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بغداد ـ وعد الشمري:
السياس��ية  الكت��ل  حس��مت 
امره��ا بدم��ج انتخابات مجالس 
احملافظ��ات م��ع مجل��س النواب 
الع��ام املقب��ل، وارجعت موقفها 
ال��ى اس��باب اقتصادي��ة تتعلق 
بضغ��ط النفق��ات اضاف��ة الى 
عوامل امنية تخص املعركة ضد 
واعادة  االرهاب��ي  داع��ش  تنظيم 
النازح��ني ال��ى دياره��م، مؤكدة 
العليا  املس��تقلة  املفوضي��ة  ان 

لالنتخابات ال تعارض الدمج.
التحال��ف  ف��ي  القي��ادي  وق��ال 
الوطني علي اجلوراني في حديث 
مع "الصب��اح اجلديد"، إن "اغلب 
قوى التحالف الوطني مع تأجيل 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 
وجعلها مع انتخابات البرملان في 

يوم واحد".
وتابع اجلوراني عضو كتلة املواطن 
أن "التوجه ذلك ليس بجديد على 
العراق، بل جل��أ اليه في انتخابات 
 2005 الوطني��ة ع��ام  اجلمعي��ة 

عندما مت دمج االنتخاباتني".
اس��باب  "اب��رز  ان  إل��ى  وأش��ار 
الدمج هو مال��ي يتعلق بضغط 
النفقات"، مبيناً أن "االستعدادات 
الي انتخاب��ات حتت��اج إل��ى اموال 

تق��در بنص��ف ملي��ار دوالر وه��و 
مبلغ كبي��ر وليس م��ن املعقول 
أن ندفع��ه على دفعتني في ظرف 
زمن��ي قصي��ر ال يتخطى س��تة 

أشهر".
وأورد اجلوران��ي أن "الب��الد تعاني 
م��ن ازم��ة مالية خانق��ة، ويجب 
مراعاته��ا وع��دم االس��راف ف��ي 
االنفاق عل��ى االنتخابات وكذلك 

دعايات املرشحني والكتل".
التحال��ف  ف��ي  القي��ادي  وي��رى 
الوطن��ي أن "الكتل السياس��ية 
وكذلك اجلهات الدينية املهمة في 
البالد ل��ن متانع دمج االنتخابات"، 
موضحا ان "املفوضية املستقلة 
العليا لالنتخابات أكدت امكانية 

ذلك".
إن  بالق��ول  اجلوران��ي  وأكم��ل 
ف��ي  السياس��ية  "االوض��اع 
م��ن  املزي��د  تتحم��ل  ال  الع��راق 
االنتخاب��ي  والص��راع  التراش��ق 
في الوقت احلال��ي كوننا مقبلني 
على انتص��ارات مهم��ة للقوات 
املس��لحة وفي مقدمته��ا اعادة 
م��ن  ومناط��ق  املوص��ل  حتري��ر 
االنبار وه��ذا يتطلب  محافظ��ة 

ايضاً اعادة النازحني اليها". 
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الكتل السياسية الكبيرة تحسم موقفها
بدمج انتخابات المحافظات والبرلمان

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي خالل لقائ��ه بقيادات من 
احلشد الشعبي، ان قضائي تلعفر 
واحلويج��ة س��يتم حتريرهما قريبا، 
فيما اش��ار الى ان وحدة العراقيني 
ف��ي مواجه��ة تنظي��م "داع��ش" 

اسهمت بتحقيق االنتصارات.
وق��ال العب��ادي خ��الل كلمته في 
احلش��د  قي��ادات  م��ع  اجتماع��ه 
االفطار  وتناوله وجب��ة  الش��عبي 
معه��م، نقلها مكتب��ه االعالمي 
واطلعت عليها "الصباح اجلديد"، 
املتحقق��ة  االنتص��ارات  "نب��ارك 

ف��ي ه��ذه االي��ام املبارك��ة والتي 
تص��ادف ذك��رى اط��الق س��ماحة 
السيد السيس��تاني فتوى اجلهاد 
الكفائي من اجل الدفاع عن البلد 
بنحو  التي أس��همت  واملواطن��ني 

كبير في االنتصار".
واكد العبادي، ان "اليوم يتم اغالق 
الب��اب ال��ذي دخل من��ه الدواعش 
عب��ر احلدود حيث ان ه��ذه املناطق 
ل��م تكن حتت س��يطرة احلكومات 
السابقة"، مش��ددا على "اهمية 
ان تبقى اجواء الوحدة واالبتعاد عن 

اخلالفات الستقرار وإعمار بلدنا".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس اقليم كردس��تان مسعود 
بارزاني، ان موضوعة اجراء اس��تفتاء 
لتقري��ر مصي��ر االقلي��م "موض��وع 
تاريخ��ي مرتبط بحي��اة كل فرد من 

شعب كردستان".
واتفق��ت أح��زاب كردية ف��ي إقليم 
كردستان، األربعاء املاضي على إجراء 
االس��تفتاء الش��عبي عل��ى مصير 
اإلقليم في اخلامس والعش��رين من 

سبتمبر املقبل.
إج��راء  عل��ى  أيض��ا  اتفق��ت  كم��ا 
وانتخاب��ات  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
رئاس��ة اإلقلي��م ف��ي الس��ادس من 

نوفمبر املقبل.
وج��اء ه��ذا االتف��اق خ��الل اجتماع 

ترأسه مسعود بارزاني رئيس االقليم 
في منتجع صالح الدين بأربيل وسط 

مقاطعة بعض القوى السياسية.
واجتم��ع بارزان��ي ام��س م��ع احزاب 
سياسية من خارج احلكومة والبرملان 
ف��ي كردس��تان. وذكر بيان لرئاس��ة 
االقلي��م اطلع��ت علي��ه "الصب��اح 
اجلديد" ان املشاركون اعلنوا تأييدهم 

لالستفتاء.
ونقل البيان عن املشاركني، دعوتهم 
أن يك��ون له��م متثي��ل ف��ي اللجان 

اخملتصة مبوضوعة االستفتاء.
وذك��ر البيان ان املش��اركني اكدوا أن 
املناطق  ايضاً  االستفتاء سيش��مل 

الكردستانية اخلارجة إلدارة اإلقليم.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  الرافدي��ن،  اعل��ن مص��رف 
االحد، عن متديد تس��ديد القروض 
املمنوح��ة للموظف��ني لتصل الى 

15 سنة.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
ولكث��رة  "املص��رف  ان  اجلدي��د"، 
الطلب��ات ال��واردة الي��ه م��ن قبل 
موظف��ي دوائر الدول��ة حول متديد 

الق��روض املمنوح��ة له��م وذل��ك 
بسبب تخفيض رواتبهم فقد قرر 
متدي��د مدة التس��ديد لتك��ون 15 

سنة بدال من 10 سنوات".
واضاف ان "نس��بة الفائ��دة لتلك 

القروض بلغت 8%".
وكان مص��رف الرافدي��ن قد اطلق 
في عام 2016، س��لف للموظفني 
مقدارها خمسة ماليني دينار على 

ان تسدد خالل 10 سنوات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه��ت الس��فارة األمبركية في 
الري��اض  الس��عودية  العاصم��ة 
حتذيرا شديدا لرعاياها من احتمال 
وقوع عملي��ة إرهابية في اململكة 
خالل األيام املقبل��ة، فيما عّد وزير 
اخلارجي��ة األملاني زيغم��ار غابريل، 
أن األزمة حول قط��ر قد تؤدي إلى 
حرب، حس��بما نقلت عنه وكالة 

"تاس" الروسية.
وطالبت السفارة رعاياها في بيان 
رس��مي اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلديد" بض��رورة توخي احلذر عند 
التواجد في أي مكان، مؤكدة على 
احتمالية وج��ود هجمات إرهابية 
يق��وم به��ا تنظي��م "داع��ش" أو 

"القاعدة" خالل الفترة املقبلة.
وأك��دت الس��فارة األميركي��ة أن 
الهجم��ات واردة ف��ي اململك��ة، ال 
س��يما مع اس��تهداف اإلرهابيني 
لقوات األمن الس��عودية، وكذلك 
األماكن العامة، وبعض املساجد.

ووج��ه التنظيم اإلرهابي "داعش" 
بالفعل اجلمعة التاس��ع من مايو، 

تهدي��دا مصورا للس��عودية، أكد 
فيه أن��ه بصدد القي��ام بهجمات 

داخل أراضي اململكة.
من جان��ب آخر عّد وزي��ر اخلارجية 
األملان��ي زيغمار غابري��ل، أن األزمة 
ح��ول قط��ر قد ت��ؤدي إل��ى حرب، 
حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" 

الروسية.
"فرانكفورت��ر  صحيف��ة  ونقل��ت 
العام��ة"، ع��ن غابري��ل قول��ه إن 
"هناك خطرا م��ن أن تتحول هذه 

اخلالفات إلى حرب".

يش��ار إلى أن غابريل، كان قد أكد 
ف��ي مؤمت��ر صحفي مش��ترك مع 
وزي��ر اخلارجي��ة القطري الش��يخ 
محم��د بن عبد الرحم��ن آل ثاني، 
رفض��ه للحص��ار املف��روض على 
دول��ة قط��ر، مؤك��دا أن الدوح��ة 
لب��الده في  ش��ريك اس��تراتيجي 

مجال مكافحة اإلرهاب.
وأعرب الوزير األملاني عن قلق بالده 
األحداث  إزاء  الدولي��ة  واجملموع��ة 

املتوترة في الشرق األوسط.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس األحد، عن 
اس��ترجاع ومنع هدر 92 ملي��ار دينار 
خ��الل الرب��ع األول من الع��ام احلالي، 
مش��يرة إل��ى أنها تلقت س��تة آالف 
و900 استمارة خاصة بكشف الذمة 

املالية.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، عن مجمل إجنازاتها 
للرب��ع األول من الع��ام احلالي، إنه "مت 
اس��ترجاع وإيق��اف ص��رف ومنع هدر 
أكثر من 92 مليار دينار"، الفتة إلى أن 
"عدد البالغات واالخب��ارات والقضايا 
اجلزائي��ة بلغت قرابة أربعة آالف فيما 

مت اس��تصدار قراب��ة 500 أم��ر قبض 
وأكث��ر من أل��ف و500 أمر اس��تقدام 
و250 أم��ر توقي��ف بح��ق متهم��ني، 

منهم وزراء ومن بدرجتهم".
هيئ��ة النزاه��ة: هناك وس��ائل اعالم 

فاسدة وتغطي على املفسدين
وأضافت الهيئ��ة أن "األموال العامة 
الت��ي اس��ترجعتها أو الت��ي صدرت 
أح��كام قضائية برده��ا والتي أوقفت 
صرفه��ا ومنع��ت هدره��ا والتي متت 
إعادته��ا إلى حس��اب اخلزينة العامة 
بل��غ مجم��وع مبالغه��ا 92 ملي��ارًا 
و102 مليون و431 أل��ف و908 دينار"، 
مش��يرة إلى أنها عمل��ت على "477 

بالغاً حس��م منها 457 بنسبة 95.8 
باملائ��ة".  وتابع��ت الهيئ��ة أن "عدد 
القضاي��ا اجلزائية بلغت 2367 قضية 
 44.9 بنس��بة   1062 منه��ا  حس��م 
باملائ��ة"، موضح��ة أن "ع��دد ملفات 
تسلم الهاربني املطلوبني قضائيا بلغ 
84 ملف��اً جهز منه��ا 27 ملفاً، وكان 
عدد ملفات اس��ترداد األموال املهربة 
11 ملف��اً مفتوحاً منه��ا ملف واحد 
بحق وزير وم��ن بدرجته، وملفان بحق 
ذوي الدرج��ات اخلاص��ة، وثمانية بحق 

متهمني آخرين".
وأوضحت أنها تلقت خالل الربع األول 
م��ن الع��ام "6,900 اس��تمارة خاصة 

بكش��ف الذمة املالي��ة، حيث كانت 
نس��بة اس��تجابة كل م��ن رؤس��اء 
اجلمهوري��ة وال��وزراء ومجلس النواب 
ونواب   100% القضائي��ة  والس��لطة 
رئي��س اجلمهوري��ة %33 ونائبي رئيس 
مجل��س الن��واب %50 وال��وزراء 82%، 
وأعضاء مجلس النواب %8، ورؤس��اء 
الهيئات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
ومن بدرجة وزير %78، فيما استجاب 
خمس��ة محافظني م��ن مجموع 15 
محافظ��ا بنس��بة %33، وثالثة فقط 
من رؤساء مجالس احملافظات بنسبة 

."20%
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أميركا تحّذر من هجمات إرهابية
في السعودية وألمانيا متخوفة من اندالع حرب

النزاهة تسترجع وتمنع هدر 92 مليار دينار بالربع األول من 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ن  وثيق��ة ص��ادرة  كش��فت 
السفارة القطرية في العاصمة 
الليبي��ة طرابل��س ف��ي ايل��ول 
2012، ع��ن متكن قطر من جتهيز 
نحو 1800 مقاتل من شتى دول 
املغرب العربي وش��مال إفريقيا 
للقتال ضمن صفوف اجلماعات 

املتطرفة في العراق.
وبحس��ب نص الوثيقة الصادرة 
ع��ن القائ��م بأعمال الس��فارة 
القطري��ة بطرابل��س نايف عبد 
اهلل العم��ادي، واملوجه��ة إل��ى 
العربي��ة  الش��ؤون  إدارة  مدي��ر 
ب ��وزارة اخلارجي��ة القطرية، فإن 
نقل  "السفارة ستش��رف على 
1800 مقات��ل من ليبي��ا بعد أن 
أنهوا تدريباتهم في معسكرات 
والزاوي��ة  وبنغ��ازي  الزنت��ان 
ومصراتة إل��ى العراق على ثالث 
دفع��ات من املوان��ئ الليبية إلى 
تركيا للوصول إل��ى العراق عبر 

إقليم كردستان".
وأك��دت الوثيق��ة أن "العم��ادي 

سيش��رف عل��ى نق��ل املقاتلني 
خ��الل األس��بوع التال��ي لتاريخ 

بالتنس��يق مع اجلانب  املراسلة 
التركي".

قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وكان 
الليبي، أحمد املسماري،  اجليش 
أش��ار ف��ي مداخل��ة تلفزيونية 
اجلمع��ة املاضي��ة، إل��ى متك��ن 
أجه��زة األمن التابع��ة للجيش 
من احلص��ول على هذه الوثيقة، 
عادا أنها دلي��ل على تورط قطر 

في دعم اجملموعات اإلرهابية.
وقال املسماري إن "الوثيق صدرت 
م��ن القائ��م باألعم��ال باإلنابة 
نايف عبد اهلل العمادي القطري 
اجلنس��ية"، مطالب��ا ب�"إضافة 
الش��خصيات  لقائمة  العمادي 

اإلرهابية".
وكش��ف ان "اجليش حتصل على 
بطاقة العمل اخلاصة به وفيها 
الليبية  والفاكس  أرقام هواتفه 
وبريده اإللكترون��ي"، مؤكدا أنه 
"طاملا يقدم نفس��ه للسلطات 
الليبية عل��ى أنه قائم باألعمال 

باإلنابة بل كمستشار".
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وثيقة تكشف تورط قطر
في إرسال 1800 متطرف للقتال بالعراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبحرين  السعودية  زعماء  أصدر 
واالمارات توجيهات مبراعاة احلاالت 
املش��تركة  لألس��ر  اإلنس��انية 
م��ع قط��ر، في ح��ني أك��دت وزارة 
أن مواطني  القطري��ة  الداخلي��ة 
الدول التي قطع��ت عالقاتها مع 
قطر األس��بوع املاضي لهم كامل 

احلرية في البقاء في قطر.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية 
القطرية السبت "إن دولة قطر لم 
تتخذ أي إجراءات بش��أن املقيمني 

عل��ى أرضه��ا م��ن رعاي��ا ال��دول 
قامت  التي  والصديقة  الشقيقة 
بقطع العالقات الدبلوماس��ية أو 
تخفي��ض التمثيل الدبلوماس��ي 

مع دولة قطر".
وأض��اف أن دولة قطر "تعمل على 
جتن��ب اخلالف��ات السياس��ية مع 
الدول وحكوماتها في التعامل مع 

الشعوب الشقيقة والصديقة".
وأك��د البيان أن "لرعايا هذه الدول 
احلري��ة الكاملة ف��ي البقاء على 
أرض دول��ة قط��ر وفق��ا للقوانني 

واألنظمة املعمول بها في الدولة 
في إط��ار عق��ود العم��ل املبرمة 
معه��م وموافقة دوله��م أو بناء 
على تأش��يرة الدخ��ول املمنوحة 

لهم".
وصدر توجيه من العاهل السعودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز مبراعاة 
احلاالت اإلنسانية لألسر املشتركة 
الس��عودية القطرية، بحسب ما 
أفادت به وكالة األنباء الس��عودية 

األحد نقال عن مصدر مسؤول.
تتمة ص3

السعودية واإلمارات والبحرين
تخفف إجراءاتها المشددة على قطر

بغداد ـ الصباح الجديد:
مي��رور"  "ديل��ي  صحيف��ة  أوردت 
البريطانية، ام��س األحد، أنباء عن 
مقتل زعيم تنظي��م "داعش" أبو 
بكر البغ��دادي بقص��ف جوي في 
س��وريا. فيما ع��ّد وزي��ر الداخلية 
االسبق باقر جبر صوالغ بأن "اخلبر 

مفبرك"

تقري��ر  ف��ي  الصحيف��ة  وقال��ت 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "زعي��م تنظيم داع��ش أبو بكر 
البغدادي قتل ي��وم االول من امس 
الس��بت بغ��ارة جوية في س��وريا، 
وفق��ا لتقاري��ر ل��م يت��م التحقق 
منها في وسائل اإلعالم احلكومية 
السورية". وكانت الواليات املتحدة 

