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وصفت وضع البصرة بالمأساوي ج ّراء نسبة الملوحة العالية فيه

ال صحة لقطع مخصصات
ّ
القوات األمنية
الخطورة عن

الموارد المائية تطالب إيران بوقف
قذف المياه المالحة لمبازلها في شط العرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت وزارة املــوارد املائية ،أمس
االثنــن ،أن ملوحة شــط العرب
وصلت لـ"نســب عاليــة الميكن
معها" اســتمرار االستخدامات
املعتــادة للمياه فــي محافظة
البصرة ،فيما دعت اجلانب االيراني
الى "التوقــف عن قــذف" مياه
املبازل املاحلة في الشط.
وقالــت املــوارد املائية فــي بيان
صحفي تنــاول البصرة وشــط
العرب ونســب امللوحــة العالية
فيــه ،وتلقت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منــه ،إن "محافظــة
البصــرة تعاني وضعا مأســاويا
بســبب ارتفــاع ملوحة شــط
العــرب حيث وصلت الى نســب
عاليــة ال ميكن معها اســتمرار
االســتخدامات املعتادة للمياه"،
موضحة أن "تراكيــز االمالح في
منطقة سيحان ،املوقع التاريخي
ملصب نهر الكارون بشــط العرب،
وصلت الــى ( )25000جزء باملليون
مقارنة بـ( )2000جزء باملليون في
منطقة كتيبان في اعالي شــط
العرب ،وهذا يعود لسببني اولهما
قذف ميــاه شــديدة امللوحة في
هذه الفترة من السنة من اجلانب
االيراني كما حصل في السنوات

السابقة ،وكذلك املد العالي الذي
يدفع تلك املياه باجتاه مركز مدينة
البصرة".
وأضافت املــوارد املائية ،أن "الوزارة
تطلق حصة البصــرة من ناظم
قلعة صالح مبعــدالت ال تقل عن
( )55متــر مكعــب بالثانية ،وقد
قامــت مؤخرا باكمال وتشــغيل
قناة شــط العــرب االروائية التي
تقدم خدمات االرواء والشرب على
جانبي شــط العرب من منطقة
كتيبــان الى رأس البيشــة مرورا
بأبو اخلصيب" ،مشــيرة الى أنها
"مســتمرة بتأهيل وصيانة قناة
ماء البصرة (قنــاة البدعة) التي
توصل مياه الشــرب الى البصرة
وقامت وتقوم حاليا بكري وصيانة
احــواض التخزيــن في شــمال
البصرة وتزود محطة ( )R0بحوالي
( )5متر مكعب بالثانية".
وأكدت الــوزارة ،أنهــا "لن تدخر
جهدا في تقــدمي خدماتها ملدينة
البصــرة وهــي تركــز فــي كل
اجراءاتها على حقوق ذنائب االنهر،
وقد قــررت قبل اكثر من عام زيادة
حصة البصرة فــي قلعة صالح
الى ( )75متر مكعب بالثانية كلما
سمح بذلك اخلزين املتوفر للوزارة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مركز اإلعــام األمني أمس
االثنني ،ما تروج عنه بعض مواقع
التواصل االجتماعي بشأن صدور
أوامــر باســتقطاع مخصصات
اخلطــورة عن منتســبي القوات
األمنية.
وذكر بيان للمركز تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منــه ان “مركز
اإلعالم األمني ينفــي ما تداولته
بعض وســائل اإلعــام ومواقع
التواصــل االجتماعــي ،بشــأن
صــدور توجيه مــن القائد العام
للقوات املســلحة حيدر العبادي

استمرار المباحثات مع اإلقليم وتركيا
الستئناف صادرات نفط كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير النفط جبــار علي
اللعيبي اســتمرار املباحثات مع
إقليم كردســتان وتركيــا إلعادة
تصدير النفط العراقي من حقول
كركوك عبر ميناء جيهان التركي.
وقال اللعيبي في تصريح صحفي
ان "املباحثــات بــن احلكومــة
االحتاديــة واقليــم كردســتان
واجلانــب التركي ،مســتمرة من
اجل اعادة تصديــر نفط كركوك
عبر ميناء جيهــان" ،موضحا ان
"قرار اعــادة التصدير يعتمد على
جانب من شط العرب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
طرح زعيم التيار الصدري مقتدى
الصــدر ،أمــس االثنــن ،اربعة
تساؤالت عن الفاسدين واالقتصاد
العراقــي ،فيما اكــد ان اجلميع
بانتظار محاكمة الفاسدين.

شــرقا او غربا" ،متســائال "متى
يزدهر االقتصــاد العراقي ،وتكون
عملتــه فــي مصــاف العمالت
الكبرى".
وتابع "متى يكون للشباب املثقف
دور فاعل في رســم مصير العراق

االتحاد الوطني يقدم مبادرة لجمع األطراف
الكردستانية على ورقة عمل مشتركة تجاه بغداد

وفــي بنائه" ،الفتا الــى ان "كلنا
بانتظار محاكمة الفاسدين".
وفي ســياق متصل دعــا حتالف
ســائرون ،امــس االثنــن ،الكتل
السياســية لتشــكيل حكومة
عراقيــة حتارب الفاســدين ،فيما
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اشار الى ضرورة الشروع مبكافحة
كبــار رؤوس الفســاد مهما كان
حجمهم.
وذكرالناطــق الرســمي بإســم
التحالف قحطان اجلبوري في بيان
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه،

تقرير

كركوك تبدأ اليوم الفرز اليدوي لالنتخابات
بحضور قضاة المفوضية المنتدبين

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت اإلدارة احمللية في كركوك
عن انطــاق العد والفــرز اليدوي
لنتائج االنتخابــات اليوم الثالثاء،
مشــيرة إلى ان القضاة املفوضني
هم من سيشرفون مباشرة على
العملية ،في حني حذرت من تدهور
جديــد لالوضاع األمنيــة ،ودعت
جميع الكتل إلى قبول مخرجات
الفرز اليدوي.
aتقريـر

وقال محافظ كركوك راكان سعيد
اجلبوري في حديــث إلى "الصباح
اجلديــد" ،إن "اخلالف السياســي
على عملية العد والفرز قد يتحول
إلى هجمات دموية بعيد الهجوم
االنتحاري الذي تعرض اليه مكتب
مفوضية االنتخابات أمس االول".
وأضاف اجلبــوري أن "التنافس بني
السياســيني يجب أن يكون عبر
الوســائل الدميقراطيــة بعيــدا ً

بعمليات العد والفرز اليدوي".
وأكد احملافــظ أن "تنظيم داعش
االرهابي ،قد يســتغل عدم توافق
الكتل السياســية الــذي قررته
احملكمة االحتادية العليا بخصوص
نتائج االنتخابــات وايدته الهيئة
القضائيــة التمييزيــة على وفق
قرار املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابات".
تتمة ص3

3

بغداد  -أسامة نجاح:
بعد تكرار التعرضات التي شــنتها
عناصر داعش املتواجدة في بساتني
قــرى اخمليســة والكبــة واجللبي
شــمال شــرق قضاء بعقوبة في
محافظة ديالى  ،باشرت القطعات
العســكرية يوم  ،أمــس الثالثاء ،
بعمليات عســكرية لتطهير تلك
املناطق من اجملاميع اإلرهابية وجرى
تفكيك  50عبوة ناســفة و 4منازل
مفخخة أعدها التنظيم مســبقا
لعرقلــة تقدم القطعــات األمنية
فضال عــن إلقــاء القبــض على
خمســة عناصر ثبت انتماؤها إلى

اخلاليا اإلرهابية .
وقــال قائد عمليات ديالــى الفريق
الركن مزهــر العــزاوي في حديث
خاص لصحيفــة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
أن" القــوات األمنية مــن عمليات
ديالى وبقية األجهــزة األمنية في
احملافظة قامت بعمليات استباقية
في قــرى حوض الوقف واخمليســة
والكبــة واجللبي وحمــات تطهير
في البســاتني واألراضــي الزراعية
املوجــودة في محيط تلــك القرى
والتــي حتوي بعــض مــن اجملاميع
اإلرهابية واخلاليــا النائمة ومت القاء
القبض على خمســة عناصر ثبت

لترصــن مســتوى اجلامعــات
والكليــات األهلية إميانا وتأكيدا
علــى انســجام متطلباتها مبا
يتوافــق وسياســات وتوجهات
الوزارة وحاجة سوق العمل”.
وناقــش اجملتمعــون توفيــر
مســاحات تتــواءم وطبيعــة
مخرجات التعليــم األهلي عبر
توفيــر التعيينات وإعــداد آلية
للترقيــات العلميــة اخلاصــة
مبالكاتهــا التدريســية وبرامج
االبتعاث.
يذكر في هذا الصــدد ان نظام
االمتحــان الــوزاري لصفــوف
الســادس االبتدائــي والثالــث
املتوسط والســادس االعدادي
غادرته العديد مــن دول العالم

انتماؤهم إلى اجملاميع اإلرهابية .
وأكد العزاوي بــأن" القوات األمنية
اســتطاعت تفكيك أكثــر من 50
عبوة ناســفة و 4منــازل مفخخة
بواسطة اجلهد الهندسي للفرقة
اخلامسة التابعة للجيش العراقي
 ،مشــيرا إلــى ان " هــذه العبوات
وضعت من قبــل عناصر التنظيم
اإلرهابــي لعرقلــة تقــدم القوات
األمنية  ،الفتا إلــى ان" املعلومات
األمنيــة واالســتخبارية كانــت
مبساعدة عدد من أهالي تلك القرى
املتواجدين فيها".
وأوضــح قائد عمليــات ديالى بان"

الهدف الرئيسي من هذه العمليات
العســكرية االســتباقية إلعــادة
العائالت النازحة إلــى مناطقهم
وخاصة بعد تعرضها لعمليات قتل
وخطف من قبــل اجملاميع اإلرهابية
فضال عن القصف املستمر بقذائف
الهاون وغيرها مما اضطر األهالي إلى
مغادرتها خالل األشهر املاضية .
وبني بــأن" القــوات األمنية قامت
بنصب العديد مــن الكمائن داخل
البساتني والطرق التي مت تفتيشها
وتطهيرها من اجل ضمان عدم عودة
العناصر اإلرهابية إليها مجددا .
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حقل الرميلة يشهد زيادة

يسبب أذى سنويا كبيرا لماليين الطلبة وذويهم

جانب من االمتحانات الوزارية "ارشيف"

نينوى  -الصباح الجديد:
عثرت الق ّوات األمنية على مقبرة
جماعية كبيــرة لضحايا داعش
اإلرهابية في املوصل.
وذكرت مفارز مديرية االستخبارات
العســكرية فــي الفرقة  15في
بيان تلقــت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منه أمس االثنني ،على ”
أثر معلومات أســتخبارية دقيقة
متكنــت قواتنا مــن الوصول الى
واحدة من أكبــر املقابر اجلماعية
التــي كانــت عصابــات داعش
االرهابيــة متارس فيهــا عمليات
القتــل والتصفيــة للمواطنني

االبرياء”.
واشــار البيــان الــى أن ” املقبرة
عبــارة عن بئر كبير يســمى بئر
( علو عنتر ) ويقــع على الطريق
الرابط بني قضــاء تلعفر وناحية
العياضية في املوصل”.
مبينــا أن ” املقبرة تضــم عددا ً
كبيرا ً من اجلثث ظهر منها لغاية
االن  25جثــة قامــت العصابات
االرهابيــة بدفنهــا بواســطة
الشفالت”.
واضاف البيان “مازال هنالك املزيد
منها وقد جــرى مفاحتة اجلهات
اخملتصة ألجراء الالزم”.

انطالق عملية عسكرية واسعة شمال شرقي ديالى

التعليم العالي تدعو الى مغادرة
االمتحانات الوزارية واستحداث نظم جديدة
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير التعليم العالي والبحث
العلمــي عبد الرزاق العيســى
وزارة التربيــة الــى مغــادرة
االمتحــان الوزاري واســتحداث
نظم جديدة.
وذكر مصدر مطلع ان ” العيسى
وخالل ترأســه االجتماع الدوري
جمللــس التعليــم األهلي طالب
وزارة التربية بضرورة استحداث
انظمة جديدة من اجل تنظيم
قبول الطلبة في اجلامعات”.
واكــد الوزير بحســب املصدر
أن” الــوزارة تعتمــد نظــام
االختبــار للقبول فــي اجلامعة
التكنلوجيا”.
مشــيرا الــى أن “العمــل جار

العثور على مقبرة جماعية كبيرة

اعتقال  5عناصر من داعش وتفكيك  50عبوة وأربعة منازل

اإلدارة المحلية تناشد الكتل السياسية قبول النتائج مهما كانت

عــن التصعيد وايصال الرســائل
السلبية عبر االعالم إلى املواطن".
وحذر من "تدهور االوضاع االمنية
بنحو خطير مــع انطالق عمليات
العد والفرز اليــدوي املقررة اليوم
الثالثاء".
ودعا اجلبوري إلــى "حصول توافق
بــن الكتــل السياســية على
االجــراءات التــي مت اتخاذها على
وفق سياقاتها القانونية املتعلقة

ان "األســئلة التي طرحها زعيم
التيــار الصدري مقتــدى الصدر،
حول محاكمة الفاسدين وأهمية
أن يكون القرار عراقيا ،ال شرقيا وال
غربيا..
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انتشال  700جثة للدواعش من تحت
أنقاض العياضية وهنالك العشرات غيرها

نتائج املباحثــات ،كما ان الطاقة
التصديرية ستحدد وقتها".
وبشــأن االنتاج احلالي من حقول
كركــوك ،اكــد وزيــر النفط أنه
"يصــل الــى  220الــف برميل
يوميــا ،ويحول االنتــاج بالكامل
الى املصافي احمللية" .وجتري بغداد
مع اربيل هذه املباحثات ،من اجل
استخدام انبوب النفط املمتد من
كردستان الى جيهان التركي ،بعد
تضرر االنبــوب املمتد من كركوك
الى تركيا بفعل هجمات متكررة
من قبل ارهابيي داعش.

لضحايا اإلرهاب في الموصل

الصدر :متى ُيحاكم الفاسدون في بلدي ومن سيحاكمهم؟
وقــال الصــدر فــي تغريــدة له
على موقع تويتــر" ،متى يحاكم
الفاســدون فــي بلــدي ،ومن ذا
سيحاكمهم".
واضاف "متى يكون القرار عراقيا،
وال ننتظر القرار من خارج حدودنا

باستقطاع مخصصات اخلطورة
عــن جميــع منتســبي القوات
األمنية”.
وأضــاف البيان ان “أننا نالحظ انه
بني احلني واآلخر يتم الترويج لهذه
الشــائعات واالخبار امللفقة وقد
مت نفيها ألكثر مــن مرة من قبل
اجلهات اخملتصة”.
واكــد ان “القائد العــام للقوات
املسلحة مســتمر بدعم ابنائه
في القوات األمنية” ،داعيا “وسائل
االعالم إلى توخي الدقة في نقل
املعلومــات وعدم بث شــائعات
مغرضة”.

في إنتاج النفط للعام الثامن
على التوالي

وانه مستمر في العراق منذ ما
يقرب من ســبعني سنة او يزيد،
وســبب األذى الســنوي الكبير
ملاليني الطلبة وذويهم ،ولعل من
ابسط عوامل األذى ،القلق الذي
يســيطر على الطلبة وذويهم
عند ترقب النتائج ،سيما اذا اعلن
عن جزء من النتائج وبقيت أجزاء
أخرى في ظهر الغيب كما حدث
هذه السنة في نتائج السادس
االبتدائــي النها أعلنــت على
مراحل ونتائج الثالث املتوسط،
اذ أعلنت نتائج االمتحان الوزاري
للثالث املتوســط فــي جانب
الرصافة ببغداد ،ولم يعلن حتى
كتابة هذا اخلبر في جانب الكرخ
ببغداد اواحملافظات األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيأة تشــغيل حقل
الرميلــة ،امس االثنــن ،زيادة
إنتاج النفط من حقل الرميلة
النفطي وللعــام الثامن على
التوالي.
وقــال مديــر الهيأة حســن
عبدالكاظــم حســن فــي
تصريــح صحفــي ان “هناك
حتســنا ملموســا فــي زيادة
إنتاج النفط من حقل الرميلة
النفطي وللعــام الثامن على
التوالــي ،حيث قدمنــا تقرير
الــى وزارة النفط العراقية عن
نســب إنتاج النفط والتي بلغ
اإلنتــاج املقاس فيهــا 1.456
مليــون برميل لليــوم الواحد
ومنذ العــام  2017وهو املعدل
األعلى منذ العام .”1989

وأضــاف أن “شــركتنا قامت
بإعادة  157بئر كانت متوقفة
لتنتــج النفــط مــن جديد،
إضافة الى االستمرار ببرنامج
حقــن املاء فــي املكامن بغية
زيادة اإلنتــاج حيث بلغ معدل
حقن املاء  723.000برميل في
اليوم”.
وأشار إلى أن “أهم االمور التي
ساعدت على زيادة إنتاج نسبة
النفــط هونصب وتشــغيل
ضفة إنتاج جديــدة ومتطورة
في محطة عزل الغاز الثانية،
فضال عن تشييد محطة طاقة
كهربائيــة خاصــة بالرميلة،
اضافة الى تطهير  14.8كم2
من األرض مــن املقذوفات غير
املنفلقــة ومعاجلــة وتطهير
650.000م 2من األرض”.
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عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

في مسعى منه للم الشمل وتوحيد الموقف

االتحاد الوطني يقدم مبادرة لجمع األطراف

الكردستانية على ورقة عمل مشتركة تجاه بغداد
االعالم الحكومي
ميثل االعالم احلكومي نافذة ومصدرا مهما لباقة كبيرة
من البيانات واملعلومات التي تخص شؤون احلياة بشتى
تفاصيلها  ،ذلك نتيجة الضطالع احلكومة بالنســبة
االكبر من املهــام املناط تنفيذهــا بالدولة  ،ولعل في
مقدمة تلك املهام هي تقدمي اخلدمات للمواطنني  ،وفي
بلد مثل العراق يعيش حالة من االنفتاح غير املســبوق
وال يوجد مثيله فــي اي دولة من دولة العالم  ،مبا فيها
تلك الــدول ذات النظم الدميقراطية الراســخة  ،فان
االعالم يشــغل حيزا واسعا في حياة الناس  ،ولم يعد
االعالم بأشكاله التقليدية (اذاعة – تلفزيون – صحافة
ورقية ) هو الســائد  ،بل اننا اليــوم امام نوع جديد من
االعالم املتمثل مبنصات التواصل االجتماعي مثل الوات
ساب والفايبر والفيسبوك وسواها  ،وأصبح هذا االعالم
ميثل ســرعة هائلة في نقل وتــداول املعلومة بصرف
النظر عمــا اذا كانت هذه املعلومــة صحيحة ام انها
مفبركــة  ..وبالتالي وجود مثل هذا االعالم ميثل حتديا ال
يســتهان به امام االعالم احلكومي  ،ولكنه في املقابل ،
ميثل وسيلة سريعة جدا لنقل املعلومة املراد ايصالها
إلى اجملتمع  ،فيما اذا احسن اســتثماره بنحو افضل .
وإزاء هذا الواقع يبــدو ان االعالم احلكومي مازال يعاني
من خفوت صوته مقابل الصوت االخر لإلعالم املوجه او
املؤدلج الذي يشغل الفضاء الوطني .
وثمة الكثير من التحديات التي تواجه االعالم احلكومي
والتــي ادت إلى احلد من تأثيره فــي الواقع العام  ،تاركا
الســاحة لإلعالم االخر الذي كان يصــول ويجول وهو
يتــداول الكثير مــن املعلومات والبيانــات التي ال متت
للواقع بصلة  ،تسببت في رســم صورة قامتة السواد
لواقعنا املعــاش بجميع تفصيالته  ،حتى عندما تكون
هناك جناحات في مســتوى االداء احلكومي وهي كثيرة
وال شــك  ،فإننا جند من يســعى إلــى التعمية عليها
امام تضــاؤل دور االعــام احلكومي في تســويق هذه
النجاحات  ،ذلك ألن تســويقه يجــري على وفق اليات
قدمية وبطيئة وال تتماشــى مع ما يحتاجه الناس من
ســرعة وأناقة  .. ،فالكثير من مكاتب االعالم احلكومي
ما زالت تعتمد اســلوب البيانات الصحفية املطولة ،
والرسائل التلفزيونية الثقيلة اململة التي ال تستقطب
املشــاهدين بسبب رتابتها  .. ،وفي واقع احلال ان ضعف
اداء االعــام احلكومــي في بعض مفاصلــه  ،امنا يعود
ألســباب عدة  ،من بينها عدم وجــود كفاءات اعالمية
في بعض هــذه املكاتب  ،فالكثير مــن العاملني فيها
يتعاملون مــع مهمتهم بأســلوب املوظف احلكومي
الــذي تنتهي اعماله في الســاعة الثالثة ظهرا  ،ولن
يعود اليها إال في صبــاح اليوم التالي يضاف لهذا ايام
العطل ! االمر الذي انعكس ســلبا على االداء  ،وكذلك
عــدم توافر االمكانــات املادية املطلوبــة ألداء مهمة
االعالم احلكومي  ،ناهيكــم عن حالة التهميش املريرة
التي تعاني منهــا بعض املكاتب  ،لدرجــة ان املكتب
االعالمي اليعلم شــيئا عما يجري في مؤسسته من
احداث ،بل يطلع عليها من خالل وسائل االعالم !!.
ان االسباب املشــار اليها  ،ال ميكن االستهانة بها وقد
اثرت كثيرا على االعالم احلكومي وجعلت دوره التأثيري
محدودا  .. ،لذلك اعتقــد ان قرار مجلس الوزراء االخير
القاضي بتشــكيل خلية االعالم احلكومي – وان جاء
متأخرا جدا – ســيكون له اثر ايجابي في حتســن واقع
االعالم احلكومي  ،شريطة ان تتاح لهذه اخللية املساحة
املطلوبة للعمل واإلمكانات املادية املتطورة  ،وان يكون
املؤلفون لها مــن الكفاءات الفاعلة واملشــهود لهم
من حيث املهنية والتأثير فــي املتلقي  ،وان يتم رفدها
باملعلومات اوال بأول ومن دون تأخير  ،وان تعتمد السرعة
فــي التعامل مع االحداث الســيما فــي االزمات التي
تنشأ فجأة  ،وان تضع نصب عينيها اليات التعامل مع
وســائل التواصل االجتماعي بأقصى ســرعة من اجل
تطويق احلدث وقطع الطريق امام مروجي الشــائعات
الذين يستثمرون هذه الوسائل ابشع استغالل في اطار
اعالمي مهني قادر على اقناع الرأي العام مبا ميتلكه من
حقائق

السليمانية ـ عباس كاريزي:
قدم االحتاد الوطني الكردستاني
ثاني اكبر االحزاب الكردستانية،
مبادرة جلمع االطراف السياسية
فــي االقليــم حول ورقــة عمل
مشتركة ،والية مشاركة تضمن
احتفــاظ الكــرد بحقوقهــم
واســتحقاقاتهم فــي العملية
السياسية واحلكومة اجلديدة في
العراق.
واكــد عضو املكتب السياســي
املتحدث باســم االحتاد الوطني
ســعدي احمــد بيــرة ،ان االحتاد
قدم مبادرته الى االحزاب والقوى
السياسية الكردستانية لتوحيد
املوقــف واالتفاق علــى برنامج
موحد تذهب مبوجبه االطراف الى
بغداد للمشــاركة في احلكومة
املقبلة.
واضاف بيرة فــي حديث للصباح
اجلديد ،ان االحتاد يسعى من خالل
مبادرتــه لتوحيد وحــدة الصف
الكردية جتــاه القضايا واملواضيع
القوميــة والوطنية ،واعداد ورقة
عمل مشتركة للذهاب مبوجبها
الى بغداد ،مشــيرا الى ان هناك
اطراف جتاوبت مــع املبادرة منها
احلزب الدميقراطي الكردســتاني،
ومنها من اجلت الرد على املبادرة
بانتظار البت في نتائج الشكاوى
والطعــون واالعتراضــات التــي
قدمتها على نتائج االنتخابات.
وتابــع بيــرة ،ان النقــاط التــي
تضمنها املبــادرة تتمثل بتطبيق
الدســتور الفدرالي ومنح احلقوق
الدســتورية لشــعب كردستان
وضمــان امليزانيــة املســتحقة
لشــعب كردســتان من املوازنة
االحتادية ،والعمــل من اجل اجراء
احصاء ســكاني لتثبيت احلقوق
الدســتورية لشــعب كردستان
ووضع البيشمركة في املنظومة
االمنيــة فــي العــراق ،وتطبيق
املادة  140الدســتورية وتأسيس
اجمللس الفدرالي وحصة شــعب
كردستان في املؤسات الفدرالية
كافة ،وقيــام احلكومة الفدرالية
مبا يتعلق بها حول مسالة احلدود
الفدراليــة ومنــع ايــة تدخالت
واعتداءات خارجية وحماية سيادة
العراق ســواء كان في االقليم او
مناطق العــراق االخرى ،التي قال

سعدي احمد بيرة :ان
االتحاد يسعى من خالل
مبادرته لتوحيد وحدة الصف
الكردية تجاه القضايا
والمواضيع القومية
والوطنية ،واعداد ورقة
عمل مشتركة للذهاب
بموجبها الى بغداد ،إذ
ان هناك اطراف تجاوبت
مع المبادرة منها الحزب
الديمقراطي الكردستاني،
ومنها من اجلت الرد على
المبادرة بانتظار البت في
نتائج الشكاوى والطعون
واالعتراضات التي قدمتها
على نتائج االنتخابات

مؤمتر صحفي لالحتاد الوطني الكردستاني «ارشيف»
ان التصدي الي تدخل في شــؤون
البالد يقــع ضمن املســؤوليات
احلصرية للحكومة الفدرالية.
وفــي معــرض رده على ســؤال
عن مــدى جتاوب حركــة التغيير
مع املبادرة التــي اطلقها االحتاد
الوطني ،عقب التوتر الذي شهته
العالقة بني اجلانبني مؤخرا نتيجة
الطــاق نار علــى مقــر احلركة
مبحافظة الســليمانية من قبل
قــوة تابعة لالحتاد ،قــال بيرة «انا
اتصــور ان هذا االمــر مبالغ فيه،
وان هــذا التوتــر جنم عــن وجود
مشكلة بني شخصني في االحتاد
وحركة التغيير ،وهو لم يكن قرارا ً
من االحتــاد ،وان وفدا من االحتاد زار
مقــر احلركة لتوضيــع املوضوع،
اال ان حركــة التغيير لم تتفهم
املوضوع.
وحول التوتر الذي تشهده املناطق
املتنــازع عليهــا واملســؤوليات
التــي تقع على عاتــق حكومتي
االقليم واملركــز جتاهها ،دعا بيرة

احلكومة االحتاديــة الى اخذ هذا
املوضوع علــى محمل اجلد ،الفتا
الى ان مشــكلة املناطق املتنازع
عليهــا دســتورية منحصرة بني
احلكومــة الفدراليــة وحكومة
االقليــم ،وان ترك هــذا املوضع
لتعبث بــه بعض مــن وصفها
باجملموعات الشــوفينية احلاقدة
من جميع االطراف عبر زرع الفتنة
واستغالل ومســاعدة اجلماعات
االرهابية ،ال يخدم الطرفني ،فضال ً
عن انه يظر بالعملية السياسية،
الفتا الــى ان كل هذه التلفيقات
حــول وجود مجموعــات ارهابية
من داعــش وغيرها وحتركاتها في
تلك املناطق ،مســألة مختلقة
لتوتير االجواء وهو اليخدم تطبيع
العالقــة بني االقليــم واحلكومة
االحتادية.
وحول موعــد ذهاب وفــد كردي
موحد الــى بغــداد ،لبحث الية
مشــاركة الكرد فــي العملية
السياســية املقبلة ،اســتبعد

بيرة ان يذهــب اي وفد كردي الى
بغــداد قبــل االنتهاء مــن ورقة
العمل املشترك وترتيب اللقاءات
بني االطراف الكردستانية وبقية
االطراف في العراق ،مضيفا ً «في
جميع االحــوال يجــب ان يكون
الوفد الكردي الذي سيذهب الى
بغداد موحدا ،سواءا شاركت فيه
احــزاب املعارضة او لم تشــارك،
مجــددا دعــوة االحتــاد لالحزاب
الكردســتانية للعمــل على بدء
اللقــاء وترتيب الوضــع الكردي
ومناقشة سبل مشاركتهم في
احلكومة املقبلة.
وعــن مــدى اســتعداد االحتــاد
للتجــاوب مــع ما ســتفرز عنه
عملية العد والفرز اليدوي لنتائج
االنتخابات ،اوضح بيرة ،ان االحتاد
اعلن منذ اللحظة االولى التزامه
باي اجراء قانوني دســتوري فيما
يتعلق بنتائــج االنتخابات ،واردف
اال انــه في ما يتعلــق مبحافظة
كركوك لديــه مالحظات جدية

حول مداهمة بعــض اجلماعات
املســلحة ملقــر املفوضيــة
وســيطرتهم على اخملــازن التي
جمعت داخلها صناديق االقتراع،
التي قال انها لــم تكن في ايدي
امينة ،مستبعدا ان تفرز عملية
العد والفــرز اليدوي عن تغييرات
كبيرة بنتائج االنتخابات.
وعن وجود مســاع من قبل االحتاد
الوطني لتاجيــل االنتخابات في
االقليم املقرر اجرائها في  30من
شهر سبتمبر ايلول املقبل ،اكد
بيرة انه حلد االن اليوجد اية رغبة
او قرار مــن قبل االحتــاد او غيره
من االحزاب بتاجيــل االنتخابات،
مضيفا ً «ان املوعــد احملدد الجراء
انتخابــات برملان كردســتان ،باق
على حاله ،وتــدارك «الى ان ذلك
مرتبط مبجمــل الوضع العام في
البالد ،وان ال تطرأ ظروف وعوامل
قاهرة في العراق ،التي قال ان من
شأنها ان تؤدي الى تأجيل جملة
من املسائل.

