتب الكثير من مسرحيات 
البحوث  وله عشــرات  وأخرجها،  األطفال 

والدراسات في املسرح.
وفي ختام األمسية مت تكرمي الفنان محمود 
أبو العبــاس بقالدة مصطفى جمال الدين 

لإلبداع مع شهادة تقديرية من الرابطة.

رابطة مصطفى جمال الدين 
تضّيف محمود أبو العباس

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جانب من اجللسة

الصباح الجديد - وكاالت:
توصل بحــث جديد إلى أن احلفاظ على 
نظافــة األطفــال الرضع قد يســبب 
نوًعا من اللوكيميا، وأظهرت الدراســة 
احلديثة أن الصغار املعرضني جينيا خلطر 
اإلصابة بســرطان الدم الليمفاوي احلاد 
"ALL" هم أكثر عرضة لإلصابة باملرض 

إذا لم يتعرضوا للجراثيم.
بتحليــل مجموعة من  الباحثون  وقام 
الدراســات، مبا في ذلك دراسة جملموعة 
من الفئــران التي كانت مهيــأة وراثيا 
للمرض والتي عاشــت في بيئات خالية 
مــن اجلراثيــم، وكلها تطــورت لديها 

االصابة باملرض عند تعرضها للبكتيريا 
والفيروسات الشائعة. 

كما تشير األبحاث السابقة 
إلــى أن األطفال الصغار 

الى  الذيــن يذهبــون 
دور احلضانــة أقــل 

عرضــة بنســبة 
املائــة  فــي   30

املرض  لتطــور 
لديهم، نتيجة 
ط  لتقــا ال
من  العدوى 
ل  طفــا أل ا

اآلخريــن التي تقــوي أجهــزة املناعة 
لديهم.

وقال املؤلف الرئيس األستاذ ميل 
غريفــز، من معهــد أبحاث 
لنــدن  فــي  الســرطان 
بقوة  األبحاث  "تشــير 
إلــى أن اللوكيميــا 
بيولوجي  "ســبب 
وتنجم  واضــح، 
مجموعة  عــن 
من  متنوعــة 
في  اإلصابات 
ل  طفــا أل ا

لها،  اســتعدادا جينيا  لديهــم  الذين 
والذين لم يتم حتفيز أنظمتهم املناعية 

بنحو صحيح.
 واضاف "أهم اآلثــار املترتبة على ذلك 
هو أن معظم حاالت ســرطان الدم في 
مرحلة الطفولة مــن املرجح أن تكون 

قابلة للوقاية منها".
ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج التي 
توصلوا إليها في خفض جميع املعدالت، 
الباحثون  بخاصة بني األطفال، ويعتقد 
أن تعريض األطفال "للحشــرات" غير 
الضــارة يؤدي إلى تقويــة جهاز املناعة 

لديهم وخفض خطر اإلصابة باملرض.

تحذير من نظافة األطفال الرّضع

الصباح الجديد - وكاالت:
حصلت النجمة درة على لقب أفضل ممثلة في 
الدراما لعام ٢٠١٨ عن مسلسل "الشارع اللي 
ورانا" في مهرجــان "world arts day" املقام 
يوم الســابع من أيار/ مايو في احــد الفنادق 

الكبرى بالقاهرة.
وتهدي ادارة مهرجان "world arts day" الدورة 
األولى، درع شــرف املهرجان للنجمة الكبيرة 
لبني عبــد العزيز، تقديرا لها على شــوطها 
الفنــي واالجنــازات التي حققتها فــي تاريخ 
الســينما وكذلك النجم الكبير جميل راتب 
تقديرا له ملا قدمه مــن أعمال فنية أثرت في 

اجلمهور املصري والعربي.
ويقام حفــل مهرجــان" World Art" لتوزيع 
جوائز االبــداع والتميز الفنــي لعامي 2017-
2018 برئاســة كل من ســيدة األعمال نهى 
حمدي، واإلعالمية حجيبة ماء العينني، ومدير 

العالقــات العامة واملستشــار االعالمي 
موسى صبري.

 ويعتمد املهرجان على استفتاء جمهور 
دول املغرب العربي، ويعد اول املهرجانات 
املصريــة التــي تعتمد على شــعبية 
النجم فــي دول املغــرب العربي، ومن 
املقرر ان تعلن إدارة املهرجان عن النجوم 
املكرمــني خــالل ايام ســواء املصريني 
منهم ام العرب من خالل االســتفتاء، 
واعلنت عن وجــود مفاجآت كثيره غير 
متوقعه فــي التصويت كما يتم تكرمي 

جنوم من زمن الفن اجلميل.
مهرجــان " World Art " مــن تنظيم 
هشــام صقر ومديــر املهرجــان عبد 
العالي طارق مغربي اجلنسية، واخراج 
وديكور:  عبدالصمــد  شــرف  احلفل: 

اسالم عادل.