رفعت ف��ي وق��ت س��ابق املكافأة 
الت��ي كانت قد رصدته��ا ملن يدلي 
مبعلومات ع��ن البغدادي ألكثر من 
املثل��ني إذ عرض��ت 25 مليون دوالر 
مل��ن يقدم معلومات تس��اعد على 
حتدي��د موقع��ه أو إلق��اء القبض 

عليه أو إدانته.
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت قي��ادة ق��وات العملي��ات 
املش��تركة يوم أمس األح��د ، عن أن 
مس��تمرة  العس��كرية  القطع��ات 
بالتقدم بعد ما مت حترير حي الزجنيلي 
بالكامل , مش��يرة إل��ى إن ، القوات 
األمنية توغلت في حي الشفاء  آخر 
األحياء املتبقية في الس��احل األمين 

ملدينة املوصل . 
وقال املتحدث الرس��مي باسم قيادة 
العملي��ات العمي��د الرك��ن يحي��ى 
رس��ول في حديث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن"  داعش اإلرهابي 
بات يحتضر ويلفظ أنفاسه األخيرة 
، مش��يرًا ال��ى انه"ل��م يب��ق إال حي 
األمنية مستمرة  والقوات  الش��فاء 

بالتوغل فيه إلى إن يعلن الس��احل 
األمين ملدينة املوصل محرر بالكامل . 
وأضاف إن" داعش اإلرهابي يستعمل 
أس��لوب االحتماء بني املدنيني العزل 
وبعض األحيان يس��تعملهم كدروع 
بشرية أمام القوات األمنية البطلة 
, الفتا الى ان" القوات احملررة ملتزمة 
بتحري��ر املدني��ني من قبض��ة داعش 

اإلجرامي وبالتالي فأن تقدم القوات 
العس��كرية يتم بدق��ة عالية وحذر 
مس��تمر على وفق التوقيت الزمني 
ال��ذي وض��ع م��ن قب��ل العملي��ات 

املشتركة . 
وتاب��ع بأنه " عند وص��ول القطعات 
العس��كرية ال��ى املدين��ة القدمي��ة 
ألمي��ن املوصل س��تكون لن��ا مرحلة 

عس��كرية وصفحة جديدة لعملية 
اقتح��ام هذه املنطق��ة , مؤكداً ان" 
الق��وات األمني��ة همه��ا األول حترير 

املواطن قبل ان حترير األرض . 
وأوضح رسول ان" قطعات الشرطة 
االحتادية توغلت بحي الشفاء وتعمل 
على إزالة الفخ��اخ واأللغام من حي 
الزجنيل��ي احمل��رر ". وب��ني ان" كتائب 

الهندس��ة وفرق الش��رطة االحتادية 
اخملتص��ة مس��تمرة بإزال��ة األلغ��ام 
والفخ��اخ ومخلف��ات الدواعش في 
حي الزجنيلي وإنقاذ العائالت العالقة 
وس��ط املباني املفخخ��ة ومخلفات 
الدواع��ش فيما تواصل قطعاتنا في 

التوغل باجتاه حي الشفاء غربا". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تتوغل في حي الشفاء آخر أحياء أيمن الموصل

متطرفون يقاتلون في العراق "داخل االطار صورة من الوثيقة"

أنباء عن مقتل البغدادي في سوريا وصوالغ ينفي

الظروف االقتصادية واألمنية تمنع الفصل بينهما
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

توق��ع  الرئي��س املش��ترك جملل��س 
س��وريا الدميقراطية رياض درار في 
تصريح للصباح اجلديد ان تتمكن 
قوات سوريا الدميقراطية من حترير 
مدينة الرقة ف��ي القريب العاجل 
معرب��اً عن امله في ان يقام العيد 

في الرقة هذا العام.
واض��اف درار عق��ب اجتماع عقده 
وفد من مجلس سوريا الدميقراطية 
مع سكرتير اجمللس املركزي لالحتاد 
الكردس��تاني في مدينة  الوطني 
الس��ليمانية باقلي��م كردس��تان 
مجم��ل  ناق��ش  االح��د،  ام��س 
األوض��اع ف��ي املنطق��ة وس��وريا 
سياس��ياً وعس��كرياً، ان مجلس 
س��وريا الدميقراطي��ة مؤمن باحلل 
التفاوضي مع النظام في س��وريا، 
وان يتم رفع الفيتو عن مش��اركة 
الك��رد مع املعارضة ف��ي املؤمترات 
معاجل��ة  ال��ى  الرامي��ة  الدولي��ة 
االزم��ات في س��وريا، واض��اف اننا 
للح��ل  وخطط��اً  حل��وال  منتل��ك 
السياس��ي اذا ما مت التنس��يق مع 

املعارضة السورية.
وأش��ار الرئي��س املش��ترك جمللس 
س��وريا الدميقراطي��ة، إل��ى أنهم 
احلكومة  ليس��وا بصدد مواجهة 
السورية عسكرياً، وإمنا يواجهونها 
سياسياً، وأن لديهم قوة حتميهم 
ف��ي ح��ال جلس��وا عل��ى طاولة 
املفاوض��ات، أم��ا اآلخ��رون الذي��ن 
يجلس��ون على طاولة املفاوضات، 
لديه��م س��وى فصائ��ل  فلي��س 
مش��تتة تقت��ل وحت��ارب بعضها، 
وهؤالء لن يحققوا ش��يئاً، مطالبا 
جمي��ع االط��راف اعتم��اد جترب��ة 
االدارات الذاتي��ة التي اعتمدت في 
املدن الكردية كأس��اس لتشكيل 
ادارات جدي��دة تتي��ح للمواطن��ن 
ف��ي كل مدين��ة ادارة مناطقهم، 
س��وريا  مش��روع  ان  ال��ى  الفت��ا 
الدميقراطية امنوذج جديد وطريقة 
حديثة لترس��يخ العيش املشترك 

واالعتراف باالخر. 
العس��كري  باملنج��ز  درار  واش��اد 
حتققه��ا  الت��ي  واالنتص��ارات 
ق��وات س��وريا الدميقراطية برغم 
التحدي��ات واملصاع��ب، معربا عن 

امل��ه في ان تتمكن تل��ك القوات 
من حترير مدين��ة الرقة من داعش 
في اس��رع وقت، قائالً رمبا سنقيم 
احتفاالت عي��د الفطر في مدينة 
الرقة بعد القضاء على داعش وان 

يعود السلم واالمان الهلها.    
املعارض��ة  إن  بالق��ول  درار  وأردف 
الس��ورية ما ت��زال حتم��ل عقلية 
ح��زب البع��ث، وم��ا زال��ت تنظ��ر 
إلى القضي��ة الكردي��ة على أنها 
قضي��ة انفص��ال، ويج��ب تغيي��ر 
ه��ذه الذهنية، مبين��اً ان مجلس 
س��وريا الدميقراطي��ة يعمل ألجل 
للتعام��ل  ويس��عى  س��وريا،  كّل 
والتع��اون م��ع كل املكونات على 
حد سواء، كما يسعى لرفع شعار 
جديد مختلف عن مشروع الدولة 

القومية.
وفي معرض رده عن سؤال للصباح 
اجلدي��د عن وجود ن��وع من الهدنة 
غي��ر املعلنة بينهم وب��ن النظام 

في س��وريا، اش��ار درار الى ان عدم 
طرد مؤسسات الدولة من أماكن 
سيطرة قوات سوريا الدميقراطية، 
يكم��ن في ان الق��وى الكردية ترى 
ومؤسس��ات  ش��يء،  النظ��ام  ان 
الدولة ش��يء آخر، وسر بقاء هذه 
املؤسس��ات هو أنها تدف��ع رواتب 
املواطن��ن وتقدم اخلدمات، وهو ما 

مينع إسقاط مؤسسات الدولة.
واوض��ح ان رؤيته��م للتعامل مع 
مؤسسات الدولة تختلف عن رؤية 
املعارضة التي أرادت إس��قاط كل 
شيء من أجل أن تتسلم الكرسي 
مكاَن الذي يتس��لمه اآلن، وهو ما 
عده ليس حالً ثورياً وال سياس��ياً، 
واضاف »أعتقد أن أسلوب »الطريق 
الثالث« الذي س��رنا فيه هو الذي 
يس��تطيع حتقيق نصر في سوريا 
على النظ��ام، وأن يحق��ق تواجداً 
م��ن دون أن يحض��ر ف��ي جنيف أو 

آستانة«.

واوض��ح درار ان تش��كيل االدارات 
الذاتية في شمالي سوريا واجمللس 
الدميقراط��ي ال يعن��ي االنش��قاق 
عن س��وريا موضح��ا ان صراعهم 
مع النظام سياس��ي وفقا ملنطق 
املواجهة السياس��ية، نافيا وجود 
عالقة مباش��رة مع النظ��ام، وإمنا 

عالقاتنا مع مؤسسات الدولة.
ورف��ض الرئي��س املش��ترك جمللس 
التدخ��الت  الدميقراطي��ة  س��وريا 
الش��أن  والدولي��ة في  االقليم��ي 
السوري، مؤكدا ان دخول أية قوات 
عس��كرية ملالحقة داع��ش وغيره 
م��ن اجلماع��ات االرهابي��ة داخ��ل 
االراضي الس��ورية امر غير مقبول 
وانن��ا ال نتمن��ى ان ين��وب احد في 
اجل��وار عن الس��ورين ان أي تدخل 
اندفاع��ات  ميك��ن ان يك��ون وراءه 
اخرى وبعث برس��الة ال��ى جميع 
دول اجل��وار بفتح صفح��ة جديدة 
واحت��رام ارادة الش��عب الس��وري 

في تقرير ش��كل احلكم الذي يراه 
مناسبا ملستقبله. وحول العالقة 
م��ع الواليات املتح��دة على الرغم 
م��ن االش��ارة ال��ى وج��ود تواصل 
ولقاءات وتنس��يق مع املس��ؤولن 
في الواليات املتحدة األميركية، اال 
انه اش��ار الى أن الدعم الذي يأتي 
م��ن الوالي��ات املتحدة ه��و فقط 
مح��دد مبحاربة داع��ش، وهو دعم 
ش��راكة وحتال��ف، وبالتال��ي ميكن 

االنتقال إلى خطوة سياسية.
وحول موقف اجمللس من االستفتاء 
على استقالل اقليم كردستان تابع 
درار ان اجملل��س يحترم حق ش��عب 
اقليم كردستان في تقريرمصيره، 
وانه ش��أن داخلي لالقلي��م اذا ما 
متكن من تقدمي حلول للمشكالت 

واالزمات الداخلية. 
س��كرتير  دع��ا  جهت��ه  م��ن 
اجملل��س املرك��زي لالحت��اد الوطني 
الكردستاني عادل مراد املسؤولن 

في االدارات الذاتية ومجلس سوريا 
الدميقراطي��ة الى االس��تفادة من 
والنجاحات  واالخفاق��ات  االخطاء 
اقلي��م  به��ا جترب��ة  م��رت  الت��ي 
كردس��تان، مش��يراً الى ان االحتاد 
الوطن��ي كان وم��ازال يعتق��د بأن 
احلل ف��ي س��وريا يج��ب ان يكون 
سياس��يا، وهو ما يسترعي جميع 
االطراف املتصارعة تقدمي التنازالت 
املتبادلة واالتفاق على صيغ جديدة 

الدارة البالد. 
واش��ار مراد الى ان االحتاد الوطني 
الهمي��ة  ادراك��ه  منطل��ق  وم��ن 
التعاي��ش والتآخي الس��لمي بن 
مكونات سوريا، مس��تعد لتقدمي 
واملس��اندة  الدعم  ان��واع  جمي��ع 
التجرب��ة  الجن��اح  املطلوب��ة 
الذاتي��ة،  ل��الدارات  الدميقراطي��ة 
االدارات  امن��وذج  ان  ال��ى  مش��يرًا 
الذاتية يجب ان يعتمد كأس��اس 

لسوريا املستقبل.

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: نحن نؤمن 
بالحل التفاوضي مع النظام في سوريا

توّقع أن يتم االحتفال بالعيد في مدينة الرقة بعد تحريرها من داعش 
طارق حرب

بيان رئاسة الوزراء يوم 2017/6/9 بشأن ما حصل 
في اربي��ل قبل يومن من حتديد يوم 9/25 املقبل 
موعدا الج��راء اس��تفتاء بش��أن االنفصال عن 
العراق وصواب موقف رئاس��ة الوزراء الدستوري 
وس��داد ق��ول رئاس��ة ال��وزراء القانون��ي والذي 
يتلخ��ص ان املرجعي��ة السياس��ية والقانونية 
الت��ي يجب الرجوع اليها هو الدس��تور العراقي 
وان مثل هذه املس��ائل ال ميك��ن ان تخضع الرادة 
االقليم فقط فهي مس��ألة وطنية تهم العراق 
بأكمل��ه  وليس اربيل فق��ط وال بد ان تكون من 
اختصاص احلكوم��ة االحتادية في بغ��داد والتي 
متثل العراق بأجمع��ه اما حكومة االقليم فهي 
متث��ل جزءا من العراق وفي مس��ألة االنفصال ال 

بد ان نقول:-
١-  ان تقري��ر املصير الذي ين��ادي به البعض هو 
ح��ق مق��رر للش��عوب املس��تعمرة وال نعتقد 
ان بغداد تس��تعمر كردس��تان بدلي��ل ان للكرد 
منصب رئيس اجلمهورية والوزراء والنواب ووكالء 
الوزارات واصحاب الدرجات اخلاصة فكيف يكون 
تقري��ر املصي��ر للمك��ون الك��ردي احلاصل على 
كل هذه املناص��ب اذ اميكن ان يكون اس��تعمار 
بغ��داد لالقليم لكي مينح الش��عب املس��تعمر 

االستقالل كما تقول اربيل ذلك؟
٢- ان تقري��ر املصي��ر جاء بتوصي��ة من اجلمعية 
العام��ة ل��المم املتحدة وليس بق��رار من مجلس 
االمن الدولي ملس��تعمرات انكلترا وفرنسا فهو 
غي��ر مل��زم للحكوم��ة االحتادية كون��ه توصية 

واالقليم ليس من هذه املستعمرات 
٣- ان للواليات املتحدة ولتركيا واليران وهي الدول 
الفاعلة في هذه  املنطقة رأيا وقوال يخالف  رأي 
وقول اربيل بش��أن االنفص��ال اذ ان هذه تعارض 

التطلعات في أربيل.
٤- ان  هنالك كتل كردستانية تخالف تطلعات 
اربي��ل واكبر مثل على ذلك كتل��ة التغيير كما 
ان الكثي��ر م��ن الع��رب والتركم��ان والش��بك 
واملس��يحين وااليزيدي��ن يعارض��ون االنفصال 
ع��ن الدول��ة ال بل ان املكون االيزي��دي تخلى عن 
اندفاع��ه الس��ابق  لالقلي��م خاصة بع��د حترير 
احلش��د للمناطق االيزيدية وع��دم جندّة االقليم 
لاليزيدية س��نة٢٠١٤ عندما شٌن داعش هجوما 
عل��ى االيزيدي��ن وحص��ل م��ا حصل م��ن قتل 

وتهجير  وسبي.
٥- ان االقليم ال ميلك مقومات الدولة وس��يكون 
شبه دولة داخلية ال اطاللة لها على البحر كما 
ان انفصالها عن بغداد يؤدي الى ضياع املليارات 
التي يحصل عليها االقليم سنويا من١٧ باملائة 
الى روات��ب رئيس اجلمهوري��ة وال��وزراء والنواب 
والدرجات اخلاصة اذ لالقليم الثلث من املناصب  
عل��ى الرغ��م من كون��ه يش��كل ١٥ باملائة من 
الس��كان كما ان ذلك س��يؤثر في االستثمارات 
في االقليم بنحو كبير وما ذكرناه قليل كرواتب 
جيش االقليم والش��هداء واملس��اجن والدوائر 
واملص��ارف املوجودة ف��ي االقلي��م والعائدة الى 

احلكومة االحتادية .
٦- ان االقلي��م االن لي��س اقليم��ا وامن��ا هو دولة 
في كل ش��يء من علم وبرملان وحكومة وجيش 
ومس��اعدات تقدمه��ا الدول وتعام��ل العراقي 
من خ��ارج االقلي��م معاملة اكثر م��ن معاملة 
ال��دول االجنبية واالن تضع يديها على الكمارك 
والضريبة وس��وى ذلك ولكن في جميع االحوال 
نطل��ب من رئاس��ة اجلمهوري��ة والبرمل��ان تأييد 
موقف رئاس��ة ال��وزراء ال س��يما وان حامل رايَة 
االنفص��ال مض��ى عل��ى اكماله فت��رة حكمه 
س��نتن وان برمل��ان االقلي��م معطل من��ذ مدة 

طويلة.

استفتاء إقليم 
كردستان

تقـرير

مايكل آيزنشتات*
ترجمة: حسني محسن

كان حضور الرئيس ترامب في مؤمترات 
القم��ة األخي��رة ف��ي الري��اض خطوة 
أولى نح��و إعادة العالق��ات مع احللفاء 
اخلليجين لكن إمناء املصالح االميركية 
طويل��ة األم��د ف��ي اخلليج وم��ا وراءها 
سيتطلب أكثر من صفقات االسلحة 
و اخلطاب��ات. وس��يتطلب األم��ر درجة 
م��ن الكف��اءة و الدهاء اجليوسياس��ي 
الذي تفتقر إليه السياس��ة اإلقليمية 
األميركي��ة منذ ع��دة س��نوات، فضالً 
العس��كرية  املش��اركة  عن إس��تمرار 
واإلس��تعداد للقي��ادة من خ��الل وضع 
أطر سياس��ية تثني احللف��اء عن اتخاذ 

إجراءات مزعزعة الستقرارهم.