وكانت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات واالستفتاء في اقليم
كردســتان قد اعلنــت عن فتح
مراكز تســجيل الناخبني ،الفتة
الى انها مستمرة باستالم اسماء
املرشحني.
وقــال شــورش حســن مديــر
العالقات واالعــام في املفوضية
ملوقــع « PUKmediaضمن اطار
االســتعداد املتخــذة الجــراء
انتخابات برملان كردســتان املقرر
اجراؤهــا فــي  30ايلــول املقبل،
ســتفتح املفوضيــة مراكــز
تسجيل الناخبني لالطمئنان عن
وجود اسمائهم.
واضــاف ،ان مراكــز تســجيل
الناخبــن ســتفتح مســتهل
االســبوع املقبل لكــي يطمئن
املواطن على وجود اســمه خالل
 30يوما ،مشيرا الى ان املفوضية
ســتجري قرعــة الكيانــات
السياســية واســماء املرشحني
للتدقيق فيها.

الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي األسبق في ميسان بتهمة «االختالس»
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت هيئــة النزاهــة ،أمس
االثنني ،صدور احلكــم على املدير
األســبق للمصــرف الزراعي في
ميســان باحلبس الشديد بتهمة
"اختالس" أموال عامة خالل ُم َّدة
توليه.
وقالت النزاهــة في بيان صحفي
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة

منــه ،إن "دائــرة التحقيقات في
هيئة النزاهة كشفت عن صدور
حضوري باحلبس الشــديد
حكم
ّ
ٍ
بحق املديــر األســبق للمصرف
الزراعي التعاونــي في محافظة
ميسان (م.ع.ج) لقيامه باختالس
أموال عامة خالل ُم َّدة توليه إدارة
الزراعي في احملافظة".
املصرف
ِّ
وأضافــت النزاهــة ،أن "احلكم،

الصــادر عــن محكمــة جنايات
ميســان ،يعود إلى قيــام املدان
باختــاس مبلغ يتجــاوز ثمانية
مليارات دينار أثناء ُم َّدة توليه إدارة
املصرف".
وبينــت النزاهــة ،أن "احملكمــة،
بعد اطالعها علــى أقوال املمثل
القانونــي للمصــرف ،أصــدرت
ِّ
قرارها علــى وفق أحــكام املادة

 316من قانون العقوبات وبداللة
مواد االشــتراك  47و 48و 49منه،
مع إعطــاء احلق للجهة املتضرِّرة
مبراجعة احملاكم املدنية ،للمطالبة
بالتعويض حال اكتســاب القرار
الدرجة القطعية".
وكانت هيئــة النزاهة أعلنت ،في
( ،)2017/6/12عــن تنفيذهــا أمر
الزراعي
قبض بحق مدير املصرف
ِّ

التعاوني – فرع العمارة.
ِّ
وكانــت جلنــة الزراعــة وامليــاه
واالهــوار النيابية حــذرت ،االحد
( 22نيســان  ،)2018مــن وجــود
معلومات عــن عزم مدير املصرف
الزراعــي "الســابق والهارب الى
االردن محمــد اخلفاجي" احلصول
على اللجوء من خــال منظمة
االمم املتحدة ،فيما كشــفت عن

تسببه بخســارة العراق مليارات
الدوالرات.
وكانت هيئــة النزاهــة أعلنت،
اخلميس ( 31آب  ،)2017عن ضبط
معامالت قــروض زراعية صرفت
من دون علم أصحابها في املصرف
الزراعي التعاونــي في محافظة
ميسان ،فيما أكدت أن مبالغ تلك
القروض بلغت  700مليون دينار.

فوز أردوغان يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تحسين العالقات األميركية التركية
جيمس جيفري*
للوهلة األولى ،لم يسرِ الفوز الكاسح
الــذي حققه ائتالف الرئيــس التركي
رجب طيب أردوغان في انتخابات الرابع
والعشــرين من حزيران/يونيو على ما
يرام في الواليات املتحدة .فردا ً على جتدد
ســيطرته على الســلطة التنفيذية
والبرملان ،أعرب الكثير من املراقبني عن
أســفهم حيال فشــل املعارضة ذات
امليول الغربية فــي احلصول على عدد
أكبر من األصوات ،وشككوا في احتمال
حشو صناديق االقتراع ببطاقات مزورة،
كما أبدوا قلقهم ممّا قد يفعله أردوغان
من الصالحيات الرئاسية األوسع التي
املعدل .ولكن مع
نص عليها الدستور
ّ
انتقــال تركيا من مرحلــة االنتخابات
املثيرة للجدل خالل األســابيع املقبلة،
قد تنبئ نتائجها مبستقبل أفضل على
املدى املتوســط في العالقة العاصفة
بني واشنطن وأنقرة.
إن أهم حســنة بالنســبة لصانعي
السياســة في الواليــات املتحدة هي
احتمــال أن تــؤدي نتائــج التصويت
احلاســم إلى جتنــب تركيــا مواجهة
فترة طويلة مــن االضطرابات ما بعد
االنتخابــات  -وهــذه ميــزة ال يجدر
االستهانة بها نظرا ً
للكم الهائل من
ّ
املســائل الثنائية التي لم يتم حلها،
والوضع املضطرب التي تعيشه الدول
اجملاورة لتركيــا ،والضغــوط املتزايدة
التي متارسها روســيا على أنقرة .كما
أن الســيناريوهات املثيــرة على غرار
انتخابات اإلعادة الرئاسية ومفاوضات
االئتالف البرملانية كانت ســتؤدي على
األرجــح إلــى تأجيل أي تقدم بشــأن

مبادرات السياســة اخلارجية اجلوهرية
وزيادة التصنّع السياسي جتاه الواليات
املتحــدة ،مما كان ســيزيد من ســوء
العالقات الثنائية .وليس هناك شــك
بأن قيام حكومة تركية مســتقرة هو
األساس لوجود شريك أفضل للواليات
املتحدة ،في األقل فيما يتعلق باملصالح
االســتراتيجية على املدى القريب في
الشرق األوسط الذي مزقته احلرب.
إضافة إلى ذلك ،فإن الثمن السياسي
الذي اضط ّر أردوغان إلى دفعه لضمان
الفوز قد يجعله أكثر استعدادا ً للتنازل
في بعض القضايــا .فـ «حزب العدالة
والتنميــة» الذي ينتمــي إليه كان قد
تعــرض لتهديدات كبيرة فــي الفترة
التي ســبقت يوم االنتخابــات ،حيث
اضطر إلى تشــكيل حتالف مع «حزب
العمل القومي» جملــرد تأمني األغلبية،
علما ً بأن فوزه الرئاســي بنســبة 52
في املائة مــن األصوات لم يتف ّوق على
املستوى الذي حققه عام  2014سوى
بفارق بسيط .وفي الوقت نفسه ،فإن
أحد أ ّلد خصومه  -وهو «حزب الشعوب
الدميقراطــي» الذي يعــده الكثير من
األتراك اجلنــاح السياســي لـ «حزب
العمــال الكردســتاني» املتم ّرد  -جنح
ّ
بسهولة في كسب نسبة العشرة في
املائة من أصــوات املقترعني اإلجمالي
املطلوبــة لدخول البرملان .ومن شــأن
هــذه النتيجة اخملتلطة أن ترغمه على
العمل مع املزيد مــن اجلهات الفاعلة
داخل تركيا وخارجها ،مبا فيها الواليات
املتحــدة  -علمــا ً بأن هــذه الصيغة
«األكثــر اعتداال ً بعــد االنتخابات» لم
تنطبق عليه دائماً.
ومهما كان مســار أردوغان في أعقاب
االنتخابات ،فإن واشنطن في وضع جيد

أردوغان وترامب «ارشيف»
ُي ّكنها االستفادة من دولة تركية أكثر
استقراراً ،بعد أن لعبت أوراقها بشكل
جيد مــع أنقرة في اآلونة األخيرة .ففي
توصل
وقت ســابق من هذا الشــهرّ ،
املســؤولون إلى اتفاق بشأن منطقة
منبج في سوريا يشمل تعاون عسكري
بني الواليات املتحدة وتركيا وانسحاب
احلــزب الكردي الســوري «حزب االحتاد
العمال
الدميقراطــي» املرتبط بـ«حزب
ّ
الكردســتاني» .كما أوضح أردوغان أنه
يريد بقاء القوات االميركية في شمال
شرق سوريا للمســاعدة على احتواء

مختلف التهديــدات املتصورة هناك،
بدءا ً مــن «حزب االحتــاد الدميقراطي»
وفلول تنظيم «الدولة اإلسالمية» إلى
العناصــر اإليرانية وحلفائها في نظام
األســد .باإلضافة إلى ذلك ،ســمحت
واشــنطن بنقل أول طائرة مقاتلة من
طراز «أف »-35إلــى تركيا على الرغم
من تهديــدات الكونغــرس االميركي
بوقف مثل هذه املبيعات بسبب شراء
أنقرة ألنظمة الدفاع اجلوي الروســية
من طــراز «أس .»-400وقد جاءت هذه
التســويات لتدعم بشكل غير مباشر

الفكــرة التــي كررها أردوغــان خالل
حملتــه االنتخابية ،وهــي أنه الوحيد
القادر على حمايــة أرض الوطن .وفي
خضم هذا كله ،حافظ الرئيس ترامب
على عالقة جيدة معه كما يبدو.
وال أحد يعلم إلى أين قد ميضي أردوغان
بتركيا اآلن ،وهو شريك صعب حتت أي
ظرف مــن الظروف .ولكــن تركيا ،من
الناحيتــن االقتصادية والعســكرية،
هي من أقوى الدول وأكثرها اســتقرارا ً
ٌ
وشــريك تعاو َن
في الشــرق األوسط،
مع الغرب فــي عدة قضايا بــدءا ً من

أفغانســتان وأوكرانيا مرورا ً بالالجئني
الســوريني ووصوال ً إلى دفاعات حلف
«الناتو» ضد الصواريــخ اإليرانية .وما
يزال معظم األتراك مييلون إلى الغرب،
وقد تص ّرفت حكومتهم إلى حد كبير
كقــوة يفرضها األمر الواقع تشــارك
الواليــات املتحدة اخملاوف نفســها إزاء
التوسع الروســي واإليراني .وإذا كانت
إدارة ترامــب جــادة بشــأن األولويات
املعلنــة فــي «اســتراتيجية األمــن
القومي» خالل كانون األول/ديســمبر
املاضي  -وحتديدا ً التركيز على املنافسة
مع الدول املعاديــة  -فهي بحاجة إلى
حلفاء أقوياء مثل تركيا ،حتى وإن كان
ســج ّلهم الوطني حافــاً بانتهاكات
حقوق اإلنسان وقضايا أخرى.
وفــي حــن تبــدو املصــادر التركية
والوسائل اإلعالمية املق ّربة من أردوغان
منفتحة على احتمال توطيد العالقة
بني البلديــن ،من املنطقــي أن تتوقع
منه واشــنطن اتخاذ خطوات جوهرية
ملعاجلة العديد من املشــكالت ،وعاجالً
وليس آجالً .وتشمل هذه اخلطوات شراء
منظومــات «أس - »-400فإلــى جانب
غضب الكونغرس االميركي من إقدام
أحد أعضاء «الناتو» على شراء أسلحة
من موســكو ،من شأن وضع منظومة
«أس »-400فــي أيــدي تركيــا بدعم
تقني من روســيا أن يسمح للكرملني
باســتنباط معلومــات اســتخبارية
حيوية عن طائرات «أف »-35في تركيا،
مما يع ّرض أساطيل «أف »-35وأنظمتها
الداعمة للخطر في دول أخرى .وال يبدو
أن كبار املسؤولني األتراك يدركون متاما ً
هذه العواقب ولكــن عليهم التحرك
ســريعا ً بالتعاون مع إدارة ترامب للحد
مــن األضرار التــي قد تنجــم عن أي

عقوبــات يفرضها الكونغــرس .وفي
املقابل يتعني علــى أنقرة إعادة النظر
فــي إجرائهــا القانوني االســتفزازي
القــس االميركي أندرو
ضد أفراد مثل
ّ
برانسون واملوظفني األتراك في البعثة
الدبلوماسية االميركية.
وحتى لو اتخــذت تركيا هذه اخلطوات،
فإن ســجلها املقلق في مجال حقوق
اإلنســان ،واالنحياز اإلداري في احلملة
االنتخابية لصالح حزب أردوغان ،واتهام
تركيا بارتكاب مخالفات في االنتخابات
ستستمر في تعكير العالقات الثنائية.
وعلى الرغم من أنه ال يبدو أن للرئيس
ترامــب أي هواجــس بشــأن التعامل
مع زعماء غيــر ليبراليني ،فإن معظم
طاقــم إدارته والكونغــرس االميركي
والرأي العام وحلفــاء الواليات املتحدة
يتوقعون مــن تركيا التصرف كحليف
دميقراطي ليبرالي فــي حلف «الناتو»،
وقد يقررون حتدي التعاون الثنائي إذا لم
تتصرف تركيا على هذا األساس.
إال أن االنتخابات أوضحــت أن أردوغان
ســيبقى زعيم تركيا في املســتقبل
املنظــور ،لــذا يجب على واشــنطن
التواصــل معه بشــأن القضايا التي
تتطلب اتخاذ إجــراءات فورية لتجنب
حــدوث عواقب وخيمة فــي املنطقة.
وبالنظر إلى االضطرابات التي تشهدها
الدول الواقعة جنوب تركيا (من العراق
وســوريا إلــى اليمن) وشــمالها (في
القوقاز وأوكرانيا) ،فإن واشنطن وأنقرة
بحاجة إلى إحداهما األخرى.
*جيمس جيفــري زميــل متميز في
زمالة «فيليب ســولوندز» في معهد
واشــنطن وســفير الواليات املتحدة
السابق في تركيا.
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انتشال  700جثة للدواعش من تحت
أنقاض العياضية وهنالك العشرات غيرها

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
بزيادة التخصيصات املالية لشمول عدد اكبر
من املعوقــن وذوي االحتياجات اخلاصة براتب
املعني املتفرغ .
وقــال رئيــس هيئــة رعايــة ذوي االعاقــة
واالحتياجات اخلاصة القاضي اصغر املوسوي
ان الهيئــة لديها عدد كبير من املســجلني
ضمن قاعــدة بياناتها ممن يســتحقون راتب
املعــن املتفرغ لــم تطلق رواتبهم بســبب
تخصيصاتها املالية غير الكافية لســد هذا
العــدد فضال عن االعــداد الكبيــرة الراغبة
بالشمول ممن لم يدرجوا ضمن قاعدة البيانات
لذا فان الهيئــة تطالب اجلهات املعنية بزيادة
تخصيصاتها املالية على وفق متطلبات توفير
الرعاية املطلوبة لــذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة التي من اهمها ما يتعلق براتب املعني
املتفرغ  ،مشــيرا الى ان الهيئة تبذل جهودا ً
اســتثنائية لتوفير بيئة اجتماعية وصحية
امنة لالشخاص ذوي االعاقة من خالل تنفيذ
البرامج واخلطط املعدة لهذا الغرض.

نينوى ـ خدر خالت:
فــي الثالثني من آب /اغســطس
 2017أعلنــت القــوات العراقية
املشــتركة عن التحرير الكامل
ملدينــة العياضية وطرد عصابات
داعــش االرهابية منهــا ـ كآخر
مدينة عراقية شــهدت معركة
كبيرة بني اجلانبني ،وبعد انتشال
نحو  700جثة داعشية من مركز
العياضية ،نصفها تعود الرهابيني
اجانب ،ووجود العشرات من اجلثث
لقتلى داعش فــي قرى قريبة من
محيطها ،لكــن املدينة ما زالت
خالية من سكانها وليس هنالك
اية بوادر لعودة ســريعة للحياة
الى هــذه املدينة املدمــرة بنحو
 70%والتــي كان عدد ســكانها
يبلغ  16الف نسمة ضمن  7االف
عائلة اغلبهم يتوزعون على مدن
في اقليم كردستان وبقية انحاء
العراق كنازحــن ومهجرين الى
اجل غير معلوم.
وللوقوف على االرقام الرســمية
ومطالبــات اهالي الناحية ،حتدث
السيد نشأت صادق محمد رئيس
اجمللس البلدي لناحية العياضية لـ
"الصباح اجلديد" وقال "نحن على
وشك ان نتفق على وثيقة شرف
بني اهالــي وعشــائر العياضية
الذي سيعالج مسالة الدواعش
وعوائلهم ،علما ان اية عائلة احد
منتــم لعصابات داعش
افرادها
ٍ
لن تعود للمنطقــة ،ومن املؤمل
ان يذهبوا الى مخيمات للنازحني
مثل مخيم اجلدعة وغيره".
واضاف ان "عدد عناصر داعش من
اهالــي العياضية هو بحدود 300
داعشــي من مجموع ســكانها
البالــغ  16الــف نســمة كانوا
يقطنوهــا قبل ســقوطها عام
."2014
وحول عدد جثــث الدواعش ،افاد
بالقــول "مت انتشــال  700جثة
داعشــية من داخــل العياضية
من قبل اجلهد الهندسي اجليش
العراقي فرقــة 15والدفاع املدني،
بينهــم جثــث لعوائــل داعش
الن العياضية كانــت فارغة من

رئيس المجلس البلدي:
نحن على وشك ان نتفق
على وثيقة شرف بين
اهالي وعشائر العياضية
الذي سيعالج مسالة
الدواعش وعوائلهم،
علما ان اية عائلة احد
منتم لعصابات
افرادها ٍ
داعش لن تعود
للمنطقة ،ومن المؤمل
ان يذهبوا الى مخيمات
للنازحين مثل مخيم
الجدعة وغيره

رعاية الطفل الواحد
في العراق تكلف

 113دوالرا شهريًا
جانب من الدمار الذي حلق باملدينة

ســكانها واصبحت اخــر ملجأ
للدواعش ،وجتمعوا مع عوائلهم
بعــد حتريــر املوصــل وتلعفــر
واملناطق اجملاورة ،علما ان اكثرهم
اجانب ســوريني وروس وطاجيك
وغيرهم ،ومازال هنالك عشــرات
اجلثــث للدواعش حتــت االنقاض
في قرى قصبــة الراعي وطاولة
باش ،علما ان نحو  400داعشــي
اغلبهم اجانب ايضا حاولوا الفرار
باجتاه قرية سهل املالح ،وقبضت
عليهــم قــوات البيشــمركة
حينها".
وحــول الدعــم الــذي حتتاجــه
العياضيــة العادة احليــاة اليها،
اوضــح املتحــدث انــه "منــذ
التحريــر وحلــد االن لــم نتلقى
اي دعــم من احلكومــة االحتادية
وال مــن املنظمــات في ســبيل

هيئة ذوي اإلعاقة
تعتزم شمول عدد
أكبر براتب المعين

اعادة اخلدمــات للعياضية ،لكن
بجهود ذاتيــة من قبــل الدوائر
اخلدمية لدينا كاملــاء والكهرباء
والبلدية الذين باشــروا اعمالهم
بامكانياتهــم املتواضعــة ،الن
عدد من املوظفني بداوا بالسكن
فيها وبجهود بســيطة مت ايصال
الكهرباء بشــكل جزئي الولئك
املوظفــن بدعــم مــن مديرية
كهرباء تلعفر".
ونفى صــادق محمــد وصول اي
دعم مــن تركيا ،مبينــا انه "اذا
صار الدعم مــن اي طرف ينبغي
ان يكون بالتنســيق مع احلكومة
العراقية ،ورمبا قدمت تركيا دعما
الى تلعفر عــن طريقة منظمات
مثل وكالة تيكا (الثقة) التركية
لكن فــي العياضية لــم يصلنا
اي شــيء رغم اننا اتصلنا مبمثل

عن تلك املنظمــة وزار العياضية
وراى حجــم الدمار ووعدنا بتقدمي
مســاعدات عن طريق املشــاريع
لكن لم يصلنا اي شــيء ،ونحن
ســبق ان اجنزنــا الكشــوفات
باملشاريع التي حتتاجها العياضية
العادة احلياة اليها".
وبخصوص ابــرز ما حتتــاج اليه
ناحيــة العياضية مــن خدمات
افاد الســيد نشات صادق محمد
بالقــول "ينبغي تســهيل اعادة
العوائــل ،واصــدار التصاريــح
االمنيــة وعمليات نقــل االثاث
وغيرها ،تقــدمي الدعــم الوزاري
للقطاعــات اخلدميــة كالبلدية
واملاء والكهرباء ،تصليح اجلسور
والقناطر على الطرق التي تربط
مركز العياضيــة بقضاء تلعفر
واملناطق االخرى".

وتابــع "يجــب حــث املنظمات
الدوليــة علــى بنــاء دور واطئة
الكلفــة او مجمعات ســكنية
للعوائــل التــي فقــدت بيوتها
بســبب العمليات العســكرية
او االرهابيــة ،،توجيــه املنظمات
الدوليــة علــى اقامة مشــاريع
صغيرة وتقدمي مساعدات عاجلة
للعوائل العائــدة ،توفير كرفانات
وخيم للعوائل في القرى املتضررة
مثل قبــك ،طاولة باش ،صاجعة،
هارونــة ،قصبة الراعي ،ســهل
املالح ،الفاضلية ،الصاحلية ،مير
قاســم حلني اعادة بناء منازلهم
حيــث تبلغ نســبة الدمار بهذه
القــرى  ،50%فضال عــن احلاجة
املاســة الى اعــادة تاهيل مركز
تشغيل املاء لتغذية نحو  35قرية
مبياه الشرب".

منوها الــى ان "اجلهــة الغربية
من العياضيــة تعاني من الفراغ
االمنــي وهي بحاجــة الى قوات
عســكرية مرابطة علــى احلدود
السورية".
وبحســب املصــدر نفســه فان
"نســبة الدمار مبركز العياضية
تصل الــى  ،70%وعــدد البيوت
املدمرة كليــا يبلغ  620دارا ،فيما
عدد البيــوت املتضررة جزئيا يبلغ
 745دارا ،مــع تدميــر  12قنطرة
تربــط العياضيــة باطرافها ،مع
تدميــر مبنى الناحية وشــعبة
الزراعة وقسم االشعة والسونار
باملركز الصحي ،مركز تشــغيل
املــاء ،املســتوصف البيطــري،
مدرســة ابتدائية واخــرى ثانوية
عدا الدمار الذي حلق بالشــبكة
الكهربائية".

متابعة الصباح الجديد:
كشــف موقع" نومبيو" الذي يعنى باملســتوى
املعيشــي لدول العالم ،أمــس االثنني ،ان رعاية
الطفــل الواحد في العراق "قبــل دخولة رياض
االطفال" تكلف  113دوالر شهريا.
وقال املوقع بحسب اخر حتديث له في متوز احلالي،
واطلعــت عليــه "الصباح اجلديــد" ،إن "رعاية
الطفــل الواحد في العراق ما قبل املدرســة او
رياض االطفال تكلف  113.80دوالر شهريا".
واضــاف ان "تكلفة رعاية الطفــل الواحد في
املدارس االبتدائية الدولية ملدة عام كامل تكلف
 2563دوالر" .ولفت املوقع الى ان "نسبة  32%من
دخل املواطن العراقي يجــري انفاقه على املواد
الغذائية ،فيما تشــكل اقل نسبة يتم انفاقها
من دخــل املواطن على املالبــس واالحذية وهي
 .2.7%ويعتبر موقــع "نومبيو" احد املواقع الذي
جرى اطالقه في عام  2009ويعتبر مصدرا للعديد
مــن الصحف واجملالت العاملية مبا في ذلك بي بي
سي ،تامي ،ذي فوركس ،فوربس ،ذي إكونوميست،
بوسينيس إنزيدر ،سان فرانسيسكو كرونيكل،
نيو يورك تيمس ،ذي تلغراف ،ذي إيدج ،ذي سيدني
مورنينــغ هيرالــد ،الصني اليومية ،واشــنطن
بوســت ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة اليوم
وعشرات أخرى.

