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بغداد- الصباح الجديد:
طعن  قانونيــون  خبــراء  ناقش 
املفوضيــة على تعديــل قانون 
أن  االنتخابــات، وفيمــا توقعوا 
العليا ســوف  االحتادية  احملكمة 
تلغي قسما من النصوص، افادوا 
بأن القســم االخر سيبقى على 

حاله.
القانونــي محمد  اخلبير  وقــال 
علي إن "طعــن املفوضية على 

قانون االنتخابات ال ميكن حسمه 
بني ليلة وضحاهــا كما يعتقد 

البعض".
يتطلــب  "املوضــوع  أن  وتابــع 
تبــادالً للوائح بني اخلصوم، وآماد 
قانونية للتباليــغ وحتديد موعد 
االستماع  للمرافعة يجري فيها 

إلى الطرفني".
ولم يســتبعد أن "يتــم ادخال 
احلكومة طرفاً ثالثاً في الدعوى، 

يلزم  عمــا  منهــا  لالســتماع 
حلســمها ســيما وأن املوضوع 
يخص امللف االنتخابي سيما وان 

فيه جانبا تنفيذيا".
وانتقد علي " كثــرة التعديالت 
قانون مجلس  علــى  وردت  التي 
النــواب، فليس مــن املعقول أن 
تعديالت  ثالثــة  البرملان  يجــري 
عليــه وكأن نصوصــه وضعت 
ألجل كتل بحــد ذاتها وفي ذلك 

خلل لالستقرار التشريعي".
من جانبه، ذكــر اخلبير القانوني 
حيــدر الصوفــي أن "احملكمــة 
قد تســتمع إلى تقريــر اللجنة 
مبتابعة  التي كلفــت  الوزاريــة 
االنتخابيــة  العمليــة  خــروق 
في  اختصاصها  مارست  كونها 
التحقيــق وفق املــادة )78/ اوالً 

وثالثاً( من الدستور".
تتمة ص3

خبراء قانونيون: المحكمة االتحادية العليا سوف تلغي
قسما من نصوص طعن المفوضية على تعديل االنتخابات

a

بغداد - الصباح الجديد
اكد وزير النفط جبارعلي حســني 
اللعيبي، ضرورة عدم استباق اإلمور 
في احلكم علــى التطورات احلالية 
للسوق النفطية، وشدد على عدم 
املغاالة في التعامل معها، مضيفا 
ان:"علينــا ان النبالــغ كثيــراً في 
حاجة الســوق النفطية الى ضخ 
مزيد من النفط في الوقت احلاضر، 
وهــو ما قد يســبب ضــرراً كبيراً 
لالسواق العاملية ، وقد يفسر أيضاً 
بطريقة خاطئة من قبل املضاربني 
واملستهلكني ، األمر الذي يؤدي الى 
تراجع كبير في اسعار النفط وهو 
مــا نرفضه وليس مقبــوال منا" ، 
رافضا " االنفراد بالقرارات االحادية  
من قبل بعض املنتجني دون الرجوع 
الى بقية االعضاء اآلخرين " محذرا 
"ان ذلك قد يشــكل خرقا لالتفاق 

بشــكل او بآخر و ومبا يــؤدي الى 
انهياره "

وذكــر وزيــر النفــط ان " العراق 
وتطبيق  االنتــاج  بتخفيض  بــادر 

اتفــاق دول "اوبك"  فــي اجتماع 
كانــون االول 2016 اخلاص بتحديد 
والتــزم بذلك  االنتاج  مســتويات 
االتفاق ، وكان ايضا من الدول التي 

اكدت على متديــده في عام 2017 
رغم التحديات التي واجهها العراق 
واملتمثلــة بحربــه ضــد االرهاب 
وحاجته الى االيرادات ، موضحا ان 
ذلك كلــه كان يصب في مصلحة 

استقرار السوق العاملية" .
"املنتجني  ان  الى  اللعيبي  وأشــار 
من داخــل وخارج منظمــة أوبك 
بعــد لالهداف اخملطط  لم يصلوا 
لها بعد القــرار التاريخي بخفض 
االنتاج ويرى العراق ان اسعارالنفط 
مازالــت دون مســتوى الطمــوح 
وأنهــا بحاجة الى مزيد من الدعم  
املنتجــني  والتــزام  واالســتقرار  
باالتفاق وصوال الى أسعار منصفة 
وواقعيــة ، ومبا يــوازي التضحيات 
التي قدمها املنتجون خالل الفترة 

املنصرمة ".
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تقريـر

أسعارالنفط مازالت دون مستوى الطموح
ولن نرضى بالقرارات األحادية

جبار اللعيبي في مؤمتر صحفي "ارشيف"

بغداد- أسامة نجاح:
املعارك التي شــهدتها مناطق 
البو كمال في األراضي السورية 
املاضية  أيــام  الثالثــة  خــالل 
أجزاء  علــى  داعش  وســيطرة 
منهــا، دفعت بقيــادة عمليات 
األنبار واجلزيرة في احملافظة، يوم 
أمس االثنني، الــى تعزيز قواتها 
أمنــي وحفر  2000 عنصر  بـــ 
اخلنادق وإنشاء السواتر الترابية 
ونشر كاميرات للمراقبة وإعادة 
العسكرية  القطعات  انتشــار 
احلدود  طــول  على  املتجحفلة 
املشتركة،  الســورية  العراقية 
ومنــع  هجمــات  ألي  حتســبا 
اجلماعات اإلرهابية املسلحة من 
التوغل داخل األراضي العراقية.

ويقــول مديــر قيــادة عمليات 
خميس  الركــن  اللــواء  االنبار 
احملــالوي فــي حديــث خــاص 
أن"  اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  لصحيفة 
العمليات العسكرية التي جتري 
األراضي السورية وخاصة  داخل 
دفعت  البــو كمال  مناطق  في 
قيادة العمليات املشــتركة الى 
تأمني اكثر للحدود العراقية مع 

ســوريا بقوات ماسكة إضافية 
تقــدر بـــ2000 عنصــر أمني 
موزعني على شكل نقاط ثابتة 
ومتحركة على طول الشــريط 
العراقي  اجلانــب  مــن  احلدودي 
باجتاه ســوريا ، مشيرا الى ان " 
هناك تنســيق عمل مشــترك 
مــع بقيــة القــوات األمنيــة 
بجميــع صنوفهــا مــن جهة 
لها  اجملــاورة  واملناطق  القائــم 
لتكوين خط صد من قبل قوات 
الشرطة احمللية التابعة حملافظة 
االنبار وقوات من اجليش واحلشد 

العشائري في احملافظة".  
القوات   " أن  احملــالوي  وأضــاف 
األمنية أعدت مجموعة خطط 
او  هجوم  ألي  حتســبا  احترازية 
داعش  قبــل مجاميع  من  خرق 
التســلل  حتاول  التي  اإلرهابية 
العراقيــة منها  األراضي  الــى 
حفر عدة خنــادق ووضع حواجز 
كونكريتيــة وترابية ووضع عدة 
كاميرات حرارية للسيطرة على 
املساحات الشاسعة التي تربط 

حدودنا باألراضي السورية" .
تتمة ص3

ألفا عنصر أمني لتعزيز القّوات العراقية على
الحدود مع سوريا ونشر كاميرات حرارية لمراقبتها

القوات العراقية قرب احلدود املشتركة مع سوريا "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
حّذر زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، أمــس االثنني، من خطورة 
الوضــع فــي العراق ومــن بداية 
"حرب أهلية"، فيما أشــار إلى أن 
"املناصب أهون لديه من "عفطة 

عنز"، حسب تعبيره.
وذكــر املكتب اخلــاص للصدر، أن 
زعيــم التيار الصدري نشــر فجر 
رسالة   ،2018 حزيران   11 "أمس"، 
حــّذر فيها من خطورة الوضع في 
العراق ومــن "بداية حرب أهلية"، 
في حــني أكــد أن املناصب أهون 

لديه من "عفطة عنز" . 
نص  اجلديد"  "الصبــاح  وتنشــر 

رسالة الصدر كما وردت : 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
رئيس  احلكيم  عمار  الســيد  بحث 
التحالــف الوطنــي مــع ســفير 
اململكــة املتحــدة جــون ويلكس، 
العالقــات الثنائيــة بــني البلدين 
فيما اكد اهمية املضي بتشــكيل 

احلكومة اجلديدة
بيان  دعا، بحسب  احلكيم  الســيد 
تلقت”واع” نسخة منه، الى “النظر 
املمارسة  حول  املثارة  باالشكاليات 
االنتخابية االخيرة بالطرق القانونية 
والدستورية”، مؤكدا “اهمية النظر 
بكل االشكاليات مبا يحفظ خيارات 

الناخبني ورغباتهم واصواتهم .”
وشــدد علــى “اهمية االســتمرار 
لتشكيل  املؤدي  السياسي  باملسار 
احلكومة اجلديدة القادرة على تلبية 

العراقيني”، مشــددا على  تطلعات 
“ضرورة ابعاد احلكومة عن املناكفات 

السياسية” .
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رسالة من الصدر:
العراق في خطر

الحكيم يؤكد أهمية المضي 
بتشكيل الحكومة الجديدة

الجبوري يطالب بإعادة االنتخابات ودولة القانون 
يؤيد والعبادي يرفض والشيوعي ينادي بالتريث

فحوصات الـ DNA تعيد "منتهى" الى
ما تبقى من عائلتها بعد 4 سنوات 23

مع استمرار العمليات العسكرية عند الحدود

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس احتــاد الغرف التجارية 
جتارة  غرفــة  رئيــس  العراقيــة 
بغــداد جعفر احلمدانــي ان قرار 
فرض رســوم جمارك عالية على 
سيؤدي  االســتهالكية  البضائع 
الــى رفع االســعار في الســوق 
احمللية  وطالب أمس بإعادة النظر 
القرارات  وكذلك  الرســوم  بهذه 
التي تســببت مبشــكالت كثيرة 

للتجار.
وعبر رئيس االحتاد عن اســتغرابه 

من اتخاذ مثل هذه القرارات التي 
متس شــريحة واســعة من ابناء 
او  دون استشــارة  الشــعب من 

استمزاج رأي غرفة جتارة بغداد. 
واســتعرض احلمداني في كلمة 
له القاها فــي املؤمتر اخلاص الذي 
نظمــه التجمع الوطنــي لتجار 
العــراق مبشــاركة احتــاد الغرف 
التجاريــة وغرفــة جتــارة بغداد 
امــس االثنني مشــكالت التجار 
واجلمارك  احلدوديــة  املنافــذ  في 
واالســتيراد، الفتا الى ان مجلس 

الوزراء اصدر قرارات بفرض رسوم 
عالية على بضائع اســتهالكية 
بحجــة حماية املنتــج الوطني 
وتصــل بعض الرســوم الى 50% 
االمر الذي سيسهم برفع االسعار 
في السوق احمللية وخصوصا على 

ابواب العام الدراسي اجلديد.
واكــد احلمداني اننا مــع اي قرار 
يحمــي الصناعــة واملنتج احمللي 
والدراســة  التمحص  بعد  ولكن 
بصورة جدية نقول ان اي معمل ال 
يغطي %10 من حاجة السوق كما 

ان فرض رسوم على الدجاج اجملمد 
سيرهق ميزانية العائلة العراقية، 
داعيــا الــى خصخصــة املنافذ 
احلدودية لتقــدمي افضل اخلدمات 
العراقي حيث  والتاجر  للمستورد 
ان وضع املنافذ احلدودية بائس منذ 
سبعينيات القرن املاضي وال توجد 
فيها ساحات للتبادل التجاري وال 
برادات او ساحات خزن اضافة الى 
الى  والتجار  املســتوردين  تعرض 

االبتزاز واملساومات.
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أي معمل محلي ال يغطي 10 % من حاجة السوق 

اتحاد الغرف التجارية يطالب بإعادة النظر في رسوم 
الجمارك العالية على البضائع المستوردة

وزير النفط يحذر أوبك والمنتجين من استباق األمور:

مقتدى الصدر

عمار احلكيم



السليمانية ـ عباس كاريزي:

فــي الوقت الــذي تــواردت انباء عن 
احتمــال تأجيــل انتخابــات برملــان 
كردســتان املقرر اجراؤها في الثالثني 
من ايلول سبتمبر املقبل في االقليم، 
اتهمت قوى واحزاب تركمانية اطرافا 
سياســية كردية بالسعي لالستيالء 

على اصواتهم في االقليم.
سياســية  وقوى  احــزاب  ورفضــت 
االنباء التي حتدثت عن احتمال تأجيل 
االنتخابــات فــي االقليــم، وربطها 
اعقبت  التي  واالعتراضات  بالتطورات 
النواب  مجلــس  انتخابــات  اجــراء 

العراقي في االقليم.
وقال املتحدث باســم االحتاد الوطني 
الكردستاني سعدي بيرة، ان حزبه لم 
يطالب بتأجيل االنتخابات في االقليم 
وليس لديه اعتراض على اجرائها في 
موعدها املقرر 30 من ايلول ســبتمبر 
املقبــل، مضيفــاً ان تأجيلها مرهون 
العراق  التي يشهدها  التطورات  مبدى 
خــالل املرحلة املقبلــة، على خلفية 
اجلــدل الــذي احدثه اعــالن النتائج 

االولية لالنتخابات.
من جانبه قال املتحدث باســم حراك 
اجليل اجلديد كاظــم فاروق، ان تأجيل 

االنتخابات في اقليم كردســتان او اي 
مساع في هذا السياق ضربة للعملية 
الدميقراطية وجتاوز على حقوق القوى 

السياسية. 
واضاف فــاروق ان اعتمــاد الية العد 
والفــرز اليدوي في انتخابــات اقليم 
كردســتان ســيضمن معرفة الثقل 
واملوقع لكل طرف سياســي وحتقيق 
الشــفافية وحصول االطــراف على 
واســتحقاقها  احلقيقية  االصــوات 
تريد  التي  االطراف  االنتخابي، محمالً 
التبعات  االنتخابات مسؤولية  تأجيل 
السلبية سياسياً التي ستترتب على 

ذلك.
انه  االحتاد االســالمي  من جانبه قال 
كان منــذ البداية بالضــد من تأجيل 
االنتخابــات الذي ذهــب اليه احلزبني 
الرئيســني، وان اي مساعي لتأجيلها 
وســتخلف  مقبولة  غيــر  مجــددا 
الذي  كردستان  شــعب  لدى  احباطاً 
التداول  الى  ويدعــو  الهيمنة  يرفض 

السلمي للسلطة.   
وعلى صعيد ذي صلة كشف سكرتير 
املكتب السياسي للحزب الدميقراطي 
الكردســتاني، فاضــل ميرانــي، عن 
دعوة وجهها حزبــه لالحزاب والقوى 
الكردســتانية للذهــاب إلــى بغداد 
الدميقراطي  أن  مؤكــداً  موحد،  بوفد 
الكردســتاني واالحتاد الوطني توصال 

إلى اتفاق يقضي بالتعامل مع بغداد 
مبوقف مشترك.  

وقــال ميرانــي في حديث لشــبكة 
رووداو اإلعالميــة تابعتــه الصبــاح 
تتعامل األطراف  أن  اجلديد، »ينبغــي 
الكردســتانية مع بغداد مبوقف واحد 
تواصلنا  »أننا  إلى  ومشترك«، مشيراً 
مع األطراف األخرى للذهاب إلى بغداد 

بوفد مشترك«. 

كذلــك أوضــح ســكرتير املكتــب 
الدميقراطــي  للحــزب  السياســي 
الكردســتاني أنــه يجــب أن تذهب 
بعــدد  الكردســتانية  األطــراف 
مقاعدهــم البالغــة 58 مقعداً إلى 
بغــداد، والتوجه إلى بغداد بشــكل 

مشترك يضمن حقوق الكرد«.
وأشار ميراني إلى أنه في حال متكنت 
االطراف السياسية الكردستانية من 

معاجلة خالفاتها في كردســتان فإن 
املناصب ببغداد ليســت مهمة بقدر 

اهمية االتفاق على برنامج موحد.
وكانــت حركــة التغيير قــد اعلنت 
رفضها الدخول في اي حتالف مشترك 
مع االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 

لتوحيد املوقف الكردي في بغداد.
واضــاف القيادي في احلركــة عدنان 
عثمان في تصريح للصباح اجلديد، ان 

حركة التغيير غير مستعدة للدخول 
مع االحتاد الوطنــي والدميقراطي في 
اي اتفاق او تفاهــم ثنائي، وان موقف 
احلركة مرهون مبدى اســتعداد احلزبني 
وخروقات  جتــاوز  بحصول  لالعتــراف 
في االنتخابات، واعــادة االصوات الى 
مســتحقيها، مبيناً ان عــدم التزام 
االحتــاد الوطني واحلــزب الدميقراطي 
باجــراء انتخابات نزيهــة في االقليم 
مســتقبل  الى  باملنطقة  ســيتجه 

خطر.
وتابع عثمان، ان حركة التغيير تنتظر 
احلكومية  واللجنــة  املفوضيــة  من 
القانونيــة املشــكلة للنظــر فــي 
الشــكاوى والطعــون، النظر بجدية 
بالدامغة  التي وصفهــا  االدلــة  في 
حول حصول تزوير وخروقات واســعة 
العراقي  النواب  انتخابات مجلس  في 
باالقليم، مشيرا الى ان موقف احلركة 
رافق  الــذي  الكبير  التزوير  وبحكــم 
االنتخابــات تطالب باعــادة عد وفرز 
واعادة اجراء  نتائج االنتخابات يدويــاً 
جزئي او كلــي لالنتخابــات برمتها، 
واعــادة النظر بكل االجــراءات التي 
اتخذتها املفوضيــة والنتائج االولية 

التي اعلنت عنها.
تركمانية في  واحــزاب  قوى  وطالبت 
مؤمتــر صحفي عقدتــه امس االثنني 
في اربيــل االحزاب الكرديــة باحترام 

اســتقاللها وعدم التدخل في شؤون 
التركمــان والتصدي لالحــزاب التي 
تسعى لالستيالء على مقاعد الكوتا 

اخملصصة للتركمان باالقليم.
وقال رئيس حــزب التنمية التركماني 
فــي االقليم محمــد اليخانــي، ان 
مقاعــد الكوتا اخلمســة اخملصصة 
للتركمان في االقليم، هي من حصة 
التركمــان املوجوديــن فــي االقليم 
الذيــن دافعوا عن حقــوق التركمان 
واســتحقاقهم، رافضا سعي بعض 
االطراف السياســية االستيالء على 
اصوات ومقاعــد التركمان في برملان 

االقليم.     
هذا ويشــارك التركمان في انتخابات 
االقليم بقائمتني منفصلتني، وتسعى 
الرئيسة  اخلمس  التركمانية  االطراف 
فــي االقليم للحصــول على مقاعد 
الكوتــا اخملصصــة لهم فــي برملان 
السياسية  االطراف  وطالبوا  االقليم، 
بسحب اســماء االطراف السياسية 
االخرى التي ســجلت اســماءها في 
في  التركمان  لتمثيــل  االنتخابــات 

االقليم. 
وينص قانــون االنتخابات في االقليم 
على احتســاب 11 مقعــدا للكوتا، 
للتركمــان،  خمســة  بضمنهــا 
واملســيحيني والصابئــة وااليزديــني 

والكاكئية.   

بغداد- الصباح الجديد

مــا زال احلريــق الــذي اندلع امس 
واتى على  بالرصافــة  في مخــازن 
االقتراع، يشــكل  بعــض صناديق 
فرصــة لتــداول االتهامــات التي 
راحــت تتوالى من دون تشــخيص 
جهــة يطالهــا هــذا االتهــام او 
ذاك، األمــر الذي جعلهــا تفرغ من 
في  بالتعميم،  وتتســم  محتواها 
وقت اســتغل هذا احلريــق، النواب 
اخلاســرون في االنتخابات البرملانية 
األخيرة التي جرت في الثاني عشــر 
بإعادة  للمطالبة  املاضــي،  أيار  من 
االنتخابات بالكامــل بعد ان كانوا 
الى  قد توصلوا في محاولة يائسة 
إعادة العد والفرز اليدوي لالنتخابات 

بتعديل املادة 38 من قانونها.
االنتخابات  إعــادة  الى  الداعني  اول 
كان اخلاســر األبرز فــي االنتخابات 
ســليم اجلبــوري، رئيــس مجلس 
عنه  نقلت  الــذي  احلالــي،  النواب 
وسائل االعالم احمللية والعربية قوله 
ان احلريــق متعمد، وعلى الرغم من 
انه القى باتهامه من دون دليل ألنه 
يفتقر اليــه، اال انه طالــب بإعادة 
االنتخابــات، وايــد هــذه املطالبة 
من وجد في احلريق هبة ســماوية 

لتأمينها.
االتهامــات التعميميــة لم تقف 
عند النواب اخلاســرين وامنا شملت 
الفائزين أيضــا وان بنحو يدعو الى 
اذ  التريث في التعامــل مع احلدث، 
شدد سكرتير احلزب الشيوعي، رائد 
فهمي، امس االثنني، على كشــف 
نتائــج التحقيــق اخلاصــة بحرق 
صنــادق االقتراع بصورة ســريعة، 
ان هناك جهات مســتفيدة  مبينا 
هدفهــا اثــارة الفوضــى وحتقيق 

مكاسب اخرى.
وقال فهمي ان »رئيس الوزراء حيدر 
الفعل كان مدبر  بان  العبادي صرح 
له، وهذا يعنــي ان هناك معطيات 
يجب الكشــف عنها واالعالن عن 

نتائج التحقيق بصورة سريعة«.
واضــاف ان »تقــاذف االتهامات بني 
اجلهات السياسية غير صحيح ومن 
الواضــح وجود جهات مســتفيدة 
واالرتباك  الفوضــى  اثــارة  هدفها 
وحتقيق مكاسب اخرى«، مشيرا الى 
ان »العملية التــي جرت يوم امس 
مؤشــر خطير، السيما وان صناديق 
االنتخابيــة  والعمليــة  االقتــراع 
برمتها يجــب ان تفرض لها حماية 
كبيرة، ونستغرب حصول ذلك، ورمبا 

هناك قصور بهذا الشــأن من قبل 
اجلهات احلكومية«.

واوضح فهمــي ان »هناك من يريد 
االلتفات على االرادة الشعبية وارادة 
التغيير خاصة وان العملية وصلت 
الى حرق الصناديق وهذا دليل على 
انهم مستعدين لالستغناء عن اي 
االنتخابية«،  العملية  شــئ اللغاء 
الفتا الى انه »نأمل بان تبدي احملكمة 

االحتادية رأيها مبا جرى«.
والفرز  العــد  »عمليــة  ان  وتابــع 
اليدوي اذا متت بعد حادثة يوم امس 
فيجب ان تكون بشفافية«، مؤكدا 
اخلاصة  االســتمارات  »جميــع  ان 
وموجودة  بالتصويت كانت تصــور 
هذا يعني ميكن استعادتها، وعملية 
العد والفرز قابلة لالدارة بالرغم من 

عدم معرفة اخلسائر حتى االن«.
النائــب عن  اكــد  جانبــه  ومــن 
الدميقراطي الكردســتاني اســالم 
حسني، امس االثنني ايضا، ان املزورين 
وراء عملية حــرق صناديق االقتراع، 
مبينا انه بعد الضجة االعالمية ال 

نتوقع حدوث حرائق اخرى.

وقال حســني إن »املســتفيد االول 
الصناديق،  حرق  عملية  من  واالخير 
هم املزورون الذيــن قاموا بالتالعب 
بنتائــج االنتخابات لعدم كشــف 

تزويرهم«.
العراقــي  »الشــعب  ان  وأضــاف 
املتضــرر االول واالخيــر من عملية 
ان  الى  حــرق الصناديق«، مشــيرا 
الفترة  العراق هــذه  فــي  »الوضع 

عسير وخطر«.
وتابــع ان »املعركــة حدثــت بــني 
الذين  باالنتخابات  الفائــز  جناحني 
ال يريدون الغاء النتائج على عكس 
اجلناح اخلاســر الذي يحــاول الغاء 
االنتخابات، حيث جتاوزوا طلب اعادة 

العد والفرز اليدوي«.
رئيس  ان  انــه »لــو  الــى  وأشــار 
مجلس النواب ســليم اجلبوري فاز 
باالنتخابات ما كان ليقبل بحصول 
جلســة واحــدة ولكن خســارته 
باالنتخابات جعلته يتوسل بالنواب 
والكتل حلضور اجللســة وفي اكثر 
من مــرة لم يكتمل النصاب« – في 
إشــارة الى تعدد جلســات البرملان 

ملناقشة تعديل قانون االنتخابات- 
 ودعــا الكتل السياســية الفائزة 
واخلاســرة الى »االجتماع لتشكيل 
حكومة او متديد البرملان شهر واحد 

او اكثر«.
واكــد انــه »بعــد هــذه الضجة 
االعالميــة ورد الفعــل القــوي ال 
اعتقد ان تقوم بعض اجلهات باحراق 
صناديق اخرى ولكن كل شــئ في 

العراق ممكن«.
زعامات  اكثر مــن هــذا تســعى 
الكتلة الوطنية الى عقد جلســة 
إمكانية  وبحث  للبرملان  استثنائية 

الغاء نتائج االنتخابات بالكامل.
وكشــف هذا مصدر فــي مجلس 
الــوزراء صــرح للموقــع االخباري 
اجلبوري  »ســليم  بــان  برس،  الغد 
برئيس  اتصــاالت هاتفيــا  اجــرى 
توجه  البالغه  العبادي  حيدر  الوزراء 
القائمة الوطنية الــى الغاء نتائج 
االنتخابات بعد سلســلة اخلروقات 
االنتخابية  العملية  شهدتها  التي 
واحلريــق الذي طــال الصناديق في 

مخازن وزارة التجارة«.

الــوزراء حيدر  »رئيس  ان  وأضــاف 
النتائج  الغــاء  رفــض  العبــادي 
بالكامل، وحــذر من الذهاب صوب 
هــذا اخليار، النــه قد ينتــج ازمة 
سياســية جديدة في البالد، ودعا 

اجلبوري الى التأني في مسعاه«.
واشــار املصــدر الــى ان »معظم 
الغاء  تنــوي  النيابية ال  األطــراف 
النتائــج بالكامل، وامنــا مت االتفاق 
اليدوي  والفــرز  العد  إعــادة  على 

فقط«.
ولفت املصــدر الى ان »اجلبوري بدء 
مبفاوضات لتشكيل لوبي سياسي 
يرمي الى الغــاء النتائج بالكامل، 
انتخابات  واجرائها من جديــد مع 
مجالــس احملافظات نهايــة العام 

احلالي«.
ائتالف دولة القانون بدوره وجد في 
الدعوة الى الغاء االنتخابات األخيرة 
فرصة ســانحة فدعا الــى إعادة 
االنتخابــات اذ قال النائب عن دولة 
ان  امس،  االبراهيمي،  فريد  القانون 
ائتالفه مع اعادة االنتخابات والغاء 
النتائج احلالية ولكن حتت اشــراف 

اممي ودولي.
»االنتخابات  إن  االبراهيمــي  واكد 
تعبر عن إرادة الشــعب«، مبينا ان 
»هنــاك تدخال خارجيــا في احلياة 
بعدما  العــراق،  في  السياســية 

فسح رؤساء الكتل اجملال لهم ».
واشــار الى ان »هنــاك غايات غير 
نبيلة لدى بعض رؤساء الكتل من 
اجل املكاسب واملغامن«، الفتا الى ان 
وضمن  متواصل  مسلسل  »هناك 
خطــوات منهجيــة في ســبيل 
جــر البالد الى حالــة حرب او خلق 

فوضى«.
املوجودة  املعطيات  »وفق  انه  وتابع 
حــول  املتســارعة  واالحــداث 
االنتخابات ونتائجها نحن مع اعادة 
االنتخابات وان تكون حتت اشــراف 

اممي ودولي«.
التدخل  االبراهيمي نوع  ولم يحدد 
اخلارجــي واي مــن رؤســاء الكتل 
يســاعد على هــذا التدخل، كما 
او طبيعة  الى ماهيــة  لم يشــر 
املسلسل الذي يجر البالد الى حالة 

حرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد عضــو مفوضيــة حقوق 
امس  الغراوي،  فاضل  االنســان، 
لم  الدولة  ان مؤسسات  االثنني، 
تنصف شــهداء قاعدة سبايكر 
والبالغ عددهــم اكثر من ٢١٣٤ 

شهيداً حتى االن.
بيــان تلقت  الغــراوي في  وقال 
»الصباح اجلديد« نســخة منه، 

»بعد مرور اكثر من اربعة سنوات 
داعش  عصابــات  قيــام  علــى 
بدم  وقتــل  بخطف  االرهابيــة 
بارد وباســلوب وحشي اكثر من 
القوة  الفني متطوع فــي كلية 
اجلوية العراقية فاننا اشرنا عدم 
للشهداء  انصاف حقيقي  وجود 
وعائالتهم ودليلنــا في ذلك هو 
عدم اكمال ملف املقابر اجلماعية 

حيث لم تباشر الفرق احلكومية 
املكلفة باكمال فتح بقية املقابر 
املسجلة من قبل فرق املفوضية 
ان وزارة الصحــة لم تدول  كما 
ولم  كامــل  بشــكل  القضية 
تنجز ما كلفــت به وخاصة في 
وفحص  الرفات  اخراج  موضوعة 
الـ )DNA( وتسليمها الى ذويهم 
لغرض اكمال اجراءات املتطلبات 

القانونية املرافقة الى ذلك«.
واضاف ان »املفوضية مســتمرة 
بتوثيــق االنتهاكات التي رافقت 
بعدهــا منذ حزيران  وما  اجلرمية 
وابــواب  اليــوم  وحتــى   ٢٠١٤
الســتقبال  مفتوحة  املفوضية 
التــي  االنتهــاكات  شــكاوى 
اقترفتها عصابــات داعش بحق 
املدنيني العزل«، داعيا في الوقت 

نفســه عوائــل الضحايــا الى 
»تسجيل ما لديهم لدى مكاتب 
الدعم  تأييد  لغــرض  املفوضية 
القانوني بذلك ومبا يكفل حقوق 

الشهداء وعائالتهم«.
من جانبه اوضح مســؤول ملف 
والسياســية،  املدنية  احلقــوق 
امانة  طالبنا  كمفوضيــة  »اننا 
الــوزراء باقامة نصب  مجلــس 

املوافقة  وجرت  للواقعة  تذكاري 
عليه غيــر ان امانــة بغداد لم 
تباشــر به حتــى االن باالضافة 
الــى ان القضية لم تــدول في 
احملافــل الدولية حتــى االن وهو 
العراقية  احلكومــة  واجبات  من 
بتكليف اجلهــات املعنية بذلك 
ومازال الكثير من منفذي اجلرمية 

خارج اسوار القضاء«.