النزاع في سوريا
من��ذ توليه مهام منصبه، اتخذت إدارة 
ترامب عدة خطوات من شأنها تخفيف 

بعض اخملاوف اخلليجية املتعلقة باحلرب 
في سوريا. ففي 7 أبريل / نيسان، شنت 
الواليات املتحدة هجوماً صاروخياً على 
قاع��دة الش��عيرات اجلوية ف��ي أعقاب 
هجوم نظام األس��د عل��ى املدنين في 
خان ش��يخون. وف��ي 18 ماي��و/ ايار و 6 
يونيو / متوز و 8 يونيو / متوز، اس��تهدفت 
القوات األجنبي��ة املوالية للنظام التي 
هددت املعارضة السورية ومستشاريها 
ف��ي التحالف بالقرب م��ن بلدة التنف 
احلدودي��ة. ف��ي ح��ن أن ه��ذه التدابير 
ه��ي خط��وة أول��ى جيدة نح��و إصالح 
مصداقية الواليات املتحدة في اخلليج، 
ف��إن االختبار احلقيقي يكم��ن فيما إذا 
كان��ت اإلدارة س��تحافظ على نهجها 

وتوسعه. 
ع��الوة على ذلك، بينم��ا تثبت الواليات 
املتح��دة اهليته��ا ف��ي ض��رب القوات 
األجنبية الت��ي تتحرك ضد املعارضة و 
حلفاؤها في مناطق النزاع في س��وريا، 
س��يكون م��ن األفضل لو اس��تطاعت 
املعارضة بناء قوة للدفاع عن نفس��ها 
ضد هك��ذا تهديدات. ومن ش��أن إعادة 

تنش��يط جه��ود التدري��ب والتجهي��ز 
للمتمردي��ن غير الس��لفين في جنوب 
س��وريا )و في أي مكان اخر( أن تساعد 
على ضمان صالحية أي اتفاقات لوقف 
التصعي��د، ومن��ع املزي��د م��ن تدفقات 
الالجئ��ن اجلماعي��ة، وف��رض تكاليف 
كبيرة على النظام وحلفائها. والهدف 
م��ن ه��ذه االس��تراتيجية ه��و تهدئة 
وإبقائه��ا  للنظ��ام  املوالي��ة  الق��وات 
مقي��دة، مما يح��ول دون ش��ن هجمات 
جدي��دة ض��د املعارضة في الش��رق أو 
اجلن��وب أو محافظة إدلب. وهذا النهج 
ه��و الوس��يلة الفعال��ة الوحيدة خللق 
مأزق قد يخفض من طموحات النظام، 
ويجب��ره على االلت��زام باتفاقيات وقف 
إط��الق الن��ار احمللية و عدم اس��تهداف 
املناطق االمنة، ويعرقل اجلهود اإليرانية 
لبن��اء جس��ر بري إل��ى البح��ر األبيض 

املتوسط.

بيع األسلحة أم بناء القدرات
من غير الواضح أن الرياض سوف متارس 
خياره��ا لش��راء كل األس��لحة الت��ي 

عرضت عليها بع��د الصفقة األخيرة، 
أو أن املشرعن األميركين سيسمحون 

بأمتام كل عمليات بيع األسلحة.
واأله��م من ذلك أنه ف��ي حن أن بعض 
عمليات الش��راء قد تسد الثغرات في 
البني��ة العس��كرية الس��عودية، ف��إن 
مبيع��ات األس��لحة وحده��ا م��ن غير 
املرجح أن تعالج الثغ��رات الكبيرة في 
ق��درات اململكة. ويش��مل ذل��ك تأمن 
حدودها الطويل��ة مع اليمن، والتعامل 
مع التهديد الذي تشكله قذائف الهاون 
والقذائف قصيرة  والصواري��خ  احلوثية 
امل��دى، وإجراء عمليات األم��ن الداخلي 
في املنطقة الش��رقية بطريقة ال تؤدي 
إلى تفاقم التوترات مع السكان هناك، 
وتأمن خط الس��احل الطويل والبنية 
التحتي��ة البحري��ة احلرج��ة. وباملث��ل، 
تفتق��ر دول مجلس التع��اون اخلليجي 
إلى بني��ة متكاملة للدفاع الصاروخي، 
مم��ا يجعلها عرض��ة لتكتي��كات إيران 

املتشبعة عسكرياً.
ونظرا لألداء الباهت للعديد من اجليوش 
املدربة م��ن قبل الوالي��ات املتحدة في 

املنطقة - مبا في ذلك اململكة العربية 
السعودية - يجب على واشنطن إعادة 
النظر في نهجها في مس��اعدة قوات 
األم��ن، وجتنب مح��اوالت حتويل القوات 
الشريكة إلى إصدارات مصغرة للجيش 
األميرك��ي. وبدال من ذل��ك، ينبغي لها 
أن تعتم��د نهج��ا مصمما يس��اعدها 
عل��ى أن تصبح أكث��ر فاعلية من خالل 
اإلف��ادة من دروس النجاحات الس��ابقة 
)مثل تدري��ب وتوجيه جه��از مكافحة 
اإلره��اب في العراق والقوات املس��لحة 
لدولة اإلم��ارات( واإلعتراف باألفضليات 

الثقافية احمللية.

أميركا ما تزال حتتاج القيادة
عل��ى الرغم من أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي ميكن أن حتس��ن كثيراً قدراتها 
الفردي��ة، فمن غي��ر الواقع��ي أن نأمل 
ف��ي أنه��ا س��تخلق منظم��ة أمني��ة 
جماعية فعالة على غرار حلف شمال 
األطلس��ي، وخاصة نظراً لعدم قدرتها 
عل��ى التع��اون عل��ى بني��ة إقليمي��ة 
أو  الصاروخ��ي  للدف��اع  متكامل��ة 

التعامل مع التهديدات األوسع نطاقا. 
وف��ي كثير من األحيان، ع��ززت الواليات 
املتح��دة تعاونه��م العس��كري احملدود 
)باس��تثناء حملتهم املثيرة للجدل في 
اليمن(. ولهذه األس��باب وغيرها، يجب 
على واش��نطن أن تظ��ل منخرطة في 

املنطقة، دبلوماسيا وعسكريا.
وكما أظه��رت أح��داث العقد ونصف 
العقد املاضية، ال بديل عن السياسات 
احلك��م  عل��ى  القائم��ة  الس��ليمة 
اجليوسياس��ي الس��ليم. و إن مبيعات 
األس��لحة أو العمليات العس��كرية ال 
ميكن أن تعوض عن األخطاء السياسية 
التي تك��ون آثارها وخيم��ة على نطاق 
واس��ع، مث��ل غ��زو أمريكا ع��ام 2003 
للع��راق، و مح��اوالت معاجل��ة األزم��ة 

السورية.
وبنحو أكثر حتديدا، يتعن على الواليات 
املتحدة أن تأخذ زمام املبادرة في وضع أطر 
سياسات أمنية لشركائها اإلقليمين، 
خش��ية أن يتصرفوا بنفس��هم بطرق 
تضر باملصال��ح األمريكي��ة. حيث أدى 
فش��ل إدارة أوباما في توفير إطار فعال 

للعم��ل في س��وريا إلى قيام ش��ركاء 
اخلليج باتخاذ خطوات غير مفيدة مثل 
دعم اجلهادي��ن الس��لفين املتطرفن 
ضد نظ��ام األس��د. كما أدى الفش��ل 
في القي��ادة إلى صعوبة حتديد اخليارات 
الس��عودية واإلماراتية في اليمن، ورمبا 
لعب دورا في توليد األزمة الدبلوماسية 

احلالية مع قطر.
وأخي��را، ف��إن املصداقية ه��ي طريق ذو 
اجتاهن. في الس��نوات األخيرة، اتخذت 
بع��ض دول مجلس التع��اون اخلليجي 
إجراءات في سوريا واليمن، ورمبا اآلن قطر 
التي قد ال تخدم مصاحلهم أو مصالح 
أمي��ركا. ولذل��ك ف��إن إع��ادة النج��اح 
ف��ي العالق��ات األمريكي��ة - اخلليجية 
تتطلب مزيدا من التشاور قبل املبادرات 
وزيادة استعداد  الرئيس��ة،  السياسية 
دول مجلس التعاون اخلليجي لتجميع 
القدرات والعمل عل��ى حتقيق األهداف 
املش��تركة، واستعداد الواليات املتحدة 

الستئناف دور قيادي في املنطقة.

*عن معهد واشنطن

تطوير العالقات األميركية -الخليجية 
يتطلب أكثر من مؤتمرات القّمة وصفقات األسلحة

الرئيس املشترك جمللس سوريا الدميقراطية رياض درار

أشار الرئيس المشترك 
لمجلس سوريا 
الديمقراطية، إلى 
أنهم ليسوا بصدد 
مواجهة الحكومة 
السورية عسكريًا، وإنما 
يواجهونها سياسيًا، وأن 
لديهم قوة تحميهم في 
حال جلسوا على طاولة 
المفاوضات

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم »ممن يستخدمون الفساد 
مصاحله��م  لتحقي��ق  كورق��ة 

الشخصية«.
وقال احلكيم بحسب بيان ملكتبه 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، 
في االمس��ية الرمضانية الثالثة 
عش��ر الت��ي تق��ام مبكتب��ه ف��ي 
بغ��داد »هن��اك م��ن يص��رخ ليل 

نه��ار ملكافح��ة الفس��اد فيم��ا 
يس��تغل منصبه لتحقيق مأرب 
شخصية عبر صفقات ومعامالت 

مشبوهة«.
ولف��ت ال��ى ان »ص��وت البع��ض 
العالي في مكافحة الفس��اد هو 

رسائل ابتزاز مشفرة«.
وب��ن احلكي��م ان »م��ن صف��ات 
املناف��ق الطم��ع وع��دم القناعة 
والتلون حس��ب املصلحة املادية« 

مؤك��دا ان »س��ن اهلل ال تتغي�ر 
لكن��ه  جول��ة  يرب��ح  فاملن�اف��ق 
يخس����ر املعرك��ة فيم��ا املؤمن 
يربح املعركة وان خسر جولة هنا 

او هناك«ز
ودع��ا ال��ى »احل��ذر الش��ديد في 
التعام��ل م��ع املناف��ق واعطائه 
االس��رار الن��ه لي��س اه��ال له��ا 
وق��د يس��تغل الب��وح به��ا تبعا 

ملصلحته«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزهر الع��زاوي، انه مت إحباط 
هجوم انتح��اري بس��يارة مفخخة 
على طري��ق كركوك- بغ��داد، فيما 
أش��ار إل��ى أن احلصيلة ه��ي إصابة 

مدنين اثنن.
وقال العزاوي في حديث صحفي، إن 
»األجهزة األمني��ة أحبطت هجوما 
انتحاري��ا بس��يارة مفخخ��ة ق��رب 

حاج��ز امن��ي على طري��ق كركوك- 
بغداد قرب منطقة الصفرة )85 كم 
ش��مال بعقوبة(، بعدما تصدت له 
قوة امنية عن بعد«، مبينا ان »القوة 
طوقته من عدة جهات ومنعته من 
جتاوز احلاجز قبل ان يفجر السيارة«.

وأض��اف الع��زاوي، ان »مدنين اثنن 
أصيبا نتيجة انفجار املفخخة التي 
كانت تس��تهدف باالس��اس كمرك 
الصف��رة القري��ب جدا م��ن احلاجز 

االمني«، مش��يرا الى ان »سرعة ردة 
فعل االجه��زة االمني��ة وتطويقها 
من��ع  ف��ي  اس��همت  للمفخخ��ة 

وصولها الى الكمرك«.
واعل��ن قائممق��ام قض��اء اخلالص 
ش��مال بعقوبة ع��دي اخل��دران، ان 
انتحاري  يقوده��ا  س��يارة مفخخة 
انفج��رت ق��رب حاج��ز امن��ي على 
طريق كركوك - بغداد قرب منطقة 

الصفرة.

إحباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة 
على طريق كركوك - بغداد

الحكيم: صوت البعض العالي في مكافحة 
الفساد هو رسائل ابتزاز مشفرة
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بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األح��د، بأن مدني��اً أصيب بهجوم 
مس��لح قرب منزله ش��مالي العاصمة 
إن "مس��لحني  املص��در  وق��ال  بغ��داد. 
أطلق��وا الن��ار باجتاه مدني ق��رب منزله 
في منطقة الش��عب شمالي بغداد، ما 

أسفر عن إصابته". 
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املص��در إن 
"عبوة ناس��فة كانت موضوعة بالقرب 
من مح��ال جتارية في منطقة هور رجب 
التابعة للدورة جنوب��ي بغداد انفجرت، 
عصر اليوم، ما أس��فر ع��ن إصابة ثالثة 

أشخاص بجروح متفاوتة".

ديالى – سقوط قذائف
أفاد مصدر محلي في ديالى، السبت، بان 

ثالث قذائف هاون س��قطت في محيط 
قرية زراعية شمال شرقي احملافظة.

وق��ال املص��در إن "ث��الث قذائ��ف هاون 
س��قطت، مس��اء يوم امس في محيط 
قري��ة كصيبة، )22 كم ش��مال ش��رق 

ب عقوبة(، دون وقوع إصابات بشرية".
وأضاف املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "األجهزة األمنية 

فتحت حتقيقا باحلادث". 

كركوك – انفجار ملغمة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس االحد ان س��يارة ملغمة 
يقوده��ا انتح��اري انفجرت ق��رب حاجز 
امن��ي على طريق كرك��وك - بغداد قرب 

منطقة الصفرة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه  ان "س��يارة ملغمة يقودها 

انتح��اري انفجرت قرب حاجز امني على 
طري��ق كركوك -بغ��داد ق��رب منطقة 
الصف��رة )80ك��م ش��مال بعقوب��ة(". 
مش��يرا الى ان "القوات االمنية فرضت 

اجراءات مشددة حتسبا الي طارئ". 

صالح الدين – محاولة تعرض
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االحد ع��ن مقتل 
العشرات من "داعش" بإحباط محاولة 
ش��مالي  للتنظي��م  فاش��لة  تع��رض 

محافظة صالح الدين.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان قي��ادة عمليات ص��الح الدين 
أحبط��ت محاولة تعرض فاش��لة على 
قطعاتنا في مناطق تلول الباج وناحية 
مكحول وخط الص��د الصينية حديثة 
ومنطق��ة الصبخ��ة قضاء الش��رقاط 

شمالي صالح الدين"، مؤكدة "الرد بقوة 
وح��زم باس��تخدام مختلف األس��لحة 
وبإس��ناد  القي��ادة  وبإس��ناد مدفعي��ة 
مباش��ر من قب��ل القوة اجلوي��ة وطيران 

اجليش". 

االنبار – عملية استباقية  
قي��ادة  ف��ي  عس��كري  مص��در  اك��د 
عمليات األنبار امس االحد، بأن خمس��ة 
"إرهابي��ني" قتلوا ش��رق بحي��رة الرزازة 

جنوبي احملافظة.
وق��ال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة من اجليش وبالتنس��يق 
مع طيران التحال��ف الدولي متكنت من 
القيام بعملية اس��تباقية في منطقة 
االب��ار ش��رق بحي���رة ال��رزازة جنوب��ي 

األنبار".

املثنى – عملية ارهابية 
كش��ف قائد عملي��ات الرافدي��ن اللواء 
علي إبراهي��م املكصوصي امس األحد، 
"إرهابية" الس��تهداف  إحباط عملي��ة 
محافظ��ة املثنى، مش��يراً إل��ى تنفيذ 
عمليات استباقية يومية في احملافظات 
الواقع��ة ضم��ن قاطعه��ا، فيم��ا أكد 
وجود تنس��يق وتعاون مشترك مع قيادة 
عمليات بغداد لتأم��ني احلدود بني بغداد 

واحملافظات اجلنوبية.
وق��ال الل��واء املكصوص��ي إن "دوري��ات 
الش��رطة املنتش��رة في بادية السماوة 
وبناء على معلومات استخبارية توفرت 
لدى قيادة العمليات ومت متابعتها بدقة 
متكنت من إحباط عملي��ة إرهابية كان 
ين��وي اإلرهابي��ون القي��ام به��ا بقضاء 
الس��لمان أو العبور إل��ى داخل احملافظة 
من خ��الل محاولة تس��لل عجلتني نوع 

بيك اب في الس��اعات األول��ى من فجر 
يوم امس مس��تغلني ظالم الليل وعمق 
الصحراء فتصدت لهم دوريات الشرطة 
املنتش��رة في البادية واشتبكت معهم 

وأجبرتهم على الفرار

ميسان – عمليات دهم 
اعلن مدير ش��رطة محافظة ميس��ان 
املنش��آت  العميد نزار موهي ألساعدي 
أن  مفارز شرطة األقسام و بالتعاون مع 
أفواج الطوارئ واإلجرام متكنت من إلقاء 
القب��ض عل��ى )16( متهم��ا مطلوبون 

للعدالة .
واف��اد العمي��د الس��اعدي ان م��ن ب��ني 
املطلوب��ني عل��ى  وف��ق  جرائ��م وم��واد 
قانوني��ة مختلفة ف��ي مناطق متفرقة 
باحملافظ��ة ، مؤكداً أن جميع املتهمني مت 
التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم . 

نينوى – عملية امنية 
اك��د مصدر امني ف��ي محافظة نينوى 
ام��س االح��د اعتق��ال 10 عناص��ر من 
"داع��ش" فروا من املعارك وتس��للوا مع 

النازحني جنوبي احملافظة.
وق��ال املص��در  إن "قوة أمني��ة متكنت، 
مس��اء يوم الس��بت من اعتقال عشرة 
من عناصر داعش تسللوا الى مخيمات 
حمام العليل مع النازحني جنوب املوصل 

بعد فرارهم من املعارك".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "القوات األمنية طوقت 
مخيم ناحية حمام العليل على خلفية 
ورود معلوم��ات أف��ادت بتواج��د عناصر 
بتنظيم داعش وسط النازحني باخمليمات 
واعتقلتهم ونقلوا الى مركز احتجاز". 

