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بغداد ـ الصباح الجديد:
العليــا  املفوضيــة  ســجلت 
املســتقلة لالنتخابات "11" خرقاً 
األخير  تعديله  فــي  النواب  جمللس 
فيما طعنت  االنتخابــات،  لقانون 

بعدم دستورية هذا التعديل.
رئيس  املقدم مــن  الطعــن  وجاء 
مجلس املفوضــني معن الهيتاوي 
املدعــى عليه  احملكمــة ضد  الى 
رئيــس مجلــس النواب ســليم 
وظيفته  الــى  إضافــة  اجلبــوري 
فــي 11 نقطــة، أشــار فيها الى 
اصدار تعديل القانون في جلســة 
إســتثنائية مفتوحــة "مخالفة 
للدستور" وان مشروعات القوانني 
تقــدم مــن رئيــس اجلمهورية او 
مجلس الوزراء وليس مقترحات من 

مجلس النواب.
دعواه  فــي  الهيتاوي  لفــت  كما 
الــى "مخالفــة تعديــل القانون 
لإلجــراءات املنصــوص عليها في 
املصادقة على  الدســتور بشــأن 
مجلس  صالحية  وعــدم  القوانني 
التدخل بعمل  القضاء االعلى في 
املفوضية وممارسة مهامها االدارية 
والتنفيذية تنفيذاً لهذا التعديل".
وأشار الى ان " انتداب قضاة إلدارة 
االنتخابات يتعارض وأحكام النص 
االنتخابات  حصر  في  الدســتوري 
مبفوضية االنتخابات من دون غيرها 
وكون  الســلطات  بــني  والفصل 
املفوضية هيأة مستقلة حكومية 

النواب  مجلــس  لرقابة  تخضــع 
املفوضية  وان قيام قضــاة بعمل 
ومخالفاً  عملهــا  في  تدخالً  يعد 

للدستور".
العد  ان "عملية إعــادة  وأوضــح 
قانون  تعديل  وفــق  اليدوي  والفرز 
االنتخابــات، يحتــاج الــى اموال 
ومبالغ ضخمــة وهي مبثابة إجراء 
انتخابات جديدة، وأن كل تشــريع 
فيــه جنبــة مالية يحتــاج الى 
التشاور مع الســلطة التنفيذية 
وفق قــرار احملكمــة االحتادية وهذا 
مالم يحصل في التعديل من قبل 

مجلس النواب".
ونــوه الهيتــي " بتعديــل قانون 
نتائج  إلغاء  االنتخابات نصل على 
يتناقض مع  لشرائح معينة وهذا 
أحكام املادة 14 من الدستور التي 
متســاوون  )العراقيون  على  تنص 
أمام القانــون دون متييز( لذا فان أي 
تزوير  لوجود عمليات  لنتائج  إلغاء 
مزمع فمــن االولى إلغــاء جميع 
النتائج وال يتم اســتثناء فئة دون 

أخرى".
وأكــد ان "إقحام القضــاة مبهام 
إدارية وتشريعية هي من صالحية 
حصــراً  االنتخابــات  مفوضيــة 
يتعارض مع املهمة الرئيسة لهم 
كمــا ان القاضي ال يجوز له اجلمع 
بني وظيفة تشــريعية أو تنفيذية 
98 من  الى أحكام املادة  إســتناداً 

الدستور".

وشــدد رئيس مجلــس املفوضني 
علــى ان "إيقــاف عمــل أعضاء 
مجلس املفوضني مبا ورد في تعديل 

نص  يخالف  االنتخابــات  قانــون 
املادة 61 من الدستور التي نظمت 
آلية اســتجواب وســحب الثقة 

لذا  املستقلة،  الهيئات  رؤساء  من 
فان مصطلــح اإليقاف عن العمل 
لم يرد له ذكر ال في الدســتور وال 

الوظيفة  التي تنظم  القوانني  في 
العامة".

تتمة ص3

المفوضية المستقلة: مجلس النّواب خرق
الدستور 11 مرة بتعديل قانون االنتخابات األخير

جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــاد موقــع Jane's البريطانــي 
نقالً عــن وزارة الدفــاع العراقية، 
فرقة  35 مــن  اللواء  باســتبدال 
املدرعات التاســعة لدباباته الـ " 
ابرامــز " بـ 39 دبابة " تي 90 س " 

روسية الصنع. 
وتعرف الطاقم على التكنولوجيا 
ســاعدهم  وقــد  اجلديــدة، 
إتقان  على  الــروس  املتخصصون 

قيادتها. 
كمــا نقلت الدبابــات األميركية 
M1a1 أبرامــز، التــي كانــت في 

خدمتهم، إلى اللواء 34.

يذكــر أن املعلومات عن إرســال 
"تي90-إس"  دبابات  من  مجموعة 
العــراق ظهرت في شــباط  إلى 
2018، حينها نشــر على شبكة 
اإلنترنت شــريط فيديو لتحميل 

املعدات على سفينة شحن.
بعد ذلك بفترة وجيزة، شــوهدت 
وتختلف  العــراق،  فــي  الدبابات 
النسخة العراقية من T-90s عن 
األساســية بتزويدها بشاشــات 
ديناميكيــة  وحمايــة  جانبيــة 
الديــزل  مولــدات  ومجموعــات 
اإلضافية وأنظمة تكييف الهواء.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
حرص الــوزارة على النهوض بواقع 
وإعادة  العراقية  الناقالت  شــركة 
نشاط الناقل الوطني للنفط اخلام 

الى كافة ارجاء العالم .
جاء ذلك بعــد االنتهاء من حتميل 
اول ناقلــة نفطيــة حتمل اســم 
"بغــداد " بالنفط اخلام ومغادرتها 
ملؤانــى الصــادرات اجلنوبيــة  في 

طريقها الى الواليات املتحدة .
وقال وزيــر النفط جبــار اللعيبي 
الوزارة تخطط لبناء أســطول  ان 
وطنــي لنقل النفط واملشــتقات 

الشــركات  لصالــح  النفطيــة 
املتعاقــدة مع شــركة تســويق 

النفط العراقية  "سومو" .
الوزارة حققت  ان  اللعيبي  واضاف 
خطــوات مهمة فــي حتويل هذه 
الشــركة الى رابحة بعــد تراجع 
وتوقــف نشــاطها البحــري في 
الظروف  بســبب  املاضية  العقود 
واحلروب، ونســعى الى تقدمي املزيد 
لها من الدعم واإلسناد ومبا يسهم 
واالرتقاء  الشركة  امجاد  اعادة  في 
بها الى مصاف الشركات الدولية 

الرصينة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث الفريــق املكلــف لدعــم 
االســتقرار والصمود فــي املناطق 
املشترك  بالتعاون  املشــكل  احملررة 
والشــؤون  العمــل  وزارة  بــني 
االجتماعية والبنــك الدولي، أمس 
االحد، تنفيذ برامجه بشــأن تقدمي 
للمناطق  عاجل  بشــكل  اخلدمات 
املشــمولة  احملافظات  احملررة ضمن 

باملشروع.
وقال املتحدث باســم وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية عمار منعم 
في تصريــح صحفــي ان” الفريق 
ســيقوم بتنفيذ البرامــج وتقدمي 

اخلدمــات املتفق عليهــا للمناطق 
احملررة بشــكل عاجل نظراً للوضع 
الذي تعيشه تلك  االنساني اخلاص 
االطفال  اخلصــوص  وعلى  املناطق 

والنساء.”
ســيقدم  املشــروع  ان”  واضــاف 
خدماته للمناطق احملررة ضمن سبع 
محافظات هي )نينوى وصالح الدين 
وبغداد  وديالــى  وكركوك  واالنبــار 
وبابل(”، مشــيرا الــى ان” اخلدمات 
تتضمــن الدعم النفســي واملادي 
لتلك املناطق وتنفيذ برنامج النقد 

مقابل العمل بشكل عاجل.”
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بغداد - وعد الشمري:
أمس  العراقيــة،  احلكومة  أكــدت 
األحد، أنها تأمل بتأجيل ملء ســد 
اليســو إلى موســم آخر، وارجعت 
املناسبة  إلى اخذ االحتياطات  ذلك 
نتيجة الشحة املتوقعة ملياه دجلة، 
فيمــا افادت بأن نســبة االطالقات 
بسبب هذه العملية يجب ان تصل 
إلى %75 بحسب االتفاق مع اجلانب 

التركي.
وقال املتحدث الرســمي للحكومة 

ســعد احلديثــي في تصريــح إلى 
"الصبــاح اجلديد"، إن "املشــكلة 
املائية مع اجلانب التركي تنطلق من 
محورين، احملور االول يتمثل مبلء سد 
اليســو خالفاً للموعد املتفق عليه 
خالل االجتماع الذي عقد بني بغداد 
وانقرة وهو شــهر متوز لكن اجلانب 
التركي استعجل عملية امللء وبدأ 

بذلك مطلع الشهر احلالي".
أن "احلوارات  إلــى  ولفت احلديثــي 
اسفرت عن العودة إلى االتفاق حيث 

توقفــت عملية املــلء فعلياً بأمل 
انطالقها مجددا الشهر املقبل".

وأورد أن "املشــكلة االخــرى والتي 
متثــل احملور الثانــي، تتعلق مبوضوع 
حجــم االطالقات املائيــة التي من 
املفتــرض أن تصل إلــى حوض نهر 
االتفاق  بحسب  وهي  مقارنة  دجلة 
بنســبة %75 علــى أن يتم حفظ 

البقية في السد".
وبني أن "التجربــة العملية للملء 
خــالل االيــام االولى قبــل توقفه 

أوضحت أن كميــه املياه احملفوظة 
اكبر مما مت االتفاق عليه حيث وصلت 
إلى %45 وذلك يخلق ضرراً جسيماً 

بالعراق".
واشــار إلى "وجود تواصل حكومي 
مع اجلانب التركي، حيث أننا نتفهم 
مصاحلهم لكن في الوقت ذاته على 
مصالح  يستوعب  أن  االخر  الطرف 
العراق ســيما في موســم كالذي 

مررنا به لقلة االمطار وشحتها".
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الحكومة تفرض جمارك عالية على بضائع استهالكيةأكد أهمية االلتزام باتفاق "كميات اإلطالقات المائية لدجلة"
بدعوى حماية المنتج المحلي العراق يدعو تركيا الى تأجيل ملء سد اليسو حتى "موسم آخر"

اللواء 35 من الفرقة التاسعة 
يستبدل دبابات "أبرامز" 

بـ"تي90-إس"

ناقلة النفط العراقية "بغداد" تبحر 
صوب أميركا ومن بعدها "البصرة" 

العمل والبنك الدولي يبحثان تقديم 
خدمات لسبع محافظات بنحٍو عاجل

الموصليون يستعدون مبكرًا ألول
عيد بعد فترة "داعش" السوداوية

5 مليارات دوالر عائدات إيران من
الحقول النفطية المشتركة مع العراق 37

طعنت وهي "التنفيذية" بمصدر التشريع ومراقبة السلطات

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:

الروســي  الرئيــس  وصــف 
فالدمييــر بوتني أمــس األحد 
الســبع  مجموعة  انتقادات 
"بالثرثــرة" ودعاهــا إلى بدء 
أكد  "تعاون حقيقــي". كما 
أمس األحد اســتعداده للقاء 
نظيره األميركي دونالد ترامب 
واشــنطن  تصبح  إن"  "مــا 

مستعدة لذلك.
وقال بوتني في أثناء زيارته إلى 
الصني "أعتقد أنه يجب وقف 
هذه الثرثرة اخلالقة وااللتفات 
امللموســة  املواضيــع  إلــى 

النابعة من تعاون حقيقي".
وجاء تصريح الرئيس الروسي 
ردا على أســئلة الصحافيني 
حــول البيــان اخلتامي لقمة 
التــي  الســبع  مجموعــة 
املتحدة  الواليــات  جمعــت 

وكندا واليابان وأملانيا وفرنسا 
أن  بعد  وإيطاليــا،  وبريطانيا 
األميركي  الرئيــس  ســحب 
موافقته  أخيرا  ترامب  دونالد 

عليه.
وكان القــادة األوروبيون الذين 
أظهروا  القمة  في  شــاركوا 
اقتراح  يعارض  موحدا  موقفا 

إلى  إعــادة روســيا  ترامــب 
الكبرى،  الــدول  مجموعــة 
فــكان موقفهم مشــتركا: 
يزالون ضد عودة  ال  األوروبيون 

روســيا لكنهــم منفتحون 
علــى "حــوار" مــع الرئيس 
فالدمييــر بوتني املدعو أوال إلى 

تغيير سياسته.
من جهــة أخرى أكــد بوتني 
نظيــره  للقــاء  اســتعداده 
ترامــب  دونالــد  األمريكــي 
واشــنطن  تصبح  إن"  "مــا 
هذا  مــن  لقمة  مســتعدة 

النوع.
وقــال بوتني أمــام صحافيني 
إن  زيارته الصــني "ما  أثنــاء 
يصبــح اجلانــب األميركــي 
هــذا  مســتعدا، ســُيعقد 
اللقاء بناء على جدول عملي 

بالطبع".
األميركي  "الرئيــس  أن  وتابع 
نفســه يقول باســتمرار إنه 
يعتبر مثل هذا اللقاء مفيدا. 
هذا  ذلك.  أؤكد  أن  بوســعي 

صحيح".
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تقريـر

بوتين ينتقد مجموعة السبع
ويؤكد استعداده للقاء ترامب

لقاء سابق بني بوتني وترامب

تقرير

ورد سهوا نشر القرار الصادر من مجلس 
المفوضين تحت الرقم ١٤ للمحضر االستثنائي 

٢٥ في 2018/5/18 المتعلق بنشر نتائج 
انتخابات مجلس النّواب العراقي/ ٢٠١٨ 

والصحيح هو القرار رقم ١٩ للمحضر االستثنائي 
٢٥ في 2018/5/18،
لذا اقتضى التنويه...

بغداد- الصباح الجديد:
امس  امني مســاء  افاد مصدر 
ان فــرق الدفاع املدنــي تكافح 
داخــل مخازن  اندلــع  حريقــا 
الكيالني  بحي  الغذائية  للمواد 
ببغداد،  الداخلية  وزارة  مقابــل 
فيما اعلن الناطق باســم وزارة 

في  اللواء سعد معن  الداخلية 
وقت الحق، عزل مخازن صناديق 
االقتراع عن مصــادر النيران في 

حي الكيالني نفسه. 
وكان مصــدر مطلــع قد حذر 
قبل هذا وحسبما نقلت وكالة 
بان مخازن مفوضية  برس  الغد 

االنتخابات مهددة باالحتراق في 
حــال لم يكافــح حريق مخازن 
وزارة التجارة في الكيالني وسط 
بغــداد، غير ان عضــو اللجنة 
االمنية فــي مجلس محافظة 
بغــداد محمــد الربيعي، اصدر 
الوكالة نفســها  بيانــا تلقت 

نســخة منه، قال فيه ان جميع 
التابعــة  االقتــراع  صناديــق 
ملفوضيــة االنتخابات في قاطع 

الرصافة احترقت بالكامل.
غيــر ان الناطــق باســم وزارة 
الداخليــة اللواء ســعد معن، 
اعلن امس، عزل مخازن صناديق 

االقتراع عن مصــادر النيران في 
حي الكيالني وسط بغداد.

وقال معن في تسجيل فيديوي، 
ان "فرق الدفــاع املدني ما زالت 
حتاول الســطيرة علــى احلريق 
بشكل كامل"، مبينا ان "بعض 
املراكز التي حتتوي على صناديق 

االقتــراع مت عزلها عــن مصدر 
النيران".

واضــاف ان "بعــض الصناديق 
االن  لغايــة  ولكــن  احترقــت 
الوضع حتت السيطرة في مكان 

احلريق".
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اندالع حريق في حي الكيالني وانباء عن تعرض صناديق االنتخابات في الرصافة له

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
عن فرض رسوم جمارك عالية على 
اســتيراد 9 بضائع استهالكية من 

أجل حماية املنتج احمللي.
وذكر بيان لألمانــة تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه ان "مجلس 
الــوزراء، أقر توصيــة اجلهة املعنية 
فــي دائــرة التطويــر والتنظيــم 
الصناعي بــوزارة الصناعة واملعادن 
بشأن حماية املنتجات بفرض رسم 

جمركي إضافي استنادا الى احكام 
املــادة 14 ثانيــا من قانــون حماية 
11 لســنة  رقم  العراقية  املنتجات 

2010 املعدل".
وأضاف البيان ان "القرار أشــار الى 
فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 
20 % من قيمــة وحدة قياس منتج 
البدلــة الرجاليــة املســتوردة الى 
العراق من الدول واملناشئ كافة ذي 
البند اجلمركي )62031900( ملدة اربع 
ســنوات ومن دون تخفيض ومراقبة 

الســوق احمللية خالل مــدة تطبيق 
الرسوم اجلمركية اإلضافية".

وأضاف كما يشــمل "فرض رســم 
30 % من  جمركي إضافي بنســبة 
وحدة قياس منتجي قاصر للمالبس 
لألواني  جلــي  وســائل  البيضــاء 
والصحون املستوردين الى العراق من 
الدول واملناشــيء كافة ذي البندين 
 (34022022،34022010( اجلمركيني 
ملدة اربع ســنوات ومن دون تخفيض 
ومراقبــة الســوق احملليــة خــالل 

مــدة تطبيــق الرســوم اجلمركية 
اإلضافية".

وتابع "فرض رســم جمركي إضافي 
%50 من وحدة قياس منتج  بنسبة 
دجاج ومقطعات الدجاج واملنتجات 
البند  الــواردة فــي اقســام  كافة 
اجلمركــي )02.07 ( لدجــاج فــروج 
اللحم اجملمد املســتورد املشــتكى 
كافة  واملناشــيء  الدول  ومن  عليه 

ملدة اربع سنوات وبدون تخفيض.
تتمة ص3

تنويه



شهاب المكاحله*

ردود  اليــوم  األردنية  تواجه احلكومــة 
فعل ســلبية شديدة بعد فترة طويلة 
من الفســاد يُطلَق عليها اسم نظام 
املواطنون  فينّظم  العميقة«.  »الدولة 
تظاهراٍت ترفض القــرارات الفيدرالية 
من  املزيد  وفــرض  الضرائــب  بزيــادة 
القوانــن الصارمة على الشــعب، ما 

سيؤّثر سلًبا على معيشتهم.
الشــخصيات  بعــض  اســتخدمت 
التي خدمت في احلكومة  السياسية، 
على مدى ســنوات عديدة، مصطلح 
الوضع  لوصــف  العميقة«  »الدولــة 
يُلقــى علــى  اللــوم  األردن ألن  فــي 
ناحية عدم كفاءة  النفوذ من  أصحاب 
تنفيذ  احلالية وفشــلها في  احلكومة 
وعودها بتحســن اخلطط السياسية 

واالقتصادية األردنية.
العميقة«  »الدولة  ويشــير مصطلح 
والشبكات  التحالفات  إلى نسيٍج من 
في األردن متتد داخل احلكومة، ويشمل 
املســؤولن  بعــض  النســيج  هــذا 
والسياسين  النواب  مجلس  كأعضاء 
ومستشاري األعمال وغيرهم. ويشّكل 
األعضاء شــبكًة معّقــدًة ومترابطة 
من املصالح املشــتركة في ما بينهم. 
ومعظمهم ال يعرفون بعضهم البعض 
لكّنهــم يعملون لتحقيق غاية واحدة 

مصاحلهم  تطويــر  وهي  مشــتركة، 
حصلوا  التي  الشخصية  وامتيازاتهم 
عليهــا وحمايتهــا. ويقــوم أصحاب 
النفــوذ بأعمالهم حتــى ولو عارضت 
والقوانن  األنظمــة  األعمــال  هــذه 
السائدة في اجملتمع، فيمّهدون الطريق 
لعمل »الدولــة العميقة« داخل األردن 

إن لم نقل أنها تتخطى الدولة.
ويستفيد عدد كبير من هؤالء املسؤولن 
األردنين من عالقاتهم القوية مع قادة 
أعمــال آخرين ومســؤولن حكومين 
من أجــل احلصول على مناصب قيادية 
خلدمة عائالتهم بشكٍل أفضل. وتربط 
بالســفارات  قوية  بعضهم عالقــات 
وكبار الشخصيات األجنبية أيًضا. وقد 
النسيج من رجال األعمال  ساعد هذا 
»الدولــة  مســؤولي  والسياســين 
العميقة« على تأمن امتيازات وهبات، 

ليس للبالد، إمنا ألنفسهم.
وال تشــّكل »الدولــة العميقة« حالًة 
طارئــة، بل هي حالــة ذهنية مرتبطة 
وجتاربهــم مع  األردنيــن  مبمارســات 
احلكومة. وإن مفهوم الدولة العميقة 
هــو ما يشــعر بــه األردنيــون حيال 
شفافية نظامهم السياسي وتساوي 
الفرص أمام املواطنن وعدالة اخلدمات 
في كافــة املناطق، وليس فــي عّمان 
الغربية فحســب، حيث يُقيم معظم 

املسؤولن النافذين.
وبالنســبة إلى عدد كبير من األردنين، 

طاملا  مهمة  غيــر  العميقة«  »الدولة 
أن بلدهم آمٌنــة. إال أن املصاعب التي 
املفروضة  والقوانن  األردنيون  يواجهها 
معيشــتهم  ظروف  حّولــت  عليهم 
املستقرة إلى غير آمنة. والسؤال األهم 
هــو ما إذا مــا األردنيون ينظــرون إلى 
إيجابية  بطريقة  العميقــة«  »الدولة 
تدفعهم إلى احلفاظ على هذا النظام.

وبالنســبة إلى عدد كبير من األردنين 
أيًضــا، إن »الدولة العميقة« ليســت 
ممثَّلة بالسلطات احلكومية الثالث، إمنا 

بأولئك الذين يعملون خلف الكواليس. 
فهؤالء هم دعائــم »الدولة العميقة« 
فــي األردن الذيــن يديــرون املشــهد 
أن  السياســي. ويدرك األردنيــون اآلن 
بعض مســؤولي »الدولــة العميقة« 
لديهم روابط جيدة مع الدول اإلقليمية 
ويتصرفون بشكٍل فردي. وقد أّدى هؤالء 
النافذون دورًا مهما من خالل ممارســة 
الضغط على احلكومة إلصدار مشاريع 
قوانن جديــدة، مثل »قانون الضرائب« 
اجلديد. فيفرض هذا التشريع الضرائب 

على جميع األردنين فوق ســن الثامنة 
عشر سواء كانوا موظفن أم ال، وذلك 
امليزانية،  الهائــل في  العجز  لتغطية 
والذي مــن املتوقع أن يصــل إلى 600 
مليــون دينار أردنــي )840 مليون دوالر( 
في امليزانيــة املالية لهــذا العام. ورداً 
على هــذا النظام الفاســد، بدأ كبار 
املسؤولن السابقن في متهيد الطريق 
لتغيير هيكل احلكومة ومؤسســاتها 

من خالل الدعوة لقيام دولة مدنية.
ويبذل جاللة ملك األردن عبد اهلل الثاني 

جهــده في محاولة تفكيــك »الدولة 
الناس  العميقة« مــن خالل إشــراك 
في العمليــة، حيث زار امللك مخيمات 
الالجئن وشــتى احملافظات ودور األيتام 
واجلامعــات مــن أجل االســتماع إلى 
مطالب املواطنن ومعاجلتها وتلبيتها. 
وتهــدف رحــالت امللك املتعــددة إلى 
القبائــل واملستشــفيات والهيئــات 
فضاًل  الدولة،  متلكها  التي  والشركات 
عــن اجتماعاتــه مع أعيــان مختلف 
رسالة  إيصال  إلى  األردنية،  املقاطعات 
مفادهــا أنــه برغــم أن األردن محاط 
ببلداٍن غير مســتقرة تشــّكل خطرًا 
أمنياً على حــدوده. وقــد  أضر إغالق 
العراق وســوريا لســنوات  مع  احلدود 
عديــدة باالقتصاد األردني وأثر ســلباً 
على اإليــرادات التجارية. وهناك بعض 
املســؤولن في الدولة العميقة الذين 
كانــوا وراء التوتــر فــي العالقات مع 
بعض دول اخلليج، ومع ســوريا والعراق 
في مرحلة مــا، حيث كانوا يعوقون أي 
محادثات اقتصادية مع ســوريا بسبب 
تســبب  وبعضهم  اخلفية  أجنداتهم 
العراق لنفس  في قطع املفاوضات مع 
الســبب. لذلك، أّدى أصحــاب النفوذ 
في »الدولة العميقــة« دورًا كبيرًا في 
تفاقم الوضع االقتصادي والسياســي 

في البالد.
لبعــض  األخيــرة  اإلقالــة  وتُظهــر 
امللك ميضي  أن  األردنيــن  املســؤولن 

قدًما في عملية معاجلة املظالم. وعلى 
وجه اخلصوص، وبعد اندالع املظاهرات، 
طلب امللك من هاني امللقي التنحي عن 
منصبه كرئيس للوزراء. كما أعلن عمر 
الرزاز، خليفة امللقى، أن مشروع القانون 
املثيــر للجدل الــذي أثــار املظاهرات 
ســوف يتم إلغاؤه. ســاعدت »الدولة 
العميقة« البــالد في املاضي، لكن في 
الوقــت احلالي، اســتغل الكثيرون من 
منهم  الراهنن  هؤالء،  املسؤولن  كبار 
والســابقن، البالد وأصبحوا يشّكلون 

عبًئا على املواطنن.
»للدولة  املالــي  الــذراع  تفكيــك  إن 
إمنا صعٌب بسبب  أمٌر ممكٌن  العميقة« 
العالقات الوثيقة التي تربط املسؤولن 
السياســين بعمالقة رجال األعمال، 
ما يوّلــد حالــًة دائمة من سياســة 
الدفاع املشترك. وتتمثل اخلطوة األولى 
النافذين من سلطتهم  لتجريد هؤالء 
في حتديد العالقة بن رجال السياسة 
ورجال األعمال، ومــن ثم إحلاق الهزمية 
الفرديــة بكل من مســؤولي »الدولة 

العميقة«.

* شــهاب املكاحله مستشار إعالم 
ودولــة  األردن  فــي  بــارز  وسياســي 
واإلمارات العربية املتحدة، كما عمل 
كخبير سياســيي وعسكري وأمني 

في العديد من دول الشرق األوسط.

السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

قدم االحتاد الوطني الكردســتاني 
لدى احملكمــة االحتادية في  طعناً 
التعديل الذي اجراه مجلس النواب 

على قانون االنتخابات العراقي. 
وقــال عضو مجلــس النواب عن 
االحتاد الوطنــي النائب ريبوار طه، 
ان االحتــاد الوطني قدم رســمياً 
طعنــا لــدى احملكمــة االحتادية، 
في التعديل الــذي اجراه مجلس 

النواب على قانون االنتخابات.
وكان مجلــس النواب العراقي قد 
قام االربعاء املنصرم باجراء تعديل 
العراقي،  االنتخابــات  قانون  على 
ليتم وفقــا للتعديل اجلديد اعادة 
عــد وفرز االصــوات يدويــاً، كما 
االقتراع  الغــاء  القانــون  تضمن 
اصوات  والغاء  االقليم،  اخلاص في 
املهجر،  والعراقيــن في  النازحن 
والشــكاوى  االعتراضــات  بعــد 
والطعــون التــي قدمتها اطراف 
سياســية بحصول تزوير وتالعب 
واســع      فــي انتخابات مجلس 

النواب العراقي.
بــدوره اعتبر احلــزب الدميقراطي 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني 
بارزانــي القــرارات والقوانن التي 
بخطوات  النواب  مجلس  اصدرها 
للدســتور،  قانونية مخالفة  غير 
تضع مجلس النــواب بالضد من 
ارادة ورغبة الشعب العراقي بنحو 
عام وشــعب كردستان على وجه 

اخلصوص.
كما عــد احلــزب الدميقراطي في 
بيان عن مكتبه السياسي تلقت 
تلك  منه،  نسخة  اجلديد  الصباح 
القوانن بداية خطرة تتجه بالبالد 
وعدم  التعقيــد  مــن  مزيد  نحو 
االستقرار، واردف » لذا ينبغي اعادة 
بهذه  الســرعة  النظر على وجه 
والغائها  والقــرارات  التحــركات 
واملصلحة  الدســتور  مراعاة  عبر 
العامة، وبخالفه فنحن في احلزب 
االطراف  من  وكثيــر  الدميقراطي 
االخرى، احلريصة على االســتقرار 
التعقيدات، ســيكون  ومعاجلــة 
لنــا موقف، اذا مــا مت اعتماد تلك 
اخلطــوات التــي اتخذها مجلس 
االطراف  ونطالــب جميع  النواب، 
املعنيــة داخل العراق وخارجه الى 
االســراع في توظيــف جهودهم 
باجتــاه ايجــاد احللول املناســبة 

ضماناً لالستقرار والهدوء.
 وأعلــن في وقت ســابق التقرير 
الكامــل للجنــة احلكومية التي 

حيدر  الــوزراء  رئيــس  شــكلها 
العبادي اخلاصة باالنتخابات، حيث 
إنهــا تؤكد حــدوث تزوير وتالعب 
وطالبت  االنتخابية،  العملية  في 
باتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحق 

مديري املفوضية.
وطالبــت اللجنة، بإلغــاء نتائج 
االنتخابات في اخلارج لثبوت وجود 
»خروقات وعمليات تزوير جسيمة 
ومتعمدة وتواطــؤ فيها«، إضافة 
إلى إلغــاء نتائــج التصويت في 
املراكز واحملطات االنتخابية اخلاصة 

بالنازحن في محافظات عدة.
اقليم  برملــان  من جانبــه وصف 
كردستان، فصل عملية التصويت 
اخلاص فــي االقليــم وعزلها عن 
خرقاً  العــراق  محافظات  بقيــة 
للقوانن وامراً غير مقبول، مشيرا 
الى اجندات سياسية تقف خلف 

تلك العملية.
وأكد برملــان كردســتان في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 

رفضه اللغــاء اصــوات النازحن 
والتصويــت اخلــاص فــي اقليم 
استغرابه  عن  معبرا  كردســتان، 
في فصل اصــوات االقتراع اخلاص 
باالقليــم عن بقيــة محافظات 

العراق.
وأضاف البيان، ان عملية الغاء تلك 
للقوانن  واضح  االصوات هو خرق 
رافضا  الدميقراطية،  العملية  جتاه 
الغــاء اصــوات االقتــراع اخلاص 
لقوات البيشــمركة والشــرطة 

وقوات اآلسايش.  
ولفت البيــان الى ان القانون الذي 
مــرره مجلــس النــواب العراقي 
سياسي  قلق  مصدر  سيشــكل 
للعــراق وال يصب فــي مصلحة 
واملصاحلة  السياسي  املســتقبل 
الوطنيــة العراقيــة، مطالبا في 
ذات الوقــت احملكمــة االحتاديــة 
اتخاذ موقــف صريح وواضح جتاه 
هذا اخلرق الدســتوري، ووضع حد 
اقليم  ضد  الدستورية  للخروقات 

كردستان من قبل مجلس النواب 
العراقي.