تتمات ص1
املوارد املائية تطالب إيران بوقف
قذف املياه املاحلة ملبازلها في شط
العرب
وبسبب الشحة املائية لهذا العام فان
الوزارة ملتزمــة بحصة البصرة املقررة
في موقع قلعة صالــح وهي ( )50متر
مكعــب فــي الثانية" ،داعيــة اجلانب
االيرانــي الى "التوقف عــن قذف مياه
املبازل املاحلة في شــط العرب ،واطالق
نســبة معينة مــن االيــرادات العذبة
لنهري الكارون الكرخة".
وكان وزير املوارد املائية حســن اجلنابي
اعتبــر ،األحــد ( 4شــباط  ،)2018أن
البصــرة ليس أمامها خيــارات لتوفير
مياه الشــرب غيــر إنشــاء محطات
لتحلية مياه البحر ،ناصحا بتنفيذها،
فيمــا أوضح أن هكذا مشــاريع يلقى
تنفيذهــا على عاتــق احلكومة احمللية
ووزارة اإلسكان والبلديات.
يذكر أن محافظــة البصرة تواجه منذ
عــام  2007تكــرار مشــكلة ملوحة
مياه شــط العرب خالل فصل الصيف
بسبب تقدم اللســان امللحي (اجلبهة
امللحية) من اخلليج في مجرى الشــط
نتيجــة قلة اإليــرادات املائية الواصلة
عبر دجلــة والفرات ،وتعد أقضية الفاو
وأبي اخلصيــب (جنوباً) وشــط العرب
(شــرقاً) أكثر املناطق تضــررا ً من تلك
الظاهــرة ،حيث يعاني ســكانها منذ

أعوام من ملوحة املياه ،كما جفت فيها
العشــرات من بحيرات تربية األسماك،
ونفقت الكثير مــن احليوانات احلقلية،
كما تراجع إنتاج النخيل من التمور الى
أدنى مستوى ،وهلكت معظم بساتني
احلناء ،بحيــث أصيب الواقــع الزراعي
بشلل شبه تام ،إال أن األنشطة الزراعية
في القاطع الصحراوي من احملافظة لم
تتضــرر من جراء تلــك الظاهرة ،وذلك
ألن املزارع الواقعة ضمــن قضاء الزبير
يعتمد ريها على املياه اجلوفية ،كما لم
تتأثر كثيرا ً املناطــق الزراعية الواقعة
شــمال احملافظة لعدم وصول اللسان
امللحي لها.
الصدر :متى يُحاكم الفاسدون في
بلدي ومن سيحاكمهم؟
ومتى يكون العراق مزدهرا ومتى يكون
للشــباب دور فــي بناء البلــد ،إمنا هي
أســئلة املرحلة التي من رحمها ميكن
أن تنضج الكتل السياســية برنامجا
سياسيا طموحا لبناء الدولة".
واضاف اجلبوري إن "الدعوات املســتمرة
للصدر لتشــكيل حكومــة عراقية ال
شــرقية وال غربية حتارب الفاســدين
إمنا هي مســؤولية تتحملها احلكومة
وجميع القوى السياســية" ،موضحا
ان "املرحلــة املقبلة تتطلب من اجلميع
اإلرتفاع الى مســتوى التحديات ،ولعل

التحدي األهم الــذي يواجه اجلميع هو
كيفية بنــاء مؤسســات الدولة على
أسس صحيحة تخلو من الفساد".
واشار الى "ضرورة الشــروع مبكافحة
كبار رؤوس الفساد مهما كان حجمهم
اضافة الى إســتقاللية القرار العراقي
واإلهتمام باإلنتاج بحيث تتراكم لدينا
مدخالت تؤسس لعملة قوية مع أهمية
منح الشباب الدور الذي يستحقونه".
وبني ان "احلراك السياسي احلالي ينطلق
من غلبــة املصالح احلزبيــة واملذهبية
والعرقية على املصالح الوطنية العليا
وهو ما يتوجب علــى اجلميع إدراكه إذا
مــا اردنا العمــل باإلجتــاه الصحيح"،
داعيا الكتل السياسية الى "تشكيل
حكومة عراقية حتارب الفاسدين".
ويذكر في هذا الصــدد ان رئيس الوزراء
حيدر العبادي ،أكد في وقت ســابق ،أن
احلكومة "لن تتردد" أمام فتح أي ملف
فســاد ،وفيما اعتبر عــدم توزيع الثروة
بشــكل عادل "فساداً" ،دعا إلى "ثورة"
حلمايــة املــال العام وحتقيــق العدالة
االجتماعية.
كركوك تبدأ اليوم الفرز اليدوي
لالنتخابات بحضور قضاة املفوضية
املنتدبني
وأشــاد اجلبوري بجهــود "القطعات
العسكرية في كركوك ممثلة بجهاز

مكافحــة االرهاب وقوات الشــرطة
فضال عــن موظفــي املفوضية في
دفاعهم عن صناديق االقتراع".
وأوضــح أن "احلادث الذي اســتهدف
مفوضية كركوك مت بســيارة شرطة
ومخطــط لــه بنحو محكــم وأن
املهاجمــن ارتــدوا مالبــس القوات
االمنية".
وأورد اجلبوري أن "العدو يحاول اشعال
فتنة بني مكونات كركوك لكن ابطال
القــوات االمنيــة قامــوا باحباطها
مبنع وصــول االنتحاري إلــى صناديق
االقتراع".
وطالــب "الكتــل املشــاركة فــي
االنتخابات بالتســليم بنتائج العد
والفــرز اليــدوي التي ســوف تظهر
باشراف القضاة واملراقبني الدوليني".
ورأى اجلبــوري أن "االرهــاب يختــرق
كركوك عندما يشعر بأن هناك خالفا
بني املكونات السياسية للمحافظة
فهو عجــز عــن اشــعال فتنة بني
االوساط الشعبية".
ونصح اجلميع بـ "اعتماد االســلوب
الهادئ لكي نحصــل على فرز يدوي
مقنع ألننا ال نســتطيع العودة إلى
الوراء مجددا ً وحتت اي ظرف".
ونفى اجلبوري "نقل صناديق احملافظة
إلى بغداد حيث ســيحضر القضاة
املنتدبون ويقومون باالشراف املباشر

على عمليات العد والفرز".
واعرب عن تطلعاته بأن "توفر القوات
االمنية اجــواء امنة لعمــل اعضاء
املفوضية فــي كركوك بعيــدا ً عن
اخلروق وعلى اجلهات السياســية ان
متارس دورها الوطني بتهدئة االوضاع
وأن تتصرف بحكمة".
وخلص اجلبوري بالقــول إن "القوات
االمنية املتواجدة وبرغم شــجاعتها
وكفائتها لكنهــا على صعيد العدد
غير كافية لبســط السيطرة على
كركــوك التي تعد اخــر محافظة مت
حتريرها وما زال فيها نشاط لتنظيم
داعش االرهابي".
مــن جانبــه ،ذكــر رئيــس اجلبهة
التركمانيــة ارشــد الصاحلــي في
تصريح إلــى "الصبــاح اجلديد" ،أن
"صناديق االقتراع لــم تتأثر بتفجير
أمس االول كونها كانــت بعيدة عن
التفجير االنتحاري".
وأضاف الصاحلــي ان "التزوير حصل
في محافظة كركوك بحرفية كبيرة
بنحو جعل نتائــج االنتخابات تظهر
بالنحو الــذي مت االعالن عنه من قبل
املفوضية".
ولفت إلى أن "سرقة االصوات حصلت
مــن خــال القرصنــة االلكترونية
لصالــح احــزاب معينــة وكذلــك
تهديــدات وعمليات اقتــراع باالنابة

الشخاص غير املعنيني بالتصويت".
ومضــى الصاحلــي إلــى أن "االمال
معقودة على املفوضيــة القضائية
لالنتخابــات بان تكشــف التالعب
في االنتخابــات من خالل العد والفرز
اليــدوي وتعبــر عــن حقيقة صوت
الشارع في كركوك".
وكانت املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابــات بطاقمهــا اجلديــد من
القضاة ،قد أكــدت ان عمليات العد
والفرز ســتجري تباعا ً للمحافظات
وتشــمل الصناديق املشــكو منها
فقط.
وفي السياق اعلن مجلس املفوضني
من القضاة املنتديــن في املفوضية
العليا املســتقلة لالنتخابات ،امس
االثنني ،اســتكمال كافــة االجراءات
املتعلقــة بالعــد والفــرز اليــدوي
للعملية االنتخابية.
وذكــر الناطــق الرســمي باســم
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
القاضي ليــث جبر حمــزة في بيان
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه ،ان
"مجلس املفوضني اســتكمل كافة
إجراءاته املتعلقة بالعد والفرز اليدوي
واصدر النظام رقم  13لســنه 2018
املتضمن االجــراءات الواجب اتباعها
اثناء عمليه العــد والفرز اليدوي في
املراكز واحملطات االنتخابية".

انطالق عملية عسكرية واسعة
شمال شرقي ديالى
وأكــد الفريق الركن مزهــر العزاوي،
في وقت ســابق  ،أن تنظيم "داعش"
ال يســيطر على أي شــبر من أرض
احملافظة ،مشــيرا ً إلى إحباط جميع
الهجمات التي شــنها التنظيم في
ديالى مؤخراً.
ووكان قال العزاوي في بيان له تلقت
صحيفــة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نســخة
منــه إن "تنظيــم داعــش ضعيف
وخالياه مبعثرة في ديالى" ،مشــيرا ً
إلى أن "داعش ال يسيطر على أي شبر
من أرض احملافظة وهو أشبه بحرامي
الليل"
وأضــاف العــزاوي ،أن "داعش يهرب
بعد  5دقائق من أي اشــتباك مباشر
ســواء مع القوات األمنية أو احلشد
الشــعبي أو العشائري ألنه يدرك بأن
ليس مبقــدوره حتقيق أي إجناز في ظل
بسالة وشــجاعة عناصرنا االمنية"،
مؤكــدا ً أن "هجمات داعش األخيرة مت
إحباطها باجململ".
وكانت عمليات ديالــى نفذت مؤخرا
سلســلة عمليات نوعية في مناطق
متفرقة من احملافظة خالل األشــهر
املاضية للقضــاء على وجود اجملاميع
االرهابية في احملافظة .

الملف األمني

تفجير مسيطر عليه لمخلفات داعش غربي بغداد * عملية عسكرية لمالحقة إرهابيين في محيط كركوك

اعتقال"مفرزة إرهابية" بعملية نوعية في سامراء * تحرير  3مخطوفين واعتقال خاطفيهم بصحراء الرطبة
بغداد – تفجير مخلفات
ذكر مصــدر امني في قيــادة عمليات
بغداد امــس االثنني ان مفــرزة امنية
قامت بتفجير مســيطر عليــه ملواد
متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش"
غربي العاصمة.
وقــال املصــدر ان "اجلهد الهندســي
في قيادة عمليات بغــداد قام بتفجير
مسيطر عليه خمللفات حربية لعصابات
داعش اإلرهابية ،فــي منطقة الزيدان
غربي بغداد".
ديالى – انفجار عبوة
افاد مصدر محلي في محافظة ديالى
امس االثنني ،بانفجار عبوة ناسفة في
اطراف خانقني شمال شرقي احملافظة،
فيما اشــار الى عدم تسجيل اصابات
بشرية.

وقــال املصدر إن "عبوة ناســفة كانت
موضوعة علــى طريق زراعي قرب قرية
كلهر جنوب قضــاء خانقني100( ،كم
شــمال شــرقي احملافظــة) ،انفجرت،
صباح يوم امس لدى عبور مركبة ما أدى
إلى حدوث أضرار مادية من دون تسجيل
اصابات بشرية"  ،مضيفا أن "االجهزة
االمنية فتحــت حتقيقا باحلادث ملعرفة
اجلهات التي تقف وراءه".
كركوك – عملية عسكرية
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة
كركوك امس االثنني ،بأن قوات الشرطة
االحتادية انطلقت بعملية عســكرية
ملالحقــة عناصــر داعش فــي محيط
كركوك.
وقال املصدر إن " جحافل القوات اخلاصة
من الشــرطة االحتاديــة توجهت الى
مناطق في محيــط كركوك" ،مضيفا

ان "ذلك جاء لشــن عمليات عسكرية
ملالحقة عناصر تنظيم داعش االرهابي.
بابل ـ اعتقال مطلوبني
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة بابل امــس االثنــن القاء
القبــض علــى عــدد مــن املتهمني
املطلوبني للقضــاء العراقي مبختلف
اجلرائم في عموم احملافظة.
وبــن املصــدر ان قوات امنيــة نفذت
عمليــات تفتيش لتعقــب املطلوبني ،
متكنت خاللها مــن ألقاء القبض على
عدد من املتهمــن واملطلوبني للقضاء
بجرائــم جنائية ومخالفــات متنوعة،
مشــيرا ً الى ان العمليــات جرت بناء
على معلومــات اســتخبارية دقيقة
واستهدفت مناطق متفرقة في عموم
أنحاء احملافظة

صالح الدين – عملية نوعية
كشــف الناطق باســم مركز اإلعالم
األمني امــس االثنني اعتقــال "مفرزة
ارهابية" في ســامراء تعمل ضمن ما
يسمى بوالية صالح الدين .
وقال الناطق العميد يحيى رســول إن
"مديرية االســتخبارات العســكرية -
خلية االستخبارات ومكافحة االرهاب
التابعــة للمديريــة وبعمليــة نوعية
اســتباقية واثر معلومات استخبارية
دقيقة متكنــت من القبض على مفرزة
ارهابية في ســامراء تعمــل ضمن ما
يسمى والية صالح الدين"  ،مؤكدا انه
ضبط بحوزتهم عبوات ناســفة معدة
للتفجير كانوا يحاولون اســتعمالها
الســتهداف املدنيــن العــزل وقواتنا
األمنيــة ،واحيلوا للقضــاء على وفق
احكام املادة  4/1إرهاب".

االنبار – حترير مختطفني
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
االنبار امس االثنني حترير ثالثة مخطوفني
واعتقال اثنني من خاطفيهم بصحراء
الرطبة.
وقــال املصــدر ان "خليــة الصقــور
االســتخبارية في وكالة االستخبارات
والتحقيقــات االحتادية بوزارة الداخلية
ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب
االنبار وبالتنســيق مع قيــادة عمليات
االنبــار متكنت من إطالق ســراح  3من
اخملطوفني مــن أهالي الرطبة من الذين
اختطفوا في صحراء الرطبة"  ،مضيفا
انه القي القبض على اثنني من اجملرمني
الذين اشــتركوا فــي عملية اخلطف
خالل عملية أمنية مشتركة".
النجف – عمليات دهم
اعلنــت مديريــة شــرطة محافظة

النجف االشرف واملنشآت امس االثنني
القــاء القبــض على ثالثــة مطلوبني
للقضاء في سيطراتها االمنية.
واوضحــت املديرية ان مفارز ســيطرة
عبد اهلل ابو جنــم القت القبض على
مطلوب على وفق املادة  5اوال
ومحكــوم  5ســنوات ،فيمــا متكنت
القوات االمنية املتواجدة في سيطرة ام
عباسيات االول من القبض على متهم
على وفق املــادة  453والثاني على وفق
املادة  5من قانون العقوبات .
ميسان – حمالت دهم
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة ميسان امس االثنني ان مفارز
امنيــة شــنت حمالت واســعة بحق
املطلوبني للقضاء أســفرت عن إلقاء
القبض على متهمني بجرائم استنادا ً
إلحكام قضائية مختلفة .

وبني املصــدر ان املتهمني القي القبض
عليهم على وفق مواد قانونية وقضايا
جنائية فضالً عن ضبط أســلحة نارية
واعتدة .
ذي قار – سطو مسلح
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ذي قار امس االثنني ان مفارز امنية القت
القبــض على متهمني اثنــن بجرائم
سطو مسلح في احملافظة.
وذكــر املصدر ان "مفارز مركز شــرطة
البطحاء متكنــت من القــاء القبض
على متهمني يرمز السميهما {ع.ن.ش}
 35عامــا و املتهــم {ح .ع .ح}  31عاما
يســكنان ناحيــة البطحــاء {42كم
غرب مدينــة الناصرية مركز محافظة
ذي قار} ,واملطلوبني وفــق احكام املادة
443ق.ع الرتكابهمــا جرميــة ســطو
مسلح".
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المرور تستحدث

تقنيات جديدة في

العيسى يدعو الى عدم إخضاع التعليم

إصدار إجازات السياقة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت مديريــة املــرور العامة االحــد ،عن
اســتحداث تقنيات جديدة ضمــن «احلوكمة
االلكترونية» ،مبينة ان هــذه التقنية تقضي
ادخال تقنيات متطــورة الصدار االجازة من دون
تدخل االنسان فيها.
وقال مديــر املرور العــام اللــواء عامر خضير
العــزاوي في بيان تســلمت « الصباح اجلديد»
نسخة منه ،ان «املديرية استحدثت تكنولوجيا
حديثة في خدمة املواطن ضمن إطار احلوكمة
االلكترونية ،ومنها االختبارااللكتروني الجازات
الســياقة والذي حظــي باهتمــام ودعم وزير
الداخلية والتي تقضي ادخال تقنيات متطورة
الصدار االجــازة بــدون تدخل االنســان فيها
وكذلك التأكيد على نوعية وكمية األســئلة
اخلاصة باالختبار واستحداث موضوع مهم جدا
خاص باالسعافات االولية».
وأضاف مدير املــرور العام انه «من خالل اخلطة
املعدة للنهوض بواقع عمل املديرية وبأشــراف
وزير الداخلية ســتقوم املديرية بإنشاء معمل
صنع اللوحــات املرورية بطريقة االســتثمار،
وكذلــك ادخال تقنية اجملســات والرادار اخلاص
بقياس ســرعة املركبات الذي يعمل االن ضمن
محافظتي ذي قار وواسط» .

وصول الوجبة األولى من

األبواب الداخلية المصرية
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لتجارة املواد االنشائية
في وزارة التجــارة عن وصول الوجبة االولى من
كميات االبــواب الداخلية املصرية وذلك ضمن
تعاقدات الشــركة مع اجلانب املصري برســم
التصريف.
واكد مدير عام الشــركة جمال كامل عبد ان
الكمية وصلت الى ميناء ام قصر  ،اذ باشــرت
مالكات الشــركة بتفريغهــا وتوزيعها على
مخازنهــا فــي محافظــات بغــداد والبصرة
وميسان وواسط  .الفتا ان هذه الكمية خاضعة
للفحص اخملتبري فــي اجلهاز املركزي للتقييس
والســيطرة النوعية وذات مواصفــات عالية
اجلودة تتناسب مع احتياجات السوق احمللية .
واشــار املدير العــام الى ان شــركته وضعت
خطة لترويج وبيع هذه املادة في السوق احمللية
وباســعار تنافســية مع مثيالتها في السوق
احملليــة  ،الفتــا الى ان شــركته تســعى الى
االســهام في عمليات االعمار للمناطق احملررة
من عصابات داعش االرهابيــة من خالل توفير
املواد االنشائية الرصينة وذات مناشئ معتمدة
عامليــا وخاصــة للفحص في اجلهــاز املركزي
للتقييس والسيطرة النوعية  ،ذاكرا ان الكمية
الواصلة كانت  750بابا ضمن الكمية املتعاقد
عليها ( )2250بابــا حيث تصل تباعا على ثالث
وجبات .

الى التحاصص في الكابينة المقبلة

متابعة الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث
العلمــي الدكتور عبــد الرزاق
العيسى الى عدم إخضاع وزارة
التعليم ومؤسساتها األكادميية
الــى معاييــر التحاصــص
السياسي في الكابينة املقبلة.
واوضح الوزير في كلمة القاها
فــي جامعــة العميــد خالل
املســابقة التي اقامتها مساء
يــوم االحد العتبة العباســية
املقدســة لبحوث التخرج في
النتاجات الطبية والهندســية
لطلبــة اجلامعــات العراقيــة
إن توفير هــذا املنــاخ احلاضن
للطلبة املبدعني مبشــاركة 60
منجزا طبيا وهندســيا من 31
جامعة حكومية وأهلية يجعل
املسؤولية تضامنية بني اجلميع
لتعزيز ركائز النهوض في وطننا
العزيز.
وأضــاف العيســى أن وزارة
التعليم العالي سعت الى جعل
املؤسســات التعليمية عالمة
مميزة مــن خالل اجناز املشــاريع
واملبــادرات وبرامــج التعــاون
والتوأمة مع اجلامعات العاملية
وتوفيــر مســاحات التحفيــز
للطلبة والتدريسيني وتكثيف
االشتغال العلمي الهادف الذي
يعالج املشــكالت املرصودة في
الساحة العراقية مجددا الدعوة
الــى كل مؤسســات الدولــة
ومؤسسات القطاع اخلاص الى
جتســير عالقاتها االستثمارية
مع مؤسسات التعليم العالي
في اطار ما يســهم باالفادة من
مخرجات العملية التعليمية.
واكد العيسى أن وزارة التعليم
العالــي والبحــث العلمــي
بــكل جامعاتهــا ومعاهدها
وتشكيالتها مؤسسات وجدت
لتقدمي املعــارف والعلوم وأنها
حتمــل خصوصيــة ال متلكها
الــوزارات األخــرى داعيــا الى
عــدم اخضاعها الــى معايير
التحاصــص السياســي فــي

شركات القطاع الخاص
بغداد  -الصباح الجديد:
التقت املعاون الفني ملدير عام الشركة العامة
لالتصاالت املهندسة زينب عبد الصاحب ممثل
شــركة هواوي تكنولوجي لالتصاالت احملدودة
على هامش معرض جيتكس الثالث الذي يقام
حاليا على ارض معرض بغداد الدولي .
وبحث اجلانبان املشــاريع املنفــذة خالل العقد
املنصرم وفتح افاق جديدة للتعاون املشــترك
من خالل العروض اجلديدة التي قدمتها شركة
هواوي منها تنفيذ مشروع مركز بيانات وطني
يدار من قبل الشركة العامة لالتصاالت مجهز
باحدث التطبيقــات من اجل تخزين املعلومات
اضافــة الى التطبيقــات املطلوبــة من قبل
القطاعني احلكومي او اخلاص .
كما ناقــش اجلانبان امكانية تنفيذ مشــاريع
بتقنيات جديدة االتفاق على دراسة كل مشروع
دراسة موضوعية من قبل اجلهات املتخصصة
في الشــركة العامة لالتصاالت من اجل وضع
دراسة اجلدوى من الناحية االقتصادية والفنية .

تقرير

سعت وزارة التعليم
العالي الى جعل
المؤسسات التعليمية
عالمة مميزة من
خالل انجاز المشاريع
والمبادرات وبرامج
التعاون والتوأمة مع
الجامعات العالمية

الدكتور عبد الرزاق العيسى

الكابينة املقبلة  ،مشــيرا الى
أن تلــك املؤسســات ال ميكــن
أن يختزلهــا وزير أو مســؤول
ألنها مؤسســات عريقة ولها
تاريخ حافل بالقيــم واالجنازات
والتقاليد الرصينة.
وفي هذا الســياق شــارك وزير
التعليم العالــي الدكتور عبد
الرزاق العيســى ووكيل الوزارة
الدكتــور محمد الســراج في
تكــرمي الطلبــة الفائزيــن في
املسابقة التي حصدت بحوثهم
في اجملاالت الطبية والهندسية
املراتــب االولــى فيمــا زار وزير
التعليم والوفد املرافق له وممثلو
العتبــة العباســية معــرض
األعمال واالبتكارات الذي شارك
فيه طلبة مبدعون من شــتى

اجلامعات العراقية.
علــى صعيــد متصل شــارك
وزيــر التعليــم فــي احتفال
التخــرج الــذي أقامته جامعة
ذي قار لطلبتهــا ودعا مجالس
احملافظــات الــى دعــم البنية
التحتية للمؤسسات اجلامعية
واألكادميية.
والقى العيسى كلمة في حفل
تخرج دورة النصــر والتنمية إن
وزارة التعليــم العالي لن تدخر
جهدا لدعم اجلامعات والسيما
جامعــة ذي قار داعيا في الوقت
نفســه مجالس احملافظات الى
وقفة جادة وداعمة للمؤسسات
اجلامعية وأن ال يكتفي مسؤولو
احملافظات ومجالســها مبوقف
املتفــرج أو غير املهتــم بهذه

اجراءات للوقاية من الحمى
النزفية في ميسان

االتصاالت تطرح آفاقا
جديدة من التعاون مع

ص

ميسان  -خاص:
اكد رئيــس غرفــة العمليات على
مرض احلمــى النزيفيــة مدير عام
دائرة صحة ميســان الدكتور علي
محمد العالق بتصريح لـ»الصباح
اجلديــد» ان االجــراءات الوقائيــة
واالرشــادية والتوعوية مســتمرة
جلعــل محافظــة ميســان خالية
من مرض احلمى النزفية وبحســب
تصنيــف وزارة الصحــة والبيئــة
ومنظمة الصحة العاملية ان املرض
مير بثالث حاالت وحسب التصنيف
العاملي األولى مشتبه بها والثانية
محتملــة والثالثــة مؤكــدة وان
محافظة ميسان خالية من جميع
هذه احلــاالت في الوقــت احلاضر ،
مؤكدا علــى اتخاذ جميع اإلجراءات
املطلوبة ملكافحة املرض .
وفي السياق نفســه أكد الدكتور
العالق خلو احملافظــة من اإلصابات
املؤكدة لفايروس احلمــى النزفية ،
مشيرا ً إلى تشكيل غرفة العمليات
بإشراف محافظ ميسان علي دواي
الزم ورئاسة صحة ميسان وعضوية

قيــادة الشــرطة ومديريــة زراعة
احملافظة ( البيطرة ) للسيطرة على
املرض  ،داعيا املواطنني باالبتعاد عن
اســتعمال حلوم اجملازر العشــوائية
واحملــال غيــر اخلاضعــة للرقابــة
الصحيــة لعالقة املــرض وانتقاله
عن طريق حلــوم احليوانات املريضة
وإفرازاتها .
كمــا دعا الدكتــور العــاق مربي
املواشي واحليوانات األخرى الى اتخاذ
إجراءات الوقايــة خالل التعامل مع
حيواناتهم كاســتعمال الكفوف
والتأكيد على النظافة العامة وهو
العامل األساس للوقاية ً .
وكانــت خليــة االعــام احلكومي
اكدت ان اإلجراءات البيطرية لوزارة
الزراعة وضمن برامجهــا الوقائية
ملكافحة األوبئة واألمراض مستمرة
و بوتيرة عالية من خالل اتخاذ جميع
اإلجراءات املطلوبة للحد من جميع
األمراض املستوطنة في العراق ،مبا
فيها مرض احلمى النزفية.
وقد اتخذ املستشفى البيطري في
الديوانية جميع اإلجراءات املطلوبة

للقضــاء علــى الوســيط الناقل
(القــراد) وإجــراء عمليات تغطيس
احليوانــات وحقنهــا ملنــع وصول
األمــراض إليها ،حيــث بلغ مجمل
ما جرى تغطيســه مــن احليوانات
في احملافظــة ( ) 203،312الفا و203
حيوانات  ،صرف خاللها ( )497غالونا
سعة  5لترات من املبيدات فضال عن
استعمال األدوية ملعاجلة املرض .
في املقابــل وصل عــدد احليوانات
املشــمولة بإجــراءات الوقاية من
املرض في عموم احملافظات مليونني
و 136الفا و 525حيوانا تتخذ بشأنها
إجراءات التخلص مــن الطفيليات
اخلارجيــة واحلقــن والتغطيــس ،
وان الفــرق البيطريــة اســتنفرت
جميع امكاناتهــا ملعاجلة احليوانات
واالجراءات موجــودة ايضا ً من خالل
التوعية للفالحني واملزارعني ومربي
الثروة احليوانية  .وتؤكد اخللية انه ال
خوف من اللحوم املستوردة واحلديث
عن انها الســبب بدخــول فايروس
احلمى النزفية هي شــائعات عارية
عن الصحة .

املؤسســات التي تقدم خدمات
تعليمية جليلة واستتشــارات
علمية رصينة  ،مؤكدا على أخذ
هذه املؤسسات دورها احلقيقي
في تأمني البيئــة االجتماعية
واالقتصاديــة من أجل أن ميارس
ابناؤنــا حقهــم فــي التربية
والتعليم.
من جانبه أعــرب رئيس جامعة
ذي قار الدكتور رياض شنته عن
تقديره العالي حلرص الوزارة على
دعم اجلامعات وتطوير مستوى
الرصانة العلميــة الذي يحقق
أهداف املؤسسات اجلامعية في
تسويق خبراتها وخريجيها الى
كل مؤسسات الدولة.
وكــرم وزيــر التعليــم العالي
ورئيس جامعــة ذي قار الطلبة

االوائــل متمنني لهم شــوطا
مكلال بالنجــاح والتوفيق في
قابل أيامهم التي ينتظر منها
اجنازا يخدم اجملتمع ويسهم في
بناء بلدنا العراق.
ومــن اجلديــر بالذكــر ان دائرة
الدراسات والتخطيط واملتابعة
فــي وزارة التعليــم العالــي
والبحث العلمي ،اقامت ورشة
عمل عن تطويــر آليات القبول
املباشــر للســنة الدراســية
 2018/2019مبشــاركة مديري
التسجيل في اجلامعات.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث
العلمــي الدكتور فؤاد قاســم
محمد خالل ترؤسه الورشة ،إن
الوزارة تعمل على تطوير آليات
القبول مبــا يعزز إجراءات وآليات

التقدمي على اخليــارات املتوفرة
ضمن قنــاة القبول املباشــر ،
مضيفا ان الــوزارة تعمل ضمن
إســتراتيجيتها علــى تطوير
مفردات برنامج القبول املركزي
مبا يؤهله لتوفير الفرص جلميع
الطلبــة ضمــن الســياقات
املعمول بها.
وتضمنت الورشــة آلية تقدمي
الطلبــة للجامعــات عبــر
برنامج نافذة القبول املباشــر
الذي أعدتــه دائرة الدراســات
والتخطيط واملتابعة في الوزارة
وكيفية إدخــال جميع البيانات
واملعلومات وتدقيقها واملصادقة
عليها ،فضال عن بحث شــؤون
الطلبة في الدراسات الصباحية
واملسائية في اجلامعات.