مسلحون يصيبون مواطنًا بمنطقة الشعب شمالي بغداد * سقوط 3 قذائف هاون بمحيط كصيبة شرقي بعقوبة
 انفجار سيارة ملغمة على حاجز أمني جنوبي كركوك * إحباط تعرض إرهابي فاشل شمالي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظم فنجان انتهاء أعمال تأهيل 
محطة األدالء البحريني في الباخرة )ش��مس( التي 
قام��ت بها اخلبرات الفنية والهندس��ية في املوانئ 
العراقي��ة. ولف��ت فنج��ان بحس��ب بيان لل��وزارة 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" ال��ى أن "احملطة 
ش��رعت بتقدمي خدماتها للس��فن القادمة باجتاه 
املي��اه العراقية" مبينا "انها ش��قت طريقها نحو 
البح��ر للعم��ل في مياهن��ا االقليمي��ة كمحطة 
عائم��ة للمرش��دين البحريني". وأش��اد وزير النقل 
"اعمال التأهيل الت��ي قامت بها الكوادر العراقية، 
معتب��را انهم قدم��وا جه��ودا كبي��رة باعتبارهم 
طاقات عراقية قادرة على حتمل املس��ؤولية امللقاة 

على عاتقهم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير دائرة الهج��رة واملهجرين في محافظة 
األنبار محمد رش��يد،عن إعادة أكثر من 100 اسرة 

نازحة الى املوصل وصالح الدين.
وقال رش��يد في حديث صحفي، ان "دائرة الهجرة 
واملهجري��ن باألنبار ووزارة الهجرة وبالتنس��يق مع 
حكوم��ة األنب��ار احمللي��ة وقيادتي عملي��ات األنبار 
وعملي��ات بغ��داد متت إع��ادة 72 اس��رة نازحة الى 

املوصل و32 اسرة نازحة الى صالح الدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 
التعاط��ي مع صفحات مزورة باس��مها او حتمل 

اسم الوزير.
وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
"توضيح��ا لل��رأي الع��ام وتأكي��دا عل��ى ضرورة 
التعام��ل مع مواق��ف وتصريحات وأخب��ار وزارة 
التعليم العالي والبح��ث العلمي من مصادرها 
الرس��مية نهي��ب بوس��ائل االع��الم ومتابع��ي 
هذا الش��أن احلذر م��ن املواقع امل��زورة وصفحات 
التواصل االجتماعي الوهمية التي حتمل اس��م 

الوزارة او الوزير".
وأعلنت ال��وزارة "أنها حتتف��ظ بحقها القانوني 
ف��ي مالحقة منتحل��ي صفة االعالم الرس��مي 
لها ومروجي الصفحات امل��زورة وانها ال تتحمل 
مس��ؤولية املنش��ورات فيها وتدعو الى استقاء 
اخبار ومس��تجدات التعليم العال��ي من املوقع 
واخمل��ول   ]www.mohesr.gov.iq[ االلكترون��ي 

بالتصريح الرسمي حصراَ".

انتهاء أعمال تأهيل الباخرة 
"شمس" بأيد عراقية

عودة أكثر من 100 
أسرة نازحة إلى الموصل

"التعليم" تحّذر من صفحات 
وهمية على مواقع التواصل

الملف األمني

الكتل السياسية الكبيرة حتسم 
موقفها بدمج انتخابات احملافظات 

والبرملان
من جانبه، ذكر النائب عن احتاد القوى 
العراقي��ة محم��د ن��وري العب��د رب��ه 
ف��ي تصريح ال��ى "الصب��اح اجلديد"، 
ف��ي  احمللي��ة  االنتخاب��ات  "اج��راء  ان 
موعده��ا املقرر في ايل��ول بات بحكم 

املستحيل".
واض��اف العبد ربه ان "اجلهود خالل ما 
تبقى من العام احلالي يجب ان تنصب 
عل��ى اس��تكمال عملي��ات التحري��ر 
واعادة النازحني حتى وان كانت النسبة 

االغلب منهم وليس اجلميع".
ويتخوف من "حصول ضغط سياسي 
على جمهورنا في مناطق خارج نفوذنا 
االنتخابي السيما في اقليم كردستان 

او محافظات اجلنوب".
واس��تطرد النائب عن احت��اد القوى ان 
"دمج االنتخابات احمللي��ة مع النيابية 
ق��د يك��ون اخلي��ار االمثل ام��الً باعادة 
جمهورنا ال��ى ديارهم وكذلك ضغطا 

للنفقات".
ومضى العبد ربه الى اننا "لن نشترك 
باية عملية انتخابية حتى وان حصلت 
في نيس��ان املقبل في حال لم تتحرر 

مدننا ويعود النازحني اليها".
وعلى صعيد متص��ل، افاد النائب عن 
التحالف الكردستاني ماجد شنكالي 
ال��ى "الصباح اجلدي��د"، ب��أن "الواقع 
السياس��ي والظروف االمنية وعوامل 
اخرى تفرض علين��ا تأجيل االنتخابات 

احمللي��ة وجعله��ا ف��ي ي��وم واحد مع 
االنتخابات البرملانية".

"االنتخاب��ات  ان  ش��نكالي  واض��اف 
يج��ب ان تنج��ز في جمي��ع احملافظات 
وال تتعطل في البعض منها بس��بب 

داعش".
ونوه ش��نكالي الى "وج��ود رأيني االول 
مع الدمج واجرائها في نيسان املقبل 
واالخر مع تأجيلهم��ا لوقت آخر حتى 
ننتهي بنحو كامل من تنظيم داعش 
واثاره وتع��ود البنى التحتي��ة واهالي 

املناطق الساخنة".
لكنه ش��دد على ان "التوجه االول هو 
االقرب كون تأجيل االنتخابات العامة 
يتطل��ب تعديال دس��تورياً وه��و اجراء 

معقد وصعب".
يش��ار ال��ى ان مجل��س الوزراء س��بق 
ان اج��ل االنتخابات احمللي��ة التي كان 
موعدها قبل شهرين الى ايلول املقبل 

بسبب استمرار املعارك ضد داعش.

القّوات املشتركة تتوغل في حي 
الشفاء آخر أحياء أمين املوصل

من جانبه أعلن قائد الشرطة االحتادية 
الفريق رائد شاكر جودت ، أمس االحد 
، ع��ن مقتل املئات م��ن عناصر داعش 
خالل معارك حترير الزجنيلي بينهم 49 
قناص��اً و22 انتحارياً وتدمير40 عجلة 

مفخخة وتفكيك 16 منزالً ملغما.
وق��ال جودت في بي��ان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه إن 
“قطع��ات الش��رطة االحتادية متكنت 

م��ن إحل��اق خس��ائر فادح��ة بتنظيم 
داعش خالل معارك حترير حي الزجنيلي 

باجلانب األمين للموصل". 
وأض��اف جودت انه" مت قت��ل املئات من 
عناصر التنظي��م اإلرهابي بينهم 49 
قناص��اً و22 انتحارياً وتدمير 40 دراجة 
نارية و27 سالح احادية مضاد طائرات 
و40 عجل��ة مفخخ��ة وتفكي��ك 16 

منزالً ملغماً". 
وأفاد بأن��ه" مت تدمير مف��رزة هاون 15 
وتفجير 150 عبوة ناسفة واالستيالء 
على 525 صاروخ��اً متنوعاً و4 معامل 
لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة 
اتص��االت  منظوم��ة  و50  واملركب��ات 

السلكية". 
وفي س��ياق متصل قتلت قوات اللواء 
الثام��ن في احلش��د الش��عبي، أمس 
األحد ، انتحاريني اثنني وأحرقت خمس 
عج��الت في ص��د تعرض��ني لتنظيم 
“داعش” في قاطع عمليات الش��رقاط 

شمال صالح الدين. 
وذكر بي��ان إلعالم احلش��د الش��عبي 
اجلديد‘‘،  ‘‘الصب��اح  تلق��ت صحيف��ة 
احلش��د  "ق��وات  أن  من��ه،  نس��خة 
الشعبي اللواء الثامن متكنت من صد 
تعرضني لتنظيم داعش اإلجرامي في 
قاطع عمليات الشرقاط شمال شرق 
ص��الح الدين، وآخ��ر في ناحي��ة تلول 
الباج التابعة لقضاء الش��رقاط على 

قطعات اجليش العراقي". 
وأضاف البي��ان ان" قوات اللواء الثامن 
قتل��ت انتحاريني اثن��ني ودمرت خمس 

عج��الت تابع��ة للعدو، ما دف��ع بقية 
عناص��ر القوة املهاجم��ة الى الهروب 
والتراج��ع”، مبين��ا أن “عناص��ر داعش 
االجرامي��ة كانت تنوي م��ن هجومها 
الس��يطرة عل��ى ناحي��ة تل��ول الباج 
لقطع طريق االمداد الرئيس بني بيجي 

واملوصل’’.

العبادي يؤكد قرب حترير تلعفر 
واحلويجة ويدعو لالبتعاد عن 

اخلالفات
وتاب��ع العبادي، "اننا نص��ل حاليا الى 
االش��واط االخي��رة لتحري��ر االراض��ي 
وعلين��ا احليط��ة واحل��ذر واالس��تمرار 
بنف��س العزمية والوحدة للقضاء على 
داع��ش"، مبين��ا ان "ج��زًءا كبي��راً من 
النجاحات التي حتققت هو اننا حرمنا 

العدو من احلواضن".
وشدد العبادي على "االهتمام بعائالت 
الش��هداء واجلرح��ى الذي��ن بدمائهم 
حتقق��ت االنتص��ارات"، مش��يرا ال��ى 
"تلعف��ر واحلويج��ة س��يتم حتريرهما 

قريبا".
وب��ني العبادي، ان "قواتن��ا على احلدود 
تؤم��ن ح��دود بلدنا ولي��س عبورها وال 

نريد الدخول الى اجلانب الثاني".
وأكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، في 
وقت سابق، أن حكومته حريصة على 
قض��اء تلعف��ر التابع حملافظ��ة نينوى 
"أكث��ر م��ن غيره��ا"، فيما أش��ار إلى 
وجود "تعاون جيد" بني القوات األمنية 

وأهالي املوصل.

استفتاء كردستان يشمل
املناطق خارج إدارة اإلقليم

م��ن جهته اكد بارزاني خالل االجتماع 
ان "ق��رار اج��راء االس��تفتاء موض��وع 
تاريخ��ي، مت حس��مه، ومرتب��ط بحياة 
كل فرد من ش��عب كردستان، متمنيا 
مش��اركة حماس��ية فيه م��ن جميع 

األطراف".

أميركا حتّذر من هجمات إرهابية
في السعودية وأملانيا متخوفة من 

اندالع حرب
داعي��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه إل��ى ضرورة 
التوص��ل إلى حل ورف��ع احلصار اجلوي 

والبحري عن قطر.
وكان��ت وزارة اخلارجي��ة األملانية دعت 
م��رارا إلى تس��وية النزاع بش��أن قطر 

بالوسائل الدبلوماسية.

النزاهة تسترجع ومتنع هدر 92 
مليار دينار بالربع األول من 2017

يذك��ر أن هيئ��ة النزاه��ة، ه��ي هيئة 
حكومية رس��مية مس��تقلة معنية 
الفس��اد،  العامة ومكافحة  بالنزاهة 
أنش��ئت في العراق باس��م مفوضية 
القان��ون  مبوج��ب  العام��ة  النزاه��ة 
النظامي الصادر ع��ن مجلس احلكم 
العراق��ي وعده��ا الدس��تور العراقي 
الدائ��م لع��ام 2005 إح��دى الهيئات 
لرقابة  املس��تقلة وجعلها خاضع��ة 
مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة 

النزاه��ة، وته��دف إل��ى منع الفس��اد 
ومكافحته ولها وس��ائلها القانونية 
ف��ي حتقيقه وتأدي��ة وظيفتها، ويرأس 
الهيئ��ة موظ��ف بدرجة وزي��ر يعينه 
رئي��س ال��وزراء وال جتوز إقالت��ه إال من 
مجلس النواب بالطريقة نفسها التي 
يقال بها ال��وزراء، وللهيئة نائب واحد، 
وتقوم بإصدار اس��تبيان ش��هري يبني 

مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

أنباء عن مقتل البغدادي
في سوريا وصوالغ ينفي

وفي الس��ياق ذاته اك��د وزير الداخلية 
االس��بق ، باقر جبر ص��والغ في حديث 
"للصب��اح اجلدي��د" ان " م��ا نش��رته 
صحيف��ة الديل��ي مي��رور البريطانية 
عن مقتل ابي بكر البغدادي في الرقة 
الس��ورية خبر مفبرك " مبينا "نؤكد 
ماقلناه س��ابقا ان البغ��دادي موجود 
حالي��ا في بادي��ة العراق ف��ي محيط 
مدين��ة القائم وف��ي مخاب��ئ وانفاق 
محصن��ة حت��ت االرض مت بناؤه��ا عام 

. "2013

السعودية واإلمارات والبحرين
تخفف إجراءاتها املشددة على 

قطر
كم��ا أص��در العاه��ل البحريني امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا 
دعا فيه إلى "مراعاة احلاالت اإلنسانية 
لألسر املش��تركة البحرينية القطرية 
القط��ري  للش��عب  تقدي��را  وذل��ك 

الش��قيق، والذي ميثل امتدادا طبيعيا 
وأصيال إلخوانه ف��ي مملكة البحرين"، 
بحس��ب ما أف��ادت ب��ه وكال��ة أنباء 

البحرين.
واإلم��ارات  الس��عودية  وقطع��ت 
والبحري��ن ومصر عالقاته��ا مع قطر 
االثنني متهمة إياها بدعم إس��الميني 
متش��ددين وإي��ران. وأمهل��ت ال��دول 
الزائري��ن واملقيمني  الث��الث  اخلليجية 

القطريني أسبوعني ملغادرة أراضيها.

وثيقة تكشف تورط قطر
في إرسال 1800 متطرف للقتال 

بالعراق
كان  "العم��ادي  ان  املس��ماري  وتاب��ع 
متواج��داً ف��ي العاصمة حت��ى فترة 
قريبة، وكان يقوم بكل العمليات فيها، 
وأهمه��ا العملي��ات املالي��ة، وتوجيه 
تنظيم القاع��دة، وتقدمي الدعم املادي 

واألسلحة والذخائر".
من جانب آخر، كش��فت مصادر أمنية 
الليبي��ة  اجلماع��ة  "أمي��ر  أن  ليبي��ة 
املقاتل��ة عب��د احلكيم بلح��اج، متكن 
م��ن نقل أكث��ر من ثالث��ة آالف مقاتل 
بني سوريا وليبيا منذ العام 2015 عبر 

األراضي التركية".
وقالت املص��ادر إن "بلحاج املقرب من 
قطر افتتح ش��ركة طي��ران خاصة به 
حتت اس��م األجنح��ة الليبي��ة، لتبدأ 
رحالتها إلى اس��طنبول التركية منذ 
ايل��ول 2015 لتصل إل��ى ثالث رحاالت 

أسبوعيا".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف ناش��ط موصلي ع��ن احد 
االس��اليب الت��ي يتبعه��ا عناص��ر 
داع��ش لتش��ويه س��معة االجهزة 
االمنية مبدين��ة املوصل، فيما حتدث 
مرصد موصلي ع��ن عمليات اخالء 
وصفها بالرائعة للمدنيني من قبل 
القطع��ات االمنية املش��تركة في 

حترير املدينة.
وق��ال الناش��ط املوصل��ي محم��د 
حس��ني احليال��ي ف��ي حدي��ث الى 
"الصباح اجلديد" ان "عناصر تنظيم 
داعش االرهابي ميارس��ون كل احليل 
املاكرة لتشويه سمعة  واالساليب 
االجه��زة االمنية التي تش��ارك في 
عملي��ات حتري��ر املوصل، م��ن خالل 
ب��ث ش��ائعات مغرض��ة او تهوي��ل 
االرق��ام لعدد الضحاي��ا اضافة الى 
اعتماد وسائل إعالم تتبع غوايتهم 
في ع��رض لقطات اخل��راب والدمار، 
الت��ي حتص��ل بس��بب العملي��ات 
العس��كرية، علم��ا ان مفخخ��ات 
داع��ش كان لها النصيب االكبر من 
مظاه��ر الدمار في معظ��م احياء 
املوصل في اجلانبني االمين وااليسر".