الكردســتانية  األطراف  وكانــت 
الســتة )حركة التغييــر، حتالف 
االحتاد  والعدالــة،  الدميقراطيــة 
االسالمية،  اجلماعة  االســالمي، 
الكردســتاني،  الشــيوعي  حزب 
احلركة االسالمية(، اعلنت دعمها 
ملا وصفته خطوة تأريخية مهمة، 
التي أقرها مجلس النواب العراقي 
الناخبن  ملطالبــات  اســتجابة 
العام واالطراف السياسية  والرأي 
والقرصنة  التزوير  حول عمليــات 
االلكترونيــة ألصــوات املواطنن 
االنتخابات في  بنتائــج  والتالعب 

عموم العراق ..
وقالت فــي بيان تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منــه » اننا نثمن 
الــوزراء  عاليــا موقــف مجلس 
اإلجراءات  اتخــذ  الــذي  العراقي 
املناســب  الوقت  فــي  املطلوبة 
مجلس  مع  والتنســيق  للتعاون 

وإدانته مشــروع  العراقي،  النواب 
نتائج  فــي  واملزورين  الفاســدين 
انتخابات العراق وإقليم كردستان..

ذات  القضائية  اجلهــات  مطالبة 
العالقة ان تلعــب دورها القانوني 
أصوات  حلماية  واحلقيقي  الكامل 
حقوقهم  عن  والدفــاع  الناخبن 
الدســتورية املسلوبة وإعادة تلك 

احلقوق الهلها..
وأعلــن عضو مجلــس املفوضن 
باملفوضيــة العليــا املســتقلة 
عن  كاكايي،  لالنتخابات ســعيد 
اليدوي  والفرز  العد  البدء بعملية 
الصوات الناخبن نهاية االســبوع 

اجلاري.
عن  كردية  اعالم  وســائل  ونقلت 
كاكايــي قوله، ان »العــد والفرز 
يوم  ســيبدأ  الناخبن  الصــوات 
االربعــاء او اخلميس املقبل، مبينا 
ان العمليــة ستشــمل جميــع 
بضمنهــا  العــراق  محافظــات 

محافظات اقليم كردستان.

العد  ان عملية  واضاف كاكايــي 
الناخبن  اليدوي الصــوات  والفرز 
لكل  قضاة  باشــراف  ســتجري 
محافظــة، الفتا الــى ان 9 قضاة 
انتدبوا بدال من املفوضية لالشراف 
على تعديــل قانــون االنتخابات، 

الذي اقره مجلس النواب مؤخرا.
ان مجلس القضاء  واكد كاكايي، 
االعلــى حدد مكان العــد والفرز 
اليدوي لالصوات، مشــيرا الى ان 
10 آالف موظف سيقومون بالعد 
10 مالين صوت  والفرز، الكثر من 
ضمن 54 الف صندوق لالنتخابات 

التي جرت في 12 ايار املاضي.
يذكــر ان املادة 38 تنــص على ان 
جتري عملية العد الفرز باستخدام 
االلكتروني،  النتائج  تسريع  جهاز 
األحــزاب  وكالء  تزويــد  ويتــم 
السياسية بنسخة الكترونية من 
االقتراع  وأوراق  النتائج  استمارات 
محطات  مــن  محطة  كل  فــي 

االقتراع.

شؤون عراقية2
عّدها الحزب الديمقراطي بداية خطرة تتجه بالبالد نحو مستقبل مجهول 

االتحاد الوطني يطعن في التعديل الذي
أجراه مجلس النّواب على قانون االنتخابات  

د. علي شمخي 

فــي خضــم احلــوارات اجلارية بــن االحزاب 
السياسية التي بانت نتائج وصول ممثليها الى 
قبة البرملان تتصاعد املشاورات من اجل تشكيل 
االئئتــالف او الكتلــة االكبر الذي ســيصبح 
من حقه تشــكيل احلكومــة املقبلة وبالقدر 
الذي يســعى اليــه اجلميع من اجــل االلتزام 
بالتوقيتات الدســتورية النضاج هذه احلوارات 
والوصول الى هذا االســتحقاق املهم فان امال 
العراقين وطموحاتهم تتوق في الوقت نفسه 
لعدم تكرار التجارب املرة واالســاليب البالية 
التــي تكررت فيهــا الكثر مــن دورة انتخابية 
وانتجت لنا فيهــا حكومات مقطعة االوصال 
اليقوى رئيس الوزراء فيها على اســتبدال وزير 
او فاســد وتتحكم بقدراته وقراراته  فاشــل 
منظومــة من االحزاب املتنفذة ويخشــى في 
كل خطوة يخطوها ان تتعــارض رؤاه مع رؤى 
زعماء الكتل االخرين الذين يتشــاركون معه 
في اتفاق مســبق او صفقة سياســية متكن 
فيها من الوصول الــى منصبه التنفيذي هذا 
وفي مثل هذه االجــواء وفي مثل هذه الظروف 
اعتدنا من رؤســاء الــوزارات التشــكي وبث 
بتفهم  العام  الرأي  ومناشــدتهم  املظلومية 
ماهم عليــه من اوضاع وقبــول التبريرات في 
كل ملف فشــلوا فيه او لم يستطيعوا فيه 
الوصــول الى حلول ترضي الشــعب وتتطابق 
مع اماله وتطلعاته بوجود حكومة قوية قادرة 
على تنفيذ الوعود االنتخابية التي مت تسويقها 
خــالل احلمــالت االنتخابية ..ولرمبــا تكرر هذا 
املشهد واعتاد عليه العراقيون سنوات طويلة 
وقد ان االوان كي تنتهــي مثل هذه التوافقات 
االستحقاقات  افرغت  التي  الصيت  الســيئة 
واحالتها  الدميقراطي  االنتخابية من محتواها 
الى صفقات وممارســات مريضــة ترجو حتقيق 
املغامن لالحزاب وحدها ولم تثمر سوى املزيد من 
التعقيد والشلل واالرباك في تفاصيل العملية 
السياسية برمتها وقد سررنا ونحن نتابع قبل 
يومن االنباء التي حتدثت عن توقيع اتفاق اولي 
بن كتل وتيارات عراقية تعاهدت على مشروع 
سياســي يتخذ من مصالح الشعب العراقي 
اوال طريقا اوحدا لتشــكيل احلكومة ويتضمن 
قواعد واجراءات تؤمن عددا من حقوق الشعب 
العراقي وتخلو فــي مضامينها من احملاصصة 
الطائفيــة ويدعو الى االحتــكام الى القانون 
ومحاسبة املفسدين والشروع باعادة تصحيح 
املســارات اخلاطئة وازالــة االنتهاكات وما حلق 
بالعــراق من اضــرار وتخريــب ومراجعة مدى 
االلتزام بهذه التعهدات من قبل اي رئيس وزراء 
يتولى املهمة  اي انهــا الزمت رئيس احلكومة 
املقبــل باملوافقة علــى نهج االصــالح قبل 
التأييد وهذا ماسيدعم خروج حكومة  منحه 
قويــة ويضمــن انطالقة صحيحة للشــروع 
الدخول في مهاترات  بالعمل االصالحي وعدم 
ومناكفات تعطل مصالــح الناس وتعمق من 
معاناة الشعب العراقي وتكرس لفشل جديد.

الطريق الى حكومة قوية !

تقـرير

هل تستطيع األردن تفكيك شبكة عمالقة »الدولة العميقة«؟

خلية األزمات المدنية تبحث تأمين اإلعمار واالستقرار في سنجار

مجلس النواب 

وصف برلمان اقليم 
كردستان، فصل 
عملية التصويت 
الخاص في االقليم 
وعزلها عن بقية 
محافظات العراق 
خرقًا للقوانين وامرًا 
غير مقبول، مشيرا 
الى اجندات سياسية 
تقف خلف تلك 
العملية
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احتجاجات االردن

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت خليــة إدارة االزمــات املدنية 
التابعــة لالمانــة العامــة جمللــس 
االعمار  إعادة  تأمن متطلبات  الوزراء 
واالســتقرار واملصاحلــة اجملتمعيــة 
والتعايش السلمي في قضاء سنجار.

وذكرت االمانــة العامة جمللس الوزراء 
في بيــان تلقت " الصبــاح اجلديد" 
نســخة منه أمس االحد، أن ” األمن 
العام جمللــس الوزراء مهــدي العالق 
تــرأس اجتماعا خلليــة إدارة االزمات 
املدنيــة ودعا العالق لبــذل مزيد من 

اجلهود ملساعدة العائدين الى املناطق 
احملررة الستئناف حياتهم الطبيعية، 
من خالل اإلســراع بتنفيذ مشــاريع 
االستقرار واالعمار في املناطق كافة.

واشــار البيــان الــى أن ” االجتماع 
اســتعرض العديد من امللفات أبرزها 

الوضــع األمنــي واجلهد االنســاني 
احلكومة  تنفذهــا  التي  واملشــاريع 
االحتاديــة بالتعــاون مــع املنظمات 

الدولية في القضاء”.
العوائق  إزالة  “أهمية  على  مشــددا 
التــي تعتــرض تنفيــذ اإلجــراءات 

مفاهيم  لتعزيز  الصــادرة  والقرارات 
التعايش السلمي وإعادة االستقرار”.

وكانت جلنة إعمــار نينوى اكدت في 
وقت سابق وضع خطة إلعمار قضاء 
ســنجار وإعادة النازحــن اإليزيدين 

إليه.

وقال رئيس اللجنة مزاحم اخلياط، ان 
اتفاقا جرى مع دوائر ســنجار بشأن 
اهم املشاريع التي يحتاجونها وجرى 

االتفاق على 69 مشروعا منها.
واضــاف ان اللجنــة رفعــت تلــك 
العامة جمللس  االمانة  الى  املشــاريع 

الوزراء وفور املصادقة عليها ستحول 
املباشرة  لغرض   )undp( الى منظمة 

باالعمار.
وبشــأن املشــاريع بــن اخليــاط ان 
الكهرباء واملاء واجملاري واملستشفيات 

واملدارس هي اغلب املشاريع.



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت في العاصمة االردنية عمان أمس اول 
ورشة عمل دولية مبشــاركة العراق في مجال 

مشروع التغيرات املناخية األممية.
وذكرت مصــادر مطلعة في العاصمة األردنية 
عمان أن “الورشــة انطلقت مبشــاركة الوفد 
العراقي الذي يضم ســفيرة العراق في االردن 
صفية السهيل مع كادر الســفارة وممثل من 
وزارة البيئة العراقية جاســم الفالحي فضال 
عن حضور ممثل مــن فريق األمم املتحدة اإلمنائي  
UNDP طارق اسالم في مشروع )صندوق املناخ 
االخضر( وعدد من ذوي االختصاص الدوليني في 

اجملال البيئي” .
وقالت سفيرة العراق في االردن صفية السهيل 
في تصريح صحفي إن “التنسيق مع املنظمة 
الدوليــة UNDP امر في غاية االهمية من أجل 

االستفادة من اخلبرات البيئية في هذا  اجملال”.
وأكــدت الســهيل علــى “اهميــة مواكبة 
التطورات االخيرة في العالم من خالل الورش أو 
الندوات اخلاصة باملناخ االخضر لكي نستطيع 
احلصول على الدعــم الكافي من األمم املتحدة 

من أجل بيئة عراقية خضراء”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت شــركة البطاقة الذكية في العراق )كي 
كارد( اســتمرار حتديث منظومة عملها باعتماد 

أفضل االنظمة العاملية في مفصل املدفوعات.
وقال املستشار اإلعالمي للشركة غازي الكناني 
في بيــان تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه 
ان "الفــرق املتخصصة في )كــي كارد( تعمل 
علــى متابعة التطورات التي يشــهدها ميدان 
املدفوعات في مختلف دول العالم، والعمل على 

تبني تلك التطورات محلياً".
ان "الشــركة تعمــل علــى نقــل  وأضــاف، 
التكنولوجيــا املتطورة في هــذا املفصل املهم 
الذي يحمل ايجابيات كبيرة لقطاع املال احمللي، 

ويعمل على تغيير شكل التعامالت املالية".
ولفــت الكناني الــى ان "ميــدان عمل بحجم 
السوق العراقي بأمس احلاجة الى البدء من حيث 
انتهى العالم في هذا اجملال، حيث يتطلب االمر 
واقع تعامالت مرن ومضمون، وهذا ما تعمل على 

توفره الشركة".

العراق يشارك في 
المشروع الدائم 

لصندوق المناخ االخضر

البطاقة الذكية تتبنى 
أنظمة مدفوعات 

متطورة في العراق

 املفوضية املستقلة: مجلس 
النّواب خرق الدستور 11 مرة بتعديل 

قانون االنتخابات األخير

الوزارية  ان "اللجنة  الهيتاوي  وكشف 
الوزراء،  التي شــكلها مجلس  العليا 
وتقريرها املرســل الى مجلس النواب 
مخالفني للدستور في تدخل احلكومة 
كمفوضية  مســتقلة  هيــأة  بعمل 
االنتخابــات كمــا ان تقريــر اللجنة 
املرشحني  بعض  تقارير  على  اســتند 
حيث انهــا لم تزر مقــر املفوضية او 
محطة او مركز اقتــراع واحد ولو ملرة 
واحدة لالطــالع على آليات إدخال وفرز 

النتائج".
وأشــار الى ان "أغلب النواب احلاضرين 
التعديل  على  التصويت  في جلســة 
اخلاســرين  املرشــحني  مــن  هــم 
وصــاروا هــم اخلصم واحلكــم على 
املفوضيــة وهذا يتناقــض مع املبادئ 
االساســية والسامية ملهام السلطة 

التشريعية".
وطلــب الهيتــاوي في شــكواه الى 
احملكمــة االحتاديــة باحلكــم بعــدم 
دستورية قانون التعديل الثالث لقانون 
 2013 النواب لسنة  انتخابات مجلس 

املعدل.

اندالع حريق في حي الكيالني وانباء 
عن تعرض صناديق االنتخابات في 

الرصافة له
ولم يتســن ألحــد معرفــة احلقيقة 
كاملة ســيما بعــد تضــارب االنباء 
وتواترها اثــر تصريح الناطق باســم 
الداخلية، غير ان شهود عيان قالوا ان 
بعض صناديق االقتراع نقلت من مكان 

احلادث حتت حماية امنية مشددة، فيما 
املياه  الى  افادوا بتعرض صناديق أخرى 

التي استعملت في إطفاء احلرائق

اللواء 35 من الفرقة التاسعة 
يستبدل دبابات "أبرامز" بـ"تي-

90إس"
وباإلضافة إلى ذلــك، أخذ في االعتبار 
T-90 في  دبابــات  جتربــة مشــاركة 
مختلف الصراعــات احمللية، وحصلت 
على حماية إضافيــة حيث مت تركيب 
وحدات احلماية الديناميكية على اجلزء 

األمامي من البرج.
يذكر أن اجليــش العراقي راقب جتميع 
معدات أحــدث دبابة من طــراز "تي-

االنترنت  90إس" في روسيا، ونشر في 
فيها عســكريون  يظهر  نــادرة  صور 
عراقيون في نتيجني تاغيل في روسيا.

وكان اجليــش العراقــي يراقب ويقيم 
عملية جمع املعدات العســكرية في 

حقل التدريب.
وتســتطيع هذه الدبابات التحرك في 
القطب  وفــي  الســاخنة  الصحارى 
الشــمالي، وأجريت عدة اختبارات في 

الظروف القاسية بنجاح.
وقد تغلبت هذه الدبابات أكثر من مرة 
على املعدات العســكرية الغربية في 
عــدة دول عربية في املناطــق الوعرة. 
ومن الدبابــات التي انتصرت "تي90-" 

عليها دبابة "أبرامز".

ناقلة النفط العراقية "بغداد" تبحر 
صوب أميركا ومن بعدها "البصرة"

من جهته قــال مدير عام الشــركة 
حســني عالوي ان هذه اخلطــوة تأتي 
بتوجيه وزير النفط جبار علي اللعيبي 

الناقالت  شــركة  نشــاط  الستعادة 
العراقيــة في نقل اخلام واملشــتقات 
النفطية الى كافة ارجاء العالم ، وان 
النفط اخلام  الشركة ســتقوم بنقل 
ناقالت   4 بواســطة  العاملية  للموانئ 
عمالقــة ، تضاف لهــا 3 ناقالت اخرى 
في املستقبل القريب ستحمل العلم 

العراقي وهي جتوب ارجاء العالم .
وتابــع عالوي ان الشــركة ســتقوم 
اســم  حتمل  التي  الناقلة  بتحميــل 
"البصرة"  بعد مغادرة الناقلة "بغداد" 
التي حتمل كميــة مليوني برميل  من 
النفط اخلــام ، موضحا ان الشــركة 
أبرمت عددا من اتفاقــات التعاون مع 
الشــركة العربية للنقل البحري في 
القطاع  لهذا  املرحلــي  للبناء  خطوة 
الذي توقف نشــاطه منــذ عام 1991 

وتشمل النقل والتعاون املشترك 
 فضال عن تدريــب الطاقات الوطنية 
وبواقع 600متدرب بهدف إدارة أسطول 

الناقالت للفترة املقبلة .

العمل والبنك الدولي يبحثان تقدمي 
خدمات لسبع محافظات بنحٍو 

عاجل
من جانبه اعلن مدير املشروع املكلف 
لدعم االســتقرار فــي املناطق احملررة 
عزيز ابراهيــم ان” البنك الدولي اطلق 
والشــؤون  العمــل  وزارة  وبإشــراف 
االجتماعية مشــروعا طارئا لتحقيق 
في  والصمود  االجتماعي  االســتقرار 
العراق وخاصة فــي املناطق احملررة من 
داعش االرهابي واملتضررة من العمليات 
العســكرية بالتعاون والتنســيق مع 

وزارات )التخطيط والصحة والتربية(.

العراق يدعو تركيا الى تأجيل ملء 
سد اليسو حتى "موسم آخر"

تأمل  العراقية  "احلكومــة  أن  وأوضح 
بتأجيل امللء إلى موســم اخرى لكي 
يتم اســتيعاب كميات مــن املياه في 
السدود للتعامل مع الشحة املتوقعة 
مــن عملية تخزيــن املياه في ســد 

اليسو".
مــن جانبه، رحب رئيــس جلنة الزراعة 
وامليــاه فــي مجلــس النــواب فرات 
التميمي بدعوة احلكومة العراقية إلى 
تأجيل ملء سد اليسو إلى موسم اخر 

غير الصيف احلالي.
واضاف التميمي إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "هذا الســد ميكن أن يلحق اضرارا 
جســيمة باملياه الداخلــة إلى العراق 
واضراره االخرى تكون على الزراعة وقد 

يتعدى ذلك إلى مياه الشرب".
ونّوه إلى أن "املرحلــة املقبلة تتطلب 
من احلكومة جهداً دبلوماســياً حثيثاً 
واتخاذ كامل االجراءات املمكنة البعاد 
خطر اجلفاف عن العراق باي شكل كان 
من خــالل التواصل مع االتراك أو حتى 

مع اجملتمع الدولي".
ويطالــب التميمي بــأن "يكون جمللس 
املقبل دور في رسم السياسة  النواب 
املائيــة للبالد واشــراكها في اللجنة 

العليا للمياه كما كان في السابق".
يشار إلى أن تركيا بدأت مطلع الشهر 
احلالي مبلء سد اليسو الواقع على نهر 
دجلــة لكنها اعلنت فــي وقت الحق 
تأجيل العملية إلى االول من الشــهر 

املقبل بعد جهود دبلوماسية حثيثة.

احلكومة تفرض جمارك عالية على 
بضائع استهالكية بدعوى حماية 

املنتج احمللي
ومراقبــة الســوق احمللية خــالل مدة 
اإلضافية  اجلمركية  الرســوم  تطبيق 
اجلمركية كافة  اإلعفــاءات  الغاء  مع 
والعام  اخلاص  للقطاعات  سواء كانت 

او اخملتلط او ألي سبب كان ،
وفرض رســم جمركي إضافي بنسبة 
26 % من وحدة قيــاس منتج احملطات 
الصندوقية املســتوردة الى العراق من 
الدول واملناشيء كافة ملدة اربع سنوات 
وبدون تخفيض , ومراقبة السوق احمللية 
خالل مدة تطبيق الرســوم اجلمركية 
اإلضافيــة ، فــرض رســم جمركــي 
إضافي بنسبة %100 من وحدة قياس 
منتوجات القشطة لقاح النيو كاسل 
الصغيرة  اجملتــرات  طاعــون  ولقــاح 
PPR املســتوردة الى العراق من الدول 
اجلمركية  البنود  ذات  كافة  واملناشيء 
 )30023000.04029920.04029120(
ملــدة اربع ســنوات وبــدون تخفيض, 
ومراقبــة الســوق احمللية خــالل مدة 
تطبيق الرســوم اجلمركية اإلضافية ، 
وفرض رســم جمركي إضافي بنسبة 
%27 مــن وحدة قيــاس منتجي بلوك 
 LANSOPRAZOLو الثرمســتون، 
15MGTABLET املستوردين الى العراق 
من الدول واملناشيء كافة ذي البندين 
و68101100   30043900 اجلمركيــني 
ملــدة اربع ســنوات وبــدون تخفيض, 
ومراقبــة الســوق احمللية خــالل مدة 

تطبيق الرسوم اجلمركية اإلضافية".
ولفت البيان الى "فرض رسم جمركي 
إضافي بنسبة %200 من وحدة قياس 
منتــج الكتــاب املدرســي للمراحل 
الى  املســتوردة  والثانوية  االبتدائيــة 
العراق من الدول واملناشــيء كافة ذي 

اربع  ملدة   49019930 اجلمركــي  البند 
ومراقبة  تخفيض,  دون  ومن  ســنوات 
الســوق احمللية خــالل مــدة تطبيق 

الرسوم اجلمركية اإلضافية".
وأشــار الى "فــرض رســم جمركي 
بنســبة %85 من وحــدة قياس منتج 
شــيبس البطاطا الطبيعي املستورد 
واملناشيء كافة  الدول  العراق من  الى 
ذي البند اجلمركي 19059080 ملدة اربع 
ومراقبة  تخفيض,  دون  ومن  ســنوات 
الســوق احمللية خــالل مــدة تطبيق 

الرسوم اجلمركية اإلضافية".
ونــوه الــى "قيــام الهيئــة العامة 
للجمارك فــي وزارة املاليــة بتطبيق 
الرســم اجلمركي اإلضافي للمنتجات 
املذكــورة انفا وقيامها بأشــعار وزارة 
الصناعــة واملعــادن/ دائــرة التطوير 
عن  دوري  بشكل  الصناعي  والتنظيم 
املنتجات  العراق من  كمية استيرادات 
املذكورة من املنتجات املذكورة وقيمة 
الرسوم اجلمركية اإلضافية التي يجري 
جبايتها على املســتوردات من املنتج 
األجنبــي وقيمة املســتوردات وبلدان 

التصدير واجلهات املستوردة لها".
وأوضحت أمانة مجلس الوزراء ان "هذا 
القرار يُنفذ من تاريخ 2018/8/5" مبينة 
انه "جاء متاشياً مع توجهات احلكومة 
العراقية بشأن حماية املنتجات احمللية 

ودعم الصناعة الوطنية".

بوتني ينتقد مجموعة السبع
ويؤكد استعداده للقاء ترامب

وأشــار إلى أنه لم يناقــش مع ترامب 
املكان احملتمل لهذا اللقاء، لكنه أشار 
إلى أن "عدة" دول من بينها النمســا 
مهتمة باملســاعدة في تنظيم هكذا 

قمة.
وقــال بوتني "أعتقــد أن األمر تقني"، 
وتابــع "من املهم للقــاءات كهذه، إذا 

عقدت، أن يكون مضمونها عمليا".
وذكر تقريــر لصحيفة وول ســتريت 
جورنال نقال عن مســؤول أوروبي كبير 
أن بوتني طلب من املستشار النمساوي 
سباســتيان كورتز أثناء زيارته لفيينا 
في وقت سابق هذا األسبوع املساعدة 
في تنظيم اللقاء وأن واشنطن تدرس 

عقده.
حتاول  للحكــم،  كورتز  وصــول  ومنذ 
النمســا لعب دور الوسيط بني روسيا 

والغرب.
األوروبي  االحتاد  النمسا عضو  وفرضت 
عقوبات على روسيا بسبب أزمة ضم 
موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 
مع باقي دول التكتــل. لكن فيينا لم 
تطــرد دبلوماســيني روس مثل بقية 
الــدول الغربية في أعقاب تســميم 
املزدوج  الســابق  الروســي  العميــل 
وابنته يوليا في بريطانيا، الذي اتهمت 

موسكو بالوقوف وراءه.
وتنفي موسكو هذه االتهامات بشكل 

قطعي.
وكانت العالقات بني القوتني العظميني 
تدهــورت في الســنوات األخيرة على 
النزاع الســوري  خلفية خالفات حول 
وضم روسيا لشــبه جزيرة القرم في 

غرب أوكرانيا.
يضاف إلى ذلك قرار ترامب باالنسحاب 
من االتفــاق النووي املوقع مع إيران في 
2015، والذي أكدت روسيا متسكها به.

ويعــود آخر لقــاء بني بوتــني وترامب 
2017 في  الثاني/نوفمبر  إلى تشــرين 

فيتنام.

تتمات ص1

بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
قتــل بهجوم  امس االحــد أن مدنياً 
مســلح في احدى املناطــق التابعة 
ملدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

"مسلحني مجهولني  إن  املصدر  وقال 
يستقلون ســيارة أطلقوا، مساء يوم 
امس االول النار من اســلحتهم باجتاه 
مدني في منطقــة ام الكبر والغزالن 
بغداد،  الصدر شرقي  ل مدينة  التابعة 
ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما 
الذ املســلحون بالفــرار" ، مضيفا أن 
"قوة أمنيــة وصلت الى املــكان فور 
تلقيها بالغــاً باحلادث وفتحت حتقيقا 
باحلادث لكشــف اجلهــة التي تقف 

وراءه".

ديالى – عملية عسكرية 

علن قائد عمليات ديالى الفريق الركن 
مزهر العزاوي، أمس االحد، عن انطالق 
عملية عســكرية في حوض اخمليسة 
خاليا  لتعقــب  احملافظــة  شــمالي 

"داعش". 
وقال الفريــق الركن العزاوي ان "قوات 
امنية مشتركة من اجليش والشرطة 
بطيران  مدعومة  الشــعبي  واحلشد 
اجليش انطلقــت من محورين لتنفيذ 
عملية عســكرية واسعة في حوض 
ب عقوبة(  شــمالي  )25كم  اخمليســة 
لتعقب خاليــا داعــش" ، مضيفا ان 
اثنني من  اعتقلــت  القــوات  "تلــك 

املطلوبني للقضاء بتهمة االرهاب ".

كركوك – ضبط معمل تلغيم 
كشــف مركز االعــالم االمني، امس 
االحد  عن معمــل لتلغيم العجالت 
فــي منطقــة خاشــوكة مبحافظة 

كركوك من قبل عناصر ارهابية وجرى 
العمل على معاجلتــه من قبل خبراء 

املتفجرات.
وقــال الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رســول ان قوات 
الشــرطة االحتادية ضمــن محافظة 
بواجب تفتيش في  كركوك شــرعت 
قرية خاشوكة وعثرت على دار لتلغيم 
العجالت وجــرت معاجلتــه من قبل 

اخلبراء املتخصصني " .

بابل – ضبط مدفعني  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابــل امس االحد ان القــوات األمنية 
ضبطــت ، مدفعني ثقيلني شــمالي 

احملافظة  .
وذكر املصــدر ان "قوة من فوج طوارئ 
بابل الســادس بأمــرة العقيد عباس 
هويــدي، ضبطت مدفعني نــوع }دي 

ثيرتــي{ عيار 130 ملــم، في منطقة 
مويلحــة االولــى شــمالي احملافظة 
وسط احد البساتني كثيف االشجار" 
، مضيفــا ان البســتان "يعود ملتهم 
الرابعة من  املــادة  مطلوب على وفق 

قانون مكافحة اإلرهاب".

صالح الدين – تفكيك عبوات 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة صــالح الدين امس االحد ان 
ان مفارز امنية فككت ســبع عبوات 
لعصابات  دمرت مضافة  ناسفة كما 
داعش االرهابيــة وضبطت 30 قذيفة 
هاون، وذلك خالل عمليات متشيط في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر ان "قوة مــن مقر اللواء 
17، نفذت واجب تفتيش في منطقة 
البو بدري في جالم ســامراء احملصورة 
بني طريقي شــيخ محمد وشــركة 

اسطوانية  عبوتني  على  وعثرت  امللح، 
الشكل على الطريق النيسمي، وجرى 

اتالفهما موقعيا".

املثنى – سيطرات مفاجئة 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة املثنــى امــس االحــد ان 
سيطرات نصبتها مفارز امنية بصورة 
مفاجئة اســفرت عــن القبض على 
واخملالفني في  املطلوبني  العشرات من 

احملافظة.
وذكر املصدر ان "قوة مشتركة كبيرة 
مؤلفة من تشــكيالت وزارة الداخلية 
العاملــة في قضــاء الرميثة، نفذت 
فجر هذا يوم امس واجب أمني شمل 
منطقتي )الهاليجية وحي املهندسني( 
فــي قضاء الرميثة" ، مشــيرا الى ان 
الواجب تضمــن البحث عن مطلوبني 
للعدالــة وعمليات تفتيش واســعة 

ونصــب ســيطرات ونقــاط تفتيش 
مفاجئة، وقد أســفرت العملية إلقاء 

القبض على ١٠ مطلوبني للقضاء". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
امس  الديوانية  محافظــة  شــرطة 
6 اشــخاص  القبــض على  األحــد، 
بقضايا قانونية مختلفة في احملافظة.

وقــال املصــدر ان " ســيطرة عفك 
القــت القبــض على احــد املتهمني 
بتهمــة النصب واالحتيــال مطلوب 
للقضاء على وفق املادة 456 وذلك بعد 
تدقيق اســمه الذي وجد ضمن قوائم 
املطلوبني وجرى تســليمه الى مكتب 

التحقيق اجلنائي".
وأضاف املصدر "في حني القت سيطرة 
درع اجلنــوب القبض على شــخصني 
بغداد  مــن  قادمني  كانــوا  مخالفني 

متوجهني إلــى محافظة ذي قار وجد 
بحوزة أحدهم كمية من احلبوب اخملدرة 
فيما عثر بحوزة اآلخر على 85 أطالقة 
كالشــنكوف وقد ارســلوا إلى مركز 

شرطة سومر للتحقيق معهم".

نينوى – اعتقال ارهابي 
اعلن املتحدث باســم وزارة الداخلية 
امس االحد اعتقال "داعشي في ديوان 
االيســر من مدينة  باجلانب  احلسبة" 

املوصل.
وقال املتحدث باســم الــوزارة اللواء 
سعد معن ان "مديرية النجدة التابعة 
القبض  القت  نينوى  لقيادة شــرطة 
على داعشــي مــن اهالــي منطقة 
الزجنيلي كان يعمل فيما يسمى ديوان 
احلسبة" ، مضيفا ان "العملية جرت 
الســياحية في  الغابات  في منطقة 

اجلانب األيسر ملدينة املوصل".