استمرار أعمال صيانة
محطة ديزالت القرنة

البصرة  -الصباح الجديد:
تواصل املــاكات الهندســية
والفنية فــي املديريــة العامة
النتاج الطاقــة الكهربائية في
البصرة أعمــال صيانة محطة
كهرباء ديزالت القرنة.
واوضح املتحدث الرسمي باسم
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب
سري املدرس ان االعمال تضمنت
غســل وتنظيف فالتر التهوية
للوحــدة األولــى  ,الــى جانب
فتح وتنزيل الشــاحن التوربيني
للمحرك ( )12وربط واســتبدال
الشــاحن التوربيني ,اضافة إلى
شــد وربط اجنكشــن عدد ()2
للمحرك ( )5وتأتي هذه األعمال
ضمن سلســلة من الصيانات
والتأهيل التي تقوم بها مالكات
احملطة والتي ستســهم بزيادة
إنتاج الكهرباء واســتقرار التيار
الكهربائي.
علــى صعيــد متصــل اجنزت
املالكات الهندسية والفنية في
مديرية توزيع كهربــاء النجف

التابعــة للمديريــة العامــة
لتوزيع كهرباء الفرات االوســط
اعمال نصب املقاييس املتنوعة
للمواطنــن (اصولي وجتاوز ) في
قضاء الكوفة باحملافظة.
وقال املدرس ان االعمال تضمنت
نصب () 254مقياســا ً كهربائيا ً
في عدد من احياء قضاء الكوفة,
الى جانب رفع ( ) 433حالة جتاوز
علــى الشــبكة الكهربائيــة,
فضال ً عــن توجيــه ( ) 48انذار ً
للمتجاوزين مــع نصب العديد
من احملــوالت واالعمــدة لغرض
حتســن الشــبكة الكهربائية
وفك االختناقات.
كما باشــرت املالكات املذكورة
باســتحداث مغــذي جديد من
محطة شمال النجف الثانوية
بعد مناقلة احد املغذيات منها
الى محطــة الكوفــة لغرض
فك االختناقــات احلاصلة على
مغــذي املــزارع فــي منطقة
البراكية الذي سيسهم بشكل
كبير بتحســن واقع املنظومة

الكهربائية وايصالها بانسيابية
جيدة الى املواطنني في املناطق
التــي تعانــي مــن التنامــي
والتوســع الســكاني املستمر
وايضا تعانــي من كثرة االحمال
فيها وبالتالي سوف يخفف عن
كاهــل املواطن وخاصة في هذه
املناطق العشوائية والتي تكثر
فيها التجاوزات على الشــبكة
الكهربائية  ،وذكر بأن العمل في
هذا املشــروع سوف ينجز خالل
االيام القليلة املقبلة .
من جانــب اخر ,تواصل املالكات
الهندسية والفنية في مديرية
توزيع كهرباء كربــاء حمالتها
برفع التجــاوزات احلاصلة على
الشــبكة الكهربائية ,اذ رفعت
التجاوزات احلاصلة على مغذي(
 ) ٧ومغذي( ) ٦جنوب كربالء بني
منطقتي ضباط االسرة وشهداء
امللحق ,وازالة قابلو معلق املنيوم
حجــم ( ١٦+٧٠+١٢٠*٣ملــم)٢
ملوقعني في املنطقة قرب ثانوية
ريحانة الوارث .

«النسيج والجلود» تنشئ خطا جديدا إلنتاج مادة الجبسونا

الصناعة تبحث تطورات العمل في تأهيل مصانع الحديد والصلب بالبصرة
بغداد  -الصباح الجديد:
عقد وكيل وزارة الصناعة واملعادن
للتخطيــط الدكتــور محمــد
هاشــم عبداجمليد في مقر الوزارة
اجتماعا حضره ممثلون عن شــركة
يو بــي هولدنك التركية ومدير عام
الشــركة العامة للحديد والصلب
الســتعراض تطــورات العمل في
مشــروع تأهيــل مصانــع احلديد
والصلب فــي محافظــة البصرة
ومناقشــة عدد من املواضيع منها
مايتعلق مبوضــوع فتح االعتمادات
املســتندية اخلاصة بعقد التأهيل
املوقع بــن الطرفني ومراحل االجناز
املتحققــة فــي تصنيــع معدات
املشــروع وغيرها من القضايا ذات
الصلة.

واكد الوكيل خــال االجتماع على
ضرورة االســراع في تنفيذ مشروع
التأهيــل ضمن الفتــرة احملددة مع
االلتزام بالطاقــة اإلنتاجية املتفق
عليهــا والبالغــة ( )500الف طن
سنويا من حديد التسليح ومبايجعل
الشــركة العامة للحديد والصلب
من الشركات الرابحة والقادرة على
تأمني رواتب منتسبيها وميكنها من
حتقيق األرباح  ،مشددا على ان وزارة
الصناعة واملعادن ماضية بجهودها
ومســاعيها من اجل عودة العمل
واإلنتــاج ملعامل احلديــد والصلب
في البصرة وإحيــاء هذه الصناعة
احليوية مــن جديد لتســهم في
تطويــر الصناعــة العراقية ودعم
االقتصاد الوطني.
علــى صعيــد متصل كشــفت
الشركة العامة لصناعات النسيج

واجللــود احــدى شــركات وزارة
الصناعة واملعــادن عن االنتهاء من
نصب خط جديد هو االول من نوعه
في العراق النتاج مادة اجلبسونا في
معمل املنتجــات الطبية في احللة
وانشاء معمل جديد للخياطة في
محافظة ذي قار.
واعلن مدير عام الشركة املهندس
احمــد جنــم الكعبــي املباشــرة
بالتشــغيل التجريبــي خلط انتاج
مادة اجلبســونا بعد اكمال اعمال
النصب مــن قبل مصنع نســيج
احللــة بالتعــاون مــع الشــركة
املشــاركة فلوتايــن البريطانية
وبقيمة تصنيعيــة  ، 100%مؤكدا
ان اخلــط االنتاجي اجلديد ســيوفر
متطلبات واحتياجات وزارة الصحة
والبيئــة واملذاخر واملستشــفيات
والعيادات اخلاصة مــن هذه املادة ،

مشــيرا في الوقت ذاته الى وصول
الدفعة الثانية من مكائن ومعدات
معمل اخلياطــة التابع الى مصنع
منسوجات ذي قار من منشأ تركي
وتتضمن مكائن مختصة بتصميم
وفصال وقص االقمشة وغيرها من
امللحقــات االخرى مبوجــب العقد
املبرم مع شــركة الرفل للمقاوالت
العامة احملدودة .
واشــار املدير العام الــى ان معمل
اخلياطة اجلديد انشــئ مــن املوارد
الذاتية للمصنع املذكور وسيسهم
فــي تعزيــز الطاقــات االنتاجية
واملوارد املالية للشــركة وتغطية
احتياجــات احملافظــات اجلنوبيــة
ومؤسسات وزارات الصحة والدفاع
والداخليــة من املنتجــات الطبية
ذات االستعمال الواحد اضافة الى
املالبس العسكرية.
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شؤون عربية ودولية

اليساري لوبيز أوبرادور

حملة وطنية لجمع التبرعات العينية والمواد اإلغاثية للسوريين

الرئاسية المكسيكية

األردن يجري محادثات وقف إطالق

فاز في االنتخابات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فاز املرشــح اليســاري أندريس مانويل لوبيز
أوبرادور بالرئاســة فــي املكســيك وفق ما
كشفت تقديرات رســمية تفيد بأنه حصل
على ما بني  51و 53باملئة من أصوات الناخبني
امس االول األحد.
وأعلن رئيس املعهد لورنزو كوردوفا في رسالة
أن لوبيز أوبرادور يتقدم على املرشــح احملافظ
ريــكاردو أنايا مبــا بــن  22,1و 22,8باملئة من
األصوات .وجاء في املرتبة الثالثة مرشح احلزب
الثوري املؤسســاتي احلاكم خوسيه أنطونيو
ميــادي الذي حصل على ما بــن  15,7و16,3
باملئة من األصوات.
من جانبــه هنأ الرئيــس األميركــي دونالد
ترامب امس االول األحد الرئيس املكســيكي
اجلديد أندريس مانويل لوبيــز أوبرادور ،مؤكدا
اســتعداده «للعمل معه» ،وذلك بعيد الفوز
الكبيــر الذي حققه املرشــح اليســاري في
االنتخابات الرئاسية.

استقالة وزير الداخلية
األلماني إثر خالفات
مع ميركل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقال وزيــر الداخلية األملاني هورســت
ســيهوفر من منصبه كوزير فدرالي وكرئيس
حلــزب «االحتــاد االجتماعي املســيحي» ،إثر
خالفــات داخل احلكومــة األملانية حول ملف
الهجرة.
وأفــاد مصدر حزبــي أمــس االول األحد ،بأن
سيهوفر قال ألحد قادة احلزب في ميونيخ إنه
أجرى مع املستشــارة األملانية أنغيال ميركل
الســبت املاضي «حديثا ولكن بدون جدوى»،
حول خطته إلعادة طالبي اللجوء ،املسجلني
أول مــرة في دول االحتاد األوروبــي األخرى ،إلى
تلك الدول.
وفي وقت سابق ،قالت ميركل إلذاعة «»ZDF
إنها ســتفعل «كل شــيء ممكــن لتحقيق
النتائج التي تعني أننا ســنواصل حتمل بالدنا
املسؤولية».

مقتل  4مدنيين اثنين

وإصابة  8جنود فرنسيين
بهجوم في مالي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعــرض اجلنود الفرنســيون في قــوة برخان
لهجوم فــي منطقة غاو في شــمال مالي
املضطرب ،ما أســفر عن مقتل أربعة مدنيني
وإصابة  31شــخصا ً آخريــن ،بينهم ثمانية
جنود فرنسيني ،وفق ما أفادت وزارة الدفاع في
مالي.
وقالت وزارة األمن في مالي على «تويتر»« :بلغ
العدد األولــي بعد الهجــوم االنتحاري على
دورية برخان في جاو امس االثنني ،أربعة قتلى
مدنيــن و 31إصاباتهم خطرة ،بينهم ثمانية
من برخان».
وبرخان هو اســم قوة فرنسية قوامها أربعة
آالف جنــدي منتشــرين في مســتعمراتها
السابقة على امتداد منطقة الساحل.
وقال الناطق باســم وزارة الدفــاع في مالي
أبو بكر ديالو «أؤكد أنه كان هجوما بســيارة
مفخخة صدمت دورية عسكرية مشتركة»
جلنود من مالي وفرنســا ،مضيفا أن نحو،12
بينهم ما يتــراوح بني أربعــة وثمانية جنود
فرنسيني ،أصيبوا في هجوم اليوم».

النار في جنوب سوريا مع روسيا
متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير اخلارجيــة األردني أمين
الصفدي امــس (االثنني) ،أن بالده
ستجري محادثات مع روسيا هذا
األسبوع في شــأن وقف إلطالق
النار فــي جنوب غربي ســورية،
وتخفيف وطأة الوضع اإلنساني.
وأشــار في تصريحات من عمان
إلــى أنــه ســيجتمع مــع وزير
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف
في موسكو.
وفــي غضون ذلــك ،اطلق رئيس
الــوزراء األردنــي عمر الــرزاز من
منطقة احلدود االردنية  -السورية
التــي زارهــا امــس االول االحد،
حملــة وطنية جلمــع التبرعات
العينيــة واالغاثيــة ،اليصالها
لالشقاء السوريني داخل االراضي
السورية.
واكد انه سيتم ايصال املساعدات
والتبرعات العينية واملواد االغاثية
من خالل الهيئة اخليرية االردنية،
وسيتم االعالن عن آلية استقبال
التبرعات من قبل الهيئة صباح
اليوم الثالثاء .
وأشــار في تصريحــات نقلتها
وكالة االنباء االردنيــة (بترا) الى
ان «الشعب االردني مبا يتمتع به
من نخوة وقيــم اصيلة بادر منذ
يومني بجمــع التبرعات العينية
واالغاثيــة وااليوائية للشــعب
الســوري الشــقيق في مناطق
جنوب ســورية» ،مؤكدا احلاجة
الى تنظيــم عمليــة ايصالها
ودخولها لألراضي السورية ،حيث
ان «الهيئة اخليرية الهاشــمية
قادرة علــى القيام بهــذا الدور
االنساني بكل كفاءة واقتدار».
وتصطف على مقربة من احلدود
االردنيــة  -الســورية الكثير من
الشاحنات احململة باملواد الغذائية
ومياه الشــرب واملــواد االغاثية
بانتظــار ايصالها لالشــقاء في
سورية.
وأوضحت الوكالــة أن احصاءات
االجهــزة العاملــة فــي مركز
حدود جابــر احلدودي بــن االردن
وسورية أشــارت الى انه مت على
مدى اليومــن املاضيني مت إيصال

سيتم ايصال
المساعدات
والتبرعات العينية
والمواد االغاثية
من خالل الهيئة
الخيرية االردنية

مســاعدات  30شاحنة محملة
باملــواد الغذائيــة واالغاثيــة
للنازحــن في الداخل الســوري،
غالبيتهــا بتبرعات من املواطنني
االردنيني ،في حــن ان عددا قليال
منها مت جتهيزه من قبل منظمات
االمم املتحدة االغاثية.
جاء ذلــك في وقت أكــد رئيس
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن
نتانياهو أن حكومته ســتطالب
بتطبيق اتفاق «فك االشــتباك»
املوقع مع دمشــق عام  1974بـ
«حذافيره» ،في إشارة جديدة إلى
ضوء أخضر إســرائيلي لسيطرة
القوات النظاميــة على املناطق
املتاخمة للجوالن احملتل.
وفي واشــنطن ،توقع مستشار
البيــت األبيض لألمــن القومي
جون بولتون أن يتوصل الرئيسان
األميركي دونالد ترامب والروسي
فالدميير بوتني ،إلــى «اتفاق على
انســحاب القــوات اإليرانية من

سورية».
وقال بولتون في مقابلة مع قناة
«سي بي أس» األميركية« :سنرى
ماذا ســيحدث عندمــا يلتقيان
(ترامــب وبوتني) ،هنــاك فرصة
إلجــراء محادثــات أوســع حول
املســاهمة في ســحب القوات
اإليرانيــة من ســورية وإعادتها
إلى إيران» ،معتبرا ً أن «اتخاذ هذا
اإلجراء ســيمثل خطوة مهمة
إلى أمام» ،ومشيرا ً إلى أن «هناك
فرصــة للتوصل إلى اتفاقات مع
روسيا في هذا الشأن».
وردا ً على ســؤال إن كان الرئيس
الســوري بشــار األســد حقق
انتصــارا ً فــي احلــرب الدائــرة
فــي بــاده ،قــال« :بصراحة ،ال
نعتقد أن األســد ميثل مشكلة
اســتراتيجية» ،مشــددا ً علــى
أن «املشــكلة تتمثــل بإيران»،
وأوضح« :احلديــث ال يدور فقط
عن برنامجها املســتمر لتطوير

األسلحة النووية ،وإمنا كذلك عن
دعمها الكبير واملتواصل لإلرهاب
الدولي ،وكذلك عن وجود قواتها
الدورية في الشرق األوسط».
وكشــف املرصد السوري حلقوق
اإلنســان تفاصيل العرض الذي
قدمته روسيا إلى فصائل «اجليش
احلر» فــي اجلنوب ،خــال جولة
جديــدة من املفاوضــات ُعقدت
أمس االول االحد بعد وســاطة
أردنية ،موضحا ً أن الروس طالبوا
فصائــل املعارضة بـ «تســليم
الســاح الثقيــل واملتوســط،
فيمــا يبقــى الســاح اخلفيف
مع املســلحني» ،على أن يُسمح
لهــذه الفصائل بـــ «االنضمام
إلى الفيلق اخلامس الذي أنشأته
روسيا حملاربة اجملموعات االرهابية
وتنظيــم داعش ،ويتم تســليم
معبر نصيب احلــدودي مع األردن
إلــى النظــام ،وأن يــوكل إلى
عناصر الفيلق اخلامس االنتشار

علــى احلدود الســورية– األردنية
والشــريط احلدودي مــع اجلوالن
السوري احملتل ،وأن تنتشر عناصر
الشــرطة الروســية وشــرطة
النظام داخل مدن درعا وبلداتها»،
فيما تعهد الروس بـ «ضمان عدم
اعتقال املواطنني أو املســلحني
وتسوية أوضاعهم».
بالتزامن ،ســاد هــدوء حذر في
محافظــة درعا ،وغــاب الطيران
الروسي عن أجوائها ،فيما أعلنت
وســائل إعالم محســوبة على
«حزب اهلل» ،موافقــة املعارضة
في بصرى الشــام على التسوية
وتســليم األســلحة الثقيلة.
وكانــت مفاوضات فــي بصرى
الشــام ،التي تضم أحد املواقع
التراثية املســجلة في منظمة
األمم املتحــدة للتربيــة والعلم
والثقافة (يونيســكو) ،فشــلت
الســبت بعد رفــض املعارضة
الشروط الروسية.

وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية
انضمام  3مدن في اجلنوب لنظام
وقــف القتــال ،وموافقــة 250
مسلحا ً على تسوية أوضاعهم.
وأشــارت وكالة األنباء الرسمية
(ســانا) إلى «رفع العلم الوطني
في ســاحة داعل» بريــف درعا،
فيما بث التلفزيون السوري صورا ً
لســكان البلدة وهم يحتفلون
«دعما ً للجيش».
وأكد القائد في اجلبهة اجلنوبية
العقيــد خالــد النابلســي
«استعادة املعارضة ثمانية بلدات
سيطر عليها النظام سابقا ً في
الريف الشــرقي حتــت القصف
الروســي العنيف» .وكشف أن
وفد املعارضة «رفض وســيرفض
الشــروط التعجيزيــة املذلــة
وشــروط االستســام» .وشدد
على أن «الفصائل لن تسمح بأي
حال بوجود إيران وميليشــياتها
في جنوب ســورية ،ولن تسمح

تحرك برلماني عربي لرفع السودان من الدول الراعية لإلرهاب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس البرملــان العربي عن
اتفــاق اللجنة املعنيــة بتنفيذ
خطة رفع اســم الســودان من
القائمة األميركية للدول الراعية
لإلرهاب ،على مخاطبة واشنطن
لترفــع الســودان مــن قائمة
اإلرهاب.
وقــال رئيــس البرملــان العربي،
مشــعل بن فهم السلمي ،في
مؤمتر صحفي بالقاهرة ،بحضور

وزيــر الدولــة بــوزارة اخلارجية
السودانية ،أســامة فيصل ،إن
اخلطة ســتعرض على جلســة
البرملان العربي املقبلة للمصادقة
عليها والبدء في تنفيذها.
وأوضــح أن اخلطــة تتضمــن
مخاطبة الكونغرس األميركي،
مبا في ذلك رئيســا مجلســي
النواب والشــيوخ وأعضاء جلان
الكونغــرس ،مشــيرا إلــى أن
وفدا من البرملان العربي ســيزور

الواليات املتحدة لهذا الغرض.
و أضاف أن اخلطة تتضمن الطلب
مــن األمناء العامــن للجامعة
العربيــة ومنظمــة التعــاون
اإلسالمي واالحتاد األفريقي توجيه
رسالة مشــتركة لوزير اخلارجية
األمريكي ،تطالب بإزالة اســم
السودان من القائمة األمريكية
للدول الراعية لإلرهاب.
كما أوضح السلمي أن السودان
لعــب دورا مهمــا فــي عملية

وقف إطالق النار في دولة جنوب
السودان مؤخرا ،إضافة إلى دوره
في مكافحة اإلرهاب وعضويته
في التحالف العربي الســتعادة
الشرعية في اليمن ،ما يستلزم
إعادة النظر في قرار وضعه بهذه
القائمة.
من جانبــه قــال وزيــر الدولة
بوزارة اخلارجية السودانية إنه مت
االتفاق خالل االجتماع بني الوفد
الســوداني والبرملان العربي على

عناصر خطة التحرك التنفيذية،
التي سيتم اتباعها خالل الفترة
املقبلة إلزالة اســم الســودان
مــن القائمــة األمريكية للدول
الراعية لإلرهاب الصادرة عن وزارة
اخلارجية األميركية.
وكشفت تقارير أمنية نشرت في
أبريل املاضــي ،أن جلنة أميركية
معنية مبتابعة شــروط شطب
اسم الســودان من قائمة الدول
الراعيــة لإلرهــاب ،تعتقــد بأن

اخلرطــوم لــم تبذل حتــى اآلن
اجلهود الكافية التي تســتجيب
لطلبات واشنطن.
ورفعــت الواليــات املتحــدة،
نهاية العام املاضــي ،العقوبات
االقتصاديــة املفروضــة علــى
الســودان ،قائلــة إن حكومــة
اخلرطــوم أحــرزت تقدمــا في
محاربة اإلرهاب ،غير أن واشنطن
لم ترفع الســودان من قائمتها
للدول الراعية لإلرهاب.

تقـرير

ّ
أوروبا تحذر من خسائر أميركية باهظة ردا على رسوم واردات السيارات
متابعة ـ الصباح الجديد:
حذر االحتاد األوروبــي امس االثنني من
أن صادرات أميركية بقيمة  294مليار
دوالر قــد تتعرض لتدابيــر مضادة في
حال نفــذ الرئيس األميركــي دونالد
ترامــب تهديــده بفرض رســوم على
واردات السيارات.
واعتبــر ترامب االوروبيني مشــكلة ال
تقل أضرارهــا التجارية على بالده عن
الصني وهدد مبواجهــة االحتاد األوروبي
عبر فرض رســوم نســبتها  20باملئة
على واردات الســيارات األوروبية التي
تشكل مصدرا رئيسيا النتقاداته.
وكان تهديد ترامب احللقة األخيرة في
سلسلة حرب جتارية متصاعدة فرض
االحتاد األوروبي مبوجبها رســوما على
منتجــات اجلينز األميركيــة ودراجات
هارلــي ديفدســون الناريــة ردا على
الرسوم األميركية على صادرات احلديد
الصلب واالملنيوم األوروبية.
وفي رســالة موجهة إلى الســلطات
األميركية ،رسمت املفوضية األوروبية
التــي تتولــى السياســة التجارية
العضاء التكتل الـ 28صورة قامتة عن
وضع االقتصاد األميركي في حال نفذ
ترامب تهديده.
وقالــت الرســالة «يؤكــد التحليل

االقتصادي أن زيادة الرســوم على هذه
املنتجــات ســيضر بالدرجــة األولى
باالقتصاد األميركي».
وأضافت «قد تتعرض صادرات أميركية
تصل قيمتهــا إلى  294مليار دوالر ()...
من كافة قطاعات االقتصاد األميركي
إلى تدابير مضادة» وهو ما يســاوي 19
باملئة من مجموع الصادرات األميركية
للعام .2017
وأكدت على أن شــركات الســيارات
األوروبية تســاهم بشــكل كبير في
االقتصاد األميركي حيث لديها «وجود
راسخ».
وأفادت الرسالة أنه «في  ،2017أنتجت
شركات االحتاد األوروبي التي تتخذ من
الواليات املتحدة مقــرا لها قرابة 2,9
مليون سيارة أي ما يعادل  26باملئة من
كامل االنتاج األميركي».
وتدعــم هــذه الشــركات  120ألف
وظيفة أميركية مباشرة وغير مباشرة
في مصانــع بانحاء البالد ،بحســب
االحتاد األوروبي الذي أشــار إلى مصانع
فــي كاروالينا اجلنوبية ومسيســيبي
وتينيسي ،وهي واليات في جنوب البالد
تعرف بدعمها القوي لترامب.
وفــي غضــون ذلــك تعهــد الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب معاقبة
الشــركات األوروبية التي تتعامل مع
طهران ،فيما أفادت معلومات مبقتل 4
أشخاص خالل احتجاجات في مدينة

خرمشــهر (جنوب غربي إيــران) ،على
نقص املياه وتلوثها.
وسألت شــبكة «فوكس نيوز» ترامب
هل سيفرض عقوبات على الشركات
األوروبيــة املتعاملــة مع إيــران ،بعد
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي
املُبرم بني طهران والدول الســت عام

 ،2015فأجــاب« :نعم ،بالطبع .ذلك ما
نفعله قطعاً».
وجدد اتهامــه منظمة الدول املصدرة
للنفط (أوبك) بـ «التالعب» بأســواق
البترول العاملية ،معتبرا ً أن «من األفضل
لها أن توقف ذلك» .وجاءت تصريحات
ترامب بعد ساعات على إعالن إسحق

جهانكيــري ،النائــب األول للرئيــس
اإليراني ،أن بالده ســتتيح للشــركات
اخلاصــة تصديــر النفط اخلــام «في
طريقة شفافة» ،في إطار استراتيجيا
لـ «إجهاض اجلهــود األميركية لوقف
صادرات النفط اإليرانية».
إلى ذلك ،أعلنت الســلطات اإليرانية

جــرح  11شــخصاً ،معظمهــم من
الشــرطة ،خالل صدامــات بني قوات
األمــن ومتظاهرين كانــوا يحتجون
على ندرة املياه وتل ّوثها ،في خرمشهر.
لكن معلومات علــى مواقع التواصل
االجتماعي أفــادت مبقتل  4محتجني
برصاص الشرطة.
وشــملت االحتجاجــات خرمشــهر
وعبــدان فــي محافظة خوزســتان
الغنيــة بالنفط التي تقطنها غالبية
عربية ،على احلدود مع العراق ،ويشكو
ســكانها من انقطاع طويــل للمياه،
دول ،بينها العراق
ونقلها بأنابيــب الى ٍ
وقطر .كما يشــكون من مياه شــرب
ماحلة وموحلة ،وسط جفاف مستمر
لسنوات ،علما ً أن حوالى  230شخصا ً
تســمموا بعد انقطاع
في خوزستان
ّ
املياه لـ  20ساعة ،بعدها توافرت مياه
شرب لم تُطهّ ر بالكلور.
وكانــت التظاهرات التي بــدأت قبل
ثالثة أيام ،ســلمية قبــل أن تتصدى
لها قــوات أمن ليل الســبت – األحد
املاضــي ،وتطلق النــار على محتجني
وســمعت
ر ّدوا برشــقها بحجــارةُ .
أصوات رشاشات ثقيلة ،في تسجيالت
مص ّورة بُثــت على مواقــع للتواصل
االجتماعــي ،كما ظهــر رجل يحمل
بندقية «كالشــنيكوف» على دراجة
نارية قرب املتظاهرين.
ّ
وبــث التلفزيون الرســمي أمس االول