واض��اف "آخر م��ا جلأ الي��ه عناصر 
الذي��ن  م��ن  املتط��رف  التنظي��م 
وترك��وا  النازح��ني،  م��ع  اندس��وا 
اسلحتهم واس��تقروا مبنازلهم هو 
بث شائعات بالتعاون مع عائالتهم، 
حي��ث يختفي العنصر الداعش��ي 
الس��بوع او عش��رة ايام ع��ن انظار 
جيران��ه، وتزع��م عائلت��ه ان جه��ة 
امني��ة اعتقلته وقادت��ه للتحقيق 

مبكان ما".
واش��ار احليالي الى ان��ه "ثم يظهر 
العنصر الداعش��ي وبحوزته كتاب 
م��زور يقضي بعدم التعرض له وانه 
ب��ريء من الته��م الت��ي مت اعتقاله 
عل��ى اساس��ها، او يزعم ان��ه دفع 
للضب��اط فاطلقوا  مالية  رش��اوى 

سراحه".
ومض��ى بالق��ول "عناص��ر داع��ش 
يري��دون خلق اجواء م��ن عدم الثقة 
ب��ني االهالي واالجه��زة االمنية، مع 

تش��ويه س��معة االخي��رة واته��ام 
عناصرها بتعاطي الرش��اوى، فضال 
عن انهم يسعون للظهور بوجود من 
يدعم عناص��ر التنظيم في قيادات 
عليا، لتخوي��ف االهالي من التقرب 

اليهم او محاولة تصفيتهم".
وش��دد احلالي على "ض��رورة ان يتم 
محاس��بة عائالت عناصر التنظيم 
الذين يتواطئون مع ابنهم الداعشي 
ارهاب��ي  عل��ى  التس��تر  بتهم��ة 
ومساعدته على بث الشائعات التي 
ت��زرع البلبلة وتش��وه املنج��ز الذي 
حققته القوات االمنية املش��تركة 
بتضحياتها".. داعيا "املواطنني في 
باالس��تمرار  باملوصل  احملررة  االحياء 
باالبالغ عن عناصر داعش الذين لم 

يتم اعتقالهم حلد االن".
وكانت االجهزة االمنية في املوصل 
قد دعت االهال��ي الى االبالغ عن أي 
داعش��ي او أي��ة حالة يش��تبه بها 
عل��ى ارق��ام عممتها على وس��ائل 
االع��الم كم��ا مت الصاق املئ��ات من 
املنشورات في شوارع وجدران االحياء 
الس��كنية منها، تدعو االهالي الى 
االتصال عل��ى الرقم 454 للتواصل 
مع جهاز مكافحة االرهاب، والرقم 
195 للتواص��ل عبر الرس��ائل فقط 
والرقم  املش��تركة،  العملي��ات  مع 
424 من جميع الش��بكات لالتصال 
م��ع جه��از اخملاب��رات، عدا ش��ركة 
اسياس��يل التي ميكن للمشتركني 

االتصال عبر الرقم 400.

مرصد موصلي يتحدث عن 
"عمليات اخالء رائعة" للمدنيني

وصف "مركز نينوى االعالمي" آلية 
األخ��الء الت��ي متارس��ها وتطبقها 
القطع��ات عند انتهائه��ا من حترير 
حي من االحياء ب��� "الرائعة"، وقال 
في تقرير له تابعه مراسل "الصباح 
اجلديد" ان��ه "مت اخ��الء االهالي في 
االحياء املقابل��ة لالعدادية املركزية 
ف��ي منطق��ة البورص��ة، و نقلهم 
بسيارات الى جس��ر النصر العائم 
وم��ن ثم العبور ال��ى جهة الغابات، 
وادخالهم الى فندق اوبروي للتدقيق 
االمني الذي مت بكل سالسة وبوقت 
قصير جدا لينقل النازحون بباصات 
حي��ث اخلي البعض ال��ى دور اقارب 

لهم وقسم آخر الى اخمليمات".
ونقل املرصد "أمانة بأعناقنا حملنا 
الش��كر  أليص��ال  االهال��ي  اياه��ا 
قطعاتن��ا  جمي��ع  ال��ى  والتقدي��ر 
االمنية في جهاز مكافحة االرهاب 
والش��رطة االحتادية وقوات النخبة 
والرد السريع وجيش العراق البطل 
جلهودهم في حتري��ر مناطقهم من 

دنس داعش القذر".
ولفت املركز الى ان "شارع البورصة 
املمت��د م��ن محط��ة تعبئ��ة اب��ن 
األثي��ر وص��وال ال��ى الدف��اع املدني 
ح��رر بالكامل، واالعدادي��ة املركزية 
االعدادي��ة  جه��ة  ف��ي  والعائ��الت 
اع��اله واجلهة املقابل��ة حررت ايضا، 
و ستس��تمر القطع��ات بهذا احملور 

وهي الرد الس��ريع بتحرير ما تبقى 
وصوال الى تقاطع اجلس��ر اخلامس، 
لتلتح��م م��ع القطع��ات االخ��رى 
للشرطة االحتادية املرابطني بامللعب 
وجه��از مكافحة االره��اب امللتحم 

معهم من جهة الزجنيلي".
اضافة الى ان "القطعات من جهة 
معمل البيبسي حررت احياء من حي 
الشفاء املالصقة مع حي الزجنيلي، 
وان مس��ار القطعات سيكون بأذن 
اهلل م��ن زجنيل��ي ث��م الش��فاء ثم 
اجملمع ثم الى دورة قاسم اخلياط ثم 
الى اجلس��ر اخلام��س ليكون الطوق 
محكما 100 % على املوصل القدمية 
التي ستش��ارك باقتحامها جميع 

القطعات بضربة رجل واحد".

ناشط موصلي: عناصر 
تنظيم داعش اإلرهابي 
يمارسون كل الحيل 
واألساليب الماكرة 
لتشويه سمعة األجهزة 
األمنية التي تشارك في 
عمليات تحرير الموصل، 
من خالل بث شائعات 
مغرضة أو تهويل 
األرقام لعدد الضحايا 
فضاًل عن اعتماد وسائل 
إعالم تتبع غوايتهم 
في عرض لقطات 
الخراب والدمار، التي 
تحصل بسبب العمليات 
العسكرية

موصليون هاربون من من أحياء القتال في اجلانب األمين

الكشف عن أحد أساليب "داعش" لتشويه سمعة األجهزة األمنية

مرصد موصلي يتحدث عن "عمليات إخالء رائعة" 
للمدنيين بالمدينة

االثنني 12 حزيران 2017 العدد )3719(

Mon. 12 Jun 2017 issue )3719(



البصرة - الصباح الجديد: 

رأس��ت املوانئ العراقية وفد العراق 
جلن��ة  اجتماع��ات  ف��ي  املش��ارك 
السالمة البحرية في مقر املنظمة 

البحرية الدولية في لندن.
ورأس الوف��د مدير قس��م التفتيش 
البحري في املوان��ئ العراقية رئيس 
املهندسني عبد اخلالق جميل ناصر 
وال��ذي تأل��ف م��ن الدكت��ور احمد 
النقاش عن وزارة اخلارجية والكابنت 
سعد جميل من وزارة النفط ، وهي 
ليس��ت امل��رة األول��ى الت��ي تترأس 
املوان��ئ وفد الع��راق ف��ي املنظمة 
البحرية والتي تهتم بوضع ومتابعة 
الدولية  تطبيق املعايير وااللتزامات 

في الدول األعضاء

رئيس الوفد يتحدث عن 
األجتماع  

 رئيس الوفد قال ل�«الصباح اجلديد« 
لقد تناولت االجتماعات في البداية 
للتدقيق  املبك��ر  التطبي��ق  آلي��ات 
اإللزام��ي الذي أقّرتُه املنظمة طبقا 

ملتطلب��ات املدون��ة ، والذي يش��مل 
جوان��ب عدي��ده حتدد م��دى كفاءة 
االتفاقي��ات  تنفي��ذ  ف��ي  الدول��ة 
واملدون��ات والبروتوك��والت الصادرة 

عن املنظمة أعاله. 
 ويغطي التدقيق اختصاصات عمل 
االدارات البحرية في الدول األعضاء 
املفوضة  والس��لطة  وصالحياته��ا 
لها في مج��االت التنظيم والرقابة 
على السفن وتأهيل املوارد البشرية 
والتش��ريعات واللوائ��ح والق��رارات 
الوطنية لتنفيذ االتفاقيات وكذلك 
ترتيبات واجراءات التطبيق والرقابة 

وغيرها.. 
ولغ��رض اجن��اح املس��اعي لتحقيق 
افض��ل النتائ��ج من ه��ذا التدقيق 
وض��ع  الدول��ة  عل��ى  فيج��ب   ،
تنفيذي��ة  وخط��ة  اس��تراتيجية 
شاملة خاصة بقطاع النقل البحري 
، وايجاد إطار مؤسس��ي يعمل على 
ايفاء الدول��ة وقطاع النقل البحري 

فيها مبتطلبات هذا التدقيق. 
واجلدير بالذكر ان املنظمة البحرية 
ومن خ��الل جهود اللج��ان املناظرة 
قام��ت بإرس��ال وف��د م��ن خبرائها 

لتقيي��م القطاع البح��ري العراقي 
في وقت سابق ، ونتطلع الى دراسة 
تقرير اخلب��راء وتنفيذ ماورد فيه من 
توصيات الس��تعادة الع��راق وضعه 

البحري بني الدول االعضاء في هذه 
املنظمة .. 

مهام املنظمة البحرية الدولية
يذك��ر ان ه��ذه املنظمة مؤسس��ة 

تابع��ة ملنظم��ة األمم  متخصص��ة 
السالمة  املتحدة، وتسعى لضمان 
واألمن ف��ي مجال النق��ل البحري، 
وملن��ع تلوث مياه البح��ار واحمليطات 

بس��بب الس��فن، من خالل تشريع 
قوان��ني ومعايي��ر واتفاقي��ات دولية 
تؤطر نش��اط الش��حن البحري في 
العال��م وق��د تأسس��ت املنظم��ة 
البحرية الدولية رس��ميا عام 1948 
ف��ي أعقاب املؤمتر الدولي الذي عقد 
بالعاصم��ة السويس��رية جني��ف، 
لكنها لم تش��رع في العمل فعليا 

إال عام 1958.

يوجد مقر املنظمة البحرية 
الدولية في العاصمة البريطانية 

لندن
وتضم املنظمة في عضويتها 171 
بلدا عض��وا، إضافة إلى ثالثة بلدان 
مشاركة وحملت منذ نشأتها اسم 
)املنظم��ة االستش��ارية احلكومية 
الدولية للمالحة البحرية( إلى غاية 
مايو/أيار 1982 ، وتس��عى املنظمة 
إل��ى حتقيق مجموع��ة من األهداف 

ميكن إجمالها في ما يلي: 
 ضمان الس��المة واألمن في مجال 
النق��ل البح��ري وحماي��ة البح��ار 
بس��بب  التل��وث  م��ن  واحمليط��ات 
السفن واحلد من التغيرات املناخية 

عبر خف��ض انبعاثات الس��فن من 
الغازات الدفيئة.

وتض��م املنظم��ة 5 جلان أساس��ية 
هي جلنة الس��المة البحرية، وجلنة 
حماي��ة األوس��اط البحري��ة، وجلنة 
الش��ؤون القانونية، وجلن��ة التعاون 
التقن��ي، وجلنة تبس��يط املس��اطر 
وتق��وم اللج��ان بصياغ��ة التقارير 
واملقترح��ات  التوصي��ات  وتق��دمي 
بش��أن االتفاقي��ات الدولي��ة الت��ي 
تخص مجال عم��ل املنظمة وتبذل 
املنظمة البحرية الدولية مجهودات 
كبيرة من أجل اإلسهام في حماية 
البيئة واحلد من التلوث عبر خفض 
انبعاثات وس��ائل النقل البحري من 
الغ��ازات املس��ؤولة ع��ن التغيرات 

املناخية.
وتبن��ت املنظم��ة جملة م��ن املعايير 
والقوان��ني جلعل قطاع النقل البحري 
قطاعا نظيفا وملتزما بحماية البيئة، 
وذلك من خ��الل فرض إجراءات تتعلق 
بتحس��ني الكفاءة الطاقية للسفن 
بهدف خفض مستوى الغازات الضارة 
)وخصوصا أكسيد الكبريت وأكسيد 

اآلزوت( التي تنبعث منها.

في كلمة له أمام الدورة 106 للمؤتمر الدولي
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متابعة الصباح الجديد:

ثم��ن الع��راق ممث��ال بوزي��ر العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة املهن��دس 
الس��وداني خطوات  محمد شياع 
اجلريئة  الدولي��ة  العم��ل  منظمة 
االح��كام  بح��ذف  واملدروس��ة 
وترش��يد  وتبس��يط  املتقادم��ة 
االج��راءات للمحافظ��ة عل��ى روح 

التجديد واحليوية .
واكد الوزي��ر خالل مش��اركته في 
ال��دورة 106 ملؤمت��ر العم��ل الدولي 
املنعق��د ف��ي جني��ف ان احلكومة 
م��ن  العدي��د  اج��رت  العراقي��ة 
االصالحات الواسعة ذات الطبيعة 
املؤسس��اتية كان لقط��اع العمل 
النصي��ب  االجتماعي��ة  واحلماي��ة 

االوفر منها .
واض��اف الوزي��ر في كلم��ة العراق 
التي القاها في ختام اعمال املؤمتر 
ان ذلك تطلب حتديث السياس��ات 
مع اصالح س��وق العم��ل للتقليل 
من الفقر والبطالة التي تصاعدت 
معدالتها بسبب احلرب ضد داعش 

وافرازاتها اخلطيرة املعروفة. 
واوض��ح الوزير الس��وداني ان وزارة 
العم��ل تنف��ذ حاليا اوس��ع نظام 
للحماية االجتماعية يس��تند الى 
اس��تهداف علم��ي دقي��ق ش��مل 
اكثر م��ن مليون و250 الف اس��رة 
يعيش افراده��ا الذين يربو عددهم 
عل��ى 4 مالي��ني نس��مة حتت خط 
الفقر، مش��يرا الى ان هناك رعاية 
وخدم��ة اجتماعية ل��ذوي االعاقة 
لضم��ان  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
حس��ن تطبي��ق معايي��ر اخلدم��ة 
االجتماعية واحكام حقوق االنسان 
ألكثر من 6 االف مس��تفيد ، فضال 
عن 24 الف مس��تفيد م��ن هيئة 
ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة 
ليصب��ح اجملموع 30 الف��ا تقدمها 
137 مؤسس��ة للخدم��ة االيوائية 

والرعاية االعتيادية. 
وب��ني وزي��ر العم��ل ف��ي كلمت��ه 
ال��وزارة تعم��ل عل��ى تطبي��ق  ان 

واس��ع  نق��دي  اق��راض  برنام��ج 
لش��مول العاطل��ني م��ن العم��ل 
البالغ عدده��م )36( الفا و312 من 
املؤهل��ني إلقامة مش��اريع صغيرة 
مدرة للدخل جتاوزت مبالغها )312( 
ملي��ار دينار  و)671( مليون دينار مع 
زيادة مدروس��ة للحد االدنى لألجر 
مب��ا يضمن عيش��ا كرمي��ا للعمال 

محدودي القدرات واملهارات. 
وشدد السوداني للحضور انه وعلى 
الرغ��م من ذلك، مازال العراق - حلد 
االن - مي��ر بوض��ع انس��اني ومهني 
ابت��داء م��ن صعوب��ات  معقدي��ن 
االنتقال الى اقتصاد الس��وق مرورا 
باس��تراتيجية بناء املناطق املدمرة 
التي حررتها قواتنا البطلة وتأهيل 
مؤسسات س��وق العمل ومشاريع 

االقتصادي��ة  اخل��اص  القط��اع 
ورف��ع  مجتمعن��ا  الس��تقرار 
للعاطلني  املعيش��ية  املس��تويات 
والنازح��ني ملرحل��ة ما بع��د داعش 
، مم��ا يدعون��ا الى طلب املس��اعدة 
الفني��ة واملهنية لقطاعات العمل 
كافة ودعم شركائنا االجتماعيني 
وبن��اء قدراته��م املؤسس��ية ف��ي 
جميع اجمل��االت لتجاوز حتديات هذه 
املرحلة احلساس��ة واللحاق بالدول 
االنس��انية  باملردودات  تنع��م  التي 
واحلضاري��ة للتنمي��ة املس��تدامة 
ومناش��دة االمم املتح��دة ووكاالتها 
االخ��رى  املتخصص��ة  الدولي��ة 
بتكثيف اجلهود وتوس��يع خدمات 

عودة املواطنني ملدنهم احملررة .
وهن��أ الوزي��ر الس��وداني املنظمة 

الدولي��ة وادارته��ا اجلدي��دة ال��ذي 
يؤسس لالحتفاء باملناسبة املئوية 
النطالق��ة املنظمة والعم��ل اجلاد 
لترس��يخ قواعد تدعيم مستقبل 
العم��ل ف��ي ظ��ل حتدي��ات دولية 
يواجهه��ا االقتص��اد العامل��ي وعد 
النم��و واالنتع��اش متس��قني مع 
اه��داف التنمية املس��تدامة حتى 
ع��ام 2030 والتأكي��د عل��ى جعل 
برنامج العمل الالئق هدفا مركزيا 
لتأم��ني متطلب��ات العم��ل االمن 
واحملمي واملستقر كوسيلة لتقوية 
قوى س��وق العمل م��ن اجل توفير 

فرص كرمية للعاطلني. 
كما بارك رئي��س وفد العراق جمللس 
االدارة واملدير العام االختيارات اجلادة 
لبنود ج��دول االعم��ال التي جاءت 

معبرة عن احلاجات امللحة لبلداننا 
في مجال االنتق��االت اخلطيرة من 
احلرب الى السلم، ومن العمل غير 
املعي��اري الى العم��ل املنظم، ومن 
التقليدية  محدودي��ة القطاع��ات 
الى  واالعم��ال  املنتج��ة للوظائف 
اخرى تخت��ص باقتصاديات املعرفة 
واالقتص��اد  االخض��ر  واالقتص��اد 
والضم��ان،  التع��اون  االجتماع��ي، 
خلفض مع��دالت البطالة اجلامحة 
وانعدام  السياسية  االزمات  بفعل 
االس��تقرار االمني بسبب عمليات 
التي اس��همت  العامل��ي  االره��اب 
في تأجي��ل البرامج االس��تثمارية 

الطموحة هذا .
كما ثمن الوزير السوداني اخلطوات 
اجلريئ��ة واملدروس��ة الت��ي قام��ت 

به��ا املنظم��ة في حتدي��ث النظام 
االساس��ي للمؤمت��ر املنعقد حاليا 
بحذف االح��كام املتقادمة وتقنني 
وتبس��يط  اجلاري��ة  املمارس��ات 
االجراءات وترشيد هيكلية مكتب 
العم��ل الدول��ي للمحافظة على 

روح التجديد واحليوية. 
وفي اخلت��ام ، ذكر وزي��ر العمل في 
تنفي��ذ  ننته��ز فرص��ة   ، كلمت��ه 
منظم��ة العم��ل الدولية اخلطط 
والبرامج من اجل مستقبل العمل 
في العالم، للدعوة الى تخصيص 
ما ميكن من نش��اط تعاوني شامل 
للعراق في املرحل��ة املقبلة. مثلما 
نؤكد اهمية الدع��م املبرمج الذي 
تقدم��ه ه��ذه املنظم��ة لش��عب 

وعمال فلسطني .