هجوم مسلح في أم الكبر والغزالن شرقي بغداد * انطالق عملية عسكرية لتعقب إرهابيين شمالي ديالى 
تفكيك 7 عبوات وتدمير مضافة في صالح الدين * اعتقال "داعشي في ديوان الحسبة" أيسر مدينة الموصل

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

يســتعد اهالــي مدينــة املوصــل 
وبشــكل مبكر ألول عيد فطر بعد 
حلكم  السوداوية  الفترة  من  اخلالص 
االرهابي، وســط  داعــش  تنظيــم 
بسبب  االموال  شــكوى من شــح 
البطالــة بالرغــم من ان االســعار 
معقولة الى حد ما، فيما الشــباب 
متشــوقون الرتداء مالبس وفق اخر 
حرمان  طــول  بعد  املوضة  صيحات 

بسبب قرارات داعش التعسفية.
وقــال الناشــط املدنــي واحلقوقي 
املوصلــي لقمان عمــر الطائي، في 
حديث الــى "الصبــاح اجلديد" انه 
"ميكن القــول ان اهالــي محافظة 
املوصل  ومدينــة  عمومــا،  نينــوى 
خصوصا، بدأوا باالستعدادات املبكرة 
لعيد الفطر املبارك، كأول عيد عقب 
اخلالص مــن الفترة الســوداوية من 
حكم تنظيم داعــش االرهابي الذي 

استمر لنحو 3 سنوات".
فرق شاســع في  "هنالك  واضــاف 
جانبي  بني  التبضــع  طبيعة حركة 
املدينة، حيث ان اجلانب االمين شــبه 
مشــلول بالرغم مــن افتتاح بعض 
االســواق هنا او هناك وسط خرائب 
الوضع يختلف متاما في  ودمار، لكن 
اجلانب االيسر، حيث املوالت واالسواق 
الشعبية تفتح ابوابها منذ العاشرة 
للساعة  وبعضها يســتمر  صباحا، 
الثانية ما بعد منتصف الليل، وهذا 
بســبب االســتقرار االمني وشعور 
القوات  بوجود  باالطمئنــان  االهالي 

االمنية العراقية".
وبحســب الطائــي فــان "االهالي 
ويســتعدون  يتبضعون  والعائــالت 
للعيد، خاصة في مســألة شــراء 
املالبس اجلديدة، حيث انهم يفضلون 
شراءها مبكرا خشية االزدحام الذي 
على  ايــام  بضعة  بعد  ســيحصل 
االسواق عموما، ورمبا قد يلجأ بعض 
التجار لرفع االســعار فــي اخر ايام 

رمضان ويســتغلون حمى الشــراء 
ليحققوا ارباحا فوق ما يتوقعونه".

وتابع "على وفق رصدنا، فان االسعار 
معقولــة لغايــة يومنا هــذا، لكن 
السيولة  لألسف هنالك شــح في 
واالمــوال، وهــذا بســبب البطالة 
املتفشية في اغلب مفاصل املدينة، 
خاصة املعامل واملصانع االهلية التي 
كان يعتاش عليها عشــرات االلوف 
واغلبها  الشــباب وعائالتهــم،  من 
متوقفة حاليا بسبب تدمير بعضها 
او تضررهــا او نهــب محتوياتها من 
قبل عناصر داعش او من قبل ضعاف 

الفرص في  انتهــازي  النفوس مــن 
احلروب".

احمللية  "احلكومــة  الطائــي  ودعــا 
الى  االحتادية  واحلكومــة  باملوصــل 
االسراع باعادة تأهيل املصانع املدمرة 
عجلة  تدور  كي  اصحابها،  وتعويض 
االنتــاج بســواعد الشــباب الذين 
يبحثــون عن فرصة عمــل، علما ان 
لقمة  وتوفير  العمل  في  انخراطهم 
العيش الكرمي سيجنب بعضهم من 
السقوط في مهاٍو ال احد يقبل بها، 
وينبغي باجلهات اخملتصة مراعاة هذا 

الطلب واالهتمام به بشكل جدي".

في شــارع الزهور، احد شرايني احلياة 
االيسر،  اجلانب  باســواق  الرئيســة 
هنالــك ازدحــام غير مســبوق في 
الشــارع الرئيــس الرابــط مع حي 
املثنى، بســبب الطرق غير املكتملة 
بسبب  املتضررة  الثانوية  واجلســور 
العسكرية، وهذا لم مينع  العمليات 
مئات العائالت من التسوق استعدادا 

للعيد.
عزيــز،  ســالم  حكمــت  يقــول 
صاحب احد اســواق لبيــع املالبس 
ان "االقبــال على  واالكسســوارات 
شــراء املالبــس اجلديدة جيــد جدا، 

وباتت حركة التبضع تقارب مستوى 
الشراء قبل سقوط املدينة، حيث ان 
محالنا تبقى مفتوحــة للواحدة او 

احيانا الثانية فجرا".
ولفت الى ان "تنــوع البضائع يلفت 
انتبــاه املتبضعــني، حيــث هنالك 
بضائــع مــن تركيا وســوريا ولبنان 
اقليم  فــي  ومــن مصانــع  واالردن 
كردستان، اضافة لبضائع من بغداد، 
وهنالك  وجودته،  سعره  منها  ولكل 
محال جتارية تبيــع بضائع من ارقى 
املاركات العاملية، ولكل ســوق رواده 

وحسب امكانياتهم االقتصادية".

ونوه عزيــز الى ان "االمر الالفت الذي 
نــراه يوميا هو الكثير من الشــباب 
املوصلي متشــوقون لشــراء احدث 
املالبــس وفق اخر صيحــات املوضة، 
حيث ان تنظيم داعش االرهابي كان 
قد حرمهم من هذا احلق البســيط، 
االمنيــة  القــوات  بفضــل  لكــن 
جزءا  استعدنا  الشهداء،  وتضحيات 

من حياتنا".
وتركنا الســيد عزيز، ليتابع طلبات 
زبائنه، وســط ضجيج في الشــارع 
الســيارات  منبهات  اصوات  وارتفاع 

بسبب الزحام غير الطبيعي.

ناشط مدني موصلي: 
يمكن القول ان اهالي 
محافظة نينوى عموما، 
ومدينة الموصل 
خصوصا، بدأوا 
باالستعدادات المبكرة 
لعيد الفطر المبارك، 
كأول عيد عقب 
الخالص من الفترة 
السوداوية من حكم 
تنظيم داعش االرهابي 
الذي استمر لنحو 3 
سنوات

الموصليون يستعدون مبكرًا ألول عيد
بعد فترة "داعش" السوداوية

في ظل أسعار معقولة.. مع شح باألموال بسبب البطالة
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

بحــث وزيــر الصناعــة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
خالل لقائه امس االحد عددا من 
العراقية  املطابع  رابطــة  اعضاء 
الصناعة  بدعم  الكفيلة  السبل 
الوطنية واملنتج احمللي .                                                        
دعم  ضــرورة  على  الوزيــر  واكد 
بقطاعاتها  الوطنيــة  الصناعة 
كافــة العــام واخملتلــط واخلاص 
ملا لــه من اثر علــى تنمية ودعم 
االقتصــاد احمللــي ، وانهاء جميع 
املشــكالت التــي يعانــي منها 
عام  بشــكل  الصناعي  القطاع 
خللق صناعة حقيقية تسهم في 
اضافة   ، البلد  احتياجــات  تلبية 
الى ان الواجب الوطني يستدعي 
ايضــا تقدمي الدعم والتشــجيع 
الهميتها  العراقيــة  للمطابــع 
واســهاماتها في تشغيل االيدي 
العاملــة وامتصــاص جــزء من 

البطالة. 
واوضــح الوزير أن جهــودا كبيرة 
بذلت خالل الفترة املاضية اثمرت 
عن اســتحصال موافقة مجلس 
الوزراء على فرض رســم كمركي 
مــن   )200%( بنســبة  اضافــي 
قيمة وحــدة قياس منتج الكتب 
االبتدائية  للمراحــل  املدرســية 

والثانوية .
مــن جانبهم اســتعرض اعضاء 
ابــرز  اللقــاء  خــالل  الرابطــة 
مشــكالتهم والتــي منها طبع 
املنتــج احمللي للكتب املدرســية 
خارج العراق منــذ اكثر من )15( 
عامــا ما تســبب فــي تعطيل 
املطابع االهلية وعدم املساواة بني 
العام  القطاعني  في  املستثمرين 
واخلاص مبوجب قانون االســتثمار 
املوازنــة االحتادية وعدم  وقانــون 
انصــاف القطاع اخلاص مطالبني 
باعفاء املــواد االولية الداخلة في 
الكمركية  الرسوم  من  الطباعة 
للكتب  احمللــي  املنتج  وحمايــة 

املدرســية ملنــع دخــول الكتب 
املدرسية فضال عن اضافة ضرائب 
املستوردة  املطبوعات  عالية على 

من خارج العراق .
على صعيد اخر حققت شــركة 
للصناعــات  العامــة  الفــرات 
الكيمياويــة واملبيــدات إحــدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
تطــورا كبيرا في حجــم اإلنتاج 
واملبيعات ملادة حامض الكبربتيك 
املاضي  أيــار  املركز خالل شــهر 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي. 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
علي قاســم كاظم الشمري في 
أن شــركته  تصريحات صحفية 
حققت تطورا ملحوظا في إنتاج 

وبيع مــادة حامــض الكبريتيك 
املركز خالل شــهر أيار من العام 
احلالي مقارنة بالشــهر ذاته من 
العــام املاضــي ، اذ بلغت كمية 
776( طنا وبنســبة   ( املبيعــات 
تطــور )%23+( عن شــهر ايار من 
العام املاضــي فيما بلغت كمية 
اإلنتــاج ) 1047 ( طنا وبنســبة 
تطور )%149+ ( عن شــهر ايار من 

العام املاضي.
وأكد املدير العــام ان حتقيق هذا 
واملبيعات  االنتــاج  فــي  التطور 
هو نتاج وثمــرة العمال الصيانة 
والتأهيــل الدوريــة على معدات 
الكبريتيــك  حامــض  مصنــع 
املركز وللسياســة املعتمدة في 
التسويقية  املســاحة  توســيع 

لتشــمل جميع مناطــق البالد ، 
إضافة الــى نقل وإيصــال املواد 
اجلهات  مواقع  الــى  الكيمياوية 
عجالت  بواســطة  املســتفيدة 
الشــركة التخصصية للحفاظ 
على جــودة ونوعيــة املواصفات 
القياســية لهذه املــادة احليوية 
التي حتتاجها شــركات ومصافي 
النفط ومحطــات توليد الطاقة 

الكهربائية .
الى ذلك وقعت الشــركة العامة 
احــدى  الفوالذيــة  للصناعــات 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عقدين مع شــركة آشور العامة 
اجلنوبية  االســمنت  ومعاونيــة 

لتنفيذ أعمال مختلفة. 
املهندس  الشركة  وبني مدير عام 

جــالل عباس حســني أن مصنع 
باشر  للشــركة  التابع  الهياكل 
بتصنيــع ســياج جســر هيت 
العامة  آشــور  شــركة  لصالح 
التابعة لوزارة األعمار واإلســكان 
والبلديــات بطــول )378( متــرا 
وبقيمة أكثر من )49( مليون دينار 
وبفتــرة إجناز أقصاهــا )50( يوما 
املواد  الى توفير جميع  ، مشــيرا 
االوليــة وتصنيع وغلونــة اجزاء 
االنتهاء  بعــد  ونصبه  الســياج 
من التصنيع ، مضيفــا بأنه بدأ 
أيضا ومن خالل مصنع املســبك 
التابــع للشــركة بتنفيذ العقد 
املوقع مــع معاونية االســمنت 
اجلنوبية التابعة للشركة العامة 
لالســمنت العراقيــة والقاضي 

االســمنت  معامــل  بتجهيــز 
اجلنوبية بسالســل معدنية من 
النوع العادي ومببلغ جتاوز الـ )687( 

مليون دينار.   
الشــركة  أن  العام  املديــر  وأكد 
الفوالذية  للصناعــات  العامــة 
تخطــو خطــوات واســعة في 
اجناز الكثير مــن العقود لصالح 
الدولــة من خالل  وزارات ودوائــر 
االمكانيات والقدرات التصنيعية 
بها  تتمتــع  التــي  واإلنتاجيــة 
الشركة واألنشطة املتنوعة التي 
تختص بها معاملها وخطوطها 
اإلنتاجية ، مؤكدا السعي واحلرص 
على اإلســهام في إعمار املناطق 
احملررة ورفد ودعم قطاعات الدولة 

كافة. 

فرض رسم كمركي 200 % على طباعة الكتب المدرسية خارج العراق

»السوداني« يبحث مع أعضاء رابطة المطابع دعم وتشجيع الصناعة الوطنية

استعرض أعضاء 
رابطة المطابع أبرز 
مشكالتهم منها 

طبع المنتج المحلي 
للكتب المدرسية 
خارج العراق منذ 

أكثر من )15( عاما 
ما تسبب في تعطيل 

المطابع األهلية 

السوداني مع اعضاء رابطة املطابع

االثنني 11 حزيران 2018 العدد )3956(

التربية تنفي شطب 
منظمة اليونسكو 
للشهادة العراقية 

بغداد - الصباح الجديد:
نفــى وزيــر التربية الدكتــور محمــد إقبال 
الصيدلــي اخلبر الــذي تداولتــُه بعض مواقع 
التواصــل االجتماعــي الذي يخص شــطب 
منظمة اليونســكو للشــهادة العراقية في 
التعامــل واعتبــار التعليم خارج القياســات 
العاملية ، متمنياً في السياق ذاته على اجلهات 
اإلعالمية بتوخــي الدقة في نقل اخلبر والتأكد 
من اجلهات الرسمية ذات العالقة في الوزارة .  

وأوضح بيان أصــدرُه املكتب اإلعالمي للوزير ان 
املديرية العامــة للمناهج أصدرت اعماما بعد 
حصولها علــى موافقة الوزيــر عليه يقضي 
بتكذيب اخلبر اخلاص بقيام منظمة اليونسكو 
الدولية بشطب للشهادة العراقية في التعامل 
واعتبــار التعليــم العراقي خارج القياســات 
العاملية والذي نشرتُه  بعض من مواقع التواصل 
االجتماعي ، مبيناً أن اليونســكو الدولية نفت 
تلــك املعلومــات بإجابتها باللغتــني العربية 
واإلجنليزية بهذا الصدد ، عالوة على هذا قامت 
باتخاذ اإلجــراءات القانونية مع اجلهات األمنية 
العراقيــة ضد مطلقي هذه الشــائعات التي 

تُسيء الى عمل الوزارة . 

الكهرباء تؤكد تشغيل 
الوحدة األولى لمحطة 
الرميلة االستثمارية

نسب إنجاز متقدمة 
بتنفيذ أعمال طريق 

)بلدروز - مندلي( 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وكيل الوزارة لشــؤون االنتاج واملشــاريع 
املهندس عــادل كاظم جريان دخــول الوحدة 
األولى حملطة الرميلة االستثمارية في محافظة 

البصرة بطاقة )١٧٠( ميكاواط للعمل .
واضاف الوكيل انه من املؤمــل أن تلي الوحدة 
االولى دخول الوحدة الثانيــة والوحدة الثالثة 
لتصــل القــدرة التوليديــة حملطــة الرميلة 
االستثمارية الى )٥١٠( ميكاواط، ما سيسهم 
بتعزيز قــدرة املنظومة علــى جتهيز املواطنني 
بالطاقة الكهربائية بشكل مرضي قبل دخول 
فترة احلمل العالي وازدياد الطلب على الطاقة 

خاصة في احملافظات اجلنوبية..
وحــث الوكيل اجلهــود واإلســراع بالعمل مبا 
يؤمن جتهيز مرضي للمواطنني ويواكب احلاجة 
الفعلية للطاقــة الكهربائية في العراق عامة 
ومحافظــة البصرة على وجــه اخلصوص، وأن 
الوزارة ومالكاتها مستمرة بالعمل على إدخال 
وحــدات توليدية إضافية بعــد إكمال برنامج 
الصيانــات الــدوري، وأن هناك جهــودا كبيرة 
تبذل من جميع منتســبي الوزارة مبا يســهم 
بتعزيز قدرة املنظومــة وحجم االنتاج للطاقة 

الكهربائية في عموم العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
والبلديات  وزارة االعمــار واالســكان  اعلنــت 
واالشــغال العامة عن مواصلة تنفيذ اعمالها 
وحتقيق نسب اجناز متقدمة في مشروع طريق 

)بلدروز – مندلي( مبحافظة ديالى .
وذكــر املركــز االعالمــي للــوزارة ان املالكات 
الهندسية والفنية في شــركة اشور العامة 
املقاوالت االنشــائية وبأشــراف دائــرة الطرق 
واجلســور التابعتني للوزارة تواصالن اعمالهما 
وبنسب اجناز متقدمة في تنفيذ مشروع طريق 
بلدروز - مندلي في احملافظــة بطول ٢٥،٥ كم 
وبكلفة بلغت اكثر مــن ٨ مليارات دينار حيث 
يربط هــذا الطريق منفذ ســومر احلدودي في 

مندلي بقضاء بلدروز ثم إلى بقية احملافظة .
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متابعة الصباح الجديد:

اشــركت وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة اكثر مــن اربعة االف 
مســتفيد من الباحثني عن العمل 
املسجلني ضمن قاعدة بياناتها في 
الدورات التدريبية التي تنظمها عبر 
مراكز التدريب املهني التابعة لها .

العمل  وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
والشــؤون االجتماعية عمار منعم 
ان الــوزارة تنظــم دورات تدريبيــة 
املســجلني  العمل  عن  للباحثــني 
ضمن قاعدة بيانــات دائرة التدريب 
املهني ملهن تتناسب مع متطلبات 
سوق العمل ولكال اجلنسني مشيرا 
الى ان عدد املشــاركني ضمن تلك 
الدورات بلغ نحو )4601( مســتفيد 
اكملوا  مســتفيدا   )3224( منهم 
الــدورات وتخرجــوا منهــا بعــد 
اكتســابهم املهارات التي تؤهلهم 
لالنخراط في سوق العمل في حني 
ان عدد املســتمرين بتلــك الدورات 
ولــكال  مســتفيدا   )1377( نحــو 

اجلنسني .
واضــاف منعــم ان الــوزارة حترص 
العمل  عن  الباحثني  اشــراك  على 
املسجلني ضمن قاعدة بياناتها في 
دورات تدريبية تتناسب مع متطلبات 
الذكور  تالئم  العمل والعمال  سوق 
من  لتمكينهم  االناث  تالئم  واخرى 
اقامة مشــاريع خاصة بهم فضال 
عن دورات تعليمية وريادية وتطويرية 
خللــق بيئــة عمــل متكاملة من 
النواحــي العلمية والفنية لضمان 

جناح املشاريع .
وبــني منعم ان الــوزارة حترص على 
تهيئــة متطلبــات اجنــاح دوراتها 
التدريبية من خالل اختيارها ملدربني 
اكفاء بعــد تلقيهــم اخلبرات عن 
دورات تطويرية  املشاركة في  طريق 
وورش عمل  لنــدوات  وحضورهــم 
تهــدف الــى اكســابهم املهارات 
لنقلها الى املتدربني فضال عن توزيع 
مراكزها التدريبية في شتى املناطق 
سواء اكانت في بغداد او احملافظات 
ليتسنى للمشاركني الوصول اليها 
بســهولة الفتا الى ان الوزارة متنح 

املتخرجــني من الــدورات التدريبية 
وتعطيهــم  مشــاركة  شــهادة 
االولوية في منح القروض امليســرة 
املدرة للدخل التي متنحها عبر دائرة 

التشغيل والقروض التابعة لها .
من جانبه اكد مدير قسم االحصاء 
في الوزارة ماجد عبد االمير ان هذه 
االحصائيــة تخص املتدربني لبغداد 
واحملافظات ولكال اجلنســني ، مبينا 
ان الــدورات التــي تخرجــوا منها 
تضمنــت )726( مســتفيدا ضمن 
الدورات التعليمية في حني بلغ عدد 
اخلريجني من الدورات املهنية )1143( 
خريجــا والدورات الرياديــة )1312( 
خريجــا والــدورات التطويرية )43( 

خريجا . 
وزارة  متصــل حققت  على صعيد 
العمل تعاوناً مشتركاً مع منظمة 
تعنى  برامــج  العداد  اليونســكو 
بريادة االعمــال كجزء تكميلي من 
برامج املهن التــي مت االتفاق عليها 
القائم  املهني  التدريــب  بخصوص 
علــى وفــق نظــام )CBT( ) نظام 

التدريب املبني على الكفاءة ( .

الــوزارة ومن اجل  وقال منعــم ان 
التدريب  الشــروع بتطبيق نظــام 
املبنــي على الكفــاءة )CBT( الذي 
يعد ضمن مشروع حتسني التعليم 
 )TVET( العراق  في  واملهني  التقني 
عقدت اتفاقاً مع منظمة اليونسكو 
االعمال  بريادة  يعنى  برنامج  العداد 
للمهن  تكميلياً  لكي يكون جــزءاً 
التي ســيتم التدريــب عليها على 
وفــق نظــام )CBT( املتمثلــة بـ ) 
الكوافير ، والتأسيسات الكهربائية 

، والتبريد والتكييف ( .
واضــاف منعــم ان االتفــاق مــع 
املنظمة تضمن ان تكون مدة الدورة 
التدريبية ســتة اشهر يتم خاللها 
التدريب على وفق برنامج )انا ريادي( 
وبرنامج )املهــارات احلياتية( اضافة 
 )CBT( الى املهن املذكورة وفق نظام
وباشــراف مختص تربــوي ومدرب 
معتمد من قبل وزارة التربية واستاذ 
مســاعد ومدرب معتمــد من قبل 
اجلامعة التقنية الوســطى ومدرب 
معتمد من وزارة العمل والشــؤون 

االجتماعية .

تقرير

دورات تدريبية لـ 4 آالف مستفيد منذ مطلع العام الحالي 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو 

ميسان - خاص:
نفــذت مديرية  كهرباء ميســان 
حملة واســعة لرفــع التجاوزات 
الليلية  على الطاقة الكهربائية  
ذات االســتهالك فــي ميســان 
ومن اجل ترشــيد اســتهالكها 

للمواطنني في احملافظة .
 وقــال مدير دائرة توزيــع كهرباء 
راضي  املهندس جاسم  ميســان 
بريــدي لـ"الصبــاح اجلديــد" ان 

احلملة  كانــت ليلية وان مالكاته 
كثفــت أعمالهــا  فــي املناطق 
التجاريــة والصناعية التي تكثر 
فيهــا االصناف ذات االســتهالك 
العالــي لرفع التجــاوزات وجمع 

اجلباية   .
واوضح مدير عام الدائرة ان احلملة 
تهدف الى حث املواطنني أصحاب 
تقليل  التجارية بضــرورة  احملــال 
حجم االستهالك العالي من خالل 

اطفــاء املصابيــح الفائضة عن 
احلاجة وبقية االجهزة الكهربائية 
جاءت ضمن  والتي  الضرورية  غير 
توجيهــات وزارة الكهربــاء بانها 
الفنادق  لتشــمل  تستمر  سوف 
شــارع  في  واملطاعم  واملقاهــي 
العمارة فضال  دجلة مركز مدينة 
عن األســواق الكبيــرة من خالل 
انتشــار فرق مديريتــه في عموم 

احملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:
الزراعة  لــوزارة  الفني  الوكيل  بحث 
الدكتور مهدي ضمد القيســي مع 
وفد الصليب األحمر في بغداد آليات 
العراق  فــي  الزراعي  القطــاع  دعم 
بالبــذور واالســمدة والتكنلوجيــا 
الزراعية ، مؤكدا بأن وزارة الزراعة كان 
لها تعاون مسبق مع الصليب األحمر 
الشــقني  في مجاالت كثيرة تخص 
النباتــي واحليواني علــى وفق آليات 

وقوانني الوزارة.
من جانبه أكــد وفد الصليب األحمر 
على إستمراره بدعم القطاع الزراعي 
و التعاون مع اجلانب العراقي من أجل 
تطويــر والنهوض بقطــاع الثروتني 

احليوانية والنباتية.  
بحثت  قــد  الزراعــة  وزارة  وكانــت 
االســبوع املاضــي مع وفــد البنك 
الدولي وفريق إدارة املشــروع الطارئ 
لتنمية القطــاع الزراعي في  العراق 

، بحضور عــدد من املــدراء العامني 
واخملتصني في الوزارة .

وأكد الدكتور القيسي على اإلسراع 
بإعادة  والتنفيــذ  املشــروع  بتمويل 
للقطاع  التحتيــة  البنية  وتأهيــل 
الزراعي بشــقيه النباتــي واحليواني 
)نينوى وصالح  في احملافظات احملــررة 
الديــن وديالــى واألنبــار( فضالً عن 
حتســني قدرات املزارعــني وجتهيزهم 

باملستلزمات الزراعية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة 
عــن إتالف اكثر مــن )19( طنا من 
املواد الغذائية الصلبة والســائلة 
وذلك لعدم صالحيتها لالستهالك 

البشري خالل شهر ايار املاضي.
وقال مدير شعبة الرقابة الصحية 
في دائــرة صحة بغــداد الرصافة 
الدكتــور رعد محمــد الطائي إن 
الدائــرة قامت بحمــالت منفردة 

ومشتركة بالتعاون مع جهاز األمن 
الوطني على احملــال املعروضة في 
األسواق احمللية ومخازن اجلملة في 
جانب الرصافة أســفرت عن إتالف 
)16927( كغم مــن املواد الصلبة 

و)2802( لترا من املواد السائلة .
واضــاف مدير شــعبة الرقابة ان 
بســحب  قامت  الرقابية  الفــرق 
)381( مــن املــواد الغذائية احمللية 
فحصهــا  لغــرض  واملســتوردة 

مختبريــا لبيــان ســالمتها من 
الناحية االســتهالك البشري وان 
)8( مــن هــذه النمــاذج كان غير 
صالح ، الفتا الى ان شعبة الرقابة 
صحية  )58(حملة  باجــراء  قامت 
، اضافة الى  خالل املدة املذكــورة 
قيــام الفرق بزيــارة )6870( محال 
و)324( معمــال ، اضافة الى منح 
810 بطاقات صحية الى العاملني 

خالل املدة املذكورة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
احلبــوب فــي وزارة التجارة عن  
املرادية  فــي  اخملزني  اجملمع  قيام 
التابــع لفــرع الشــركة فــي 
محافظــة بابل بصرف مايعادل 
%99 من مســتحقات الفالحني 

كدفعة اولى . 
واوضــح مديــر عام الشــركة 
نعيم محســن املكصوصي ان 

اجملمع اخملزني فــي املرادية التابع 
يواصل   بابل  الشركة في   لفرع 
الفالحني  صــرف مســتحقات 
عــن اقيــام احلنطة املســوقة 
للموســم احلالي ، مضيفا بأن 
بصرف  باشرت  اخملتصة  اللجنة 
مســتحقات الفالحــني بتوزيع 
الدفعــة الثانية بعد ورود مبالغ 
جديدة تبلــغ 3 مليــارات دينار 
املتبقية  املعامــالت  لتكملــة 

البطاقة  تسلســل  وحســب 
التسويقية .

من جانب اخر اكــد املدير العام 
اســتنفرت مالكها  ان شركته 
املتقدم ملتابعة حملة التسويق 
فــي محافظــات البــالد خالل 
عطلة نهاية االسبوع ، مضيفا 
املواقــع  اجلــوالت شــملت  ان 
التســويقية في واسط وصالح 

الدين وكركوك والطوز وبابل .

حملة لرفع التجاوزات على شبكة كهرباء ميسان

العراق يبحث مع وفد الصليب 
األحمر تطوير القطاع الزراعي 

إتالف )19( طنا من المواد
 الغذائية منتهية الصالحية 

صرف  99 % من مستحقات الفالحين في المرادية 
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البصرة - سعدي السند:

األندلــس  مدرســة  حققــت 
البصرة  في  اخملتلطــة  األبتدائية 
نســبة جنــاح %100 فــي نتائج 
للصــف  الوزاريــة  االمتحانــات 
الســادس األبتدائي والتي أعلنت 
في البصرة أوائل األسبوع املاضي 
وللعام الســادس علــى التوالي 
لتســجل اجنازا تربويا متميزا في 

مدينة البصرة.
مدرســة  زارت  اجلديد«  »الصباح 
األندلــس والتقــت عــددا مــن 
أساتذتها الذين كان لهم الفضل 
األول فــي حتقيق هذه النســبة 
الكبيرة مــع زمالئهم من أعضاء 
املدرســة  في  التعليمية  الهيئة 
حيــث التقينا األســاتذة جعفر 
عذاب وشــريف العبيدي ولطيف 
الذين  جعفــر  وعصام  ســلمان 
أجمعوا على القول ان مدرســتنا 
مدروس  وبشكل  نفسها  عاهدت 
بــأن حتافظ علــى هــذا التفوق 
الــذي اعتــادت عليه وســجلته 
في كل عام دراســي  مستلهمة 
كل أســس العمليــة التربويــة 
للوصول الى هــذه النتيجة التي 
احلقيقي  التعــاون  بفضل  جاءت 
والتخطيط  املتميز  واألنســجام 

الدقيق للبرنامج التعليمي .
وكمــا  مدرســتنا  ان  واضافــوا 
هو معــروف عنها أســرة واحدة 
متماســكة وكلهــا قائمة على 
األخوَّة والودِّ واالحترام والشفافية 
واملرونة والثِّقة املتبادلة ، ومعاجلة 
وروّية  وعقالنية  بحكمة  العثرات 
من اجــل مســيرة تربوية حافلة 
باألجنــازات  ، مــن خــالل العمل 
على تســخير كل طاقاتنا خلدمة 
, ولالسهام في  تالميذنا و طالبنا 
وتنمية  التحصيلي  أدائهــم  رفع 
وتقدمهم  ومواهبهم  قدراتهــم 
فــي جميــع اجملــاالت العلمية , 
والتربوية , والتقنية واالجتماعية 

وذلك من خالل توفير ما يحتاجون 
إليه من مواد  علمّية ومعارف . 

واكــدوا ان من الــدروس األثرائية 
التي نقدمها لهم ووجود املكتبة 
احملببــة  مبصادرهــا  املدرســية 
وكذلــك األنشــطة املدرســية 
الفنيــة والرياضيــة والترفيهية 
والزيارات امليدانيــة التي تتواصل 
فــي شــتى املناســبات إضافة 
إلى جعــل االتصال بــني املعلم  
والطالــب وولــي األمــر حالــة 

متواصلــة مــن خــالل التواصل 
بــني ادارة املدرســة وأولياء األمور 
والذي  األلكتروني  التواصــل  عبر 
من خالله تتعــرف عائلة التلميذ 
علــى كل مايدور  ويجــري يوميا 
في مدرســتنا مبا يخص العملية 
التربوية والغياب واحلضور لنجعل 
العائلة مطمئنــة جدا على  من 
أبنائهــا عندنا للوصــول الى كل 
التربوي  متيزها  ملدارسنا  مايحقق 
وتفوقهــا املعروف واملوثق في كل 

عام دراســي وهذه أمانــة اعتدنا 
على ان نصونها وان حتقيق نسبة 
النجاح املتميــزة في االمتحانات 
أيام  أعلنــت قبل  التي  الوزاريــة 
وحتقيق نســبة جناح %100 فيها 
هو دليل اكيد على صحة مانقول 
فقد جنح وبتفوق ملحوظ ومفرح 
كل تالميذنــا الذيــن دخلوا الى 
االمتحان الوزاري وحققوا النتيجة 

التي نفخر بها .
أحمد  رضوان  التلميذ  ان  واوضحوا 

حقق  99،83 فيمــا حقق تالميذنا 
مؤمن رعــد 99،67 وجنــة حبيب 
ونور  ورقيــة بســام 99،33   99،50
الزهراء جواد 99،32 وحسنني صباح 
99،17 وعلي عمار 99،17 و فاطمة 
هشــام 99 وعــي مــالذ 98،67 و 
ومجتبى أحمد 98،67 و أحمد حازم 
98،50 فيما حقق زمالؤهم التالميذ 
تفوقا كبيرا نفخــر به مؤكدين ان 
نسبة النجاح الكبيرة هذه حتققها 
على  الســادس  للعام  مدارســنا 

التوالي وبهذا يحقق تالميذنا أعلى 
نســبة من األوائل على محافظة 
البصرة بحسب إحصائيات مديرية 
تربيــة البصرة  ، ونــزوال عند رغبة 
تالميذنــا وأولياء أمورهم  تباشــر 
بدورات  األسبوع  هذا  في  مدرستنا 
التقويــة لكل من لــه الرغبة في 
ووفرنا  الدراسي  مبســتواه  األرتقاء 
كل مايحقــق ذلــك لتالميذنا من 
اســاتذة وأجــواء دراســية تربوية 

مريحة.