االحد أن «الهدوء عا»» إلى خرمشهر،
مشيرا ً إلى اعتقال متظاهرين حملوا
أســلحة أثناء االضطرابات .ونفى وزير
الداخلية عبدالرضــا رحماني فضلي
وقوع قتلى ،متحدثــا ً عن جريح ،فيما
أعلن نائبه جرح  11شــخصاً ،بينهم
 10من رجال الشرطة ومدني .وأضاف
رحمانــي فضلــي« :االحتجاجــات
توجهها دعايــة انتهازيني ،من أماكن
ّ
وأشخاص نعتبرهم أعداء».
وشكا «تأجيج هذه احلوادث في وسائل
إعالم أجنبية والفضاء الســيبراني»،
وزاد« :ليســت لدينــا مشــكلة مع
االحتجاجات التي ال تع ّرض األمن خلطر،
ولكن أحيانا ً تنزل هذه االحتجاجات إلى
الشــارع ،وتخرج عن سيطرة احملتجني.
نبذل جهودا ً إلنهائها في أســرع وقت،
وسط ضبط نفس من الشرطة وتعاون
الســلطات ،ولكن إذا حــدث العكس
سينفذ القضاء والشرطة واجبهما».
وتأتــي االحتجاجــات في خرمشــهر
وعبدان بعد تظاهرات لتجار البازار في
طهران ومدن أخــرى إيرانية ،اثر انهيار
الريال في مقابل الدوالر .ودعا الشــيخ
مولوي عبــد احلميد ،إمــام وخطيب
أهــل الســنّة فــي مدينــة زاهدان،
عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان،
السلطات إلى «استجابة االعتراضات
الشــرعية واملطالــب القانونيــة
للشعب».
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رياضة

اليوم  ..التاريخ يدعم إنجلترا لإلطاحة بكولومبيا ..والسويد تالقي سويسرا

نيمار يرفض المفاجأت ويعبر بالبرازيل إلى ربع النهائي المونديال
موسكو ـ وكاالت:
تغلب املنتخب البرازيلــي على نظيره
املكســيكي بهدفــن دون رد ،فــي دور
الـ 16مــن بطولة كأس العالم املقامة
في روســيا فــي املبــاراة التي جمعت
املنتخبني مســاء أمس ..وسجل هدفي
املنتخــب البرازيلي ،نيمار في الدقيقة
« »51وروبرتو فيرمينو في الدقيقة «»89
من زمن اللقاء.
وجترى اليوم ضمــن دور الـ  16لنهائيات
كأس العالم في روسيا ،مباراتان ،االولى
في الســاعة  5مســاء بــن منتخبي
الســويد وسويســراً ،فيمــا تقام في
الساعة  9مسا ًء مباراة منتخبي إجنلترا
وكولومبيا .تلعب كولومبيا ضد إجنلترا،
في دور الســتة عشــر لكأس العالم
 ،2018مساء اليوم الثالثاء ،على ملعب
سبارتاك في موســكو ..وفي السطور
التالية ،نســتعرض أبــرز احلقائق حول
هذه املباراة:
انتهــت آخر مباراتــن لكولومبيا أمام
فريق أوروبي ،فــي كأس العالم ،بالفوز
3صفــر على بولنــدا ،فــي البطولةاحلالية ،واليونان قبل أربع سنوات ..كل
أفراد تشــكيلة إجنلتــرا املؤلفة من 23
العبــا ،يلعبون في أنديــة إجنليزية ،أما
كولومبيا فتملك ثالثة العبني فقط من
الدوري احمللي ،في تشكيلتها.
لــم تفز إجنلترا في أي مبــاراة ،في أدوار
خــروج املغلوب ،فــي أي بطولة كبرى،
منذ الفــوز  0-1على اإلكــوادور ،جارة
كولومبيا ،في كأس العالم .2006

واعتمــد خوســيه بيكرمــان مدرب
كولومبيــا ،علــى  45العبــا مختلفا،
خالل  18مبــاراة خاضهــا الفريق في
التصفيات ،وبيكرمــان يدرب في كأس
العالم للمرة الثالثة ،وبلغ دور الثمانية
في مناســبتني من قبــل ،مع منتخب
بالده األرجنتني في  ،2006ثم كولومبيا
في  .2014ويعد راداميل فالكاو ،الهداف
التاريخــي لكولومبيا برصيد  30هدفا،
يشــارك فــي كأس العالــم ألول مرة،
وعمره  32عاما ،وسجل أول أهدافه في
النهائيات في مرمى بولندا.
التقــى الفريقان خمس مــرات ،حيث
فــازت إجنلترا في ثــاث ،وتعادال مرتني..
وكانت هناك مواجهة واحدة رســمية
بينهما ،في كأس العالم  ،1998عندما
فــازت إجنلترا  ..0-2وآخــر لقاء بينهما
حسمته إجنلترا ،بالفوز  2-3في .2005
من جانبه ،أعرب قائد ومهاجم املنتخب
اإلنكليزي لكرة القــدم هاري كاين عن
ثقته بقدرته على التســجيل في كل
مباراة يخوضها فــي كأس العالم في
روسيا ،وذلك قبل من مواجهة «األسود
الثالثــة» مع كولومبيا فــي الدور ثمن
النهائي مساء اليوم الثالثاء.
ويتصدر مهاجــم توتنهام هوتســبر
الســباق على جائــزة احلــذاء الذهبي
بتسجيله  5أهداف في املباراتني األوليني
ضــد تونس ( )1-2وبنمــا ( ،)1-6قبل أن
يريحه املــدرب غاريث ســاوثغيت في
املباراة الثالثة ضــد بلجيكا التي فازت
1صفر وتصدرت اجملموعة السابعة.وبدا كايــن واثقا ً من أنه ســيكمل ما
بدأه في املباراتــن األوليني حني تتواجه

نيمار يقود البرازيل إلى ربع نهائي املونديال
إجنلترا مع كولومبيا اليوم في موسكو،
مضيفا فــي تصريحات نقلتها صحف
اجنليزيــة أمس« ،رمبا لو شــاركت ضد
بلجيكا ولم أســجل ،لساورني الشك.
لكنــي أدخل إلى املبــاراة على خلفية
ثالثية (في مرمى بنما) وأنا جاهز خلوض
مباراة مهمة لنا ضد كولومبيا».
وواصــل «في الوقت احلالــي ،أعتقد أن
بإمكانــي التســجيل فــي كل مباراة
أشــارك فيها ،خاصة عندما تســقط

«األرجنتيني» يضع خطة لإلطاحة بسامباولي
بوينس آيرس ـ وكاالت:
ذكــرت تقاريــر صحفيــة ،أن خورخي
ســامباولي ،املديــر الفنــي ملنتخــب
األرجنتــن ،اقتــرب مــن الرحيــل عن
منصبه ،خالل األيام القليلة املقبلة.
وودع راقصو التاجنــو ،نهائيات مونديال
روســيا من دور الـــ  ،16بعد اخلســارة
بنتيجــة  4-3أمــام فرنسا.وبحســب

صحيفة " ،"ecodiarioفإن ســامباولي
ســيرحل عن منصبه هذا األســبوع،
وسيلتقي مع إدارة االحتاد األرجنتيني.
وأضافــت الصحيفة "ســيتم االتفاق
مع خورخي ســامباولي ،على أن يتقدم
باســتقالته منعا إلحراجــه باإلقالة".
وأشــارت الصحيفة ،إلى أن هناك عددًا
من املرشــحني لقيادة التاجنــو ،أبرزهم

ريكاردو جاريكا ،ماتياس أمليدا ،مارسيلو
جاالردو ،ماوريســيو بوكيتينو ،ودييجو
سيميوني.
وأفاد التقرير ،أنه في حال رحل سامباولي
سواء باستقالة أو إقالة ،سيتوجب على
االحتاد األرجنتيني ،دفع تعويض قدره 15
مليون دوالر ،نظرًا ألن عقد ســامباولي
يستمر حتى بعد مونديال .2022

الكرات أمامك واألمور تســير على ما
يرام بالنســبة اليك .أنت تتطلع بفارغ
الصبر للدخول» الى أرض امللعب.
ونفــى كاين ما يشــاع عــن أنه وضع
مدربه غاريث ســاوثغيت حتت الضغط
إلشــراكه في مباراة بلجيــكا لتعزيز
حظوظه بنيل لقب هداف املونديال ،ما
سيجعله ثاني إنكليزي فقط في تاريخ
كأس العالــم يحقق ذلــك بعد غاري
لينيكر الذي سجل  6أهداف عام ..1986

وتعززت حظوظ كاين بنيل لقب الهداف
مع خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو
( 4أهداف) من النهائيات الســبت على
يد األوروغــواي ( ،)2-1ليبقى البلجيكي
روميلــو لوكاكو ( 4أيضــاً) األقرب اليه
أمام الفرنسي كيليان مبابي والروسي
دينيس تشيريشــيف واإلسباني دييغو
كوستا واألوروغوياني ادينسون كافاني
( 3لكل منهم).
لكن قائد «األســود الثالثة» يؤكد بأن

أولويته هي منح بــاده لقبها العاملي
الثاني (األول عــام  1966على أرضها)،
عوضــا ً عن اإلجنــازات الفردية ،مضيفا
«(الفوز) باحلذاء الذهبي ســيكون رائعا ً
 وإذا بقينا فــي البطولة لفترة أطولسيمنحني ذلك فرصة أكبر».
وأردف «لكن هدفي ليس احلذاء الذهبي.
الهدف هــو الفوز بكأس العالم .لطاملا
كان هدفنــا .إذا تصاحب ذلك مع الفوز
باحلذاء الذهبي ،فســيكون رائعا .لكن
الهــدف يبقى مســاعدة الفريــق .إذا
ساعدت الفريق بأهدافي ،فهذا ممتاز .أما
إذا لم أفعل (أسجل) ،فسأقوم بكل ما
باستطاعتي ،أن أمرر الكرات احلاسمة.
هذا كل ما في امكاني فعله».
وأعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
أول أمــس ،أســماء احلكمــن اللذين
ســيديران مباريات دور الـ 16ببطولة
كأس العالــم التي ســتقام
مساء اليوم الثالثاء.
ويدير احلكم األمريكي
مــارك جيجــر،
مبــاراة املنتخب
ا لكو لو مبــي
أمــام نظيره
اإلجنليزي،
فيمــا
يتو لى

إيروكيين  ..أول تغيير رابع في تاريخ المونديال

يورجنسن يسجل أسرع األهداف
ان

إنييستا يعتزل رسميًا« :هذا أسوأ يوم في حياتي»
مدريد ـ وكاالت:
أطلق إنييســتا تصريحــات مهمة عقب
هزمية منتخب إسبانيا من روسيا في ثمن
نهائي كأس العالم ،مؤكدا ً أ ّن مســيرته
الدولية قد انتهت فعلياً.
ونشــر االحتاد اإلســباني لكرة القدم في
حســابه الرســمي على موقع التواصل
االجتماعــي تويتــر عبر اإلنترنــت األحد
تصريحات إنييســتا التي جاء فيها« :في
احلقيقة هذه آخــر مباراة لي مع املنتخب
الوطني» ،مبديا ً فخره بالسنوات الرائعة
التي قضاها مع إسبانيا.

إنييستا

تقرير

ولــم يخف إنييســتا حزنــه الكبير من
خســارة إســبانيا بركالت الترجيح 3 – 4
أمام روســيا في ثمن نهائي كأس العالم
وذلــك عقب التعــادل  1-1فــي الوقتني
األصلي واإلضافي.
وقال إنييستا« :بالتأكيد هذا أسوأ يوم في
حياتي ،مسيرتي» ،مشــيرا ً إلى أ ّن اخلروج
مــن هذا الدور ليس ســهالً ومؤكدا ً على
ضرورة نهوض منتخب إسبانيا من جديد..
وفاز إنييســتا ( 34عاماً) بأهــم األلقاب
الكبرى مع إســبانيا وعلى رأســها كأس
العالم  ،2010وكأس أوروبا  2008و.2012

السلوفيني دامير سكومينا،
إدارة مبــاراة املنتخــب
السويدي أمام نظيره
السويسري.
وكان جيجــر أدار
مباراتي البرتغال
أمــام املغــرب،
وأملانيا أمام كوريا
اجلنوبيــة ،فيما
أدار ســكومينا
مباراتي كولومبيا
أمــام اليابــان
وإجنلتــرا أمــام
بلجيكا.

يورجنسن
موسكو ـ وكاالت:
سجل الالعب ماتياس يورجنسن ،الهدف
األول للمنتخــب الدمناركــي ،في مرمى
كرواتيا ،والــذي جاء قبل انتهاء الدقيقة
األولى من املباراة التي جتمعهما في ثمن
نهائي املونديال.
وقالت شــبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،إن
الهدف الذي سجله ماتياس يورجنسن
بعد  57ثانيــة من انطالق املبــاراة ،هو
أسرع هدف في هذه النسخة حتى اآلن.

لكن بالنســبة لتاريخ كأس العالم ،فإن
هدف املهاجم التركي هاكان شــوكور
هو األسرع حتى اآلن ،حيث سجل هدفه
في مرمى املنتخب الكوري اجلنوبي بعد
 11ثانية على بدايــة مباراة حتديد املركز
الثالث في مونديال .2002
يذكــر أن املنتخب الكرواتي اســتطاع
أن يعــادل النتيجة ســري ًعا ،وبعد أقل
مــن دقيقتني ،ســجل املهاجــم ماريو
مانزوكيتش هدف التعادل لكرواتيا ،قبل

تتأ هل
االخيرة
بر كال ت
الترجيح
إلــى ربع
النهائي.
من جانب
ا خـــــــر ،
شهــــــد ت
الدقيـــــقة  97مـــــن
مواجهة إسبانيا وروسيا أول
تغيير رابع في تاريخ املونديال
وكان مــن نصيــب املنتخب
الروســي ،حيث دخل إلى أرض
امللعب ألكســندر إيروكيني بدال ً
من كوزاييف.
وأصبح بحســب تعديــات االحتاد
الدولي لكرة القدم من حق املنتخبات
املتأهلة إلى األدوار احلاســمة في كأس
العالم روسيا  FIFA 2018أن جتري تغيير
رابع إذا ما وصلت املباراة إلى الشوطني
اإلضافيني.

النجم الفرنسي الصاعد يخطف األضواء في كأس العالم

مونديال  :2018كنية جديدة لمبابي 37« ..كلم/ساعة»!
موسكو ـ وكاالت:
قال العــب املنتخب الفرنســي فلوريان
توفان امس إنه أطلق على زميله كيليان
مبابــي كنية جديــدة هــي « 37كلم/
ساعة» ،في إشارة إلى السرعة الهائلة
التي أظهرها الســبت في التفوق على
األرجنتني في ثمن نهائي املونديال.
وقاد مبابي ( 19عاماً) املنتخب الفرنسي
للتفوق على األرجنتــن وجنمها ليونيل
ميســي  ،3-4والعبــور إلى الــدور ربع
النهائي للمونديال الروســي .وســجل
مبابي هدفني من أهــداف فريقه ،وأقلق
الدفاع األرجنتيني بســرعته ،الســيما
بعدما قطع عشــرات األمتــار في ثوان
معدودة في الشــوط األول ،قبل أن تتم
اعاقتــه وينال ركلة جزاء ســجل منها
أنطوان غريزمان الهدف األول.
وقال توفان فــي مؤمتر صحافي ،إن العب
باريس ســان جيرمان «عبر نحو  50مترا ً
للحصول على ركلة جزاء ،إال أنني سألت
نفسي ما إذا كان على منت دراجة ...لديه
قدرات هائلة يســتغلها بشــكل جيد
لصالح اجملموعة».
أضاف «بعــد املبــاراة ،كان هادئــاً ،لم
أحلــظ أي تغير في تصرفاته» ،مهنئا ً إياه
على ما قام به «في هــذا العمر» ،علما ً
أن الالعــب أصبــح أيضا ً الســبت ،أول

العب دون العشــرين من العمر يسجل
هدفني في مباراة ضمن دور إقصائي في
كأس العالم ،منذ أســطورة كرة القدم
البرازيلية بيليه (مونديال .)1958
وأشــاد العديد من العبي املنتخب بأداء
مبابي في مباراة األمس ،منهم غريزمان
الــذي قال عنــه «كان هادئــا ً في غرف
املالبــس ،وفــي النفق املــؤدي إلى أرض
امللعب ،قبل خوض مباراة في ثمن نهائي
كأس العالم» ،معتبرا ً أن ذلك غير مألوف
لالعب في هذه السن.
أضاف «أول مرة رأينــا فيها كيليان قلنا
ألنفســنا ما هذا الالعــب! ( )...عندما
يصبح راغبا ً أكثر في تسجيل األهداف،
راغبا ً بإيذاء اآلخرين (كروياً) ،ســيصبح
العبا ً من الطراز األعلى».
وتأهلت فرنسا بطلة  1998إلى الدور ربع
النهائي للمرة الثانية توالياً ،وتالقي في
السادس من متوز اجلاري ،األوروغواي التي
أقصت الســبت أيضا ً البرتغال وجنمها
كريستيانو رونالدو (.)1-2
ّ
شــكل املهاجم كيليــان مبابي نقطة
القــوة الضاربة في تشــكيلة الديوك
وقاد فرنســا إلى ربع نهائي كأس العالم
روســيا  FIFA 2018بفضــل أهدافــه
الرائعة وعروضه املميزة ..وخطف النجم
الفرنسي الصاعد كيليان مبابي األنظار
من عمالقة اللعبــة خالل كأس العالم
روسيا .FIFA 2018

مبابي
وبات مبابي مهاجم باريس سان جيرمان
الفرنسي حديث الصحفيني في روسيا
وفي محتلف وســائل اإلعــام العاملية
ملا صنعه إلى حد اآلن ضمن منافســات
مونديال روسيا.
وقاد كيليــان ( 19عامــاً) منتخب بالده

فرنسا أمس السبت إلى العبور إلى ربع
نهائي املونديال الروسي بعد عرض رائق
للديوك كان محترف سان جيرمان بطله
دون منازع.
وو ّقع مبابي هدفني خالل موقعة «كازان
أرينا» ليرفع رصيده إلى ثالثة أهداف بعد

تسجيله للهدف الفرنسي الوحيد في
شــباك بيرو ضمن منافسات اجملموعة
الثالثة حلســاب الدور األول من مونديال
روســيا والذي قاد فرنسا إلى الدور ثمن
النهائي.
وامتــدح مدرب الديوك ديدييه ديشــان

املهاجم الصاعــد مبابي قائالً إنه فخور
بأن تضــم كتيبتــه العبــا ً مبواصفات
محترف باريس سان جيرمان.
وقال ديشان الذي يتع ّرض حلملة انتقادات
كبيرة بســبب اختياراتــه الفنية « :ما
يقوم به كيليان شــيء رائع ،أنا ســعيد
لكونه فرنسياً».
وعــن مقارنتــه بالظاهــرة رونالدو من
قبل بعض وســائل اإلعالم الفرنســية
قال ديشــان « :رونالــدو ومبابي ؟ إنهما
مختلفان .رونالدو مهاجم يحذق اللعب
داخل منطقة املنافس بينما مبابي العب
سريع يح ّبذ املساحات رغم أنه طاملا كان
خطيرا ً كلما لعب كرأس حربة» ..وأضاف
املدرب الفرنسي « :نحن نقارن بني العب
ت ّوج بلقب كأس العالم مرتني وشاب لم
يتعد العشرين من عمره».
يعتبــر كيليــان مبابي الالعــب األكثر
خطور ًة في صفوف الديوك إلى حد اآلن
إذ خطف األضواء من جنم أتلتيكو مدريد
أنطــوان غريزمان ومهاجم تشيلســي
أوليفييه جيرو وحتّى من العب برشلونة
عثمان دميبيلي.
وأكد فلــوران مالودا محلــل قنواتنا أن
مبابــي ميتلك خصائــص مختلفة عن
بقية زمالئه وحتّى عن بقية العبي خط
املقدمة املشاركني في مونديال روسيا.
وع ّبر جنم تشيلســي سابقا ً عن إعجابه
بقوة شــخصية الالعب الشــاب الذي

أمضى موســما ً رائعا ً مــع بطل الدوري
الفرنســي باريس ســان جيرمان فضالً
عن تقدميــه إلضافة كبيــرة للمنتخب
الفرنسي.
وأشــار مالودا إلــى أن مبابــي جنح في
التخ ّلــص مــن الضغوطــات الكبيرة
املس ّلطة عليه بحكم الهالة اإلعالمية
التي رافقــت انتقاله مــن موناكو إلى
سان جيرمان الطامح إلى الصعود على
منصة التتويج أوروبياً.
وتو ّقع فلوران أن يساهم مبابي في مزيد
مــن النجاحات مع املنتخب الفرنســي
مشــيرا ً إلى إمكانية تر ّبعه على عرش
قــدم الالعب
هدافــي املونديــال إذا ما ّ
والفريــق ككل مســتوى مشــابها ً ملا
أظهره أمام األرجنتني.
ويواصــل مهاجم باريس ســان جيرمان
حتقيق األرقام امللفتة من بوابة املنتخب
الفرنســي في انتظار املزيــد من التألق
فــي قــادم أدوار كأس العالــم وبقيــة
استحقاقات الديوك املقبلة.
وبات مبابي أول العب حتت سن العشرين
يسجل هدفني في مباراة واحدة وفي دور
ّ
إقصائي ضمن تاريــخ كأس العالم منذ
األسطورة البرازيلية بيلي عام .1958
كما صار كيليان أول العب دون العشرين
عاما ً يســجل أكثر من هــدف في دورة
من دورات كأس العالــم منذ اإلنكليزي
مايكل أوين سنة .1998
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#موندياليات

يجدد عقده مع نادي الوصل للموسم الثامن تواليا

فالح الناصر

نعمت عباس :سوبايتيش يسهم في نجاحات كرواتيا
بغداد ـ الصباح الجديد:

اشــاد مــدرب حــراس املرمى
احملترف فــي تدريب حراس مرمى
اكادميية نــادي الوصل اإلماراتي،
نعمت عباس ،باملســتوى الفني
الكبيــر الــذي قدمــه حارس
مرمى منتخــب كرواتيا دانييل
ســوبايتيش بعد وقوفه بجدارة
بني خشــبات مرمى الفريق في
مباريات مونديال روسيا .2018
واوضح عبــاس انــه يتمنى ان
يحقــق املنتخــب الكرواتــي
اللقب املونديالــي ليكون بطالً
جديــدا ً في ضوء مــا قدمه من
مستويات فنية عالية في
املباريات التــي لعبها
في اجملموعة الرابعة
بقيــادة النجــم
مودريتــش وبقية
زمالئــه وتصدره
بجدارة بالعالمة
الكاملــة بعد
الفــوز على
نيجير يــا
بهد فــن
نظيفني
ثــم

نعمت عباس

األرجنتــن بثالثيــة بيضــاء
وايســلندا بهدفــن مقابــل
هدف واحد اليســلندا ،ليطيح
باملنتخــب الدمناركي فــي دور
الـــ  16بفــارق ركالت الترجيح،
وفي هذه املباريــات أكد احلارس
الشــاب ســوبايتيش امكاناته
الفنية العالية والثبات الواضح
واالستقرار في الدفاع عن مرماه.
بشــأن مغادرة النجوم ملونديال
روســيا ،اشــار عبــاس إلى ان
الالعبــن الكبــار كانــوا حتت

حارس كرواتيا يرد إحدى الكرات

ضغوطات كبيــرة ف املونديال،
فميسي ورونالدو مثالً لعبوا إلى
جانب العبني ليســوا أنفسهم
فــي برشــلونة وريــال مدريد،
بالتالي لم يستطيعوا التاقلم
الســريع معهــم وكذلك قوة
وصالبــة املنتخبات املنافســة
التي ركزت علــى حتييد مقدرة
النجــوم الكبــار ،وكذلك احلال
بالنسبة للمصري محمد صالح
الذي عانى من اإلصابة وشــارك
في مواجهتي روسيا والسعودية

خالد جاسم يروي سيرة رائد
الحداثة شاكر إسماعيل
إعالم األولمبية
* بالتعاون مــع األكادميية األوملبية
العراقية ،أجنز الزميل خالد جاسم
مؤلفه الرياضي اجلديد ( الشــيخ
والقلم  ..شاكر إســماعيل  ..رائد
احلداثة في الصحافــة الرياضية ..
حكايات وسيرة حياة لم ترو)  ,وهذا
الكتاب ،الذي يعــد االصدار الثالث
جلاســم بعــد مؤلفيــه ( التاريخ
لن يبــدأ غدا  ..كواكــب وجنوم في
ســماء االعالم الرياضــي ) بجزأيه
األول والثاني ،قدم له الزميل الرائد
الصحفي املعروف ،صفــاء العبد،
ويقع فــي  285صفحة من احلجم
املتوســط ،ويتضمــن أحد عشــر
فصــا ،تطــرق فيها املؤلــف الى
مختلف املراحــل احلياتية واملهنية
للرائــد الصحفي الراحل شــاكر
إسماعيل منذ الوالدة حتى املمات،
حيــث تناول الفصــل األول الوالدة
والنشأة حتت ظالل احلرمان.
وركز فــي الفصل الثاني على األدب
والقصة التي كانت باكورة مشواره
قبل إمتهــان العمــل الصحفي،

غالف الكتاب
بينمــا تناول الفصــل الثالث عقد
اخلمســينيات من القرن العشرين
بإعتباره عقد التحوالت املهنية في
مســيرة الراحل ،فيما كان الفصل
الرابع مكرســا حلقبة الستينيات
بإعتبارها مرحلة النضج االحترافي،
وحتديدا في جتربتي جريدتي (امللعب)
و(املالعــب) ،ومتناقضــات العالقة
مــع رفيق دربــه الراحــل ابراهيم

حوار

اســماعيل ،بينمــا كان الفصــل
اخلامــس حلقبة الســبعينيات في
رحــات العمــل الشــاق واالبداع،
وفي الفصل الســادس سرد املؤلف
مســيرة األلقــاب والصراعــات
واملواقف في حياة شاكر اسماعيل،
وخصص الفصل السابع عن السفر
والرحــات الصحفية واالنطباعات
التي سجلها شاكر اسماعيل.
ثم كــرس املؤلف الفصــل الثامن
فــي جولة حرة في مقــاالت الرائد
الصحفي شــاكر اســماعيل في
مختلف شؤون الرياضة والصحافة
واحليــاة ،كمــا كرســت الفصول
األخــرى جلوانب وحقائــق وذكريات
خافية في مسيرة شاكر اسماعيل
بكل مــا حتتويه من غرائب وطرائف
وصبغة درامية ،مع انطباعات وآراء
أفراد عائلته في إضــاءات وجدانية
عن حياته وما كتب بحقه من قبل
نخبة مــن اإلعالميــن الرياضيني،
كما يتضمن الكتــاب صورا ووثائق
نــادرة متعلقــة بجوانــب حياتية
ومهنية عديدة عن الفقيد الراحل.