السوداني يؤكد العراق أجرى إصالحات واسعة لتطوير قّطاع العمل 

أكد وزير العمل 
أن الوضع الراهن 

تطلب تحديث 
السياسات مع إصالح 
سوق العمل للتقليل 
من الفقر والبطالة 

التي تصاعدت 
معدالتها بسبب 

الحرب ضد داعش 
وإفرازاتها الخطيرة 

المعروفة

السوداني خالل مشاركته في الدورة 106 ملؤمتر العمل الدولي

صحة الرصافة تنشئ 
مركزا للثالسيما في 
مستشفى ابن البلدي 

تشكيل مفارز ثابتة 
لمتابعة شكاوى المواطنين 

في دوائر التنفيذ

الرقابة تطلع على سير 
العملية التسويقية 

للحنطة في مراكز التسلم 

بغداد – الصباح اجلديد
ناقش الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع��ام دائرة صحة بغداد / الرصاف��ة مراحل إكمال 

مركز الثالسيما في مستشفى ابن البلدي .
وأش��ار املدير الع��ام خالل اجتم��اع مجلس اإلدارة 
بحضور الدكت��ور ميثم نور الش��رع معاون املدير 
العام للشؤون اإلدارية ان هذا املركز الذي سيقدم 
خدم��ات إلى مرضى الثالس��يما ، الس��يما إعداد 
املراجع��ني إلى الثالس��يما في املستش��فى يبلغ  
2400 ش��هريا ، ول��ذا إن إكم��ال املرك��ز س��يوفر 

اخلدمات الطبية اخلاص بهذا املرض إلى هؤالء . 
وش��دد الدكتور الس��اعدي على أهمية االهتمام 
به��ذا املوضوع من خالل متابع��ة فحص املقبلني 
عل��ى ال��زواج ومراجع��ة اإلحصائي��ات الذي��ن مت 
فحصهم ونس��بة اكتش��اف احلاالت املرضية الن 
االكتش��اف املبكر يوفر الكثي��ر لتفادي مثل هذه 

احلاالت . 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي، بتش��كيل 
مف��ارز ثابت��ة ملتابعة ش��كاوى املواطن��ني اخلاصة 
بدائرة التنفيذ على ان يخضع موظفيها لالختيار 
الدقيق والتدوير، مؤكدا اس��تمرار الوزارة في اقرار 
مش��روع قانون حماي��ة املنفذي��ن العدليني وزيادة 

تخصيصاتهم املالية.
وبحث الوزير خالل جلس��ة مجلس العدل الرابعة 
احلل��ول املناس��بة للمش��كالت التي تع��وق عمل 
الدوائ��ر العدلية التي طرحته��ا الدائرة القانونية، 
حيث اوصى بتشكيل جلان يرأسها املدراء العامون، 
وتقس��يم مناطق عم��ل تلك اللج��ان )جلنة لكل 

محافظتني( .
كما ناق��ش الوزير التج��اوزات الت��ي تعرضت لها 
ش��قق )اب��و غريب( م��ن قب��ل موظفي ال��وزارات 
واملواطنني، حيث وجه باتب��اع االجراءات القانونية 

حلل املوضوع بصورة مناسبة .
واوع��ز الوزير بتش��كيل جلن��ة من دائ��رة االصالح 
العراقية وحقوق االنس��ان ومكت��ب املفتش العام 
برئاسة وكيل الوزارة ملتابعة قضية النزالء املنتهية 
محكوميتهم من نزالء س��جن ب��ادوش من الذين 
فقدت اضابيره��م بعد س��يطرة عصابات داعش 
على الس��جن، ومفاحتة مجلس القض��اء االعلى 
باملوضوع اليجاد احللول القانونية لتلك املشكلة.

بغداد - الصباح الجديد
تفقد مدير عام دائرة الرقابة التجارية في وزارة 
التجارة س��ايلو خان بني س��عد في محافظة 
ديال��ى ملتابع��ة س��ير العملي��ة التس��ويقية 
الفالح��ني  احملاصي��ل م��ن  واج��راءات تس��لم 
واملزارعني بعد ورود ش��كوى الى دائ��رة الرقابة 
ح��ول وج��ود تلك��ؤ وع��دم تنظيم ف��ي دخول 
الش��احنات الى الس��ايلو مما ادى الى اكتظاظ 
الش��احنات والتاثي��ر على انس��يابية تس��لم 
محص��ول احلنط��ة واجناز معام��الت الفالحني 

واملزارعني .
واوض��ح مدير عام دائرة الرقابة حس��ني فرحان 
كرمي بان��ه مت خ��الل الزيارة االط��الع على عمل 
امليزان اجلسري اخملصص لوزن حمولة الشاحنات 
ومتابع��ة الس��جالت اخلاصة باالس��تعالمات 
لدخ��ول الش��احنات وكذل��ك االط��الع عل��ى 
الس��احات والبناكر اخملصصة خل��زن الكميات 

املتسلمة. 

تقرير

الموانئ العراقية ترأس وفد العراق في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في لندن
ضم ممثلين عن وزارت النقل و الخارجية والنفط

جانب من مشاركة وفد العراق في األجتماع األخير للمنظمة  البحرية الدولية

الكوت - ضياء الصالح: 
أعلن��ت  جامعة واس��ط عن خطتها 
لقب��ول )264(  طالب��ا وطالبة للعام 
 2018  �  2017 احلال��ي  الدراس��ي 
ف��ي ش��تى التخصص��ات العلمي��ة 
واإلنس��انية ف��ي ثماني كلي��ات هي 
التربي��ة ، اإلدارة واالقتص��اد ، العلوم ، 
الطب ،  الهندس��ة ، التربية البدنية 

وعلوم الرياضة  ، اآلداب  والزراعة .
واوض��ح مدير إعالم اجلامعه عالء زوير 
العتابي مدير اعالم اجلامعه ملراس��ل 
الصب��اح اجلديد ان اخلط��ه تضمنت 
قبول )55( مقعدا لدراس��ة الدكتوراه 
بواق��ع )29( مقعدا للدكت��وراه العام 
و)26( مقعدا دكت��وراه خاص  و)185( 
مقعدا لدراسة املاجستير بواقع )87( 

مقعد ماجس��تير ع��ام و )98( مقعد 
مقع��دا  و)24(   ، خ��اص  ماجس��تير 
لدراس��ة الدبلوم توزع��ت بواقع )14( 
مقع��د دبلوم عام و)10( مقاعد دبلوم 
خاص . وقال مس��اعد رئيس اجلامعة 
للش��ؤون العلمي��ة الدكتور هاش��م 
علي يس��ر ان اخلطة متت مصادقتها 
ووزارة  م��ن قب��ل مجل��س اجلامع��ة 
التعليم العالي ، وقد شهدت اخلطة 
عدد من االستحداثات اجلديدة شملت 
دراس��ة املاجس��تير في كليتي اآلداب 

والزراعة وأقسام علمية أخرى  .  
خط��ة  أن  يس��ر  الدكت��ور  وأض��اف 
العليا شملت تخصصات  الدراسات 
التاري��خ القدمي واإلس��المي واحلديث 
النف��س  وعل��م  العربي��ة  واللغ��ة   ،

واجلغرافية وعلوم  االجنليزي��ة  واللغة 
الق��رآن ومناه��ج وطرائ��ق التدري��س 
في كلية التربي��ة وتخصصات علوم 
احلياة وعلم احليوان والفيزياء العامة 
واألحي��اء اجملهري��ة في كلي��ة العلوم 
والهندس��ة  املدني��ة  والهندس��ة 
امليكانيكي��ة والكهرب��اء ف��ي كلية 
الهندس��ة واألحياء اجملهرية واجلراحة 
العام��ة ف��ي كلية الطب واحملاس��بة 
ودراس��ة  والتخطي��ط  واالقتص��اد 
اجل��دوى االقتصادية ف��ي كلية اإلدارة 
البدني��ة وعلوم  والتربية  واالقتص��اد 
الرياضة واللغة العربية والفلس��فة 
ف��ي كلي��ة اآلداب واإلنت��اج احليواني 
وعل��وم التربة واملوارد املائية في كلية 

الزراعة.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية ان اليونس��كو 
اطلقت مشروعا يهدف الى الوصول 
الى التعلي��م االبتدائي والثانوي ذي 
اجلودة الش��املة للنازح��ني داخليا 
املتأث��رة  املناط��ق  ف��ي  والالجئ��ني 
باألزمة ف��ي العراق واملمول من قبل 

االحتاد األوروبي.
واوضحت ال��وزارة ان هذا املش��روع 
س��يقدم ف��رص التعلي��م لقراب��ة 
100 ال��ف م��ن األطفال والش��باب 
من النازحني داخلي��ا والعائدين من 
الن��زوح والالجئ��ني ف��ي احملافظات 
س��يعزز  كم��ا  باألزم��ات  املتأث��رة 
ق��درة املؤسس��ات احلكومية وغير 
احلكومي��ة عل��ى التنفي��ذ الفعال 

ملشاريع وبرامج التعليم في حاالت 
الطوارئ. 

وق��د حضر حف��ل إطالق املش��روع 
س��فير االحتاد  األوروبي ف��ي العراق 
والس��لك الدبلوماسي وكبار ممثلي 
احلكوم��ة مبا في ذل��ك وزارة التربية 
العراقي��ة، فض��ال ع��ن ممثل��ني عن 
املنظم��ات غير احلكومي��ة الدولية 

والوطنية.
وبني األمني الع��ام للجنة الوطنية 
لليونسكو في العراق حسنني معلة 
ف��ي كلمته االفتتاحية التي القاها 
نيابة ع��ن وزير التربية ان املش��روع 
»سيس��اعد النازحني والالجئني في 
املناط��ق املتأث��رة باألزم��ات في هذا 
البلد وه��و امر ضروري لدعم الناس 

في املناطق احملررة«. 
وقد أك��د االمني العام لليونس��كو 
ف��ي ختام كلمته عل��ى التزام وزارة 
التربي��ة بدعم املش��روع حيث قال: 
»س��نعمل على تق��دمي كل الدعم 
ه��ذا  لتنفي��ذ  املطل��وب  الفن��ي 

املشروع«.
من جانبه أش��ار الس��فير األوروبي 
باتريك س��يمونيت إلى الدور احلرج 
التعلي��م  ال��ذي س��يؤديه  واملل��ح 
ف��ي مس��تقبل العراق مؤك��دا انه 
ال ميكنن��ا أن نغ��ض الط��رف ع��ن 
دع��م اجليل الصاعد م��ن دون تامني 
االس��تقرار، وعلين��ا أن نب��دأ اليوم 
، التعلي��م هو أهم س��الح ميكن أن 

ميتلكه االنسان ». 

جامعة واسط تخطط لقبول 264 
من الطلبة في الدراسات العليا  

األوروبي واليونسكو يطلقان مشروعا 
لمعالجة تحديات التعليم في العراق 

المثنى - الصباح الجديد:
املثن��ى  اتص��االت  مديري��ة  اج��رت 
اح��دى مديري��ات الش��ركة العامة 
لالتص��االت والبن��ى التحتية بوزارة 

االتصاالت حملة ش��املة لصيانة 
االرضي��ة  الهاتفي��ة  الش��بكات 
لتشغيل الهواتف العاطلة بجميع 

انحاء احملافظة .

وذكر التقرير الش��هري الصادر من 
املديري��ة ان الفرق الفني��ة العاملة 
الش��بكات  صيان��ة  م��ن  متكن��ت 
الهاتفية االرضي��ة واعادة الهواتف 

ال��ى  اضاف��ة  للعم��ل  العاطل��ة 
اصالح التقاس��يم العاطلة وابدال 
الكاب��الت التالفة حيث مت اصالح 5 
البساتني مبركز  تقاس��يم مبنطقة 

احملافظ��ة وصيان��ة ع��دة كاب��الت 
مبنطقة احليدرية والباني واجلمهوري 
واجلضعان اضافة للدوائر احلكومية 

هناك .

كما قام��ت الهيئات الفنية ببدالة 
اليرم��وك م��ن صيانة التقاس��يم 
والكابالت واعادة الهواتف العاطلة 

بحي العسكري .

اتصاالت المثنى تجري صيانة شاملة في جميع أحياء المحافظة
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البصرة - سعدي علي السند:

قال املهندس حس��ام حسني ولي مدير 
عام ش��ركة مصافي اجلنوب انه متاشيا 
مع خطة وزارة النفط في الوصول إلى 
االكتفاء الذاتي من املنتجات النفطية 
للبل��د بس��بب الزي��ادة احلاصل��ة ف��ي 
اس��تهالك املنتجات النفطي��ة ومنها 
مادة الغاز السائل وبسبب خروج وحدة 
الغ��از األول��ى ع��ن اخلدمة اس��تدعت 
احلاجة إلى إنشاء وحدة بديلة الستغالل 
لوحدتي  الهيدروكاربوني��ة  الفوائ��ض 
األول��ى  البنزي��ن  وحتس��ني  الهدرج��ة 
والت��ي من خاللها س��يتم رفد الطاقة 
اإلنتاجية ملادة الغاز السائل ب� 200 طن 

/ يوميا واحلد من التلوث البيئي.

وحدة الغاز السائل
وأوض��ح املدي��ر الع��ام في لق��اء خص 
ب��ه »الصب��اح اجلدي��د« ف��ي مكتب��ه 
مبقر الش��ركة وموقعها ف��ي منطقة 
الش��عيبة غرب��ي البص��رة وبحض��ور 
الزميل��ني خال��د حم��ود نعم��ة مدي��ر 
العالقات العامة واألعالم في الش��ركة 
وحبيب السامر مدير ش��عبة األعالم : 
انه في ضوء ه��ذه العطاءات واألجنازات 
في ش��ركتنا مت قبل اي��ام افتتاح وحدة 
الغاز السائل هذه والتي تنتج 200 طن 
في اليوم ف��ي احتفالية حضرها اخلبير 
جب��ار اللعيبي وزي��ر النفط ال��ذي قال 
ع��ن هذه الوحدة انها تع��د اجنازا كبيرا 
لتضيف هذه الش��ركة به حلقة أخرى 
من الواردات واش��ار الى ان األيام املقبلة 
وخ��الل فت��رة وجيزة س��نرى مش��روعا 

جديدا يفتتح في هذه الشركة .
وللتع��رف على هذا اإلجن��از نقول أنه مت 
التعاقد مع ش��ركة CMEC  الصينية 
على تصميم وجتهيز وحدة بطاقة 200 
طن/يومي��ا وبتكنولوجيا حديثة تراعي 
املتطلب��ات البيئي��ة حي��ث مت تصميم 
  Maison ه��ذه الوحدة من قبل ش��ركة
CMEC وجتهيز معداتها من قبل شركة

ومت االتف��اق ف��ي العقد املب��رم مع هذه 
الش��ركة على جتهيز املعدات احلاكمة 
رصين��ة   ش��ركات  م��ن  واحلساس��ة 
لصناع��ة   HonEy wEll مث��ل ش��ركة 
  sCHnEidEr وش��ركة   الدقيق��ة  اآلالت 
 Flow للصناعات الكهربائية وشركة
sErVE  لصناع��ة املضخ��ات فيما مت 
اعتم��اد ش��ركة  sUlZEr لتصمي��م 
الفصل األساس��ية  وجتهي��ز مع��دات 
 yorK في األب��راج وأخيرا فان ش��ركة
قام��ت بتجهي��ز منظوم��ة التجمي��د 
تس��هم  والت��ي   rEFrigEration Unit

بعملي��ة فص��ل عالية الدق��ة في برج 
طرد املكونات اخلفيفة .

وقال املدير العام للش��ركة ان املشروع 
خالل تنفيذه مر بثالث مراحل .. مرحلة 
تهيئة املوق��ع بعد رفع وح��دة التكرير 
املتنقل��ة الثالث��ة حي��ث مت اس��تبدال 
الترب��ة وحدلها بعد رف��ع األنقاض وقد 
قام��ت به��ذا العمل الش��ركة العامة 
للتصميم واإلنشاء الصناعي  ومشروع 
دق الركائز اخلرس��انية حيث أن املشروع 
يحتوي  على 145 ركيزة  وقد مت التعاقد 
مع شركة  الفاروق إحدى شركات وزارة 
اإلس��كان الجناز ه��ذا العم��ل ومرحلة 
تنصيب املعدات كان من قبل الشركة 
العام��ة للتصمي��م وتنفيذ املش��اريع 
التابع��ة إل��ى وزارة الصناع��ة واملعادن 
وممي��زات املش��روع ان��ه م��ن املش��اريع 
التطويري��ة في مصف��ى البصرة والتي 
تأخذ بنظر االعتبار املعايير البيئية مع 
املواصفات التسويقية وميكن تلخيص 
مميزاته بأن��ه قد مت اعتم��اد تكنولوجيا 
حديث��ة ف��ي عملي��ة تبري��د الغ��ازات 
 rEFrigEration مبنظومة تبريد كف��وءة
systEM والت��ي تس��هم بعملية فصل 

عالية الدقة لتقلي��ل الغازات املنبعثة 
. FlarEإلى شبكة الشعلة

واضاف ان املش��روع يتميز عن الوحدات 
األخرى باس��تعمال محل��ول األمني من 
ن��وع MdEa  ف��ي حتلي��ة الغ��از والتي 
تتميز بكفاءتها في امتصاص املركبات 

الكبريتية ، وتتميز الوحدة ايضا بوجود 
  dEHydration systEM منظومة جتفيف
لتقليل احملتوى املائي في املنتج ليتالءم 
م��ع املواصف��ات التس��ويقية وحماية 
الربوطات  الى  وبالنس��بة  املس��تهلك 
م��الكات  قام��ت  لألنابي��ب  اخلارجي��ة 
ش��ركتنا بتصمي��م وتنفي��ذ ش��بكة 
األنابيب اخلارجي��ة الرابطة مع وحدات 
املصف��ى املتنوع��ة مما اس��هم بتوفير 
الكلف املالية املترتبة على ذلك لصالح 

شركتنا . 