تحقق نسبة نجاح 100 % في االمتحانات الوزارية للدراسة االبتدائية
مدرسة األندلس المختلطة المطورة في البصرة وللعام السادس 

 تعد المدرسة أسرة 
واحدة متماسكة 
وكلها قائمة على 
األخوَّة والودِّ 
واالحترام والشفافية 
والمرونة والثِّقة 
المتبادلة ، ومعالجة 
العثرات بحكمة 
وعقالنية وروية من 
اجل مسيرة تربوية 
حافلة باألنجازات

مالك مدرسة األندلس املطورة بالبصرة مع عدد من الطلبة األوائل

افتتاح شارع البطاقة 
الموحدة في زيونة   

الموارد المائية تنفذ حملة 
ألزالة التجاوزات في ذي قار 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت امانة بغداد عــن فتح  شــارع البطاقة 
املوحدة مبنطقة زيونة ضمــن قاطع بلدية الغدير 

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد«. 
وذكرت املديرية العامة للعالقات واالعالم ان« دائرة 
بلدية الغدير نفذت حملة لتأهيل الشارع تضمنت 
اعمــال تنظيف وصيانة القالب اجلانبي  وقشــط 
واكســاء وصيانة احلفر واملطبات وصيانة شبكات 
املاء واجملاري وتعويض اغطية املنهوالت واملشبكات 

املفقودة«.  
واضافــت ان« الدائــرة قامت ايضا برفــع احلواجز 
الكونكريتيــة واالنقاض وازالــة التجاوزات وزراعة 

اجلزرات الوسطية واحلدائق«.
على صعيد متصــل تواصل امانة بغــداد اعمال 
اكســاء اكثر من )19( الف م2 فــي منطقة حي 

العامل ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد .
وذكــرت مديرية العالقات واالعــالم ان دائرة بلدية 
الرشيد تواصل  تنفيذ خطتها الرامية الى إكساء 
عدد من احملالت الســكنية مبنطقــة حي العامل 
منها احمللــة )807( التي تقوم املالكات املتخصصة 
بالدائــرة البلدية باإلعتماد علــى جهدها الذاتي 

بأعمال اكسائها ومبساحة 19 ألف متر مربع ».
وبينت ان » العمل تضمن قشط الطبقة املتضررة 
للمحلة  والفرعية  الرئيســة  الشــوارع  واكساء 
مبادة االسفلت واصالح القالب اجلانبي بإستعمال 
اجلهدين اآللي والبشــري وبنوبتــي عمل صباحية 

ومسائية لإلسراع في إجناز العمل ».                  

ذي قار - الصباح الجديد:
نفــذت مديرية املوارد املائية فــي محافظة ذي قار 
/ شــعبة ري النصر حملة الزالة التجاوزات بهدف 
تأمني احلصــص املائية والوصــول للتوزيع العادل 

للمياه .
وتضمن العمل غلــق املنافذ املتجــاوزة ومتابعة 
تطبيق نظام املراشــنة ورفع التجاوزات ومن جهة 
اخرى قامت دائرة املصب العام في احملافظة بأعمال 
صيانة منظومة احلث اخلاصة بالوحدة الســابعة 

لزيادة القدرة التشغيلية للمحطة .
وفي الســياق ذاتــه تواصل مديرية املــوارد املائية 
في محافظة االنبار / شــعبة ري حديثة صيانتها 
لالليــات واملعدات بهدف اعادتها للعمل من جديد 
وادخالها ضمن اخلطــة اخلاصة بالتطهيرات لعام 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتفق الرئيــس املصري عبد الفتاح السيســي 
ورئيــس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني »رؤية 
مشــتركة« بــني الدولتني حول ســد النهضة 
تســمح لكل منهما بالتنمية »دون املســاس 
بحقــوق الطرف اآلخر«، كما اعلن بيان رئاســي 

مصري امس االحد.
وقال البيان ان السيســي التقــى رئيس الوزراء 
االثيوبي الــذي يقوم باول زيــارة الى مصر منذ 
توليه منصبــه في آذار املاضي »عقد جلســة 
مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اإلثيوبي تناولت 
القضايا ذات االهتمام املشترك على الصعيدين 

اإلقليمى والدولى«.
وأضــاف ان »املباحثــات تطرقت إلــى تطورات 
موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على 
تبنى رؤية مشــتركة بني الدولتــني قائمة على 
احترام حق كل منهما فــى حتقيق التنمية دون 

املساس بحقوق الطرف اآلخر«.
وكان السيســي حتــدث الشــهر الفائــت عن 
»انفراج« فــي محادثات مع الســودان واثيوبيا 
بشأن الســد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم 
وزراء اخلارجية ومسؤولني االستخبارات في الدول 

الثالث بأديس ابابا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان أن 
»اخلطوات التي يتخذها املستشار النمساوي 
سيباســتيان كورتس تقود العالم إلى حرب 

بني الصليب والهالل«.
وقال أردوغان في كلمة خالل برنامج لإلفطار 
للعروض  أوراســيا  في مركــز »إســطنبول 
والفنون«، أمس الســبت: »خطط النمســا 
إلغالق املســاجد تقود إلى حرب بني الصليب 
والهالل )...( اخلطوات التي يتخذها املستشار 

النمساوي تقود العالم إلى هذا االجتاه«.
وأضاف: »لهذا يجب على الغرب أن يضع حدا 
لســلوك رجاله، وفي حال لم يحدث هذا فإن 

هذه احلسابات ستذهب إلى اجتاه آخر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صوت مجلس الشورى االيراني االحد على تعليق 
النقاش حول االنضمام الى اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة متويل االرهاب، ملدة شهرين في انتظار 
ما ســيحل باالتفــاق النووي املبــرم مع القوى 

العظمى.
وجرت نقاشات صاخبة في البرملان االيراني حول 
االنضمام الى فريق املهــام الدولي لوقف متويل 
االرهاب والذي يطلب مــن اعضائه اقرار العديد 
مــن القوانني ملكافحة متويل االرهاب وغســيل 

االموال.
وايران وكوريا الشــمالية هما حاليــا الدولتان 
الوحيدتان على القائمة الســوداء لفريق املهام 
الدولي لوقف متويل االرهاب ما يزيد من صعوبات 

دخولهما الى النظام املصرفي العاملي.
اال ان العديد من املشــرعني احملافظني يقولون ان 
القوانــني اجلديدة التي يتــم العمل عليها منذ 
العام املاضي، ســتؤدي الى وقف الدعم االيراني 
حلزب اهلل اللبناني وحركة حماس الفلسطينية 
التي تصنفهما الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي 

وغيرهما منظمتني ارهابيتني.

للسيسي ورئيس الوزراء 
االثيوبي رؤية مشتركة 

بشأن سد النهضة

أردوغان يحّذر من حرب 
بين الصليب والهالل

إيران تؤجل انضمامها 
الى اتفاقية مكافحة 

تمويل اإلرهاب

متابعة ـ الصباح الجديد:

إن  عســكرية  مصــادر  قالــت 
بــني  تصاعــدت  االشــتباكات 
قــوات يدعمها التحالــف بقيادة 
قرب  احلوثي  وجماعة  الســعودية 
مطلع  اليمنيــة  احلديدة  مدينــة 

األسبوع.
وحذرت مســؤولة كبيرة للشؤون 
اإلنســانية في األمم املتحدة، امس 
األحد، من أن أي هجوم عســكري 
الواقعة في  للمدينــة  أو حصــار 
غرب اليمن والتي يســيطر عليها 
احلوثيون قد يــودي بحياة ما يصل 

إلى 250 ألف شخص.
محلية  عســكرية  مصادر  وقالت 
إن اشــتباكات عنيفــة اندلعــت 
امس االول الســبت فــي منطقة 
وصلت  حيث  الريفيــة،  الدريهمي 
إلى مسافة  اإلمارات  تقودها  قوات 
عشرة كيلومترات جنوبي احلديدة، 
وكذلك في منطقــة بيت الفقيه 
التي تبعد 35 كيلومترا عن املدينة.

وذكرت مصادر سياســية مينية أن 
مبعــوث األمم املتحدة إلــى اليمن 
مارتن غريفيث يجري محادثات مع 
احلوثيني لتسليم ميناء احلديدة إلى 

األمم املتحدة.
واحلديــدة هدف اســتراتيجي في 
احلــرب اليمنية منــذ وقت طويل، 
إذ ان ميناءهــا املطــل على البحر 
األحمر يعد شــريان حياة لثمانية 
ماليــني مينــي، ومتر عبــره معظم 
الواردات وإمدادات اإلغاثة إلى البالد

الوطني  هذا وواصلت قوات اجليش 
اليمني واملقاومة الشــعبية أمس 
االول الســبت ، تقّدمهــا في اجتاه 
مدينــة احلديــدة مبســاندة قوات 
التحالــف العربــي، فيما شــهد 
جنــوب املدينــة معــارك طاحنة 
تكّبدت خاللها ميليشيات احلوثيني 
خســائر ضخمة، وشــاركت فيها 
مقاتالت التحالــف ومروحيات من 
حربية  وبــوارج  »أباتشــيط  طراز 
املســلحني  مواقــع  اســتهدفت 
شــهدت  كمــا  وتعزيزاتهــم. 
جبهــات محافظة اجلــوف تقّدماً 

مماثــاًل للجيــش، في ظــل هروب 
جماعي ملســلحي امليليشيات من 

مواقعهم.
وألقت طائرات للتحالف منشورات 
االقتراب  حتذر ســكان احلديدة من 
مــن مواقــع امليليشــيات ونقاط 
متركزها، متهيداً ملعركة حترير ميناء 
مصادر  وأفــادت  ومطارها.  املدينة 
بأن املنشــورات تضمنت إشــارات 
إلى مواقــع ســرية تتمركز فيها 
امليليشيات وتخزن فيها أسلحتها، 
ما أثار حاالً من الهلع في صفوفها. 
كما كشــفت املصادر أسر اجليش 
اليمنــي 13 مســلحاً حوثياً عند 
أطــراف احلديــدة، مؤكــدة مقتل 

القيادي في جماعتهم حفظ اهلل 
رئيس  جنــل  الشــامي،  عبدالقادر 
»جهاز األمــن القومي« مع جميع 
مســلحي فرقته. وأعلــن الناطق 
باســم قــوات التحالــف العربي 
العقيد الركن تركــي املالكي ليل 
أول مــن أمــس، أن قــوات الدفاع 
اجلــوي امللكي الســعودي رصدت 
ليل اجلمعة صاروخني باليســتيني 
احلوثية  امليليشــيات  »أطلقتهما 
اإلرهابيــة مــن داخــل األراضــي 
اليمنيــة )محافظــة صعدة( في 
اجتاه أراضي اململكة، ســقط األول 
حني  في  اليمنية،  األراضــي  داخل 
ســقط الصاروخ اآلخر في صحراء 

غير آهلة بالسكان، ولم تنتج عنه 
أي أضرار«.

أطلقــا  »الصاروخــني  أن  وأكــد 
نحــو مدينــة جنــران وبطريقــة 
آهلة  مناطق  الستهداف  ُمتعمدة 
بالسكان«، موضحاً أن »هذا العمل 
العدائــي يثبــت اســتمرار تورط 
اجلماعة  بدعــم  اإليراني  النظــام 
حة بقدرات نوعية،  احلوثية املســلّ
الدوليني  للقرارين  واضــح  في حتٍد 

2216 و2231ط.
وقصفــت مقاتالت التحالف امس 
االول الســبت ، مواقــع للحوثيني 
شــمال  صعدة  محافظــة  فــي 
إن غارات  اليمــن. وقالت مصــادر 

في  امليليشيات  مواقع  استهدفت 
رازح  مديرية  فــي  األزهور  منطقة 
احلدودية مع الســعودية. كما شّن 
محافظة  فــي  غــارات  التحالف 
طائراته  استهدفت  حيث  احلديدة، 
جتمعــات للحوثيني فــي منطقة 
اجلبانة بست غارات. وأظهر مقطع 
للتواصل  مواقع  عبر  نشــر  فيديو 
مســلحني  هــروب  االجتماعــي، 
جبهات  في  مواقعهم  من  حوثيني 

القتال في محافظة اجلوف.
اجلــوف  وتشــهد جبهــات فــي 
مواجهات عنيفة، فــي ظل تقدم 
الذي  اليمنــي  للجيش  مســتمر 
يســعى إلــى اســتكمال حتريــر 

مــا تبقى مــن مناطــق احملافظة، 
وســط انهيار واســع في صفوف 

امليليشيات.
وأحبطت مقاتالت التحالف العربي 
امس االول السبت، محاولة إلطالق 
صاروخ باليســتي في اجتاه مدينة 
بعدما رصــدت منصة كان  مأرب، 
يجهزهــا احلوثيون واســتهدفتها 
بغارتني جويتني، ما أدى إلى تدميرها 

ومقتل طاقمها.
إلى ذلك، أعلنــت اللجنة الدولية 
اللجنة لن  أن  للصليــب األحمــر 
تواصل عملها اإلنساني في اليمن 
إال بعــد حصولها على »ضمانات« 
احلماية  بتأمني  األطراف  جميع  من 

مسلحو الميليشيات يهربون جماعات من مواقعهم

اشتباكات عنيفة بين القوات
الشرعية والحوثيين قرب الحديدة

الحديدة هدف 
استراتيجي في 

الحرب اليمنية منذ 
وقت طويل، إذ ان 

ميناءها المطل 
على البحر األحمر 
يعد شريان حياة 

لثمانية ماليين يمني، 
وتمر عبره معظم 
الواردات وإمدادات 

اإلغاثة إلى البالد

االثنني 11 حزيران 2018 العدد )3956(

Mon. 11 Jun. 2018 issue )3956(

متابعة ـ الصباح الجديد:

الشــمالي  الكــوري  الرئيس  وصــل 
كيم جونغ أون إلى ســنغافورة حيث 
جتمعــه غــدا الثالثاء قمــة تاريخية 
بنظيره األميركــي دونالد ترامب، وهو 
في طريقــه إلى اجلزيرة، ووصف ترامب 
القمة املرتقبة بأنها »مهمة ســالم« 
واحدة« إلرســاء عالقات  ملرة  و«فرصة 
جديدة بني البلديــن واالتفاق على نزع 

السالح النووي.
فيفيــان  اخلارجيــة  وزيــر  ونشــر 
باالكريشــنان صــورة علــى »تويتر« 
يظهر فيهــا وهو يصافــح كيم في 
وأرفقها بجملة »رحبنا  مطار شانغي 
بالزعيم كيم جونغ أون الذي وصل للتو 

إلى سنغافورة«.
ويفتــرض أن حتط الطائرة الرئاســية 
األميركيــة  »إيــر فــورس وان« فــي 
 20,30 الســاعة  حوالى  ســنغافورة 
)12,30 ت غ(، وعلــى متنها أول رئيس 
أمريكــي ميــارس مهامــه ويفــاوض 

مباشرة وريث أسرة كيم احلاكمة.
فقد غادر ترامب كندا بعد انتهاء قمة 
مجموعة السبع فى كيبيك في رحلة 
إلى سنغفاورة حيث  طويلة ستأخذه 

ستعقد القمة صباح غد الثالثاء.
وســتكون القمة أول لقاء يجمع بني 
وزعيم  واليتــه  أميركــي خالل  رئيس 

كوري شمالي.
وكان ترامــب قــد صرح امــس االول 
السبت أن القمة مع كيم متثل »فرصة 
ملرة واحــدة«، أي أنها فريدة ولن تتكرر، 
إلرســاء الســالم بني البلديــن، وأكد 
ترامب أنه ســيعرف في دقيقة واحدة 
مــا إذا كان خير ســيأتي من وراء قمة 
سنغافورة التي وصفها بأنها »مهمة 

سالم«.
وتابع في ختام قمة مجموعة السبع 
»أشــعر أن كيــم جونــغ أون يريد أن 
يفعل شــيئا رائعا لشعبه ولديه هذه 
الفرصة، إنها ملــرة واحدة« مضيفا أن 
»يعملون معنا  الشــماليني  الكوريني 
بشــكل جيد للغاية« حتضيرا للقمة 

املرتقبة.
لكن ال تــزال  نتائج هــذه القمة غير 
مؤكدة، بعد عقود مــن انعدام الثقة 
البلدين. وســتكون  بــني  والتوتــرات 
الترســانة النووية الكورية الشمالية 
التي كلفت بيونغ يانغ سلســلة من 
العقوبات الدولية على مر الســنوات، 

في صلب كل النقاشات.
التي ســيلتقطها  الصورة  وأبعد من 
الرجــالن والتي لم يكن مــن املمكن 
تصورها منذ أشــهر عندمــا كانا ال 
يزاالن في خضم تصعيدهما الكالمي، 
تطرح أسئلة كبيرة حول نتيجة هذه 
القمة التي ســيراقبها العالم بأسره 

عن كثب.

 »فرصة فريدة«
تطالــب واشــنطن بنزع األســلحة 
الشــمالية »بشكل  الكورية  النووية 
كامــل وميكن التحقق منــه وال عودة 
عنه« فيما تبرر بيونــغ يانغ برنامجها 

النــووي بضــرورة مواجهــة التهديد 
األميركي.

مرات  في  الشــمالية  كوريا  وتعهدت 
عديدة بجعل شــبه اجلزيــرة الكورية 
النووية، لكن  خالية مــن األســلحة 
هذه العبارة حتمل عدة تفسيرات ولم 

يكشــف يوما ما ميكن أن تكون عليه 
التنازالت.

يــرى مايــكل أوهانلــون مــن معهد 
»بروكينغز« في واشــنطن أن املســار 
الواقعــي الوحيــد هــو عملية جتري 
»خطــوة خطوة«، تتحقــق حتما مع 

الوقــت. وقــال »ال ميكننــي تخيل أن 
رجال، كان نظامه منذ ســنوات عديدة 
يؤكــد أنــه بحاجــة الى األســلحة 
النوويــة لضمان أمنــه، يتخلى عنها 
تعويضات  واحدة، حتى مقابل  بضربة 

اقتصادية كبيرة«.
وحتدثت واشنطن عن احتمال التوصل 
اتفاق مبدئي لوضــع حد للحرب  إلى 
الكوريــة. وقد انتهت احلــرب الكورية 
وليس مبعاهدة  بهدنــة   )1953-1950(
ســالم، ما يعني أن الكوريتني ال تزاالن 

في حال حرب.
وقبل مغادرته كندا، عبــر ترامب مرة 
جديدة الســبت عن تفاؤلــه إزاء هذه 
القمة التي يأمــل في أن تكون عالمة 

فارقة في عهده الرئاسي.
املاضي عن  اخلميــس  ترامــب  وحتدث 
احتمال دعوة الزعيم الكوري الشمالي 
إلى البيت األبيض في حال كان اللقاء 

األول جيدا.
 *بومبيو يعلق آماال كبيرة على القمة

من جهته قال وزير اخلارجية األميركية 
مايك بومبيو الــذي التقى كيم جونغ 
أون مرتني فــي بيونغ يانــغ، إنه يعلق 
آماال على هذه القمة، بأســلوب أكثر 
حتفظا. وكتب فــي تغريدة »على منت 
الطائرة -إير فورس وان- في الطريق إلى 
قمة سنغفورة. مستقبل أفضل ممكن 

لكوريا الشمالية«.
وبــدأت في آذار تتشــكل معالم هذه 

القمة في البيــت األبيض عندما نقل 
موفد كــوري جنوبي دعــوة من كيم 
جونغ أون إلى دونالد ترامب الذي قبلها 
على الفور، ما شكل مفاجئة للجميع.

وإذا كان امللياردير يتباهى بأنه مفاوض 
أنه  املراقبني  اســتثنائي، يرى عدد من 
كان أقل تشددا بكثير من أسالفه قبل 
اجللوس على الطاولة نفسها مع كيم 

جونغ أون.
وأشار كريســتوفر هيل وهو مفاوض 
أمريكي ســابق في هذا امللف، إلى أن 
»الناس يتحدثون عن قمة تاريخية )...( 
لكن من املهم أال يغيب عن األذهان أن 
هذه القمة كانــت ممكنة لكل رئيس 
أمريكي كان يود عقدها لكن أحدا لم 

يرغب بذلك، ألسباب وجيهة«.
وأكــد بطــل كرة الســلة الســابق 
أنه ســيكون  رودمان  دنيس  األميركي 
موجودا في ســنغفورة الثالثاء. وكان 
رودمان، زميل مايكل جوردان الســابق 
في فريق »شــيكاغو بولــز«، قد ذهب 
خمس مرات إلى بيونغ يانغ منذ وصول 
كيم إلى احلكم، املشجع الكبير لكرة 
الســلة والذي يعتبــر رودمان »صديق 

حياته«.
لكن البيت األبيض حرص على توضيح 
أن رودمان كان »رائعا في امللعب«، إال أن 
لن يكون له مكان في املفاوضات. وقال 
ترامــب »أحبه كثيرا، إنــه رجل جيد، 

لكنه ليس مدعوا«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفى الرئيس السوري بشار األسد 
وجود امالء روســي في الشــؤون 
السورية مؤكدا ان حكومته تعمل 
بشــكل مســتقل عن حلفائها 
الروس واإليرانيني، بحسب مقابلة 
بريطانية  اجرتها معه صحيفــة 

ونشرت امس االحد.
وانتقد االسد في مقابلة مطولة 
اجراها مــع صحيفــة »ميل اون 
العســكرية  العمليات  صنداي«، 
املتحدة  الواليات  بهــا  تقوم  التي 
في  »االســتعمارية«  وبريطانيــا 
الدعم  علــى  اثنى  فيما  ســوريا 

الروسي.
وقال االســد للصحيفــة »لدينا 
عالقــات جيــدة مع روســيا منذ 
نحو ســبعة عقــود وعلى مدى 
هــذه الفترة، وفي كل عالقاتنا لم 
يحدث أن تدخلوا أو حاولوا أن ميلوا 
لو كانت هناك  علينا شيئاً، حتى 

اختالفات«.
بني  خالفات  بحدوث  االســد  واقر 
خالل  وايــران  وروســيا  حكومته 
النــزاع الذي دام لســبعة اعوام. 
وقال ان »هــذا طبيعي جداً، لكن 
فــي احملصلة، فإن القــرار الوحيد 
حول مــا يحدث في ســورية وما 

سيحدث هو قرار سوري، ال ينبغي 
أن يشك أحد في هذا«.

وساندت موسكو النظام السوري 
عســكريا منذ 2015 فــي نزاعه 
مــع الفصائل املقاتلــة من اجل 
استعادة الســيطرة على املناطق 

اخلاضعة لها.
الروسي  اجلوي  الســالح  وساهم 
ووجــود عدد مــن املستشــارين 
من  اكثر  باســتعادة  العسكريني 
أرسلت طهران  البالد. كما  نصف 
مستشارين عسكريني إلى سوريا، 
لكن األســد نفــى وجــود قوات 

ايرانية في بالده.

وحذرت اســرائيل العدو اإلقليمي 
إليــران، مــراراً من أنهــا لن تقبل 

وجوداً إيرانياً راسخاً في سوريا.
ونســبت الســرائيل عدة ضربات 
اســتهدفت مواقــع حكوميــة 
املاضية،  الســنوات  خالل  سورية 
واعلن الشــهر املاضي عن شــن 
ضربات غير مسبوقة على مواقع 
قيل انها تدار من قبل طهران في 

سوريا.
ونفى االســد ان تكون موســكو 
على علم مســبق بهذه الضربات 
رغم التعاون الوثيق بني اســرائيل 
وروســيا. وقال فــي مقابلته مع 

الصحيفة »ال، هــذا غير صحيح 
بالتأكيد«.

واوضح ان »روسيا لم تقم إطالقاً 
بالتنسيق مع أي جهة ضد سورية 
أو عسكرياً، فهذا  سواء سياسياً 

تناقض«.
مساعدة  ميكنهم  »كيف  واضاف 
اجليش السوري في حتقيق التقدم 
وفــي الوقت نفســه يعملون مع 

أعدائنا على تدمير جيشنا؟«.
ودخل في النزاع الســوري العديد 
التي دعمت  الغربيــة،  القوى  من 
في بداية النزاع الفصائل املقاتلة 
ثم وجهت اهتمامهــا نحو احلاق 

الهزمية بتنظيم الدولة االسالمية 
املتطــرف عبر التحالــف الدولي 

الذي تقوده واشنطن.
املعلومات  تبــادل  »يريــدون  وقال 
تقــف  حكوماتهــم  أن  رغــم 
وبالتالي  حكومتنا،  ضد  سياسياً 
لديكم  تكون  عندمــا  لهم،  قلنا 
التعاون،  لهذا  سياســية  مظلة 
أو لنقــل عندما تغيرون موقفكم 

السياسي سنكون مستعدين«.
فليــس هناك  اآلن  »أمــا  واضاف 
تعاون مع أي أجهزة اســتخبارات 
األجهزة  ذلــك  فــي  مبا  أوروبيــة 

البريطانية«.

ترامب وكيم يصالن إلى سنغافورة وقّمتهما تعقد غدا«
وصفها بأنها »فرصة سالم ولمرة واحدة«

تقـرير

األسد ينفي إمالء روسيا على الداخل السوري
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بغداد ـ الصباح الجديد:

فــي وقــت تعهــدت فيــه وزارة 
دول  التفاوض مع  النفط مبواصلة 
اجلوار لتوحيــد اإلنتاج في احلقول 
املشتركة وتطوير جزء منها داخل 
األراضي العراقية، أكدت إيران بلوغ 
عائداتهــا من احلقــول النفطية 
املشــتركة مع العــراق غرب نهر 

كارون خمسة مليارات سنويا.
الرســمية  »إرنا«  ونقلــت وكالة 
عن وزارة النفــط اإليرانية قولها، 
أمــس األحــد، إن »عائداتنــا من 
مع  املشــتركة  النفطية  احلقول 
العــراق غــرب نهــر كارون بلغت 
خمسة  املاضيتني  السنتني  خالل 

مليارات دوالر سنويا«.
وأضافت، أن »االنتــاج من احلقول 
املشــتركة مــع العــراق غربــي 
كارون بلــغ 300 الف برميل يوميا 
ممــا يشــكل عائدا ســنويا يقدر 

بخمسة مليارات دوالر«.
وفــي االســبوع املاضــي، قــال 
وزيــر النفــط جبــار اللعيبي، إن 
»املفاوضــات مــع كل مــن إيران 
والكويــت بشــأن التوصــل إلى 
اتفاق لتوحيــد اإلنتاج في احلقول 
احلدودية املشتركة، ما زالت قائمة 
للتوصل إلى اتفاق لتوحيد اإلنتاج 
سواء مضينا في توقيع عقود مع 

شركات أجنبية أم ال«.
احلقــول  »تطويــر  أن  وأضــاف 
النفطية املشتركة داخل األراضي 
العراقية هو حق عراقي مثلما هو 
حــق للجانب اإليرانــي والكويتي 
التطوير  أراضيهم؛ ألن عدم  داخل 
يعرضنا يومياً خلســائر تصل إلى 
500 ألف برميــل يومياً، وهذا هدر 
وعلينا  العراقية،  النفطية  للثروة 

تصحيح األخطاء املتوارثة«.
وقعــت  النفــط  وزارة  وكانــت 
ثالثــة عقــود جديــدة لتطويــر 
والرقع  النفطية  وتأهيل احلقــول 

ايران  مع  احلدودية  االستكشافية 
مع شــركتني صينيتني ضمن 11 
العراق  طرحهــا  نفطيا  موقعــا 
مؤخــرا أمام الشــركات العاملية 
لتأهليهــا وتطويرهــا وتوزعــت 
بواقع ثالثة قــرب احلدود العراقية 
الكويتية و8 على احلدود العراقية 

اإليرانية.
وقــال اللعيبي ان »هــذه العقود 
الثالثــة وقعــت مــع شــركتني 
صينيــن اضافة الــى ثالث عقود 
اخرى مع شــركة اماراتية وهناك 
هذه  لتطويــر  طموحــة  خطط 

االستكشــافية  والرقع  احلقــول 
احلدوديــة ونطويــر املتبقــي من 
احلقــول احلدوديــة والبالغ عددها 

خمسة في القريب العاجل«.
وأشــار الى ان من املؤمل ان يصل 
معدل االنتاج من احلقول الســتة 
الى نصف مليون برميل يوميا في 

املستقبل.
وعبــر اللعيبي عــن االمل في ان 
على  املوقعــة  الشــركات  تضع 
العقود الســتة اخلطــط الالزمة 
لتطويــر وزيادة معــدالت االنتاج 
وفــق املــدد الزمنية احملــددة في 

العقــود املبرمة، فضــال عن قيام 
املشــاريع  بتنفيــذ  الشــركات 
اخلدمية للمناطق احمليطة باحلقول 
والرقع االستكشــافية واالعتماد 
العراقية  العمالة  تشــغيل  على 
بنســبة ال تقل عن 95 باملائة من 
عدد العاملني في مشاريعها هذه. 
واوضح ان هذه العقود ال تتضارب 
مــع عمل اللجان املشــتركة مع 
دول اجلوار بشــان احلقول احلدودية 

املشتركة.
ومن جانبه اشــار مدير عام دائرة 
البترولية  والتراخيــص  العقــود 

ان  الــى  العميــدي  عبداملهــدي 
الوزارة وقعت العقود الثالثة منها 
 )GEO – JADE( اثنني مع شــركة
الرقع  وتاهيل  لتطويــر  الصينية 
االستكشافية واحلقول في )نفط 
خانة( مبحافظــة ديالى و)احلويزة( 
اضافة  ميســان  محافظــة  في 
الــى توقيعها عقد مع شــركة 
)UEG( الصينيــة لتطوير الرقعة 
االستكشافية بحقول )السندباد( 

في محافظة البصرة.
واشــار الــى ان الوزارة ســتقوم 
بارسال العقود الستة املوقعة مع 

الشركات الصينية واالماراتية الى 
جلنة الطاقة فــي مجلس الوزراء 

لالطالع واملصادقة.
 GEO( أما »هنري سو« ممثل شركة
JADE –( الصينيــة فقــد اكد ان 
العراق  تعمل في  التي  الشــركة 
للمرة االولى ستبذل جهودا كبيرة 
لاللتــزام ببنود العقــد وتنفيذها 
مبــا يحقــق املصالح املشــتركة 
للطرفني. ومن جهته وقال »شانك 
وي« ممثل شركة )UEG( ان شركته 
تسعى لتطوير عالقات العمل مع 

وزارة النفط في مجاالت جديدة.