ايضا حتت ضغط واضح.
عباس ،كشــف انه جدد عقده
في العمل بنادي اكادميية الوصل
اإلماراتي للموسم الثامن على
التوالــي ،مبينا انــه يعمل في
االكادمييــة إلى جانــب املدرب
خلفــان عبد اهلل وهــو حارس
مرمى اإلمارات والوصل ســابقا،
مع مدربان من البرازيل ،ويشرف
على مدربي حــراس املرمى في
النادي اجلزائري ياسني بن طلعت
الــذي ذاد عن شــباك املنتخب

اجلزائري فــي مونديال  1982في
إسبانيا.
وبني ان نتائج الفريق في املوسم
احلالي كانــت مثالية جدا ،فقد
حقــق العديد مــن النجاحات
منها الفــوز ببطولة دانون التي
اقيمت في اإلمارات مبشــاركة
فرق مــن أوروبا لفئــة حتت 13
سنة ،وحصل الفريق على املركز
االول فــي دوري اإلمــارات فئتي
 12و 13ســنة ،وفاز ايضا بلقب
بطولــة مجلس دبي ،وســيبدأ

فريقه مطلع شــهر آب املقبل
اســتعداداته للمشــاركة في
بطولة مجلس دبي التحضيرية.
وتابــع انــه قدم حــارس مرمى
ملنتخب الناشئني اسمه مبارك
طــارق الذي كان العــب بالكرة
الطائرة ،حيث مت متابعته برفقة
الكابنت ياســن بن طلعت ليتم
تقدمي تقريــرا إلــى إدارة النادي
بشــأن انتقالــه مــن فعالية
الطائرة إلــى حراس مرمى فريق
القدم ،فيما قدم ايضا ســهيل
عبد اهلل ملنتخب شباب اإلمارات
الذي يســتعد للمشــاركة في
نهائيات آسيا.
وبني املدرب احملترف إلى ان هنالك
تعاونا كبيــرا مــن إدارة النادي
مع املدربــن وكذلك من االهالي
الذين يحرصون على مشــاركة
ابناءهــم فــي فــرق االكادميية
والفئــات العمرية بالنادي ،وهذا
يســهم في اكتشاف الطاقات
الواعدة.
واوضــح ان املــاكات التدريبية
العاملة في تدريب حراس املرمى
باإلمارات قدمت العطاء الكبير
وتواصل مســيرتها االحترافية
بنشــاط بينهــم قاســم ابو
حديد وصــادق جبر مدرب حراس
مرمى شــباب نادي دبي ومحمد
عبد اللطيف في فــرق الفئات
العمرية بنادي اإلمــارات ونوري
عودة في فــرق الفئات العمرية
بنادي عجمان وعمر أحمد الذي
يعمل في تدريــب الفريق األول
بنادي عجمان.

 7مواجهات في الجولة  35لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قلب فريق الصناعات الكهربائية
تأخره الــى فوز ثمــن على فريق
احلســن في املبــاراة التي جرت
بينهما امس فــي ملعب التاجي
في مســتهل انطالق اجلولة ()36
من دوري الكرة املمتاز ،تقدم فريق
احلسني بهدف السبق في الشوط
االول ،وفي الشــوط الثاني سجل
فريق الصناعات هدفني ليخطف
نقاط املباراة الثالث.
وتتواصل منافســات اجلولة اليوم
باقامة  7مواجهــات منها ،ففي

قمة مباريات اجلولة يتقابل فريقا
النفــط وضيفه الشــرطة على
ملعب الصناعة ،ويحتضن ملعب
الشــعب الدولي مبــاراة الزوراء
وضيفه الســماوة ،ويشــد فريق
امانة بغداد الرحال صوب محافظة
البصــرة للقاء فريــق امليناء على
ملعب املدينــة الرياضية ،ويحل
فريق القوة اجلوية ضيفا ً ثقيالً على
فريــق احلدود في ملعــب التاجي،
ويضيــف ملعب عفــك االوملبي
ديربي الفرات االوسط الذي يجمع
اجلاريــن فريــق الديوانية وضيفه

فريــق كربالء ،وفي ملعــب الزبير
ســيقام ديربي محافظة البصرة
الذي يجمع البحري ونفط اجلنوب،
ويضيف ملعب ميســان الدولي
مباراة الفريقني الشــقيقني نفط
ميســان ونفط الوسط ،وتختتم
منافســات اجلولة غــدا االربعاء
باقامة املباراتــن املتبقيتني ،ففي
االولــى يتقابــل فريقــا الطلبة
والنجــف على ملعب الشــعب
الدولي ،وفي املبــاراة الثانية التي
يضيفهــا ملعــب التاجي وجتمع
فريق الكهرباء وضيفه زاخو.

مواهب المالكمة تحرز كأس الناشئين
البصرة  -حيدر عبد الجليل*
توج فريق املركز الوطني للموهبة
الرياضيــة بالقب بطولــة اندية
العراق للمالكمة لفئة الناشئني،
التــي اختتمت منافســاتها على
حلبــة قاعــة اللجنــة االوملبية
مبحافظــة البصــرة  ،واســتمرت
خلمسة ايام مبشــاركة  270العبا

ميثلــون  83ناديــا مــن مختلــف
احملافظات العراقية .
وجاء تتويج املركــز الوطني فرقيا
بفارق كبير عن اقرب منافســيه اذ
تفوق ب  55نقطة مقابل  26نقطة
لنــادي اخلطوط الذي حــل باملركز
الثاني في حني احتل نادي احلسنني
املركز الثالث برصيد  17نقطة .

تفوق موهوبو املركز الوطني فريقا
جاء بعد تفوق العبيه باملنافسات
الفردية بعد ان حصدوا  11ميدالية
متنوعة  ،منها  6ذهبية و  3فضية
و 2من البرونز.

falahalnasser@yahoo.com

أقصى الطموحات
كرة القدم في مونديال روسيا ،تقدم الدروس الكثيرة،
وباســتثناء البرازيل التي حققت أمــس الفوز بثنائية
وعبرت إلى ربع النهائي ،نــرى الكبار مبن فيهم حامل
اللقب أملانيــا يودعون ،يا خســارة ،لكنهم يتعلمون
الــدرس ،يحرصــون على البــدء من جديــد ،الكبوة
التــي يتعرضون لها ،تكون لهم نصــرا ً في القادم من
املشــاركات ،وبرغم وداعهم املبكر ،يشــعرون باحلزن
بديهيــا ،الن طموحاتهــم كانت ترنو نحــو التتويج
بالكأس املونديالية!.
يتعدى طموح النجوم احراز اللقب العاملي ،بل لديهم
األمل فــي الفوز بــكأس الهداف ،ال ســيما لالعبي
الهجوم كرونالدو الذي ســجل  4أهداف كانت كفيلة
بالزيادة لو أستمر البرتغال في املنافسة!.
ســيعملون ،على اســتخالص العبر من التجربة في
روسيا ،ليبدأو عهدا جديدا من التحضير ملونديال قطر
 ،2022عسى ان تكون النسخة املقبلة برقم  22إيذانا
ببدء عصر كروي جديد للعرب!.
يقول الكاتــب الصحفي الرياضــي ،الكويتي ،مبارك
الوقيان :بعــض اإلداريني يعتبر مجرد تقدمي عرض جيد
في النهائيات ،حتى إن خسر املنتخب ،إجنازا ً كبيراً!
ومع األســف ،إن هذه أقصى طموحات البعض ،على
الرغــم من أن الدول العربية متتلــك جميع اإلمكانات
تؤهلها لتحقيق أفضل النتائج،
املادية واإلدارية التــي ّ
ولكن يجــب أن نط ّبق االحتراف الفعلــي من جميع
يتحمل الالعبون
جوانبه ،وليــس ما نراه حالياً ،كمــا
ّ
أيضا ً املسؤولية ،فحالة عدم االنضباط والفوضى التي
ينتهجها بعضهم تنهي الكثير من اجملهودات ،ويجب
عدم التغاضي عــن هذه التصرفــات ،بينما يجب أن
يختفي أسلوب احلياة العادي متاما ً في حالة االحتراف
التي تتطلب تضحيات كثيــرة وكبيرة يجب أن يصل
إليها الالعب العربي.
املؤكد أنه متى ما شعر الالعب بأهمية دوره الذي يقوم
به ،وبدأ مرحلة جديدة من حياته حســب مواصفات
الالعــب احملتــرف احلقيقــي ،مــع اهتمــام إداري من
املسؤولني ،ووضع اســتراتيجية واضحة متتد سنوات
مبدؤها العمل اجلماعي ،سيكون لدينا في ذلك الوقت
منتخبات قوية تقارع املنتخبات العاملية ،وحتصل على
نتائج مختلفة متامــاً ،وتصل إلى مراحل متقدمة في
كرة القدم.

«تركي» يحاضر لحكام الهدف
بغداد ـ هشام السلمان*
افتتحت يــوم امس فــي العاصمــة بغــداد الدورة
التحكيميــة الدولية بكرة الهدف للمكفوفني والتي
تستمر اسبوعا واحدا ..وأعلن عضو املكتب التنفيذي
للجنــة الباراملبيــة الوطنية العراقيــة رئيس االحتاد
العراقــي لكرة الهدف للمكفوفني ســعد عبد اجمليد
الصاحلي ان العاصمة العراقية بغداد تستضيف حاليا
الدورة التحكيميــة الدولية بكرة الهدف باشــراف
احملاضــر الدولي احلكم التركي بولنــت كيمون والذي
وصل يوم امس االول الى بغداد .وقال الصاحلي ان الدورة
بدأت يوم امس وتســتمر لغاية السادس من من شهر
متوز اجلاري في فندق بغداد ونادي وسام اجملد ومبشاركة
 12شخصا يتلقون محاضرات نظرية وعملية.

* إعــام دائــرة شــؤون االقاليم
واحملافظات

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

أول العب عربي يحرز لقب شباب العالم بمبارزة الكراسي

زين العابدين غيالن :أعتز بإنجازاتي في فيرونا وأولمبياد ريو 2016
بغداد ـ سلمى ُ
الجميلي*
املبارزة هــي لعبة متتاز بــروح التحدي,
تُأجج في الروح القوة وحتفز على التركيز
والدقة ..نشــأتها عامليا كانت عام 1954
في ســتوك ماندفيــل بانكلتــرا ..اما
دخولها لأللعــاب الباراملبية فكان خالل
دورة رومــا  ,1960اعتمدت اللعبة محليا ً
اواســط عام  1985لكنها بقيت فقيرة
االجنــاز حتى الاللفيــة الثانية حني جتدد
جيلها الذين بفضلهم باتت من االلعاب
الباراملبية صاحبــة االجناز ..زين العابدين
غيالن هو من اجليل الذيــن عززوا مكانة
اللعبة بني الدول ومتكن من ترك بصمته
بأكثر من حدث عاملي.
زين العابدين غيالن مواليد  ١٩٩١حاصل
علــى بكلوريوس علوم احملاســبة ,دخل
للرياضة كان عــام  2008عن طريق علي
حميد رئيس احتاد املبــارزة احلالي ,ومثل
اندية النصر والســام ونادي وسام اجملد
والذرى ,بطل العــراق بالفئة  Aمنذ عام
 2011حتى االن . .تــدرب على يد املدربني
ليث سلمان وجمال حسن ورحيم فالح.

* كيف توفق بــن وظيفتك والوحدات
التدريبية للحفاظ على مستواك؟
ـ هناك توافق وذلك بحصولي على تفرغ
علي أن
يومان رغم انهما غير كافيان لذا ّ
اعطي جهد اضافي خالل وحدات التدريب
من اجل احلفاظ على مهارتي في اللعب.
باالضافة الــى التعويض في العمل عن
االيام التي اكون بها في التمرين.

يعــد زميله الالعب فرج حســب األقوى
من املنافســن محليا ,أما عامليا ً الالعب
الروسي يوبزوف.
* اهم االجنازات التي حصلت عليها؟
ـ أبرز اجنازاتــي بفعالية ســاح املبارزة
والشــيش ملنافســات الفردي والفرقي
تتلخــص بذهبية الشــباب ملوســمني
متتاليني فــي ايطاليا -فيرونــا  ٢٠١٢و
 ٢٠١٤وكنت اول العب عربي ينال اللقب,
وبرونزية الدورة االســيوية انشــون في
كوريــا باإلضافة الى ثــاث برونزيات في
بطولــة ابطال العالــم بهنكاريا ٢٠١٣
وفضية هونك كونــك  2015ثم برونزية
بطولة ابطال العالم في روما .٢٠١٧
* ضمن منافســات الفرقي ..أي مباراة
كانت االصعب؟
ـ مباراتنا في الــدور االربعة مع منتخب
بولندا في بطولــة هنغاريا  ,2013والتي
لعبت مع زميلي عمار هادي وعلي سعدي
ُ
وسعد محمد العب احتياط وجميعهم
بالفئة  ,bكان املنتخب البولندي متقدم
بنتيجــة  37-40فكان علي أن أحســم

* كيف ترى تطور الرياضة الباراملبية؟
ـ بسبب قلة الدعم والتخصيص املالي
هناك تراجع في تطور الرياضة الباراملبية
وهو بسبب حرماننا من املشاركة اغلب
البطــوالت وهذا يؤدي الــى تراجع مركز
الالعــب في الرجن الدولي ليــس باملبارزة
فقط امنا معظم االلعاب.

زين العابدين غيالن
املبــاراة لننال برونزيــة البطولة واحلمد
هلل
متكنت بعد جهود من قلب النتيجة
ُ
لصاحلنا لتنتهي املباراة .43-45

* ريو دي جانيرو ماذا تعني لك؟
ـ تعنــي لي احلدث االهم وكانت التجربة
االفضــل رغــم أن احلظ لــم يحالفني
لنيل الوســام فيهــا لكنــي فخور مبا

قدمته وامتنــى ان تتكــرر للوصول الى
طموحي وهدفي بالوصول للدور النهائي
باملنافسات.

* هــل هناك دعــم كافي مــن االعالم
لكم؟
ـ الدعــم االعالمي ضعيــف جدا وغير
منصــف لنــا وإلجنازاتنا فقــط اعالم
الباراملبية داعم لنا لذلك نرى النســبة
االكبر فــي اجملتمع ال يعرفــون الرياضة
الباراملبية .

* اي االندية تشجع عامليا ومحليا ومن
العبك املفضل وجنمك الباراملبي؟
ـ كرســتيانو رونالدو هو االفضل عندي
وانا من ُمشــجعي ريال مدريد ومحليا
اتابع نادي الــزوراء .أما جنم الباراملبية هو
عمار هادي.
* هل لديك اهتمامات غير رياضية؟
ـ نعم قراءة الكتب وااللعاب االلكترونية
والعاب املغامرات باإلضافة إلى العالقات
االجتماعية التي احرص على تواصلها.
* ماذا تقول في ختام احلوار؟
ـ أشــكر كل من ســاندني وساعدني
للوصول الى اجنازي أولهم والدي احلبيب
الذي أعتبــره قدوتي ,وأشــكر الدكتور
عقيل وكل مــن يعمل فــي الباراملبية
ومدربي الكابنت رحيم فالح وكل اعضاء
احتادي الذين يســعون معنــا لتحقيق
احللــم االكبر الباراملبيــات وطوكيو هي
الهدف القادم.
* إعالم اللجنة الباراملبية
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المسرحي المغترب إسماعيل خليل ..رحلة مضنية بين

الغربة والمرض والحنين
سمير خليل
مبناسبة اربعينيته اقيمت في بغداد وبرلني
وفــي يوم واحد جلســتان اســتذكاريتان
للفنان الراحل املغترب في املانيا اسماعيل
خليل.
والراحل ملن ال يعرفه ،واحد من ابناء املسرح
العراقي االصيل ومن جيل الســبعينيات،
الفترة التي ازدهرت بكل صور االبداع وكان
ميلك قبل مغادرته العــراق رصيدا ابداعيا
علــى صعيد الكتابة واالخــراج والتمثيل
وواصل ابداعه حتى بعــد مغادرته العراق
ليرحــل عن عاملنــا بعد ان نالــه االهمال
والنسيان في وقت تكفلت برعايته وعالجه
طيلة فترة مرضه الطويلة اجلهات االملانية.
ولد اســماعيل خليل عام  1948في بغداد
وبدأت هوايتــه للفن بصورة مبكرة  ،أحس
بهذا امليــل منذ الطفولة األمر الذي دفعه
إلــى متثيل بعض املشــاهد فــي برنامج
األطفال الشهير (جنة األطفال) الذي كان
يقدمــه ” عمو زكي ” ويخرجه عبد الهادي
مبــارك عــام  1960 - 1959وكان عمــره
 12عاما  ،كما شــارك أيضا في املســرح
املدرســي عندما كان طالبا فــي املرحلة
املتوســطة والثانويــة وفي تلــك الفترة
بــدأ يتعرف علــى بعض مالمح املســرح
الكالســيكي العربــي من خــال قراءته
ملســرح يوسف وهبي ورشــاد رشدي ،في
عام 1967أسس أديب القليه جي في املركز
الثقافي السوفيتي فرقة مسرح الصداقة
واشترك اسماعيل في أول عمل مسرحي
لهذه الفرقة وكان اسمه ” املدمن “تأليف
توفيق البصري وإخراج أديــب القليه جي
وفي نفس العام أخرج مســرحية “االثول”
جلوزيف جوست وكان عمال بسيطا بعدها
أخرج مسرحية “الرهان ” إعداد سامي عبد
احلميد عن انطون تشــيخوف ثم اشترك
مــع جمعيــة اآلداب والفنون مبســرحية
اســمها ” “األشــقياء ” تأليــف وإخراج
عبد الســتار العزاوي وعرضت على قاعة
املســرح القومي حيث مثــل فيها إحدى
الشخصيات الرئيسية.
في عــام  1968دخــل اكادمييــة الفنون
اجلميلة ببغــداد وقام باخراج مســرحية
(الرجــل الرابــع) وفــي عــام  1972قدم
مسرحية (مكبث) لشكسبير كأطروحة
تخرج والتي اثــارت جدال واســعا وكادت
تطيح مبســتقبله العلمــي كونه اصر ان
يقدم املســرحية بصورة معاصرة في حني
اصر اســاتذته على عدم اخلروج عن االطر
التدريســية واالكادميية ،كما جســد دور
(ياغو) في مســرحية عطيل لشكسبير

في عام  1968دخل
اكاديمية الفنون الجميلة
ببغداد وقام باخراج
مسرحية (الرجل الرابع) وفي
عام  1972قدم مسرحية
(مكبث) لشكسبير
كأطروحة تخرج والتي اثارت
جدال واسعا وكادت تطيح
بمستقبله العلمي كونه
اصر ان يقدم المسرحية
بصورة معاصرة في حين
اصر اساتذته على عدم
الخروج عن االطر التدريسية
واالكاديمية

التــي اخرجهــا الفنان الراحــل الدكتور
فاضل خليل.
خالل دراســته في االكادمييــة انضم الى
الفــن احلديث عــام 1969
فرقة مســرح
ّ
وعمل مساعد مدير مسرح في مسرحية
” النخلة واجليــران ” كما مثل دورا صغيرا
في مسرحية ” متوز يقرع الناقوس ” تأليف
عادل كاظم وإخراج ســامي عبد احلميد،
كما اشــترك مــع الفنــان الراحل عوني
كرومــي ممثال في مســرحية (كاليغوال )
التي اخرجها عونــي  ،تخرج من أكادميية
الفنــون اجلميلــة عــام  1972وتعني في
فرقة املســرح القومي عام  1973بطلب
من ســام علي الســلطان الــذي كان
يسعى لتنشــيط الفرقة وبنفس الوقت
وباالتفاق مع األســتاذ جعفر الســعدي
أعيد تشــكيل فرقة ” املسرح الشعبي ”
بعد جتميدها الختالفات في داخل الهيئة
اإلدارية وأصبح اســماعيل سكرتيرا لها
و قدم وقتها إعماال لإلذاعة و مســرحية
صينية فــي يوم املســرح العاملي ،انتقل
عام  1973إلى فرقة ” مســرح الشــباب
املعاصــر ” أعد وأخرج فيها مســرحية ”

العاصفة ” لشكســبير بعد توقفه عن
العمل في الفرقة القومية وقطعت عنه
اخملصصات خلالف مــع مدير الفرقة آنذاك
صفوت اجلراح وبعد تعيني املرحوم الفنان
طعمــه التميمي مديرا جديــدا للفرقة
كلفه بتنشــيط (املســرحيني الشباب )
داخل الفرقة القومية ومبناسبة يوم املرأة
العاملي قدم مســرحية ” بيــت الدمية ”
البســن إعدادا وإخراجا متثيل منــاء الورد
وأفراح عباس وعبد الستار البصري وبعد
تغييــر الفنان طعمه التميمي عام 1977
كلف اسماعيل من قبل محسن العزاوي
مدير الفرقة اجلديد بإخراج مســرحية ”
الكنطرة ” إعداد طه سالم وهي مسرحية
معــدة لألطفال وقد القت صــدى كبيرا
وتصدرت صور املســرحية غــاف مجلة
فنون آنذاك و رشح للجائزة األولى من بني
أربعة إعمال لألطفال من قبل سامي عبد
احلميد  ،بهنام ميخائيل  ،سليم اجلزائري
ولكنها لم تقبل ألسباب سياسية ،وكان
قد شــارك عام  1974مخرجا مشــاركا
مــع الراحل عوني كرومي في مســرحية
(مبادرات عامل ) وهي نص املاني مت تعريقه
وقدم على خشــبة املسرح القومي ،كما
ســاهم في اعداد رواية الشياح للكاتب
اســماعيل فهد اســماعيل مــع فاضل
خليل وحميد حســاني وقدمت مسرحيا
بنفس االســم عام  1976على مســرح
اكادمييــة الفنون  ..في اواخر الســتينات
وبداية السبعينيات شــكل اجملددون في
املســرح العراقي وهم من جيل الشباب
انذاك (حركة املســرحيني الشباب) وكان
اســماعيل واحــدا منهم تيــارا ً وحركة
جديدين على املســرح العراقي ثورة على
كل عناصر املســرح ،التأليــف ،األخراج،
التمثيل .بفعل التأثيرات االدبية احلداثوية
على اجليــل أنذاك ،ولكونــه الزم احلداثة
والتجديد منــذ بداياته وظــل ملتصقا ً
ومتواصالً بهذا النهج حتــى في الغربة
واملنفى ذلك النهــج التجديدي احلداثوي
ذو الرؤية البعيــدة عن املعاجلة التقليدية
للنــص واألعتماد على رؤيــة خاصة في
االخراج .ومن أبرز أبناء هذا اجليل الفنانني
:صــاح القصب ،حميــد اجلمالي ،فاضل
خليل ،عونــي كرومي ،حميد حســاني،
كاظم اخلالــدي ،عبد املطلب الســنيد،
علي ماجد ،غامن بابان ،عقيل مهدي ،هاني
هاني ،فاضل الســوداني ،هــادي اخلزاعي،
وجواد االسدي و فالح هاشم  ،عزيز خيون
 ،اسعد راشــد ،غامن بابان  ،ابوذر سعودي ،
حسن عبد  ،سلمى داود  ،مناء الورد  ،نضال
عبد الكرمي ،ســعاد جــواد  ،اقبال محمد
على وســميرة الورد و شذى طه سالم و

دراسة

افراح عباس ،عــام  1979هاجر إلى اليمن
اجلنوبية هربا مــن النظــام الدكتاتوري
وهناك حيث الالمسرح أو مسرح الالشئ
عمل على انشاء مسرح حديث في اليمن
وشــكل فرقة مسرحية اســمها (فرقة
مســرح اكتوبر) ،واخرج مسرحية (امللك
هو امللك) لســعد اهلل ونوس وأعتبر هذا
العمل في وقته انطالقة جديدة للمسرح
اليمنــي اجلنوبي حتّى أن أحد النقاد كتب
حينها مامعنــاه» ان هوالء املمثلني الذين
شاهدناهم على املسرح نعرفهم سابقا ً
لكننا االن نراهم بشــكل جديــد أخر» ،
التجربــة الثانية هي مســرحية «عبيدو
والصراط» لوليد اخالصي ،أعدادا ً وأخراجا ً
ولنفس الكادر» فرقة اكتوبر» وبعدها ُقد ُم
أعمال اخرى منها  :مســرحية (الشهداء
السبعة) وهي حكاية ميانية قدمية كتبها
للمســرح الفنان املسرحي العراقي هادي
اخلزاعي عام  ،1981و(حصار بيروت) لشاكر

لعيبي حــول أحداث عــام  1982وخروج
املقاومــة من لبنان .ومســرحية (العودة
املفاجئة) عام  1982تاليف مارتن اوســلو
وترجمة سعدي يوســف ،وفي عدن كان
اســماعيل عضوا فرقة مسرحية بإسم
«فرقة مسرح الصداقة» عام  1980وتولت
رئاســة الفرقــة الفنانــة الراحلة زينب
وكانت الفرقة تضم فــي هيأتها اإلدارية
كال من الفنانني :لطيف صالح ،اسماعيل
خليل ،صالح الصكر ،أنوار البياتي ،ســام
الصكــر ،وصبــاح املندالوي .ونشــطت
هــذه الفرقــة وقدمت باكــورة أعمالها
بـمسرحية «مغامرة رأس اململوك جابر»
لســعد اهلل ونوس واخراج الفنان لطيف
صالــح .وأعقبت هذا العمل مســرحية
«األم» لبرشــت التــي أخرجهــا الفنان
سالم الصكر ،وتثمينا ً للجهود والتجارب
املســرحية الناجحة في عدن بادرت وزارة
الثقافة والســياحة اليمنية بأرســاله

شعر

كلما رأيتك

قصيدة النثر العراقية..

كريم جخيور

خصوصية وفرادة وإشراقات
سعد جاسم
بال شــك؛ إ َّن الشــعرية العراقيــة – وكما
هو معروف عنها – هــي دائمة النزوع نحو
االكتشــاف والتجريب واملغامــرة والبحث
عن امناط واشــكال وجتارب وتيارات شعرية
جديدة  .وكما حدث ان قامت هذه الشعرية
فــي اربعينيات القرن املنصــرم؛ ومن خالل
ماس ّمي بالشعر احلر او الشعر احلديث
رواد ُ
بثورتهــا الشــعرية الكبرى التــي احدثت
تغييرا ً رؤيويا ً وشــكالنيا ً في بنية الشــعر
العربي؛ كذلك كان االمر بالنســبة لها مع
مااصطلح عليه بـ (قصيدة النثر)  .حيث قام
عدد من شــعرائنا ومترجمينا وكتابنا ومن
خالل جتاربهم القرائية اوال ً والترجمية ثانيا ً
ً
ثالثــا بقراءة وترجمة مجموعة
واالكادميية
من النصــوص واملقاالت والدراســات التي
تتناول (قصيدة النثــر) االوربية واالمريكية
وغيرها .
وال ننســى اطــاع شــعرائنا املبكر على
جتارب بعض الشــعراء العرب الذين كانت
لهــم جتاربهم االولــى في قصيــدة النثر
ومنهم الشاعر الراحل (انسي احلاج) وبيانه
الشــعري الذي نشــره في ديوانه املوسوم
(لــن) والذي كان له اثــره وصداه في جميع
االوســاط الثقافيــة العربية آنــذاك  .وإذا
ماتأملنا واقع قصيدة النثر العراقية تاريخيا ً
ورؤيويا ً فسنرى ان التجارب املبكرة لشعراء
مثل (روفائيل بطي ومراد ميخائيل وحسني
مردان) تأخــذ صفة الريادة االولى  ...وكذلك
جتارب الشعراء الستينيني :سركون بولص
وفاضل العزاوي وصالح فايق وأنور الغساني
واالب يوسف ســعيد وعبد القادر اجلنابي
كان لها فرادتها وخصوصيتها في قصيدة
النثر العراقيــة  .ومن ثم نضجت وترصنت
وأشرقت قصيدة النثر العراقية في مرحلة
السبعينيات من خالل جتارب الشعراء (زاهر
اجليزاني ورعد عبد القــادر وخزعل املاجدي

اسماعيل خليل

إلــى دورة تدريبية في بلغاريــا عام 1987
وهي دورة تخصص في االخراج املســرحي
حيث قام هناك باخراج مســرحية (عرس
الدم) للشــاعر االسباني لوركا ،و ُقدم هذا
العمل في معهد الفيتس وكان اطروحة
للتخــرج ،وبعــد عودتــه لليمــن
أخرج
ُ
مســرحية (الفيل ياملك الزمان) لسعد
اهلل ونوس عام  1991وشــارك هذا العمل
في مهرجان قرطاج املســرحي ،وفي عام
 1995قد ُم عمالً مسرحيا ً بعنوان (أبو حيان
التوحيدي) أعداد قاســم محمد وهشام
علي وأســماعيل خليل ،ومع االسف فان
كال العملني «الفيل ياملك الزمان» «وأبو
حيان التوحيــدي» ،عرضا خارج اليمن في
بعض املهرجانات وبأســماء اخرى ،أي أن
األعمال قد ن ُســبت إلى غيــر مخرجها
الذي هو أســماعيل خليل،غادر إلى املانيا.
في عام  1996واســتقر في مدينة برلني،
وقــام هناك ومبشــاركة لطيــف احلبيب
بتأليف كتــاب بعنوان (املســرح املغيب
شاهد على العصر) عن الفنان املسرحي
العراقي املغيــب كاظم اخلالــدي  .وفي
ُ
عام 2001
شــارك مع صالح كاظم وبكر
رشــيد باقامة مهرجان املسرح العراقي
في املنفى على مســارح (ديرويركشتات
كيلشــرين) وهو أول مهرجان مســرحي
عراقي في املنفى االملانــي حتديداً ،اعلنت
 14فرقة اشــتراكها في املهرجان ولكن
البعــض لظــروف ذاتيــة منعتهم من
احلضور من فرنسا أمريكا انكلترا وكثفت
العروض إلى تســعة عروض توزعت على
أربعة أيام  ,ورغــم املعوقات الكثيرة كلل
املهرجان بالنجاح  ،حضراملهرجان  27فنانا
من مخرجني وممثلــن وكذلك حضر عدد
من النقاد والصحفيني ،بعد هذه الرحلة
الطويلة املضنية وقــع الراحل بني انياب
املرض وظــل عليال حتت رعايــة احلكومة
االملانية حتى وافاه االجل صبيحة اخلامس
عشــر من ايار املنصرم ليتطوع اصدقاؤه
في برلني بنقل جثمانه الى العراق ليوارى
الثــرى يوم اخلامس والعشــرين من نفس
الشــهر  .الراحل رحمــه اهلل كان يدعو
حلرية االبداع عموما واملســرح خصوصا
وان يكون بعيــدا عن الهيمنــة واالدجلة
والتبعية ،الن املسرح عالم ابداعي يعتمد
احلرية في كل شيء وعندما يكون الفنان
حرا فانه يســتطيع التعبيــر عن دواخله
باريحية وحرية مما يضفي جماال ويجسد
وظيفة الفن واملســرح ومــا يعبران عن
االنســان وحياته لذلك كابد اســماعيل
الغربة واحلنني واملرض لكي ميارس قناعاته
وبدون وصاية احد االمر الذي آمن به حتى
حلظاته األخيرة.