مشروع وحدة التكرير الرابعة 
بطاقة 70 الف برميل / يوم

وعن مش��روع وح��دة التكري��ر الرابعة 
اجلدي��د ق��ال املدي��ر العام ان املش��روع 
يعد من املش��اريع املهم��ة التي تنفذه 
الوزارة في شركتنا وهو بطاقة 70 الف 
برمي��ل / يوم حي��ث ج��رى توقيعه في 
مقر الشركة وكانت قيمة العقد 125 
ملي��ون دوالر وتضمن العق��د تصميم 
وجتهي��ز وتنفيذ وح��دة تكرير مع وحدة 
غاز س��ائل ومرجل بخاري ومبدة سنتني 
ويع��د هذا العقد من االجن��ازات املهمة 
التي حتظى باهتم��ام الوزارة ألن إضافة 
وح��دة تكري��ر ال��ى ش��ركة مصاف��ي 
اجلن��وب يضاعف من انتاج املش��تقات 
النفطية ويس��د النق��ص احلاصل بعد 
توق��ف مصف��ى بيج��ي وكذل��ك توفر 
دخ��ال وتنمية اقتصادية وتقلل نس��بة 
االستيراد من بعض املشتقات النفطية 
وان هذا املش��روع يختلف عن املشاريع 
االخ��رى املماثلة املوجودة في ش��ركتنا 
من حيث ان��ه يطبق اح��دث التقنيات 
في العال��م في عمليات التكرير وينتج 
مش��تقات نفطية مبواصفات ومعايير 

اجلودة العاملية .
كم��ا انه له ميزة اضافية جديدة ينفرد 
بها عن بقية املش��اريع السابقة كونه 
يس��تقبل )نف��ط خام نه��ر( عمر الذي 
يس��تعمل ألول مرة في وح��دات تكرير 

ش��ركتنا بع��د ان كان��ت تعتم��د في 
مغذياتها على النفط اخلام من )بصرة 
مشرف( وهو اعتيادي وهذه امليزة تعطي 
مرونة تشغيلية كبيرة وزيادة في كمية 
ونوعية املش��تقات النفطية وهي مادة 
النفثا الكلية بكمية 120 م3 / س��اعة 
ونفط ابيض بكمية 45 م3/ساعة وزيت 
  rCr غاز ثقيل بكمية 28 م3/ ساعة .و
مخلف��ات التقطي��ر بكمي��ة 203 م3/ 
ساعة علما ان هذه الكميات محسوبة 
عل��ى )نفط خام بصرة اعتيادي( إضافة 
ال��ى منتج غاز الطب��خ Pg  التي تقدر 
كميته بحدود 163 طن / يوم  مع وجود 
وح��دات تكميلي��ة ملحق��ة كوح��دة 
إنت��اج الغاز الس��ائل التي تس��توعب 
الغاز الس��ائل املنتج من وحدة التكرير 
ومنظوم��ة ش��علة خاصة ب��ه بطاقة 
550 طن / ساعة ووحدة تعامالت املياه 
بطاق��ة 200 م3/ س��اعة ووحدة حتلية 
بحري��ة بطاقة 600 م3/ س��اعة ووحدة 
حتلي��ة نهري��ة بطاقة 200م3/ س��اعة 
وه��ذه الوح��دات ال تقتص��ر فائدته��ا 
على هذا املش��روع وإمنا تشمل مشروع 
اخلط الثالث ) التكرير الثالثة وحتس��ني 
البنزين الثالثة ( واملشاريع املستقبلية 
وس��وف يوفر ف��رص عمل غي��ر قليلة 
اذا م��ا ادخل حي��ز العمل والتش��غيل 
وهن��اك اعم��ال اجن��زت أخي��را منه��ا 
اكمال التصاميم االبتدائية للمشروع 
التصاميم  والعمل مس��تمر إلكم��ال 
النهائية التفصيلية من قبل الشركة 
املقاول��ة وكذل��ك اكم��ال دف��ن وحدل 
املرحل��ة االولى ملواقع املش��روع الثالث 
مب��ادة احلصى اخلابط ) مادة الس��بيس( 
إضاف��ة ال��ى املباش��رة بوض��ع الركائز 
الوجب��ة االول��ى  اخلرس��انية وإيص��ال 
للموقع وتكثيف املتابعة املستمرة من 
قبل دائرة املهندس املقيم في شركتنا 
اضافة  واملدني��ة  الهندس��ية  لألعمال 
ال��ى اس��تمرار االجتماع��ات ب��ني دائرة 
املشروع والشركة املقاولة حول مجمل 

الفعاليات والنشاطات الفنية واإلدارية 
وتس��هيل االجراءات لتنفيذ املش��روع 

بأسرع وقت ممكن .

انشاء مشروع وحدة االزمرة بطاقة 
11 ألف برميل / يوم

وأكد املدي��ر العام ايضا ان��ه بعد زيادة 
الطل��ب عل��ى م��ادة البنزين م��ن قبل 
النف��ط  وزارة  ق��ررت  احمللي��ة  الس��وق 
توس��يع ش��ركات املصافي م��ن خالل 
إنشاء مش��روع جديد هو وحدة االزمرة 
لتعظيم إنت��اج مادة البنزي��ن وتقليل 
ش��راء املس��تورد منه وتوفي��ر العملة 
الصعب��ة واالهم من ذل��ك توفير فرص 

العمل.
 HydroCarbon وقد مت التعاقد مع شركة
التصاميم  األميركي��ة إلع��داد   sUPPly

اخلاصة بالوحدة وجتهيز معداتها حيث 
مت توقيع العقد في عام 2005 بقيمة 48 
ملي��ون دوالر ) تصميم وجتهيز معدات( 
وبدورها قامت هذه الش��ركة بالتعاقد 
م��ع ش��ركة CHEMo ProjECt اجليكي��ة 
إلع��داد التصامي��م كش��ركة صاحبة 
حقوق وامتي��از liCEnsor كما تعاقدت 
م��ع ش��ركات أوربي��ة أملاني��ة وجيكية 
اخلاصة  املع��دات  لتجهي��ز  ومنس��اوية 
والكابس��ات  كاملضخ��ات  باملش��روع 
م��ن  وغيره��ا  واملفاع��الت  واملب��ادالت 
األجه��زة ومت إكمال املرحل��ة األولى من 
العق��د وه��ي اجن��از إع��داد التصاميم 
للوحدة وحالياً جتري املباش��رة بتجهيز 
معداته��ا ويك��ون تنفيذ املش��روع من 
قبل ش��ركة املش��اريع النفطية احدى 

تشكيالت وزارة النفط .
وقد وصلت نس��بة االجن��از في االعمال 
األعم��ال  وف��ي    95% ال��ى  املدني��ة 
امليكانيكي��ة نس��بة %76  وحاليا جتري 
مفاوضات مع ش��ركة اون��س اجليكية 
من قبل ش��ركتنا وش��ركة املش��اريع 
النفطية حول توقيع بنود عقد اشراف 
واستشارة يسمح لها مبتابعة املشروع 

من الناحية الفنية بصورة دقيقة ، كما 
ان دور ش��ركتنا هو االش��راف واملتابعة 
والتنس��يق ع��ن طريق جلنة مش��كلة 
م��ن ش��تى االختصاصات الهندس��ية 
والفنية ومقسمة الى مجموعات هي 
مجموعة التشغيل واملدني والكهرباء 
وامليكاني��ك  والنظ��م  والس��يطرة 

والسالمة واالطفاء 
ومش��روع وح��دة االزمرة من املش��اريع 
احليوية واالس��تراتيجية الت��ي تنفذها 
وزارة النف��ط ف��ي ش��ركتنا ألهميت��ه 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ف��ي ح��ال 
اجن��ازه يوفر م��ادة البنزي��ن وتبلغ طاقة 
املش��روع )11( الف برمي��ل /يوم ويكون 
نس��بة إنت��اج البنزي��ن أكثر م��ن 98% 
م��ن امل��ادة املغذية للوح��دة التي تقوم 
بتحوي��ل القطف��ات اخلفيف��ة الناجتة 
من وحدة التكرير )lsr( أو ما يس��مى 
النفثا اخلفيفة إلى مادة البنزين والذي 
يستعمل كوقود للس��يارات فقد كان 
العم��ل س��ابقا ف��ي وح��دات حتس��ني 
البنزي��ن يتم بإضافة م��ادة رابع اثيالت 
الرص��اص ))tEl ال��ى م��ادة الكازولني 
املنتج لرف��ع عدده االوكتاني وحتس��ني 
نوعيت��ه ، ونتيجة تأثيراتها الس��لبية 
عل��ى البيئة واإلنس��ان وع��زوف اغلب 
الشركات املصنعة عن إنتاج هذه املادة 
، وكذلك امتناع الشركات النفطية عن 
اس��تعمالها في رفع الع��دد االوكتاني 
التقنيات  واس��تعمال  الكازولني  ملنتج 
احلديثة بديال عنه لرفع العدد االوكتاني 
ع��الوة على وجود وفرة ف��ي مادة النفثا 
اخلفيف��ة املنتجة من وح��دات التكرير 
اجلوي فقد اس��تعملت كمغذي لوحدة 
االزم��رة التي يتم حتويلها إلى ايزومريت 
وتنت��ج عنه��ا كميات كبي��رة من مادة 
الكازولني املنت��ج وإن املردود االقتصادي 

ملشروع وحدة االزمرة سيكون كبيرا .

املشاريع املنجزة وقيد االجناز في 
شركة مصافي اجلنوب

وعن املش��اريع املنجزة وقيد اإلجناز قال 
املدي��ر الع��ام ان هن��اك اس����تم��رار 
وح����دة  بن����ص��ب  الع�م������ل 
األزم����رة اجل��دي����دة وكما اش��رنا 
بطاقة 11 ألف برميل / يوم في مصفى 
البص��رة  واس���تكمال تنفي�ذ ث�الث�ة 
م�راج���ل بخ�ارية طاقة الواح�د منها 
100 طن/ س��اعة ف��ي مصفى البصرة 
واس��تكمال تن�فيذ وح��دة معاجل��ة 
املي��اه الصناعي����ة بطاقة 1750 م3/ 
س��اعة في البصرة واس��تكمال تنفيذ 
أعم��ال نص��ب 9 خزان��ات مع ش��بكة 
األنابي��ب الرابط��ة له��ا ف��ي مصف��ى 
البصرة وإجناز تأهيل مس��قفات مخازن 
الش��ركة في مصفى البصرة وإنش��اء 
س��ياج امن��ي ملنطق��ة التحمي��ل في 
مصفى ميس��ان وإنش��اء بناي��ة ادارية 
لقس��م الطاقة في مصف��ى البصرة 
واستكمال جتهيز وتنفيذ برج تبريد ماء 
بطاق��ة 1200 م3/ س��اعة في مصفى 
البصرة وإنشاء محطة تغذية كهربائية 
لدور الش��ركة اجلديدة في الش��عيبة 
وإجناز إكساء الشوارع الداخلية ملصفى 
البصرة وجتهيز وتنفي��ذ وحدة تصفية 
مياه ف��ي كرمة علي و إجناز بناء مقرات 
افواج وس��رايا حماي��ة مصفى البصرة 
واستكمال إنشاء 3 خزانات مع شبكة 
األنابي��ب العائ��دة له��ا ف��ي مصف��ى 
ميسان وإس��تكمال انشاء وحدة الغاز 
الس��ائ�ل اجل�دي�دة بطاق�ة 200 طن/ 
يوم وتصمي��م وجتهيز وتنفيذ تس��عة 
خزانات جديدة في مصفى البصرة وذي 
قار و جتهيز وتنفي��ذ خزانني كرويني في 

مصفى البصرة  .

املشاريع املستقبلية لشركة 
مصافي اجلنوب

وعن املشاريع املستقبلية أوضح املدير 
الع��ام انه��ا تتلخص بتجهي��ز وتنفيذ 
وحدة تكرير جوية رابعة بطاقة 70 الف 
برميل / يوم في مصفى البصرة وحاليا 

في مرحلة تهيئة موقع الوحدة وانشاء 
مصفى جديد بطاقة 150 الف برميل / 
يوم في محافظة ميسان ونصب وجتهيز 
 )FCC( وحدة التكسير بالعامل املساعد
وهدرج��ة زي��ت الغ��از بطاق��ة 55 الف 
برمي��ل / يوم وحاليا ف��ي مرحلة تهيئة 
موق��ع  الوحدة ف��ي مصف��ى البصرة 
وتصميم وجتهي��ز وتنفيذ ثالثة خزانات 
للنف��ط اخلام بطاق��ة 30 الف م3 لكل 
منهما في مصف��ى البصرة وتصميم 
وجتهي��ز وتنفي��ذ انب��وب النف��ط اخلام 
قي��اس 32 عقدة في مصف��ى البصرة 
وجتهيز وتنفيذ وحدة توليد الهيدروجني 
بطاقة 12 الف م3 / ساعة في مصفى 
البصرة وجتهيز وتنفيذ منظومة تنقية 
الهيدروجني في مصفى البصرة وجتهيز 
وتنفي��ذ وح��دة نتروجني ف��ي مصفى 
منظوم��ة  وتنفي��ذ  وجتهي��ز  البص��رة 
احلماي��ة الكاثودية ملصفى البصرة وذي 
ق��ار وميس��ان  وجتهيز وتنفي��ذ وحدتي 
معاجلة املياه الصناعية ملصفى ذي قار 
وميسان ومد انبوب املاء اخلام في كرمة 
علي الى مصفى البصرة وجتهيز وتنفيذ 
وح��دة معاجل��ة مخلف��ات مختبري��ة 
بطاقة 10م3 / يوم في مصفى البصرة 
وتصمي��م وتنفي��ذ معبر ب��ني وحدتي 
التكرير الثالثة وحتسني البنزين الثالثة 
 r.o بطول 100م وجتهيز وتنفيذ وحدة
جديدة ملش��روع وح��دة التكرير الرابعة 

قيد الدراسة .

توزيع قطع االراضي على 
مستحقيها من موظفينا

ملوظفيه��ا  الش��ركة  رعاي��ة  وع��ن 
وخدمتهم واحملافظة على س��المتهم 
أك��د املدير الع��ام عن ق��رب توزيع أكثر 
من 2000 قطعة أرض سكنية كوجبة 
أولى خالل ش��هر رمض��ان املبارك على 
املوظفني املس��تحقني ضم��ن ضوابط 
ونقاط املفاضلة ف��ي مقاطعة 52 في 
الشعيبة لتعقبها عملية توزيع أخرى 
في الشعيبة ايضا وهناك عملية توزيع 
س��تتم لوجبة من موظف��ي املصافي 
مبنطقة التنومة بالتنسيق مع الدكتور 
ماج��د النص��راوي محاف��ظ البص��رة 
موضحا ان الش��ركة تعمل مع اجلهات 
ذات العالق��ة عل��ى ش��مول املوظفني 
الذين أحيلوا الى التقاعد بهذه القطع 
الس��كنية اكراما خلدمته��م الطويلة 
في الش��ركة ، مش��يرا الى ان شركتنا 
س��تفاحت ش��ركات رصينة لبن��اء هذه 
القط��ع الس��كنية بش��كل نخط��ط 

ألجناحه واليثقل كاهل املوظفني.

دور شركة مصافي اجلنوب  في 
خدمة اجملتمع

وفي مج��ال دور الش��ركة ف��ي خدمة 
اجملتمع قال ولي هناك زيارة جرحى احلشد 
الش��عبي املق��دس في مستش��فيات 
البصرة وتقدمي مس��اعدات مالية لهم 
وتقدمي مس��اعدات مالية الى العائالت 
املتعفف��ة وااليتام في مؤسس��ة الود 
زياراتن��ا  ان  ، كم��ا  والعط��اء وغيره��ا 
مس��تمرة جلرح��ى احلش��د الش��عبي 
املق��دس ف��ي مرك��ز جعف��ر الطي��ار 
لتأهي��ل اجلرح��ى اعت��زازا ببطوالتهم 
وتضحياتهم وتقدمي املساعدات املالية 
، كم��ا ان ش��ركتنا وزع��ت 200 س��لة 
غذائية رمضانية على عائالت ش��هداء 
احلشد الش��عبي املقدس وان شركتنا 
وبالتع��اون مع جلنة النف��ط والغاز في 
مجلس محافظة البصرة تقدم منافع 
اجتماعي��ة متع��ددة خدم��ة للمدينة 
وابنائه��ا وفي جان��ب التربية والتعليم 
وضمن الرقعة اجلغرافية لشركتنا في 
مناطق الشعيبة وقضاء الزبير شملت 
تأهيل وترميم املدارس وتهيئة 5 ساحات 
ملالعب ك��رة القدم وهناك خطة لعمل 
صيانة كاملة لرحالت مدرسية بحدود 
1250 رحل��ة وقمن��ا بتدري��ب عدد من 
الش��باب  وش��ملت الكهرباء واللحام 
والتبريد وقدمت لهم شهادات تقدرية 
بع��د انته��اء التدريب  وكذل��ك تهيئة 
واكم��ال عدد م��ن مالعب ك��رة القدم 

اخلماسي في احملافظة.