شؤون عراقية2
ابرز الخاسرين يسعى الستغالل حريق صناديق االقتراع

الجبوري يطالب بإعادة االنتخابات ودولة القانون يؤيد 
والعبادي يرفض والشيوعي ينادي بالتريث

حقوق اإلنسان: مؤسسات الدولة لم تنصف شهداء سبايكر وعائالتهم

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

بعد يوم واحد فقط من دعوة املرجعية الدينية من خالل 
خطبة اجلمعة الــى ضبط النفس وعــدم االجنرار وراء 
حالة الغضب نتيجة فعل او سبب ما  ، االمر الذي يؤدي 
الى نشــوب مشكالت وخالفات بني ابناء العشائر ، وقد 
تكون بني ابناء العشــيرة الواحدة ، اقول بعد يوم واحد 
من دعــوة وحتذير املرجعية هذا، نقلــت لنا االخبار عن 
نشوب معركة حامية الوطيس في محافظة الديوانية  
وعندما. فتشنا عن السبب وجدناه يعود لدجاجة ، نعم 
دجاجة تتسبب باندالع معركة بني عشيرتني استعملت 
فيها االســلحة اخلفيفة واملتوسطة  وتسببت مبقتل 
اثنني وإصابة اخريــن !!..ومعركة دجاجة الديوانية هذه 
ليســت االولى في التاريخ القدمي او احلديث ، كما انها 
لــن تكون االخيرة  مادام بقــي اجملتمع  يعيش في بيئة 
مغلقة غير متماه مع ما يشهده العالم من تطور هائل 
،  وتتميز هذه املعركة بتفاهة سبب  اندالعها باملقارنة 
مــع نظيراتها عبــر التاريخ  ، فإذا كانــت حرب داحس 
والغبراء اندلعت بســبب داحس احلصان وغبراء الفرس 
، وحرب البســوس التي دامت نحــو ثالثني عاماً وأكلت 
االخضر واليابس بسبب مقتل ناقة ، تبدو اسبابها اكثر 
»مقبولية« ! اذا ما قارناها   بالدجاجة التي كانت تعود 
ألحد اطفال احلي العســكري في الديوانية ، وقد حاول  
طفل اخر االمســاك بالدجاجة  ، فما كان من صاحبها 
إال ان يحشــم اهله وعشــيرته ، إلنقاذ تاريخ العشيرة 
من االســاءة !!.. اما عشيرة الطفل االخر الذي »اعتدى 
على الدجاجة ، هي ايضا لم تقف مكتوفة االيدي امام 
هذا التحشــيد من العشيرة صاحبة صاحب الدجاجة 
!! ، فحزمــت امرهــا وتوكلت علــى ابنائها املدججني 
اخلفيفة  االســلحة  اصناف  وشــتى  بالبيكيســيات 
واملتوســطة  !!، ووقفت ببســالة ! ملواجهة العشيرة 
املهاجمة ! ، وليتحول احلي العســكري في حلظات الى 

منطقة معارك  طاحنة دامت عدة ساعات !!..
املصيبــة ان مثل هــذه الصراعات العشــائرية كثيرة 
احلــدوث وفي بعض االحيان تســتمر لعدة ايام ويذهب 
ضحيتهــا الكثير مــن االبرياء ، تعود  ألســباب جندها 
تافهــة ، واملصيبــة االعظم ، ان املتســببني مبثل هذه 
النزاعات ال يلتزمون بقانون وال دين ، وإال لو كانوا يؤمنون 
بدين او يخشــون القانون ملا متادوا فــي اثارة مثل هذه 
الصراعات التي دمرت النســيج االجتماعي وتســببت 
بحدوث الكثير من املشــكالت لعل مــن بينها تهديد 
السلم االجتماعي ، ولم تفلح دعوات املرجعية الدينية 
، وال تلويــح احلكومة بفرض القانــون من احلد من هذه 
السلوكيات السلبية ، وكأن  اجملتمع منوم مغناطيسيا 
او كما يســميه علي الوردي بالتنومي االجتماعي ، وفيه 
يبقى االنســان حبيس املاضي ، وأفكاره مقيدة بقوالب 

يصعب اخلروج منها !!..
وهنا يأتي دور الدولــة واحلكومة ورجال الدين لتحطيم 
هذه القوالــب وحترير افــكار الناس منهــا ، وعملية. 
التحطيم هذه ليست ســهلة ، امنا حتتاج الى خطط 
وأدوات تنفيذية ناجعة ، منها التعليم وتوفير اخلدمات 
والعيش الكرمي للمواطن وفرص العمل ، لكي ينشــغل 
النــاس بحياتهم بعيــدا عن مثل هذه الســلوكيات 
الســلبية ، واالهم من هذا كله ، وأنا هنا اعده السبب 
احلقيقــي والرئيــس وراء حــدوث مثل هــذه املعارك 
والصراعات العشائرية ، امنا يعود النتشار السالح بنحو 
واســع جدا خارج ســيطرة الدولة ، وقد ذهبت جميع 
احملاوالت والدعوات الى حصره بيــد الدولة ادراج الرياح 
، الن كل تلك الدعوات لــم تقترن بإجراءات صارمة من 
شأنها دفع الناس الى تسليم اسلحتهم الى احلكومة 
، ولهذا ، وبعد ان اثبت مثيرو هذه املشــكالت والنزاعات 
انهم ال يلتزمون بفتــوى دينية وال يعيرون القانون ادنى 
اهتمام ، يتوجب علــى احلكومة التحرك بقوة  ملعاجلة 
ظاهرة انتشار االسلحة ســواء كانت تلك اخملزونة في 
البيــوت  والتي تضاهــي ما لدى القــوات االمنية من 
اسلحة !، او تلك التي يتم بيعها وتداولها في االسواق 
، فإن لــم تقم مبثل هذه االجراءات التي ينبغي ان تكون 
رادعــة وقوية ، فال ميكن احلديث عــن امكانية احلد من 
ظاهرة النزاعات العشائرية ، وعلينا ان نتوقع املزيد من 
املعارك وألسباب اوهى من دجاجة الديوانية في وقت لم 
يعد احلال يحتمل املزيد من التوتر ... أال تتفقون معي ؟؟.

دجاجة القرن !

تقـرير

أحزاب المعارضة ترفض تأجيل انتخابات برلمان كردستان مجددًا 
عدته ضربة للعملية الديمقراطية في اإلقليم 

حريق صناديق االقتراع

اول الداعين الى 
إعادة االنتخابات 
كان الخاسر األبرز 
في االنتخابات سليم 
الجبوري، رئيس 
مجلس النواب الحالي، 
الذي نقلت عنه وسائل 
االعالم المحلية 
والعربية قوله ان 
الحريق متعمد، وعلى 
الرغم من انه القى 
باتهامه من دون دليل 
ألنه يفتقر اليه
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت غرفــة صناعة عمان، أمــس االثنني، أن 
احلكومــة العراقية رفعت الرســوم اجلمركية 
علــى بعض الســلع األردنية، مشــيرة إلى أن 
الرســوم ســتؤدي الى مزيد مــن التراجع في 

الصادرات األردنية الى السوق العراقي.
ونقلت مصادر صحفيــة عن رئيس الغرفة زياد 
احلمصي قولــه إن "احلكومــة العراقية قررت 
فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع 
األردنية"، مشــيرا الى ان "الرســوم االضافية 
من شــأنها أن تؤدي الى مزيــد من التراجع في 

الصادرات األردنية إلى السوق العراقي".
وأضاف احلمصي، أن "الرسوم اجلمركية شملت 
إضافة %20 على مستوردات العراق من البدالت 
الرجاليــة، و%30 على مســتوردات العراق من 
%50 على  جلي األوانــي والصحون، وبنســبة 
مســتوردات من الدجاج وقطع الدجاج"، مبيناً 
أن "الرســوم اجلمركيــة شــملت أيضاً 100% 
اللقاحات  وبعض  القشــطة  على مستوردات 
واملطاعيم وبنســبة %85 على منتج الشيبس 

الطبيعي املستورد".

بغداد- الصباح الجديد:
اعلنــت اللجنة املركزية لتعويــض املتضررين 
العســكرية  واالخطاء  احلربية  العمليات  جراء 
والعمليــات اإلرهابية في األمانة العامة جمللس 
الوزراء، اجنــاز أكثر مــن 1200 معاملة خاصة 
باملواطنــني املتضــررة ممتلكاتهم فــي بغداد 

واحملافظات خالل شهر ايار املاضي.
وذكر مصــدر مخول في الّلجنــة ، ان “الّلجنة 
املركزية وخالل اجتماعاتها اليومية التي تعقد 
برئاســة القاضــي ممثل عن مجلــس القضاء 
األعلــى، وعضوية ممثلــني عــن وزارات، املالية، 
العليا حلقوق  واملفوضيــة  والداخلية،  والعدل، 
االنسان، فضال عن ممثل إقليم كردستان، وممثل 
ضحايا اإلرهاب من األمانة العامة جمللس الوزراء، 
اجنزت 1292 معاملة خاصة باملواطنني املتضررة 
ممتلكاتهم نتيجة العمليات اإلرهابية واالخطاء 
العسكرية في بغداد واحملافظات خالل شهر ايار 

لعام 2018”.
وبني ان اعداد املعامالت املنجزة املذكورة توزعت 
بــني معامالت صحيحة وأخــرى غير صحيحة 
وجرت املصادقة عليها من قبل اللجنة املركزية 

وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 املعدل.

رفع العراق الرسوم 
الجمركية يضر 

بالصادرات األردنية

إنجاز 1200 معاملة 
خاصة بالمواطنين 

المتضررة ممتلكاتهم

ألفا عنصر أمني لتعزيز القّوات 
العراقية على احلدود مع سوريا ونشر 

كاميرات حرارية ملراقبتها
من جانبها أكدت احلكومة احمللية لقضاء 
القائم ، يوم أمس االثنني ، استقرار الوضع 
األمني فيها ووضع خطط امنية محكمة 
والقيــام بعمليات اســتباقية بني فترة 
وفترة أخــرى للقضاء على اخلاليا النائمة 
في القضاء، مطمئنة في الوقت نفسه، 
األهالــي ببعــد العمليات العســكرية 

عنهم واجلارية في اجلانب السوري. 
ويقــول قائممقام قضــاء القائم أحمد 
جاديــان لصحيفة ‘‘الصبــاح اجلديد‘‘ ان 
الوضــع األمنــي في القضاء مســيطر 
عليه من قبــل القوات األمنية فضال عن 
وجود اعــداد كبيرة من القــوات األمنية 
واحلشد العشــائري موزعني كإسناد مع 
الطــوارئ على  وافواج  األمنيــة  القوات 
الشــريط احلدودي مع ســوريا ، الفتا الى 
ان" العمليات العســكرية التي تنفذها 
القوات العسكرية السورية ضد اجملاميع 
اإلرهابية فــي البو كمال لــم تؤثر على 
الوضع الداخلي في القضاء بسبب اجلهد 

األمني واالستخباري .
وطالب قائممقام القائم، بعدم االستماع 
للشائعات التي يجري تداولها في وسائل 
تعرض  بخصوص  االجتماعــي  التواصل 

املدينة الى خطر تنظيم داعش .

رسالة من الصدر:
العراق في خطر

"العراق في خطر..
بدماء  اســتحلفكم  ب اهلل  استحلفكم 
الشهداء استحلفكم بصرخات الثكالى 

استحلفكم بآهات األسرى استحلفكم 
ببــكاء األطفــال، اســتحلفكم بتراب 
العراق،  مبقدســات  استحلفكم  العراق 
اســتحلفكم بآالم الفقراء استحلفكم 
بأنــني اجلوعــى اســتحلفكم بأوجــاع 
العمال، اســتحلفكم بحنــني األمهات 

استحلفكم بشرف األجداد
عراقكم جريــح عراقكــم ال زال جرحه 
لــم يندمــل عراقكم بحاجــة للتعاون 

والتكاتف
عراقكــم ما زال يئن مــن وطأة االحتالل 
واإلرهاب والفساد عراقكم مليء بالفقراء 
واملظلومــني واليتامى واجلرحى والثكالى 

واألرامل واملسنني واملعوزين واملعاقني
عراقكم بال مــاء وال كهرباء وال زراعة وال 
صناعة وال مال وال بنى حتتية وال خدمات 
وال بيئة صاحلة وال حــدود أمينة واألعداء 
تتكالــب عليه مــن كل حــدب وصوب 
عراقكــم ال زالت بصمات البعث وظلمه 

ودكتاتوريته واضحة عليه
عراقكم عراق األولياء واألنبياء والصاحلني 
األعالم  واملفكرين  العظمــاء  والعلمــاء 

واملثقفني األفذاذ.
فكفاكــم صراعــا مــن أجــل املقاعد 
واملناصب واملكاســب والنفوذ والسلطة 

واحلكم.
أمــا آن األوان إليقاف االحتــالل والنفوذ 
اخلارجي؟ أمــا آن األوان إليقاف املفخخات 
والتفجير واإلرهــاب؟ أما آن األوان إليقاف 
الصراعــات واالغتيــاالت ؟ أمــا آن األوان 
ألن يجمعنا العراق بشــرف وعفة وأخّوة 
وســالم؟ أما آن األوان ألن نقف صفاً من 
أجل البناء واإلعمار بدل أن نحرق صناديق 
االقتــراع أو نعيد االنتخابــات من مقعد 

أو اثنــني؟ أما آن األوان ألن ننزع الســالح 
ونســلمه بيد الدولة بــدل أن نخزنه في 
املساجد واحلســينيات فينفجر ويحصد 
أرواح األبريــاء؟ أمــا آن األوان ألن نحرص 
على أموالنا وحقوقنا ونقوم بواجباتنا إزاء 

الوطن وحب الوطن من اإلميان؟
 الى متــى يبقى العراق فــي قعر اخلوف 
ونقص األمــوال واألنفس؟ الى متى يبقى 
البعض خاضعــاً ذليالً أمام إرادة األجنبي 

ومن هم خلف احلدود؟
آه يــا عراق أمنيتي أن أراك ســاملاً منعماً 
غامنــاً مكرماً.. هــل أراك؟! آه يــا عراق.. 
أمنيتي أن أرى الشــعب ينعــم بخيراته 
آمناً، آه يا عــراق.. أمنيتي أن أرى الطاقات 
الشبابية تتفتق لتبني الوطن بكل عطاء 

ومحبة ومن غير طمع.
ليــت العراق يعود يومــاً فأخبره مبا فعل 
الفساد، ليت العراق يعود يوماً فأخبره مبا 

فعل االحتالل واإلرهاب.
.. عــراق كان لي خيمة عــراق كان لي أباً 

عراق كان لي حضناً
عراق كان لي شــمعة أضاءت لي الدرب 

أأحرقه ؟ إذن أنا لئيم
عراق كنت له معينــاً فأعانني بعد اهلل 

فانتصر اإلصالح.. فهذه إرادة شعب
لكــن ال أن تكون كما أرادهــا بائعو ثلثي 
العراق بداية حلرب أهليــة.. كال لن أكون 
املناصب  بها فقــد قلتها: خــذوا  طرفاً 

واملكاسب وخلولي الوطن
لــن أبيع الوطــن من أجــل املقاعد ولن 
أبيع الشــعب من أجل السلطة فالعراق 
يهمني وأما املناصــب فهي عندي أهون 

من عفطة عنز ."
مقتدى محمد الصدر

احلكيم يؤكد أهمية املضي
بتشكيل احلكومة اجلديدة

وفي سياق آخر طالب احلكيم، مبحاسبة 
الــذي طال أمس  املقصرين فــي احلريق 
االول األحد، أحد مخازن صناديق االقتراع 
ملفوضيــة االنتخابات في جانب الرصافة 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال السيد عمار احلكيم في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منــه "نعرُب 
عن قلقنا البالِغ إزاء حــادث احلريق الذي 
تعرضِت لــه مخازُن مفوضية االنتخابات 
وتعرض صناديق كثيرة وأجهزة التصويت 
أصوات  "ضيــاِع  من  لالحتراق" محــذراً 
الناخبــني الذيــن جتــاوزوا كلَّ الظروف 

الختيارِ من يفوضوه نيابًة عنهم".
كما طالب "اجلهات العليا بتشكيلِّ جلنة 
للوقوِف على أسباِب هذا اخلرق  حتقيقية 
الكبير ومحاســبِة املقصرين وكشــِف 

الدوافع التي كانْت وراءه".
ودعا احلكيم "اجلهاِت املعنية ألخِذ أعلى 
درجــات احليطة واحلذر فــي احلفاِظ على 
مخازن صناديــق االقتراع في عموِم البالد 

وتفويِت فرصة التالعب بها".
ودعا أيضــا "اجلميع إلــى ضبِط النفس 
واحلفــاِظ على االســتقرارِ السياســّي 
والتفكيــرِ بنحٍو هادئ بعيٍد عن االنفعاِل 

خالل املرحلتني الراهنة واملقبلة".
وكانت مخازن مفوضيــة االنتخابات في 
جانــب الرصافــة تعرضت، أمــس األول 
االحد، حلريق ضخــم فيما أعلن املتحدث 
باســم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، 
أن اخملازن التي حتتوي على صناديق االقتراع 
لم تتعــرض لالحتراق، مشــيراً إلى أن " 

التحقيق جارٍ باحلادث".

خبراء قانونيون: احملكمة االحتادية 
العليا سوف تلغي قسما من نصوص 
طعن املفوضية على تعديل االنتخابات

وأضاف الصوفي أن "مفوضية االنتخابات 
وان كانــت مســتقلة وترتبــط مبجلس 
النواب لكــن جزءا من عملهــا تنفيذي 
يتطلب دوراً حكومياً للتوصل إلى اجلهات 

التي حرفت النتائج".
املفوضية  أوردته  الــذي  أن "الطعن  وبني 
فيه فقرات قد يجري االخــذ بها، واخرى 
مستبعد االستجابة لها، ولكن املوضوع 
متــروك باألخيــر إلى احملكمــة االحتادية 
العليا ونحن اليــوم نتحدث عن توقعات 

قد تتحقق أو ال".
وأوضــح ان "موضــوع اقحــام مجلس 
القضــاء االعلــى مبوجب الطعــن غير 
دستوري كونه ميثل ضرباً ملبدأ الفصل بني 
الســلطات الوارد ذكره في املادة )47( من 

الدستور".
واستطرد الصوفي ان "اشراف قضاة على 
عمل املفوضية وجعــل واجباتهم ادارية 
يشكل خرقاً ملبدأ استقالل القضاء الذي 
ال يجوز الحد التدخل في عمله، وال يحق 
له انتهاك صالحيات السلطات االخرى".

وبني أن "طعــن املفوضية على ضرورة أن 
يكون هناك رأي حكومي بخصوص املبالغ 
املالية التي يتطلبها العد والفرز اليدوي 
هو االخر صحيــح، كون احملكمة االحتادية 
العليا وفي العديــد من أحكامها أكدت 
على ضرورة التشــاور مع مجلس الوزراء 
فــي املســائل املتعقلة باجلنبــة املالية 
تطبيقا ملبدأ أن احلكومة مســؤولة عن 

ملف السياسية العامة للدولة ومنه ما 
يتعلق باالمور املالية".

وشــدد على أن "اعتراض املفوضية على 
انتخابات شــريحة  نتائج  الغاء  موضوع 
كاملة هــو االخر نراه صحيحــاً ذلك أن 
والترشح  االنتخاب  الدســتور كفل حق 
جلميــع العراقيــني وال فرق بــني الداخل 
واخلارج، ســيما وأن املــادة )6( منه تنص 
واملادة  التداول الســلمي للسلطة  على 

)20( منه تتضمن حق االنتخاب".
أما موضوع االعتراض على تقرير مجلس 
الوزراء بخصوص االنتخابات، فيراه اخلبير 
القانوني غير منتج، الن احلكومة ومبوجب 
الدســتور لهــا الصالحية فــي تطبيق 
القوانني وكذلك اجراء التحقيق االداري".

وكذلك احلال بالنسبة العتراض املفوضية 
أعلن أن النواب اخلاســرين هم من صوتوا 
اذ اوضــح الصوفي ان  علــى القانــون، 
التشــريعي طيلة  دوره  ميــارس  "النائب 
الدورة النيابية وال فرق بني اخلاسر والرابح 
فــي االنتخابات قبل نهايــة تلك الدورة، 
وأن عدم وصوله إلــى مقعد في مجلس 

النواب اجلديد ال يجمد اعماله احلالية".
لكن الصوفــي وجــد أن املفوضية فات 
عليها التأكيد فــي الئحتها االعتراضية 
علــى أن "نظام الشــكوى الــذي صدر 
مبوجب قانون االنتخابــات الذي هو االخر 
صــدر تطبيقاً للدســتور، عالج موضوع 
خالل  من  تالفيهــا  وكيفية  الشــكاوى 
سلسلة اجراءات، وأن االنتخابات قد جرت 
تطبيقاً للدســتور ونصوصــه املتعلقة 
بآمــاد اجرائهــا الية التداول الســلمي 

للسلطة".
وكانت املفوضية قــد قدمت طعناً امام 

احملكمــة االحتاديــة العليا علــى قانون 
االنتخابات  لقانــون  الثالــث  التعديــل 
النــواب اضافة  رئيــس مجلس  وطلبت 

لوظيفته الى الدعوى.

احتاد الغرف التجارية يطالب بإعادة 
النظر في رسوم اجلمارك العالية على 

البضائع املستوردة
وفي اخلتام اســتعرض جعفــر احلمداني 
دعم  في  العراقيــني  التجار  اســهامات 
ايام احلصار االقتصادي  االقتصاد الوطني 
واعــدام النظام البائد لعــدد من التجار 
 2003 الى اخلطف بعــد عام  وتعرضهم 
، داعيــا احلكومة الى اعــادة النظر بقرار 
زيــادة الرســوم اجلمركية على الســلع 
االســتهالكية النها التخــدم مصلحة 
الشــعب العراقي وان املؤمتر سيعد ورقة 
عمل حتمــل توقيــع الف تاجــر لغرض 
رفعها الى مجلس الوزراء لالطالع عليها 

ومناقشتها.  

اسعارالنفط مازالت دون مستوى 
الطموح ولن نرضى بالقرارات األحادية

واضــاف: "علينا أن النســتبق اإلمور في 
احلكم على تطورات الســوق النفطية ، 
وعلى املنتجني التعامل بحكمة ورؤية مع 
الوقائع علــى أالرض دون التأثر بالضغوط 
والعوامل والدعــوات املتضاربة الى ضخ 
مزيــد من النفط الى الســوق ، وهذا قد 
يؤدي الى نتائــج غير محمودة ، باالضافة 
الى ذلك  فان التصريحات التي تصدر من 
بعض املنتجني قبــل االجتماع تؤدي الى 
مزيد من القلق وعدم استقرار في السوق 

وتذبذب في األسعار" .

تتمات ص1

بغداد – اعتقال ارهابي 
ذكر الناطق باسم مركز االعالم االمني 
امس االثنني ان قوة أمنية القت القبض 
، على ارهابي في قضاء أبو غريب غربي 

العاصمة بغداد.
العميد يحيى رسول في  الناطق  وقال 
االســتخبارات  "مفارز مديرية  ان  بيان 
العســكرية فــي الفوج الثانــي لواء 
مشاة 24 الفرقة السادسة ومبعلومات 
اســتخبارية دقيقة متكنــت من القاء 
القبض على احد االرهابيني والذي كان 
مندسا بني اهالي منطقة ابو منيصير 
في قضاء ابو غريب"، مضيفا ان املتهم 
من املطلوبني للقضاء على وفق احكام 

املادة ٤/١ إرهاب".

ديالى – تدمير زورقني 
اعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
ناحيــة أبــي صيدا فــي ديالــى عواد 

الربيعــي امس االثنــني، تدمير زورقني 
لتنظيم "داعش" االرهابي على ضفاف 

نهر ديالى شمالي الناحية.
وقــال رئيــس اللجنة إن "قــوة أمنية 
مشــتركة قامــت بعملية متشــيط 
لضفاف نهر ديالى من جهة بســاتني 
30كم  ابي صيدا  اخمليسة)7كم شمال 
زروقني  ب عقوبــة( وضبطــت  شــمال 
القــوة باحراقهما"،  لداعش وقامــت 
مضيفا ان نشــاط خاليا داعش ما يزال 
موجوداً في بعض البســاتني وعمليات 
التمشــيط املتكــررة تهــدف النهاء 

وجودها". 

كركوك – عمليات خطف  
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركــوك امس االثنني، بــأن مجموعة 
تابعــة لتنظيم "داعــش" اختطفت 

خمسة أشخاص جنوبي احملافظة.
 وقال املصدر  إن "مجموعة إرهابية من 

داعش اختطفت قرب قرية زنقر التابعة 
)40 كم جنوب كركوك(  لقضاء داقوق 
أحــد وجهاء القرية مــن الكاكائيني ، 
مع أربعــة عمال يعملــون في حصاد 
" جرى  الزراعية"، مضيفــا  األراضــي 

اقتياد اخملتطفني الى جهة مجهولة".

بابل – عملية امنية  
أعلــن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابــل امس االثنــني، القاء 
القبض علــى متهم مطلوب للقضاء 
أمنية  بجرائم مختلفة خالل عمليات 

في احملافظة.
وقال املصدر أن "مفارز القيادة بجميع 
صنوفها وتشــكيالتها، ألقت القبض 
خــالل عمليــات إســتباقية ملالحقة 
52 متهمــًا مبواد جنائية  لـ  املطلوبني 
مختلفــة ومخالفــات متنوعــة في 
مناطق متفرقة من احملافظة" ، مضيفا 
أن "عمليــات االعتقــال جاءت مبوجب 

قرارات صادرة من الســلطة القضائية 
ونفــذت خالل الـ24 ســاعة املاضية" 
مؤكــداً "إحالة املتهمــني الى اجلهات 
التحقيقيــة، لغــرض التحقيــق في 

الدعاوى املنسوبة اليهم". 

صالح الدين – ضبط مضافتني
اكد الناطق باسم مركز االعالم االمني 
امس االثنني ان القوات االمنية متكنت 
العثور علــى مضافتني لعصابات  من 
متفجرات  حتــوي  االرهابيــة  داعــش 

وصواريخ في محافظة صالح الدين .
وذكر الناطــق العميد يحيى رســول 
في بيــان صحفي ان القــوات األمنية 
في قيادة عمليــات صالح الدين وخالل 
وزنكورة{  }الشــيحة  قريتــي  تفتيش 
عثرت على مضافتني لعصابات داعش 
اإلرهابيــة حتــوي 18 كغــم TNT و84 
صاروخ SPG9 "، مضيفا كما عثر على 
22 عبوة ناســفة جاهزة للتفجير و4 

عبوات الصقة و50 صمامة قنبرة هاون 
 Bkc عيار 60 ملــم و5 صفائــح عتاد

تالفة وجرى معاجلتها".

االنبار – مقتل انتحاريني 
كشــف قائــد الفرقة الســابعة في 
اجليــش اللــواء نومــان الزوبعي امس 
اثنني تســلال  انتحاريني  االثنني، مقتل 

الى ناحية البغدادي في االنبار.
وقال قائد الفرقــة ان "القوات االمنية 
متكنت مــن قتل انتحاريــني اثنني من 
داعــش بعــد محاصرتهــم في حي 
 ، الشــهداء التابعة ملدينة البغدادي" 
مضيفــا ان "االنتحاريني تســللوا الى 

املدينة ".

النجف – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة النجف امــس االثنني، بأن 
ثالثة مطلوبني القــي القبض عليهم 

بعمليات دهــم على وفق مواد قانونية 
مختلفة في احملافظة.

إن "مكافحــة اجرام  وقــال املصــدر 
املكافحة  مديــر  باشــراف  النجــف 
العقيد احلقوقي ســامي حمود غزاي 
نفذت ممارسة أمنية أسفرت عن القاء 
القبض علــى ثالث مطلوبني وفق مواد 
قانونية مختلفة فــي أماكن متفرقة 
من احملافظة " ، مشــيرا الى إحالتهم 

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل" .

ميسان – عملية استباقية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
تشــكيالت  ان  االثنني  امس  ميســان 
امنية نفــذت عملية اســتباقية في 
قضاء قلعة صالــح والنواحي والقرى 
التابعــة لها وجــرى خاللهــا القيام  
بعمليــات تفتيــش ملنــازل املطلوبني 
والبحــث عــن اخلارجني عــن القانون 
العشائرية  واخلالفات  النزاعات  ومثيري 

والبحث عن األسلحة واالعتدة .
العملية االســتباقية  ان  وقال املصدر 
أســفرت عن ضبط عدد من االسلحة 
واالعتــده، فضــالً عن القبــض على 
واتخذت  ومتهمــني  بهــم  مشــتبه 
اإلجراءات األصولية القانونية بحقهم.

نينوى – ضبط عتاد 
شــرطة  في  امني  مصــدر  كشــف 
ان قوة  محافظة نينوى امــس االثنني 
امنيــة عثــرت خالل عمليــة تفتيش 
وتطهير على كــدس كبير للعتاد في 

منطقة القيارة .
وافاد املصدر ان قيــادة عمليات نينوى 
وبنــاء علــى معلومات اســتخبارية 
متكنــت بعمليات دهــم وتفتيش في 
منطقــة القيارة من العثــور على 47 
عبوة ناســفة مختلفة االحجام و133 
قنبــرة هــاون متنوعــة و12 صاروخا 

محلي الصنع .

اعتقال إرهابي بكمين في "أبو منيصير" غربي بغداد * تدمير زورقين لتنظيم "داعش" شمالي "أبو صيدا"
مقتل انتحاريين تسلال الى ناحية البغدادي في األنبار * العثور على كدس كبير للعتاد في منطقة القّيارة

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

االيزيدية  الطفلــة  معانــاة  انتهت 
الســنجارية منتهى، وعادت الى ما 
اثبتت  ان  تبقى مــن عائلتها بعــد 
نتائج فحوصات الـ DNA صحة توقع 
االب املنكــوب عندمــا رأى صورتها 

وقال انها تشبه شقيقها.
يقــول مصــدر أمنــي فــي مدينة 
املوصل مقــرب من احلــدث ـ طلب 
عدم الكشف عن اســمه، النه غير 
مخول بالتصريح ـ فــي حديث الى 
"الصبــاح اجلديد" انــه " قبل عدة 
اسابيع اتى مواطن ايزيدي من اهالي 
ســنجار الى دار ايتام املوصل الكائن 
في حــي الزهور، وطالب برؤية طفلة 
تدعــى )رميــاس( وزعم انهــا ابنته 
)منتهى( التــي فقدها في احداث 3 
2014 عندما  آب /اغسطس من عام 
باجتياح  االرهابي  داعش  تنظيم  قام 
قتل  اعمال  وارتكب  قضاء ســنجار 
وخطف وســبي وغيرها من اجلرائم 

البشعة بحق السكان".
االيتام  دار  واضاف " املســؤولون في 
ســبق ان واجهــوا هكــذا مواقف، 
لهــذا دعوا املواطن الــذي زعم انها 
 DNA ابنتــه الــى اجراء فحوصــات
ملطابقة اجلينــات بينه وبني الطفلة 
املودعة فــي دار االيتام، علما انه قال 
ان صورتهــا وصلت اليــه عن طريق 
احد املعــارف في برنامــج التواصل 
االجتماعي فيس بــوك، وعندما رأى 
صورتها قال مع نفســه انها ابنتي 
وهي تشــبه شــقيق لها مبالمحها 
الواضحة بالنسبة له، وهو الذي لم 
يتوقف عن البحــث عن عائلته منذ 

حينها".
وأشار املصدر الى ان "االب كان واثقا 
ابنتــه، وخضع لفحوصات  انها  من 
DNA وبعد بضعة اســابيع اتت  الـ 
 DNA النتائــج املطابقــة لنتائج الـ
اخلاصة بالطفلة وجرى تسليمها له، 
النه طالب باستعادتها رسميا على 

وفق طلب قانوني".
وتابــع "ال احد يعلــم كيف وصلت 
هذه الطفلة البالغــة حاليا نحو 7 

ســنوات لدار االيتــام، علما انه عند 
وصولها اليــه كان عمرهــا نحو 3 
 4 سنوات ونيف، ووالدتها مفقودة و 
من اشقائها وشقيقاتها ما زالوا في 
عداد املفقوديــن واالب يبحث عنهم 

حلد االن".
ولفــت املصــدر الــى ان "الطفلة 
منتهى، وهذا هو اســمها احلقيقي، 
و ليــس "رمياس" كما كنــا نعرفها، 
رفضت فــي البدء املغادرة مع والدها 
احلقيقي، حيث انها ال تفقه شــيئا 
من لغتهــا االم اللغة الســنجارية 
باللغة  انها تتحــدث  بــل  الكردية، 
العربيــة، وبكت قليــال اثناء مغادرة 
دار االيتــام، لكنهــا مرحلة قصيرة 
ذويها  مع  وســتتربى  ســتتجاوزها 

واقرانهــا ومــا تبقى مــن عائلتها 
وستندمج معهم مع مرور االيام".