5 مليارات دوالر عائدات إيران من
الحقول النفطية المشتركة مع العراق

»النفط« توصل مفاوضات االتفاق لتوحيد اإلنتاج

جبار اللعيبي: 
المفاوضات مع كل 
من إيران والكويت 
بشأن التوصل إلى 
اتفاق لتوحيد اإلنتاج 
في الحقول الحدودية 
المشتركة، ما زالت 
قائمة للتوصل إلى 
اتفاق لتوحيد اإلنتاج 
سواء مضينا في توقيع 
عقود مع شركات 
أجنبية أم ال

وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في مؤمتر صحفي سابق
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متابعة الصباح الجديد:

دونالد  األميركــي  الرئيــس  قوض 
الســبع  مجموعة  جهــود  ترامب 
لتبنــي موقــف موحــد بعدما ثار 
غضبــه من رئيس الــوزراء الكندي 
جاســن تــرودو وقال إنه قــد يزيد 
الواردات عبر فرضها  رســوما على 
قطاع  وهي  السيارات  على صناعة 

ذو حساسية.
وجــاء إعالن ترامب املــدوي برفضه 
بيان مجموعة الســبع بعد أن غادر 
القمة فــي كندا مبكرا ليقوض ما 
بدا أنــه توافق هش بشــان اخلالف 
التجــاري بــني واشــنطن وكبــار 

حلفائها.
وكتــب الرئيــس األميركــي على 
تويتر »جاســن ترودو رئيــس وزراء 
وليونة خالل  كندا تصرف بخنــوع 
الســبع  كمجموعة  اجتماعاتنــا 
ليعقــد مؤمتــرا صحفيــا فقــط 
بعــد مغادرتي قائــال إن التعريفات 
األميركية نوع من اإلهانة وإنه »  لن 
يتم تخويفه«  . إنهــا )التصريحات( 
غيــر صادقــة متامــا وضعيفــة. 
ردا  التي فرضناها جاءت  التعريفات 

على فرضه %270 على األلبان«.
وفي مؤمتــره الصحافي حتدث ترودو 
تتخذها كندا  إجراءات ســوف  عن 
الشــهر املقبل ردا على قرار ترامب 
فرض رســوم علــى واردات الصلب 

واملكســيك  كندا  من  واأللومنيوم 
واالحتاد األوروبي.

وردا علــى تغريــدات ترامــب قال 
مكتب رئيس الوزراء »نركز على كل 
ما أجنزناه هنا خــالل القمة. رئيس 
الوزراء لم يقل شــيئا لم يكن قد 
قاله من قبل علنــا وفي محادثات 

خاصة مع الرئيس«.
وبإصداره تعليمــات ملمثليه بعدم 
إقــرار البيان يبــدو أن ترامب يؤكد 
علــى الهدف الــذي طاملــا حتدث 
عنه وهو تغيير األمر الواقع ســواء 
بانســحابه من اتفاق عاملي للمناخ 
أو االتفاق النووي مع إيران أو التهديد 
بإلغاء اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا 

الشمالية.
وذكر البيــان الذي بــدا أنه يخفي 
اخلالفات التي ظهرت على السطح 
في قمة مجموعة الســبع أن قادة 
املتحدة وكنــدا وبريطانيا  الواليات 
وفرنســا وإيطاليا وأملانيــا واليابان 
اتفقوا علــى احلاجة إلى »جتارة حرة 
وعلى  لطرفيها«  ومفيــدة  وعادلة 

أهمية محاربة احلماية التجارية.
البيــان »نســعى جاهدين  وقــال 
وغير  اجلمركية  احلواجــز  لتقليــل 

اجلمركية والدعم«.
وأدى تراجــع ترامب الذي أعلنه وهو 
فــي طريقه إلى ســنغافورة للقاء 
زعيم كوريا الشــمالية كيم جوجن 
أون إلى اضطراب بني شــركائه في 

مجموعة السبع.

وقال مســؤول أوروبــي طلب عدم 
كما  بالبيان  »نتمسك  اسمه  نشر 

اتفق عليه املشاركون«.
وحاول نظــراء ترامب في مجموعة 
الســبع إيجاد قدر من التوافق مع 
واشنطن بشــأن التجارة والقضايا 
الرئيسية األخرى التي أرست أسس 
السبع  الصناعية  الدول  مجموعة 

قبل 42 عاما.
وقبل تغريدات ترامب وصف الرئيس 
القمة  إميانويل ماكرون  الفرنســي 
بأنها ناجحة وقال إن ثمة شــعورا 
باالرتيــاح داخــل اجملموعة بفضل 

تفادي تصعيد اخلالف التجاري.
حوار  إجراء  )القمــة(  »أتاحت  وقال 
بعد أسابيع من التحركات الفردية 

غير املنسقة وغياب التعاون ».
وصرح مسؤول بالرئاسة الفرنسية 
بــأن ماكــرون مطلع علــى أحدث 
لديه  وليس  البيان  بشأن  التطورات 

تعليق في الوقت احلالي.
قال ترامب إن الرسوم اجلمركية التي 
فرضها تهدف إلى حماية الصناعة 
والعمال األميركيني من املنافســة 

العاملية غير العادلة في إطار جدول 
أعماله حتت شعار »أميركا أوال«.

ومن املرجــح أن يصيب احتمال أنه 
قد ميضــي قدما صــوب املزيد من 
سياسات احلماية التجارية األسواق 
املالية بالقلق بشــأن تصعيد مماثل 
قد يقــود إلى حرب جتاريــة عاملية 

شاملة.
وأعلن ترامب رســوما على ســلع 
 150 إلى  قيمتهــا  تصــل  صينية 
مليار دوالر بسبب شكاوى الواليات 
املتحدة من ممارسات بكني التجارية 
للتكنولوجيا  املزعومة  وســرقتها 
بالرد  الصني  وتعهــدت  األميركية. 

بإجراء مماثل.
ومتضــي كندا واملكســيك واالحتاد 
األوروبي أيضا في فرض رســومهم 

اخلاصة على السلع األميركية.
لكن الرســوم األميركية املفروضة 
وقطــع غيارها  الســيارات  علــى 
ســتلحق الضرر بقطاع السيارات 
الكندي الذي يتكامل بشكل كبير 
مع قطاع السيارات األميركي. كما 
أنها قد تلحق أضرارا باليابان وأملانيا.
وأعلنت إدارة ترامب قبل أســبوعني 
أنها ســتجري حتقيقا بشأن ما إذا 
تلحق ضررا  السيارات  واردات  كانت 
باألمن القومــي األميركي، في أول 
خطوة صــوب فرض رســوم مماثلة 
على  ترامب  فرضهــا  التــي  لتلك 

واردات الصلب واأللومنيوم.
وفي وقت ســابق يوم السبت، قال 

ترامب للصحفيني إنه سيكون من 
تبرير فرض رسوم  »الســهل جدا« 
باستخدام  الســيارات  واردات  على 

مسوغ أنها تهدد األمن القومي.
ومن شأن تلك اخلطوة أن جتعل من 
التفاوض  إعادة  تقريبا  املســتحيل 
بشأن شروط اتفاقية التجارة احلرة 
املبرمة  )نافتا(  الشــمالية  ألميركا 
في عــام 1994 بني الواليات املتحدة 

وكندا واملكسيك.
رغبته  الســبت  يوم  ترامــب  وكرر 
في أن يكــون هناك تاريــخ انتهاء 
لسريان االتفاق في النسخة احملدثة 
من اتفــاق التجارة احلــرة ألميركا 
الشمالية )نافتا(، وهو الطلب الذي 

رفضه ترودو مجددا.
التجارية  املمارسات  ترامب  وشكى 
التــي وصفهــا بأنها غيــر عادلة 
للواليــات املتحــدة خــالل قمــة 
مجموعة السبع التي وافق خاللها 
الزعمــاء علــى محاربــة احلماية 
التجارية وإصــالح منظمة التجارة 

العاملية.
وقــال ترامب خــالل مؤمتر صحافي 
بعد وقت قليل من مغادرة االجتماع 
املتحدة  الواليات  الذي ضم كال من 
وفرنسا  العظمى  وبريطانيا  وكندا 
وإيطاليا وأملانيا واليابان »نحن مثل 
احلصالة التي يسرق منها اجلميع... 
هذا ســيتوقف اآلن وإال سنتوقف 
علــى التجــارة معهــم )الــدول 

األخرى(«.

تقـرير
هدد بفرض رسوم على السيارات

ترامب يقّوض جهود مجموعة السبع لتهدئة خالف   تجاري  

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة النقل، أمس األحــد، عن بدء ثالث 
شركات عراقية بأعمال مشروع تطوير وتأهيل في 

ميناء أم قصر مبحافظة البصرة.
وذكرت الــوزارة في بيان، ان »الــوزارة قررت اختيار 
ثالث شــركات رصينة وكبيرة انيطت بها مهمة 

املشروع«.
وأضافت أن »املشروع على نفقتها اخلاصة على أن 
ال تتحمــل الوزارة اي مبلغ ولن تســبب في إرهاق 
ميزانية الدولة واســتنزاف مواردها«، مشيرة إلى 
أن »هذه الشــركات الوطنيــة العراقية األصيلة 
أبدت اســتعدادها للنهوض بهــذه املهمة على 
الوجه األكمل، وسعيها بأن تباشر بتسوية األرض 
املقترحة وإزالة العقبات ورفع األنقاض والنفايات 
واملباشــرة بتحصني الســياج االمنــي باحلجارة 
ونصب  الشائكة  واالسالك  العالية  الكونكريتية 

كاميرات الرصد والتفتيش واملراقبة«.
وأكدت أنه »ســيجري بناء طرق جديدة مبســاحة 
ثمانية مســارات لــكل اجتاه بحيــث تكون قادرة 
على اســتيعاب هذا الكم الهائل من الشاحنات 
املتحركة من والى املوانئ مع انشاء بوابة عمالقة 
من عشــرة منافذ خمسة للشــاحنات الداخلة 

واخلمسة االخرى للشاحنات املغادرة«.
ولفتت الى »عــزم الشــركات العراقية بتجهيز 
كل منفذ بأجهزة سونارات متقدمة متخصصة 
بالفحص والكشــف والتفتيش واملراقبة تعتمد 

على الرصد اإللكتروني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن اجلهاز املركــزي املصري للتعبئــة العامة 
أن تضخم أســعار  أمــس األحــد،  واإلحصــاء، 
املستهلكني الســنوي باملدن املصرية تراجع إلى 

11.4 باملئة في أيار من 13.1 باملئة في نيسان.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار 
املســتهلكني في املدن إلى 0.2 باملئة في أيار من 

1.5 في نيسان.
وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 
35 باملئة في متوز بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه 
بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة 

عن حترير سعر صرف اجلنيه.
وفقــد اجلنيه املصــري نصف قيمتــه وارتفعت 
األســعار بشــدة بعدما حرر البنك املركزي سعر 
صرف العملة في تشــرين الثانــي 2016 في إطار 
برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 

مليار دوالر إلنعاش االقتصاد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد نائــب رئيس مجلس إدارة شــركة »غازبروم« 
الروســية ألكســندر ميدفيديف بأن ضخ الغاز 
الطبيعي عبر أنابيب »الســيل التركي« ســيبدأ 

قبل نهاية العام املقبل.
وأوضح ميدفيديف أن »بدء ضخ الغاز يعتمد على 
عدة عوامل، منها جاهزية املقطع البحري، وموعد 
جهوز منظومة الغاز التركية الستقبل الغاز من 
روسيا عبر »السيل التركي«، مشيرا إلى أن »ذلك 

سيجري قبل نهاية 2019 وبال أدنى شك«.
وعــن تطلعــات بلغاريا ملد أحد أنابيب »الســيل 
التركــي« ليصل أراضيها مباشــرة عبــر البحر 
األســود، قــال ميدفيديف إن ذلــك يعكس مدى 
»أسف« اجلانب البلغاري على تخليه عن مشروع 
»السيل اجلنوبي« لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي 

أوروبا.

3 شركات لتطوير
ميناء أم قصر

انخفاض التضخم
السنوي المصري

»السيل التركي«
ينطلق نهاية 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول في سوق العراق لالوراق املالية 
ثالثة مليارات سهم بقيمة جتاوزت 
املليار دينار مبشــاركة 46 شــركة 

مدرجة في السوق من اصل 102.
التنفيذي للســوق  املديــر  وقــال 
طــه احمد عبد الســالم، في بيان 
صحافــي وردت نســخة منه الى 
»الصباح اجلديد«، ان »سوق العراق 
لالوراق املالية نظم خالل االســبوع 
املنتهي في الســابع مــن حزيران 
خمس جلسات للتداول في السوق 
النظامي وخمســة جلســات في 

السوق الثاني«.
وبني ان »خالل جلســات االســبوع 
مت تداول اســهم )41( شــركة في 

و)5( شركات في  النظامي،  السوق 
الســوق الثاني، ولــم تتداول خالل 
 )33( االسبوع اسهم  جلسات هذا 
شركة في حني بلغ عدد الشركات 

املتوقفة عن التداول )23( شركة«.
يذكــر ان عدد الشــركات املدرجة 
في الســوق بلغت )102( شــركة 
)73( شــركة  مســاهمة، منهــا 
و)29(  النظامي  مدرجة في السوق 

شركة مدرجة في السوق الثاني.
واشــار عبد الســالم الى ان »عدد 
املاضي  املتداولة لالسبوع  االسهم 
بلغ )3,152( مليار سهم في مقابل 
)4,732( مليار سهم لالسبوع الذي 
قبله مســجل انخفاضا بنســبة 
%67، في حني بلغت قيمة االسهم 

املتداولة لالســبوع املاضي )1,676( 
مليار دينار في مقابل )2,767( مليار 
دينار لالســبوع الذي قبله مسجال 

هو االخر انخفاضا بنسبة 81%«.
واقفل مؤشر السوق »ISX 60« في 
اخر جلســة من االســبوع املاضي 
بـ)593.70( نقطة منخفضا بنسبة 
%0.01 عن اغالقه لالســبوع الذي 
 )593.78( اغلق علــى  قبله عندما 
نقطة، وبلغ عدد الصفقات املنفذة 
صفقة   )1350( املاضي  لالســبوع 
في مقابل )1622( صفقة لالسبوع 

الذي قبله.
وعــن اســهم املســتثمرين غير 
العراقيــني، اوضــح عبد الســالم 
ان »عــدد االســهم املشــتراة من 

العراقيــني  غيــر  املســتثمرين 
لالسبوع املاضي بلغت )85( مليون 
ســهم منخفضــة %68 قياســا 
باالسبوع الذي قبله، بقيمة بلغت 
)79( مليون دينار مــن خالل تنفيذ 
28 صفقة على اسهم )7( شركات 
وهي كانت ايضا منخفضة بنسبة 

%82 قياسا باالسبوع الذي قبله«.
من  املباعة  االســهم  »اما  واضاف 
املستثمرين غير العراقيني لالسبوع 
املاضي فبلغ عددهــا )322( مليون 
بنســبة  ســهم وهي منخفضة 
 )124( %10 امــا قيمتها فكانــت 
مليون دينار من خــالل تنفيذ )64( 
شركات   )3( اســهم  على  صفقة 

وانخفضت 46%«.

مليار دينار قيمة التداول في سوق األوراق المالية

دونالد ترامب



د. أسعد كاظم شبيب*

وقف عدد من أعضاء مجلس النواب 
في العراق في جلســات استثنائية، 
حجر عثــرة أمام نتائــج االنتخابات 
البرملانية التي أجريت في 12 آيار من 
هــذا العام، بدعوى إبطــال عمليات 
التزويــر التي رافقت ســير العملية 
االنتخابيــة، فــي حالــة فريدة من 
نوعهــا لــم تشــهدها االنتخابات 
البرملانيــة واحمللية الســابقة برغم 
في  بالتالعب  واالتهامــات  اخلروقات 
أصــوات الناخبني وعمليــات التزوير 
أســتفهامات  هنــاك  املمنهجــة، 
عديدة تثار عــن هدف حتمس أعضاء 
مجلــس النواب الذيــن ينتمون إلى 
كتل سياســية مختلفة من إبطال 
نتائــج االنتخابــات النيابيــة وبعد 
التصويت ســابقا على إعتماد جهاز 
تســريع النتائــج الكترونيا، تطالب 
االنتخابات  إجــراء  بعد  ذاتها  الكتل 
بإعادة فرز األصوات يدويا. هل خلسارة 
أعضاء مجلس النواب احلالي دور في 
هذا؟، أم أن حاالت التزوير التي رافقت 
العملية االنتخابية تستدعي إصدار 
مرة  القانونية  واملواد  مرة  التعليمات 
أخرى إلبطال جزئــي أو كلي لنتائج 
العد  قرار  االنتخابات؟، هل سيحدث 
والفــرز اليدوي أثــر التعديل الثالث 
لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 
2013 من قبل مجلس  )45( لســنة 
نتائج  فــي  كبيراً  تغييــراً  النــواب 

االنتخابات املعلنة؟.
  من املالحــظ أن االنتخابات النيابية 
وسياســيا  فنيا  أختلفت  األخيــرة 
وتشــابهت مــن حيــث القواعــد 
االنتخاب  )قانون  اإلجرائية  القانونية 
الناحية  بنظام ســانت ليغو(، فمن 
مبجلس  املفوضيــة  أخــذت  الفنية 
مفوضيها اجلدد ما بدأه مجلســها 
اإللكترونــي  بالنظــام  الســابق 
نتائــج  فــي تســريع  البايومتــري 
االنتخابــات بالتعاقــد مع شــركة 
مــن كوريا اجلنوبيــة، ولهذه اخلطوة 

سمتان:
األولى: السمة اإليجابية

  اإلنتقــال مــن التصويــت والفرز 
اليدوي التقليدي إلى إعتماد النظام 
اإللكتروني اجلزئي في عملية تسريع 
النتائــج، يعــد تقدمــا للعمليــة 
الدولية،  املعاييــر  وفــق  االنتخابية 
بدقة  تتمثل  التصويــت  إيجابيــات 
النتائــج، وضمــان صــوت الناخب، 
وســرعة إعــالن النتائــج، ومعرفة 
كل كيان سياســي عدد منتخبيه، 
بعد  مباشــرة  مرشــحيه  وأصوات 
إنتهاء عملية التصويت في الساعة 
السادســة مساءا، حيث أن نظام الـ 
تقارير مطبوعة  PECOS يخرج عدة 
حتمل بيانات كاملة عن عدد املصوتني، 
وأصوات  كيان سياسي  وأصوات كل 
انتخابية،  املرشحني في كل محطة 
لكل محطة  النتائــج  تقرير  ويكون 

انتخابية في عهــدة ممثلي الكيانات 
مبنزلة  وهــو  السياســية  واألحزاب 
وثيقــة يعــرف كل كيان سياســي 
حجمه االنتخابــي وما حصل عليه 
االنتخابية من  األصوات  من مجموع 
عموم املراكز االنتخابية ضمن الدائرة 
اعتبار  على  )محافظــة(  االنتخابية 
انتخابية  دوائــر  يتكــون من  العراق 
دائرة  متعددة كل محافظــة مبنزلة 

انتخابية.
الثانية: السمة السلبية

   من الناحية الفنية، رافقت عملية 
التصويت تعقيدات بعمل جهاز عدة 
التحقق ومشــكالت عديــدة منها: 
البطؤ، وعــدم إظهار بصمة الناخب 
أســم  وفقدان  بايومتريــا،  احملــدث 
الناخب في السجل اإللكتروني أثناء 
وبالرغم  اإللكترونية،  بطاقته  إدخال 
مــن هذه املشــكالت فأن الســمة 
أثمرت  الفنية  الناحية  اإليجابية من 
نتائجها من الناحية اإللكترونية على 
مســتوى التصويت العام في املراكز 
االنتخابية بتحقيق نسبة عالية من 
الناخب  في ضمان صوت  الشفافية 

فضال عن سرعة إعالن النتائج.
  أذن أين مســاحة اخلروقات والتزوير 
في العملية االنتخابية؟، من املعروف 
أن املفوضيــة لــم تطبــق النظام 
التصويت اخلارج وهو  اإللكتروني في 
لإلتهامات  ما جعل عملها عرضــة 
بالتالعــب والتزوير بأصوات الناخبني 
لصالح هذا املرشح أو ذاك في كتلة 
معينــة، وهذا ما دار فعــال في عدد 

اخلارج،  االنتخابية فــي  املراكــز  من 
مما أثر ســلبيا على مرشحي الدوائر 
في الداخل وكان الســبب الرئيسي 
الذي أخر إعالن النتائج النهائية عن 
موعدهــا احملدد من قبــل املفوضية، 
بعد أن صعدت كفة املرشح )أ( على 
حساب املرشح )ب( الذي يفوقه بأالف 
األصــوات على املســتوى احمللي في 
داخل العراق، كما أن هناك ضغوطات 
مارســتها كتل سياســية لصالح 
صعــود مرشــح لها فــي كل دائرة 
انتخابية )محافظــة( بقوة التهديد 
األصوات  أما مسألة شراء  والسالح، 
فهي تقع خارج عمل املفوضية وقد 
ال تتحمل هي مســؤولية ذلك، كما 
صــرح رياض البــدارن مديــر الدائرة 

االنتخابية في املفوضية.
  مــن الناحيــة السياســية، هناك 
إشارات تقول إلى أن نتائج االنتخابات 
بقدر ما كانت مفرحــة للتحالفات 
ذات الصبغة اإلصالحية والتي رفعت 
شــعار مكافحة الفســاد والقضاء 
على احملاصصة فأن نتائج االنتخابات 
كانــت محبطة للكتــل التقليدية 
احملافظــة املتهمة بالفســاد، حيث 
تراجعــت بصورة كبيرة وأســقطت 
عددا كبيرا من أعضائها النافذين، مما 
جعل ممثلي هــذه الكتل في مجلس 
تتقبل اخلســارة  أن  تريــد  النواب ال 
اخلروقات  توظف  فصارت  بســهولة 
االنتخابية  العمليــة  رافقــت  التي 
تصويتاً ونتائجــاً، فعملت إلى إيجاد 
تعليمات توجــب مبوجبها املفوضية 

بإعادة فــرز األصوات يدويــا وإبطال 
تصويــت اخلــارج وهــي تعكف اآلن 
على إصدار قانون قد يؤدي إلى إعادة 
إذا لم تعمل  االنتخابات من جديــد 
املفوضيــة على إعادة العــد والفرز 
يدويا، من جانبها حاولت أن جتد حلوال 
غير مقنعة فســارعت إلــى إبطال 
1020محطــة انتخابية مــن املراكز 
االنتخابية في الداخل واخلارج، ورفض 
رئيس املفوضيــة معن الهيتاوي، في 
مؤمتر صحفــي ببغداد يــوم 31 آيار 
2018 العد والفــرز اليدوي، مطمئنا 
الكتل السياســية بأن النتائج تعبر 
عــن إرادة الناخبني، وبعــد يوم واحد 
التحقيقية  اللجنــة  إصــدار  مــن 
املشــكلة من قبل مجلــس الوزراء 
التــي طالبت بإعــادة فــرز %5 من 
األصوات يدويا، وإلغاء نتائج انتخابات 
اخلــارج والنازحــني«، واإلشــارة إلى 
حدوث مشــكالت ناجمــة من عدم 
أجهزة غير مفحوصة  االعتماد على 
في االنتخابــات، كما أوصت اللجنة 
ملوضوعة  والنزاهة  احلكومة  مبتابعة 
التزوير، وإصــدار أوامر تنفيذية بعدم 
سفر مجلس املفوضني من السفر اال 
الوزراء. أصدر مجلس  رئيس  بأمر من 
النواب قانون التعديل الثالث لقانون 
 )45( رقم  النــواب  انتخابات مجلس 
لســنة 2013 أقرت املادة )1( بتعديل 
املادة )38( من قانون انتخابات مجلس 
النوب املذكور بإلزام املفوضية العليا 
املســتقلة لالنتخابــات بإعادة العد 
والفرز اليدوي لكل املراكز االنتخابية 

في عمــوم العراق وبحضــور وكالء 
العمل  ويلغى  السياسية،  الكيانات 
االلكترونية  النتائج  تســريع  بجهاز 
وتعتمــد النتائج على أســاس العد 
والفــرز اليدوي، ويشــمل هذا العد 
والفرز كافة احملطــات حتى احملطات 
امللغــاة منها، وجــاء في املــادة )4( 
مــن التعديــل: »ينتــدب مجلــس 
القضاء األعلى تســعة قضاة إلدارة 
مجلس املفوضية العليا املســتقلة 
مجلس  صالحية  وتتولى  لالنتخابات 
املفوضني  بدال من مجلس  املفوضني 
احلالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب 
املفوضية العليــا في احملافظات بدال 
من املــدراء احلاليــني وتنتهي مهام 
القضــاة املنتدبــني عنــد مصادقة 
احملكمة االحتاديــة العليا على نتائج 
االنتخابات ويجمد مجلس املفوضني 
احلالي ومــدراء مكاتب احملافظات عن 
العمــل حلني اإلنتهاء مــن التحقيق 
فــي جرائم التزوير التي أشــار إليها 
قرار مجلس الوزراء«. وفي ضوء ذلك، 
أصدر مجلس القضــاء األعلى دعوة 
يوم  صباح  لإلجتماع  كافة  ألعضائه 
األحد 2018/6/10 لتســمية القضاة 
للقيام  انتدابهم  يتم  الذين ســوف 
واألشراف  املفوضني  مجلس  بأعمال 
على عملية إعادة العد والفرز اليدوي 
القضاة  وتسمية  االنتخابات  لنتائج 
مكاتب  إدارة  مهمة  سيتولون  الذين 
مفوضيــة االنتخابات في احملافظات، 
مبنى  إلى  لالنتقال  وتشــكيل جلنة 
للتمهيــد  االنتخابــات  مفوضيــة 

للقضاء  املوكلــة  املهمــة  لتنفيذ 
مبوجب قانون التعديل الثالث لقانون 
االنتخابات وإتخــاذ جميع اإلجراءات 
املطلوبة للمحافظــة على صناديق 
االقتراع واألجهــزة واألوليات اخلاصة 

بعملية االقتراع.
  هــذه القــرارات حظيــت بالتأييد 
مــن عــدد مــن القــوى والكيانات 
السياســية املتراجعــة جزئيــا في 
والقوى  األخيرة  البرملانية  االنتخابات 
وشــخصيات سياسية بارزة خاسرة 
والتي لم تنل الثقة من قبل شرائح 
العراقي، وكذلك من قبل  الشــعب 
بأنها غبنت  التــي تشــعر  األحزاب 
فعال من عمليــات التالعب والتزوير 
أيضا  وأتصــور  االنتخابات،  لنتائــج 
ســوف ال يقــف األمر عنــد القوى 
والعمل  االنتخابات  لنتائج  الرافضة 
على تنفيذ إجــراءات مجلس النواب 
وعمل مجلس القضاة بل ســيكون 
هناك تداعيات من قبل بعض القوى 
املرتاحة مــن النتائج أو املتالعبة في 

عمليات التصويت.
ومن أهم تلك التداعيات مايلي:

أوالً: ستقدم بعض القوى طعنا إلى 
احملكمــة اإلحتادية، وهــذا ما هدد به 
الُكردســتاني،  الوطني  اإلحتاد  حزب 
الُكردســتاني  الدميقراطي  واحلــزب 
بسبب إصدار تعديل قانون االنتخاب 
إستثنائية وضمن جلساته  بجلسة 
القوى  هــذه  حتقق  وقــد  املفتوحة، 
قرارات  ببطــالن  مرادها  املعترضــة 
اجمللــس كــون احملكمــة اإلحتاديــة 

كمؤسســة قضائية تتابع دستورية 
قامت  وأن  القــرارات، ســبق  إصدار 
بإلغاء القرارات الناجمة عن اجللسة 
املعطيات  أن  إال  للبرملــان،  املفتوحة 
التــي التــزم بها مجلــس القضاء 
الثالث  التعديل  بعد صــدور  األعلى 
لقانون االنتخابــات من قبل مجلس 
النــواب ال توحــي برفــض احملكمة 
اإلحتادية كون هــذه احملكمة جزء من 

مجلس القضاء األعلى.
ثانياً: إن املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابــات أرتكبت خطــأ واضحا 
بعــدم النظر جديا بشــكوى القوى 
واألحــزاب السياســية املشــككة 
في نتائــج االنتخابات في محافظة 
كركــوك واحلركة الســكانية وأظن 
أن هنــاك فعال تزويرا قد وقع في تلك 
املناطــق، ولو إســتجابت املفوضية 
احلكومة  مطلب  ومنها  للمطالبات 
بإعــادة فــرز األصــوات فــي تلــك 
املناطق ألنهــت املفوضية كل اجلدل 
نتائج  إعالن  وبعــد  قبل  والتداعيات 

االنتخابات.
ثالثــاً: التصويــت في اخلــارج كان 
بابا واســعا فــي التالعــب بنتائج 
االنتخابــات صعــودا ونزوال ورشــى 
ومبالــغ مالية طائلة، ولو ســارعت 
املفوضيــة بإلغاء نتائج ما نســبته 
50 % حلققت شــفافية في عملها 
وحاســبت املتواطئني واملرتشني من 
نتائج  وتغييــر  تزوير  فــي  أعضائها 

انتخابات التصويت في اخلارج.
رابعــاً: بأســتثناء تراجــع عدد من 
مقاعد بعــض القــوى الُكردية في 
كركوك، وبعض القوى الســنية في 
فــي مجلس  الدين  االنبار، وصــالح 
النــواب، ال أعتقــد ســيكون هناك 
تغيير كبيــر في نتائــج االنتخابات 
بعد قرار إعادة فرز األصوات يدويا، إذا 
مــا كانت هناك شــفافية في الفرز 
وبعيدة عن ضغوطات كتل سياسية 
مارست التزوير ســابقا، وإذا ما كان 
فســتحصل  جزئية  تغييرات  هناك 
بعدد من محافظــات العراق كدوائر 
انتخابيــة داخل كل حتالف بحد ذاته 
اإللكتروني  التصويت  ليس بســبب 
وإمنا بسبب تصويت اخلارج، حيث كان 
هناك تالعــب بأصوات اخلارج لصالح 
مرشــح ما على حساب مرشح آخر 

من التحالف ذاته.
خامســاً: إذا ما حقق القضاة دورهم 
في حتقيق فرز شفاف ودقيق ألصوات 
بعيدا عن  النتائج  وإعــالن  الناخبني 
الضغوط والتأثيرات السياسية بعد 
اجلدل حول التزوير والتالعب، ســوف 
يصار إلى إناطة إدارة املفوضية بكل 
أجزائهــا إلى القضــاة منتدبني من 
أن  برغم  األعلــى  القضــاة  مجلس 
االنتخابات  لقانــون  الثالث  التعديل 
مع  تنتهي  القضــاة  جعل مهمــة 

إعالن النتائج بالعد والفرز اليدوي.