سعد جاسم
وعقيل علي وكمال سبتي وحميد قاسم
وعبد احلســن احليدري) وغيرهم  .وال ابالغ
اذا قلــت ان قصيــدة النثــر العراقية قد
اصبحت اكثر رســوخا ً ونضجا ً وقوة ورؤية
في مرحلة الثمانينيات التي كانت مرحلة
وفترة محتدمة ومصطخبة كونها كانت
ســنوات حرب ومــوت ورعــب وديكاتورية
وأذكرعلى ســبيل املثــال الاحلصر جتارب
الشعراء( :محمد مظلوم وباسم املرعبي
ودنيا ميخائيــل وناصر مؤنس وطالب عبد
العزيــز وعبد الزهرة زكــي وجمال جمعة
ومحمد تركي النصــار وفضل خلف جبر
وحســن النواب وســعد جاســم وصالح
حسن ووسام هاشم وزعيم نصار وسهام
جبار وكرمي شــغيدل وعبد احلميد الصائح
ومنــذر عبد احلر ورعد فاضــل وعلي البزاز

وخالد البابلي وعبد العظيم فنجان وعادل
مــردان وجناة عبد اهلل وعلي االســكندري
وشــاكر مجيد ســيفو وزهير بهنام بردى
وعالوي كاظم كشيش وجمال جاسم امني
ونصيــف الناصري)  .وكذلك كان االمر في
مرحلة التســعينيات فقد اخذت قصيدة
النثر العراقية تنفتح على جتارب مختلفة
ونصوص نافرة ومحتدمــة ودامية كونها
كانت فترة (احلصار االقتصادي) االسود؛ وقد
شــهدت والدة اسماء وجتارب جديدة كانت
لها نصوصها املهمة واملؤثــرة واملتفردة .
وأذكر منها الشعراء( :سلمان داود محمد
وكواللة نوري وحســن علي يونس وخالد
مطلك وريــاض الغريب ومــازن املعموري
وفالح عــدوان والراحل احمــد آدم وجمال
علي احلالق وســام دواي والراحل حســن
الســلطاني وفليحة حسن وماجد حاكم
موجد ورعد زامل وباقر صاحب واحمد عبد
السادة وهشام العيسى وصادق الطريحي
وعمار املسعودي والراحل عبد االمير جرص
وعبد اخلالق كيطان علي خصباك وصباح
محسن) .ثم اخذت قصيدة النثر العراقية
ترسخ وجودها النصي
في االلفية اجلديدة ّ
والرؤيــوي املغاير واخملتلــف وتتمخض عن
جتارب وشعراء اذكر منهم:
(علــي وجيه وعمر ّ
اجلفــال وعلي محمود
خضير ومعتز رشدي وكاظم خنجر وعمر
الســراي وصابرين كاظم واحمد ضياء ورنا
جعفر ياسني وحسام الســراي وعلي تاج
الدين وعلــي رياض وابتهــال بليبل وفريد
دوهان ووسام علي ومحمود جمعة وايهاب
شــغيدل وابراهيم املاس ومهند اخليكاني
وآالء عادل وأمنار مردان وشــروق املرسومي)
الذين لهم اشتغاالتهم النصية التي لها
اشــراقاتها الشــعرية التي ساهمت في
دميومة وارتقاء وألق قصيدة النثر العراقية
التي اكــدت حضورهــا في الشعـــرية
العربية.

كلما رأيتك
أقول؛
هل رأيتم من قبل
قصيدة متشي
قصيدة تضحك
قصيدة ترقص
و تطير
قصيدة متطر
قصيدة ببنطال جينز
ونظارات شمسية
قصيدة تكتب نفسها

أيتها األميرة احللوة
فماذا تركت لنا
نحن الشعراء
حتى نكتبك
صورة
أريدها صورتك
رغم اني أعرف
أن الصور كثيرة
وهي بعدد النجوم
ولكنني أقضي الليل
أرقب واحدة
تنبض في خيالي
أريدها

حتى أتأكد أن خيالي
ال يكذب أبدا
وأريدها
حتى أرى
روح اهلل تلك التي
نفخها في طينتك
اريد ان اراها
كيف تتأنق وترقص
وكيف تضحك
وهي تأخذ صورة
ليأتلق اجلمال
على كوكبنا األرضي
بعد أن تكاثر عليه السواد

ترجمات

قصائد للشاعر التشيكي فاتسالف نزفال
ترجمة عبد الوهاب الملوح

ّ
سيجف ذلك.
ال تيأس يا أخي

البيضة
كما السماني تضع البيض شتاء،
ّ
أحط كلمة حذو أخرى ألجعلها ُم ّ
قفاة؛
سيخلِق من كل واحدة منها عصفورًا.
ال حتدثوا ضجيجا إذًا،
فسوف يبدأ التغريد

ّ
الصفارة
خضم العشقيات الشهيرة وامللوك
في
ّ
ّ
بصفارة
كما "جيــوت"* كنــت ألهــو
صغيرة؛
تنبت زهرات الربيع في احلديقة،
أحس نوستاجليا احلب.
أما أنا فكنت ّ

ّ
السكر
ّ
جتمل املطبخ
السكر زهرة الربيع ّ
سوف يذوب الثلج في ماي ملء طاسات؛
رؤيا مذابة وقت اليقظة،
عذوبة عابرة،
عذوبة كل يوم.

املالك احلارس
رغم أن الهواء فاتر؛
احلمى تعبث في سريرك،
كانت ّ
يح ّوم فوقك املالك احلارس،
يد ّثر جسدك بالقبالت من القدمني حتى
الفم.
أوه!
يختفي املاكر حني تستفيق عند الصباح
يختفي عبر السقيفة.
فال تستغرب حني يصبح عندك فتاة
أن تدرك أن املالك ليس حارسا!
لقد حدثني هذا الصباح عن فتاة خانها
في احلب.

املطرية
يحب متفائل أن يحملك في روحه،
ّ
آه ،أيتها املطرية!
صباح شمسه مشرقة،
يسقط املاء عند املساء،
فإن تب ّللت حتى العظم؛

*جيــوت :عــازف صفارات مشــهور في
األساطير التشيكية
---------------------------------------ولد نزفــال فــي  26مايــو  1900وتوفي
فــي  6أبريــل  .1985وهو شــاعر وروائي
ومترجــم تشيكوســلوفاكي كانت له
عدة لقاءات مع أندريه بريتون .وتولى إدارة
قسم الفن الســينمائي بوزارة الثقافة
التشيكوســلوفاكية ،وهو من املثقفني
البارزين في الثقافة العاملية.
عام  1924أمت فاتســاف نزفــال صياغة
بيان الشــعرية الذي يقطع مع الشــعر
البروليتاري وينطلــق به من حيث انتهى
شــاعر تشيكوســلوفاكيا األكبر كاريل
ّ
وليضخ هذا الشعر بالفرح
هاينيك ماشا،
والفانتازيا واحلياة العاطفية ُمجدا الشعر
الصافــي من خــال اللعــب بالكلمات
اجلميلة والســخرية والصور اخلالية من
اإليديولوجيا واألفكار املتطرفة.
وبتأسيســه جلماعة "الشــعرية" أعاد
نزفال الشعر التشيكي إلى حضن احلياة
واحلرية،
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سالم مكي

دعوى أجر المثل في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد
الحميري

الفقد في ظروف يغلب
معها الهالك وموقف
محكمة التمييز

قبــل أيام صدر قرار متييــزي مهم ،بخصوص
معاجلة حــاالت الفقدان واآلليــة التي يتم
مبوجبها احلكم باملوت احلكمي على املفقود.
ففي الســابق ،كان االجتاه التمييزي ،يتمثل
بتطبيق الفقرة ثانيــا من املادة  93من قانون
رعايــة القاصريــن ،التي اشــترطت إلعالن
وفاة املفقود مرور مدة  4ســنوات على اعالن
الفقد .وهذا يعني ضرورة نشــر اعالن الفقد
قبل اتخاذ إجــراءات القيمومة في الصحف
احمللية وبخالفه ،فال تســري املــدة القانونية
ما لم ينشــر في الصحف ،أي مبعنى تطبيق
معنى اإلعالن املشار اليه في املادة أعاله .اما
االجتاه اجلديد الذي جاء فــي القرار التمييزي
الصادر بالعــدد  /19الهيئــة العامة2018 /
الذي جــاء مختلفا عــن االجتــاه التمييزي
الســابق ،الذي اقتصر في اعالن وفاة املفقود
مرور  4سنوات ،فقد أشــار الى الفقرة ثالثا
من املادة ،93وهي التفاتة مهمة من احملكمة
املوقرة التي طبقت القانون بشــكل سليم،
حيث ان الثابت مــن أوراق الدعوى ان املفقود
املراد احلكم مبوته ،اختطف من قبل مسلحني
مجهولني في منطقته ولم يتم العثور عليه
حلــد االن .بالتالي ،فإن هــذه الظروف ينطبق
عليهــا نص الفقرة ثالثا ،حيــث انها ظروف
يغلب معها هالك املفقود وهذه الظروف هي
سنتان وليست أربع سنوات ،وهي التفاتة من
املشرع ،ملراعاة احلاالت اإلنسانية التي تخلفها
تلك الظروف ،ومحاولة إيجــاد وضع قانوني
وشرعي ســليم لزوجة املفقود .واجلميل في
هــذا القرار انه لــم يلتفت الى النشــر في
الصحف الرسمية وال اإلشــارة الى مسألة
الفقــد ،وهي مســألة كان االجتاه الســابق
للمحكمة يتشدد فيها او يعد ان عدم اإلعالن
فــي الصحف يــؤدي الى عدم ســريان املدة
القانونيــة العالن الفقــد .وبرغم ان احملكمة
أصدرت حكمها بناء على الفقرة ثانيا ،لكنها
توصلت الى النتيجة نفسها وهي اعالن موت
املفقود وهو ما أشار اليه القرار التمييزي .ان
هذا القرار ،يأتي ضمن جهود مجلس القضاء
األعلــى في إيجاد أرضية قانونية اقل تعقيدا
واكثر تســهيال لكون الشريحة املستهدفة
من هذه املواد القانونية هي شــريحة تعيش
أوضاعــا اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة،
فحاولــت احملكمة هنا ،التقليــل من معاناة
هذه الشــريحة ،مع عــدم مخالفة القانون
والشرع.

هي الدعــوى التي تقام من قبل
املالك على شــاغل العقار الذي
اشــغله من دون مسوغ قانوني
حيث تطلع احملكمة على سند
التسجيل العقاري او القسامات
الشــرعية والنظاميــة اذا كان
العقار يعود ملورث املدعي للتأكد
مــن اخلصومة ثم االســتماع
الى اقوال املدعى عليه فيســأل
عــن املدعــى عليه عــن تاريخ
اشغاله للعقار وعن صفة هذا
االشغال فاذا اجاب انه مستأجر
يكلف بإثبات دفعه هذا بالبينة
املعتبــرة قانونــا وبالتفصيل
الذي اوضحناه فــي دعوى منع
املعارضــة وهذه الدعوى ال تقام
من قبــل مالك العقار فقط بل
ميكن ان تقام من قبل مستأجر
عقــار بعقد صحيــح على من
حرمه مــن االنتفاع به فاذا كان
الشخص الذي حرمه هو املؤجر
فليس لــه في هــذه احلالة اال
طلب فســخ العقد او انقاص
االجرة وفي دعــوى اجر املثل قد
يدفع املدعى عليه دعوى املدعي
بان املدعي قد اباح له استغالل
العقار او انه مشتري للعقار او
انه فالح فهنا ترد دعوى املدعي
اذا اثبت املدعــى عليه ذلك الن
اجر املثل يدور مع الغصب وجودا
وعدما ولكن هذا ال مينع املدعي
من اقامة الدعوى ذاتها للفترة
الالحقة الن دفع املدعي املذكور
املتعلق باإلباحة يكون قد انتهى
باملطالبة القضائية
وهناك اكثر من نــوع من انواع
دعاوى اجر املثل وهي:
النــوع االول  :الدعــوى التــي
تقوم على االجنبي (الشــاغل
للعقار) من قبــل املالك فبعد
التأكد مــن اخلصومة واالطالع
علــى مستمســكات الدعوى
واالستماع لدفوع املدعى عليه
واالنتهــاء مــن اثباتهــا تتجه
احملكمة الــى اجراء الكشــف
على العقار بداللــة خبير فني
(مساح) وخبير قضائي مختص
لتقدير اجر مثــل العقار خالل
الفتــرة املطالب بهــا  ..اذا كان
املدعــي (املالك) ميلــك العقار
على وجه االســتقالل  ..اما اذا
كان املدعي هو احد الشــركاء
املالكني للعقار فانه يســتحق
اجر املثــل بقدر ســهامه في

العقار موضوع الدعوى وانه في
النــوع االول من هــذه الدعاوى
اذا كان الشــاغل غاصبا للعقار
يشــترط عدم علــم وموافقة
املالك باإلشغال وانه لم يتسلم
بدالت االيجار سابقا ولم يصدر
منه اي تصرف يدل على رضائه
بإشــغال الدار وهذه مســالة
وقائع تقدرها محكمة املوضوع
وعليه اذا سلم الشاغل العقار
الى املالك خاليا من الشواغل او
بعد اقامته دعوى منع املعارضة
واكتســاب احلكــم الدرجــة
القطعية فان املاك في احلالتني
يســتحق اجــر املثل عــن مدة
االشغال السابقة.
النوع الثاني  :الدعوى التي تقام
من قبــل احد الشــركاء على
الشركاء االخرين فاذا كانت دار
ســكن او قطعــة االرض تعود
الى الشــركاء او الى مورثيهم
او انها مشــغولة او مستغلة
من قبــل بعض الشــركاء من
دون البعــض االخــر فيحــق
للشــركاء غير املستفيدين من
السكن ان يطلبوا اجر املثل من
الشــركاء االخرين املستفيدين
مــن الســكن او االســتغالل
بإقامة دعــوى اجر املثل عليهم

لالستفادة من ســهامهم في
تلك الــدار او القطعة بوصفها
جزء من تركة مورثهم وفي هذه
احلالة يكون تقدير اجر املثل من
قبل خبراء و حســب استحقاق
الشــركاء ويطــرح اجــر مثل
سهامهم بوصفها حصصهم
بامللك والباقــي يلزمون بدفعه
الى شــركائهم غير الشاغلني
للملــك املشــاع  .وهنــا تثار
مسالة وهي انه اذا كان العقار
عبارة عن دار مشغولة من قبل
زوجة املتوفــي او زوجة املتوفي
والقاصريــن ففي هــذه احلالة
يقدر اجر املثــل مبا ال يتجاوز 1%
مــن القيمــة الكليــة املقدرة
من قبــل دوائر ضريبــة العقار
وهذه احلالــة تختص بالعقارات
املســتغلة كدور ســكن فقط
وهــذا حســب احــكام القرار
(1041في 1982/8/17
النــوع الثالث  :الدعــوى التي
تقام من املالك مشــتري العقار
على البائــع حيث انــه اذا باع
املالك العقار الــى الغير فيلزم
بتسليم املبيع حال امتام عملية
التســجيل في دائرة التسجيل
العقــاري اخملتصــة اال اذا كان
هناك اتفاق بني البائع واملشتري

على امهال البائع مدة مناسبة
لتســلم العقــار فــاذا انتهت
املــدة يكــون ملزما بتســليم
املبيع ويكون بعكســه غاصبا
للعقار ويســتحق املالك اجلديد
اجر املثل طيلة مدة االشــغال
بعد انتهاء املــدة املتفق عليها
ســابقا وفي هــذه احلالة تقام
دعــوى منع التعرض لتســليم
الدار ومن ثم املطالبة باجر املثل
امام محكمــة البداءة اخملتصة
ويحسب اجر املثل مبعرفة خبير
قضائي تصحبــه احملكمة عند
اجــراء الكشــف املوقعي على
العقار وهذا حتقيق للعدالة فال
يعقــل ان يتســلم البائع ثمن
العقــار ويبقى شــاغال ويحرم
املشتري من الثمن والعقار معا.
النــوع الرابــع  :الدعــوى التي
تقام علــى العقــارات التي مت
اخالؤها مبوجــب احكام صدرت
من محاكــم البــداءة مبوجب
احكام قانون تعديل قانون ايجار
العقار ذو الرقم  25لسنة 1996
فهنا يســتحق املالك اجر املثل
من اليوم الذي يحــدده موعدا
للتخليــة كان يوجــه املدعي
(املالك) انــذارا الى املســتأجر
ويحدد فيه يوم  2011/1/1موعدا

للتخلية وتســليم العقار وان
املســتأجر امتنع عن التسليم
واقيمت عليه دعوى وصدر حكم
بالتخليــة واكتســب الدرجة
القطعية فهنا يستحق املالك
اجر املثل من يــوم  2011/1/1اي
اليوم الــذي عني موعدا لتخلية
وهناك مــن يرى انه يســتحق
اجر املثل من تاريــخ صدور قرار
بالتخليــة اال اننا مع الرأي االول
حيــث ان العالقــة العقديــة
(االيجارية) بني املؤجر واملستأجر
قد انتهت مبجــرد توجيه االنذار
وتبليغ املستأجر به.
النــوع اخلامــس  :الدعوى التي
تقام علــى املســتأجر للعقار
مبوجب احكام قانون ايجار العقار
املرقم  87لسنة  1979وذلك في
حالــة احلكم بتخليــة املاجور
وبعد انتهاء املهلــة القانونية
املنصوص عليها فــي الفقرة(
 2من املادة  22مــن قانون ايجار
العقار اعاله )فان املالك يستحق
اجر املثل ابتداء من تاريخ انتهاء
املهلة القانونية وحلني التخلية
الفعلية للماجــور وليس االجر
املســمى باعتبــار ان العالقة
االيجارية قد انتهت بني الطرفني
 ..وميكن اجلمع في دعوى واحده

بــن االجر املســمى واجر املثل
حيــث ان املالك يســتحق اجر
املســمى في حالة وجود عقد
ايجار بني املؤجر واملستأجر سواء
كان هذا العقد حتريريا او عرفيا
يصادق عليه الطرفان ففي هذه
احلالة يســتحق املؤجــر االجر
املســمى في العقد وفي حالة
انتهاء عقد االيجار بالصور التي
اشرنا اليها اعاله فانه يستحق
اجر املثل وميكن التحول من اجر
املثل الى اجر املســمى تطبيقا
ملا قضت به املــادة  4من قانون
االثبات رقم  107لســنة 1979
التي اوجبت تبسيط الشكلية
الى احلد الذي يضمن املصلحة
العامة وال يؤدي الــى التفريط
بأصل احلق املتنازع عليه
النوع السادس  :اذا ادعى املدعى
عليه بانــه فالح فتفــاحت جلنة
الفصل فــي املنازعات الزراعية
للتحقق مــن ذلك فــاذا ايدوا
ان املدعــى عليه فــاح فتحال
الدعــوى اليهم وســواء كانت
املطالبــة باجر مثــل باقل من
سنة او بأكثر منها
النوع الســابع  :اذا قال املدعى
عليــه اني مســتأجر فتكلفه
بعقد االيجار وال تســمع البينة
الشــفوية حيث ال بد من بينة
حتريرية ألنه ال يوجد حاليا عقد
ايجار بخمسة االف دينار ولكن
تسمع اذا اقل ويسمح القانون
بالبينة الشــفوية وقت نشوء
االلتزام.
اما بالنسبة للرسم فيستوفى
رســم عن هذه الدعوى  2%من
املبلغ الذي يقدره املدعي ابتدا ًء
او مــن تقدير اخلبيــر القضائي
عند احتساب اجر املثل على ان
ال يتجاوز على  25الف دينار
امــا مــدة الطعــن فــان مدة
الطعــن في االحــكام الصادرة
من محاكم البــداءة في دعوى
اجر املثل خــال ثالثني يوما من
اليــوم التالي لتبليــغ القرار او
اعتباره متبلغــا وتخضع هذه
الدعوى لالســتئناف والتمييز
اذا كانــت قيمــة املبلغ احملكوم
به اكثر مــن الف دينار وتخضع
للتمييز فقط اذا كانت قيمة او
مقدار املبلغ احملكوم به اقل من
الف دينار وذلــك لدى محكمة
التمييز وخالل ثالثني يوما.
وتخضع للتمييز امام محكمة
االستئناف بصفتها التمييزية
اذا كان املبلغ احملكوم به اقل من
خمسمائة دينار.

المناصب العليا والتعديل الثالث لقانون المحافظات
وجدان حسين المعمـوري
أُخ ُتلِ َ
ف كثيرا ً في هذا أألَمر وتسبب
ذلك في صراعات ونزاعات بني الكتل
أملكونة جملالس أحملافظات ،منذ اليوم
أألَول لصدور القانون رقم ( ٢١لسنة
،)٢٠٠٨وكادت هذه اخلالفات( نفعية
على مامت
العلة والبواعــث)،أن تأتي ٰ
إجنــازه جماهيريا ً مــن قبل الناخب
بنفســجي املزاج ،فهناك من يدفع
باجتــاه أحقيــة مجلــس أحملافظة
باملوافقة أو أملصادقــة على تعيني
مدراء الدوائــر ألفرعية ألعاملة في
أحملافظــة ،من هــم دون درجة مدير
عــام (ذات أملرجعية اإلدارية ألوزارية
أو للجهــات غيــر أملرتبطــة بوزارة

حينها)،مؤسســن دفعهــم هذا،
على ما أوردته لنا املادة ( ٧فـ تاسعاً)
ٰ
من القانون أألَصل رقم( ٢١لســنة
 ،)٢٠٠٨كان ذلك قبــل صدور قانون
التعديل ألثاني لقانــون أحملافظات
غير أملنتظمة فــي إقليم رقم (١٩
لسنة ،)٢٠١٣وهنا أقول ،قبل صدور
قانون التعديل الثاني رقم( ١٩لسنة
 ،)٢٠١٣الســند ملطالبة اجمللس وال
حتــى أحملافــظ ،بالتدخــل بتعيني
املدراء من هــم دون درجة مدير عام
مسترشــدا ً في ذلك بنص املادة(/ ٧
تاســعاً /فـ )١،٢من القانون أألَصل
حيث رســمتا آلية تعيــن وإعفاء
بسبب
املناصب ألعليا في احملافظة،
ٍ
من أن املادة ( )١مــن القانون أألَصل

رقــم ( ٢١لســنة  ٢٠٠٨أملعدل)،قد
عرفت املناصب ألعليا ،ب( املناصب
العليا  :املدراء العامون ومدراء الدوائر
ورؤســاء األجهزة االمنية في حدود
مســؤولية احملافظة ممن يتقاضون
رواتبهــم من موازنة احملافظـــة وال
تـــشمل رؤساء اجلامعات واملعاهد
والقضاة وقادة اجليش والشــركات
العامة ورؤســاء األجهــزة األمنية
الذيــن ال ينحصر عملهم في نطاق
احملافظة ،) .وحيــث أن مدراء الدوائر
ألعاملة في أحملافظة واخملتلف سابقا ً
فــي مرجعية تعيــن مدرائها هم
ليس مبستوى مدير عام  ،فإن تعيني
مدرائهــا هو من صالحيــة ألرئيس
األعلى ( الوزير أخملتص أو رئيس اجلهة

غير أملرتبطة بــوزارة)،كان هذا قبل
نفاذ قانوني التعديلني الثاني والثالث
لقانون أحملافظات رقم(،)٢١/٢٠٠٨أما
بعد التاريــخ األخيــر ،فأصبح أمر
تعيني مدراء الدوائــر ألفرعية  ،من
اختصاص احلكومات احمللية مبوجب
أملادة٧من القانون والتي تنص:
 .١املوافقــة على ترشــيح اصحاب
املناصــب العليــا فــي احملافظــة
باألغلبية املطلقة لعـــــدد اعضاء
اجمللــــس باختيار مرشح واحـــد
من بيـــن ثالثة اشخاص يرشحهم
احملافظ وللوزير اخملتص رفض املرشح
في حالــة عــدم انطبــاق املعايير
املعتمدة عليه خالل خمسة عشر
يو ًما من تاريخ وصول

الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم
البت في الترشــيح يعد ذلك قبو ًال
له ويعــرض املرشــح ملنصب مدير
عام او مــن بدرجتــه على مجلس
الــوزراء للتصويت ،وبذلك ،أُشــرك
الوزير أو رئيــس اجلهة غير املرتبطة
بأمر تعيــن املناصــب العليا ،كما
بقي للوزارات ،دور تخطيط ورســم
السياســة العامة ،هــذا ما أوردته
املادة  ٤٥/املعدلة:
(نقل الدوائــر الفرعيــة واالجهزة
والوظائف واخلدمات واالختصاصات
التــي متارســها وزارات ،البلديــات
واالشغال العامة  ،االعمار واالسكان
 ،العمــل والشــؤون االجتماعية ،
الزراعة  ،املالية  ،الشــباب والرياضة

مــع اعتماداتها اخملصصــة لها في
املوازنة العامة واملوظفني والعاملني
فيهــا الــى احملافظات فــي نطاق
وظائفهــا املبينــة في الدســتور
والقوانــن ذات العالقــة بصــورة
تدريجيــة ويبقى دور الــوزارات في
التخطيط للسياسة العامة وعلى
كل من وزير التربيــة ووزير الصحة
ٌ
كل حســب اختصاصــه تفويض
الصالحيات املطلوبة للمحافظات
والتي تصدر
بتعليمــات مــن مجلس الــوزراء
،وبالرجوع لنــص م ٣١/من القانون
رقــم  ٢١/٢٠٠٨بنســخته الثالثة
جنده(،اتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة
والقانونية بحــق املوظفني احملليني

،ويعد احملافــظ ،مبنزلة الوزير اخملتص،
جنــد أن اللبس قد رفــع نهائيا بعد
أن كانــت النســخة الثانية تخول
احملافــظ صالحيات الوزيــر اخملتص،
وعليه يكــون حاليــاً ،أمــر االدارة
التنفيذيــة متاما ً قــد أُفرغت منه
يد الوزير ولم يعد له ســوى رســم
السياســة العامــة واملســاهمة
بتســمية املناصب العليا ،ويجانب
الصواب ،من يعتقد بغير هذا ،فالنا
حتقيقــات وال مصادقــات ،فاللجان
التحقيقيــة باتــت حقــا حصريا
للمحافظ أو مخوله ،وللوزير إشعار
احملافــظ وطلب إجــراء التحقيقات
فيما لو استشعر وجود مخالفة أو
توجس جرماً.