واشــاد املصدر بدور دار رعاية االيتام 
في املوصل، وبدور الســيدة سكينة 
محمد مســؤولة املــرأة والطفولة 
واملشرفة  نينوى  ديوان محافظة  في 
العامة على دور الرعاية االجتماعية، 
اعادة عــدد من  التي جنحــت فــي 

االطفال املفقودين لذويهم.
وكانــت احلكومــة العراقيــة قــد 
الـ   اســتحدثت مختبرا لفحوصات 
باطراف  التاجي  في منطقــة   DNA
بغــداد، بعــد ان تكاثــرت الدعاوى 
باســتعادة االطفال املفقودين الذين 
مت العثور عليهم مع العشــرات من 
نســاء الدواعــش االجنبيات مبوقف 

تسفيرات في قضاء تلكيف، خاصة 
الكثير مــن االطفال ال  ان مالمــح 
تتطابــق ومالمح تلك النســوة ذات 
الســحنة االســيوية، وبالتالــي مت 
الــزام كل من يزعم او يعتقد ان احد 
اولئك االطفال يعــود له باجراء تلك 
الفحوصات، علمــا ان هنالك قواعد 
وبالنســوة  االطفال  بجميع  بيانات 
االجنبيات ايضا. وســبق ان مت اعادة 
بعض االطفال لذويهم بعد ان اثبتت 

الفحوصات صالة القربى بينهم.
ومســؤولون  ناشــطون  ويطالــب 
ايزيديون باجراء تدقيق امني واســع 
في شــتى اخمليمات التــي يقطنها 
نازحون في جنوبي املوصل، ويتحدثون 
عن وجود عشــرات ورمبــا املئات من 

االطفال االيزيديني الذين مت خطفهم 
مــع عائالتهــم التي تفرقــت فيما 
بعد، بســبب اعــدام الذكــور وبيع 
والفتيات في اسواق  وشراء االمهات 
التنظيم  اقامهــا  التي  النخاســة 
االرهابي ابان ســيطرته على مناطق 

شاسعة من العراق وسوريا.
وعلى وفق احــدث احصائية ملديرية 
شــؤون االيزيديــني فــي حكومــة 
اقليم كردســتان فان عدد اخملتطفني 
االيزيديني يبلــغ 6417 ايزيديا، بواقع 
3548 مختطفــة من االناث، و 2869 
مــن الذكور، امــا أعــداد الناجيات 
والناجني من قبضــة ارهابيي داعش 
يبلــغ 3300 ناجــي، منهــم 1150 
337 مــن الرجال.  مــن النســاء، و 

اإلناث  األطفــال  الناجيــات من  اما 
فبلغ 946 طفلــة، وعدد الناجني من 

األطفال الذكور هو 867 طفال.
 فيمــا عدد االطفال االيتام من جهة 
االب يبلغ 1759 طفال يتيما، وااليتام 
من جهــة االم 407 اطفــال يتامى، 
وااليتــام مــن الوالديــن 359 طفال، 
واالطفال الذيــن والداهم بيد داعش 
حلــد االن يبلغ 220 طفــال، واجملموع 

الكلي لأليتام 2745 طفال.
بينما يبلغ عدد الباقني بيد عصابات 
داعــش 3117 ايزيديا بواقع 1452 من 
االنــاث )اطفال وراشــدات(، و 1665 
وهذا  وبالغني(،  )اطفــال  الذكور  من 
بحسب  االحصائية الصادرة نفسها 

في الثالث من حزيران اجلاري.

المسؤولون في دار 
االيتام سبق ان واجهوا 
هكذا مواقف، لهذا دعوا 
المواطن الذي زعم انها 
ابنته الى اجراء فحوصات 
DNA لمطابقة الجينات بينه 
وبين الطفلة المودعة في 
دار االيتام، علما انه قال ان 
صورتها وصلت اليه عن 
طريق احد المعارف في 
برنامج التواصل االجتماعي 
فيس بوك، وعندما رأى 
صورتها قال مع نفسه 
انها ابنتي وهي تشبه 
شقيق لها بمالمحها 
الواضحة بالنسبة له

فحوصات الـ DNA تعيد "منتهى" الى
ما تبقى من عائلتها بعد 4 سنوات

تنظيم داعش اختطف والدتها واشقاءها
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الطفلة منتهى مع ما تبقى من عائلتها



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  تعتــزم 
املشــاريع  وتنفيذ  للتصميــم 
الصناعة  وزارة  احدى شــركات 
واملعادن اعمار مصفى بيجي في 

محافظة صالح الدين .
وذكــر مديــر عــام الشــركة 
املهندس حسني حسن جواد في 
تصريحات صحفيــة بأن فريقا 
من املالك املتقدم في الشــركة 
)غرفــة العمليات( اجــرى زيارة 
ميدانية الى موقع اعمار مصفى 
بيجي لالطالع على سير االعمال 
التي تقوم بها الشــركة حاليا 
لصالح شركة مصافي الشمال 
واملتضمنة تنفيذ وحدة معاجلة 
وحدات  وتأهيل  الصناعية  املياه 
الطاقة واخلدمات وتنفيذ اعمال 

تأهيل وحدة انتاج النتروجني .
واشــار املديــر العــام الــى ان 
اشــاد  العمليات  غرفــة  فريق 
قبل  مــن  املبذولــة  باجلهــود 
املتواجد  الشــركة  عمل  مالك 
لتنفيــذ االعمــال املذكورة في 
مصفى بيجــي ووجه بتكثيف 
ومضاعفة هذه اجلهود لالسراع 
في اجناز االعمال املوكلة اليهم 
اعمار  العادة  احملددة  بالتوقيتات 

هذا الصرح االقتصادي الكبير .
أن  الشــركة  عام  مديــر  واكد 
شــركته متتلــك االمكانيــات 
االســتعداد  ولديها  الكافيــة 
لتنفيذ شــتى مشــاريع البنى 
البنــاء  ومشــاريع  التحتيــة 
واألعمــار واملشــاريع النفطية 
، اذ ســبق ونفــذت الكثير من 
املشاريع احليوية واالستراتيجية 

في عموم محافظات العراق . 
ومــن اجلديــر بالذكــر ان وزارة 

النفط اعلنت اوائل العام احلالي 
التأهيل  املباشــرة في عمليات 
الشــاملة لوحدة االنتاج صالح 

الدين/2 في مصفى بيجي.
ونقل بيان العالم الوزارة  عن وزير 
النفط جبار علي اللعيبي قوله، 
االنتاجية  الوحــدة  “طاقــة  ان 
صــالح الدين/2 تبلــغ 70 الف 
شــركة  وان  باليــوم،  برميــل 
الليل  تواصل  الشمال  مصافي 
شــركات  من  وبدعم  بالنهــار 
الوزارة مــن اجل اإلســراع في 

الوحدة  هذه  وتشــغيل  تأهيل 
االنتاجيــة املهمة قبــل نهاية 

العام احلالي .
الوحدة  هــذه  ان  الوزير  واوضح 
االنتاجية “ستسهم في تغطية 
جزء كبير من احلاجة احمللية من 
عن  فضال  النفطية،  املشتقات 
تلبية احتياجات محطات توليد 
الطاقــة الكهربائية” ، مضيفا 
زمنياً  “الوزارة وضعت سقفاً  ان 
يتراوح من ســتة الى تســعة 
أشهر إلجناز عمليات تأهيل هذه 

الى  “أوعز  انــه  الوحدة” مؤكدا 
الشركات النفطية في الشمال 
بتوحيــد  واجلنــوب  والوســط 
لتحقيق  وتوظيفهــا  جهودها 
هدف الوزارة في إعادة تشــغيل 
املصفــى، فضال عــن التوجيه 
بتسخير كافة اآلليات واملعدات 
واألجهــزة واخلزانــات واألنابيب 
دعم  في  النفطية  للشــركات 
التأهيــل  عمليــات  وإســناد 
بيجي في  والتشــغيل ملصفى 
، كما  الدين”  محافظة صــالح 

ان “الــوزارة وضعــت اخلطــط 
املطلوبــة لتأهيــل وتشــغيل 
الوحــدة االنتاجية صالح الدين 
/1 وبطاقــة 70 الــف برميــل 
باليوم بعد رصد املبالغ املطلوبة 

لذلك”.
احتالله  بعــد  املصفى  وتوقف 
مــن قبــل التنظيــم االرهابي 
»داعش« في حزيــران 2014 عن 
الناجمة  األضرار  بسبب  اإلنتاج 
عن احلــرب علــى االرهابيني ما 
ترتب على ذلك مــن نقص حاد 

في املشــتقات النفطية ، وقد 
كبيرة  ألضرار  املصفاة  تعرضت 
العســكرية  العمليــات  إثــر 
التي دارت فيهــا وإصالحها قد 
يستغرق اعواما وبكلفة ماليني 

الدوالرات.
بيجي  ان مصفــى  الى  يشــار 
النفط  مصافي  بني  األكبر  يعد 
في العــراق وبانتــاج 300 الف 
برميــل يوميا ويغطي نحو 40% 
مــن حاجة البالد للمشــتقات 

النفطية. 

تتضمن تأهيل وحدة معالجة المياه وإنتاج النتروجين

الصناعة تكّثف جهودها إلعمار مصفى بيجي في صالح الدين 

 وجه مدير عام 
شركة التصميم 
وتنفيذ المشاريع 

بتكثيف ومضاعفة 
هذه الجهود لإلسراع 

في إنجاز األعمال 
الموكلة اليهم 

بالتوقيتات المحددة 
إلعادة إعمار هذا 

الصرح االقتصادي 
الكبير

مصفى بيجي
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أمانة بغداد تدعو 
الى ردع سارقي 

أغطية )المنهوالت(
بغداد - الصباح الجديد:

دعت امانــة بغداد قيــادة عمليــات بغداد 
واجلهات االمنية االخرى الــى التعاون معها 
فــي ردع  وإعتقــال ضعاف النفــوس الذين 
)منهوالت( شبكات  اغطية  بسرقة  يقومون 

الصرف الصحي واالمطار.
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم انه » في 
الوقــت الذي تعمل امانة بغــداد وبجهودها 
الذاتية في تهيئة وسد النقص الذي يحصل 
في أغطيــة )املنهوالت( فــأن بعض ضعاف 
)منهوالت(  اغطية  بسرقة  يقومون  النفوس 
شــبكات الصرف الصحي واالمطار، ما يؤدي 
الى انســداد اخلطوط وحــدوث طفح املياه 
فضالً عــن تعرض حيــاة املدنيني الســيما 

االطفال الى خطر السقوط فيها ».
واضافــت ان« امانــة بغــداد وعبــر الدائرة 
قضائية  دعوى  بتحريك  ســتقوم  القانونية 
ضــد الذين ظهــروا فــي مقاطــع الفديو 
املسجلة من كاميرات املراقبة وهم يقومون 
بســرقة اغطيــة )املنهــوالت( إلعتقالهم 
وتقدميهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل« 
، واهابــت باملواطنــني الى االبــالغ عن هذه 
املناســب خدمة  االجراء  إلتخاذ  الســرقات 

ألهالي العاصمة 
يذكــر ان عدد من املناطق واملــدن في عموم 
البالد شــهدت حوادث ســقوط اطفال في 

فتحات اجملاري جراء سرقة اغطيتها . 
من جانب اخر أكملــت  امانة بغداد االعمال 
اخلدميــة اخلاصة بإكســاء وتطوير شــارع 
الغزاليــة ضمن قاطع  الكفــاءات مبنطقة 

بلدية املنصور  .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان قســم 
الطرق بدائــرة بلدية املنصور  قام بقشــط 
وإكســاء شــارع الكفاءات بطــول )1000(
م  وعــرض )8( م قــرب قاعــة )عبلة( ضمن 
احمللــة )681( ، مضيفــة ان » العمل تضمن 
ايضا تنظيف كتفي الشــارع ورفع النفايات 
واالنقاض بإستعمال اجلهدين اآللي والبشري 
الصرف  مياه  تصريف  وتســليك شــبكات 
الصحي واالمطار واصالح عدد من الكســور 

والنضوح في شبكات املاء الصافي ».

توقيع أكبر عقد مع 
شركة نفط البصرة 

لتدريب ) 394( لحاما
بغداد - الصباح الجديد:

ابرمت الشــركة العامة للفحــص والتأهيل 
الهندســي احــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن، اكبر عقد مــع وزارة النفط لتدريب 
)394( حلاما من منتسبي هيئة الرميلة التابعة 
الى شركة نفط البصرة في املدرسة العراقية 

للحام التابعة لها .
وقــال مدير عام الشــركة املهنــدس عصام 
كاظــم جبــارة أن الشــركة ســتقوم ايضا 
بتدريــب ) 60( حلاما كوجبــة أولى على حلام ) 
tig ( ومنح الشهادات التأهيلية في هذا اجملال 
، وان قســم اللحام في الشــركة نفذ ايضا 
عددا من الــدورات التدريبية لتأهيل اللحامني 
ومنها دورة متغيرات اللحام االساسية وأنواع 
وعيوب اللحام وكيفية التحكم بها وفحصها 
لصالح شركتي مصافي اجلنوب ونفط ذي قار 
وشــبكة كهرباء كركوك وعلى مدى اسبوع 
x-(كامل ودورة اخرى حول الفحص بجهاز الـ

ray وطرق حتميض االفالم ( ملدة اسبوع كامل 
لصالح معهــد نفط البصــرة ومعهد نفط 
كركوك ، كما اقامت الشركة دورة اخرى حول 
التخاويل للفحص الهندسي  متطلبات منح 
ملدة اســبوع لصالح شــركة توزيع املنتجات 

النفطية .
ومن اجلدير ذكره بأن املدرســة العراقية للحام 
العراق  مدرســة متخصصة على مســتوى 
تضم قاعات تدريب وورشــا ومختبرات وحتتوي 
على معدات واجهزة خاصة لتدريب اللحامني 
والفاحصــني وتأهيلهم ومنحهم شــهادات 

معتمدة ومعترف بها دوليا . 
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بغداد - الصباح الجديد:

ســتنظم وزارة االتصــاالت برعاية 
كاظم  حســن  االتصــاالت  وزيــر 
الراشــد وبالتعاون مع شركة ارض 
االعمال لتجهيــز وتنفيذ املعارض 
الدوليــة معرض جيتكــس العراق 
الشامل  التكنولوجي   GTXi 2018
لدورتــه الثالثة في متام الســاعة 
 6/27 يــوم  العاشــرة صباحاً من  
لغايــة 7/1 2018 على ارض معرض 

بغداد الدولي .
ويعــد املعــرض املــكان االمثــل 
التكنلوجيا  بنقــل  املهتمني  لكل 
وانتشــارها على نطاق واسع داخل 
العراق والشرق االوسط , مبا يحويه 
وتوطني  لنقل  من عناصر اساسية 
التكنولوجيــا ، حيــث جتتمع فيه 
كل االطراف املعنية بهذا اجملال من 
قطاعات حكومية واهلية وكفاءات 
من  ومســتخدمني  تكنولوجيــة 
فئات واعمــار مختلفة تّواقون الى 

مواكبة اخر تقنيــات التكنولوجيا 
العامليــة وتطبيقها فــي حياتهم 
اليومية واملهنية وهو يهتم بتلبية 
احتياجات مستعملي التكنولوجيا 
في شــتى مراحــل االســتعمال 
واليومية منها وصوال  البســيطة 
الى االســتعماالت االحترافية وفي 
االختصاصات. حيث يسلط  جميع 
االبتكارات  استقطاب  على  الضوء 
التــي من شــأنها تطويــر البنية 

التحتية التكنولوجية في البالد .
ويضم املعــرض مجموعة من اهم 
شــركات التكنولوجيا واالتصاالت 
العراق  فــي  البرمجيــة  واحللــول 
واملنطقــة وتعــد املشــاركة فيه 
مفيدة لكل من يرغب مبواكبة أخر 
وســيكون  التكنلوجية  التطورات 
فرصــة مهمة للراغبــني باالطالع 
على الرؤى واالفكار واملشــورات في 
مجال االتصاالتية واملعلوماتية .    

علــى صعيــد متصــل شــهدت 
محافظــة االنبار تصاعــدا بوتيرة 
العمــل من اجــل اعــادة خدمات 

الضوئــي  والتراســل  االتصــاالت 
لنقل ســعات االنترنت واالتصاالت 
الصوتية وصوال الى منفذ طريبيل 
احلدودي اضافة الى تأهيل وتشغيل 
ثالث بداالت بسعات مختلفة وهي 
كل من بدالة طريبيل بسعة 1000 
الــف مشــترك وبدالــة اجلغيفي 
بســعة  الصمود  عامرية  وبدالــة 
5 االف مشــترك وربــط منظومة 
القــدرة والتكييــف التابعة لهذه 
البــداالت وتاتي هذه االعمال تزامنا 
مــع االنتصــارات التــي حتققــت 
ضــد االرهاب واميانا من منتســبي 
الشــركة العامــة لالتصاالت في 
بعد  للمواطنني  اخلدمــات  تقــدمي 
انقطاعهـــا لفتــرة طويلة مـــن 

الزمـن.
وذكــر تقريــر صــادر مــن مديرية 
اتصاالت االنبار ان شــعبة التراسل 
فــي املديرية املذكــورة متكنت من 
ادخال مســارات التراسل الضوئي 
والرطبة  والفلوجــة  الرمــادي  في 
وطريبيــل اضافــة الى مســارات 

اخرى ضمن منطقة خمسة كيلو 
فــي الرمــادي وكيلــو 160 وصوال 
الى الرطبة والنخيــب وغيرها من 
الفنيــة  باالمكانيــات  املســارات 
تلك  وبفضل  للمديريــة  املتاحــة 
االعمــال مت اعادة خدمــة االنترنت 
بعــد  للمحافظــة  واالتصــاالت 
االرهابية  االعمال  بسبب  االنقطاع 
التي شــهدتها احملافظــة وكذلك 
لالتصاالت  وتشغيل محطة  نصب 
الالســلكية فــي مقــر مديريــة 
اتصاالت االنبار خالل الشهر املاضي 
من اجل تعزيــز خدمات االتصاالت 
للمواطنــني والدوائر احلكومية في 

مدينة الرمادي  .
تراسل  الى تفعيل  التقرير  واشــار 
بدالــة زنكورة مع تراســل الرمادي 
وربــط وتفعيل 22 كيــكا لصالح 
شــركة زين لالتصاالت اســهمت 
بشــكل فاعل في تقــدمي خدمات 
االخــرى  واخلدمــات  االتصــاالت 
التــي تقدمها الشــركة ملواطني 

احملافظـة.

تقرير

)GTXi-3( االتصاالت تنظم مؤتمر ومعرض جيتكس العراق
تشّغل منظومة للهواتف الالسلكية في األنبار 

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  قــال 
محمد  املهنــدس  االجتماعيــة 
شياع الســوداني ان الوزارة تبدي 
التي  بالشرائح  واســعاً  اهتماماً 
املعوقني  ترعاها ال سيما شريحة 
وذوي االحتياجات اخلاصة من خالل 
الى  التــي تهدف  القوانني  تنفيذ 

تقدمي افضل اخلدمات لهم. 
واوضح الســوداني خــالل لقائه 
االعاقة  الصم سفير  رئيس جتمع 
في العراق قصي محمد ســاهي 
تقدمي  الــى  تســعى  الــوزارة  ان 
افضــل اخلدمات للشــرائح التي 

تتكفل برعايتهــا ضمن القوانني 
منهج  وفــق  على  بهــا  املعمول 
توفير حياة كرمية  انساني يضمن 
اندماجهم  الــى  ويســعى  لهم 
في اجملتمع ، الفتا الى ان شــريحة 
وامكانيات  طاقــات  لهــا  الصم 
على  حتــرص  الــوزارة  وان  مميــزة 
في  ومســاندتهم  بهم  االهتمام 
اخلدمات  تقدم  التي  القوانني  سن 
استغالل  في  وتســاعدهم  لهم 

طاقاتهم. 
مــن جهتــه بــني رئيــس جتمع 
الصم احتياجات تلك الشــريحة 
واملطالب التــي يرغبون بتنفيذها 

والشــؤون  العمل  وزارة  من خالل 
االجتماعية املتمثلة بشــمولهم 
االجتماعيــة  احلمايــة  باعانــة 
ومتثيلهــم في هيئــة رعاية ذوي 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة ، 
مثنياً في الوقت ذاته على اهتمام 
اخلاصة  االحتياجات  بــذوي  الوزير 
وتفهمــه للمطالب التي طرحت 

خالل اللقاء. 
وجــرت خــالل اللقاء مناقشــة 
ضرورة وجود خبير في لغة االشارة 
في الدوائر واملؤسســات احلكومة 
من  املراجعة  اجراءات  لتبســيط 
قبل شــريحة الصــم فضال عن 

التعــاون املشــترك مع  ضــرورة 
التي  املدنــي  اجملتمع  منظمــات 
في  حقيقيــاً  شــريكا  اصبحت 
الضعيفة  للشرائح  الدعم  تقدمي 

وذوي االحتياجات اخلاصة. 
اجتمعت  على صعيــد متصــل 
للصحة  الوطني  املركز  عام  مدير 
والسالمة املهنية املهندسة ازهار 
اللجنة العلمية  فاضل ماجد مع 

ملناقشة البحوث ودراستها .
العمل  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
والشؤون االجتماعية عمار منعم 
ان االجتماع عقد لغرض دراســة 
والتعديالت  العلميــة  البحــوث 

ودراســة  عليها  اجريــت  التــي 
تاثيــر ارتفــاع ضغط الــدم على 
وظائــف الرئة واعتمــاد عدد من 
امللصقــات اجلدارية عــن ملوثات 
فضال  املتحركة  والرافعات  البيئة 
عن دراســة بعنوان )احلاسوب بني 

الفوائد واملضار(. 
من جانب اخر دقق قسم السالمة 
املهنية ســبع شــهادات فحص 
هندســي ملراجل بخاريــة عائدة 
لوزارة الصناعة واملعادن / الشركة 
العامة لصناعات النسيج واجللود 
للمنتجات  العامــة  والشــركة 
الغذائية اذ ورد لقســم السالمة 

املهنيــة عــدد من االســتمارات 
اخلاصة باصابات العمل وتسجيل 
)41 ( اصابــة في القطــاع العام 

واصابتني في القطاع اخلاص. 
يذكر ان قســم السالمة املهنية 
يعمل على متابعة تقارير سالمة 
العمل  في  املســتعملة  االجهزة 
كاملراجــل البخاريــة واملصاعــد 
والرافعــات  الضغــط  واوعيــة 
ومتابعة  والشــوكية  اجلســرية 
ســالمتها كونها من املعدات ذات 
اجلوانب  االســتعمال في شــتى 
اهمالها  وان  واخلدمية  الصناعية 
ينتج مخاطر على حياة العاملني. 

العمل تعتزم شمول ذوي االحتياجات الخاصة بخدماتها  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير املوارد املائية الدكتور حسن 
اجلنابي مع السفير الهولندي املعتمد 
في بغداد ماتيس ولترز سبل التعاون 
البلدين واالســتفادة  املشــترك بني 
من خبرات الشــركات الهولندية في 

مجال ادارة املوارد املائية .
واكــد الوزير خــالل اللقــاء التعاون 
والتنســيق فــي مجــال تشــغيل 
قدرات  وتطويــر  االروائية  املشــاريع 

دورات  بزجهم في  الوزارة  منتســبي 
تدريبية وفنية بهــدف االطالع على 
اخر التطورات فــي مجال ادارة املوارد 

املائية واملياه .
علــى صعيــد متصــل تواصلــت 
االجتماعــات املشــتركة بــني وزارة 
املوارد املائية وخبراء املعهد الهولندي 
الدراســة  لتحديــث   )IHE-DELFT(
االســتراتيجية التــي تخص اجملاالت 

االروائية .

الهولنديون  اخلبراء  قدم  جانبهم  من 
عرضاً تفصيليــاً عن مهمة مراجعة 
وتقييم الدراسة للمياه واالراضي في 
التوصيات  الى عرض  ، اضافة  العراق 
اخلاصة بالدراســة ومناقشــتها مبا 
يتعلــق بتحديــث قاعــدة البيانات 
واالصــالح  املناخيــة  والتغييــرات 
املؤسسي للتشــريعات التي تخص 
اجملاالت االروائية والزراعية للدراســة 

االستراتيجية .

بغداد - الصباح الجديد:
العالي  التعليــم  وزيــر  افتتح 
والبحث العلمــي الدكتور عبد 
الرزاق العيسى بناية كلية طب 
األســنان في جامعة القادسية 
التي نفــذت وفقا لقرار مجلس 
الوزراء ٣٤٠ املمولة من اإليرادات 
املتحققة من األجور الدراســية 
اخلــاص  احلكومــي  للتعليــم 

الصباحي .

وقدم وزير التعليم منحة مالية 
بنحــو ١٥٠ مليــون دينار لدعم 
كلية طب األسنان وتوفير املواد 

اخملتبرية املطلوبة .
وفي مســتهل زيارتــه جلامعة 
التعليم  وزير  أجرى  القادســية 
العالي جولــة في كلية الزراعة 
مشاريعها  نتائج  على  للوقوف 
والسيما ما يتعلق منها بزراعة 
املثمرة حاثا على مزيد  األشجار 

من االهتمام بهذا املفصل املهم 
املرتبــط بخدمــة اجملتمــع في 
املعروفة  القادســية  محافظة 

باهتمامها الزراعي.
 مؤكــدا في الوقت نفســه أن 
هـــذا االجتاه يعد مــن ضرورات 
الشــتغال  العملي  التطبيــق 
العلمية  وبحوثهــم  الطلبــة 
على صعيد الدراســات االولية 

والعليا.

الشركات الهولندية تسهم
 بتشغيل المشاريع اإلروائية 

وزير التعليم يفتتح مبنى كلية طب 
األسنان في جامعة القادسية 

تطبيق اشتراطات السالمة المهنية في مواقع العمل
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متابعة الصباح الجديد

والفنية  الهندسية  املالكات  تواصل 
فــي املديرية العامة لنقــل الطاقة 
الكهربائيــة  املنطقــة الوســطى 
أعمــال الصيانة الدوريــة  لعدد من 

محطاتها التحويلية.
باســم  الرســمي  املتحدث  واوضح 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري 
االعمــال تضمنت أطفاء  ان  املدرس 
احملولة الرئيسة رقم )2( للعمل على 
محولــة اخلدمة جهــة 33 ك.ف في 
محطة اجلامعة التحويلة, الى جانب  
اطفاء احملولة الرئيسة رقم )2( الجراء 
اجهزة  وفحص  الروتينيــة  الصيانة 
احلماية في محطة اجلزائر التحويلية.

وقــال املــدرس ان اعمــال الصيانة 
على  العمل  استمرار  ايضا  تضمنت 
اجلديــدة في محطة  الذاتية  احملولة 
400 ك.ف ضمن خطة فك  واســط 
االختناقات عــن تلك احملطة, وكذلك 
 33 مغذيات  علــى  الصيانة  اجــراء 
ك.ف فــي محطة الوزيريــة اجلديدة 
صيانة  علــى  والعمل  التحويليــة, 
التابعة  اليــدوي  التشــغيل  آليــة 
11 ك.ف في محطة  ملغذي اجلمعية 
عن  التحويليــة, فضالً  النعمانيــة 
العمــل علــى صيانــة مجاميــع 
املكثفات رقم )1+3( وادخالها بالعمل 
وفحــص اجهــزة احلمايــة اخلاصة 
بهــا في محطة شــمال بغداد 400 
ك.ف, وكذلــك اجــراء الصيانة على 
كاميرات املراقبة في محطة املسبح 
التحويلية ومجاميــع املكثفات في 
محطة جميلة اجلديــدة التحويلية 
ومنظومــة كاميــرات املراقبــة في 
ومجموعة  400 ك.ف  االمني  محطة 
البطاريات واجهزة التبريد والتكييف 
في محطة الثورة التحويلية, وكذلك 
صيانة مطافي احلريــق في عدد من 

احملطات التحويلية. 
املــالكات  تواصــل  جانبهــا  مــن 
الهندســية والفنيــة فــي املديرية 
العامــة لنقل الطاقــة الكهربائية 
ملنطقــة الفرات االوســط اعمالها 
بتنفيذ مشــروع ربط خط )خيرات – 

كربالء الغازية( )1+2( 132 ك.ف .
وقال املدرس ان االعمال تضمنت حفر 
قواعــد االبراج والتســليح والصب 
والطالء مبادة القير والبدء بالتشييد, 
للخــط  االبــراج  عــدد  ان  حيــث 
)90( يوماً, ان  املذكور)27( برجاً, ومبدة 
هذا املشروع سيسهم وبشكل كبير 

في حل االختناقات حملافظة كربالء .
من جهته زار وكيل الوزارة لشــؤون 
عادل  املهنــدس  واملشــاريع  اإلنتاج 
كاظم جريان مركز السيطرة اجلنوبي 
التابعة الى دائرة التشغيل والتحكم 
املنظومة  واقــع عمل  للوقوف على 
املنطقة  فــي  احملافظــات  وجتهيــز 
اجلنوبية  )البصرة , ميسان ,الناصرية 

, السماوة (.

واســتمع الوكيل الى اهم املعوقات 
واملشــكالت التــي تواجــه عمــل 
املنظومــة من شــحة وقــود وقلة 
وبعــض  املاليــة  التخصيصــات 
االختناقات في خطوط نقل الطاقة 
فــي محافظة  البصــرة, فضال عن 
التجــاوزات الكبيرة على الشــبكة 
الوطنيــة حني بلغــت مايقرب أكثر 
من %65 ضائعــات والتي بدورها تؤثر 
ســلبا على جتهيز املنطقة اجلنوبية 
بالطاقة الكهربائية, اضافة الى ذلك 
خــروج الوحــدات التوليدية نتيجة 
انخفاض ضغط الغاز وقلة التجهيز 

املســتورد من إيران بسبب مشاكل 
فنية 0 

ومتابعته  الوزير  حرص  الوكيل  وأكد 
لكل  الفورية  احللول  إليجاد  الدقيقة 
املعوقــات وتقدمي كل التســهيالت 
اللمطلوبة مــن اجل جتهيز املنطقة 
اجلنوبية ومحافظة البصرة بشــكل 
خاص بالطاقــة الكهربائية  ملا متتاز 
به من ارتفاع فــي درجات احلرارة في 

فصل الصيف .
وقــال الوكيــل أن هنــاك حتســن 
ستشــهده املنظومــة الكهربائية 
فــي  توليديــة  وحــدات  لدخــول 
املســتقبل القريب مما ســينعكس 
زيادة ســاعات جتهيز  ايجابيا علــى 

املواطنني بالطاقة الكهربائية ، وثمن 
اجلهود التي يقدمها منتســبو دائرة 
التنسيق  من  والتحكم  التشــغيل 
العالــي مــع القطاعــات ) النقل , 
التوزيع , اإلنتاج ( للحفاظ على عمل 

واستقرار املنظومة الكهربائية . 
من جهتــه تفقد مديرعــام دائرة 
اإلنتاج في وزارة الكهرباء املهندس 
ماجــد مهدي حنتــوش, محطتي  
ديــزالت شــرق كربــالء وشــمال 
الديوانية  لإلطالع على سير اعمال 
الصيانــة والتأهيل ومدى جهوزية 
الوحــدات للعمــل خــالل فصل 

الصيف.
االنتاج  دائــرة  وعقــد مدير عــام 

اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي شركة)  
sTX   ( الكوريــة املنفــذة ألعمال 
تأهيل الوحــدات التوليدية بعد ان  
اطلع علــى اخر اعمــال الصيانة,  
مؤكداً على ضرورة بذل كل اجلهود 
ادخال جميع  اجل  واإلمكانيات من 

الوحدات الى العمل.
وفي السياق نفســه زار مدير عام 
دائرة اإلنتــاج فــي وزارة الكهرباء 
املهنــدس ماجد مهــدي حنتوش 
مجلس محافظة الديوانية والتقى 
رئيس اجمللــس واالتفــاق على حل 
مشكلة شــحة املياه وانقطاعها 
لتالفي خفض معدالت االنتاج بعد 

إكمال الصيانات املقررة . 