للدراســات  املســتقبل  مركــز   **
االستراتيجية.

ايان بروما*
متثل الشخصية التي تقدمها املمثلة 
الكوميديــة األميركية روزيان بار، وهي 
شــخصية خياليــة تليفزيونية حتمل 
االســم نفســه ، واحدة مــن مؤيدي 
ترامب مــن الطبقة العاملة. وقد يجد 
مــن يتذكــرون مسلســل »أول إن ذا 
فاميلي« تشابها بينها وبني شخصية 
أرتشي بانكر، رب العائلة الفظ املنتمي 
إلى الطبقــة العاملة الكادحة، والذي 

يعيش في حي كوينز مبدينة نيويورك.
دون مقدمــات، ألغت شــبكة آيه بي 
ســي التلفزيونية مسلسل روزيان بار 
أواخر الشــهر املاضي، ال لشيء قالته 
وإمنا  املسلســل،  في  »شــخصيتها« 
بســبب تغريدة وصفــت فيها فاليري 
جاريــت، وهــي مستشــارة اميركية 
سابقة لباراك أوباما من أصل أفريقي، 
بأنهــا ســليلة اإلخــوان املســلمني 

و«كوكب القردة«.
كانت بعــض ردود الفعل متوقعة، وإن 
لم تخل مــن غرابة مفاجئــة. فلقد 
غرد الرئيــس دونالد ترامب معلقا على 
املوضوع بأن آيه بي ســي لم يســبق 
لهــا أن اعتــذرت عــن »التصريحات 
والتعليقــات الفظيعــة التي ُعرضت 
وقيلت« عنه على الشــبكة، وأنه كان 
حريا بها فصــل ممثلة كوميدية أخرى، 
لغة  بي، الســتخدامها  وهي سامنثا 

مسيئة بحق ابنته إيفانكا.
وسرعان ما رأى خصوم ترامب ما فعلته 
روزيــان بــار، وكذلك تغريدتهــا، على 
أنها منوذج لتعصــب الطبقة العاملة 
الذي يشــجعه الرئيس بصورة فعالة 
كونه قدوة لهم في ذلك. واستحسن 

كثيرون إلغاء مسلسلها.
لكــن ردود الفعل مــن اجلانبني جانبت 
الصــواب. فغالبا ما تعبر بــار عن آراء 
غريبة ال ميكن ربطها بأية أيديولوجية 
سياسية، كما أن لها تاريخا طويال من 
السلوك الغريب الذي ال يعكس منوذجا 
لنهج بعينه. غير أن رأي ترامب بشــأن 
سامنثا بي ــ والذي ردده أنصاره بغرابة 
شديدة ــ وتسويته إياها بروزيان بار في 

درجة السوء، إن لم تكن أسوأ، يتجاهل 
تباينا مهما وجوهريا.

فقــد اســتخدمت ســامنثا بي لغة 
مســيئة، وإن اعتــذرت عنهــا الحقا، 
إيفانكا بسبب عدم اعتراضها  النتقاد 
املتعلقــة  أبيهــا  سياســات  علــى 
بالهجرة. وســواء كانت على حق أم ال، 
ابنة ترامب بســبب  كانت بي تهاجم 
بار فكانت  أما  سياستها، ال ساللتها. 
امرأة خللقتها، وهي كونها  تسخر من 
ملونة. وتشبيه جاريت بالقردة ال عالقة 
له باالختالفات السياســية، فهذا من 

قبيل العنصرية.
ال ينبغي ألي شخصية عامة أن تتمتع 
باحلمايــة، ســواء بالقانــون أو العرف 
االجتماعي، من أي هجوم على أفكارها. 

لكن العداء القائم على األصل العرقي 
ليس نهجا غير متحضر فحســب، بل 
هو أمر خطيــر. وهناك جدال دائر حول 
مــا إذا كان ينبغــي أن يُصنــف الدين 
كمعتقــد أيديولوجي، أو شــيء أقرب 
إلى العرقيــة، حيث يعد كثيرون الدين 
أساســا يرســخ هويتهم متاما كلون 
بشــرتهم. ويبقى السؤال هنا متعلقا 
مبدى وجوب الدفاع عن بار باسم حرية 

التعبير بعد كل ذلك.
ال شــك أن حرية التعبير في الواليات 
أكثر رســوخا  بحماية  املتحدة حتظى 
مــن أي مــكان آخر فــي العالم. لكن 
إلغاء مسلســل بار لــم يكن بالطبع 
قرارا قانونيا، ألن حــدود حرية التعبير 
ال يحكمهــا القانون فقــط، إذ حترص 

أو وســائل  الترفيه  شــركات صناعة 
اإلعــالم على االهتمام مبشــاعر الرأي 
العــام، ومن ثم يحدث فــي الغالب أن 
إذا  يُفصل األشخاص ألســباب جتارية 
اعُتبر ما قالوه شــيئا مســيئا لفئة 

كبيرة من الناس.
وتخضــع احلدود غير الرســمية حلرية 
االجتماعي،  االحتــرام  ملعايير  التعبير 
وهي معايير متغيــرة، ليس فقط مع 
الوقــت، ولكن وفقا لهويــة املتحدث 
فيه.  يتحــدث  الذي  واملــكان  والزمان 
فهناك أشــياء ال يؤاخذ عليها املمثل 
الكوميدي عادة، بينما ال ميكن قبولها 
من سياســي أو رئيس جامعة أو قاض. 
كان  للحكــم،  ترامب  وحتى مجــيء 
يخضعون  املتحــدة  الواليات  رؤســاء 

ملعايير أشــد صرامة من األشــخاص 
االعتياديــني فيمــا يتعلق بالســلوك 

واحلديث.
ومبا أن املعايير في أي مجتمع قابلة دوما 
بحاجة  فإننا  بشأنها،  التفاوض  إلعادة 
والفنانني  والروائيني  الكوميديا  ملمثلي 
أعمالهم  متثل  حيــث  القيود،  الختبار 
جزءا من التفاوض املســتمر. ولو كان 
فصل آيه بي ســي لروزيان بــار يرجع 
الكوميدية،  شخصيتها  قالته  لشيء 
لــكان لديهــا أســباب لالعتــراض، 
حال،  أية  على  اخليالية،  فالشخصيات 
ينبغي أن يسمح لها بأن تكون سليطة 
اللســان. وقد ال يستحسن الكثيرون 
صراحتها  لكن  بار«،  »روزيان  شخصية 
ولو كانت عنصرية، جزء  الفظة، حتى 

من عمــل بار املمثلة، كمــا كان األمر 
بالنسبة للممثل كارول أوكونر في دور 

أرتشي بانكر.
ولو أطلقت بــار تعليقاتها في محيط 
خاص، ملا كان هذا أيضا ســببا كافيا 
إللغــاء مسلســلها. فالقضيــة هنا 
يناســبها  التــي  باملواضــع  تتعلــق 
التغريــدات، إذ أنها جتمــع بني كونها 
أمرا شــخصيا وأداء علنيا، ألنها أفكار 
خاصة تُعلن للجميع، مما ميثل نوعا من 
عروض الواقع، أي أنها تناسب متاما أي 

ناشر نرجسي للدعاية مثل ترامب.
والطبيعي أننا ال نرى أو نســمع أفكار 
اآلخريــن غير املنقحة إال فــي احلانات 
العادة على إخضاع  تقريبا. وقد درجت 
اخلطابات التي ترســل حملرري الصحف 

للفحــص الدقيــق، وذلكللحيلولــة 
دون تســليط الضــوء علــى أصحاب 
الضغائــن واألفــكار الشــاذة أو نقل 
أفكارهم للعامة، فما كان خاصا كان 
يظل خاصا. لكن تغيــر هذا األمر مع 
ظهــور اإلنترنت، التــي أضحت تتيح 
ألي شــخص الفرصة كي يبث أفكاره، 

مهما كانت بغيضة أو سخيفة.
ورمبا كان هناك رابط بني ظهور اإلنترنت 
وفقــدان الثقة املتفشــي مــن قبل 
العامة فــي النخبة واخلبراء، وإن بقيت 
ماهية هذا الرابط غير واضحة بصورة 
دقيقة. وقد يكون من الســطحية أن 
نرجع ســبب التحرر من وهــم اخلبراء 
إلــى التكنولوجيا اجلديــدة. لكن من 
الواضــح أن التواصل عبــر التغريدات 
وأشكال التعليق املعتمدة على الويب 
قــد عضدت فكــرة أن اخلبــرة كلمة 
فضفاضة ومبالغ فــي أمرها، وهذا ما 

نراه اآلن في املضمار السياسي.
فحتــى وقت قريــب، كان الساســة 
يتخــذون أهم القــرارات خلف األبواب 
املغلقــة، وهــم محاطون بفــرق من 
املواطنون  وكان  اخلبراء.  املستشــارين 
يســمعون بهذه القرارات، إن حالفهم 
احلظ، من خــالل تقاريــر الصحف، أو 
النشــرات  أو  الصحفيــة،  املؤمتــرات 
والبرامــج التليفزيونيــة. لكــن هذا 
النظام ليس مثاليا، فكم من سياسي 
أنقذه خفض مســتوى الســرية من 

الوقوع في أخطاء بشعة.
لكــن بعض أهــم القــرارات اآلن في 
أعتــى دولــة دميقراطية فــي العالم 
النــزوات اجلاهلة واألحكام  تقوم على 
املسبقة املتحيزة غير املنقحة لرئيس 
مولــع بالتغريــدات، ال يقــل فظاظة 
عن شــخصية »روزيان بــار« اخليالية، 
وال يقــل غرابة عن روزيان بــار املمثلة. 
ويكمن االختــالف الرئيس بينهما في 
أن تغريداتها صادرة عن ممثلة كوميدية 
عاطلــة حاليا، أما تغريداته فيمكن أن 

تغير مصير العالم.

*محرر في مجلة نيويورك.
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نعلم جيــدا إن أي موضوع فــي أي مجال، البد 
أن تكون له رســالة إنسانية ســواء من خالل 
جتســيده لدور معني في املســرح أو السينما، 
أو مــن خالل كلمة له في قصيــدة أو قصة أو 
رواية، وطــوال متابعتنا حلوارات املبدعني األدبية 
والفنية ، جند أن هناك إصرارا منهم على إنهم 
يكتبون ويبدعون و )يضّحــون( من أجل إيصال 
رسالة إنســانية ، ) وهذا يشمل الفنان امللتزم 
وحتــى غير امللتــزم ( ، الكل يدعــي أنه يعمل 
ألجل رســاله إنســانية ، وهي ) الرســالة ( إن 
صحت فإنها ســتكون املوّجه والبوصلة التي 
تغيــر إجتاهاتنا الفكرية ، وإال .. ملاذا نكتب ، وملاذ 
جنتهد أن نقف على خشــبة املســرح ،  أو ملاذا 
نؤشــر الواننا على لوحة ، ال تقــدم وال تؤخر؟ ، 
إذن االلتزام والشجاعة في إطالق آرائنا هو ليس 
بطرا وال مّنــه ! ، بل هو واجب البد من إحترامه 
والعمل عليــه ، أقول هذا وأنا أرى بأســٍف، إن 
الكثير من مبدعينا ) من اجلنســني( ، ال يجرأون 
على إبداء رأيهم في موضوع عادي جدا ، اخلوض 
به ال يشكل خطورة ، آراء بعيدة عن السياسة 

قريبة من االنسان ،
اذا القينا نظرة على تعاملنا فيما بيننا كزمالء 
وأصحاب وو الخ، نبقى مكبلني باجملامالت اذا جاز 
لي التعبير، مما يعزز في دواخلنا الصدأ املتراكم 
على مهمة البوح وحرية التعبير، وهذ ما أشار 
له  األســتاذ الباحث علي الــوردي في اكثر من 

بحث وكتاب.
نحن بحاجــة الى جتربة فعل الشــجاعة، في 
يومياتنا بالعمل وخارجه، وهو امر سيأتي أكله 
في وقت قريب بعد ما تكشف اغلب التجاوزات 
على حقــوق املواطن العراقي، وتلك كما اعتقد 

من بني مهام األديب والفنان املثقف.
ومن خالل عملي الصحفي إكتشفت أن مجرد 
والفنانني حول  األدبــاء  إســتطالع آلراء بعض 
قرار معــني ، أو تصريح معــني )ليس له عالقة 
بالسياســة( يخلق خوف ورهبة في تعاطيهم 
مع هذا املوضــوع ، رغم ان العديد منهم يقيم 
خارج العراق ، مبعنى انه حتى لو كان هناك إدانة 
فلن تصلهم ألنهم هناك ، فكيف بنا ونحن هنا 

. !

درجة االلتزام عند 
المثقف العراقي

حذام يوسف طاهر

عبد الكريم حسن مراد

»ان تكتب معناه إشعال العالم« هذا 
ما طرحه احد النقــاد من رؤياه عند 
لكاتب  الروائية  األعمــال  قراءته حلد 
عربــي، والذي من خاللــه ندرك مدى 
تأثــره باألفكار وأحــداث ذلك العمل 
املنجــز، وإال فال ميكــن ان يطلق مثل 
هذا الــكالم جزافا ما لم يكن هنالك 
ثمة فعل حقيقي يشغل هذا العالم 
امللــيء باملتناقضات، ســيما بعدما 
حدثت متغيــرات في خريطة العالم 
وســقوط  انقالبات  من  والشــعوب 
أنظمــة حتجــرت بأفكارهــا وبقيت 
منغلقة على نفسها، وظهور تيارات 
العالم  إبقاء  تريد  متطرفة  إسالمية 
وإرجاعه إلى العصور املظلمة األولى 
القتل  فلســفة  خــالل  مــن  وذلك 
والتهجيــر واملوت اجملانــي لآلخر، من 
دون النظــر إلى أنه إنســان وال يفكر 
مثلــه بظالمية، وهــذا ينطبق على 
بقية األديان، فالتطرف معناه أنك ترى 
أنك أنت األحق في التحكم باآلخرين 
أكثر وحشية  الســالح وبطرق  بقوة 
كالتمثيل بهــم، كل هذه الصور قد 
وّظفوها ُكّتــاب الرواية والقصة من 
خالل ســرودهم التي كتبوها ليّطلع 
عليها اآلخرون، وهذا ما ملســناه في 
للكاتب  اجلديــد  القصصي  املنجــز 
)كرمي صبــح( والتي حتمل عنوان )رأس 
لإليجار( الــذي يحمل دالالت عدة في 
معنــاه، وهذا هو ما اســتفز القارئ 

ملعرفة شفرات العنوان الصادم...
إن في خطابات الكاتب ثمة رســائل 
إنسانية أحبَّ أن يطرحها، وأفكارا نّيرة 
رســمها من خالل شخوص اجملموعة 
كافة بكل ثقافاتهم ومســتوياتهم 
اإلنســانية واملعاشــية.. فمن خالل 
العنوان ندرك مدى ســخرية الكاتب 
من بعــض العقول املتحجــرة التي 
ال ترى في هــذا العالم من متغيرات 
ســوى لغة األرقــام والصفقات من 
املســتقبلية  األحالم  إلى  النظر  دون 

لآلخرين.
فالــذي نلمســه من خطــاب هذه 
اجملموعــة ان الرؤى اخلاويــة هي من 
يتحكم بهذا العالم، فكاتب قصص 
له رســائل تضمينية  هذه اجملموعة 

للعالم، إذ يرســم صور شــخصيات 
إيجابية تنحو نحو طريق املســتقبل 
واخليــر لترمم الثغرات التــي أحدثتها 
وأخرى  واملذهبية،  الطائفية  النعرات 
العالم على ما  إبقاء  ســلبية حتاول 

هو عليه من فوضى لغرض التحكم 
اخلطابات  فــي  فاالعتدال  مبصيــره، 
هو جوهــر اإلنســان احلقيقي، وهذا 
ما ملســناه في قصص »كرمي صبح« 
القصيرة من خالل ترصد شــخوصه 

التي تتفاعل وتتأمل وحتزن مع اآلخرين 
مــن دون النظــر إلــى معتقداتهم 
ومذاهبهم، وهــذا ما جاءت به لعبة 
لتداعيــات بني تارة وأخــرى من خالل 
فالصورة  العدة،  بأفعالهــا  الضمائر 

املشــرقة هي الواجهــة احلقة التي 
البد أن تطفو على الســطح لتسير 
عجلة احلياة، فنظرية أنا.. هو أنت هو 
ما يؤكد عليه الكاتب من دون النظر 
واالهتمام  الظالميــني  عقليــة  إلى 
بأمرهم مادام هنــاك أناس متحدون 
مع بعضهم، فصــورة الوطن الواحد 
هو ما يطمــح إليه الكاتب من خالل 
أحداث قصه، يقينا انه يحمل في ذاته 
نزعة إنسانية جميلة، ذلك ما ملسناه 
مــن خالل رســمه لوقائــع واحداث 
شــخوصه لتي كانت تتحرك بشيء 
مــن احلذر بني حني وآخر باســتباقية 

نحو األمام.....
وأخيــرا أن مــا يؤخــذ علــى هــذه 
اجملموعــة هــو الضعــف الفني في 
بعض متفصــالت القصص القصيرة 
الكاتب من سبك اخليط  لعدم متكن 
القصصــي بإحكام، وهــذا يأتي من 
عدم قراءته لقواعد القصة القصيرة 
بشــكل جيد، فهذه هــي محاولته 
الثالثــة التي جاءت بعــد محاولتني 
قصصيتني شــبه ناجحتني إلدراجها 
ضمن عمليــة القص املتعارف عليه، 
فالكاتب لكونه أســتاذ جامعي فقد 
علــى بعض قصصــه طابع  هيمن 

البحثية والتقريرية املباشرة..
أّما في مجــال القصة القصيرة جدا 
والتي تعتمد علــى البالغة اللغوية 
املكثفة واحلدث املفاجئ وغير املتوقع 
للقارئ فلها قوانينها اخلاصة وصعبة 
إدراك  إلــى  فتحتاج  الشــيء  بعض 
وتأمــل قرائي، فالقــاص كرمي صبح 
مازال بحاجــة إلى اطالع أكثر إلتقان 

قواعدها.
ولكن من يتابع )كرمي صبح( من خالل 
مجاميعه القصصية الثالثة سيدرك 
أنه بإمكانــه ان يتخطى الكثير من 
اإلخفاقات، ففــي مجموعته  تلــك 
هــذه )رأس لإليجار( قصــص جيدة، 
وبأســلوب تتبني من خالله أنه قاص 
نشــط وحريص على أن يرفد ثقافته 

القصصية مبا يخدم نصوصه...
املنجــز اجلميل،  للقــاص هذا  أبارك 
والذي أطمح أن يســتمر في مساره، 
وأن يضع الكتبة الروائية في حسبانه، 
فمن خالل قصصه يتضح أن له نفس 
املطاولة في الكتابة، والتي حتتاج إلى 
ضبط اجلانب الفني... وهو أهل لها... 

وعذرا له عن قسوتي هذه...

المجموعة القصصية »رأس لإليجار« لكريم صبح.. تأمالت إنسانية
قراءة

قصة ترجمات

غالف اجملموعة القصصية

نعومي ريبالنسكي في عيدها المئة

ميراث
الصورة الغريبة

سارة حبيب
 

عن عدم الكتابة
بلساٍن معقود، أقف أمام

ذاتي مثل محقق.
لقد أحببُت أن أحّدد الوقت

بخفقة، بقصيدة.
لكن الوقت حددني بإبهامه،

وأبطأ رّقاص الساعة.
أبطأه، أو أوقفه:

الكلمات بُترت، الكلمات أُسِقطت 
ال فائدة من اختراع

احلجج أو أدّلة البراءة.
اآلن، بغرابٍة، ما أزال أتنفس
جيًدا رغم جتاوزي التسعني.

ما بدأ قد شارف على االنتهاء،
لكن ما يزال علّي أن أستمر بالتفكير

كلما بحثُت أكثر،
كتبُت أقّل،

حتى يجلب الوقت
كزازُه احلجري.

ميراث
»خمســة دوالرات، أربعــة دوالرات، ثالثة دوالرات، 

دوالران،
دوالر واحد، وال شيء، وما الذي سنفعله؟«

هذا هو القلق الذي لم يُقل قط
لكن مّر كثيرًا في رأس أمي

وظهر جليًّا في تكشيرة والدي
لدرجة أنها لنا، نحن األطفال، هبطْت ألسفل. 

هبطْت مثل السخام، مثل الثلج،
في حــّي برونكس املرمــي األحالم، فــي املاضي 

البعيد.
لقد تخلصُت منها بهّزة من الرأس.
نّططُت كرتي، أكلت اخلبز الساخن،

تزحلقُت إلى أسفل التلة الكثيرة االنحدار.
لكن كان يجب علّي أن أستمع، رغًما عّني:

عندمــا تهــّب الريح بشــكل خاطــئ، ميكن أن 
أسمعها اليوم.

عندها يتوقف قلق أمي عن الدوران.
ثم، وكما لو أنها في مكانها الصحيح،

تكشيرة أبي تقسم وجهي.

أزمة سكن
لطاملا حاولت أن أعيش في مساحة صغيرة.

شغلُت سريرًا ضيًقا.
طويت مرفقّي إلى جانبّي.

حاولُت أن أخطو خطواتي بحذر

وأن أفكر بهدوء
وآخذ أنفاًسا غير عميقة

في حصتي من الهواء
وأال أزعج أحًدا.

لكن انظر كيف متددُت دون أن أستطيع منع ذلك.
أخذُت لنفسي أكثر وأكثر، دون أن آخذ شيًئا 

ال أحتاجه، لكن حاجاتي منت كاألعشاب الضاّرة،
في كل األنحاء وراحت تتمّدد،

فحشوُت هذا املكان بكل عّدة العيش.
هذه التي تتعثر بها أنَت يومًيا.
ومن ثم أخذت رئتاي امتالءهما.

فلهثَت أنت في طلب الهواء.
اعذرني ألني أعيش،
لكن، مبا أني أعيش،

حني أُعطى إنشاٍت، سآخذ ياردات،
وحني آخذ ياردات، سأحلم بأميال

ومساحاٍت بال حدود
واسعة بال قيد.

وأنَت كذلك حتلم باملثل.

الشعرات الشائبة
الشعرات الشائبة

تزاحم الشعر األسود.
وال واحدة منها

جتلب لي احلكمة.
التجاعيد

ال تقدم لي درًعا.
ما أزال أرجتف

لسهاِم أّي أحد.

أغنية مدّورة
...عندما تغادر تلك البهجة إلى األبد

أحّرك ذراعّي حتت الدم.
عندما يتحرك دمي باضطراب

أخيط مالبس طفل.
عندما ال يكون ذلك الطفل قد ولد

أتكئ بصدري إلى شوكة.
عندما ال جتلُب الشوكة أّي تنفيس

أنهُض وأعيش، أنهُض وأعيش.
عندما أعيش من يٍد ليد

أقف عاريًة في السوق.
عندما أقف وال أباع

أصنع نارًا في مواجهة البرد.
عندما ال يدمرني البرد 

أقفُز من الفخ على بهجتي...

نيويورك،  ريبالنســكي: شــاعرة مــن  نعومي 
رُشــحت جلائزة الكتاب الوطنيــة، من مواليد 
عام 1918 وصادف عيد ميالدها املئة يوم 23 أيار/ 

مايو 2018.

محمود الرحبي

»إن األشياء في اخلارج أعيان، وفي الذهن 
صور«،  محمد بن علي التهانوي.

مســتمتعان بالشــمس، البذخ اإلالهي 
أنــا وأخي  الــذي  يصعــب احتــكاره، 
الذي  وبالظل  بالشــمس،  مســتمتعان 
حفظنــاه، وبالهواء احلر وبالــكالم .. أنا 

وأخي.
التصوير  أخي يعمل مصورا في قســم 
باجلامعــة. عليه أن يجمع صــوراً كثيرة 
قبل أن نعود إلى البيت. الكاميرا في يده. 
وعينــاه تنظران إلى كل شــيء، وعيناي 
تراقبــان عينيــه في هــذه اللحظة من 

الشمس.
وحني وصلنــا إلى البحــر، طلب مني أن 
أصمت. بدأ ينصب شبكته التي ستجمد 

األشياء وحتبسها في إطار الصورة.
-ال تتكلــم . قال لي هامســاً. ســيأتي 
الغــروب بعــد قليل والبــد أن يجر معه 

بعض الطرائد.
الشــمس كانت أقرب مما يجــب، هكذا 
تفعل قبل أن تنسحب، تصب جام نورها 
مقتربة من رؤوســنا ثم تزحف رويدا إلى 
البحــر وتغوص وهي تكبــر وتتحول إلى 

برتقالة.
-البرتقالة . قلت له هامساً.

-أرغب فــي طائر حتــت البرتقالة. أجاب. 
علينــا أن نصمت . ال تشــتت تفكيري. 
الطيور ســتمر بســرعة، البــد أن أكون 

مستعداً.
كانت إحدى عينيه على ثقب الكاميرا و 
أصبعه متوثبة للكبس على الزر حني عبر 

نورس عجوز ثقيل اخلطى.
ضغط أخي علــى املكبس عــدة مرات، 
وكأنــه يصطــاد شــيئا من الســماء 
بخرطوشــة صيد. كرر الضغط وقام من 

مكانه وهو يتبع مسار الطائر.

-لكي حتصــل على صــورة واحدة جيدة 
عليــك أن تصور مئة صــورة . بعد املئة 

وواحد ميكنك أن تختار.

-هل ستشارك هذا العام أيضا.
-سأظل أشارك كل عام  حتى أفوز. ال بد 
أن صورة ما غريبة ستجد طريقها. ولكن 
الصور الغريبة ال تأتي بســهولة، رمبا هي 
األولى بعد األلف. صورة واحدة فقط  هو 

ما أبحث عنه.
فــي غرفتينا كانت قناني املــاء الفارغة 

تتوزع في كل مكان. أكثر من ثالثني قنينة 
فارغة تسبح في األرض.

-إقذف بها لألعلى وأنا أصور . قال أخي.
آلته كمن  بالقذف، فكان يصــوب  بدأت 

يحاول اصطيادها في الهواء.
-عليــك أن تقذف بها جميعــا لألعلى . 
يجب أن أصور جميع هذه القناني الفارغة 

حتى أظفر بواحدة تصلح ألن تبقى.

-  سأجلس كي ال ترتطم بالسقف.
-إفتح فمك وأنت تقذف بها.

-أفتح فمي؟
-يجب أن يتالقى  فمك بفم القنينة وهي 
تســبح في الهواء. ســتكون صورة في 

غاية االبتكار.
- وكيف أفعل ذلك .

- ستســاعدنا الصدفة . ما عليك سوى 

رمي كل قنينة لألعلى وفمك مفتوح، وأنا 
سأنقض عليها.

كان أخي يرقص أمامي بكامرته متحفزا 
ونصــف وجهــه مغطى بجســد آلته. 
يقرفص ويقفز واقفا يتقدم ويتراجع، وأنا 

أقذف القناني في الهواء وفمي مفتوح.
-إفتح فمك عن آخره. عن آخره.

ظــل أخي يزعق من خلــف آلته الصماء 
التي كانت  ترســل رصاصاتها الضوئية 

بحماس.
ولكن فجأة ســمعني وأنا أخرج صراخا 
غير مفهوم من فمــي. أزاح كامرته عن 

وجهه ونظر إلي متعجباً.
أشــرت له بدوري بــأن فمــي يرفض أن 
ينغلق. لقد انحرف شــيء ما عن مساره 
في عظام فكي. كنت أطلق الصراخ في 
وجهــه دون معنى . وحني تيقن من جدية 
قســمات وجهي وبأنني لــم أكن أمزح 
شرع يصور بحماس أشد. قفزت ناحيته 
وأنا أركله ولكنه تراجع إلى زاوية الغرفة 
سريعا وانقض علي برشــقات متتابعة 

من كامرته.
-ألم أقل لك أن الصدفة ستساعدنا.

هددته بفتح باب الغرفة وأنا أصرخ بأعلى 
صوتي.

كنــت في ســيارته باجتاه مستشــفى 
اجلامعة، وقد أطلق إشــارات اخلطر. كان 
يصــارع ضحكته أو فرحــه. بدوري حني 
رأيت وجهي من املرآة العاكســة  شعرت 
بابتســامة ترتســم على محياي دون أن 
تظهر، ثــم أطلقت ضحكة مشــوهة، 
فتشــجع أخي للضحك. اكتشــفت أن 
الفك الداخلي هو من يعطي معنى ليس 
للكالم فقط إمنا كذلــك للضحك. كان 
ضحكــه واضحا، في حــني بدا ضحكي 
خشنا أشبه بلهاث وحش. وعند الطوارئ 
حني سألنا العسكري عن مقصدنا، كان 
أخي يشــير إلّي وهو يتصنــع نبرة جادة. 
أرسل العســكري نظرتني حائرتني ناحية 

فمي املفتوح  عن آخره.
هبطنا راكضني ناحية قسم الطوارئ وأنا 
أوزع وجهي ذو الثقب الواسع على كل من 
أراه أمامي. كانت احلالة غريبة بحيث بدت 

غير ذات أهمية ألحد.
لبس الطبيب قفازين  وأدخل إبهاميه في 
فمي وضغط على فكي السفلي.  وحني 
اســتوى األمر  خلع القفازين وقذف بهما 

إلى بطن سلة املهمالت.
وفي طريــق العودة دربــت إبهامي على 
تقليــد الطبيب. بدا األمر ســهالً. وأخي 

قال:
- ستصبح مشهوراً!

نعومي ريبالنسكي

من أعمال هادي ماهود
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متابعة الصباح الجديد: 

مع انطــاق موســم الدراما كل 
عــام في شــهر رمضــان تُصبح 
إطــاالت الفنانني فــي أعمالهم 
عبر  اجلمهــور  حديــث  الفنيــة 
التواصــل االجتماعــي،  مواقــع 
ســواء باإلعجاب أم النقد أو حتى 

السخرية. 
في هذا العام احتلت حلية املمثل 
ياسر جال في مسلسل »رحيم« 
حديث مواقع التواصل االجتماعي 
، إذ لم تتوقــف التعليقات عليها 
حتى  املسلسل،  عرض  بداية  منذ 
أن البعض عــد اللحية الكثيفة 
جــًدا »بطلة املسلســل«، وليس 
جال، فيما رأى آخرون أن حلية جال 
ستصبح موضة األيام املقبلة  بني 

الشباب برغم السخرية منها.
في مقابل حلية جال ظهر شارب 
املمثل أمير كرارة في مسلســل 
الذي  الشــارب  ذلك  »كلبــش2« 
سبق وأن تصّدر »الترند« في مصر 
العام املاضي إبان عرض اجلزء األول 
من العمل، لكنــه وجد في حلية 
ياســر جال هذا العام منافًســا 

قويًا له.
وفي الســنوات األخيرة راج إطاق 
كبير  عدد  بني  والشــارب  اللحية 
من الرجال والشــبان في العالم، 
حتى وصلــت ذروة هذه »املوضة« 
2013، وبحســب صحيفة  عــام 
»اإلندبندنت« فإن السبب في ذلك 
يعود إلى نشر العارض البريطاني 
ريكي هــول، صورته وهــو ملتٍح 
االجتماعي  التواصــل  موقع  عبر 
»إنســتجرام«، مما دفع الكثير من 
متابعيه واملشــاهير إلى أن يحذوا 
»موضة«  انتشرت  ثم  ومن  حذوه، 
إطاق اللحية كانتشــار النار في 

الهشيم.