المحاكم العراقية تشهد حاالت طالق ّ
تمت بواسطة «الفيس بوك»
بغداد ـ إيناس جبار
أوضح قضاة مختصون في محاكم
األحوال الشخصية أن الطالق الواقع
عبر مواقــع التواصــل االجتماعي
طالق صحيح إذا توفرت فيه عوامل
الطالق االعتيادي.
وأضاف القضاة ان احملاكم العراقية
شــهدت العديد من حاالت الطالق
التــي متت عبر االنترنــت ،إذ لم تعد
مواقع التواصل االجتماعي سببا من
أســباب الطالق فقط ،إمنا أصبحت
أداة له أيضا.
وفــي حديثه عن الطــاق وماهيته
يقــول القاضــي علي كمــال الذي
ينظــر دعــاوى محكمــة األحوال
الشــخصية في بغــداد اجلديدة إن
«الطالق لغة مشــتق مــن اإلطالق
وهو الترك واإلرسال ،واصطالحا ً رفع
القيد الثابت بعقد النكاح بلفظ أو
فعل من الزوج لفض ما عقده على
زوجته ،ســواء قبل الدخــول بها أو
بعده».
وأضاف كمــال إلى «الصبــاح» أن
«الصيغــة مــن أركان الطــاق أما

أقسامه رجعي ،بائن ،وخلعي» ،الفتا
إلى أن «الطالق عبر الفيس بوك هو
نوع من أنواع الطالق لكنه يقع عبر
مواقع التواصل االجتماعي».
ويوضــح كمــال أن «ماهيتــه حل
رابطة الــزواج بلفــظ مقصود من
الزوج صراحــة ،أو كناية ،أو بالفعل
الصريح ،أو الكنائي عبر الفيس بوك
وعلى هذا يشمل الطالق اإللكتروني
جميع صور الطالق التي ترســل ،أو
تسلم ،أو تخزن بوسائل الكترونية،
أو بوســائل مشــابهة مبا في ذلك
تبادل البيانات اإللكترونية ،أو البريد
اإللكتروني ،أو البــرق ،أو التلكس ،أو
النسخ الرقمي».
وغالبا مــا يتم الطــاق عبر برامج
احملادثة الفورية باإلنترنت كأن يطلق
الــزوج زوجته عبــر الفيس بوك عن
طريق االتصال او كتابة ومبحادثة عن
طريق الفيس أي الطالق «مشافه ًة»
عن طريق اإلنترنت ،كما يقول كمال.
ويؤكد انه «في هذه الصورة قد يكون
الطالق صريحا ً مبعنى أن يطلق الزوج
زوجته مشــافهة بالصوت والصورة

وقد يكــون كناية ،وترتبــط واقعة
الطالق باحلل واحلرمة».
لكنه ينبه إلى ضرورة «توفر شروط
املطلق كاألهلية والتعبير عن اإلرادة
في إيقاع الطــاق بعد حتقق صيغة
الطالق عبر الفيس بوك ويشترط أن
يكون هناك شــهود إلثبات الواقعة
حسبما يقتضيه القانون وان تكون
املرأة املطلقة محال لواقعة الطالق
وعبء اإلثبات يقــع على املدعي في
ايقاع الطالق».
ويوضح كمال أنه «ال يشترط لصحة
الطالق حضور املرأة مجلس الطالق
او إعالمها بإجراء واقعة الطالق».
وخلــص بالقــول إن «الفيس بوك
إحدى وســائل التواصل االجتماعي
التي ميكن أن تكون دليالً لإلثبات في
واقعة الطالق لذلك فأن احملاكم بدأت
تشــهد دعاوى طالق متت بواسطة
الفيس بوك».
من جهته قال القاضي ناصر عمران
قاضــي أن «رجال الفقــه والقضاء
وجدوا أنفســهم أمام وقائع حدثت
بكم هائل من حــاالت الطالق الذي

تتم مراســيمه عبر وسائل االتصال
احلديثــة والهاتف النقــال ،فأصبح
لزامــا ً أن ينظروا لواقــع املعامالت
بشكل مختلف».
وأضاف عمــران أن «مجلس العقد
التقليــدي أصبــح بشــكل جديد
يفترض نظرا َ فقهيا ً جديدا ً الستبيان
حال املتعاقديــن وارادتيهما ايجابيا ً
وقبوالً ،كذلــك في عمليــة إثبات
تلك املســائل الفقهية املستحدثة
ومعاجلــة احلاالت املعروضــة فقهاً،
علــى الرغم مــن أن هنــاك أصواتا
نادت بكــون ذلك اهانة لكرامة املرأة
وإذالال لها ،لكننا امام حالة شرعية
يجــب ان تلقى حالً فقهيــا ً وقانونا ً
وقد شــهدت احملاكم حاالت جديدة
للطالق الواقع عبر وســائل االتصال
احلديثة».
ويذكــر عمــران أن «احملاكم تصدت
ملثل تلك احلــاالت وأصدرت األحكام
وكذلك كان الــرأي الفصل حملكمة
التمييز االحتادية كل حســب حالته
ســواء كان عبــر الفيس بــوك او
الهاتف النقال».

اعالن
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إصالحيون من زجاج
مفردة "اإلصالح" اســتبيحت من قبل طيف واســع من
القبائل السياسية والعقائدية ،ولن جنافي احلقيقة عندما
نقول انها؛ أصبحت عنوانا ً ومالذا ً لشــتى أنواع الدكاكني
والتنظيمــات القدمية منها ،أو تلك التي طفحت وتورمت
بعد حقبــة الفتح الدميقراطــي املبني .مثل هــذا الرأي
طرحناه مــع باكورة التظاهرات التي تقمصتها أشــباح
ويافطات وتســميات ما يعرف بـ "ربيع العرب" ،تظاهرات
ســاحة التحرير العام  ،2011والتي كشــفت عن هويتها
ومالمحهــا وقدراتها الفعلية ،رغم إصــرار البعض على
حتميلها مــا ال تطيقه مــن مكانة وقــدرات .منذ البدء
التقى في عربة "اإلصــاح" هذه طيف عجيب من القوى
واجلماعات واألفراد (سبحان اجلمعهم من دون ميعاد) ،من
ناحية الفكر والقيم والســلوك واملقاصد النهائية (لكل
منها موالها اخلاص بها) ،وقد عبرت عنها هتافات وسلوك
التظاهــرات االولــى ،وكذلك ما حظيت بــه من تغطية
إعالميــة مبالغ بها محليــا ً وإقليميــاً .احلقيقة التي ال
يطيقون مواجهتها؛ هي أن األقدار العابرة للمحيطات ،قد
وفرت لهذا البلد الذي عجزت وفشلت شعوبه في التحرر
من العبودية واإلذالل لعقود طويلة؛ فرصة إصالح وتطوير
حالهم عبر أفضل ما صنعته سالالت بني آدم من وسيلة
لفك االشتباكات (صناديق االقتراع) ،وهاهي الدورة الرابعة
لالنتخابات التشريعية ( )2018/5/12تكشف عن ذلك بكل
وضوح .أبرز ما كشــفت عنه هــذه اجلولة من االنتخابات؛
هي قدراتنا الفعلية في هذا اجملال املنكوب واملســتباح أي
(اإلصالح) كونهــا ضئيلة ومحدودة جداً ،مقابل اخطبوط
الفســاد املمتــد عميقا ً الــى تفصيالت حياتنــا كأفراد
وعصابات ،ولهذا األمر جذور تاريخية وأســباب موضوعية
وذاتيــة ،ينبغي فهمهــا ووعيها قبــل أي هرولة أو فزعة
لإلصالح وغيــره .كما ان من ميتطي صهــوة هذه املفردة،
عليه أن يأخذ بيدها الى دهاليز حياته الداخلية وركامها،
قبل االنطالق بها للنيل من اآلخرين الذين ال يختلفون عنه
كثيرا ً في الرؤى واملقاصد والهلوسات.
مشــكلتنا مع هؤالء "اإلصالحيون" تكمــن في الضرر
الشــديد الــذي يلحقونه ،مبــا اتخذوه شــعارا ً لهم أي
اإلصالح والتغييــر ،والذي يتطلب حزمــة من املقومات
كي يتحول من إمكانية الى واقع ،وهم ال يلتفتون لذلك
وحسب ،بل يقفزون على مثل تلك الشروط وعلى رأسها
شرط ممارســة اإلصالح والتغيير اجلذري داخل صفوفهم
وســكراب عقائدهم التي أكل الدهر عليها وشرب .وهي
فــي أفضل جتلياتهــا ،تعد محاولة للهــروب الى األمام
وســط وابل كثيف من القذائف الدخانية والهوسات .ان
املعطيات التي متخضت عنها االنتخابات األخيرة ،طرحت
ما ينبغي علينا مواجهته من قضايا سياســية وفكرية
واقعية وملموســة ،كي ننتشل مشــحوفنا املشترك
من األمــواج الهائجة التي تتقاذفه .وهي تبدأ في إصالح
وسن تشريعات وقوانني متنع حصول مثل هذه الفضائح
واالنتهــاكات ،املتنافرة وروح هذا اخليــار الذي أهدتنا إياه
األقــدار (صناديق االقتــراع) ،قوانني تضع حــدا لهيمنة
جماعــات وعصابات التشــرذم على أســاس "الهويات
القاتلــة" على مؤسســات الدولــة ومفاصلها احليوية
عبر نظام احملاصصة املميت .وفــي املوقف من مثل هذه
النشــاطات واخليارات ،ســنتعرف ال على هوية وحقيقة
القوى التي تتلفع بعباءة اإلصالح والتغيير وحســب ،بل
على إمكانياتنا الواقعية في هــذا اجملال .ان الرهان على
األكثر صخبا وضجيجا ً وعجاجا ً في هذا اجملال ،لن يضيف
ملوروثنا الطويل من النحيب والتذمر والشكوى والعويل،
ســوى املزيد من العتمة والتخبــط والضياع .لإلصالح
والتغيير مناخات وحيوية وعافية لم تتلمس الطريق الى
مضاربنا املنكوبة بعد...

االنطباع األول ..يجعلنا نخاف عفويتنا
أحالم يوسف
عادة وعند لقائنا بشــخص ألول مرة
تتولد لدينا انطباعات معينة تخص
شــخصيته ،بغض النظــر عن طول
مدة اللقاء ،او قصــره ،ونبدأ باحلديث
لألخرين عنــه وبتفاصيل توحي لهم
باننا على علم بــكل صغيرة وكبيرة
تخصه.
هنــاك من لديه القــدرة على احلكم
على األشــخاص باللقاء األول ويكون
رأيه صائبــا في اغلب األحيان ،وهناك
من يكــ ّون انطباعا معينــا ،ومن ثم
يكتشــف ان احلقيقة على النقيض
من الصورة التي رسمها له ،لكن هذا
ال مينعه من تكرار احلالة مع اشخاص
اخرين.
وألننــا غالبا مــا ترتســم مبخيلتنا
صورة عمن نقابله ألول مرة ،باملقابل
يجعلنا هذا نتخوف من الصورة التي
سيرســمها هو لنا ،فنبدأ بالتصرف
بطريقة يغلب عليها التصنع ،وأحيانا
نكذب بشأن بعض احلقائق خاصتنا،
او نتباهى بأمور غير حقيقية لنضمن
صورة مشرقة يرسمها لنا اآلخر.
يقول الباحــث االجتماعي حســن
اجلبــوري ان الثقة املهــزوزة بالنفس
هي مــا تولد الشــعور باخلوف ،وهي
ما يدفعنــا الى التصنــع والتصرف
بغير طبيعتنا ،ألننــا غير واثقني من
ان عفويتنــا ميكن ان تكــ ّون انطباعا
جميال عنا ،وال ننتبه الى امر مهم ،ان
الثقة بالنفس تضفي على الشــكل
والروح هالة جتذب االخرين الينا.
وتابع :لو استوعبنا حقيقة اننا لسنا
مبالئكة ،فال انا معصوم من اخلطأ وال
اآلخر ،لكنّا أكثر اســترخاء بتعاملنا
مع االخرين الذين نلتقي بهم اول مرة،
فــان طرح علينا ســؤاال ما وال نعرف
اإلجابــة عليه نقولهــا بصراحة "ال
اعرف" ،وان استفســر منا عن حادث
معــن حصل معنا جنيــب باإليجاب،

إلــى فريقني يضــم كل منهما خمس
العبات .وكان زمن شــوط املبــاراة 15
دقيقة ،ولعبت الروسيات وهن ممسكات
بأطراف أثوابهــن الطويلة على أرضية
من احلصى ،أمام جمهور قليل.
وقالت غولنــاز شــاريبوفا ،وهي العبة
في الفريــق الفائز باملباراة وإن كانت لم
تلعب الكرة من قبل قط" :كان مظهرنا

االنطباع األول

ونشرح مالبسات املوضوع ان وجدت،
وهناك مالحظة مهمة باللقاء األول،
يجب ان ال ندخل بتفاصيل حياتنا ،وال
نتحدث بإســهاب عن أنفسنا ،ألننا
ال نعرف شــيئا عن شخصية املقابل
بعــد ،وال آرائه ،وال أفــكاره ،وال حتى
مستوى ثقافته "احلقيقية".
البعض يحاول عند لقائه اشــخاص
ألول مــرة ان يســتعني باملــزاح ألنه
يعتقــد انــه عنصــر جــذب ،يقول
اجلبوري بهذا الشــأن :يجب ان نتنبه
ان ما يعجبنا نحــن ،ال يعجب غيرنا،
فقد ننجــذب ملن يتمازحــون كثيرا،

وبحســب مــا
نقــل موقــع
"إنغادجت" فإن
اجلهاز "تانيتا
إي إس"100 -
الــذي ط ّوره
يا با نيــو ن ،

لطيفا ،لكــن الثوب لم يكن مريحا في
اللعب".
ماريانــا
وقالــت
ر ا ز نو غو ر ســكا يا
حارســة مرمــى
الفريــق" :كرة
القدم ليست
حكــرا على
ا لر جــا ل .
املهم فيها
الصداقــة
والتعاون".
و حصــل
ا لفر يــق
الفائز على
نســخة
طبــق
ا أل صــل
مــن كأس
ا لعا لــم ،
لكنهــا
مصنو عــة
من الزهور.

"أول وسادة هوائية" تحمي الهواتف
الصباح الجديد  -وكاالت:
تقمــص فيليب فرينزل شــخصية
نيوتن ،ولم يهرع إلى مركز الصيانة
لتصليح هاتفه ،بــل ابتكر طريقة
للتمرد على اجلاذبية األرضية.
فقد حتميــك حاملة الهاتف اجليدة
وواقي الشاشــة مــن بعض الضرر
الذي قــد يلحــق بالهاتــف جراء
الســقوط على أرضية صلبة ،لكن
هذه األشياء ال ميكنها فعل الكثير،
لذا يأتــي دور "الوســادة الهوائية
املتنقلة".
وابتكــر فرينزل طالب الهندســة
األملانــي ،وســادة تشــبه أرجــل
العنكبوت ،تبــدأ في الفتح تلقائيا
فور وقوع الهاتــف ،فتعمل األرجل
علــى تخفيــف أثر الســقوط مع
تقليــل احتمــال تعــرض األجزاء
القابلة للكســر للضرر ،بحســب
موقع ماشابل األميركي املتخصص
في التقنية.
وحصل تصميم فرينزل على جائزة
من اجلمعية األملانيــة للميكانيكا
اإللكترونية عام .2018

وقد خطــرت الفكرة ببــال فرينزل،
بعدما انزلق هاتفه من جيب سترته
وحتطم على األرض ،ولم يعد يعمل
حتى بعد إصالح الشاشة.
لــذا عمــل فرينزل علــى تصميم
شيء حلماية الهاتف لدى سقوطه،
وبعد جتارب عــدة ،توصل إلى ابتكار

مستشعر ا ت
أن
ميكــن
تكتشف ما إذا
كان الهاتف في
حالة السقوط
احلــر لتفتــح
األرجل بســرعة
شديدة.
وأطلــق فرينــزل
على ابتكاره AD-
 .Caseويفكــر
بتحويــل فكرته
إلى عمــل جتاري
ســيطلق حملة
ترويجيــة له في
وقت ما من شهر
متوز /يوليو اجلاري.
وطــرح موقــع
A D c a s e
الرسمي ،املنتج
األولــي الــذي
يتوافق مع آيفون
 6و 6بلــس،
وآيفون .X

نسمة محجوب

مرتبطا بالعمــل وجز ًءا
منه ،وليس مجرد أغنية
للعمــل ،وهو مــا جعل
األغنيــة تخــرج بهــذا
الشــكل ،مما أثار ردود في
البداية مختلفة ،فمنهم
من ابدى اعجابه الشديد،
وآخرين استغربوها ،وهو
ما أســعدها جــ ًّدا ،ألن
ذلك كان مقصودًا مثلما
أكدت.

شاروخان

لكن االخرين ميكن ان يرســموا صورة
مشوشة عن حقيقة ما نحن عليه،
علينا التركيز بهذه النقطة ،نحن ال
نشــبه غيرنا ،وما يكون عنصر جذب
لدينــا ،قد يكــون عنصر نفــور لدى
غيرنا ،والعكس صحيح.
واكد اجلبــوري على نقطــة مهمة
بلقائنا األول ،وهي ان طرح األســئلة
التــي نبتغــي منها التعــرف على
الشخص ،يجب ان يكون بلباقة وود،
وأضــاف :من غيــر الصحيح طرحنا
األســئلة بطريقــة توحي لــه بأننا
نستجوبه ،فإســلوب طرح األسئلة

واآلراء لــه قواعده الثابتة .إضافة الى
طبيعــة املواضيع التي ننــوي تبادل
أطراف احلديــث بها ،فهنــاك من ال
يهتم الــى مواضيع السياســة ،او
الدين ،وهنا يكون للفراسة دور مبعرفة
ما يفضله اآلخر من أحاديث وحوارات.
مــا ذكره اجلبوري أجــده ضروريا بكل
أحاديثنا وحواراتنا مــع كل احمليطني
بنا ،وليس فقط مــن نتعرف عليهم
حديثا ،واهم نقطــة الثقة بالنفس
والعفوية ،فهي األســاس الذي تبنى
عليه الشــخصية ،ومفتاح القلوب
بكل زمن ومكان ،وبكل حالة.

"تانيتا إي إس  "100 -يكشف رائحة الجسم
الصباح الجديد  -وكاالت:
مع دخــول فصــل الصيــف وارتفاع
درجات احلرارة ،يتحول العرق الصادر عن
اجلســم إلى مصدر قلق لدى كثيرين،
خشية من احلرج الذي تسببه الروائح
الكريهة ،إال أن جهازا يابانيا ذكيا يقدم
حال عمليا لهذه املشكلة.

أخبــارهــــــــــم
كشفت نسمة محجوب
عن مفاجأة بخصوص رد
فعل والدتها على أغنية
ليالي أوجينــي ،اذ أكدت
أن التتر لم يكن مفاجأة
ملســتمعيه فحسب ممن
اندهشــوا مــن طريقة
غنائهــا لألغنيــة ،وإمنا
كان بالقدر نفســه لدى
والدتها التي اســتغربت
فور سماع األغنية وقالت
لها :صوتك مش عاجبني
انت مش بتغني ايه ده.
واســتكملت نســمة،
حديثها بأن الســبب وراء
غنائها بهــذه الطريقة
راجــع التفاقهــا مــع
املوسيقار هشــام نزيه،
علــى أن يكــون التتــر

مونديال العرائس في روسيا

الصباح الجديد  -وكاالت:
تعبيرا عن ولعهن بكــرة القدم ،ارتدت
مجموعة روســيات أثواب زفاف طويلة
وشــاركن في مباراة ودية مبدينة كازان،
التي تســتضيف مباريات ضمن بطولة
كأس العالم .2018
وقســمت النســاء املرتديــات لألثواب
البيضاء واألحذية الرياضية ،أنفســهن
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يســتطيع قياس الرائحة
الكريهة في اجلســم،
ليعطــي درجة له من
عشر.
لذلــك،
وتبعــا
يســتطيع
مو
مســتخد

اجلهــاز أن يعرفوا مــا إذا كانت رائحة
أجســامهم قد بلغت مستوى مقلقا
يستوجب العناية.
ويعمل اجلهاز من خالل مستشــعرات
ذكية ،حتتاج عشــر ثوان فقط الختبار
الرائحة ،وتســتطيع القيــام بعملية
القياس  2000مرة.

قال النجم شاروخان ،إنه
يريد أن يقــدم جزءا جديد
ا لفيلمه اخليالي الناجح
 Ra.Oneالــذي لعب فيه
شخصية رجل خارق يدعى
 ،G. Oneوالذي ُعرض على
شاشات السينما بالهند
والعالم عام .2011
ونشــرت جوري خان زوجة
شاروخان على صفحتها
علــى  Twitterفيديــو
يتحــدث فيــه خــان عن
رحلته وأفالمــه ،وقد أكد

النجم أنه ســيقدم على
تصوير جزء ثان من الفيلم
الذي اشترك في بطولته
كارينــا كابور خان وارجون
رامبال.

نانسي عجرم
فاز فيديــو كليب "ومعاك"
للنجمة اللبنانية نانســي
عجرم ،بأربــع جوائز عاملية
في املهرجانــات الدولية ،اذ
مت اختياره رســم ًيا كأفضل
عمــل مصــور بــن ثالثني
فيديو كليب عاملي مبهرجان
Clipped Music Video
 Festivalفــي أســتراليا،
وتصدر قائمة "أفضل عمل
مصــ ّور "وحصــدت عنــه
اخملرجة ليلــى كنعان على
جائــزة "أفضــل مخرجة"
في مهرجان International
Music
Video

Underground Festival
في فرنسا .كما فاز العمل
بجائزة االستحقاق اخلاص
اجلدارة في مسابقة األفالم
العاملية Accolade Global
 Film Competitionفــي
الواليات املتحدة األميركية.

نوال الزغبي :العمر الحقيقي بحب الحياة
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت الفنانــة اللبنانية نوال
الزغبي أن العمر اجلميل
يبقــى فــي الروح
وحــب احليــاة
واآلخرين ،وحتى
فــي الفــن
و ا ملو هبــة
و ا لقــد ر ة
على تخطي
ا لصعــا ب
و حتمــل

املسؤولية.
وأشــارت إلــى أن كل األمنيــات التي
وصلتها فــي عيد ميالدهــا تعني لها
الكثير ،وبل تؤكد الصلة الوطيدة التي
جتمعها بالناس واحملطني بها.
وقالت الفنانة اللبنانية" :أريد أن أعبر عن
امتناني الكبير وأشكر كل الذين حرصوا
على معايدتي ،وأنــا أرى ميالدي احلقيقي
فــي عيونهم وكلماتهم وإحساســهم
ومشاعرهم ،وال شك أنه كلما رأيت تلك
املودة ،يزداد العمر جماال ومتيزا".
وتلقّ ت نوال مئات رسائل املعايدة وباقات
الورود التي وصلــت إلى منزلها ،وحرصت

على التواصل مع عــدد كبير من محبي
فنهــا أي الـ"فانز" ،وهــي احلريصة على
توطيــد الصالت بينهمــا وبينهم ،وتعد
األكثر قربا من نادي األصدقاء اخلاص بها،
مقارنة مــع بقية الفنانــات في الوطن
العربي.
ومتكنت نوال التي لــم تهمل فنها يوما،
مبســاعدة مديــر أعمالها وشــقيقها
مارسيل الزغبي ،أن حتقق في العام املاضي
واحلالي سلسلة من اإلجنازات الفنية التي
أعادتهــا بقــوة إلى خارطــة املهرجانات
العربيــة ،التي غابت قليــا عنها نتيجة
بعض الظروف اخلاصة.

نصيحة من أكبر عارضة
أزياء في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت البريطانية
دافنــي ســيلفي
أكبر عارضــة أزياء ســنا ً في
العالم ،والتي احتفلت بداية
األســبوع بعيــد ميالدهــا
التسعني ،أنها تتبع بعض
العادات الصحية للحفاظ
علــى رشــاقتها وقــوة
جسدها.
صحيفــة
ونقلــت
"تلغــراف" البريطانية
عــن ســيلفي قولها

إنها ما تزال متــارس حتى اآلن بعض
متارين اليوغا وحركات شــد األطراف
واجلسم ،مشيرة إلى أنها لم تدخن
الســجائر طوال حياتها ،ولم تفكر
على اإلطالق فــي اللجوء إلى حقن
البوتكس.
وأضافت متســائلة" :لم تضع سما
علــى وجهــك؟ ،جربت كثيــرا من
الكرميات اجليدة لكنها لم تشــكل
فارقا" ،مشيرة إلى أن سر اجلمال ان:
"تناول طعاما جيدا وابتسم".
ونوهت إلــى أنها تــأكل في وجبة
الصبــاح نصــف ثمــرة أفــوكادو،

وســبانخ ،ولــوزا ،وعنبــا ،ونصف
تفاحة ،ونصف موزة ،وتتفادى نهائيا
األطعمة املصنعة واحملفوظة.
وتابعت" :أعلم أن اجلســم مع تقدم
العمر ال يكــون كما كان ســابقا،
لكننــي أحتــدى نفســي .وأوالدي
يعتقدون أن استمرار مشاركتي في
عروض األزيــاء حلد االن أمر مضحك،
لكني ال أفكر في التقاعد".
وتتمتــع ســيلفي بصحــة جيدة
باســتثناء إصابتها بالتهاب األوعية
في قدمها ،وهو ما منعها من ارتداء
األحذية ذات الكعب العالي.

متعة وترفيه مجانًا لأليتام في النجف
الصباح الجديد  -متابعة:

يجــد األطفــال في
مدينة النجف وسائل
املتعة والترفيه بأسعار
مخفضــة ،أو مجانية،
فــي مدينــة ترفيهية
افتتحها أحد السكان
في اآلونة األخيرة.
صاحــب
وبحســب
احلديقة جواد الشــايب،
فــإن الدخــول وحجــز
مكان النتظار الســيارات

مجانيــان ،فــي حني يتــم تقدمي
األلعاب واخلدمــات األخرى مبا في
ذلك املواد الغذائية واملشــروبات
"بأسعار رمزية".
وأوضح لـ"رويترز"" :هذه املالهي،
مشروع خيري ،ودخولها ومواقف
السيارات مجانية ،وحتى أسعار
الطعــام املقــدم فــي احلديقة
زهيدة جدا .نحــن نضغط دائما
على أصحاب محال بيع املثلجات
وأصحــاب األكشــاك لتخفيض
األسعار ،وحتى أســعار األلعاب

منخفضة للغاية فهي لتغطية
أجور العمال ال أكثر".
وأضــاف الشــايب أنــه يدفــع
ثمــن اخلدمــات واأللعــاب نيابة
عن األطفــال اليتامــى ،وأطفال
السجناء ،وضحايا احلرب.
وقال" :إن مدينة املالهي مفتوحة
جلميع أبنــاء الشــعب العراقي،
وميكن لأليتام ،وأبناء الســجناء،
وأبنــاء الذين قتلوا فــي احلرب أو
موجات العنــف ،وأطفال الفقراء
اللعب على حسابي".