الوسطى تواصل اعمال الصيانة الدورية لعدد من محطاتها التحويلية
تنفيذ مشروع ربط خط خيرات – كربالء الغازية

تضمنت االعمال 
أطفاء المحولة 
الرئيسة رقم )2( 
للعمل على محولة 
الخدمة جهة 33 ك.ف 
في محطة الجامعة 
التحويلة, واجراء 
الصيانة الروتينية 
وفحص اجهزة 
الحماية في محطة 
الجزائر التحويلية

اعمال الصيانة الدورية

»المشراق« تسوق منتجاتها من 
مادتي الشب والكبريت الزراعي 

تعاون مشترك بين العمل ومركز 
االبداع الدولي لحماية الطفل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة لكبريت املشــراق احدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن تسويق منتجاتها 
من مادتي الشــب والكبريت الزراعي خالل شهر ايار 

املاضي.
وقال مدير عام الشــركة املهندس سعد امني فيصل 
بأن شركته ســوقت خالل شهر ايار املاضي )20( طنا 
من الشب النقي املكيس الى كل من الشركة العامة 
ملعدات االتصاالت والقدرة والشركة العامة لصناعة 
االدوية واملستلزمات الطبية في سامراء بقيمة بلغت 
(11( مليونا و)700( الف دينار فيما ســوقت اكثر من 
(27( طنا من الشب املكيس الى شركة غاز الشمال 
وبقيمة جتاوزت الــــ)16( مليون دينار ، مشــيرا الى 
بيع كمية )47( طنــا و)550( كغم من مادة الكبريت 
الزراعــي املكيس فائــق النعومة وكميــة )25( طنا 
من الكبريــت الزراعي املكيس العــادي الى عدد من 

املواطنني وبقيمة تزيد على )29( مليون دينار .
يشار الى ان الشركة العامة لكبريت املشراق متتلك 
معمال متخصصا يعد الوحيد في العراق النتاج مادة 
الشــب جرى تأهيله بجهود وامكانيات ذاتية بطاقة 
ونوعيــة عالية وأســعار مخفضة لدعم شــركات 
القطــاع العام ولتقدمي أفضــل اخلدمات للمواطنني 
ومعمال اخر النتاج مادة الكبريــت الزراعي بنوعيات 
وجودة فائقــة واســعار مخفضة لدعــم القطاع 

الزراعي في البالد. 

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت هيئة رعاية الطفولــة اجتماعا مع وفد من 
مركز تنمية االبداع الدولي في العراق لبحث ســبل 
التعاون املشترك وماميكن تقدميه من خدمات وبرامج 

لالطفال .
وذكــرت مديــر مكتــب هيئــة رعايــة الطفولة 
د.عبيرمهدي اجللبي التي ترأست االجتماع ان الهيئة 
وبتوجيه من رئيسها وزيرالعمل والشؤون االجتماعية 
املهندس محمد شياع السوداني حترص على التعاون 
مع املنظمات الدولية ذات العالقة بشــؤون االطفال 
في خطوة تهدف الى تنفيــذ البرامج التي تتبناها 
ضمن ســياق عملها الفتة الــى ان الهيئة حققت 
تعاوناً مشــتركاً مع مركز تنمية االبداع الدولي في 

العراق لتقدمي اخلدمات املطلوبة لالطفال .
واســتعرضت ومناقشــة ما تتعرض له الطفولة 
في العراق ال ســيما ما خلفتــه احلرب مع اجملاميع 

االرهابية. 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــدت اإلدارة األميركيــة أن الرئيــس دونالد 
الكوري الشمالي كيم جونغ  والزعيم  ترامب 
أون ســيعقدان لقاء منفصــال قبيل انطالق 

قمتهما املقررة غدا الثالثاء.
وقال الناطــق الصحفي جمللس األمن القومي 
األميركــي روبيرت بليدينــو للصحفيني في 
ســنغافورة امس: »نتوقع أن يعقد لقاء وجها 

لوجه في البداية«.
وعبر ترامب عــن ثقته بأن القمة ســتكون 
ناجحة، وقال خــالل اجتماعــه برئيس وزراء 
سنغافورة لي هسيني لوجن صباح امس االثنني 
: »ســيكون لدينا غدا لقاء ممتع جدا، وأنا على 

ثقة بأنه سيجري بشكل جيد جدا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شككت ايران امس االثنني في اآلفاق التي ميكن 
ان تنتج عن احملادثات بني الواليات املتحدة وكوريا 
الشــمالية، داعية بيونغ يانغ للتحلي بأقصى 
درجات اليقظــة في ما يتعلــق بالوعود التي 

تقطعها واشنطن.
وقــال املتحدث باســم وزارة اخلارجية االيرانية 
بهرام قاســمي في مؤمتر صحافي في طهران 
»لدينا شــكوك كبيرة في ما يتعلق بســلوك 
الواليات املتحدة ومقاربتها ونواياها، وننظر الى 

افعالها بتشاؤم تام«.
وتابع قاســمي »في الوقت الراهن ال ميكننا ان 
نكــون متفائلني ازاء ســلوك الواليات املتحدة، 
وعلــى حكومة كوريا الشــمالية مقاربة هذه 

املسألة بيقظة مطلقة«.
وقال قاسمي إن تخلي الرئيس االميركي دونالد 
ترامب عــن االتفاق النووي املوقــع العام 2015 
بني إيران والدول الكبرى وغيرها من االتفاقيات 
الدولية، دليل على انه شريك غير جدير بالثقة.

وتابع قاســمي »نريد ان يتم ارســاء الســالم 
واالستقرار واالمن في شــبه اجلزيرة الكورية«، 
مضيفا ان جتربــة التعامل مع الواليات املتحدة 

وترامب تفرض »الكثير من التشاؤم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتطمت مقاتلــة أميركية من طــراز »إف15-« 
قبالة ســواحل جزيرة أوكينــاوا بجنوب اليابان 
خالل تدريبــات روتينية، حســبما أفادت وكالة 

»كيودو« اليابانية.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن املقاتلة سقطت 
في احمليط علــى بعد 50 ميال إلــى اجلنوب من 
مدينة ناها، املركــز اإلداري جلزيرة أوكيناوا، الفتة 
إلــى أن الطيار جنح في القفــز من املقاتلة قبل 

سقوطها وانتشلته فرق البحث واإلنقاذ.
ودعت الســلطات احمللية في أوكيناوا سلطات 
البــالد إلى التحــرك إليقاف طلعــات الطيران 
األميركي مــن قاعدة ســالح اجلــو األميركي 
»كادينا«، الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة.

فيمــا طالب وزير الدفــاع الياباني أتســونوري 
أونوديرا، في مؤمتر صحفي امس االثنني، القوات 
األميركيــة املتواجــدة على األراضــي اليابانية 

باتخاذ إجراءات ملنع وقوع حوادث مشابهة.
وقال الوزير: »قدمنا عرضا رسميا لقيادة القوات 
املســلحة األميركية في اليابــان، طالبنا فيه 
األمريكيــني بالتقيد الصارم مبعايير الســالمة 
واإلجــراءات ملنــع وقوع مزيد من احلــوادث على 

أراضينا«.

لقاء منفرد بين 
ترامب وكيم قبيل 

الّقمة الرسمية

طهران تنظر الى أفعال 
أميركا بتشاؤم تام

اليابانيون يطالبون األميركيين 
التقيد بمعايير السالمة إثر 

تحطم طائرة أميركية

متابعة ـ الصباح الجديد:

واإلمــارات  الســعودية  قّدمــت 
 2,5 بقيمة  مســاعدات  والكويت 
مليــار دوالر للمملكــة األردنيــة 
بهدف التخفيــف من حدة أزمتها 
االقتصادية فــي أعقاب موجة من 
قانون  مشــروع  ضد  االحتجاجات 
ضريبة الدخل، وفق ما أفادت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية )واس(.
الوكالة:  نشــرته  بيــان  في  وجاء 
»انطالقــاً مــن الروابــط األخوية 
الوثيقة بني الدول األربع، مت االتفاق 
بتقدمي  الثــالث  الدول  قيــام  على 
حزمة من املســاعدات االقتصادية 
لألردن يصــل إجمالي مبالغها إلى 
دوالر  مليارين وخمســمائة مليون 

أميركي«.
وأوضــح البيــان أن هــذا املبلــغ 
ســيتمثل بـ«وديعــة فــي البنك 
املركزي األردنــي، وبضمانات للبنك 
وبدعم  األردن،  الدولــي ملصلحــة 
األردنية  احلكومة  مليزانية  ســنوي 
ملدة خمس ســنوات، وبتمويل من 

صناديق التنمية ملشاريع إمنائية«.
الثاني  وأبدى امللك االردني عبداهلل 
احلرمني  خلــادم  وتقديره  »شــكره 
ولدولتي  مبادرته  الشــريفني على 
املتحدة  العربية  واإلمارات  الكويت 
علــى جتاوبهما مع هــذه الدعوة، 
وامتنانه الكبير للدول الثالث على 
تقدمي هذه احلزمة من املســاعدات 
األردن  التي ستســهم في جتــاوز 

لهذه األزمة«، بحسب »واس«.
ويعاني االردن أزمــة اقتصادية مع 
تدفق الالجئني من جارته سوريا اثر 
وانقطاع   2011 العام  النزاع  اندالع 
امدادات الغاز املصري واغالق حدوده 
مع ســوريا والعراق بعد ســيطرة 
مناطق  علــى  داعش«   « تنظيــم 

واسعة فيهما.
وشــهد االردن خالل األيام املاضية 
العاصمة  في  شعبية  احتجاجات 
عمــان ومحافظــات أخــرى ضد 
مشــروع قانــون ضريبــة الدخل 
الذي ينص علــى زيادة االقتطاعات 

الضريبية من مداخيل املواطنني.
الى  األردن  فــي  االحتجاجات  وأدت 
اســتقالة حكومة هانــي امللقي 
تشــكيل  الرزاز  عمــر  وتكليــف 
رئيس  وتعهــد  جديــدة.  حكومة 

الوزراء اجلديد سحب مشروع قانون 
ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل 

االزمة.
وسجل معدل النمو االقتصادي في 
االردن العــام 2017 نحو %2 ويتوقع 

ان ينخفض العام 2018.
هذا وعلــق األردن آماال كبيرة على 
االجتماع لتعهــد الدول اخلليجية 
مبليارات  مســاعدات  حزمة  تقدمي 
مواجهة  على  ملساعدته  الدوالرات 
أزمــة أدت إلى موجــة احتجاجات 

عارمة في شوارع عمان.
امللك عبد  األردنــي  العاهل  ووصل 
والتقى  السعودية  إلى  الثاني  اهلل 
مساء األحد قادة اململكة واإلمارات  
العربية املتحدة  ونوقشــت األزمة 

االقتصادية التي تشهدها بالده.
وأدى امللك عبــد اهلل بعيد وصوله 
العمرة،  مناســك  جدة  مطار  إلى 

بحســب ما أفادت وكالــة األنباء 
الرسمية الســعودية التي نشرت 
يرتدي  وهو  األردنــي  للعاهل  صورا 
مالبس احلجاج البيضاء فور وصوله 

الى املطار.
وارتبطت األموال مبشروعات تنمية 
ســاهمت في حتفيز اقتصاد البالد 

املعتمد على املساعدات.
وأضاف املســؤول إن وديعة لتعزيز 
االحتياطيات القائمة البالغة 11.5 
مليــار دوالر واآلخذة فــي التراجع، 
سيكون لها تأثير كبير في تخفيف 
الضغوط على امليزانية التي تعاني 
عجزا وتخص نفقاتها في األساس 
بالقطاع  العاملني  رواتب  لتغطية 

العام.
وقال مسؤول آخر إن قيام السعودية 
بتمويل  اإلمــارات  ودولة  والكويت 
واملستشفيات  الســريعة  الطرق 

والبنيــة التحتيــة املتقادمة كان 
له تأثير غير مباشــر في تخفيف 
الضغــوط عــن األردن بتقليــص 

احلاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.
ونــزل آالف األردنيــني املتضرريــن 
من ارتفاع األســعار إلى الشــوارع 
األســبوع املاضــي احتجاجا على 
سياســات احلكومــة االقتصادية 
النقد  صنــدوق  يدعمهــا  التــي 
الدولــي. ودفعت تلك االحتجاجات 
النادرة السلمية امللك عبد اهلل إلى 
وزراء  رئيس  وتعيني  احلكومة،  إقالة 
جديــد كان أول تعهد قطعه على 
نفسه هو جتميد الزيادات احلادة في 

الضرائب.
ونقــل بيان أعلنــه القصر امللكي 
عن امللك عبد اهلل قوله إن الرياض 
تقف إلى جانــب األردن في جميع 

األحوال.

إحالــة 28 متهمــا إلــى القضاء 
بتهمة التخطيط إلسقاط النظام 

في مصر 
الصباح اجلديد ــ وكاالت 

أحيــل 28 متهمــا مــن بينهم 9 
إلى محكمة جنايات  مســجونني 
أمن الدولــة املصرية طوارئ، وذلك 
بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى 
إســقاط النظام القائم في مصر. 
وشنت الســلطات املصرية موجة 
األخيرة  األســابيع  اعتقاالت فــي 
طالت ناشــطني، فــي حني ذكرت 
رايتس ووتش« أن  منظمة »هيومن 
ناشــطني معروفني يتعرضون إلى 

»االضطهاد«.
املصــري  العــام  النائــب  وأمــر 
املستشــار نبيل أحمد صادق امس 
االول األحــد بإحالة 28 متهما من 
محكمة  إلى  محبوسني   9 بينهم 

جنايات أمن الدولة طوارئ مبحكمة 
التهامهــم  القاهــرة  اســتئناف 
بتأســيس جماعة »اجمللس املصري 
أحكام  خــالف  علــى  للتغييــر« 

القانون.
وذكر بيــان النائب العــام أن »قرار 
اإلحالة اســتند إلى قيام املتهمني 
بتأســيس جماعة الغــرض منها 
الدعوة لتعطيل أحكام الدســتور 
والقوانني ومنع مؤسســات الدولة 
مــن ممارســة أعمالهــا واإلضرار 
والســالم  الوطنيــة  بالوحــدة 
االجتماعــي واالنضمــام إليهــا، 
والترويج  باألموال  عناصرها  وإمداد 
العدائيــة والتحريض  ألغراضهــا 
علــى التجمهــر وإذاعــة أخبــار 
كاذبة بالداخل واخلارج من شــأنها 
إحلاق الضــرر باملصالــح القومية 
إسقاط  بهدف  للبالد  واالقتصادية 

حزمة مساعدات خليجية إلنقاذه من األزمة

2,5 مليار دوالرمساعدات خليجية الى األردن 

تقديم حزمة 
من المساعدات 

االقتصادية لألردن 
يصل إجمالي 

مبالغها إلى مليارين 
وخمسمائة مليون 

دوالر أميركي 
تتمثل في« وديعة 

في البنك المركزي 
األردني
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متابعة ـ الصباح الجديد:

البيان  بعد مخــاٍض عســير، صــدر 
اخلتامي لِقّمة قــادة الدول الصناعية 
السبع الكبرى. لكن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وفيما كان يعبر بطائرته 
إلى  الهــادئ  الرئاســية أجواء احمليط 
ســنغافورة، انقلب على ما وّقع عليه، 
وجــّدد تهديد حلفائه بفرض رســوم 
جمركيــة كبيرة عليهــم، والم رئيس 
ترودو متهماً  الكندي جاســن  الوزراء 
إياه بأّنه »غير نزيه«. واتهم مسؤول في 
البيت األبيض تــرودو بتوجيه »طعنة 

في الظهر« للواليات املتحدة.
وبعد ساعات ماراثونية من املفاوضات 
والصياغات، باحلــد األدنى من التوافق 
الهــش، تأّكد إجماع علــى أّن القمة 
انتهت بفشــل. وأثــار رد فعل ترامب 
غضــب احللفــاء، فــرّدت باريــس بأّن 
»التعاون الدولي ال ميكن أن يكون رهَن 
نوبات غضــب«، واكتفت برلني بتأكيد 

التزامها ما ورد في البيان.
وســحب ترامب موافقته على البيان 
اخلتامــي على رغــم التســوية التي 
مت التوصــل إليها بعد جهود شــاقة 
الوفد  وكان  التجاريــة.  القضايا  حول 
األميركــي، وعلى رأســه ترامب، وافق 

علــى هذه الوثيقة التــي تتضمن 28 
نقطــة خاضــت مجموعة الســبع 

مفاوضات شاقة إلقرارها
حللفائــه  »ضربتــه«  ترامــب  وبــّرر 
بتصريحات رئيــس الوزراء الكندي في 
املؤمتر الصحافي اخلتامي والتي وصف 
فيها فرض واشنطن رسوماً جمركية 
على وارداتها من بلــده ومن أوروبا من 

األملونيوم والفوالذ بأّنها »مهينة«.
وكان ترودو قــال إّن »الكنديني مؤدبون، 
لكننــا لن نســمح بإيذائنــا«. وأكد، 
كما فعل االحتــاد األوروبي، أّن إجراءات 

انتقامية ستتخذ في متوز 
وبعد قليل، وفي تغريــدة من الطائرة 
الرئاســية، أمــر ترامــب مُمّثليــه في 
املوافقــة  بســحب  االجتماعــات 
األميركية على البيان اخلتامي، رداً على 
تصريحات ترودو التي استفزته ودفعته 
فوصفه  لــه  االنتقــادات  كيــل  إلى 
بأّنــه رجل »غير نزيــه وضعيف«. وزاد 
املستشــار االقتصادي للبيت األبيض 
الري كودلــو الَكْيــل لتــرودو بوصفه 
»ســخيفاً وقليــل اخلبــرة«، واتهمه 
بخداع ترامــب وطعنه في الظهر عبر 

إدالئه ببيانات »مثيرة لالستقطاب«.
وفي »انقــالب« على التصريحات التي 
أطلقهــا يوم الســبت املاضي. وطرح 
و«إلغاء  تبادل حر  إقامة منطقة  فيها 

غير  احلواجز  وإلغاء  اجلمركية،  الرسوم 
ترامب  هّدد  الدعم«،  وإلغاء  اجلمركية، 
بفرض رسوم جمركية على السيارات 
املســتوردة إلى الواليات املتحدة، وهو 

قطــاع أهم مــن األملونيــوم والفوالذ 
اللذين طاولتهما اإلجراءات األميركية 

الشهر املاضي.
وباغت قــرار ترامــب وتهديــده قادة 

مجموعة الســبع الذين كانوا غادروا 
للتــو املنتجع الذي احتضــن القمة. 
ولــم يدل مكتــب ترودو بــأي تعليق، 
واكتفــى بالتذكير أّن »رئيــس الوزراء 

لم يقل شــيئاً لم يكن صّرح به علناً 
وفي محادثــات خاصة مــع الرئيس« 

األميركي.
وكانــت الرئاســة الفرنســية، التي 
ستستضيف قمة اجملموعة في العام 
دت على أّن  2019، أول املعّلقني، إذ شــدّ
»التعاون الدولي ال ميكن أن يكون رهن 

نوبات غضب أو انتقادات«.
وتابع قصر اإلليزيه في بيانه: »أمضينا 
يومــني للتوصل إلى نــص والتزامات 
نتمّســك بها، وأي طرف يتخلى عنها 
ويدير ظهره يبرهن على ضعف متاسك 
وقلة انسجام مع نفسه«. وتابع البيان: 

»لنرتِق إلى مستوى يليق بشعوبنا«.
وفي الســياق، أّكدت احلكومة األملانية 
دعمهــا »البيــان الــذي اتفقنا عليه 
األملاني  اخلارجية  وزير  واتهم  جماعياً«، 
هايكو مــاس ترامب بـ »تدمير« عالقة 
الثقة التــي جتمع واشــنطن بأوروبا. 
إياه:  وكتب علــى »تويتــر« منتقــداً 
»بوســعك في تغريدة أن تدمر مقداراً 
ال يصــدق من الثقة بســرعة. هذا ما 
أكثر أهمية  أوروبا موحدة  بقاء  يجعل 
وتدافــع عن مصاحلهــا بطريقة أكثر 

شراسة«.
البيــان اخلتامــي للقمة أّكــد »الدور 
احلاسم لنظام جتاري دولي مبنّي على 
قواعد، ونواصل محاربة احلماية«، وجّدد 

االلتــزام بـ »حتديث منظمــة التجارة 
العاملية جلعلها أكثر إنصافاً، في أقرب 
وقــت ممكــن«. وتعّهد »بــذل قصارى 
جهدنــا لتخفيف احلواجــز اجلمركية 

واحلواجز غير اجلمركية«.
واشتمل البيان على بنود كثيرة، فيما 
غرق بند البيئة واملناخ في مســتنقع 
اخلالفــات، إذ فشــلت اجملموعــة في 
املوقف  بســبب  اتفاق  إلــى  التوصل 
ضمان  اجملموعة  وتعهــدت  األميركي. 
اإليراني.  النووي  البرنامج  »ســلمية« 
وبعدمــا دعا البيان إيران إلى »لعب دور 
بناء عبر املساهمة في جهود مكافحة 
اإلرهاب والتوصل إلى حلول سياسية، 
دان  املنطقة«،  في  وســالم  ومصاحلة، 
»متويــل اإلرهاب بكل أشــكاله مبا في 
التي متّولها  اإلرهابيــة  ذلك اجلماعات 

إيران«.
ودعا موسكو »إلى الكف عن سلوكها 
تقويض  وعــن  لالســتقرار،  املزعــزع 
ودعمهــا  الدميوقراطيــة،  األنظمــة 

النظام السوري.
ووصف الرئيس فالدميير بوتني انتقادات 
اجملموعة بـ »الثرثــرة اخلالقة«، ودعاها 
إلى »االلتفات إلــى املواضيع العملية 
إن  وزاد  بالتعــاون احلقيقي«.  املرتبطة 
من دواعي ســروره االجتمــاع بأعضاء 

اجملموعة في موسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هــدد وزيــر الداخليــة اإليطالي 
اجلديد ماتيو سالفيني أمس االول 
)األحد(، مبنع سفن انقاذ املهاجرين 
من الوصول إلــى موانئ بالده، في 
حال رفضت مالطا استقبال مئات 
انقذتهــم منظمة غير حكومية، 

وفق ما أفادت تقارير.
ريبوبليكا«  »ال  صحيفــة  وذكرت 
إلى  رســالة  وجه  أن ســالفيني 
فيها  قــال  املالطية  الســلطات 
إنه ســيكون »مضطرا إلى إغالق 
موانئ ايطاليــا«، في حال لم يتم 
السماح لـ 629 مهاجراً أنقذتهم 
منظمة »اس او اس ميديتيرانيه« 

بالرسو في فاليتا.

ووصفت الرسالة فاليتا بـ »امليناء 
األكثــر أمانا«، ما يعنــي أن على 
املركب الرسو فيها، وفق صحيفة 

»كورييري ديال سيرا«.
احلكومة  باســم  ناطــق  وقــال 
املالطية، إن »فاليتــا لم تتلق أي 
بعد، لكن  اتصال من ســالفيني 
وال  املنسقة  اجلهة  ليست  مالطا 

املعنية« بعملية االنقاذ.
واوضح الناطق املالطي أن عملية 
االنقاذ جرت فــي منطقة البحث 
إشــراف  وحتت  الليبية،  واالنقــاذ 
مركز االنقاذ والتنســيق في روما، 
ما يعنــي أن مالطا غيــر ملزمة 

قانونا باستقبال املهاجرين.
وذكــرت »اس او اس ميديتيرانيه« 

»أكواريوس«ال  السفينة  أن طاقم 
يزال في البحر بانتظار التعليمات. 
»هدفنا  أن  بيــان  فــي  وأوضحت 
األشــخاص  إيصال  هــو  الوحيد 
الذين انقذناهم في ظروف صعبة 

باألمس إلى ميناء آمن«.
ومت انقاذ اجملموعة في إطار ســت 
البحر  ليليــة وســط  عمليــات 
املتوســط أمــس االول االحد . وال 
او اس ميديتيرانيــه«  تــزال »اس 

تبحث عن ميناء آمن للرسو.
وأفادت املنظمة الفرنسية بأن بني 
األشــخاص الذين مت انقاذهم 123 
قاصراً، مــن دون مرافق و11 طفال 

وسبع نساء حوامل.
وواصل ســالفيني الذي يشــغل 

أيضاً منصب نائــب رئيس الوزراء 
املناهــض  خطابــه  االيطالــي 
للهجرة منذ توليه وزارة الداخلية 
األطلسي«  شمال  »حلف  وطالب 
ايطاليا  بحماية  املاضــي  اجلمعة 
»املستهدفة بهجوم من اجلنوب«.

وجــاءت تصريحاتــه األخيرة بعد 
اذ ذكرت  ســجال آخر مع مالطا، 
تقارير أن األخيرة رفضت مساعدة 
انقاذ أخــرى علق على  ســفينة 
ارتفاع  نتيجة  126 مهاجراً  متنها 
األمواج، حتى ســمح لها بالرسو 
في ميناء بوتزالو بصقلية السبت 

املاضي.
وقال وزير الداخلية للصحافيني«إذا 
كان أحــد يعتقد أننــي لن أحرك 

نواجــه صيفا  ســاكنا في وقت 
آخــر يصل فيه مزيــد ومزيد )من 

املهاجرين( فلن يحدث ذلك«.
سالفيني  املتشدد  اليميني  وكان 
أكد ان ايطاليا ال ميكنها ان تصبح 
»مخيم الجئني الوروبا«، واعدا في 
املقابل بـ »احلكمة«، تفاديا حلوادث 

الغرق واحلد من وصول املهاجرين.
احتجــزت  ذاتــه،  اليــوم  وفــي 
انقاذ  مركب  االيطالية  السلطات 
 »3 ووتش  آخر هو »سي  مهاجرين 
12 ســاعة، بعدما أحضر  حلوالى 
232 شــخصاً إلى ريجيو كاالبريا 

في جنوب غربي البالد.
االيطالية  الشــرطة  واستجوبت 
قبطــان املركــب ألكثر مــن أربع 

ســاعات، وفــق املنظمــة غيــر 
احلكومية التي تدير »سي ووتش« 
،فيمــا طلــب مــن الصحافيني 
الذيــن كانوا على متنه تســليم 
اإلنقاذ  لعملية  املصور  التسجيل 
التي جرت في اخلامس من حزيران 

اجلاري.
وأفاد »ســي ووتش« بأن الشرطة 
املهاجرين  بعض  أيضاً  استجوبت 
الذين مت انقاذهم والذين سيقيمون 
االرجح في مراكز الستقبال  على 

الالجئني.
وذكــر املركب أنــه طلب من خفر 
قوارب  إرسال  املالطيني  السواحل 
للمســاعدة في عمليــة االنقاذ، 

لكن فاليتا رفضت.

البيت األبيض يتهم ترودو بـ »طعنة في الظهر« 
»قمة السبع« تنتهي في مربع المواجهة 

تقـرير

إيطاليا تهدد بإغالق الموانئ أمام سفن إنقاذ المهاجرين



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

مع  عراقيــون  مســؤولون  بحث 
مسؤولي مشــروع تكامل املمول 
من الوكالــة االميركية للتنمية 
الدولية )USAID(، آليات التنسيق 
اخلاصة باإليرادات احمللية واملوازنات 
واحلكومة  احملليــة  احلكومات  بني 
مشــروع  وتنفيــذ  االحتاديــة، 
حتســني األداء املالي واإلداري في 6 

محافظات.
وأوضــح رئيس مشــروع تكامل 
املمول مــن الوكالــة االميركية 
املشــروع  إن  الدولية،  للتنميــة 
يهدف إلى إطالق برنامج لتحسني 
احلكم  وحتقيــق  األداء  مســتوى 

الرشيد في العراق.
واشار جون ليستر، إلى أن العمل 
باملشــروع بدأ في منتصف العام 
املاضي، ويســتمر ملــدة 5 أعوام، 
منها عامان اساسيان وثالث أعوام 
اختيارية، ويبلغ تكلفة املشــروع 

نحو 160 مليون دوالر.
وأضاف ليســتر، أن املشروع ينفذ 
من قبل  املكتب الرئيس في بغداد 
ومكاتــب اقليمية فــي  البصرة 
واربيل ويشمل في مرحلته االولى 
محافظــات )بغــداد – البصرة – 
اربيــل – بابل – االنبــار – نينوى(، 
مبينا أن املشروع يهدف إلى تعزيز 
قــدرات احلكومــة العراقية  في 
للمواطنني  اخلدمات  أفضل  تقدمي 

وحتسني االدارة املالية.
فضال عن تعزيز املراقبة واملسائلة 
في مجال تقــدمي اخلدمات بهدف 
احملافظــة علــى تلــك اخلدمات 
املواطنني  واالستجابة الحتياجات 
والعمــل على تعزيــز الالمركزية 
افضل  لتحقيق  وسيلة  بوصفها 

اخلدمات.
كما يهدف املشروع إلى مساعدة 
متطلبات  تلبيــة  فــي  العــراق 
االصالح اخلاصــة بصندوق النقد 
الدولي  البنــك  وقــروض  الدولي 

املستقبلية، ويعمل املشروع ايضا 
على تعزيز اجلهود الوطنية إلعادة 
احملررة، ومســاعدة  املناطق  اعمار 
احلكومات احمللية في احلصول على 
املوارد الضرورية لتحسني اخلدمات 

في احملافظات.
وفي ســياق متصل قال محافظ 
واســط محمــود املال طــالل، إن 
احملافظة جنحــت في حتقيق املزيد 
العام  خالل  املاليــة  االيرادات  من 
على  عملــت  ان  بعــد  املاضــي 
االســتفادة من نقل الصالحيات 
وحتسني مستوى اخلدمات البلدية 

املقدمــة للمواطنــني االمر الذي 
اســهم في زيادة حجم االيرادات 
دينار خالل  21 مليــار  إلى  لتصل 
العــام املاضي، بارتفــاع قدره 14 
مليار دينار عن عام 2016، متوقًعا 
أن ترتفع 96 مليار دينار خالل العام 

اجلاري.
أدرجت  املتحدة  الواليــات  وكانت 
مصرفا عراقيا على قائمة اجلهات 
خلفية  علــى  لإلرهاب  املمولــة 
اتهمتها  ملنظمــات  املالي  دعمه 
باالرهاب، ضمــن إجراءات عقابية 
ضد مصارف عراقية لتعاونها في 

متويل النشاطات اإلرهابية.
العراقي  املركــزي  البنــك  وأقــر 
مصرف  ضــد  عقابية  إجــراءات 
»البــالد اإلســالمي« ومديره بعد 
إدراجــه علــى قوائــم اإلرهــاب 

األميركية.
وسبق للواليات املتحدة ان فرضت 
عقوبات على عدة مصارف عراقية 
أهلية، التهامها بتمويل األنشطة 

اإلرهابية.
وكانــت الواليات املتحدة، وضعت 
بينها  عراقية  مصارف   2012 عام 
بنك »إيالف اإلســالمي« العراقي 

على القائمة الســوداء، لتعامله 
الصــادرات«  بنــك »تنميــة  مع 
واشــنطن  تتهمه  الذي  اإليراني، 
بأنه »يشــارك في نشر« أسلحة 

الدمار الشامل.
يذكــر أن العديــد مــن اجلهات 
السياسية واالقتصادية العراقية، 
أقوى  رقابي حكومي  بدور  طالبت 
على عمــل املصارف األهلية التي 
انتشــرت في العــراق بعد 2003، 
والتــي يعتقد ان نشــاط أغلبها 
يكتنفــه الكثير من الشــبهات 
والسلبيات املضرة باقتصاد البلد، 

بينما ذكر آخرون ان هذه املصارف 
والقوى  لألحــزاب  غطــاء  هــي 
املتنفــذة، كمــا ان العديد منها 
يخدم دوال خارجيــة ويتعامل مع 

اإلرهاب.
وأقر النائب عبد الســالم املالكي، 
عضو جلنة االقتصاد واالســتثمار 
البرملانية، بـ »وجود حيتان فســاد 
وأحــزاب متنفذة سياســًيا توفر 
للمصــارف  والغطــاء  الدعــم 
أهدافها  تنفيــذ  بغية  األهليــة 
بتدمير اقتصــاد البلد ونهب املال 

العام«.