إطاللة ُمنّفرة
من املثير للدهشة، أن وجود اللحية 
والشــارب قد يوحي أحيانًا بإطالة 
مخيفة وُمنّفــرة، وفي أحيان أخرى 
تزيد من جاذبية صاحبهما أو هيبته 
، فمن املعــروف أن اللحية اقترنت 
ملــدة طويلة باملعتقــدات الدينية 
واالنتمــاء لطبقــات اجتماعيــة 
بعينهــا، قبل أن تعــود في صورة 
»موضة«، وتنتشر بني الشباب على 
أنها من سمات الوسامة والرجولة.

تاميز«،  »النيويورك  صحيفة  وذكرت 
نقًا عن اجلمعيــة الدولية جلراحة 
استعادة الشــعر )ترميم الشعر(، 
زراعة  ارتفع معدل عمليات  أنه قد 
اللحيــة مــن %1.5 مــن إجمالي 
عمليات اســتعادة الشعر التي مت 
إجراؤها دولًيــا في 2012، إلى 3.7% 

في عــام 2014؛ إذ قام ما يقرب من 
14 ألف رجل بزراعة شــعر لتعزيز 
اللحى في 2014، في مقابل 4 آالف 

و700 عملية في 2012.
وأشارت دراسة أخرى في عام 2016 
إلــى أن الرجــال في املــدن األكثر 
إلــى إطاق حلاهم،  ازدحاًما مييلون 
بسبب قلة الدخل املادي ، إذ تتحول 
اللحية حينئذ إلى مجال تنافسي 

إلظهار سمات الرجولة.
أن نحو33%  إلــى   وجتدر اإلشــارة 
من الذكــور األميركيني، و%55 من 
الذكــور في جميع أنحــاء العالم، 
لهم حلى أو شوارب أو كاهما، فيما 
يرى ثلثا النســاء أن الرجل امللتحي 

أكثر جاذبية من الرجل احلليق.

تاريخ اللحية والشارب

منذ قدمي األزل
كان للذقــون املشــعرة واللحــى 
العديــد من االســتعماالت خال 
تاريخ البشــرية؛ إذ استعملت  في 
وقت مبكر من أجــل جلب الدفء 
واحلمايــة، وكذلك مــن أجل إلقاء 
الرعب في قلوب األعــداء، أما اآلن 
الرجولة  إلــى  فُتعد مــن مظاهر 
واألصالة والعراقة ومواكبة املوضة.

ففي عصور مــا قبل التاريخ أطلق 
الرجال حلاهم وشــواربهم من أجل 
الدفء والترهيب واحلماية؛ إذ ساعد 
الدفء،  بعــث  الوجه على  شــعر 
وعلى حمايــة الوجه مــن الرمال 
واألوســاخ، ومن أشــعة الشمس 
احلارقــة أيًضا، في حــني أن وجود 
اللحية يخلق مظهرًا قويًا خلطوط 
ويخفي  بالرهبة  يوحي  مما  الفكني؛ 

مامح الوجه الضعيف الشاحب.

رمز الشرف واحلكمة
في الفترة من العــام 3000 وحتى 
العــام 1580 قبــل امليــاد، أطلق 
املصريون القدماء حلاهم ألســباب 
دينيــة، إذ كانوا يتشــبهون باإلله 
أوزوريــس الذي ظهــر ملتحًيا في 
من  وانطاًقا  والتماثيــل،  النقوش 
مبدأ النظافة الشخصية الذي كان 
سائًدا لدى الفراعنة؛ فقد آثر امللوك 
وامللكات على حد سواء استعمال  
اللحــى املســتعارة املصنوعة من 
املعــدن على اللحــى احلقيقية؛ إذ 
واحلواجب  والشوارب  اللحى  عدوأن 
الكثيفة دليــل على عدم النظافة 
الشــخصية، واســتعملوا لعقد 
الوجه شرائط  املزيفة على  اللحى 

عامة  أمــا  رؤوســهم،  فوق  تُربط 
حلاهم  يُطلقون  فكانوا  الشــعب، 
بألوان  صبغها  علــى  اعتادوا  التي 
تتدرج من البني احملمر وحتى البني 

الغامق.

ظهور واختفاء
على الرغم مــن أن اللحى لم تكن 
شــائعة خال اجلزء األول من القرن 
الـ20، إال أن بعض الرجال املعروفني، 
وألبرت  فرويــد،  ســيجموند  مثل 
أينشتاين، ومارسيل بروست، كانوا 
يطلقون حلاهم أو شــواربهم؛ ومع 
حلول عشــرينيات القرن الـ20 في 
الواليــات املتحــدة، كانت معظم 
وجــوه الرجــال خالية من شــعر 
الوجه، مع شيوع الشارب الشبيه 
 handlebar( القيــادة  بعجلــة 

.)mustache
ثم بــدأت شــعبية الشــارب في 
االنحســار، خاصــة خــال احلرب 
العامليــة الثانية عندما ُمنع إطاق 
شــعر الوجه في اجليش؛ ألنه ميكن 
أن يعوق وضــع األقنعة الواقية من 

الغاز على الوجه بإحكام. 
ثم عــادت اللحية مرة أخرى، ولكن 
كرمــز معاد للدولة، وشــاعت بني 
واملوســيقيني  الُكّتــاب  أوســاط 
واملثقفني، حتى أن أعضاء مجموعة 
البيتلز املوســيقية أطلقوا حلاهم، 
ثــم اختفــت اللحية فــي نهاية 
ســبعينيات القرن املاضي، وبقيت 
الشــوارب، ولم تلبث أن عادت مرة 

أخرى في التسعينيات.
ويرى خبراء األزياء أن إطاق اللحية، 
ولو أليام معدودة، ومن ثم حاقتها، 
يعــود لنمــط احليــاة الســريعة 
التي ال تســمح باحلاقة اليومية، 
البشــرة  حساســية  إلى  إضافة 
التي انتشرت مؤخرًا، وكون احلاقة 
للبعض، يهرب منها  عملية مؤملة 

بإطاق حليته وشاربه.

موضة الشباب لهذا الموسم

»اللوائح البيض« تهدد سمعة فيس بوكاللحية والشارب وتاريخ يخلط بين التفاهة والحكمة
فيمــا يبدو أن بوادر انفجار فضيحــة جديدة في وجه 
موقع »فيس بــوك« للتواصل االجتماعي بات قريًبا؛ اذ 
كشفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« األميركية 
أن املوقع ســمح لشركات خاصة بالوصول إلى بيانات 

مشتركني، فيما ميكن عده انتهاًكا للخصوصية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عنه، القول 
إن شــركات مثل »نيســان« اليابانية، و«آل ســي بي 
كابيتال«، من بني الشــركات التي حصلت من موقع 
»فيس بوك« على حق الوصول إلى بيانات املشــتركني، 
وذلــك في إطار صفقــة أبرمتها تلك الشــركات مع 
إدارة »فيس بوك« بنحو ســري، ومت تسميتها »اللوائح 

البيض«.
ويتضمن االتفاق بني »فيس بوك« والشــركات املوقعة 
على اتفاق »اللوائح البيض«، وصول تلك الشركات إلى 
قائمة أصدقاء املســتعمل وأرقام الهاتف، كما تتيح 

رابًطا يقيس قرب العاقة بني املشتركني.
مــن جهتها، رفضت إدارة موقع »فيــس بوك« ما جاء 
في تقرير الصحيفة، وقالت إن به مغالطات، وأضافت 
أنها منحت الشركات في 2014 مهلة عام واحد حتى 

.API تنتقل إلى واجهة البرمجة اجلديدة

علماء يحذرون من النوم الطويل
وجد علماء يابانيون أن النوم لفترات قصيرة أو طويلة 
جداً يزيد من خطر اإلصابة باخلرف والوفاة املبكرة لدى 

األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وشملت الدراسة، 1517 شخصاً متت مراقبة حالتهم 
الصحية وعاداتهم اليومية ملدة 10 ســنوات، وأُصيب 
خــال هذه املدة 294 من املتطوعني باخلرف، كما توفي 

282 منهم.
وأظهرت نتائج البحث، بعد أخذ عامل السن واجلنس، 
أن معــدالت اإلصابة باخلرف والوفيات كانت أعلى لدى 
األشخاص الذين كانوا ينامون في اليوم أقل من خمس 
ســاعات أو أكثر من 10 ســاعات، مقارنــة مع أولئك 
الذيــن كانوا ينامــون بني 6 و10 ســاعات يومياً. على 
الرغم من ذلك، يشــير العلماء إلى أن النشاط البدني 
املرتفع لدى كبار السن يعوض عن األثر السلبي لعدم 
االمتثال لساعات نوم معينة، ويجنب املسنني أمراض 

الشيخوخة.

اكتشف أمراضك من »ماوس« الكومبيوتر
أكد باحثون من شــركة مايكروسوفت وجامعة ديوك 
في كارولينا الشــمالية أن طريقة اســتعمال الفأرة 
ميكن أن تساعد على تشخيص مجموعة من األمراض 

املستعصية مثل باركنسون وألزهامير.
ونشــرت صحيفة ديلي ميل دراســة حلل من خالها 
اخلبــراء مبســاعدة الــذكاء االصطناعــي 31 مليون 

 .”Bing“ استفسار في محرك بحث
وقارن معدو الدراسة سلوك األشخاص الذين يهتمون 
بأعراض مرض باركنسون وألزهامير مع أشخاص آخرين 

لم يطرحوا هذا التساؤل.
واتضح أن مؤشــر “املاوس” املرجتــف والتمرير البطيء 
للصفحات وإعادة البحث عن املعلومات نفسها على 
الويب ميكن أن تكون عامات مبكرة على تطور أمراض 

عصبية كباركنسون وألزهامير.

متابعة الصباح الجديد: 
جتد بعض السخرية في مظهر أحّباء 
يرتــدون املابس نفســها ، أو مابس 
بحــروف ناقصــة ال يكملها ســوى 
مابس الطرف اآلخر؛ ليشعر املارة أن 
االثنني ينتميــان لبعضهما؟ إذا كنت 

جتد هذا األمر مضحًكا؛ فهذه القّصة 
من أجلك.

املطرب والشــاعر جينســيس أوردج 
أحب زوجتــه لدرجة اجلنون، ولم يجد 
أمرًا متعارًفــا عليه ليثبت لها حجم 
هذا احلب في قلبه، ولذلك قّرر أن يكون 

ثانية منها، وهو يعني كلمة  نسخة 
»نُسخة« مبعناها احلرفي، فاألمر ليس 
له عاقة باملابس أو أســلوب احلديث 
أو حتــى تبّني املبادئ نفســها ، األمر 
متعّلــق بعمليــة جتميــل تكلفتها 
200 ألــف دوالر حتــى يجعل وجهه 

التضحية  زوجتــه.  لوجه  مشــابًها 
التي أقبل عليها جينسيس لم تكن 
كافية حتى يتشــابه وجهاهما متاًما، 
ولذلك كان على زوجته أن تصل باألمر 
إلى منطقة وســط وجتري هي ايضاً 
ليتمّكن  اجلراحيــة  العمليات  بعض 

اجلّراحون من حتقيق حلمهما الغريب، 
وقــد أجريت لاثنــنْي عملّيات جتميل 
في العــني واألنف والذقن، وشــفط 
لدهــون الوجــه. تلك القصــة التي 
القــرن احلادي  تاريخهــا ملطلع  يعود 
والعشــرين، برغم غرابتها وجدت من 

يهتم بها ويحاول أن يسردها كقصة 
حــب فريدة من نوعها، وجاء هذا على 
يــد اخملرجة الفرنســية مــاري لوزير؛ 
حينما أخرجت فيلًمــا عن قصتهما 
 The Ballad of Genesis« بعنــوان 

and Lady Jaye« في عام 2011.

ملونشريط

أجرى عملية تجميلية ليشبه حبيبته

اللحية والشارب موضة جديدة
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متنزه الزوراء في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

تقرير

أفــاد مصدر بــوزارة النقل ، بتعــرض قطار 
املســافرين النازل مــن بغداد الــى البصرة 
الــى حادث تخريبي متعمد، فيما أشــار الى 
توجيه وزارة النقل إنذاراً للساكنني قرب هذه 

املنطقة«.
وأوضــح املصدر إنــه »في متام الســاعة 3 
املاضــي قامت مجموعة  يوم اخلميس  فجر 
من العابثني بوضع عمــود كهرباء فوق خط 
الســكة جنوب محطة الناصرية مبسافة 5 

كم تقريبا«.
وأضاف، أن »احلادث ادى الى توقف القطار ألن 
االنبوب علق يالقاطرة« ً، مشــيراً إلى »عدم 

تسجيل اضرار بالقطار«.
ولفت املصدر الــى ان »فرقة احلوادث التابعة 
الى وزارة النقل توجهــت نحو املوقع برفقة 
شرطة السكك لغرض املعاجلة، ومت االيعاز الى 
الناصرية للتحقيق بالتفاصيل  مدير سكك 
ومعرفة الفاعلني لغرض محاســبتهم على 
وفــق القانون مــع توجيه االنــذارات جلميع 

الساكنني بالقرب من املوقع«.
ومضــى بالقول: »املؤســف لــه ان قطارات 
املسافرين املتحركة بني بغداد والبصرة، وبني 

بغداد وكربــاء تتعرض نوافذهــا الزجاجية  
يوميا للرجم باحلجارة على وجه االعتياد حتى 

في ايام هذا الشهر الفضيل ».
في حني يقول سائق القطار : اعمل منذ اكثر 
من 20 سنة في السكك احلديد )سائق قطار( 
عندما اصل الى محافظة الناصرية .)) اتخيل 
نفسي الشــيطان .. والناس يؤدون مناسك 
احلج ، ومن خالهــا يقومون بـ رمى اجلمرات 
باحلصيات الســبع التي ترمى في كل جمرة 

من اجلمار الثاث مع بداية أيام التشريق((
ويــردف قائاً : لــم تبق نافذة )شــباك( في 
القطار لم يطلها الرجم باحلجارة أو التخريب 
والكسر !! وكل هذا وانا صابر ومتحمل على  

مضض.
لكــن هنا لم احتمل االمر بلغ الســيل الزبى 
عندما قــام اهالي الناصريــة بوضع )عمود( 
على ســكة الطريــق ، ممــا ادى الى تعطيل 

اجهزة القطار وايقافه.
متسائاً: ال اعرف ملاذا اهل الناصرية يحاربون 
القطار )يكرهونه( هل هذا القطار عائد الى 
جيوش ســابقة » االجنليز«  وما هو السبب 
الذي يجعــل االهالي يقومون بـ رمي احلجارة 

على القطار ؟.

واضاف » شــاهدُت اهالي املنطقة ينتظرون 
قدوم القطار »بشغف« وكأنه » هال العيد« 
نساءاً ورجاالً وأطفاالً .. حتى اتذكر يوماً ما .. 
رجعُت في وقــت متأخر من الليل ، قادماً من 
محافظة البصرة متوجهاً الى بغداد ، وقلت 
في نفســي  احلمداهلل  في هــذا الوقت أن 
االهالي )نيــام( لعلي أعبر تلك القرية بهدوء 
من دون رشــقي باحلجارة مررُت على القرية 
واذا  بي انظر جانباً ، شــاهدُت شاباً يبلغ من 
العمر 30 عاماً ، نزل من ســطح منزله وهو 
يرتدي دشداشــة بيضاء وفي يديه عدد من 
احلصى يركض بأجتاه القطار .. حتى رشقني 

باحلجارة.
ضحك الســائق وتابع :ال اعرف هل هذه تعد 
من )النذور( بـ رجــم القطار ، أم من العادات 
والتقاليد القدمية ، أو للتســلية ؟ وال اعرف 
ملاذا يقبلوّن على هذا التصرف ، ونحن نعيش 
في عصر تطوري حديث ، تتوفر لدينا الكثير 
من وســائل التواصل االجتماعي عبر تقدم 
التكنولوجيــا احلديثــة ، مجالــس تربوية ، 
مــدارس تعليمية ، مؤمترات وتبــادل افكار ، 
دواوين ارشــاد ووعظ .. فلماذا نصّر على هذا 

الفعل !!

مجهولون يضعون عمود كهرباء
بسكة قطار جنوب الناصرية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطاق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكات التــي تتعلــق بعاقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زماؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطاع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
ثمــن رئيــس املكتــب التنفيذي 
للجنــة االوملبية، رعد حمودي، دور 
سفارة اندونيســيا في بغداد من 
خــالل تقدميها كل التســهيالت 
املشــاركة  العراقية  البعثة  امام 
بــدورة االلعــاب االســيوية التي 
ذلك  ســتقام في جاكارتا. جــاء 
خالل اســتقبال حمودي ســفير 
في  انتاريكسو  بامباجن  اندونيسيا 

مقر اللجنة االوملبية.
الذي  اللقاء  وقال حمودي: خــالل 
حضره االمني العام حيدر اجلميلي 
تطور  فــي  البلديــن  رياضــة  ان 
مســتمر وهناك اعجــاب واضح 
من اجلماهير االندونيسية برياضة 
العــراق، وباخلصوص كــرة القدم 
باهتمام  التي حتظــى  العراقيــة 

واسع في جاكارتا .
انتاريكســو،  قــدم  جانبه،  مــن 

شكره وتقديره الى رئيس اللجنة 
االوملبيــة، وامينهــا العــام على 

حسن احلفاوة واالستقبال .
واشار الى ان السفارة االندونيسية 
تقدمي كل  تؤكــد حرصها علــى 
الدعم واالسناد للرياضة العراقية 
التــي نامل ان تكــون حاضرة في 

الدورة باندونيســيا وبقوة وحتقيق 
افضل النتائج التي تلبي طموحات 
الشــارع الرياضي العراقي .. وقدم 
الســفير الى حمودي تعويذة دورة 

االلعاب االسيوية املقبلة.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتاد  املسابقات في  أعلنت جلنة 
القــدم، جدول  العراقــي لكــرة 
مباريات اجلولة الـــ31 من الدوري 
اإلثنني،  اليوم  تنطلق  التي  املمتاز، 
نفط  بني  واحــدة  مبــاراة  بإجراء 

ميسان، وزاخو على ملعب األول.
وقال شــهاب أحمــد، مدير جلنة 
املســابقات في احتــاد الكرة، في 
تصريحــات صحفيــة: »مباريات 
التالي  اليوم  اجلولة تتواصل فــي 

بإقامة 6 مباريات«.

الشــعب  »على ملعب  وأوضــح 
الدولي تقام مباراة الزوراء وامليناء، 
التاجي مباراة  ويستضيف ملعب 
وواصل  اجلنــوب،  ونفط  الكهرباء 
»يواجه الســماوة علــى ملعبه، 
احلسني، ويلتقي أمانة بغداد على 
ويالقــي كربالء،  احلــدود،  ملعبه، 
منافسه اجلوية على ملعب كربالء 
الدولي، فيما يواجه الصناعة على 

ملعبه، البحري«.
وبني »يوم األربعاء، يشــهد اختتام 
3 مباريــات، ففي  اجلولة بإجــراء 

ملعــب الصناعة يلعــب النفط 
أمــام الديوانيــة، ويضيف ملعب 
الشعب الدولي القمة اجلماهيرية 
والطلبة«.  الشــرطة  فريقي  بني 
الوســط  نفط  فريقي  مباراة  أما 
والنجــف فســتقام على ملعب 

النجف«.
الرابعة  املباريات، في  وتقام جميع 
والنصف عصرًا، باستثناء مباريات 
والقوة  وكربــالء  وامليناء،  الــزوراء 
اجلوية، والشرطة والطلبة، ونفط 

ميسان وزاخو في الـ10 مساًء.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
للشباب  الوطني  املنتخب  يواصل 
بكرة اليد استعداداته للمشاركة 
فــي التصفيات االســيوية حيث 
الثانية  املرحلــة  ايام  بدأت قبــل 
املدينة  املقام في  من معســكرة 
الشــبابية التابعة لوزارة الشباب 
حيث من املؤمل ان يقيم املنتخب 

ابتداءا  معســكرا في دولة مصر 
من 14 من هذا الشــهر في حال 
اجلانب  اإلجراءات مــع  مت إكمــال 

املصري.
جاء ذلك من خالل االتصال مع عبد 
ناجي األمني املالي الحتاد اليد، الذي 
اكد في حال تعثر معسكر مصر 
للمنتخب في  آخر  سيكون هناك 

في مدينة كرمنشــاة  إيران  دولة 
على ان تتخلة مباريات جتريبية مع 
منتخبي إيران للشباب والناشئني 
للبطولة  يستعدان  أيضا  واللذان 
االســيوية مــع مباراة مــع ثاني 

الدوري اإليراني.

* إعالم احتاد كرة اليد

بغداد ـ فالح خابط *
الهندي )سودار  واخلبير  املدرب  باشر 
كومــار( تدريباتــه املكثفــة مــع 
بواقع  للكابادي  الوطنــي  منتخبنا 
اليوم صباحية  في  تدريبية  وحدتني 
ومسائية في املعسكر املقام حاليا 
فــي مدينــة الديوانية اســتعدادا 

لالستحقاقات اخلارجية املقبلة.
وقــال حميد نعمــه احلمداني آمني 
الكابادي  ان جلنة  الكابادي  سر جلنة 
تعاقدت مع املــدرب واخلبير الهندي 
لالشــراف علــى تدريــب منتخبنا 

الوطني للكابادي في بطولة العالم 
ودورة األلعاب اآلسيوية في جاكارتا 

والبطوالت القارية املقبلة.
وأضــاف احلمداني ان املدرب الهندي 
كومار يحظى بســمعة طيبة في 
رياضــة الكابــادي على املســتوى 
الهند  العاملي وحقق مــع منتخب 
العديــد مــن البطــوالت واأللقاب 
العامليــة، مشــيرا أن أعضاء االحتاد 
بعدة  قامــوا  للكابــادي  املركــزي 
املنتخب وحثوا  إلى معسكر  زيارات 
الالعبني واجلهاز الفني واإلداري على 

بذل اجلهود في االلتزام ب التدريبات  
من أجــل رفع العلــم العراقي في 
احملافــل الدوليــة وحتقيــق أفضل 

النتائج.
وبني ان برغم ارتفــاع درجات احلرارة 
وصيام شــهر رمضان املبارك اآل أن 
جميع الوفد لديهم اإلصرار والعزمية 
النتائج الطيبة واحلفاظ  في حتقيق 
علــى النتائــج التــي حتققت في 

املشاركات السابقة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الكابادي

زغرب ـ عدي صبار*
حقــق منتخــب شــباب العــراق 
للصاالت فوزاً مســتحقاً على نادي 
دينمو زغرب صاحب الترتيب الثالث 
في الدوري الكرواتي، بســتة أهداف 
مقابــل هدف واحــد، فــي املباراة 
الودية التي جرت مســاء أمس األول 
على صالــة دينمــو الرياضية، مع 
القصير  التدريبي  املعســكر  ختام 
الدولية  الذي يسبق بطولة كرواتيا 

الودية.
من جانبه، أكــد رئيس الوفد يحيى 
زغيــر ، ان فوز شــبابنا اليوم، يتوج 
اجلهــود الكبيرة التــي بذلت خالل 
مثالية  انطالقة  ويشكل  املعسكر، 

قبل خــوض غمار بطولــة كرواتيا 
الدولية الوديــة، واضاف: ما زلنا في 
بداية الطريــق، والفوز اعطى دافعاً 
الفني  وجلهازه  للمنتخــب  معنوياً 

الذي بذل كل ما
وعــن االداء امام نــادي دينمو زغرب  
ذكر املــدرب علي طالــب محمد ، 
اغلب  كان مستوى املنتخب مقنعاً 
فتــرات اللقاء ، وقــد ظهرت بعض 
التي ســنعمل  الســلبية  النقاط 
علــى معاجلتها قبــل الدخول في 
البطولة ، لكــن العرض الفني جاء 
متميــزاً فــي اجململ امــام منافس 
قــوي ويتمتع بســمعة طيبة على 
الصعيد االوروبــي ، مؤكداً : ان هذا 

االنتصار بني مدى االنسجام الكبير 
الذي وصل اليه الالعبني وهضمهم 

للتكيتيك الذي وضع لهم .
 وشــد وفد منتخبنــا الرحال أمس 
إلى مدينــة بورينــج، التي تضيف 
البطولــة الدوليــة الوديــة، حيث 
االثنني،  اليوم  منافســاتها  تنطلق 
العراقي  الفريــق  يخــوض  أن  بعد 
األرض  أمــام صاحب  مبارياته  اولى 
ويوم  واجلمهــور منتخب كرواتيــا، 
غٍد يقابل بولنــدا ويختتم مباريات 
اجملموعــة األولى بعد غــٍد األربعاء 

مبواجهة صربيا.

* إعالم احتاد الكرة

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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بغداد ـ الصباح الجديد:

انطلقــت مســاء أول أمس في 
قاعــة صــالح الديــن، بفنــدق 
بطولة  بغداد،  وســط  امليريديان 
بغداد الدولية االولى باملبارزة، فئة 
ينظمها  التي  العربي،  الســيف 
االحتاد املركزي للعبة حتت شــعار 
) العــراق واملســتقبل(، مبباركة 
وزارة الشــباب والرياضــة/ دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات واملركز 
الرياضية،  للموهبــة  الوطنــي 
وبتوجيــه من اللجنــة االوملبية 
الوطنية، والبطولة تأتي اقامتها 
في اطــار إعالن بغــداد عاصمة 

الشباب العربي لعام 2020.
البطولة تقــام للمرة االولى منذ 
العــام 1990، وجترى املنافســات 
باجواء  التــي تســتمر يومــان، 
رائعة، حيث  بغداديــة  رمضانية 
في  املشــاركة  الوفود  اشــادت 
االجــواء األمنة التي تشــهدها 

بغداد السالم.
رئيــس احتاد املبارزة، زياد حســن، 
قــال ان البطولــة، التــي تقام 
للســنة األولى، تشهد مشاركة 
وتركيــا  وإيــران  اليونــان   ( دول 
وسوريا واملغرب وكرواتيا وأرمينيا، 
باالضافــة إلى العــراق، فيما لم 
يصل حتى االن منتخبي الكويت 
العراقي،  االحتاد  ان  مبينا  ومصر(، 
قرر الساح مبشاركة العبان لكل 

منتخب.
احتاده شــكل  ان  وذكر حســن، 
العاملة من اجــل اجناح  جلانــه 
املنافســات، فيما مت اســتقدام 
مجموعة مــن احلكام من العرب 
منهم  البطولة،  في  للمشاركة 

عرب وأجانب، إلــى جانب احلكام 
الدوليني.

لقرءاة  بالوقوف  بــدأت  البطولة 
ســورة الفاحتة ترحما على ارواح 
العربية،  واالمة  العراق  شــهداء 
فيمــا مت عزف النشــيد الوطني 

املنافســات  ببدء  إيذاناً  العراقي 
بني  والندية  باإلثــارة  متيزت  التي 
العبي جميع املنتخبات املشاركة، 
إلى  املشــاركون  يتطلــع  حيث 
تأكيد التفوق والعبور نحو األدوار 

النهائية للبطولة.

التنسيقية  اللجنة  رئيس  واشاد 
باجلهود  مجيــد،  فؤاد  للبطولة، 
املشتركة التي تهدف إلى حتقيق 
مقدرة  وتأكيد  للبطولة  النجاح 
العراق علــى تضييف البطوالت 
بالوفود،  احلفــاوة  مــع  وجناحها 

ووجد االشقاء واالصدقاء االجواء 
وتوفر جميع متطلبات  مطمئنة 

اإلقامة في بغداد السالم.
فــي حني عبــر مــدرب املنتخب 
الســوري، يحيــى الزيــن، عــن 
إلى  بزيارته  الكبيــرة  ســعادته 
بلــده الثانــي العراق بحســب 
وصفــه للمرة االولــى، مبينا ان 
جميع النقــاط اخلاصة بالنجاح 
الدولية مت تهيئتها من  للبطولة 
احتــاد اللعبة العراقــي واللجان 
املشرفة على البطولة وهذا مينح 
اجلميع الدافــع من اجل احلصول 
تقام  التي  البطولــة  على كأس 
في بغــداد بعد انقطاع دام لـ 18 

عاماً.
فيما، اشــار عضو املالك التدريبي 
ملنتخبنا الوطني، باســم محمد، 
إلــى ان البطولة تعد نقلة مهمة 
العبة،  احتــاد  عمل  مســيرة  في 
وتضييــف البطــوالت الكبيــرة 
تؤكد جدارة العراق على التنظيم 
والنجــاح وايصــال رســائل إلى 
العالم ان بغداد وبقية محافظات 
عراقنا العزيزة جاهزة الســتقبال 

البطوالت الرياضية.
وتابع ان العبي املنتخب متكنوا منذ 
البداية من اثبات جدارة كبيرة في 
بطولة  ستكون  حيث  املنافسات، 
بغداد الدولية فرصة لتعزيز اعداد 
املنتخب العراقي للمشــاركة في 
بطولة آســيا املقررة فــي تايالند 

منتصف شهر حزيران املقبل.