درة تحصد جائزة أحسن ممثلة 
" world arts day" الصباح الجديد - وكاالت:في مهرجان

ارتكب رئيس الواليــات املتحدة االميركية، دونالد 
ترامب خطأ في كتابة اسم زوجته ميالنيا، في 
تغريــدة له على تويتر، مبناســبة عودتها من 
املستشــفى، حســبما ذكرت وسائل إعالم 

روسية.
ووفقا لصحيفــة "The Hill" األميركية، 
ترامب مرحبا بزوجتــه بعد عودتها  غرد 
من املستشــفى، بعد إجراء عملية في 
الكلى، ولكنه اخطأ في كتابة اسمها 

."Melanie" كتب ،"Melania" بدل من
وكتب الرئيس األميركي على صفحته 
على "تويتر"، "أنه لشــيء رائع أن تعود 
الســيدة األولــى إلى البيــت األبيض، 
حالــة طيبة، شــكرا  في  "ميالنــي" 
للجميع على دعاوتكم وأطيب متنياتي".
وأشــارت الصحيفة إلى أن ترامب حذف 
تغريدتــه األولــى، وكتب أخــرى جديدة، 
ولكن هذه املرة باالســم الصحيح لزوجته 

."Melania"

وفى وقت ســابق، قال مكتب السيدة االميركية 
األولى ميالنيا ترامــب، إنها عادت للبيت األبيض، 
بعد أن خضعت لعملية جراحية لعالج مشكلة 

في الكلى.

الصباح الجديد - وكاالت:
يبذل النــاس جهدا مضنيا فــي العادة حتى 
يتخلصوا من الســمنة، لكنهم ال يعرفون أن 
بعض العادات اليومية من شــأنها أن حتافظ 
على رشــاقتهم، ومن بينها خلع احلذاء مبجرد 

الدخول إلى البيت.
ويتعرض اإلنســان يوميا لعدد كبير من املواد 
الكيميائية، ويتسلل بعضها إلى اجلسم وقد 
يدخــل في تفاعل مع الهرمونات، ومبا أن حذاء 
اإلنسان يحتك بعناصر مؤذية، أو ملوثة عدة 

في اخلارج، فإن ذلك يؤثر على صحته.
وتوصي الهيئــة األوروبية لعلــم الغدد في 
برشــلونة بخلع احلذاء لدى دخول البيت، إذ 
تؤثر املــواد الكيماوية التي قد جترها األحذية 
علــى حجم اخلاليــا وعددها في اجلســم، 
كما تغير شهية اإلنســان وطريقة حرقه 

للسعرات احلرارية.
وســبق لتقارير طبية أن نبهت إلى مخاطر 
الفثاالت وهــي مركبات مزيج مــن املركبات 
الكيميائيــة توجد في منتجــات كثيرة مثل 

العطور واملواد التجميلية.
ولتفــادي تأثير املــواد الكيميائية على جســم 
اإلنســان وإبعادها، تنصح الهيئة بعدة خطوات 

أخرى مثل اإلقبــال على األغذيــة الطازجة ذات 
املكونــات القليلة، فضال عن اســتهالك فواكه 
وخضراوات عضوية جرى إنتاجها من دون مبيدات.
وفي املنحى ذاتــه، توصي الهيئــة باالبتعاد عن 
البالســتيك في حفــظ الطعام والشــراب قدر 
اإلمــكان، مــع اإلقبال علــى منتجــات الزجاج 
واأللومنيوم، أما ســجاد البيت فيفضل التقليل 
منه بســبب ما يراكمه من غبار، وعند التنظيف 
مــن األفضل أن يبتعد الناس عن الســوائل التي 

حتتوي على مواد كيماوية.

الصباح الجديد - وكاالت:
يُقبل املوريتانيون كغيرهم من الشعوب املسلمة، 
خالل شــهر رمضان الفضيل، على االعتكاف في 
املساجد وممارســة العادات االجتماعية األصيلة 
املرتبطة بصلــة الرحم، والتكافــل االجتماعي 

واألعمال الصاحلة.
وبرغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على اجملتمع 
املوريتانــي، والتحديــات التــي تواجــه ثقافاته 
املتعددة، ما يزال محافظاً على تقاليد راســخة 

في شهر رمضان.

"زغب رمضان"K وهــي عبارة عن حالقة 
شــعر رأس الصبيــان وأحيانــا الكبار، 
لكي يبدأ الشــعر بالنمو مع بداية شهر 

رمضان.
ويترك شــعر األطفال من دون حالقة مع 
اقتراب الشــهر الكرمي، ثم يحلق ببدايته، 
تيمنــا بأفضلية هذا الشــهر من جهة، 
ولتحبيب األطفال أكثر في هذا الشــهر 

وارتباطهم وجدانيا به من جهة أخرى.
ومع بداية الشهر رمضان، تشهد محال 
احلالقــة إقباال كثيرا في املــدن الكبيرة، 
وعــادة ما يكــون الطلب علــى احلالقة 

لألطفال تطبيقا لعادة
 تتنــوع مائــدة اإلفطــار بالعديد من 
األطباق الرئيسة املتنوعة، ويعد "طبق 
البنافة" أو "ألطاجني" كما يســميه 
لوجبة  الرئيــس  الطبــق  البعــض، 
الوجبة من  وتتكون هــذه  اإلفطــار، 
خضار وحلم، واخملبــوزات واحللويات، أما 
الســحور فيكون في الغالب مشروب 

الرائب، أو املذق، أو األرز املسلوق.
لم يعد املســحراتي بالشــكل الذي كان 

عليه في الســابق، حيث كان شــيخ مسن 
يجوب الشــوارع وقت الســحر، ينــادي بصوته 
املبحــوح، منبها النيــام في املدينــة واألحياء 

بدخول وقت السحور.

ترامب يخطئ على تويتر
 في كتابة اسم زوجته

العلم يكشف فائدة غريبة لخلع 
الحذاء وتفادي الكيمياويات ضرورة

عادات رمضان في موريتانيا
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