مشروع لتحسين األداء المالي يدعم 6 محافظات
بـ 160 مليون دوالر

العراق والوكالة األميركية للتنمية يبحثان آلياته وسبل تنفيذه

أن العمل بالمشروع 
بدأ في منتصف العام 
الماضي، ويستمر لمدة 
5 أعوام، منها عامان 
اساسيان وثالث أعوام 
اختيارية، ويبلغ تكلفة 
المشروع نحو 160 
مليون دوالر

جانب من االجتماع
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متابعة الصباح الجديد:

وقعت موســكو وبكني على حزمة 
التي  الســتراتيجية  االتفاقات  من 
ترســم االجتاهات الرئيسة لتطوير 
التعــاون بــني البلدين فــي مجال 

الطاقة النووية للعقود املقبلة.
وأبــرم البلــدان 4 اتفاقات باألحرف 
األولى في إطار اجتماع القمة الذي 
عقد بني الرئيسني الروسي فالدميير 
بوتني والصيني شي جينغ بينغ في 

بكني.
وتعــد حزمة االتفاقــات التي وقع 
عليهــا عن اجلانب الروســي املدير 
آتـــوم«  »روس  لشــركة  العــام 
وعــن  ليخاتشــيوف،  أليكســي 
الطاقة  إدارة  رئيس  الصيني  اجلانب 
الصينية نور بيكر، األكبر في تاريخ 
تعاون البلدين فــي الطاقة الذرية 
لألغــراض الســلمية، إذ تشــمل 

مشــاريع قائمة على التكنولوجيا 
املتطورة ال نظير لها في الصناعة 

النووية العاملية.
وبــني االتفاقات املوقعــة، اتفاقية 
إطار لتشــييد املفاعلني الســابع 
والثامــن فــي محطــة »تيانوان« 
باســتطاعة  الكهرذرية  للطاقــة 
منهمــا،  لــكل  ميغــاواط   1200
لتوريــد معدات  إطــار  واتفاقيــة 
مفاعل  لتشييد  اإلنشاءات  وآليات 
نووي على األراضي الصينية يعمل 
باستطاعة  السريعة  بالنيوترونات 
واتفاقيــة إطــار  600 ميغــاواط، 
لتشييد محطة »سيودابو« للطاقة 
الكهرذريــة في الصــني مبفاعلني 
يعمالن باملاء املضغوط باستطاعة 
منهمــا،  لــكل  ميغــاواط   1200
وعقــد لتزويــد الصــني بالنظائر 
املشعة الالزمة للمفاعالت املنتظر 

تشييدها.
وزار الرئيس الروســي الصني وعلى 

جدولــه اجتماع قمة مــع نظيره 
منظمة  قمة  وحضــوره  الصيني، 
شــانغهاي للتعــاون فــي مدينة 

تشينغداو.
على صعيد آخر، اعلن وزير االقتصاد 
واملال االيراني مسعود كرباسيان ان 
ايران والصني تستخدمان عملتهما 
التجاري  التبــادل  الوطنيــة فــي 
املشــترك وذلك في اطار االتفاقية 

املبرمة بينهما.
وعلى هامش زيــاره الرئيس روحاني 
اجتماع  للمشاركه في  الصني  الى 
للتعاون،  شــنغهاي  منظمة  قمه 
اضاف كرباسيان في حديث ملراسل 
ارنا، انه وبالتزامن مــع هذه الزيارة 
اربــع مذكرات  التوقيــع علــى  مت 
تفاهم مع الصــني مبا فيها مذكرة 
تفاهم وقعت عليها وزارة االقتصاد 
االيرانية مــع منظمة تنمية البني 
التحتيــة في الصــني والتي تنص 
علي االفادة مــن مصادرهما املالية 

استخدام  و  املشــترك  لالستثمار 
التبادل  فــي  الوطنية  عمالتهمــا 

التجاري.
واوضــح ان هنــاك خطــة طريق 
رسمت فيها حصة اي من اجلانبني 

من التبادل التجاري.
ثانية  تفاهــم  ان مذكرة  واضــاف 
تنص علي التعاون الفني والعلمي 
كما ان هنــاك مذكرة تفاهم اخري 
مت توقيعها بشأن التعاون في مجال 

اسواق املال والسندات.
امــا مذكــرة التفاهــم الرابعــة 
فتنــص علي التعــاون الثنائي في 
واجلرائم  اخملــدرات  مكافحة  مجال 

املنتظمة.
وتابع كرباســيان إن اجلانبني تباحثا 
بتعزيز  الكفيلــة  حــول الســبل 
التعــاون فــي مختلــف اجملــاالت 
التعاون  فيهــا  مبــا  االقتصاديــة 
والبتروكيماويات  والنفط  املصرفي 
وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري.

تقـرير
تشمل مشاريع قائمة على التكنولوجيا المتطورة

روسيا والصين تبرمان جملة قياسية من اتفاقات الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيط، أمس االثنني، ارتفاع معدل 

التضخم خالل شهر ايار املاضي بنسبة 0.9%.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي 
في بيان صحافي، إن »معدل التضخم خالل شــهر 
ايار املاضي ارتفع بنســبة %0.9 باملقارنة مع شــهر 
نيسان الذي ســبقه«، عازيا ذلك الى »ارتفاع قسم 
السكن بنسبة %0.1 وقسم الصحة بنسبة 0.3% 

وقسم النقل بنسبة 7.4%«.
وأضاف ان »التضخم السنوي باملقارنة مع شهر ايار 
من العام املاضي ٢٠١٧ ارتفع هو االخر بنســبة 1%, 
في حني ارتفع مؤشــر التضخم االساس مبعدل 1% 
عن شهر نيسان واالساس الســنوي ارتفع بنسبة 

.« 0.9%
وبني ان »عملية جمع االســعار التــي اجراها اجلهاز 
املركزي لالحصاء خالل شــهر ايار املاضي لم تشمل 
محافظة نينوى ولم حتتســب ارقامها القياســية 
خالل الشهر املذكور بسبب االوضاع السائدة فيها«.
وأشــار الى ان »اســباب ارتفاع مؤشــر التضخم 
الســنوي بنســبة %1 تعود الى انخفاض عدد من 
االقســام وارتفاع اخرى وبنحو متباين، فقد سجل 
قسم االغذية واملشروبات غير الكحولية انخفاضا 
بنســبة %1 ، فيما ارتفع قســم املالبس واالحذية 
بنسبة %1.3 , وانخفض قسم السكن بنسبة 1.2% 
، الى ذلك ســجل قســم النقل اعلى نسبة ارتفاع 

بلغت 7.4%«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لألوراق املالية 
تعامالته مرتفعاً بنسبة %39.0، عند مستوى 596 

نقطة.
وأثر على اداء املؤشــر إرتفاع 14 ســهم، تقدمها 
أسهم املصرف االســالمي بـ %4.55، تلته أسهم 

مصرف ايالف االسالمي بـ 4.17%.
في املقابل إنخفضت 5 أســهم، تقدمها أســهم 
بغداد ملواد التغليف بـ %6.67، تلته أسهم املصرف 

املتحد بـ 5.88%.
وبلغ حجم التداوالت 1 مليار سهم، بقيمة بلغت 

765 مليون دينار.
في حني بلغ عدد االسهم املشترات من املستثمرين 
االجانب 52 مليون ســهم، بقيمة بلغت 30 مليون 
دينار، مع تنفيذ 18 صفقة على أسهم 4 شركات.

فيما بلغ عدد االســهم املباعة من املســتثمرين 
االجانب 367 مليون سهم بقيمة بلغت 89 مليون 

دينار مع تنفيذ 33 صفقة على أسهم 4 شركات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس منظمة التنميــة التجارية االيرانية، 
أن امليزان التجاري سجل فائضا بواقع 942 مليون 

دوالر في فترة 21 آذار- 20 أيار 2018.
وأوضح مجتبى خسروتاج في مؤمتر صحافي اليوم 
االثنني، أن صادرات الســلع مع احتساب مكثفات 
الغاز في الشــهرين املذكورين بلغــت 18 مليونا 
و768 الف طــن، بقيمة 7 مليــارات و739 مليون 
دوالر، بنمو كّمي 4.8 باملئة وســعري 22 باملئة عن 

الفترة املناظرة 2017.
ولفت الى أن الصني واالمارات والعراق وافغانستان 
والهنــد بالترتيــب، قد تصــدرت قائمــة الدول 
املستوردة، وأستحوذت على 64 باملئة من اجمالي 

صادرات ايران.

أنقرة ـ رويترز:
أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي أمس 
االثنني أن االقتصاد التركي منا 7.4 باملئة على أساس 
سنوي في الربع األول من 2018 متجاوزا التوقعات 

لنمو سبعة باملئة في استطالع أجرته رويترز.
ومنا الناجت احمللي اإلجمالي اثنني باملئة على أســاس 
معدل في ضوء العوامل املوسمية وعوامل التقومي 
مقارنة مع الربع الســابق. وفي العــام املاضي منا 
االقتصاد 7.4 باملئة بحسب البيانات املعلنة سابقا.

التخطيط: ارتفاع
معدل تضخم أيار

المصارف تقود »األوراق 
المالية« لالرتفاع

إيران: 940 مليون دوالر 
فائض الميزان التجاري

نمو االقتصاد التركي 
بنسبة 7.4 % 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جرى فــي الرباط توقيع اتفاق تعاون 
ضخم ملــد أنبوب للغــاز عبر غرب 
افريقيا ملناســبة زيارة رسمية ملدة 
يومني يقوم بهــا الرئيس النيجيري 
محمد بخاري الى املغرب، بحســب 

ما أوردت »وكالة أنباء املغرب«.
وأجــرى بخــاري الذي رافقــه وفد 
كبير فــي زيارته الرســمية االولى 
الى اململكــة محادثات مع العاهل 

املغربــي فــي القصــر امللكي في 
العاصمة.

ووقع اجلانبان ثــالث اتفاقات تعاون 
أحدها متعلق بأنبوب للغاز سيربط 
بني البلدين عبر احمليط االطلســي 

في غرب افريقيا.
ويقوم املشــروع على مد خط الى 
املغرب من انبوب للغاز مســتخدم 
منذ العــام 2010 يربط بني نيجيريا 

وبنني وتوغو وغانا.

البلدين  مــن  وشــدد مســؤولون 
االحد على انه ولـ»أسباب ذات بعد 
وأمني  وقانوني  اقتصادي وسياسي 
وقع االختيار على املســار اخملتلط « 

خلط األنابيب براً وبحراً.
وتابــع املســؤولون ان »أنبوب الغاز 
 5660 يناهــز  ســيمتد على طول 
على  »تشييده  وسيتم  كيلومتراً«، 
للحاجيات  ليستجيب  عدة  مراحل 
املتزايدة للدول التي ســيعبر فيها 

واوروبــا خــالل الســنوات الـــ25 
املقبلة«.

وتقوم املرحلة املقبلة على »إشراك 
الــدول التي ســيعبرها واجملموعة 
االقتصادية لغرب افريقيا... ومقاربة 
محادثات  وبــدء  األوروبيني«  الزبائن 
مع مصارف دوليــة للتنمية »بغية 
الوقــوف علــى مدى اســتعدادها 
وحتضير  املشــروع«،  هــذا  لتمويل 

الوثائق األولية.

ويشــمل االتفاقان اآلخــران إقامة 
»منصة صناعية في نيجيريا النتاج 
االمونيــاك واملنتجات املشــتقة«، 

و»التدريب املهني الزراعي«.
وكان أعلن عن مشروع أنبوب الغاز 
في كانون االول 2016 ملناسبة زيارة 
التقى  ابوجا حيث  الى  املغرب  مللك 
محمــد بخاري في حتســن ملفت 
للعالقــات بني البلديــن. ومت اطالق 

دراسة اجلدوى في أيار 2017.

وكان املغــرب الــذي يخــوض منذ 
ســنوات حملة ديبلوماســية في 
القارة عاد في كانــون الثاني 2017 
واســتعاد  االفريقي  االحتــاد  الــى 
عالقات كانــت باردة مع دول ناطقة 

باالنكليزية على غرار نيجيريا.
وتعتمد اململكة في »استراتيجيتها 
اساسية  على قطاعات  االفريقية« 
املصارف  غــرار  اقتصادها على  في 

والتأمني واالتصاالت والصناعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباينت أســعار النفط اخلام خالل 
االثنــني، وذلك  أمــس  تــداوالت، 
تزايــد اإلنتــاج من قبل  في ظل 
ارتفاع حفارات  إلى  إضافة  روسيا 
التنقيــب العاملة فــي الواليات 
ملستوى  األســبوع  خالل  املتحدة 
قياســي، بينما يشــهد الطلب 
على النفط اخلــام ارتفاع خاصة 

من آسيا.
للنفط  اآلجلة  العقــود  وتداولت 
اخلام األميركي عنــد 65.64 دوالر 

للبرميــل بعــد أن ســجل أعلى 
مستوى عند 65.72 دوالر للبرميل 
بينما قد افتتح جلسة أمس عند 
للبرميــل  65.53 دوالر  املســتوى 
وكان قد سجل أدنى مستوى عند 

65.29 دوالر للبرميل.
يتوقــع احملللــون أن يبــدأ اإلنتاج 
موازنة  فــي  املتصاعد  األميركي 
اجلهــود التــي تقودهــا منظمة 
)أوبك(  للبتــرول  املصدرة  البلدان 
خلفض اإلنتاج، والتي ظلت قائمة 
منــذ عــام 2017 حيث تســتمر 

الواليــات املتحدة في زيادة اإلنتاج 
من النفط الصخري.

تراجعت األســعار أيضا بســبب 
ارتفاع آخر في عدد احلفارات التي 
تنقب عــن النفط فــي الواليات 
األسبوع  األمريكية خالل  املتحدة 
املاضي، والتي ارتفعت مبعدل حفار 
أعلى مســتوى  إلى  لتصل  واحد 
لها منذ آذار 2015 عند 862 حفار.
فــي املقابل جنــد أن الطلب على 
النفــط اخلــام يتزايد مــن قبل 
فترة  املتحــدة خــالل  الواليــات 

الطلب  ارتفاع  إلى جانب  الصيف 
من قبل املنطقة األســيوية األمر 
الذي أدى إلى استمرار التذبذب في 

أسعار النفط اخلام.
أسعار  وثيقة  أظهرت  اسياق،  في 
اطلعت عليها رويترز أمس االثنني 
البيع  الكويــت رفعت ســعر  أن 
آسيا  إلى  اخلام  لنفطها  الرسمي 
في متوز مبقدار 45 ســنتا للبرميل 

مقارنة مع الشهر السابق.
وســتبيع الكويــت اخلــام إلــى 
 0.10 بخصم  اآلسيويني  عمالئها 

دوالر للبرميل عن متوسط أسعار 
القياسيني في  ودبي  خامي عمان 
متوز، مقارنة مع خصم قدره 0.55 

دوالر في حزيران.
في الشــأن ذاته، أظهــرت وثيقة 
رويترز أمس  عطاء اطلعت عليها 
عرضت  للبتــرول  قطر  أن  االثنني 
الشــاهني  شــحنتني من خــام 
للتحميــل فــي آب انخفاضا من 

أربع شحنات في الشهر السابق.
وعرضت الشركة شحنة حجمها 
600 ألف برميل للتحميل في 28-

29 آب وأخــرى حجمها 500 ألف 
برميل للتحميل فــي 29-30 من 
الشهر نفســه، وذلك في عطاء 
يُغلق في 12 حزيران على أن تظل 

العروض سارية لليوم التالي.
املشــاركني  التجار  أحــد  وقــال 
رمبا  للبترول  إن قطر  في الســوق 
التزمت مبزيد من اإلمدادات حتميل 
آب إلى مشــترين بعقود محددة 
املدة هذا الشهر، وسط طلب قوي 
على اخلامات املتوسطة والثقيلة 

في آسيا.

المغرب ونيجيريا يوقعان مشروعًا ضخمًا لمد أنبوب غاز بينهما

تذبذب أسعار النفط مع ارتفاع اإلنتاج من الواليات المتحدة وروسيا
الكويت ترفع سعر بيع الخام آلسيا وقطر تخفضه

بوتني خالل زيارته الصني
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مــن بني األســباب الرئيســة التــي جتعل 
تشاؤم  للغاية  مربكة  الغربية  السياســة 
للبيانات  وفًقا  املســتقبل.  بشأن  الناخبني 
الصادرة عن مركز بيو لألبحاث، يعتقد 60٪ 
من الغربيــني أن أطفال اليوم ســيكونون 
»أســوأ حاًل مــن آبائهم«، بينمــا يعتقد 
القادم سيعيش  معظم األوروبيني أن اجليل 
حياة أســوأ. وعلى حد تعبير الفيلســوف 
توماس هوبــز، فهم يتوقعون أن تكون حياة 
الشــباب منعزلة، فقيرة، سيئة، قاسية - 

وطويلة. 
إن أولئــك الذين يعانون من خســائر مالية 
والذين يخشون من أنهم )أو مجتمعاتهم( 
قد يعانون من خسائر في املستقبل القريب 
التشاؤم  ويؤثر  هم أكثر عرضة للتشــاؤم. 
على الشــباب الذين يشعرون بالقلق بشأن 
الذين  املسنني  أولئك  وكذلك  مستقبلهم، 
يحنون إلى شــبابهم. ويشــمل هذا التوتر 
كال من اخملــاوف القتصادية التي تتمثل في 
الروبوتــات والعمال الصينيــني واملهاجرين 
الذيــن يهددون معيشــة النــاس، واخملاوف 
الثقافية مــن أن يفقــد  الغربيون البيض 

موقعهم املتميز محليا وعامليا.
عندما يشــك الناس في التقــدم، فإنهم 
يخافون من جميع أنــواع التغيير. وبدلً من 
التركيز على الفرص، فهم يرون التهديدات 
في كل مكان ويتمسكون بشدة مبا ميلكون. 

ويحتل التفــاوت في توزيع الثــروات موقع 
الصدارة - وسوف يسمم اجملتمع بأكمله إذا 
تداخل مع مشــكل الهوية. ميكن أن تصبح 
السياســة الغربيــة متفائلة مــرة أخرى، 
لكن على السياســيني أولً حل املشكالت 

األساسية التي تؤدي إلى التشاؤم.
اليوم.  رئيســيني  ثالثــة خصــوم  هنــاك 
املتشــائمون القانعون - غالبــاً ما ينتمون 
إلى الناخبني من اليمني الوســط، وهم في 
الواقع راضون متاماً عن ظروفهم املعيشية، 
لكنهــم قلقون بشــأن املســتقبل، فهم 
يعتقدون أنه من املســتحيل وغير املعقول 
هز النظــام احلالي، لذا فهــم يقبلون على 
مضض بفرص بالدهم املتضائلة. في الواقع، 
يبدو أن هؤلء السياســيني راضون عن إدارة 

ركود معتدل نسبياً.
أما املتشــائمون القلقــون فغالبا ما يأتون 
من يسار الوســط، وهم متشائمون بشأن 
املســتقبل، ويبــدو أنهــم يؤيــدون فقط 
التخفيــف من حدتــه. إنهــم يأملون في 
اســتثمار املزيد، وتخصيص املنافع الهزيلة 
للنمو الضعيف بشكل أكثر عدلً. لكنهم 
في الوقت نفســه يخافون بشكل متزايد 
ويبذلون  والعوملة،  التكنولوجي  البتكار  من 
قصارى جهدهم للحد من ســرعة ونطاق 
التغييرات. ويبــدو أن الهدف من هذا النوع 
من السياسيني من يسار الوسط هو جعل 

النــاس أكثر تســامًحا مع حــالت الركود 
املزعجة.

ويعتقد املتشائمون الغاضبون ـ وهم غالباً 
من الشــعوبيني ومؤيديهــمـ  أن القتصاد 
والغرباء  والسياســيون فاســدون،  مــزور، 
خطــرون. ليس لديهــم الرغبة فــي إدارة 
الركود، بل يرغبــون فقط في تدمير الوضع 
الراهن. وقد يسعون لتحقيق نتائج سلبية 

جلعل اآلخرين يعانون.
مــا تشــترك فيــه هــذه اجملموعــات هو 
عــدم إيجاد حلــول مجدية. يركــز كل من 
املتشــائمني الذين يقبلون الواقع ويشعرون 
بالقلق بشكل كبير على مخاطر وصعوبات 
التغيير، لدرجة أنهم يتجاهلون مشــكلة 
البطالة - لسيما صعود النزعة الشعبوية 
- ويعتقــد املتشــائمون الغاضبــون أنهم 
قادرون على قلب النظــام مع احلفاظ على 
فوائده. علــى الرغم من عيوبهــا اخملتلفة، 
الغربيــة إجنــازات ل  خلقــت اجملتمعــات 
نظيــر لها في الرخاء واألمــن واحلرية. لكن 
والشعبوية  الستبدادية  القومية  أصبحت 

القتصادية تهدد هذا الواقع.
علــى الرغم مــن أن النخفاض النســبي 
للغــرب أمر ل مفــر منه، إل أن مشــاكله 
القتصادية ميكن حلها. لكن التشاؤم ميكن 
حتقيقه ذاتيا. ملاذا نقوم بإصالحات صعبة إذا 
كان املســتقبل املظلم حتميا؟ لذلك، فإن 

املتشــائمني الذين يقبلون الواقع والقلقني 
كثيراً ما يختــارون احلكومات التي تتجنب 
القــرارات الصعبــة )احلكومــة الئتالفية 
األملانية هي املثــال األكثر وضوحاً(، في حني 
أن املتشــائمني الغاضبــني يزيــدون األمور 
سوًءا )من خالل دعم سياسة دونالد ترامب 
»أمريــكا أولً« أو قرار خــروج بريطانيا من 

الحتاد األوروبي(.
ل يجب أن تسير األمور بهذا الشكل. وكما 
ماكرون،  إميانويل  الفرنســي  الرئيس  أظهر 
فإن القــادة اجلريئني ميكــن أن ينجحوا من 
خالل نشــر رســالة أمل، وانفتاح، وإشراك، 
وتعزيز رؤية تقدمية على أســاس إصالحات 
موثــوق بها. في كتابي الــذي يحمل عنوان 
التغيير  آفاق  األوروبي«، قمت بوضع  »الربيع 
القتصادي والسياســي فــي أوروبا، والذي 
ميكن أن ينطبق الكثير منه على بلدان أخرى 
متشائمة للغاية – خاصة الوليات املتحدة.

إن اٍلهام وطمأنة الناخبني هو حتد سياسي 
وليــس تكنوقراطي. ولكنــه يتطلب أيًضا 
النشــاط  لتوســيع  طموحة  سياســات 
القتصادي بشكل أسرع ومشاركته بشكل 
أكثر عدلً. من شأن ثالثة إصالحات أساسية 

أن تساعد في حتقيق ذلك.
أولً، يجب على احلكومات أن تبذل املزيد من 
اجلهود لتحفيــز رفع اإلنتاجية، والذي يعتبر 
أساســي لتحسني  مســتويات املعيشة. 

إن مــن شــأن حتفيز الســتثمار -  كما هو 
احلال في مجــال التكنولوجيا اخلضراء - أن 
يعزز الطلب اليوم ويزيــد القدرة اإلنتاجية 
في املســتقبل. إن متويل البحــوث اجلديدة، 
وتوسيع نطاق الوصول إلى رأس املال احملفوف 
باخملاطر، ووضع اللوائح التنظيمية الداعمة 

يسهم أيضا في حتقيق الهدف.   
ثانيــاً، لتحفيــز خلق القيمــة، يجب على 
احلكومــة اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضد 
اســتخراج القيمة. وسيؤدي تخفيف قيود 
التنميــة إلى احلد من املضاربــات العقارية 
والســماح للمدن بالتنمية، مما يخلق املزيد 
من فرص العمل، ويزيد من عروض املساكن 
املالية،  بأسعار معقولة. وميكن لإلصالحات 
مبا في ذلك إلغــاء اإلعفاء الضريبي للديون، 
تشجيع الســتثمار في القتصاد احلقيقي. 
ميكن أن يؤدي تشــديد سياسات املنافسة 
وتبســيط تشكيل الشــركات إلى خفض 
األربــاح الحتكاريــة ومتكــني الشــركات 

الناشئة.
ثالًثــا، يجب علــى احلكومة دعــم كل من 
الفرص والضمانات. لتبني التغيير واملغامرة، 
يحتاج الناس إلى مهارات مرنة، ودخل لئق، 
وشــبكة أمان موثوقة. وكمــا هو احلال في 
إســتونيا، يجب على جميع األطفال تعلم 
الوصول  لتحسني  الكمبيوتر. ميكن  برمجة 
ومنع  اآلفــاق،  توســيع  العالي  للتعليــم 

الشــعبوية وزيادة الدخــل. يجب أن يصبح 
التعلم مدى احلياة القاعدة األساسية، كما 

هو احلال في الدامنرك. 
هناك حاجة إلى زيادة األجور احلقيقية. ميكن 
للبلــدان محاكاة رفع احلد األدنى لألجور في 
بريطانيــا، أو تقدمي ائتمانــات ضريبية أكبر 
للعمال ذوي األجــور املنخفضة. كما ميكن 
تخفيــض الضرائب علــى العمالة بفرض 
ضرائــب على قيــم األراضي. حتتــاج دولة 
الرفاهية احلديثــة إلى توفير مزيد من األمن 

للعاملني حلسابهم اخلاص.
إن من شأن منحة رأسمالية بنحو 10 آلف 
يــورو، أو دولر أميركي، أو جنيه اســترليني 
- بتمويــل من ضريبة اإلرث مــدى احلياة، أو 
ضريبــة اإلنفــاق التقدميــة - أن مينح كل 
شاب حصة في اجملتمع، كتأمني ضد اخملاطر، 
في مســتقبلهم.  لالســتثمار  وكوسيلة 
وكما هو احلال في السويد، يجب أن تتكيف 
املعاشــات التقاعدية احلكومية تلقائًيا مع 

حجم القوى العاملة، وتشجيع املهاجرين.
إن إصالح السياســات القتصادية ل ميكن 
أن يعالج جميع املشــكالت الجتماعية أو 
الثقافيــة. لكن بإمكانه مســاعدة الغرب 
على التخلص من التشــاؤم املدمر، وجعله 
والتفاؤل  الليبراليــة  السياســة  يحقــق 

التقدمي.

جاء تصويت البرملــان العراقي يوم األربعاء 
املوافق 6 حزيــران / يونيو اجلــاري باعتماد 
الناخبني  اليدوي لحتســاب أصوات  الفرز 
بدلً مــن التعداد اإللكتروني الذي شــابه 
الكثير مــن الثغرات لتعيــد خلط األوراق 
التي قامت عليها اإلنتخابات التشــريعية 
يــوم 12 أيــار / مايس املاضي مــن جديد . 
وستســتغرق عمليات الفرز اليدوي لنحو 
11 مليون ناخب وقتاً طويالً قد تدخل البالد 
في فراغ دستوري إذ ستتحول احلكومة بدءاً 
من مطلع شــهر متوز املقبل إلى حكومة 
تصريف أعمال . ويأتي ذلــك بعد ان جمد 
البرملان أعمال املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابات والستعاضة بدلً عنها بتسعة 
قضاة مخولني باإلشراف على الفرز اليدوي 
بعد أن تســلمت جلنة قضائية زمام األمور 
مكونة من رئيس اإلدعاء العام ورئيس هيئة 

اإلشراف القضائي ومشرفني من القضاء .
ويبقى الســؤال الكبير هو هل ستتطابق 
اليدوي مــع نتائــج العد  نتائــج الفــرز 
اإللكتروني السابق وهل سيفرز إعادة الفرز 

اليدوي إلى غربلة األوراق من جديد.
نتائج الفرز اإللكتروني السابق:

أفــرزت اإلنتخابات األخيرة وفقــاً للتعداد 
اإللكتروني الكثير من املستجدات لعل من 
أبرزها السقوط املدوي لرؤوس كبيرة سيروق 
إعادة إعتماد الفرز اليدوي علها  لها كثيراً 
تقلب النتائج من جديــد , ومنها الهزمية 
التي حلقت برئيس مجلس النواب احلالي د. 
ســليم اجلبوري , كما فشل رئيس مجلس 
النواب األســبق محمود املشــهداني من 
بلوغ العتبــة اإلنتخابية املطلوبة . وتضم 
قائمة اخلاســرين الطويلة أسماء معروفة 
منها : مشــعان اجلبوري , موفق الربيعي ) 

مستشار األمن القومي السابق ( , الشيخ 
همام حمودي ) النائب األول لرئيس مجلس 
النواب ( , عباس البياتي النائب التركماني 
اخملضرم , حســن العلوي اإلعالمي املعروف 
) رئيس التحرير الســابق جمللــة ألف باء ( . 
ووزير التخطيط احلالي ســلمان اجلميلي . 
السيدة  كذلك  اخلاســرين  قائمة  وضمت 
حنان الفتالوي صاحبة احلظوة الكبيرة في 
النتخابات الســابقة عند 170 ألف صوت 
مقابل بضعــة آلف من األصوات فقط في 
النتخابات احلالية. ولم يكن نصيب اآلنسة 
ميسون الدملوجي مقررة جلنة الثقافة في 

اجمللس  أوفر حظاً من زميلتها. 
بيــد ان املفارقــة األبــرز فــي اإلنتخابات 
رئيس  بفوز  العراقية جتلــت  التشــريعية 
الوزراء الســابق نوري املالكــي     ) 2006 – 
2014 ( بالعــدد األكبر من أصوات الناخبني 

بعد ان حصل علــى 102ألف صوت , يليه 
في املرتبة الثانية هادي العامري مســؤول 
ورئيس  الشعبي حالياً(  بدر)احلشد  تنظيم 
حتالــف الفاحت املقــرب من إيــران عند 58 
ألــف صوت . وحصل رئيس الــوزراء احلالي 
د. العبــادي على 43 ألف صــوت أما رئيس 
الوزراء السابق د. إياد عالوي ) 2004 – 2005 
( رئيس حتالــف القائمة الوطنية العراقية 
فلم تتجــاوز عدد أصواتــه 19 ألف صوت 
وهو عدد قليل جداً مقارنة باألصوات التي 
حصدها فــي إنتخابات عــام 2010 والتي 

جتاوزت 400 ألف صوت .
وفي احملصلة النهائيــة مت التجديد لــ 95 
نائبا فقط مــن مجموع 329 نائبا هم عدد 
أعضاء مجلس النــواب العراقي مع دخول 

234 نائبا جديد قبة البرملان .
ومتثل هذه األرقام مؤشــراً على أن الناخب 

العراقي قد ســأم الوجوه القدمية الغارقة 
في الفســاد أولً , وأن باســتطاعته ثانياً 
التغييــر من خالل صناديــق اإلقتراع برغم 
ماشابها من خروقات في عدد من احملطات 
اإلنتخابية لســيما فــي كركوك وصالح 

الدين واألنبار ) املنطقة الغربية (
ويتطلع املراقبون إلى اإلنتهاء من املصادقة 
النهائية للنتائج من قبل احملكمة اإلحتادية 
الدســتورية  العملية  بعدها  لتبدأ  العليا 
املاراثونية بالدوران , إذ على مجلس النواب 
اجلديــد إختيار رئيــس اجلمهورية خالل 15 
يوما مــن إنعقاده , علــى أن يكلف رئيس 
اجلمهورية حســب الدســتور ) املادة 76 ( 
تشــكيل  عدداً  األكبر  البرملانية  الكتلــة 
احلكومة خالل مدة أقصاها 30 يوما وتفيد 
آخــر التســريبات إلــى ولدة حتالف داخل 
البرملان يحظى بدعم رجل الدين الشيعي 

الســيد مقتدى الصدر ) حتالف ســائرون 
( , وحتالــف النصر ) العبــادي ( , واحلكمة ) 
عمار احلكيم ( , والقرار ) أسامة النجيفي 
( واحلزبني الكرديني الرئيســيني إضافة إلى 
احزاب أخرى صغيرة ميكنها جمع أكثر من 
166 مقعداً ) 50 % + 1 ( املطلوبة لتشكيل 

احلكومة .
خالصة القول : فإن ولدة احلكومة اجلديدة 
ســيطيل أمد تشــكيلها بعد اإلجراءات 
اجلديدة التي أقرها البرملــان بإعتماد الفرز 
اليدوي ما سيفاقم من األزمة السياسية 
التي تعاني منها البالد وستدخلها في جلج 
والدستورية  السياسية  السجالت  دوامة 
. ووفقــاً لهــذه املعطيات فــإن احلكومة 
العتيدة لن ترى النور قبل منتصف شــهر 
آب أو مطلع شهر أيلول القادم في أحسن 

األحوال .  
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عن موقع »كارتون سياسي«

اعتماد الفرز اليدوي ... هل سيقلب الخارطة السياسية ؟
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فيليب ليغرين
*مستشار اقتصادي 

سابق لرئيس 
المفوضية األوروبية.