8 دول تتنافس في بطولة بغداد الدولية للمبارزة
عاصمة السالم تحتفي باألشقاء واألصدقاء

جانب من البطولة

األوملبية تثمن جهود سفارة أندونيسيا
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الجنرال.. ضحية العيد
في أول اجتماعاته بعد انتهاء )معركة( االنتخابات غير 
املتكافئة، قام احتاد كرة القــدم املركزي باعالن بحثه 
عن مدرب أجنبي ليقود أســود الرافدين في نهائيات 
أمم آســيا التي تضيفها دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مطلع شــهر كانون الثاني املقبل، وبقراره، فان احتادنا 
)املوقر( يبدو جعل من اجلنرال، باســم قاسم، ضحية، 

ونحن على ابواب عيد الفطر املبارك!!.
قراراً متسرعاً، نعم، فالكابنت باسم قاسم، وليس من 
باب الدفاع عنه، فقد مضى مســيرة جيدة سواء في 
املباريات االخيرة لرحلة التصفيات او التجريبيات التي 
اعقبتها، لذلك فــان املكافئة التي كان ينتظرها هي 
جتديــد تعاقده، ال ان يتم البحث عن مدرب جديد بديالً 

عنه!.
احتاد الكرة، الذي اقصى جنوم، كان دخولهم إلى الهيئة 
العامة في أقل تقدير ســيبعده عن االنتقادات، حيث 
فصل مقاســات جاهزة تتالئم مع تشــبثه باملقاعد 
الوثيــرة التي درت على اعضائه خيــراً وفيراً.. فضمن 
باكورة اجتماعاتها بتشــكيلته القدمية اجلديدة، اول 
أمس، إعادة النظر باملالكات التدريبية والفنية واإلدارية 
جلميــع املنتخبات.. ترى هل سنشــهد االســتعانة 
باملتخصصــني ممــن يعملــون حقيقة فــي الفئات 
العمرية من خبراء ومتخصصني، وال سيما الكفاءات 
التي عادت مــن دول األحتراف ومتلك رصيــداً متميزا 
في التعامل األبوي و)االخالقي( مــع اجليل اجلديد؟؟؟.. 
تساؤالت مشروعة، اشك في احلصول على أجوبة من 

أهل الشأن!.
املدربون، انفســهم، لن يرضخوا ملبدأ تداول الكرسي 
ســلمياً، فهنالك، مصالح واخوانيــات، يعلو فوقها 
صوت الوعيــد والتهديد، هذه النقاط وغيرها نضعها 
امام جلنة املنتخبات التي ســيتم اعادة تشــكيلها 
بحســب املقررات، هل ســتكون قادرة على األطاحة 
مبدربني ثبتوا اقدامهم في العمل ضمن قافلة االحتاد، 
ســواء بانتهاج حرب التصريحات، اوبسنوات اخلبرة او 

اإلجناز!!.
االجدر باحتاد الكرة، االستعانة، بنجوم مت تهميشهم، 
رمبا فشــلوا بالسباق االنتخابي، عن عمد، او مت حتجيم 
دورهــم بعد ان بلعوا طعــم »االنتخابات« املر، فظلوا 
الطريق، ال هــم ضمن املركب االحتــادي، وال مع كتلة 
املعارضة!!. لكن مجرد اعالنهم خوض الســباق، يعد 
شجاعة بحق، حاولوا فك طالسم اللعبة، او النفاد إلى 
موقع في التشــكيل االحتادي، وضرب اجلدار السميك، 
واملتراص، وبرغــم أن احملاوالت كانت فاشــلة، اال انها 
إيذاناً لتكون نقطة لتعزيز ثقة النجوم بانفسهم في 
التحضير املبكر لدخول الصراع االنتخابي شريطة ان 
يتقنوا اجلوانب اخملفيــة في مرحلة ما قبل االنتخابات 

والذهاب الى صناديق االقتراع.
واهلل املستعان على من يلعب مبقدرات الكرة العراقية 
ويستغل نفوذه وسيطرته على مقاليد األمور من دون 
مراعاة للنهوض بواقع كروي يعتمد اإلدارة والتخطيط 
ووضع الرجل املناســب في املكان املناســب الفرصة، 

اوبداعة شراكة اإلعالم في الوصول إلى اإلجناز!!
وما دامت القافلة االحتادية بامان، ببركة أصوات الهيئة 

العامة، فليضرب األخرين رأسه في أقرب حائط!!.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ينطلق دوري التأهيلــي جملموعة بغداد املؤدي الى دوري 
الدرجة املمتازة للموسم املقبل يوم 20 حزيران اجلاري، 
وفقاً لقرعة املنافسات التي اجريت امس في مقر احتاد 

الكرة.
املتأهلة مــن مجموعات  الثمانية  الفرق  وســتلعب 
بغداد دورياً ملرحلة واحدة ينطلق يو م 20 اجلاري ويتأهل 
اول 3 فــرق يضاف اليها نادي الكــرخ للعب في االدوار 

احلاسمة.
واســفرت القرعة عن لقاءات اخلطوط واملهندســني 
والصليــخ يالقي شــباب العدل واالتصــاالت يواجه 

الدفاع املدني، والصناعة يلعب امام اجليش. 

تأهيلي بغداد.. 20 الجاري 

العواصم ـ وكاالت:

انتصاراً  املغربــي  املنتخــب  حقق 
كبيــراً، أول أمــس، على حســاب 
لنهائيات  3-1 اســتعداداً  إستونيا 

.FIFA 2018 كأس العالم روسيا
وسجل كل من يونس بلهندة )11( 
وحكيم زيــاش )38 من ركلة جزاء( 
ويوسف النصيري )72( أهداف أسود 
األطلس فيمــا دّون اتس بوريي )76( 

هدف إستونيا الوحيد.
وهو الفــوز الرابــع للمغرب ضمن 
العاملــي  للعــرس  اســتعداداته 
بعدمــا كان تغلــب علــى صربيا 
2-1 في تورينو فــي 23 أذار املاضي 
وأوزبكســتان -2صفــر فــي الدار 
البيضاء في 27 منه قبل أن يسقط 
في فخ التعادل أمام أوكرانيا صفر-
صفر في 31 أيار ، ثم هزم سلوفاكيا 

2-1 في 4 حزيران.
وبكر »أســود االطلس« في افتتاح 
أيوب  مــن  متريرة  بعد  التســجيل 
الكعبي إلى بلهنــدة الذي تابعها 

بيمناه من مســافة قريبة في قلب 
املرمى )11(.

وحصــل أمني حــارث علــى ركلة 
جزاء إثــر عرقلته من قبل ماركوس 
يورغنســون انبرى لها زياش بنجاح 

معززاً تقدم املغرب )38(.
وفي الشوط الثاني، أكد النصيري، 
املغربي  املنتخب  فــوز  بديل حارث، 
بالهدف الثالث مستفيداً من متريرة 
يونس بلهنــدة )72( قبل أن يقلص 

بوريي الفارق )76(.
وأوقعت القرعة املغرب في اجملموعة 
الثانية، وستكون مباراته األولى مع 
إيران في 15 حزيــران قبل أن يواجه 
البرتغال )20 منه( ثم إسبانيا )25( 

في الدور األول.
مــن جانبه، أنهــى منتخب تونس 
لنهائيات  استعداداته  القدم  لكرة 
مونديال 2018 في روســيا بخسارة 
مشــرفة أمــام نظيره اإلســباني 
صفــر1-، أول أمــس،  فــي مدينة 

كراسنودار الروسية.
وسجل ياغو أسباس الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 85 بعد أن تلقى كرة 

مناســبة داخل املنطقة من دييغو 
كوستا تابعها بيسراه من مسافة 

قريبة في مرمى أمين املثلوثي.
وتأتي خســارة تونــس التي تلعب 
في  الســابعة  اجملموعــة  ضمــن 
املونديال إلى جانب بلجيكا وانكلترا 
وبنما، بعد تعادلني مع البرتغال 2-2 

وتركيا صفر-صفر.
مــن جانبهــا، حققــت إســبانيا 
املرشــحة دائماً للمنافســة على 
اللقب، فوزاً صعًبا على تونس بعد 

تعادلها مع سويسرا 1-1.
التي  إســبانيا  واختلف مســتوى 
الثانية مع  تلعب ضمن اجملموعــة 
فترة  في  وإيــران،  واملغرب  البرتغال 
االعداد األخيرة عما كانت عليه حال 
تغلبت  قبل شــهرين حيث  أدائها 
على األرجنتني وصيفة البطلة 1-6 

في آذار املاضي.
األســطورة  أكد  أخــرى  من جهة 
جنم  ميســي،  ليونيل  األرجنتينية 
برشلونة اإلسباني، أن منتخب بالده 
ليس مرشــًحا للتتويــج ببطولة 
املقرر   ،2018 روســيا  العالم  كأس 

انطالقها يوم اخلميس املقبل.
وقال ميسي في تصريحات نشرتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »نحن 
العالم،  كأس  لبطولة  متحمسون 
ونســتعد جيدا خالل هذه الفترة، 

خاصة أننا منلك العبني عظماء«.
التاجنو:  منتخــب  قائــد  وأضــاف 
»سنقاتل في املباريات، مثل أي فريق 
آخر فــي البطولة، حتى لو لم نبدأ 

كمرشحني للفوز باللقب«.
وواصل: »الفريق األفضل يصل دائما 
بشــكل جيد للغاية، مع مستوى 
كبير، وشــخصيات كبيــرة، ولكن 
املونديال  نلعب  أننا ســوف  أعتقد 

بصورة جيدة«.
واختتم البرغــوث تصريحاته قائالً: 
لكأس  بطــوالت  بثــالث  »مــررت 
العالم، وهناك حاالت مختلفة في 
أنني  واحلقيقة  البطوالت،  كل هذه 
متكنت في كل منها من استخالص 

نتائج إيجابية«.
وتقع األرجنتني في اجملموعة الرابعة 
باملونديال رفقة أيســلندا وكرواتيا 

ونيجيريا.

ميسي: األرجنتين ليست مرشحة للقب المونديال

المغرب يضرب بقوة.. وتونس تبث الشك في إسبانيا برغم الهزيمة

تقرير

من لقاء إسبانيا وتونس

»األولمبية« تشّيد بدعم سفارة 
أندونيسيا لبعثة العراق في اآلسياد

مباراة واحدة في الجولة 31 لممتاز الكرة

معسكر خارجي لـ»شباب اليد« 

كومار يبدأ إشرافه على منتخب الكابادي
»ليوث الصاالت« يهزمون زغرب بسداسية



الصباح الجديد - وكاالت:
دخلــت اجلامعــة األميركية في 
لألرقام  غينيس  موسوعة  بيروت، 
علم  أكبر  خالل  من  القياســية، 

مصنوع من دفاتر مدرسية.
وصنع العلم اللبناني على امللعب 
األخضر في حرم اجلامعة، على يد 
مجموعة من الطالب في مشروع 
 Share( العلم"  "شــارك  بعنوان 

.)The Flag
كما شارك مجموعة من األساتذة 

في  والعاملــن  واإلداريــن 
اجلامعة، في صناعة العلم.
ومت التبــرع بســتن ألف 
في  الســتعمالها  دفتر، 

من  العلــم،  صناعــة 
من  كبير  عــدد  خالل 
اللبنانيــة  املــدارس 
بهــدف  الرســمية، 
دعم  في  االســهام 
الرســمي  التعليم 

في لبنان.

فريال حسين

حياتنا، في األساس، مجموعة من العادات...
وتصرفاتنا نتيجة لعاداتنا...

ومدى جناحنا أو فشــلنا يرتبط مبــا نفعله مراراً 
وتكراراً ألنه يشكل، في نهاية املطاف، شخصيتنا، 

ويعمق مفاهيمنا ومواقفنا وقناعاتنا. 
وثمة عادات جيدة، وعادات سيئة ..

والعادات الســيئة ال تخص الشخص وحده بل 
اآلخرين مبــا فيهم األهل واألصدقــاء ألنها تثير 
انزعاجهم وحتى اشــمئزازهم، فيأخذون عنها 
نظرة قامتة، لذلك يتم حتديد العادات الســيئة 
من خالل إجمــاع اجملتمع، وبناء علــى تأثيراتها 

السلبية.
وقــد أدرج مختصــون من أطبــاء وعلماء نفس 
وباحثن اجتماعين 283 عادة ســيئة تنتشر بن 

الناس في مختلف اجملتمعات البشرية.
من العادات الســيئة ما هو بســيط مثل خلع 
األحذية في غــرف النوم، وما هــو معتدل مثل 
تناول العشاء أمام التلفزيون، وما هو خطير على 
الصحة، سواء العقلية أو اجلسدية، كالتدخن، 
وقضــم األظافــر، واالدمــان على املشــروبات 

الكحولية. 
والتخلص من العادات الســيئة أمر صعب حقاً، 
لكن هنــاك العديد من الوســائل للســيطرة 

عليها، والتخفيف من آثارها على األقل.
ومهما كانت الوسائل والطرق التي نستخدمها 
علينا أوالً إقناع أنفســنا بأن هذه العادات سيئة 
بالفعل، فنحن منيل إليها دون التفكير بأضرارها 
وإمنا جملرد أنها متنحنا شــيئاً من الراحة أو املتعة. 
وإذا لم نتمكن من إدراك مدى سوء العادات التي 
منارسها، ســتظل ملتصقة بنا بشــكل دائم، 
ويصبح من املستحيل كسرها والقضاء عليها.

إن العــادة اجليدة أو الســيئة، مع مــرور الوقت، 
تتحــول إلى منط من أمناط الســلوك، وكســر 
األمناط السلوكية يشكل املفتاح لكسر العادات 
نفسها. فعندما يكون هناك محفز واضح لبدء 
النمط كتدخن ســيجارة أو عــض أظفر تكون 
أو اإلجهاد،  بالتوتر  املشغالت نفسية كالشعور 
وفي أحيان أخرى تكون على العكس، إي مدفوعة 
بالبطر أو امللل، فالنظــر إلى التلفزيون واألريكة 
يستدعي إلى أذهاننا صورة الشخص املسترخي، 
الهــادئ البال، والبعيد عــن كل البعد عما يثير 

اخلوف أو القلق. 
تبدأ عملية كســر العادات الســيئة من خالل 
التفكير في ســلوكيات محددة قابلة للتنفيذ، 
أي استبدالها بعادات جديدة إيجابية ومحايدة، 
كأن نضــع أحذيتنا في خزانة خاصــة، ونتناول 
األكل على طاولة الطعــام، وننتبه إلى صحتنا 
قبل الشــروع بالتدخن، ونحد من اإلنفاق على 
فــورة التســوق، ونحــرص على الوقــت وعدم 
إضاعته على اإلنترنت، ونتحاشى اللعب باألنف 
أو األسنان ولعق األصابع، واألكل بالفم املفتوح، 
والتحدث بصوت عال في األماكن العامة، ومنتنع 

عن الكالم عندما نكون في السينما أو املسرح.
مبثل هذه النماذج الســهلة، ميكننا الوصول إلى 

النماذج الصعبة وتغييرها.

تغيير البد منه

آل  العاملي  النجــم  أعلن 
باتشينو، انضمامه لفريق 
 Once Upon عمل فيلــم
 ،a Time In Hollywood
من  العديــد  مبشــاركة 
النجــوم، و حتــت قيــادة 
كويننت  العاملــي  اخملــرج 
ترانتينــو،  ويشــارك في 
الفيلــم اجلديد  بطولــة 
مع النجمــن ليوناردو دي 
كابريو، وبراد بيت بحسب 

.deadline موقع
مــن املقرر طــرح الفيلم 
في التاسع من أغسطس 
عــام 2019، أي بعــد 50 
علــى  بالضبــط  عامــا 
جرمية مقتل شــارون تيت 

آنذاك  الواعــدة  النجمة 
أصدقائها  مــن  وأربعــة 
مــن قبل ســفاح. وتدور 
 Once Upon a أحــداث 
في   Time In Hollywood
1969 بشــأن جرائم  عام 
السفاح األميركي تشارلز 
مانسون، الذى قتل شارون 
تيت في الـ26 من عمرها.

فيلــم  صنــاع  حــذف 
مشــاهد   Ocean's 8
بسبب  دميون  مات  النجم 
تصريحاته الســاخرة من 
التحرش  رفــض  حركــة 

.me too املعروفة باسم
 يأتي ذلك بعد أن احتضنت 
العرض  نيويــورك  مدينة 
 Ocean's لفيلــم  األول 
جماهيــري  بحضــور   8
وإعالمــي ضخم، وحضور 

جنمات الفيلم الكبار.
ســاندرا  االفتتاح  وحضر 
بولوك، وآنا هاثويي، وكيت 
بونهام،  وهيلن  بالنشيت، 
فرقــة  وبقيــة  وريهانــا، 
عن  املقتبسة  "العصابة" 

كلوني  جورج  فيلم  قصة 
الشهيرة.

يلحــق  أن  املقــرر  ومــن 
بالعــرض األول للفيلــم 
العروض  مــن  مجموعة 
بعدد من املــدن األوروبية، 
جنمات  بحضور  وسيكون 
الفيلم أيضــا، من بينها 

برلن، ومدريد، ولندن.

تقــدم مي عــز الدين في 
دورا  "رســايل"  مسلسل 
حيث  من  ومختلفا  جديدا 
االطاللــة، ففــي أغلــب 
املشــاهد تظهــر مرتدية 

حجاب ومالبس واسعة.
من  مــي  جمهور  وأبــدى 
الفتيات إعجابه بإطاللتها، 
كثيرة  رسائل  لها  وأرسلوا 
يطالبونهــا فيها بتصوير 
طريقة  لتريهــم  فيديــو 
لفهــا للحجاب وتخبرهم 
مالبس  اشــترت  أين  "من 

الشــخصية" وردت مــي 
علــى جمهورها من خالل 
صورة عبر حســابها على 
فيها  أظهرت   Instagram

الرسائل التي تتلقاها.

آل باتشينو

مي عز الدين

مات ديمون

أخبــارهــــــــــم

علي إبراهـيم الدليمي
بأنَّ  الذي ملسناه جلياً، يقول  الواقع 
كثيرا من اخلطاطن الذين درســوا 
اخلط العربــي، تخرجوا من معطف 
هاشم  العراقي  اخلطاط  مدرســة 
البغــدادي ، ومــن خالل كراســته 

الشهيرة )قواعد اخلط العربي(.
 ،1961 عــام  الكراســة  صــدرت 
أنواع  ووضع فيهــا قواعد جميــع 
اخلط العربي، وقياســاته الدقيقة، 
كحــروف مفردة أو مركبــة، مزينة 

بلوحاته الرائعة التركيب.
أشتهر البغدادي بغيرته على قواعد 
وضبطها،  العربــي  اخلــط  وأصول 
وعدم التســامح في تغيير صورته 
اجلمالية، ولو تفحصنا ملياً مسيرة 
البغدادي الفنية، سنلتمس بوضوح 
أنه قد رسم مالمح متميزة خاصة 
لصــورة كتابــة احلروف، مــن دون 
املســاس أو اإلختالل في قواعدها، 
كما هو فــي خط الديوانــي مثالً، 
الــذي رســمه على وفــق طريقة 
خاصة، والــذي يختلــف متاماً عن 
الــذي عرفناه من  الديواني  اخلــط 
للخطــاط  الديوانــي  كراســات 
املشهور مصطفى غزالن، أو ديواني 

األتراك.
إن مثل هذا اإلبداع لم يأت بطريقة 
إعتباطيــة، بل جاء وليد مســيرة 
طويلــة مليئــة بالصبــر العنيد، 
والتضحية اجلادة، والولع الشــديد، 
وحبه لفن اخلط، وقدسيته الدينية 
ملكانة احلرف التي اخذها منذ صباه 
للقرآن  وحفظه  تعلمــه  من خالل 

الكرمي على يد )املاللي(.
 لم يتشــتت البغدادي منذ بداياته 
فــي هوايات أخــرى، فقد صب جل 
جهده ووقته الســتقصاء أســرار 
والغاز فن اخلط حصراً، واجادته أنواع 
إجادة  بضروبها  العربيــة  اخلطوط 
تامــة، كل ذلك جعــل خطه ميتاز 
جمالية  وتنسيق  والرشاقة  بالقوة 
املوضوعــات  وتكويــن  التركيــب، 
وزخرفية  الفنية بأشكال هندسية 
متناســقة فنياً وفكرياً، فضالً عن 
جعــل كتاباتــه املتناظــرة ايقاعاً 
موســيقياً جميالً ذا قيمة جمالية 

عالية.
1937، عــن خطاطاً  فــي ســنة 

مســتخدماً في مديرية املســاحة 
العامة، حيــث ألتقى هناك بحكم 
عمله مع اخلطاطن املبدعن أمثال 
صبري الهاللي، وعبد الكرمي رفعت، 
وغيرهــم، حتى ســنة 1960 حيث 
نقل مالكه إلى وزارة التربية، واختير 
رئيساً لفرع اخلط العربي والزخرفة 
في معهــد الفنون اجلميلة ببغداد، 
وفيــه تتلمذ على يــده العديد من 

الطالب املوهوبن، ومتيز بعضهم.
في ســنة 1944 ســافر إلى مصر 
اخلطوط  حتســن  ملعهد  لينتسب 
بالقاهــرة، وقــد عــرض عليهــم 
)اإلجــازة(، وقدم كذلــك مناذج من 
خطوطه، فنالت إعجاب األســاتذة 
املشرفن على املعهد، واتخذت إدارة 
املعهد قراراً مبشاركة البغدادي في 
املنتهي،  للصــف  األخير  اإلمتحان 
فحاز علــى )الدرجة األولى بإمتياز(، 
وقد أجازه اخلطاط الشــهير )سيد 
وكذلك  خاصــة،  إجــازة  إبراهيم( 

اخلطاط )محمد حسني(.
 في الســنة نفســها، طلبت منه 

إدارة املعهــد أن يبقــى فــي مصر 
للتدريس في املعهــد وبراتب مغٍر، 

لكنه أبى.
بهــذه  البغــدادي  يكتــف  ولــم 
الشــهادات الفنية، إذ كان طموحاً 
إلى أبعد نقطة، فســافر إلى تركيا 
التي  الرائعــة  ملشــاهدة اخلطوط 
األتراك  اخلطاطــن  كبــار  خلفها 
أيام العثمانيــن، إذ تأثر باخلطاطن 
األتــراك، وعدهم املثــل األعلى في 

التفوق.
 وهنــاك ألتقى باخلطــاط املعروف 
)حامــد اآلمدي( وهــو آخر عمالقة 
اخلــط التــرك اجمليدين فــي اخلط 
وفنونه، وعرض عليه لوحاته، وكتب 
وأعجب  )اآلمــدي(  فدهــش  عنده 

بخطوط البغدادي أميا إعجاب.
أربعة  من  سلسلة  البغدادي  أصدر 
أجزاء في )خط الرقعة( سنة 1946 
وهــي معدة للتعليــم في املدارس 
اإلبتدائيــة، إال أن إصدار مجموعته 
العربي( سنة  اخلط  )قواعد  الرائعة 
1961، كانت وما زالــت أهم وأرقى 

العربيــة،  للخطــوط  مجموعــة 
ظهرت حتى اآلن في العالم العربي 
واالسالمي.. بل تعد مبنزلة )مدرسة( 

إبداعية وتعليمية شاملة.
التي يعتــز بها  آثــاره املهمــة  من 
كثيراً)مصحف األوقاف( الذي طبعته 
ببغداد،  العامــة  املســاحة  مديرية 
بإشــرافه علــى نســخة للخطاط 
محمد أمن الرشدي، ثم أعيد طبعه 
فــي املانيا مرتن، وقد قــام بتذهيبه 
وترقيم آياته، وكتابة عناوين الســور، 
واألحزاب، والســجدات، كما صنع له 
زخرفــة رائعة لفاحتــة الكتاب وأول 
حتفته  بحق  فكان  "البقرة"،  ســورة 
وصل  وقد  والنفيسة،  النادرة  الفنية 
إليه )وســام تقدير( مــن البابا لفنه 
الذي أستعمله في زخرفة املصحف 

الشريف الذي طبعه في املانيا.
من  الكثير  البغــدادي،  زيــن  كذلك 
املساجد في بغداد وأماكن أخرى في 
العــراق بأروع مارصعتــه أنامله من 
خطوط الكتابة على سطور احملاريب 

والقباب واملآذن.

هاشم الخطاط .. المدرسة البغدادية 
الخاصة في الخط العربي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحد أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
تعــود النجمة ياســمن عبد 
العزيز للمنافسة خالل موسم 
عيد الفطر املبــارك، من خالل 
فيلم "األبلــة طم طم" املقرر 
طرحــه في مجموعــة كبيرة 
مــن دور العرض الســينمائي، 
بدًءا من يوم اخلميس املقبل، اذ 
تقدم ياسمن من خالل "األبلة 
طم طــم" وجبة ســينمائية 

ومختلفة،  جديــدة  كوميدية 
وفي الوقت نفسه حتمل روحها 
التي تعود عليها اجلمهور خالل 
األعمال املميــزة التي قدمتها 
الذي  الفنــي  خالل شــوطها 
شهد العديد من النجاحات، إذ 
تعد هي النجمــة األكثر حًظا 

وجنومية في شباك التذاكر.
للفيلم،  الرسمي  االعالن  ونال 
و"البرومو" اخلاص به، إشــادات 

كبيرة مــن جمهــور النجمة 
الكبيرة علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
من  العديد  الفيلــم  ويتضمن 
املشــاهد الكوميدية املتنوعة 
فنانن  علــى  اعتمــدت  التي 
الكوميديا منهم  باع في  لهم 
امليرغني،  وحمدي  فؤاد،  بيومي 

وأمين وتار، وغيرهم.
يذكــر أن فيلــم "األبلــة طم 

يشارك  طم" 
بطولته  فــي 

جانــب  الــى 
ياســمن  الفنانة 

شــادي  العزيز،  عبد 
وخالــد  ألفونــس، 

,ســامي  منصــور، 
مغــاوري، ومصطفــى أبو 

ســريع، وتأليف أمين وتار، ومن 
إخراج على إدريس.

ياسمين عبد العزيز تعود 
املنتجات للجمهور بـ" األبلة طم طم" توزيع  شركة  باشرت 

النفطيــًة بالتعــاون مع ادارة 
مصفى قيــوان بتأهيل وإعادة 
أبنية  وصبغ  وصيانــة  إعمار 
فــي  املســنن  رعايــة  دار 
عن  فضال  الرشاد،  منطقة 
واالجهزة  باألثاث  جتهيزها 
وغير   واالسرة  الكهربائية 
االحتياجات  مــن  ذلــك 

الضرورية.
شركة  عام  مدير  وقال 
املنتجــات  توزيــع 
كاظــم  النفطيــة 

النفــط جبار  وزيــر  ان  مســير 
شــركتنا  الى  اوعز  قد  اللعيبي 
شــاملة  وإعمار  تأهيل  بإعــادة 
املســنن فضال عن  دار  ألبنيــة 
واملياه  التبريد  بأجهــزة  تزويدها 
والثالجــات والتلفزيونات واالثاث 
وأســرة النــوم وغيــر هــا من 

املستلزمات الضرورية  
وتاتي هذه  الــدار،  التي حتتاجها 
اخلطوة في ظل اهتمــام الوزارة 
بتلبيــة احتياجات املؤسســات 
الصحيــة والتعليمية واخلدمية 

واالنسانية وغيرها.

من جانبه قــال معاون مدير عام 
ان كلفة  الشركة حسن طالب 
مشــروع التأهيــل الــذي ينفذ 
بإشــراف ومتابعة وزيــر النفط 
تبلغ اكثر مــن 130 مليون دينار، 
الشــركة  ان  طالــب  واضــاف 
ســتقوم بتوزيع كســوة العيد 
املتكاملة على ساكني الدار قبل 

حلول عيد الفطر املبارك. 
يذكــر ان دار رعاية املســنن في 
بغــداد تعاني منذ عقود من قلة 
التخصيصــات املاليــة والدعم 
املطلوب من قبل اجلهات املعنية.

تأهيل شامل لدار رعاية المسنين في الرشاد

بغداد - الصباح الجديد:
بتأريخ السادس من حزيران 
الباحثــة  نالــت   ،2018
شــهادة  عليمة  طبيــب 
امتياز  بدرجة  املاجســتير 
واللغات،  اآلداب  كلية  من 
جامعة محمد الشــريف 
أهراس  ســوق  مساعدية، 
)الفكر  )اجلزائر( عن رسالتها 
أديب كمال  الصوفي في شعر 

الدين: "في مرآة احلرف" أمنوذجا( 
القديرة  األســتاذة  وبإشــراف 
غزالن هاشــمي. اجلدير بالذكر 
أن العديد من رسائل الدكتوراه 
عن  نُوقشت  قد  واملاجســتير 
جتربة الشاعر أديب كمال الدين 
الصوفية احلروفية، ومجاميعه 
العشــرين  قاربت على  التــي 
العراق  جامعات  في  مجموعة 

وتونس وإيران واجلزائر.

منى خضير عباس:
مؤسسة  اســتحدثت 
العــن طريقة جديدة 
اليتامــى،  ملراعــاة 
م  ا ســتخد با
مــن  مجموعــة 
البرامــج الفنيــة 
ت  ليــا لفعا ا و
 ، فيهيــة لتر ا
إشــراف  حتــت 
مــن  مجموعــة 
والباحثن  األطبــاء 
الذين  االجتماعيــن 
ضمــن  ســيعملون 

#حكايتــي  مشــروع 
التنمــوي الشــامل بعد 

اكتماله .
االعالمي  املصــدر  واكــد 
ســيتضمن  املشــروع  ان 
وورش  للتدريــب،  قاعــات 
الرســم  ملمارســة 
املواهــب  واستكشــاف 
وصقل الهوايات، إلى جانب 
ملشــاهدة  أخرى  قاعــات 
الســينمائية  االفــالم 
الهادفــة،  واملســرحيات 
وعــرض الصــور واللوحات 
إضافة  التعليمية،  الفنية 

طابــق  تخصيــص  الــى 
كامــل للبرامج الترفيهية 
وااللعاب املتنوعة، ويتواصل 
علــى  بأنشــائه  العمــل 
مساحة )1350( مترا مربعا 

في النجف االشرف. 
على  القائمــون  وتفــاءل 
قــدرة  مــن  املشــروع 
االلعــاب املائية واملســبح 
املغلــق والفعاليــات التي 
متحــف  ســيتضمنها 
املتنوعة،  والكتــب  العلوم 
من أحــداث نقلــة نوعية 
املشــروع  أهداف  بتحقيق 

بأقصر مدة ممكنة، ومعاجلة 
انتجها فقدان  التــي  االثار 

املعيل.
"حكايتي"  مشــروع  ويعد 
التنموية  أكبــر مشــاريع 
الشــاملة على مســتوى 
العراق، والذي اقترب العمل 
الهيكل  اكمــال  مــن  به 
لطوابقــه  اخلرســاني 
الثمانية، والــذي يعد أحد 
مشــاريع العن للصدقات 
اجلارية بحســب مــا اجاز 
لهم سماحة املرجع الديني 

االعلى.

فنون وألعاب وسباحة لأليتام

رسالة ماجستير عن الفكر الصوفي 
في شعر أديب كمال الدين

بتوجيه من السيد وزير النفط

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبحت الرســامة الشــهيرة فريدا 
كاهلــو "املكســيكية، التــي أثارت 
فضول نخبة اجملتمــع األميركي" في 
اآلونة األخيرة، رمــًزا مهًما للموضة، 
كثيــرا ما اســتوحى مصممو األزياء 

تصاميمهم من إطالالتها الشهيرة.
 تقول ليزا آرمســترونغ، محرر املوضة 
إن  البريطانيــة:  بإحــدى الصحــف 
دراســة فن فريدا كاهلو، أهم وأفضل 
من توجيــه االهتمام إلــى مظهرها 

وحسب.
وتضيف ليزا: "في العام املاضي، مثل 
اآلالف مــن قبلي، قمت بزيــارة منزل 

ال كاســا أزول في حي ســكني أنيق 
في مكســيكو سيتي في املكسيك، 
حيث ولدت فريدا كاهلو فيه ألســرة 
متوســطة فــي عــام 1907 وحيث 
عاشت هي وزوجها دييغو ريفيرا حتى 
وفاتها عام 1954، ومثل اآلالف شعرت 
وكأنني لدي اتصــال خاص معها في 

هذا املكان".
 وبينت: "أنه نوع من املتاحف اخلاصة، 
لننظــر أين عاشــت فريــدا ودييغو، 
وما شــكل مطبخهمــا، كما ميكن 
الوصول إلى وعاء فرشــاة الرســامة 
التي  الغرفة  وزيارة  استخدمته،  الذي 

توفيت فيها".

أن كاهلــو  بالذكــر  اجلديــر 
جتارية خاصة  عالمة  ابتكرت 
بشــخصيتها، قبل أن يضع 
للتســويق  قواعد  اخلبــراء 
الشــخصي. صنعت عالمة 
مميــزة لهويتهــا، واســتمر 
ســحرها حتى بعــد وفاتها 

بـ60 عاًما، اذ استخدمت قلم 
"ريفلــون" أســود، وجدوه بن 
متعلقاتها، في رسم حواجبها 
لتجعلها أكثر كثافة ووضوح، 
ما يؤكد علــى فهمها جيًدا 

لكونهــا العالمــة املميزة 
لشخصيتها.

فريدا كاهلو ُتلهم مصممي األزياء في أميركا

علم مصنوع من دفاتر
 مدرسية يدخل "غينيس"
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