اقتصادي عراقي

التغلب على سياسة التشاؤم
PROJECT
SYNDICATE

األرضية المشتركة لقادة الجي7
ايمان عبدالملك

هي األخطر المياه .. 
حرب تلوح باألفق!

نركز دائما على النفط وأهميته القتصادية متناسني 
قضية املياه وضرورة احلفاظ عليها لستمرارية العيش 
بالرغم من أنهــا عصب احلياة واثمن مــا في الوجود. 
منذ بدء التاريخ والنسان يلتجئ الى األماكن املتوافرة 
باملياه لتأمني حياته من خــالل األمن الغذائي املتوقف 
على الري، لكن رغم أهمية امليــاه في حياتنا نهملها 
بعــدم حماية مصادرهــا من التلــوث نتيجة مكبات 
النفايــات وامليــاه املبتذلــة ورمي مخلفــات املصانع 
وترســبات األســلحة املســتخدمة في احلروب عداك 
عن اهمال احلكومات بعــدم وضع قوانني متنع النفالت 

والهدار والتشويه احلاصل في هذا القطاع.
نتســاءل هل كتب علينا في منطقة الشرق األوسط 
ان نعاني من احلروب املتتاليــة ، بدءا من حروب النفط 
واحلروب الطائفيــة  لنصل الى حروب امليــاه وهذا ما 
ملسناه حني أقيم بناء سد النهضة  في اثيوبيا وشكل 
مخاوف كبيرة للسودان ومصر ملا يسبب هذا السد من 
ضرر على مجرى النيل وحصة مصر التاريخية من مياه 
النهر فهي قضية حياة أو موت خاصة ان البالد تعتمد 
على  الزراعة والري، عداك عن الصناعة والكهرباء ومياه 
الشرب، لنصل الى مشروع اورغة وتأثيره السلبي على 
نهري دجلة والفرات وما يســببه من أضرار جســيمة 
نتيجة انخفاض في مســتوى مياه النهر مما ينعكس 
ســلبا على جميع جوانب احلياة البشــرية واحليوانية 

والنباتية في العراق .
هناك أزمة مير بها العراق وحجب لتدفق املياه عبر نهري 
دجلة والفرات خاصة بعد تعبئة سد اليسو الذي بني 
في تركيا، فقد  حذر اخلبراء من مخاطر هذه املشــاريع 
والتأثيرات السلبية ملشــروع  »الغاب« الذي سيحبس 
تدفق املياه  ملدة ٦٠٠يوم مما يعني جتفيف مياه النهرين 
متامــا المر الذي يــؤدي إلى تخفيف مناســيب املياه 
الواصلة الى العراق ويؤثر ســلبا على األراضي الزراعية 
وتصحرها ، كما ســيؤدي هذا املشــروع إلى انخفاض 
كبيــر في توليد الطاقــة الكهربائية وإغالق محطات 
عــدة وهذا ما  زرع اخلوف في نفــوس املواطنني والقلق 
على مســتقبل أراضيهم ومصدر معيشتهم. عداك 
عن التأثيرات الســلبية في تدفق املياه لالهوار واخلوف 
مــن جتفيفها طبيعيا مما يزيد من نســبة امللوثات في 
مياه األنهار ويؤثر على املياه اجلوفية وانخفاض معدلها 
وتقليص املناطق اخلضــراء واملراعي وارتفاع في درجات 

احلرارة وتغيير املنطقة بيئيا.
هناك صراعات حتددها القوى السياســية والقتصادية 
والعســكرية ،كما حتددها حقوق املياه العاملية وعلى 
الدول أن تكون على مستوى عال من املسؤولية ويكون  
لها دور فعال في احلل السياســي مــع جيرانها حيث 
باستطاعتها أن تبرم اتفاقيات حول توزيع املياه وتعزيز 
احلوار فيما بينها من دون مشــكالت واســتغالل املياه 
بصيغة ل تضر مبصالح اجلميع ،وايجاد مخرج مناسب 
للحفاظ على بيئة سليمة .والتمسك بالتفاقية التي  
أقرتها محكمة العدل الدوليــة في لهاي  عام ١٩٧٤ 
على أحد املبادئ  التي تنص على حل النزاعات الدولية 
على املياه ،فال يجوز ألية دولة أن تقوم بأي مشروع على 
حوض النهر يؤدي إلى األضرار أو املساس بحقوق الدول 
األخرى لكــي ل يؤدي إلى حتطيم الروابط الهشــة ما 
بــني دول املنطقة نظرا لزيادة عدد الســكان والتمويل 

القتصادي مع انحسار وتضاؤل املشاريع املائية.
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قصيدة

على هامــش احلياة، وهبتا نفســيهما 
خلدمة ســيدتهما املفتونة بنفســها. 
لكل امرأة حكاية، ولكل حكاية خطوط 
متشــابكة ومعقدة. مســرح األحداث 
غرفة نوم الســيدة وسريرها، حيث تبدأ 
وتنتهــي األحداث فيها. غرفة النوم هي 
التي تختبئ فيها األسرار  وعاء احلكاية 
وتتناســل، ثم تتــأزم وتنتهــي بجرمية 
قتل، حني تتماهى اخلادمة مع سيدتها. 
تتداخــل األدوار بــني الواقــع واملتخيل، 
لتكشــف لنا زيــف وخــداع اخلادمات، 
والعبد  الســيد  بــني  الثقة  وانعــدام 

ومظاهر العنف والشر.

العرض
تُفتح الستارة لتكشــف لنا غرفة نوم 
كبيرة وأنيقة مع ملحقاتها، في وسط 
عمقها سرير نوم فارغ، ينتظر أحداً ينام، 
أو ميوت عليه، كما سيحدث في العرض 
الحقــاً، لوحتان معلقتــان على احلائط 
تشــبه حياة  ملناظر طبيعيــة جامدة 

زهور  السيدة وخادمتيها، مرآة، كرسي، 
وتعتبر  فاخرة  صناعية، خزانة مالبــس 
مقدسة لدى الســيدة، مالبس داخلية، 
أنيقة،  سوتيان، قفازات، بدالت، فساتني 
مجوهــرات، بــاروكات شــعر متنوعة 

األلوان، أحذية، إكسسوارات.
خادمتــان؛ »كلير« شــابة في منتصف 
العمــر، جتلس على كرســي في غرفة 
النــوم مقابل املرآة تضــع املكياج على 
وجههــا، ترتدي أجمل وأبهى فســتان، 
تتهيأ أن متارس دور الســيدة، أما الثانية 
»ســوالجن« فامرأة كبيرة السن، شاحبة 
الوجــه، ترتــدي مالبســها اليوميــة 
البســيطة لتلعب دور اخلادمة. تلتقط 
واملالبس،  لألثاث  النقال  بالهاتف  الصور 
لكي تستطيع إعادتها بعد نهاية تبادل 
األدوار إلى ما كانــت عليه، قبل وصول 
السيدة. املكان في هذا العرض يشكل 
محوراً رئيســياً، واإلنسان مركزه، حيث 

يتم كل شيء في طقوس مهيبة. 
موســيقى ضربات على البيانو، وكأنها 
تأتــي من بعيــد، للموســيقار العاملي 
شــوبان تقطع الصمت، ثم يأتي سعال 
املمثلــة كلير ويســتمر طيلة العرض 
املســرحي تقريباً، ويتضــح الحقاً أنها 
مصابــة بالربو. يبدأ العرض املســرحي 
واحلذر  باخلوف  بإيقاع ســريع مشــوب 
والتوتــر، والغموض والترقــب. اإلضاءة 
عبــارة عن مصابيــح معلقة في غرفة 
النــوم، لتبــدد حياتهــن املعتمة، وفي 
بعض احلــوارات تصبح اإلضاءة شــبه 
معتمة حني تتكلمان باللغة البولندية، 
تزداد العتمــة وينعدم الضــوء تقريبا، 
وكأننا نرى أشــباحاً، هذا هو مكانهما 
احلقيقي الذي ال مفر منــه. ثمة نافذة 
في اجلهــة األخرى تطل على الشــارع 
يأتــي منها الضوء، يترقــن منها قدوم 
الســيدة أو بائع احلليب الذي تعشــقه 
إحداهما في خيالهــا. حتتفل اخلادمتان 
في  ثيابهما  وتلبسان  بغياب سيدتهما 
غرفة النــوم كأنهما في حفلة تنكرية، 
للحفلة،  وتستعدان  مالبسهما  تبدالن 
وتتحول غرفة نوم السيدة األنيقة جدا، 
إلى عالــم من الفوضــى، كأنها غرفة 
مكياج وأكسسوارات، وتخططان لقتل 

السيدة، بدّس السم في كوب شاي.
تقــول املمثلة كلير: »وهــذه القفازات، 
هذه القفازات املالزمة لنا! قلت لك دائما 

أن تتركيها في املطبخ...«.
بهــذه اجلملة يبدأ العرض على لســان 
اخلادمة كلير، باللغة البولندية إذ تظهر 
الترجمة إلــى اللغــة الهولندية على 
التأكيد  اخملرجــة  أرادت  رمبا  الشاشــة، 

القادمتني من  اخلادمتــني  على أصــول 
الفقر واحلرب،  أوروبا، زمن  منطقة شرق 
بعدهــا يأتي احلوار باللغــة الهولندية، 
ولكــن بني احلــني واآلخر نســمع حواراً 
باللغــة البولندية، في طقس يشــوبه 
القلق واخلــوف يتم فيه تبــادل األدوار، 
يبدأ اللعب، واحدة ترتدي ثياب السيدة، 
واألخرى ترتــدي ثيــاب اخلادمة. تفضل 
اخلادمة كلير دور السيدة. ويتم التناوب 
باألدوار بينهما. األختان بالرغم من أنهما 
تختلفــان إال أنهما تلتقيان في الهدف، 
األولى سوالجن تســعى للذل واملسكنة، 
والثانية كلير متسلطة. وهذا يتجسد 
في احلوار على لسانها، تقول: »اغمريني 

بالكراهية، وباإلهانات، وبالبصاق..«. 
يرن جــرس املنبــه منذراً بقــرب قدوم 
الســيدة، يتم ترتيب األدوات كما كانت 
عليه وترتيب الغرفة بشــكل ســريع. 
تظهر لنا الســيدة التــي يلعب دورها 
الفنان الشــاب توماس كامــارات، فقد 
ارتأت اخملرجة أن جتعل السيدة عبارة عن 
رجل فاســق شــاذ متحول جنسياً إلى 
وكأن  قاســية، متسلطة،  امرأة،  امرأة، 

اخملرجة تريد أن تُلقي باللوم على الرجال. 
تســتمر سلســلة طويلة من األحداث 
البوليســية املرتقبة التــي ال تخلو من 
وعنصر  التشــويق،  والترقب،  الدهشة 
املفاجأة، بشــكل يقطع األنفاس، كأننا 
نتابع مشهداً في فيلم بوليسي وننتظر 

من هو القاتل.
علــى هــذا النحــو يســتمر العرض 
حيث نرى معركــة حقيقية داخل كل 
شــخصية، بني ذاتها احلقيقية واألخرى 
املتخيلة. حني تلبس الشخصية القناع، 
الدفني  بأسرارها، حقدها وكرهها  تبوح 
للسيدة، صراع مع النفس من أجل إظهار 
احلقيقة. احلقيقة هي الشخصية كما 
يقول الفيلسوف الدمناركي كيركيغارد.

املمثلون في هذا العرض كأنهم ذاهبون 
إلى حفلة تنكريــة، يرتدون أزياء وأقنعة 
جديــدة. أداء بديــع ورشــيق بعيدا عن 
التكلف واملبالغة، صادر عن فهم عميق 
للشــخصية واحلوار. من الوهلة األولى 
متســك بنا اخملرجة بقوة، من دون أن نتوه 
أو نشــعر بامللل. الدهشــة هي عنصر 
أساسي في اإلبداع اجلمالي كما يسميه 

أرســطو، فإن هذا العرض ميتلك دهشة 
وإبهاراً، على صعيد الشكل واملضمون. 
تغوص اخملرجة فــي أغوار النص وأعماق 
بنية  لتفكيك  الثــالث،  الشــخصيات 
هذا العداء التاريخي بني السيد والعبد 
وإعــادة صياغته من جديد، وتشــرحه 
لنا على املنصــة بخبرة ودراية، وتقدمه 
لنا على طبق صــاف وأنيق، تفك رموزه 
املعقــدة، وتدخلنا في حيــاة اخلادمات 

وعواملهن السرية. 
أمام مســرحية كأنهــا معزوفة  نحن 
سمفونية موزعة على مقاطع صغيرة، 
مثل دفقــات. ركزت اخملرجــة على لغة 
وتعبيراته  للممثلني  الرشــيقة  اجلسد 
البليغة طوال العــرض. إنها متلك رؤية 
أدواتها اإلخراجيــة، ووعياً  كاملة فــي 
كما  واحلركية،  املشــهدية  بالــدالالت 
تعتمــد على إعــادة صياغــة األعمال 
وحســب  وتلميعهــا.  الكالســيكية 
الصحافة الهولندية يعتبر عملها هذا 
مجدداً، مثيــراً للجــدل وراديكالياً من 
وجهة نظر نسوية. فلم يقتصر العرض 
للنص،  األصلي  املوضــوع  معاجلة  على 
الصــراع الطبقي بني اخلدم والســادة، 
بل تناول مواضيــع راهنة مثل الهجرة، 

اجلندر والسلطة. 
ال تســتطيع اخلادمــة »الشــرقية« أن 
تدخل عالم املــرأة الغربية وال أن تخرج 
منه، تنظر إليه من خلف النافذة، تبقى 
أوروبية شــرقية فقيرة. فقتل السيدة 
والهيمنة على ثروتها ما هو إال تعويض 
عن مكبوتات جنسية وضآلة هامشية 

في اجملتمع والذات.  
وبهذا ينهي جينيه مســرحيته بجرمية 
قتل. لكــن إحدى اخلادمتني تقتل أختها 
بدال من قتل الســيدة. أثنــاء لعبهما 
دور الســيدة واخلادمة، تقــع األخت في 
الــذي وضعته لقتل الســيدة،  املطب 
متوت اخلادمة على سرير السيدة وينتهي 
العرض وتســدل الســتارة على جرمية 

كانت بدايتها مزحة.
تقول اخملرجة كاتيا ميتشيل عن عملها: 
»بالرغم من مرور أكثر من سبعني عاماً 
علــى عرضهــا األول في باريــس، لكن 
القصة ما تــزال راهنــة، إذا نظرنا إلى 
عدد النساء من البلدان الفقيرة اللواتي 
يعملن مع نســاء الطبقة الوســطى 
الثريات في أوروبا الغربية، فإن املسرحية 

تتحدث عن عصرنا احلالي«.

صالح حسن فارس
 

كــم نحتــاج إلــى مفاتيح للولــوج أو 
الغــوص في عالم جــان جينيه الغريب، 
املثيــر، واملدهش، كــي يتســنى لنا أن 
نتوغل في عالم أبطاله، في جل أعماله 
املسرحية ينزع أبطاله أقنعتهم وتتضح 
شــخصياتهم احلقيقية، وال سيما في 
الكاتب  يقــول  »اخلادمتان«.  مســرحية 
اللبنانــي شــكيب خوري عــن جينيه 
وأعمالــه، في كتابــه »الكتابــة وآلية 
األدوار ومســخ  إنه: »شــاعر  التحليل« 
األقنعة  بنزع  لذة،  ويجد  الشــخصيات، 
ُكتبت  النفساني،  ُعرينا  يكتشــف  كي 
ملراسيم  طقوسي،  ملســرح  مسرحياته 
احتفالية مهيبة. إنها تقف في منتصف 
والسحر  املتسامي  القداس  املسافة بني 
ألغراض شريرة، خطان متوازيان يرسمان 

املسافة بني اخلير والشر«.
بطريقــة معاصــرة، ُقدمت مســرحية 
»اخلادمتــان« وبزي جديــد يرتديه أبطال 
فرقة أمســتردام املســرحية، من إخراج 
 Katie اخملرجة اإلنكليزية كاتيا ميشــيل
Mitchell، على مســرح املدينة »ستادس 
الهولندية  العاصمة  ســخاو بورخ« في 
أدى املمثل توماس كامارات  أمســتردام. 
دور الســيدة، واملمثلة ماريكا هيبنك دور 
»ســوالجن«، واملمثلة كــرس نتفيلت دور 

»كلير«.
لنقل القصة إلى عصرنا الراهن، اختارت 
كلير  الشــقيقتان  تكــون  أن  اخملرجــة 
الشــرقية  أوروبا  وســوالجن قادمتني من 
)بولندا( تعمالن ألكثر من عشــر سنوات 
خادمتــني في منــزل فاخر كبيــر وأنيق 
لســيدة أرملة ثرية برجوازيــة من أوروبا 
الغربيــة. كل ليلة متثالن دور الســيدة 
تخرج  حينمــا  غيابهــا،  في  واخلادمــة 
الســيدة تبدأ اللعبة في تبــادل األدوار، 
وتخططــان لقتلها، من أجل اســتعادة 
حريتهمــا وكرامتهما املنتزعــة. ما بدأ 
كلعبة بريئة حتــول تدريجياً وبهدوء إلى 
كارثة فعلية، إذ يتشــابك اخليال بالواقع 
وتصبح النتيجة قاتلة. هذا ما يحدث في 
مســرحية »اخلادمتان« للشاعر والكاتب 
الفرنســي الصعلوك، املتشرد، واملتمرد، 
-1910 1986، مستوحاة من  جان جينيه 
قصة حقيقية، اقتنصها من خبر نُشــر 
في الصحافة، حينما حدثت جرمية قتل 

في باريس عام 1933.
ثالث نســاء عانسات يعشــن عزلة، في 
بيت كبيــر يضيق عليهــن، يعانني من 
خواء عاطفي. خادمتان بائستان تعيشان 

.
وجرى كذلك وضع الشروط واملتطلبات 
اخلاصــة باجلائــزة وحتديــد اســتمارة 
النهائي  التقريــر  واســتمارة  التقييم 

واخلاصة بعمل اللجان الفرعية.
وأكد الوزير على ضرورة االعتناء باجلانب 
االعالمي والترويج للجائزة بغية حتقيق 
أوســع مشــاركة حيث متت مناقشة 

اخلطة اإلعالمية التــي أعدتها اللجنة 
اإلعالمية للجائزة وأبدى أعضاء اللجنة 
بشــأن  وآرائهم  مالحظاتهم  العليــا 

العمل اإلعالمي للجائزة.
يذكر أن قيمة اجلائزة تبلغ عشرة ماليني 
دينــار عراقي لكل فائز مع نحت جتريدي 

من مادة البرونز ووثيقة اجلائزة .
وتقــرر أن تعقــد اللجنــة اجتماعها 
الثاني بعد عطلة العيد مباشرة ليتم 
حتديــد موعد انطالق التقــدمي للجائزة 
مع الشــروط واملتطلبات وحتديد موعد 

انتهاء التقدمي لها وتاريخ التوزيع.
حضر االجتماع أعضاء اللجنة الدكتور 
بالسم محمد جسام والدكتورة شذى 
طه سالم والدكتور جواد عبد الكاظم 
الزيدي والناقد علي حسن الفواز وكما 
حضر االجتماع مدير عام الدائرة اإلدارية 
واملالية للــوزارة رعد عالوي ومدير اعالم 
الوزارة واملنسق االعالمي للجائزة عمران 

العبيدي.

 

بغداد - الصباح الجديد
 

ترأس وزير الثقافة والسياحة واالثار فرياد 
رواندزي يوم األحــد ٢٠١٨/٦/١٠ اجتماعا 
للجنــة العليا جلائزة االبداع العراقي في 

دورتها الرابعة لعام ٢٠١٨.
اهم  مناقشــة  االجتماع  خــالل  وجرى 
باملشــاركة  شــمولها  املقرر  احلقــول 
لهذا العام كما جرت مناقشــة اسماء 
اللجان الفرعية والتي يقع على عاتقها 
املقدمة  النتاجــات  تقييم  مســؤولية 
للجائزة كما وقررت اللجنة أن تشــمل 
اجلائزة لهــذا العام تســعة حقول هي 
)الشعر_ الرواية _النقد األدبي والثقافي 
والفنــي _النــص املســرحي املؤلــف 
_التشــكيل )الرســم( _اخلط العربي 
_التصويــر الفوتوغرافــي _التصميم 
الكرافيكي _الفيلم القصير والوثائقي( 

خــالل تتبع الدوافــع التي كانــت وراء 
تدوينهم تاريخ بلدانهم والتي أشــاروا 

لها تصريًحا وتلميًحا.
ويُبرز الكتاب أيًضــا أهمية دور مؤّرخي 
اجلزيــرة العربية على اختالف مذاهبهم 
واملذهبية  السياســية  وانتماءاتهــم 
في تســجيل تواريــخ أصبحت مصادر 
يعود إليهــا الباحثون ويأخــذون منها 
ما يزيــل بعض اللبس حــول كثير من 
القضايا خاصة السياسية منها، وإبراز 

الفعاليات البشرية لسكان اجلزيرة.
حصل الدكتور محمد عبداهلل الزعارير 
التاريخ  الدكتــوراه في فلســفة  على 

األردنية  اجلامعة  مــن  احلديث(  )التاريخ 
وله عــدة بحــوث أكادميية عــن تاريخ 
منطقة اخلليج وكتاب إمارة آل رشــيد 
في حائل. وهو عضو في الفريق العلمي 
الذي أشــرف علــى تأليف املوســوعة 
العلمية عن منطقة تبوك. وشارك في 
تأليف مجلد عن منطقة تبوك بعنوان 
منطقــة تبوك فــي كتابــات الرحالة 
املســلمني. عمل مدّرًسا وباحًثا في دول 
اخلليج العربي منذ عــام 1998 ويعمل 
منذ عــام 2015 حتى اآلن فــي برنامج 
التاريخ في قســم العلوم اإلنســانية 

بكلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر.

 
أصــدرت دار جامعــة حمد بــن خليفة 
للنشــر كتــاب »املؤّرخــون والكتابــة 
التاريخيــة فــي اجلزيرة العربيــة« الذي 
يوّضح أهمية الدور الذي قام به املؤرخون 
من أبنــاء اجلزيرة العربية في تدوين تاريخ 
بلدانهــم خــالل القرنني الثاني عشــر 
والثالث عشــر الهجريني / الثامن عشر 
والتاسع عشر امليالديني، في ظل مؤّثرات 
سياسية متنّوعة ناجتة عن تعّدد القوى 
املذهبية،  والتيارات  احمللية،  السياســية 
والقوى السياســية اخلارجية، وذلك من 

»الخادمتان« في أمستردام .. 
حفلة تنكرية بتأويل معاصر

اللجنة العليا لجائزة االبداع العراقي
لعام ٢٠١٨ تعقد اجتماعها األول

المؤّرخون والكتابة التاريخية في الجزيرة العربية

مشهد من املسرحية
لنقل القصة إلى عصرنا الراهن، 

اختارت المخرجة أن تكون 
الشقيقتان كلير وسوالنج 

قادمتين من أوروبا الشرقية 
)بولندا( تعمالن ألكثر من 
عشر سنوات خادمتين في 

منزل فاخر كبير وأنيق لسيدة 
أرملة ثرية برجوازية من أوروبا 

الغربية. كل ليلة تمثالن دور 
السيدة والخادمة في غيابها، 

حينما تخرج السيدة تبدأ اللعبة 
في تبادل األدوار، وتخططان 

لقتلها، من أجل استعادة 
حريتهما وكرامتهما 

المنتزعة

جالل حسن

قاعة، وعازف ناي ينفخ في أصابع القصب
ثمــة من يصقــل احلكايــة، ويعيدها في 

صمت األيائل
كصياد رؤوف، ال صــوت يحاكي الناي غير 

حلن أتعبته
 املســافات بضجيج الغربــاء، وأنت كما 

الذكرى
مثل قربة آهات تذوب في كأس على مائدة  

حجرية من لوعة الغياب.
- ما هذا الضجيج؟

** ليس ضجيجا، هو هدوء الدمعة النازلة 
على وتر

ناعــس، يجــر الصمــت علــى خيط من 
الهمس،

 وهو لهيب الدخان في اكتواء املوقد.
 - أنت املغني أم عازف الناي؟

** كالهما في صفير القصب!
بال حنجرة، يزف صوتك للبعيد، ال أحد غير 

املغني يصيح:
يا صمت، يا دمع، يا غياب، يا سراب

أنت الســامع احلزين على تلــك املائدة في 
فقر كؤوسها والغياب

ليس لك احلق بالغناء، أنت مستمع غريب 
على كرسي من وجع

يأخذك الكرى للبعيد، فتهش الصدى في 
بخار آهات حزينة

ثم تعلو كموج على سارية، تطير وحتط، ال 
صداقة مع البحر

وال أمان للموج، وأنت بال مجداف وال شراع 
في تيه العتمة

كأن الليل قصيدة بــال منتهى، مركب بال 
سارية، وال تباشير بالوصول

مــا زلت تصــدح، أنت الســامع، حتيطك 
الدموع كبحر من ورق

فارغة،  القاعــة  لكن  كعاصفة هوجــاء، 
وليس فيها غير الصدى

 يعبر الى أشــواق من حريــر، تناغي الليل 
بوحشة غريب

هكذا عزف اللحن في النعاس، هكذا قالت 
صفصافة القلب:

 أن السراب كذبة فال تصدق العني
ال تصــدق مثواك للقمر، ال تصدق عشــق 

الغرباء
مرْت قافلة الذكــرى قرب القاعة الفارغة، 

فصاح القلب:
 الى أين الرحيل؟

ال رد، ال جواب
 غير ان احلبيبة أخرجت فمها من القافلة
 وصاحت: سوف جتدني في الغابة البعيدة

في ذلك السراب البعيد
فأحفر اســمي على قبر، وأرقد على ذكرى 

يتيمة،
أنتظرْ، ما تبرح أن تكون أغنية

ألنك السامع الغريب لكل النحيب
وريشة هذه اللوعة التي تصرخ في محابر 

الغياب.

محابر الغياب

جانب من االجتماع

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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متابعة الصباح الجديد:
 

مع قرب انتهاء شــهر رمضان تبدأ 
الطعام في  أصناف جديــدة مــن 

منازلنا بالظهور. 
الكعك والبيتى فور والبســكويت. 
والســؤال: هــل يعقل هــذا بعد 
أن تعــودت املعــدة علــى الهدوء 
والراحة خالل شــهر  والســكينة 

كامل؟
من املهم العودة التدريجية للنظام 
قبل  كان  كمــا  االعتيادي  الغذائي 
رمضان وعدم املبالغة بالطعام من 

حيث الكمية والنوعية.
الدكتور أحمد اخلطيب أختصاصي 
التغذية يقول: يتبع الصائمون خالل 
أيام رمضــان نظاماً غذائياً يختلف 
االيام  والنوعية عنه في  الوقت  في 
األخرى ملدة شــهر كامل وقد يؤدي 
تغيــر النظام الغذائي بعد شــهر 
املعدة  فى  إلى مشــكالت  رمضان 
وينصح باالستمرار في اتباع النظام 
الغذائي الصحــي الذي كان متبعاً 
خالل شهر رمضان والعودة تدريجًيا 
إلى النظام الغذائــي االعتيادي أي 

عدم املبالغة بالطعام.
وأضــاف اخلطيب بعــض النصائح 
الغذائية التي تساعد على التحول 
إلى اتباع نظام غذائي صحي خالل 

أيام العيد: 
الرئيســة  الوجبات  تنــاول  -حاول 
خــالل أيام العيد فــي أوقات قريبة 
والســحور ومن  أوقات االفطار  من 
ثم قرب مواعيــد الوجبات تدريجياً 
إلى مواعيد الوجبات املعتادة فذلك 
اســتعادة  على  تدريجياً  يســاعد 
ويعد  الطبيعي  الغذائــي  نظامك 

تناول وجبة ثقيلة على الفطور في 
ايام العيد أحد االخطاء الشائعة.

- لتعتــاد املعدة علــى الطعام في 
بتناول كميات  البدء  يجب  الصباح 
قليلــة من الطعــام ثــم زيادتها 
تدريجيــاً وخالل أيام عيــد الفطر 
التركيز علــى تناول االطعمة  يتم 
واملكســرات  واحللــوى  املتنوعــة 
اخملتلفة بــن الوجبــات ابتداء من 

صباح اليوم األول للعيد متجاهلن 
ان اجلســم قد اعتاد خالل شــهر 
كامل على الراحــة من الطعام مما 
يربك اجلهاز الهضمي لذلك ينصح 
باحملافظــة على مواعيــد الوجبات 
ويجب جتنب االســراف في الطعام 
ونذكر باآلية الكرمية »وكلوا واشربوا 
وال تســرفوا إنه ال يحب املسرفن« 
ويجب احلرص على شرب الكثير من 

واملشــروبات  العصير  بداًل من  املاء 
احملالة التي حتتوى على نسبة عالية 

من السكريات .
- في حالــة تلبية الدعــوة لتناول 
طعــام العشــاء ال تذهــب وانت 
بانتظام  تنــاول وجبتــك  جائع بل 
اجلوع  النهار حتى ال يصيبك  طوال 
تنــاول كميات كبيرة  إلى  وتضطر 
من الطعام وخالل ايام العيد تتناول 

االســرة كميات كبيرة من اللحوم 
مع االرز ويتم تنــاول هذه الوجبات 
اكثر من مرة خالل اليوم الواحد مما 
يرفع كمية اللحــوم التي يتناولها 
الفــرد اذ تفــوق احتياجاته بصورة 
كبيرة والى جانــب الصعوبة التي 
اجلســم في هضم هذه  يواجهها 
الكميــة من اللحوم فإن اجلســم 
ال يحتاج في حقيقــة األمر إال إلى 

كمية محــدودة منها والباقي يتم 
تخزينه كدهن وينتــج عن عملية 
الهضــم الغذائــي للبروتينات في 
هــذه الظروف كميــات كبيرة من 
اليوريا مما يؤثــر على مرضى الكلى 
ويرفع نســبة ما يتناوله اإلنســان 
من الدهون احليوانية التي ترفع من 
نسبة الكوليسترول في الدم لذلك 
ينصح بتنــاول اللحمة مرة واحدة 

فقط خالل اليوم.
وزاد اخلطيب : تشكل حلويات العيد 
جزءاً خاًصا من العيد خاصة الكعك 
والكليجة التي حتتوى على نســبة 
عالية جداً من الدهون والسكريات 
ويؤدى اإلفراط في تناولها إلى إرباك 
اجلهــاز الهضمي مما قــد يؤدي إلى 
حدوث اســهال شــديد مصحوب 
بالعديد من اخملاطر الصحية األخرى 
وتتضاعــف اخملاطــر الصحية لدى 
املصابن بداء الســكر والســمنة 
وارتفاع نسبة دهنيات الدم وأمراض 
القلب والشــراين لذا من املفضل 
عــدم املبالغــة فــي تناولها على 
الرغم من ضغوط الضيافة واالحلاح 
الذي يشتهر به مجتمعنا فينصح 
باختيــار حبة فاكهة بدالً من تناول 
هذه احللويات أو املشــروبات الغازية 
كلمــا قمت بزيــارة إلى أقــارب أو 
أصدقــاء وإذا كان ال بد فال بأس من 

قطعة صغيرة جداً .
-يجــد البعض في العيــد فرصة 
لإلفراط فــي تناول الطعام والراحة 
شــعور  فينتابهــم  واالســترخاء 
بالكســل واخلمول، ممــا يؤدي على 
املــدى البعيــد إلى الســمنة وما 
يصاحبهــا مــن مخاطــر صحية 
كثيرة لذا من الضروري ممارســة أي 

نشاط رياضي خالل مدة العيد.

على أبواب عيد الفطر المبارك 

نجاح عملية معقدة لطفل عمره ٦سنوات اإلفراط في تناول الحلوى والكعك يسبب مخاطر صحية
متكن فريق طبي متخصص في اجلراحة العامة من اجراء 
عملية جراحية لرفع طحال من جســم طفل يبلغ من 

العمر ٦سنوات في مستشفى الكرخ العام .
وقال مدير املستشــفى الدكتور رائــد عبداهلل االنباري  
: املريــض ادخــل الى املستشــفى بعــد مراجعة ذويه 
االستشــارية وكان يعاني من تضخم الطحال العمالق 

على اثرها اجريت له فحوصات شعاعية ومختبرية .
واوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور االختصاص سيف 
الدين يوســف: ان املريض يعاني من مرض مزمن )تكسر 
الدم( الثالسيميا وبعد فشــل العالج التحفظي لفترة 
طويلة وحاجــة املريض املســتمرة لنقل الــدم مرتن 
في األســبوع الواحد، وبعد اجــراء الفحوصات الطبية 
والسريرية واكمال الفحوصات الساندة االخرى قرر فريق 
طبــي رفع الطحال العمالق حتت التخدير العام وتكللت 

العملية بالنجاح. 
وبن االنبــاري ان هناك العديد مــن العمليات اجلراحية 
املعقدة والنادرة التي شــهدتها املستشــفى في اآلونة 
االخيرة والتــي كان يجرى معظمها خــارج البالد اال ان 
تطور كفاءة وخبــرة املالكات الطبية ،فضــالً عن توفر 
االجهزة الطبية احلديثة زاد من فرص جناح هذه العمليات 

بنحو كبير داخل املستشفى .

اول شاحنة قابلة للطي في العالم
صممت مؤسســة املركبات العاملية )GVT( أول شاحنة 
في العالــم ميكن تركيبهــا وبناؤها بطريقة ســهلة 

وسريعة كما في رفوف أثاث شركة إيكيا.
وميكن للشــاحنة Ox التحــرك في أي مــكان، فقد مت 
تركيبها باســتعمال نحو 60 قطعة خالل 12 ســاعة، 
وفقاً ملؤسس الشــركة توركيل نورمان. وعلى الرغم من 
كشــف GVT للنموذج األولي للشاحنة في عام 2013، 
يقول نورمان إن الشركة طرحت النسخة األكثر اكتماال 

في الوقت الراهن.
وُصممت الشاحنة بالتعاون بن املنظمة البريطانية غير 
الربحية ومصمــم الفورموال 1، غوردون موراي، اذ كلفت 

عمليات اختبار وصقل الشاحنة نحو 3 مالين دوالر.
ويذكر أن الشــاحنة ليســت للبيع حاليــاً، كما تقدر 
مؤسسة GVT تكلفة تصنيع Oxعلى نطاق واسع بنحو 
4 مالين دوالر، ويؤكد نورمان أن تركيب الشاحنة يتطلب 

عمل 3 أشخاص معاً لنحو 12 ساعة.
وأدخل مصمم ســيارات الفورمــوال 1 الكثير من مبادئ 
تصميم سيارات الســباق على منوذج الشاحنة، بالرغم 
من أنها ليســت سيارة ســباق، وتدعى طريقة تصنيع 
موراي لـ Ox بـ iStream، وهي جتعل الشاحنة أخف وزنا 

بنسبة %20 مما يرفع كفاءة التركيب بنسبة 60%.
وجتدر اإلشــارة إلى أن املصمم استلهم تصميم أمنوذج 
الشــاحنة من ســيارةAfricar خفيفة الوزن، اذ أطلقت 
عام 1980 للتعامل مع التضاريــس الوعرة في أفريقيا. 
هــذا وميكن للشــاحنة Ox التحرك ضمــن أي نوع من 

التضاريس أيضاً.
كمــا يقول نورمان إنها مفيدة في املناطق النائية ضمن 
أفريقيا، اذ ميكن االعتماد على الشاحنة في النقل البري، 
وتتيح Ox إمكانية نقل مياه الشرب وجمع ونقل احلبوب 
أو مواد البناء، إضافة إلى استعمالها في حاالت الطوارئ 

كسيارة إسعاف ضمن التضاريس اخملتلفة.

متابعة  الصباح الجديد : 
انتشــرت خدعة جديــدة على 
تطبيق واتسآب، تعد املشتركن 
بتذاكر مجانية إلى متنزه ألتون 
بريطانيا،  فــي  الشــهير  تاورز 
البيانات  ســرقة  إلــى  وتهدف 

الشخصية.
ديلي  صحيفة  نشرته  ملا  ووفقاً 
عملية  تُظهر  البريطانية،  ميل 

بســرعة  املنتشــرة  االحتيال، 
شعار متنزه ألتون تاوزر، وتعدك 
بـ5 تذاكر مجانيــة إلى مدينة 
ولكنها حتوي  الشهيرة،  املالهي 
أيضاً رابط موقع فيروسي، ميكن 
املشــتركن   بيانات  يســرق  أن 
الشخصية حال الضغط عليه.

الرســالة  ادعــاءات  وتقــول 
الفيروســية: »نقــدم 5 تذاكر 

عائلــة   500 إلــى  مجانيــة 
لالحتفال بعيد ميالدنا الـ 110! 
أنــت مؤهل للحصول  تهانينا! 
ماذا  تذاكر مجانيــة!   5 علــى 

بعد«.
ويــؤدي النقر علــى الرابط إلى 
توجيه املشتركن  إلى استطالع 
على  ويشجعهم  اإلنترنت،  عبر 
إرســال الرسالة إلى 20 صديقاً 

آخر. وقام العديد من املشتركن 
بنشر عالمة اخلدعة على تويتر.

ونشر أحد املشــتركن  لقطة 
مصــورة للخدعة من شاشــة 
الهاتف، وكتب: أي شخص آخر 
يحصل على رســائل مشابهة 

على واتسآب.
أكد ألتون تاورز أن الرسالة عبارة 
عن خدعة، كما أبــرز أن املتنزه 

مفتــوح منذ 40 عامــاً فقط، 
وليس 110 أعــوام كما هو وارد 

في الرسالة.
ورداً على أحد املشــتركن كتب 
ألتون تاورز: »هذه عملية احتيال. 
ويتم اتخــاذ اإلجراءات املطلوبة  
حلــذف العــرض املزيــف وحث 
املستعملن  على عدم مشاركة 
أو  الشــخصية،  تفاصيلهــم 

إرسال العرض إلى جهات أخرى. 
يذكر أن إحدى الطرق الرئيســة 
للتحقق من الرســائل اخلادعة، 
هــي البحــث عــن األخطــاء 
املثال،  ســبيل  وعلى  النحوية. 
إذا نظرت بعناية على الرســالة 
نقطة  فستكتشــف  اخملادعة، 
صغيرة أعلى ثاني o في الرابط 

.Alton Towers إلى موقع

ملونشريط

تحذير خطير من واتسآب

حلويات العيد
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مساء بغدادي »عدسة: زياد متي«لقطة

فن

بن ليلة وضحاهــا ومن دون ســابق إنذار، 
حتولــت الدراما املعروفــة بتهذيب األخالق 
إلــى دمار بعــد أن بدأت تبث ســموماً في 
عقول املشاهدين، تلقنهم دروساً في فنون 
القتــال والتعذيب.خطأ فــادح وقعت فيه 
الدرامــا أمس، وضعت املســؤولن وحتديدا 
هيئــة الرقابة على املصنفــات الفنية في 
مأزق، وذلك بعد عرض مشهد قتل »حسن 
الوحــش« الذي يجســده الفنــان محمد 
لطفي في مسلسل »أيوب« الذي ُقتل على 
أيدي زوجتيه »اثنتن«، بطريقة غير آدمية ال 
متت لإلنسانية بشــيء، حيُث اختار املؤلف 
محمد ســيد بشير قصة مســتوحاة من 

الواقع لتنفيذ مشهد القتل بشكل فج.
ال تعرف املغــزى احلقيقي وراء اســتعمال 
بشير لهذه القصة لتنفيذ مشهد القتل، 
برغــم من أنها ســبق وتســببت في أزمة 
كبيرة عندمــا مت طرحها فــي رواية »تراب 

املاس« للمؤلف أحمد مراد.

مشهد قتل الوحش
قتل »حسن الوحش« على مواقع التواصل 

االجتماعي، أخطأ اخملرج في طريقة تنفيذه 
للمشــهد الذي حوله حلالة من »كوميديا 
سوداء« تُصيب املشاهد بحالة من الذهول 
من دون أن تــزور االبتســامة وجهه، فقد 
استعان اخملرج بإضاءة عالية ال تتشابه مع 
جرمية القتل التي صورها اخملرج مع الشرح 
بدايــة من تنــومي الضحية مبــادة مخدرة 
وبعدها نقلــه للحمام واســتعمال مادة 
كيميائية حتلل جســده متاما وتبقي على 

العظم.
 وبعدها التخلص من العظام داخل أكياس 
بالستيكية وإلقاؤها في صندوق القمامة 
في منطقة نائية والتدبير إللصاق التهمة 
في شــخص آخر وكأنهــم يدلون اجملرمن 
تنفيذ جرميــة قتل مكتملة  على كيفية 
األركان من دون تــرك دليل وراءهم، إضافة 
إلى املوســيقي التي مت استعمالها فكان 
يجب أن يتم اســتعمال إيقاع موســيقي 
مناســب لطبيعة املشــهد التي تساعد 
املشاهدين على معايشــة أجواء املشهد 

الدموي.
تصدر املشهد مواقع التواصل االجتماعي 
الذيــن أبــدوا اســتياءهم من املشــهد، 

مطالبن هيئــة الرقابة علــى املصنفات 
الفنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية 

تضع األمور في نصابها.
يعد املشــهد من أسوء املشــاهد التي مت 

عرضها على مستوى الدراما.

املرآة والساطور
يذكرنا مشهد قتل »حسن الوحش« بفيلم 
»املرآة والســاطور« للفنانــة نبيلة عبيد 
التي قتلت زوجها بطريقة بشــعة، وهي 
قصة حقيقية المرأة قتلت زوجها ومزقت 
جسده ألشــالء، بعد أن اكتشفت خداعة 
لها وقيامه باالســتيالء علــى ممتلكاتها، 
ومحاولة اغتصــاب ابنتها »مديحة« التي 
كانــت تلعب دورها الفنانــة دنيا، في حال 
املقارنة بن مخرج مسلسل »أيوب« أحمد 
صالح، ومخرج الفيلم ســعيد مرزوق، جند 
مرزوق يتقوف على صالح من حيُث طريقة 
تنفيذه للمشــهد، الذي جعل املشاهدين 
يتعاطفــون مع نبيلة عبيد، ألن املشــهد 
مت تقدميه من خــالل احلبكة الدرامية، كما 
استعمل مخرج الفيلم إضاءة وموسيقى 

تتناسب مع طبيعة املشهد.

سقطة درامية تطيح بـ»أيوب»
وتضع صناع المسلسل في مأزق

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندما تتغير بعض األمور في حياتك بشــكل 
مفاجئ. حل املشــاكل ليــس أمرا صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تســتغل كل الفرص املتاحة أمامك 
اليــوم. ال تتخذ أي قــرار قبــل أن تتأكد من 
اخليــارات املتاحة أمامك وتفكــر فيها جيدا. 
ال جتعل حقيبتك تخلــو من قلم وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أنت مقبــل على مرحلة خطيــرة في حياتك 
وتعتبر مــن أهم املراحل فكن حــذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما ســيكون مصيرك الفشــل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت شخص تتســم بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تستغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
عدد كبير مــن األصدقاء من حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
اليوم بالتحديد. تالحــظ أن الناس ينجذبون 
إليــك بشــكل طبيعــي. عليك أن حتســن 
اســتغالل طاقتك وتســتخدمها في األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك اليوم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطالك امللون وتذهــب للعمل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليــل. ال تنزعج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تشــعر بالوحدة إلى حد مــا اليوم، حتى إن 
كان حولك عدد كبير مــن األصدقاء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تشــعر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبن أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمبا يتدخل بعض األشــخاص العدوانين في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
هذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتتــار اليوم بن التمســك بالقــدمي أو اتباع 
أســلوب جديد. قد يكون األمر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعــض التغييرات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك اليوم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطالك امللون وتذهــب للعمل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليــل. ال تنزعج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامــك اليلة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا ســمعت أخبارا جديدة عن هذا الشــخص. 
حتاول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
العمل. ستكون  أخبارا ســارة تتعلق مبجال 
لديك القــدرة علــى معاجلة كافــة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. عاصمة املغرب o مسؤول

2. عاصمتها بيروت o مدينة باسلة 
في فلسطن

3. الغالبية العظمى o عدم وضوح 
)م(

 o 4. الذي ميشي على ارجله وبطنه
تاجر فراء

5. عاصمــة اإلمــارات o فاكهــة 
حمراء

6. خروف كبير
7. اصوات الهواتف o كتكوت

8. عاصمة عربية بن نيلن
9. تلقب بالشهباء o جزء من الفم

10. اترك o عاصمة املعز لدين اهلل 
الفاطمي

1. بلد املليون شهيد o متشابهان
2. من انواع الشــجر o اســمها 

القدمي عمون )معكوسة(.
3. اصــدر الهاتف صوتــا o اقول 

مالم اكن اريد قوله )معكوسة(
4. ثلثا باب o غير مهذب o اشتاقا

5. صوت األلم
o صفة  6. للســؤال )معكوسة( 
مــن صفات البشــر احلســنة أو 

السيئة
7. ملل )مبعثرة( o نظر

8. عاصمة موريتانيا
9. اســم بنت مبعنى غزال o بلدة 

في لبنان
10. مدينة ليبية o األرض املكرمة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ بطل رمي القــرص في االحتاد 
مصطفى  القوى،  أللعاب  املركزي 
كاظم داغر ومدربه هاني عبد وليد، 
التدريبات في املعســكر التدريبي 
الذي بدأ اول أمس في بيالروســيا 

املقبلة  لالستحقاقات  أستعداداً 
اآلســيوية  األلعاب  دورة  وابرزهــا 
بنســختها الـ  18 التي ســتقام 
في أندونيســيا للمدة من 18 آب 

ولغاية 2 أيلول املقبلني.
وقال البطل، داغر: بدأت التدريبات 

املشــتركة مــع الرياضيــني من 
متقدمة  تعــد  التي  بيالروســيا 
مما  القــوى،  ألعــاب  رياضــة  في 
لتعزيز  كبيرا  دافعا  ســيمنحني 
االحتكاك قبل املشاركة في احدى 
بطوالت محلية تقــام في هناك، 

الثاني في بطولة  ثم االستحقاق 
غربي آســيا شــهر متــوز املقبل 
فــي األردن، وهاتــني البطولتــني 
تصبان في جتهيــزي بنحو مثالي 
املقبلة  اآلســيوية  األلعاب  لدورة 
في أندونيســيا التــي اتطلع إلى 

تســجيل إجناز عراقــي جديد في 
رياضــة عروس األلعــاب لفعالية 

رمي القرص.
يشــار إلى ان داغــر احلاصل على 
ذهبية التضامن اإلســالمي التي 
بتســجيله  اذربيجان  في  اقيمت 

رقما قدره 60،89 م، ناســخاً رقمه 
البالغ 60،59 م باشراف  الســابق 
املدرب نفسه، حيث كان أول العب 
املشاركة  ســجل  يفتتح  عراقي 
فــي البطولة بخطفه للوســام 

الذهبي.

بيالروسيا تؤهل مصطفى داغر للدورة اآلسيوية
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بغداد ـ فالح الناصر:

أختتمــت بطولــة بغــداد الدولية 
باملبارزة/ فئة السيف العربي، مساء 
أول امــس بتتويج العــب منتخبنا 
الوطني مرتضى حسن باللقب بعد 
فــوزه على منافســه محمد فاخر، 
اإليراني  الثالــث  املركز  احــرز  فيما 
محمــد فالحي وحــل التركي كايا 
باملركــز الرابع، فيمــا حصل العب 
منتخبنــا الوطني محمد عالء على 
جائزة أفضل العب في البطولة التي 
استمرت يومان بضيافة قاعة صالح 
الدين في فنــدق امليريديان واقيمت 
واملســتقبل(،  )العراق  شــعار  حتت 
والرياضة/  الشــباب  وزارة  برعايــة 
دائرة شــؤون األقاليــم واحملافظات/ 
قسم املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية وبتوجيه وتعاون مثالي مع 

اللجنة االوملبية الوطنية.
واكد مدير عام دائرة شؤون األقاليم 
الشــباب  وزارة  فــي  واحملافظــات 
والرياضة، طالب املوسوي، ان فرحته 
الزائرة  كبيرة في مشــاهدة الوفود 
وهي تنعــم بامان في بغــداد اخلير 
واحملبة، واشــار إلــى ان الدعم كان 
برعاية الوزير عبد احلســني  فعــاالً 
عبطــان بالتعاون مــع الكابنت رعد 
حمــودي رئيــس اللجنــة االوملبية 
التي  الســاندة  الوطنيــة واجلهات 
بذلــت الكثيــر في ســبيل تأمني 
الوفود واستقرارها في فندق  وصول 
فلســطني، مبينا ان طاقات عراقية 
شــبابية حرصــت علــى الوصول 
لتحقيق الهدف من اقامة البطولة 
وهو اثبــات ان رياضــة العراق بخير 
وبفضــل البطولة وصلت رســائل 
إلى العالم تؤكد كرم وحافزة وجناح 

العراقيني في استقبال ضيوفهم.
في حني اشاد مدير عام دائرة التربية 
القادر  عبد  عــالء  الدكتور  البدنية، 
بخطوة تنظيــم البطوالت الدولية 
في بغداد احلبيبة، او بقية احملافظات 

العزيزة، مؤكدا ًان النجاح هو هدف 
اجلميع والسعي واضح إلى استعادة 
العراق ملكانته الكبيرة في الصعيد 
الرياضي بفضل العمل واجلهود التي 
تبذلها املــالكات اإلدارية والتدريبية 

العاملة في احتاد املبارزة املركزي.
من جانبها، حثــت اللجنة االوملبية 
الوطنيــة احتاداتهــا الرياضية على 
السعي لتنظيم البطوالت العربية 
في  العراق  رصيد  وتعزيز  واآلسيوية 
هذا اجملال، وبحســب عضو املكتب 
التنفيــذي للجنــة االوملبية، خليل 
ياســني، على هامش حضــور وفد 
االوملبية خلتام بطولة بغداد الدولية 
باملبارزة في فندق ميريديان مســاء 
أمس االول، فان النجاح الذي حققته 
بطولة كاس بغداد باملبارزة يؤكد ان 

احتاد اللعبة ميضي مبسيرة تصاعدية 
بجهود رئيســه زياد حســن وبقية 
االخــوة في االحتــاد وكذلك املدربني 

واصرار الالعبني على حتقيق التفوق.
واوضــح ياســني، ان املــدة االخيرة 
شــهدت تنظيم العــراق الكثر من 
وهذا  األلعــاب،  شــتى  في  بطولة 
يبعث الســرور ويشــكل رســائل 
سالم إلى العالم كون بغداد وبقية 
محافظاتنا العزيزة تشهد أستقراراً 
أمنيــا، مما يســهم في خلــق بيئة 
صاحلة لتنظيم البطوالت الرياضية.

وشــهد حفل اخلتام حضور العديد 
من الشخصيات الرسمية تقدمهم 
قائد عمليات بغداد، واعضاء مجلس 
نــواب، وممثلــني عن وزارة الشــباب 
والرياضة واللجنة االوملبية واالحتادات 

الرياضيــة وعــددا مــن الزمالء في 
التلفزيونية،  والقنــوات  الصحافة 

وجمهور من محبي اللعبة.
في حني، ثمــن رئيس االحتاد العراقي 
للمبــارزة، زياد حســن اجلهود التي 
اسهمت في حتقيق التفوق العراقي، 
مؤكداً ان هنالك ترتيبات شــهدتها 
البطولة بدءاً من اســتقبال الوفود 
مبرافقة  الدولــي  بغــداد  من مطار 
الناريــة  الدراجــات  احتــاد  رئيــس 
املتميز، وصوالً  رائدالبياتي وفريقــه 
ان  إلى  إلى مقــر اإلقامة، مشــيراً 
جنــاح بطولــة بغداد، يســهم في 
تعزيز ثقة احتاده بالعمل على تقدمي 
طلب لنظيره اآلسيوي بشأن امكان 
القارة حتت  العراق لبطولة  تضييف 

23 عاما بنسختها املقبلة.

للمبارزة  املركــزي  االحتاد  ان  واوضح 
يتطلــع ايضا إلى تنظيــم بطولة 
دوليــة ثانيــة اواخر العــام احلالي، 
البطوالت تشكل حتدياً كبيراً  وهذه 
لرياضة املبــارزة العراقية التي بدأت 
تستعيد ألقها بعد عمل دؤوب منذ 

سنوات عدة.
املركز  الذهبــي، صاحب  البطل  اما 
االول في البطولة، مرتضى حســن، 
فاعرب عن ســعادته البالغة بالفوز 
بعد منافســة  بالذهب  والتتويــج 
كبيرة مع زميله محمد فاخر والعبي 
فرحته  وتركيا، مبدياً  إيران  منتخبي 
برؤيــة الالعبــني من شــتى الدول 
دولية  بطولة  في  يتنافســون  وهم 
انه   ً تضيفها بغداد السالم، مؤكدا 
احتاد اللعبة يدعم الالعبني ويسهم 

في حتقيق اإلجنازات، كما بذل املدرب 
باســم محمد اجلهود الكبيرة معه 
من اجــل الفوز باألوســمة واعتالء 

منصات التتويج.
امــا املشــرف العام علــى حكام 
البطولــة، الدولــي، الدكتور عالء 
عبد اهلل، فاكد النجاح الكبير الذي 
حتقق في املنافسات، حيث اشترك 
في حتيكم البطولــة 4 حكام من 
خــارج العراق هــم )اإليراني حامد 
الصياد واملغربي رشــيد نصر اهلل 
والتركي أرســالن واليوناني جورنز(، 
يســاعدهم حكام معتمدين لدى 

احتاد اللعبة.
واضح شــهدته  جنــاح  ان  وقــال 
املنافســات، ال ســيما فــي ضوء 
التفاعل الكبير مع القانون الدولي 
الالعبني  ان  وتعديالته ممــا يؤكــد 
متواصلني في االطالع عيل القانون 
في  املتواصلة  املشــاركات  بفضل 

البطوالت على شتى االصعدة.
فيما اوضح حتــدث احلكم املغربي، 
رشــيد نصــر اهلل، انــه ســعيد 
بزيارة بغداد للمــرة االولى، مؤكداً 
ان االجــواء مثالية تســاعد على 
النجــاح، وتابع احلكم احلاصل على 
2001 ان  الشــهادة الدولية عــام 
العــراق يثبت انــه يعيش وينهض 
برغــم االزمات التــي يتعرض لها، 
مشيدا باملؤهالت الفنية للمبارزين 
التي قدموها  العراقيني وجهودهم 
البطوالت  او  الدولية،  البطولة  في 
اخلارجية التي يشاركون فيها وكان 
على اطالع تام على املستوى الفني 

واحترامهم للقانون واحلكام.
اجلوائز  توزيع  البطولة، شهد  ختام 
علــى الفائزيــن االبطــال باملراكز 
االولى، وشــهادات تقديرية للجان 
دروع  وكذلك  العاملة،  التنظيمية 
للجهــات الســاندة فــي تنظيم 
البطولة، مع تبادل الدروع والهدايا 
التذكاريــة بــني العــراق والوفود 
كوكبة  تكرمي  جانب  املشاركة،إلى 

من رواد املبارزة العراقية.

مرتضى حسن يتوج بلقب بطولة بغداد الدولية للمبارزة
»الشباب والرياضة«و »األولمبية« تشيدان بالتنظيم

اصحاب املراكز األولى على منصو التتويج
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»مواهب الكرة« يشارك 
في أكاديميات العرب

اليوم.. 6 لقاءات في 
الجولة 31 لممتاز الكرة 

»بغداد للقوة البدنية« يعلن 
وفده لمنافسات المنتخبات 

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اعلن املركز الوطنــي لرعاية املوهبة الرياضية 
بكــرة القدم، عن تلبيتــه للدعوة التي حصل 
عليها من احتاد اكادمييات العرب للمشاركة في 
البطولة االولى لالكادمييات املقررة ان جترى في 

قطر للمدة من 1 ولغاية 7 آب املقبل.
ذكر ذلك، مدير املركــز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية، الكابنت بســام رؤوف، مبينا ان املركز 
اغلوطني سيشــترك بفريقــي، االول ملواليد 
2006، مــن أجل  والثانــي فئــة   2005/2004
منح اكبــر عدد من الالعبــني الفائدة الفنية 
واالحتكاك واالطالع على اجواء السفر واللعب 
خارجيا.. واشــار إلى ان العديد من دول العرب 
اعلنت مشــاركتها في البطولة بينها لبنان 
والكويــت واجلزائر والبلد املضيــف قطر ودول 

اخرى تهتم بتطوير جانب الفئات العمرية.
يذكر ان املركز الوطني ســبق ان اشــترك في 
بطولــة قبرص الدولية عــام 2014 بفريق من 

مواليد 2002، وتوج بكأس البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل اليوم الثالثاء مباريات اجلولة 31 لدوري 
الكــرة املمتاز باقامة 6 لقاءات، وقال شــهاب 
أحمد، مدير جلنة املسابقات في احتاد الكرة، في 
تصريحات صحفيــة: »مباريات اجلولة تتواصل 

اليوم بإقامة 6 مباريات«.
وأوضح »علــى ملعب الشــعب الدولي تقام 
مبــاراة الــزوراء وامليناء، ويســتضيف ملعب 
الكهرباء ونفط اجلنوب، وواصل  التاجي مباراة 
»يواجه السماوة على ملعبه، احلسني، ويلتقي 
أمانة بغداد على ملعبه، احلدود، ويالقي كربالء، 
منافســه اجلوية على ملعب كربــالء الدولي، 

فيما يواجه الصناعة على ملعبه، البحري«.
وبــني »يوم غٍد األربعاء، يشــهد اختتام اجلولة 
بإجراء 3 مباريات، ففي ملعب الصناعة يلعب 
النفط أمام الديوانية، ويضيف ملعب الشعب 
الدولي القمة اجلماهيرية بني فريقي الشرطة 
والطلبة«. أمــا مباراة فريقي نفط الوســط 

والنجف فستقام على ملعب النجف«.
وتقــام جميع املباريات، فــي الرابعة والنصف 
وامليناء،  الــزوراء  مباريــات  باســتثناء  عصرًا، 
وكربالء والقــوة اجلوية، والشــرطة والطلبة، 

ونفط ميسان وزاخو في الـ10 مساًء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن احتــاد بغــداد للقــوة البدنيــة وفده 
للمشــاركة في بطولة منتخبــات احملافظات 
التي ســتقام في محافظة بابل للمدة من 26 
حزيران اجلاري ولغاية 1 متوز املقبل، ويرأس الوفد 
ربيع محمد علي رئيس احتاد بغداد، وقيس عبد 
احلســني إدارياً واحمد ماجد حكمــاً واملدربان 
حســني عامر ومحمد عبد اجمليــد والالعبون ) 
عمر صالح وعبد اهلل ماجد لفئة الناشــئني، 
وغيث حيدر ومحمــد الباقر علي وماجد حيدر 
لفئة الشباب، وعلي محسن وكرار ثامر وعلي 

محمود لفئة املتقدمني(.
واقيمــت اختبــارات لالعبــي احتــاد بغــداد، 
شــهدت مشــاركة نحو 20 العباً، حيث منح 
االحتــاد الفرصة لالعبني في اثبــات جدارتهم 
باالختبارات وحتقيــق النجاح من أجل الظهور 
في مسرح بطولة املنتخبات التي ستنال قدراً 
عاليــاً من االهتمام حيث ســيتم في ضوئها 
اختيار العبــني لتمثيل املنتخبات الوطنية في 

االستحقاقات املقبلة.

العواصم ـ وكاالت:

العالم  نهائيــات كأس  اصبحــت 
حتقق أرباحاً خياليــة خلزينة االحتاد 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( بفضل 
التي  الرعايــة الضخمــة  عقــود 
ميتلكها مع أكبر العالمات التجارية 
وعلى  اجملاالت  مختلف  في  العاملية 
رأسها شركة »أديداس« للمنتجات 
الرياضيــة، الراعي الرســمي األول 
إلحتــاد اللعبــة والبطــوالت التي 

ينظمها.
وساهم ارتفاع عائدات كأس العالم 
املنتخبات  عائــدات  ارتفــاع  فــي 
املشاركة في املونديال بشكل كبير 
مما جعل البطولــة وكأنها دجاجة 
تبيض ذهباً لالحتادات الوطنية متاماً 
مثل مســابقة دوري أبطــال أوروبا 

على صعيد األندية.
التي  املاليــة  اإليــرادات  وبفضــل 
يحققهــا املونديــال ، اصبح إحتاد 

اللعبــة يتكفل بجميــع تكاليف 
املنتخبات املشــاركة في البطولة، 
من ســكن وطعــام وتأمــني على 
الالعبني ووســائل نقــل، وغيرها ، 
إضافة إلى منحها مكافآت مغرية 
تختلف من منتخب آلخر بحســب 

النتائج املسجلة.
»ماركا«  لصحيفة  تقرير  وبحسب 
روســيا  مونديال  فإن  اإلســبانية، 
ســوف يدر على املنتخبــات الـ 32 
 791 نحو  البطولة  في  املشــاركة 
مليون دوالر ، تتقاســمها حســب 
نتائجها التي حتققها في البطولة، 
حيث سيجني البطل ما يقارب 38 
مليون دوالر ، أما وصيفه فســينال 
28 مليون دوالر ، بينما ســيحصد 
صاحب املركز الثالث نحو 24 مليون 
دوالر ، وهو ما يعطــي ملباراة حتديد 
املركز الثالــث والرابع طابع الندية 
عليه  كانت  مــا  بعكس  واألهمية 
في الســابق ، حيث كان املنتخبان 
اللــذان يخســران الــدور النصف 

املباراة  خــوض  يفضالن  النهائــي 
العناصر  وإراحة  االحتياط  بعناصر 

األساسية التي اصابها االحباط.
الســتة  املنتخبات  وســتنال  هذا 
دور  البطولة من  تودع  التي  عشــر 
اجملموعــات نحو 7 ماليني دوالر لكل 

منتخب.
وال تقتصر املنافــع املالية للمونديال 
على املنتخبات املشــاركة فحسب، 
بــل يتعدى ذلــك ليشــمل األندية 
التي لهــا العبون مع تلك املنتخبات، 
حيث رصد االحتاد الدولي لكرة القدم 
لكافة األندية مبلًغا يبلغ 179 مليون 
يورو ، فكل نادٍ له العب سيشارك في 
املونديــال ، فإنه ســيتحصل عنه 7 
آالف يورو يوميــاً عن كل العب، وذلك 
اإلعداد  األندية ســتدخل فتــرة  ألن 
للموســم الرياضي اجلديد تزامناً مع 
إنطالقة بطولة كأس العالم، و لذلك 
ســيكون مانشستر ســيتي الفائز 
 16 لتواجد  ذلــك، نظــراً  األكبر من 
العباً في صفوفــه ضمن املنتخبات 

املشاركة .
وتكشــف لغة االرقام عــن اإلرتفاع 
الصاروخــي لألربــاح التــي يوزعها 
»الفيفا« على املنتخبات املشــاركة 
فــي نهائيــات كأس العالــم ، ففي 
لم تصل  بأميــركا  مونديــال 1994 
إلى ســقف الـــ 100 مليــون دوالر ، 
وهو الســقف الذي بلغته في الدورة 
املوالية في عام 1998 بفرنسا عندما 
تقاسمت املنتخبات الـ 32 املشاركة 
أرباحاً تقدر بـ 103 ماليني دوالر ، فيما 
بلغت سقف النصف مليار دوالر في 
الدورة املاضية بالبرازيل بعدما وصلت 

إلى 567 مليون دوالر .
واســتفاد االحتاد الدولي لكرة القدم 
الرعاة  كثيراً من احلدث العاملــي بني 
التلفزيوني  البــث  حقوق  من  وأيضاً 
ملباريــات كأس العالم، لتعزيز أرباحه 
مــن دورة ألخــرى مع وضعه ســلم 
لتوزيــع اجلزء األكبر مــن هذه األرباح 
علــى املنتخبــات لتفــادي الصدام 

معها.

أرباح خيالية لخزينة »فيفا«

كأس العالم .. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للمنتخبات المشاركة في المونديال

تقرير

جانب من مباراة سابقة بني أملانيا وإسبانيا

الديوانية ـ إيمان كاظم:
البطولــة  أمــس،  أول  اختتمــت، 
الرمضانيــة االولــى للمؤسســات 
اإلعالمية االولى فــي الديوانية بكرة 
القدم )اخلماسي( التي أقامتها إذاعة 
االمل ضمن حملة فرحتكم كســوة 
امل لدعــم احملتاجني و االيتام مبالبس 
العيــد و التي أقيمــت على ملعب 
مدينة النور الترفيهية بحضور نقيب 
باســم  الديوانية،  فــي  الصحفيني 
حبس وعدداً الشخصيات اإلعالمية و 

الرياضية في احملافظة.
الثاني من  فــي  انطلقت  البطولــة 
حزيران اجلاري مبشاركة ثمان فرق هي 
»فرق اعــالم احملافظة و االعالم اخلاص 
اذاعــات الصدى نيبــور النجمة و  و 
االمل باإلضافة إلى فريق الفضائيات 

مهام«.
جمعت املبــاراة النهائيــة للبطولة 
فريقي إذاعــة الصدى و اذاعة نيبور و 
التي انتهت بفوز فريق اذاعة الصدى 

بركالت الترجيح .
يذكر ان الغــرض من احلملة هو دعم 

الناس  احملتاجــني و االيتام و توعيــة 
بتقدمي كل املســاعدات للفقراء و مد 
يد العون لأليتام و في حديث للدكتور 
انس راهي مســؤول البطولة قال ان 
االيتام  أتت لدعــم  البطولة  فكــرة 
و الفقــراء فــي عيد الفطــر املبارك 
مبشــاركة كل املؤسسات اإلعالمية 
و الزمــالء اإلعالميــني و هــي فكرة 

و  انطلقــت ألول مرة فــي احملافظة 
اشــاد راهي بكل االخــوه اإلعالميني 
املشــاركني في هذه البطولة و اكد 
ان هذه البطولة ســتكون ســنوية 
فــي كل رمضان و اكد ان الســنوات 
القادمة ستكون أكثر تنظيما و دقة 
و مبشــاركة عدد أكبر من املؤسسات 

اإلعالمية في احملافظة.

 »الصدى« يتوج بكأس »فرحتكم كسوة أمل«

فريق اذاعة الصدى



َ

جمال جصاني

لقد جاء حريــق يوم االحد 6/10 والذي اســتهدف "املالذ 
اآلمن" لصناديق االقتراع اخلاصــة مبنطقة الرصافة، كي 
"يجّمل الغركان غطه" كما يقول املثل الشعبي. فالدورة 
األخيرة لالنتخابات التشريعية والتي استبشرنا بها خيراً، 
العتمادهــا التقنيات احلديثة للعد والفــرز )اإللكتروني(، 
وما يفترض أن يتمخض عنها؛ من سرعة ودقة وشفافية 
في إعالن النتائج الفعلية لعمليات االقتراع، أسفرت عن 
عكس ذلك متاماً، بعدما كشفت عن فضيحة من العيار 
الثقيل، لم تســتثن ال االجهزة وال الشركة املوردة وال من 
فوضتهم الطبقة السياسية احلاكمة، إلدارة دفة أخطر 
مسؤولية في بناء التجربة الدميقراطية الفتية )املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات(.
 لقد أحلقت جولة االنتخابات األخيرة، وما متخضت عنها 
مــن تداعيات واتهامات ســافرة بالتزوير، أضــراراً فادحة 
بحاضر ومستقبل هذه التجربة، وقد كشفت التطورات 
والتداعيات األخيرة، عن التناقض اخلطير الذي تعيشــه، 
وعن استحالة استقرارها وتطورها مع مثل هذه الطبقة 
الرتكاب  واملســتعدة  والفاشلة،  الفاســدة  السياسية 
شــتى املوبقات دفاعاً عما شــفطته من ثروات ومواقع 
وامتيازات، ومــا التهام احلرائق ألصوات املقترعني في أكبر 
منطقــة انتخابية فــي العراق )الرصافــة( حيث تتمثل 
فــي البرملان بكتلة يتجــاوز عدد نوابها الـــ 40، إال مثال 
واضــح على ذلك. لقد تطرقنا مــراراً وتكراراً الى العيوب 
البنيوية ملثل هذه النشاطات احليوية في حياة اجملتمعات 
اجملربة(  وأدواتها وتشريعاتها  الدميقراطية  )اعتماد  والدول 
لالنتقال مــن جتربة توليتارية فتكــت بأفضل ما ميتلكه 
العراقيون مــن خصائص وقيم ومواهــب ومالكات، الى 
النظــام الدميقراطــي. وقد حّذرنا مــن النتائج الوخيمة 
التي ستترتب على ما اعتمدته هذه الكتل املتخلفة من 
قواعد ملسخ "اللعبة الدميقراطية" من تشريعات وقوانني 
وتشــكيالت ظاهرها دميقراطي ودســتوري، ومضامينها 
وجتلياتها وانعكاســاتها على أرض الواقع بعيدة عن ذلك 
متاماً )طائفية، شوفينية، قبلية، مافيوية و..(، حيث نقلوا 
لنا نســخة مشــوهة عما تورطت به التجربة اللبنانية، 
والتي تتخبط منذ أكثر من نصف قرن بسيول من املآسي 
واحملن وانســداد اآلفاق، إذ حتول ذلك البلد اجلميل والواعد؛ 
الــى إقطاعيات ومناطق نفوذ لــدول ومصالح من خارج 

احلدود الوطنية.
عندما نطلع على ردود أفعال وتصريحات الكتل واجلهات 
ذات العالقــة، مبا حصل مع مخــازن الصناديق، يتأكد لنا 
أمر واحد فقط؛ أال وهــو أننا لن نعرف منها حقيقة ال ما 
حصل وال ما ســيحصل الحقاً. فالســيد سليم اجلبوري 
رئيــس مجلس النواب الــذي لم يتبق من واليته ســوى 
أيام معــدودات، يدعو الــى إعادة االنتخابــات، ألن إحراق 
اخملازن اخلاصة بصناديــق االقتراع هو فعل متعمد وجرمية 
مخطط لها. وفي الوقت نفسه يؤكد مدير الدفاع املدني 
بــأن الصناديق مت حمايتهــا، وهذا ما أشــار اليه الناطق 
باســم عمليات بغداد. أما الســيد رياض البــدران مدير 
الدائرة االنتخابية في املفوضيــة فيؤكد على إنقاذ 95% 
منها. وكما هو األمر دائماً عندنا، فســيلتحق هذا العمل 
اإلجرامي املمنهج الى كثبان ضحايا األشباح أو "اجملهول" 
أو سيعلق على مشجب ما ميكن أن نطلق عليه بـ )متاس 
4 كهرباء( والذي يعتصم به غير القليل من قوارض حقبة 
الفتــح الدميقراطي املبني لتمرير أمورهم املســتعصية. 
صحيــح أن حريق األصــوات هذا، يعد آخــر مفاجأة في 
املوســم االنتخابي الــذي ال يريد أن يصــل الى محطته 
األخيرة قريبا، لكنها بالتأكيد لن تكون آخر املفاجأت، مع 
هذه الطبقة السياســية التي اتقنت إشعال احلرائق من 

شتى الوظائف واألشكال واملستويات..

ومضــة

كشفت الفنانة الكبيرة 
بوســي أنها لــم تتزوج 
الفيشاوي،  فاروق  الفنان 
عزيز،  وأخ  زميــل  وأنــه 
موضحــة أن كل ما أُثير 
املوضوع  هــذا  بشــأن 
يبدو  افراد  من  شــائعة 
وقت  من  يعانــون  انهم 
فراغ، مبينة أنها حتب نور 
الشريف، وأنه في قلبها 
حتى آخر العمر، مشيرة 
إلــى أن قصــة حبهما 
بدأت وهي في سن الـ17 
عاًما، وارتبطا ببعضهما 
منذ ذلــك احلني ملدة 34 

عاًما.
للحالــة  وبالنســبة 

لشــقيقتها  الصحية 
الفنانــة نــورا، قالــت 
تصريح  فــي  بوســي، 
خاص الحــدى الوكاالت 
الفنيــة  الصحفيــة 
إن نــورا تتلقــى العالج 
داعية  له،  وتســتجيب 
عليهــا  يــدمي  أن  اهلل 

الصحة والستر.

اإلعالميــة  نشــرت 
مغربــي  رزان  اللبنانيــة 
بالالعب  جتمعهــا  صورة 
املصــري محمود  الدولي 
اســتاد  داخل  من  كهربا 
بالعاصمــة  لوجنيكــي 
الروســية موســكو من 
كواليــس برنامجها "من 
روسيا مع التحية" املذاع 

علي قناة "ام بي سى".
علــي  "رزان"  ودونــت 
صفحتهــا علــى موقع 
القصيــرة  التدوينــات 
"تويتر" قائلة: "مع كهربا 
املصري،  املنتخــب  العب 
حصري  ودخول  لقاء  وأول 
إلى ســتاد لوجنيكي في 

سيقام  حيث  موســكو 
وأول  االفتتــاح،  حفــل 
مباراة في مونديال روسيا 
الســعودية  بــني   2018
وســينطلق  وروســيا". 
مونديال روسيا في الرابع 
عشر من شــهر حزيران/ 
في  وينتهي  اجلاري  يونيو 
متوز/  من  اخلامس عشــر 

صــرح الفنــان الشــاب 
محمد عادل بأنه ســعيد 
رمضان  فــي  بالتواجــد 
من خالل مسلســل "أمر 
واقع" مشيرًا إلى أن شهر 
السعد  وجه  كان  رمضان 
اشتراكه  بســبب  عليه، 
فــي أعمــال علــى مدار 
رمضان  شهر  في  سنوات 
البداية"،  "بعــد  منهــا 
و"رأس الغول"، مشيرًا إلى 
"طريقي"  مسلســل  أن 
مع املطربة شيرين، جعله 

يحصل علــى حب الناس 
على  مشاهده  احتوته  ملا 
وأوضح  إنسانية،  مشاعر 
أن التمثيــل يحبه مثلما 
يحب ويحتاج املاء والهواء.

بوسي

محمد عادل

رزان مغربي

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل
 مــع تواصــل ســبات الدرامــا احمللية 
املقارنة  او  اقترابها  واختفائها، يجعــل 
ضربا من املســتحيل او هو املستحيل 
بعينه بينها وبني نظيرتها العربية التي 

)اجتاحت( شاشات القنوات الفضائية.
ومع الكم الهائل من االعمال الدرامية، 
الرواد والشــباب والوجوه  النجوم  وكم 
اجلديدة، في تلك االعمال، ترســم صورة 
وتنوعه،  بغزارته  التلفازي  لإلنتاج  رائعة 
ممــا يجعل الناظــر عاجزا عــن اللحاق 

مبتابعة هذه االعمال ومشاهدتها. 
املشــاهد العراقي بات ينتظر عاما بعد 
عام ان تعود الدراما احمللية الى الساحة، 
ويســتذكر االعمال الكبيرة التي كانت 
تغطي مســاحة واســعة من ساعات 

البث التلفازي.
 وللوقوف على حال الدراما وما ُقدم خالل 
شهر رمضان الفضيل الن ما يقدم خالل 
ايام هذا الشــهر املبارك، أصبح املعيار 
احلقيقي لتطور الدراما التلفازية، وبعد 
اســتعراضنا ملا قدم محليا في رمضان 
ان احملصلة هي "اسكيتشــات"  وجدنا 
كوميدية خفيفة، وما يعرف بـ "السيت 
كوم"، تشــابهت في الشكل، وتقاربت 
باملضمون، فجميع مــا قدم محليا في 
رمضان كان عبارة عن استعراض غنائي 
ونهايتها،  احللقــات  مقدمة  في  راقص 
مع فواصل كوميدية تتناول موضوعات 
محلية بكل ما حتتويه من احداث يومية.
 ما ميز هذه االعمــال ان اغلب ابطالها 
شاركوا بأكثر من عمل، وبأكثر من قناة. 
)الصباح اجلديد( التقت بعض جنوم الفن 
العراقي ممن حلو ضيوفــا على العائلة 
رمضان،  شاشــة  خالل  مــن  العراقية 
وســجلت االنطباعات عن هذه االعمال 
وملاذا  العراقــي،  للممثل  اضافتــه  وما 
اســتعيض عن هذه االعمال بنظيرتها 

الكبيرة.
الفنــان حيــدر منعثر الــذي يعود الى 
الدرامــا التلفازية بعد غياب ســنوات 
من خالل مسلســل )غرامي شــرطي 
وحرامي(، الذي يقدم من على شاشــة 
قناة الرشــيد، قال: -بــكل تأكيد ان ما 
قدم ليــس امنوذجا للدرامــا، وال يرتقي 
الدراما  ألهميــة  وذلك  الطمــوح،  الى 
انتــاج كبيرة  وما حتتاجه مــن عناصر 
ال نســتطيع اليوم تهيئتها، ولألســف 
استمرت شــحة االعمال الدرامية، الن 
االموال قليلة، ولم يقدم للدراما احمللية 
ما ميكنها ان تقدم اعماال توازي او تقترب 

التي قدمت هذا  العربيــة  من االعمال 
العام.

وتابع: ما قدم محليا كان اسكيتشــات 
كوميدية خفيفــة كلها تدور في فلك 
واحد، مادة بسيطة، ورخيصة، وسريعة، 
باختصــار اجدها وجبــة خفيفة بعد 
اإلفطار، واعتقد انها لم تضف شــيئا 
بأدوار  املمثل، فالكل يكرر نفســه  الى 

متشابهة في كل االعمال ".
والذي كان  الفنان احســان دعــدوش   
)جوكــرا( في اغلب االعمال، اذ شــارك 
واملسلســل  ورق(،  )زرق  في مسلســل 
الكارتوني )فشافيش( من قناة الشرقية، 
و)نص كوم( من العراقية، و)56( من قناة 
الفرات، و)هاشتاك( لقناة دجلة، يقول " 

بتجرد، ان ما قدم محليا هذا العام 
كان كوميديــا، وذلــك حلاجة 

الناس ملثــل هذه االعمال، 
وفــي شــهر رمضــان 

جتتمع  حيث  بالــذات 
الى  إضافة  العائلة، 

االعمال  هــذه  ان 
بكثير  كلفة  اقل 
من تكلفة انتاج 

اعمال ضخمة.
وأضــاف: ضمــت هذه االعمــال فناني 
الكوميديا، وباعتقادي ايضا ان مشكلة 
فهناك  األموال،  لشحة  إضافة  الدراما، 
ضعف في النصــوص املقدمة، نحتاج 
خطــوات لتطوير الكتابــة للتلفزيون 
من خالل الدورات واملســابقات، وكذلك 
نحتاج لنظام شــركات االنتاج كما هو 

احلال في مصر مثال ".
والذي يشاركه  الفنان علي جابر  زميله 
في مسلســل )زرق ورق(، و)هاشــتاك(، 
إضافة الى عمله في مسلسل )سمايل( 
مــن قنــاة العراقية قال بــدوره: "تلك 
االعمال دارت في مكانها نفسه، ونفذت 
بعجالــة ومن دون حتضيــر، او اعداد 
اشــبه  العملية  واضــح. 
بسباق مع بداية شهر 
تصوير  من  رمضان، 
ثــم  ومونتــاج، 
تنفذ  العرض، 
خالل  كلهــا 
 ، لشــهر ا

عكــس 
ل  عما ال ا

العربيــة التي يتــم التحضير لها قبل 
شــهر رمضان، وتأخذ وقتها الطبيعي 
العكس  وعلــى  والعــرض،  للتصويــر 
منا فهنــاك املمثل يرتاح خالل شــهر 
رمضان، برأيي هــذه االعمال ال تضيف 
للفنان شــيئا، بل هي تأخــذ من جرف 
الفنــان الــذي من حقــه ان يبحث عن 
وقال  واضافــة جديدة".  كاركتر جديد، 
الفنان ســعد خليفة والذي يشارك في 
مسلسل )غرامي شرطي وحرامي ( من 
قناة الرشيد، و)شابجات( من قناة دجلة، 
و)فشــافيش( من الشرقية، " كل عمل 
من االعمــال املقدمة له وضعه وظرفه 
وجهده اخلاص، ويعتمد على سياســة 
القنــاة باإلنتاج، مع االســف القنوات 
وقت  لضيق  اعمالهــا  تقتل  نفســها 
العمل، الذي يتركز خالل شهر رمضان، 
واملفروض ان جتــري التهيئة والتحضير 
قبل مدة طويلة، وبرغم ان هذه االعمال 
اعتمدت على جنوم الكوميديا املعدودين، 
اال ان التكرار كان ســائدا، لكني وجدت 
في غرامي شــرطي وحرامي مســاحة 
اكبــر حررتني بالعمــل، وقدمت جديدا 

فيه".

الدراما المحلية في رمضان
 وجبة خفيفة بعد اإلفطار

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لقطة من برنامج زرق ورق

.
حانت عايزه.. احتركتي

الصباح الجديد - وكاالت:
أحدث  باســكال مشعالني  الفنانة  سجلت 
أعمالها مع شــركة "اليف ستايلز ستوديوز 
الشــيخ فهد زاهــد"، وهي أغنيــة "بخاف 
اعشقك"، والتي سيتم تصويرها على طريقة 
الفيديو كليب مع فادي حداد، وسيســتعني 
بأحــدث التقنيــات، كما ســيحمل العمل 
العديد مــن املفاجآت خالل يومني كاملني من 

التصوير.
اجلدير ذكره ان بدايات باســكال مشــعالني 
الفنية كانت عام 1988 مــع امللحن الدكتور 
جمال ســالمة، والشاعر الكبير عبد الرحمن 
األبنودي، بــأول البوم لها عام 1988 "ســهر 

سهر"  ولكن من إكتشف صوتها هو امللحن 
إحسان املنذر والشاعر توفيق بركات .

اسمها األصلي هو باسكال بشارة املشعالني 
من مواليــد جديدة - الزلقــا ترعرعت في 
منطقــة جونيه . تتألــف عائلتها من ات 
تعيش في استراليا، أخوها "ايلي" ورافقها 

منذ بداية مسيرتها الفنية . 
توفي والدها وهي لم تبلغ السنة األولى 
مــن عمرها، والدتها هــي األقرب إليها، 
فكانت وما تــزال الرفيقة الدائمة لها، 
وملهمتهــا، تعلمــت منهــا الكثير، 
الفضل  لها  والتسامح،  واحلب  الصبر 

الكبير مبسيرتها الفنية الناجحة. 

متابعة الصباح الجديد:باسكال مشعالني تخاف العشق
اإلســكندرية  مكتبة  أهــدت   
فــي مصــر العــراق معجــم 
باللغتني  السومرّية  "الكلمات 
للدكتور  والعربّيــة"،  األكدّية 
علــي اجلبــوري عالــم اآلثار 
وأســتاذ  القدمية،  واللغويات 
اللغة األكدية والدراســات 
وحدة  ومدير  املســمارية، 
في  اآلشورية  الدراسات 
جامعة املوصل بالعراق. 
وصَدر املعجم عن بوابة 
اللغــة العربيــة في 
اإلسكندرية،  مكتبة 
بعد إصــدار املكتبة 
وأبحــاث  مقــاالت 
العراقي  العالَّمــة 
في  علــي  جــواد 

مجلدين. 
الدكتــور  وقــال 
مصطفى الفقي 
مديــر مكتبــة 
إن  اإلسكندرية 
"هذا القاموس 
تعاوٍن  بدايــة 

بني املكتبــة والعراق، إذ تســعى 
املكتبة لتوثيق تراث العراق رقمّياً".
وأضاف أن "املكتبة ستتيح مجلة 
اجملمع العلمــي العراقي على أحد 
مواقعهــا اإللكترونيــة، خدمــة 
للباحثني العرب واألجانب والثقافة 
رئيس  موافقة  بعد  وذلك  العربية، 
العراقــي على  العلمــي  اجملمــع 
التعاون مع مكتبة اإلســكندرية 

في هذا الشأن".
في  اإلســكندرية  مكتبة  وذكرت 
بيان لها أمس االول، أن "األســتاذ 
الدكتور علي اجلبــوري بذل جهداً 
تأليــف هذا  فــي  غير مســبوق 
آالف  يحوي  املعجــم  ألّن  املعجم، 
املفــردات الّســومرية واألكديــة 
املســتخدمة حالّيــاً فــي اللغة 
العربّية، وكشــف حجم التداخل 
اللغــوي بني هذه اللغــات الثالث، 
واســتعمالها  لتعايشــها  وذلك 
نفســها،  املنطقة  فــي  ســوّياً 
الســومرية  اللغتني  وخصوصــا 
واألكدّية لفترة 500 سنة تقريباً".

السومرية  "اللغة  بأّن  البيان  وأفاد 
بحدود  الواسع  باالستعمال  بدأت 

3000 ســنة قبل امليالد، واعتمدت 
في البدء على العالمات الصورية، 
ومن ثّم علــى املقاطع الرمزية في 
فظهرت  األكدّيــة  أّما  الكتابــة، 
بحدود 2500 ســنة قبــل امليالد، 
وتزامنت كلتــا اللغتني إلى نهاية 
األلــف الثالث قبــل امليالد، وخالل 
هذه الفترة تقّدم األكديون خطوة 
أخــرى في تطويــر الكتابة باخلط 

املسماري السومري".
م إلى  يشــار إلى أّن املعجم مقسَّ
أربعــة أقســام: األول: "الكلمات 
الســومرية في اللغــة األكدية"، 
الســومرية  "الكلمات  والثانــي: 
فــي اللغــة العربيــة"، والثالث: 
"الكلمــات األكديــة فــي اللغة 
"الكلمــات  والرابــع:  العربيــة"، 
الســومرية  اجلذور  ذات  العربيــة 

واألكدية".
وقد صــدر للمؤلف حديثــاً أيضاً 
 - الســومرية  اللغــة  "قامــوس 
األكديــة – العربيــة" )أبوظبــي، 
2016( ويُعــدُّ ُكلٌّ مــن املعجــم 
الريادية  املؤلفــات  من  والقاموس 

والنادرة عربّياً وعاملّياً.

الصباح الجديد - وكاالت:
احلركــة  فيلــم  تصــدر 
واملغامرات اجلديد، "أوشنز 
8"، إيرادات الســينما في 
خالل  الشمالية  أميركا 
األسبوع اجلاري، محققا 
 41.5 بلغــت  إيرادات 
والفيلم  دوالر.  ماليني 
ســاندرا  بطولــة 
وكيــت  بولــوك 
بالنشيت وآن هاث 
ومن  وريانا،  هواي 
إخراج جاري روس.

فيلــم  وتراجــع 
احلركة واملغامرات 
"سولو: ستار وورز 
املركز  من  ستوري" 
األول إلــى املركــز 
الثانــي، بإيــرادات 
بلغت 15.2 ماليني 
والفيلــم  دوالر. 

بطولة، ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر 
وإميليا كالرك، ومن إخراج رون هاوارد.
"ديدبول2"،  احلركــة  فيلم  وتراجع 
الثالث  املركز  إلى  الثاني  املركز  من 
هذا األســبوع بإيرادات بلغت 13.7 
مليــون دوالر. والفيلم بطولة ريان 
رينولــدز وجــوش برولــني ومورينا 
باكاريــن وتيريكــروز ومــن إخراج 

ديفيد ليتش.
الرابع فيلم الرعب  وجاء في املركز 
بلغت  بإيرادات  "هيراداتري"  اجلديد 

بطولة  والفيلم  دوالر.  مليــون   13
دود  وآن  بيرن  توني كوليت وجابريل 

ومن إخراج آرياستر.
واملغامرات،  احلركــة  فيلم  وتراجع 
إنفينيتــي وور" مــن  "أفينجــرز: 
املركــز الرابع إلى املركــز اخلامس، 
 6.8 بلغت  بإيرادات  األســبوع  هذا 
ماليني دوالر. والفيلم بطولة روبرت 
داوني جونيور وكريس هيمس وورث 
ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو، 

وأنطوني روسو.

"أوشنز 8" في صدارة
 إيرادات السينما

مصر تهدي العراق ُمعجمًا مهمًا

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف تقريــر جديد عــن ثروات 
العالم في مجال  مليارديرات  أغنى 
مارك  من  كل  ضــم  التكنولوجيا، 
زوكربيــرغ، ورئيــس أمــازون جيف 
بيزوس، وبيل غيتس والري بيدج من 

غوغل. وبالترتيب التالي:
1 - الري بيدج: 52.2 مليارات دوالر

وتعود ثروته إلى أرباح الشركة األم 
"غوغل ألفابيت" والتي متتلك نظام 
تشــغيل أندرويد للهواتف اجلوالة، 
الرائد  الذكــي  املنزلي  واملســاعد 

."Nest"
تأسيس عمالق  بيدج في  وشــارك 
البحــث مــع زميله فــي جامعة 
وابتكرا  برين،  ســيرغي  ستانفورد، 
معــا نظام ترتيــب الصفحات من 
ترتيب  وهــي خوارزميــة  غوغــل، 
Google." البحث التي تدعم موقع

."com
وكان بيــدج أول رئيــس تنفيــذي 
لشــركة غوغل إلــى أن تنحى عن 
منصبــه فــي عــام 2001، ثم عاد 
إليه فــي عام 2011، قبل أن يتنحى 
2015، ليترأس  مرة أخرى في عــام 

الشركة األم "ألفابيت".
2 - مارك زوكربيرغ: 72.1 مليار دوالر

الرغم من سلســلة فضائح  على 
طالــت شــركة فيس بــوك خالل 
املدة األخيرة، إال أنه خالل جلســة 
التنفيذي من  رئيســها  استجواب 

قبل الكونغــرس األميركي، حصل 
زوكربيرغ على مبلــغ ملياري دوالر، 
بعد ان ارتفعت أسهم شركته بناء 
على أدائه الواثق خالل االستجواب.
3 - بيل غيتس: 93.2 مليارات دوالر

يترأس غيتس حاليا مؤسســة بيل 
وميليندا غيتس اخليرية، وهي أكبر 
مؤسســة من نوعها فــي العالم، 
إال أنه يعرف بأنه املؤسس املشارك 
لشــركة مايكروســوفت مع بول 
آلن، في عام 1975. وما يزال غيتس 
يترأس مجلس إدارة الشــركة، في 
التنفيذية  الرئاســة  يتولــى  حني 

ساتيا نادال.
وميتلك غيتس %1 فقط من أسهم 
اكتســب  حيث  مايكروســوفت، 

معظم 
ثروتــه مــن 

من  مزيــج  خــالل 
واألصــول  األســهم 

األخرى.
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مليار دوالر
الذي  العصامي  امللياردير 
أمازون  شــركة  أســس 
العمالقة في مجال البيع 
اإلنترنت  عبــر  بالتجزئة 
في مــرآب، عــام 1994، 
أغنى  قائمــة  يتصــدر 
التكنولوجيا  مليارديرات 
لعــام 2018، فضال عن 
أنه يتصدر قائمة أغنى 

أغنياء العالم.
وخالل هذا العام فقط، 
ارتفعــت ثروته مبقدار 
40 مليــار دوالر، وذلك 
بفضل ارتفاع ســعر 
من  سهم شــركته 
بداية  دوالر في   1200

عام 2018 إلى نحو 1700 
دوالر للسهم الواحد في اآلونة 

األخيــرة، أي أنهــا حققت زيادة 
تبلغ نحو 40%.

أغنى مليارديرات 
التكنولوجيا لعام 2018
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