مشاريع أنجزت وأخرى  قيد اإلنجاز لالرتقاء بالمهام الملقاة على عاتق شركتنا

تم افتتاح وحدة الغاز السائل هذه والتي تنتج 200 طن في اليوم في 
احتفالية حضرها الخبير جبار اللعيبي وزير النفط الذي قال عن هذه الوحدة 
إنها تعد إنجازا كبيرا لتضيف هذه الشركة به حلقة أخرى من الواردات وأشار 
الى أن األيام المقبلة وخالل فترة وجيزة سنرى مشروعا جديدا يفتتح في 

الشركة

مدير عام شركة مصافي اجلنوب يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة
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طهران ـ أ ب ف:
أفادت ش��ركة الطيران اإليرانية بأن طهران أرسلت 
5 طائرات محملة باملواد والسلع الغذائية إلى قطر 
بعد احلظر الذي فرض عليها من جاراتها السعودية 

واإلمارات والبحرين.
وق��ال متح��دث باس��م ش��ركة الطي��ران االيرانية 
لوكالة فرانس برس إن طهران أرس��لت حتى اآلن  5 
طائ��رات إلى الدوحة حمل��ت كل منها 90 طنا من 
املنتج��ات الغذائية واخلضار وأش��ار إل��ى أن طائرة 

سادسة اقلعت امس األحد إلى الدوحة.
ولم يوضح هل هذه الشحنات الغذائية مساعدات 
أو صفق��ات جتاري��ة وأض��اف »س��نواصل عمليات 

الشحن هذه ما دام طلب قطر قائما«.
من جهة أخرى قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ 
دير في جنوب إيران ) في محافظة بوش��هر الواقعة 
مقاب��ل قطر متام��ا ( إنه مت حتميل 3 س��فن صغيرة 

ب�350 طنا من املواد الغذائية إلرسالها إلى قطر.

دمشق ـ وكاالت:
تداولت وس��ائل إعالم أنباء عن مفاوضات بني وفد 
من »ديوان العش��ائر« التابع لتنظيم »داعش« في 
الرقة، وقوات سوريا الدميقراطية لتأمني خروج آمن 

للتنظيم من املدينة، مقابل تسليمها لألكراد.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء األملاني��ة أم��س نقال عن 
ناش��طني أن وف��دا من »دي��وان العش��ائر« التابع 
للتنظي��م خرج اجلمعة املاضية م��ن الرقة، واجته 
إلى قوات سوريا الدميقراطية للتفاوض على تأمني 
خ��روج آم��ن لعناصر »داع��ش« من املدين��ة باجتاه 
محافظ��ة دير الزور، إال أن عضو مجلس محافظة 
الرقة املدني احملامي إبراهيم احلسن نفى للوكالة، 
علم��ه بوصول وفد م��ن ديوان العش��ائر إلى بلدة 

عني عيسى للتفاوض.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة »الشرق األوسط« 
كذل��ك أن مفاوضات أجراها وفد العش��ائر التابع 
للتنظي��م في الرقة مع حزب االحت��اد الدميقراطي 
الك��ردي اجلمع��ة املاضي��ة ، ف��ي ريف ت��ل أبيض 

لتسليم املدينة، مقابل خروج آمن لهم.

واشنطن ـ أ ب ف:
يدل��ي وزي��ر الع��دل األميرك��ي جي��ف سيش��نز 
بش��هادته الثالثاء املقبل أمام جلنة االستخبارات 
ف��ي مجلس الش��يوخ الت��ي ستس��تجوبه حول 
لقاءاته مع مسؤولني روس خالل احلملة االنتخابية 

عام 2016.
وسيش��نز الذي كان عضوا في مجلس الش��يوخ 
طوال س��نوات قب��ل ان يعينه الرئي��س االميركي 
دونالد ترامب في منص��ب وزير العدل، اعلن امس 
االول السبت في رسالة عن قراره االدالء بشهادته 
مش��يرا ال��ى تصريح��ات املدي��ر الس��ابق ملكتب 
التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( السابق جيمس 

كومي الذي حتدث امام اللجنة نفسها اخلميس.
وق��ال سيش��نز »ف��ي ض��وء التقاري��ر املتعلق��ة 
بالشهادة االخيرة التي ادلى بها كومي امام جلنة 
االس��تخبارات في مجلس الش��يوخ، من الهم ان 

تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا«.
واضاف ان هذه اللجنة »هي انسب منبر ملثل هذه 
القضايا بينما جتري حتقيقا وميكنها احلصول على 

معلومات سرية ودقيقة«.

طائرات إيرانية تنقل 
مواد غذائية إلى قطر

»داعش« يفاوض »سوريا 
الديمقراطية« لتأمين 

خروجه من الرقة

مجلس الشيوخ األميركي 
يستمع لوزير العدل في 

قضية االتصاالت مع روسيا

متابعة الصباح الجديد: 

واألم��ن  الدف��اع  جلن��ة  اقترح��ت 
القومي في البرملان الليبي وضع 75 
شخصية و9 تنظيمات، في قائمة 
اإلرهاب، وطلبت من وزارة اخلارجية 
في احلكوم��ة املوالية لها إضافتها 
إل��ى القائم��ة اخلليجي��ة املصرية 
لإلرهابيني املدعومني من دولة قطر. 
وطلب رئيس جلنة الدفاع واألمن في 
مجلس الن��واب املوجود في مدينة 
الليب��ي،  الش��رق  أقص��ى  طب��رق، 
من محم��د الدايري وزي��ر اخلارجية 
باحلكومة التي يترأس��ها عبد اهلل 
الثني، في رسالة رسمية، مخاطبة 
وزراء خارجي��ة الدول األربع املصدرة 
لقائم��ة اإلرهابي��ني املدعومني من 
دول��ة قطر، وهي اململك��ة العربية 
والبحري��ن  واإلم��ارات  الس��عودية 
ومصر، إلدراج هذه القائمة عند أول 

حتديث لها.
وتضمن��ت الرس��الة قائمة بعض 
األس��ماء والش��خصيات املرتبطة 
بدولة قط��ر أو املقيمة بها، منهم 
أعضاء ف��ي حزب العدال��ة والبناء 
الذارع السياس��ية جلماعة اإلخوان 
املس��لمني وع��دد من مس��ؤوليها 
باإلضاف��ة  والس��ابقني،  احلالي��ني 
إل��ى اجلماع��ة اإلس��المية الليبية 
املقاتلة، ومجموعة من اإلعالميني 

احملسوبني على التيار املتطرف. 
وشملت القائمة تسعة تنظيمات 
واقتصادي��ة  سياس��ية  وكيان��ات 
وإعالمي��ة داعم��ة ومحرضة على 
اإلره��اب وعل��ى صلة بدول��ة قطر، 
أبرزها مجالس ش��ورى ثوار )بنغازي 
- درنة - س��رت - أجدابيا(، وش��ركة 
األجنحة للطيران التابعة للجماعة 
املقاتل��ة. كم��ا ش��ملت القائمة، 
غرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات درع 
ليبيا التي يتكون معظم عناصرها 
م��ن ميليش��يات مس��لحة تابعة 

ملدينة مصراتة في غرب البالد.
م��ن جهة ثاني��ة، كش��ف الناطق 
الرس��مي باس��م اجلي��ش الوطني 
الليب��ي العقي��د أحمد املس��ماري 
النق��اب ع��ن تنفيذ ق��وات اجليش 

عملية وصفها بالنوعية والناجحة 
ضد اجلماعات اإلرهابية في مدينة 
درنة بش��رق البالد. وأعلن املسماري 
تابع��ة  خاص��ة  عناص��ر  تدمي��ر 
لغرف��ة عملي��ات عمر اخملت��ار ملقر 
املركز اإلعالم��ي لتنظيم »مجلس 
مجاه��دي درن��ة« التاب��ع لتنظيم 
»القاع��دة«، ونقط��ة أخ��رى تابعة 
للجماعات املتطرفة في الس��احل 

الشرقي ملدينة درنة.
وأك��د أن العملي��ة أس��فرت ع��ن 
س��قوط قتلى وجرحى في صفوف 
املتطرفني، مشيرا إلى مصرع 3 في 
عملية تدمير ملبن��ى مصنع كانت 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة تس��تخدمه 

مخزنا لألسلحة وغرفة عمليات.
إل��ى ذلك، جنا عمي��د بلدية بنغازي 
املستش��ار عبد الرحمن العبار، من 
محاولة اغتيال امس االول السبت 
ف��ي منطق��ة طابلينو ف��ي جنوب 
غربي بنغ��ازي. ونقلت وكالة األنباء 
الليبية عن مصدر مطلع، أن سيارة 
مفخخة انفجرت فور اقتراب عميد 
البلدية من منزله؛ مما أحدث أضرارا 
مادية جسيمة في املمتلكات، لكن 

من دون خسائر بشرية. 
أن  ع��ن  طبي��ة  مص��ادر  وحتدث��ت 
اجلرحى جميعهم من حرس عميد 
البلدية وال يوجد أي قتلى، في حني 
ق��ال البحث اجلنائي ف��ي املدينة إن 

االنفج��ار كان كبيرا، ول��و كان في 
وق��ت ال��ذروة وازدحام��ه الطبيعي 

لكانت كارثة كبيرة. 
وتش��هد مدينة بنغازي شرق ليبيا 
منذ أيام انفالتا أمنيا رغم سيطرة 
اجلي��ش التاب��ع للبرمل��ان وبقي��ادة 
املش��ير خليف��ة حفت��ر املعني من 
قبل مجلس الن��واب املنتخب على 

املدينة.
من جهة أخرى، وفي تصعيد جديد 
الثني  ب��ني حكومت��ي  للخالف��ات 
والس��راج، أع��رب اجمللس الرئاس��ي 
حلكومة الس��راج عن أس��فه على 
قرار الثن��ي إلقاء القبض على وزراء 
أو أعض��اء حكومة الوفاق الوطني، 

على خلفي��ة إعالن وزي��ر التعليم 
اعتزام��ه القيام بزي��ارة إلى مدينة 
بنغازي لالطالع على حجم األضرار 
التي حلقت باجلامعة ومرافقها بعد 
أن خص��ص لها مائة ملي��ون دينار 

إلعادة إعمارها.
ورأى اجملل��س، ف��ي بيان ل��ه، أن مثل 
ه��ذه الق��رارات واملواق��ف اخلاطئة 
تتعمد إجهاض كل بادرة للمصاحلة 
الوطني��ة وحل األزمة السياس��ية 
في بالدنا ورفع املعاناة عن املواطن، 
معتبرا أن ما ذه��ب إليه الثني من 
متاد في مواقف��ه اخلاطئة، يتجاهل 
أن وج��وده وم��ا يس��ميه حكومة 
مخالف لالتفاق السياسي الليبي 

ولقرارات اجلامع��ة العربية واالحتاد 
األفريق��ي واالحتاد األوروبي ومجلس 

األمن الدولي.
ودعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
الوطني العس��كريني إلى االلتحاق 
بواجباته��م  والقي��ام  بوحداته��م 
املنوطة بهم وحتمل مسؤولياتهم 
الدولة  الوطني��ة والتاريخية جت��اه 
الليبية، التي قالت إنها في »أمس 
احلاج��ة إل��ى خدماته��م املتعلقة 
والتأم��ني«.  واحلراس��ة  باحلماي��ة 
وهددت ال��وزارة في بيان لها باتخاذ 
كل  حي��ال  القانوني��ة  اإلج��راءات 
متخلف عن االلتحاق باملعسكرات 

التابعة لها.

باريس ـ ا ب ف:
الناخب��ون الفرنس��يون إلى  توج��ه 
مراكز االقتراع، ام��س األحد، لإلدالء 
بأصواته��م ف��ي اجلول��ة األولى من 
االنتخاب��ات البرملاني��ة الت��ي يُرجح 
أن يحص��ل فيه��ا ح��زب الوس��ط 
الذي ينتم��ي إليه الرئي��س إميانويل 
ماكرون على أغلبية متكنه من مترير 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية 

الواسعة التي تعهد بها.
وجُت��رى االنتخاب��ات وس��ط إجراءات 
أمنية ُمشددة إذ سيشارك أكثر من 
50 ألف من قوات الشرطة في تأمني 
االنتخاب��ات في بلد ال ي��زال يخضع 

حلال��ة الطوارئ منذ وقوع سلس��لة 
م��ن الهجم��ات التي أس��فرت عن 
مقت��ل أكث��ر من 230 ش��خصا في 

عامني.
وش��هدت والي��ة ماكرون الرئاس��ية 
بداي��ة سلس��ة على مدى خمس��ة 
أس��ابيع من��ذ أن جن��ح ف��ي هزمي��ة 
مرش��حة أقصى اليمني مارين لوبان 
ليصبح أصغر رئيس في فرنسا على 
اإلطالق، إذ جنح ف��ي اختيار حكومة 
تتجاوز حدود اليمني واليسار وتترك 
انطباعا قويا على الساحة الدولية.

ويحت��اج حزب ماك��رون »اجلمهورية 
إل��ى األمام«، الذي تأس��س قبل عام 

فق��ط، إل��ى أغلبي��ة واضح��ة في 
لتمرير  )البرملان(  الوطني��ة  اجلمعية 

اإلصالحات الواسعة التي وعد بها.
أن  ال��رأي  اس��تطالعات  وأش��ارت 
حزب ماك��رون وحليفه حزب احلركة 
الدميقراطي��ة ال��ذي ينتم��ي ليمني 
الوس��ط س��يحصالن على أغلبية 
تُق��در ب�30 ف��ي املئة م��ن األصوات 
على األقل في اجلولة األولى، وهو ما 
يضعه عل��ى الطريق لضمان حتقيق 
انتصار كاس��ح في اجلول��ة الثانية 

املقررة األحد املقبل.
وأش��ارت بعض التوقع��ات بأن حزب 
»اجلمهورية إل��ى األمام« قد يحصل 

عل��ى نح��و 400 مقعد ف��ي البرملان 
ال��ذي يض��م 577 مقع��دا. وحصل 
احل��زب بالفعل على دفعة قوية بعد 
أن احتل مرش��حوه الصدارة في 10 
من بني 11 دائرة انتخابية للمواطنني 
البالد،  املقيمني خ��ارج  الفرنس��يني 
إذ ج��رى االقت��راع مبك��را ف��ي 3 و4 

حزيران.
وإذا ل��م يحص��ل أي مرش��ح عل��ى 
أكث��ر من 50 في املئ��ة من األصوات 
ف��ي اجلولة األول��ى، فإن املرش��حني 
اللذي��ن حصال على أعل��ى األصوات 
الثانية،  سيتنافس��ان ف��ي اجلول��ة 
يف��وز  مرش��ح  أي  إل��ى  باإلضاف��ة 

بأكثر م��ن 12.5 في املئة من أصوات 
الناخبني.

وإذا استطاع ماكرون وحزبه الناشئ 
س��احقة  بأغلبي��ة  الف��وز  حديث��ا 
ف��ي اجلول��ة الثانية م��ن االنتخابات 
،كما تشير اس��تطالعات الرأي، فإن 
ذلك س��ُيمثل ضرب��ة أخرى لألحزاب 
الرئيس��ية من اليمني واليسار التي 
ل��م ينجح أي م��ن مرش��حيها في 
الوصول جلولة اإلعادة في االنتخابات 

الرئاسية.
وقال منير محجوبي أحد مرش��حي 
ف��ي  لألم��ام«،  »اجلمهوري��ة  ح��زب 
تصريح لوكالة رويترز، أثناء محاولته 

حش��د الدعم في دائرته االنتخابية 
التصويت:  باري��س قبي��ل  ش��مالي 
»نري��د احلصول عل��ى أغلبية كبيرة 
حت��ى نتمكن م��ن اتخ��اذ اإلجراءات 
وإح��داث التحول في فرنس��ا خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.«
وهن��اك مخاط��ر ته��دد مس��تقبل 
احلزب االشتراكي، الذي حكم فرنسا 
على مدى خمس س��نوات ويتوقع أن 
يحصل على فقط ما بني 15 إلى 30 
مقعدا، باإلضافة إلى وجود مخاطر 
أيض��ا تهدد وح��دة اجلمهوري��ني، إذ 
أن بعض الش��خصيات الب��ارزة من 

احلزبني اجتهت لدعم ماكرون.

بدء الجولة األولى من االنتخابات البرلمانية في فرنسا

تصعيد بين الثني والسراج بعد توقيف وزراء من حكومة الوفاق الوطني

البرلمان الليبي يقترح وضع 75 شخصية 
و9 تنظيمات على قائمة »اإلرهاب«

تضمنت الرسالة 
قائمة بعض األسماء 

والشخصيات المرتبطة 
بدولة قطر أو المقيمة 

بها، منهم أعضاء 
في حزب العدالة 

والبناء الذارع السياسية 
لجماعة اإلخوان 

المسلمين وعدد من 
مسؤوليها الحاليين 

والسابقين

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

س��يتم دعم ح��زب احملافظ��ني من قبل 
ف��ي  اليمين��ي  الدميوقراط��ي  احل��زب 
االنتخابات البرملانية مبوجب اتفاق يعرف 
باس��م »الثقة والدعم«، ذل��ك االتفاق 
ال��ذي م��ن ش��أنه أن يوق��ف احلكومة 
االئتالفي��ة الكامل��ة الت��ي ت��ردد أنها 
س��ُتعقد، وقالت رئيس��ة الوزراء، تيريزا 
ماي، أنها ستسعى لتشكيل حكومة 
مبس��اعدة احلزب الدميقراطي الشعبي 
بعد س��اعات من فقدان أغلبية حزبها 

في االنتخابات العامة.
رئي��س احلكوم��ة س��اف غاف��ن  وكان 
ويليامس��ون، ق��د وصل إلى بلفاس��ت 
امس االول الس��بت، إلجراء مناقش��ات 
مع احل��زب الدميقراطي بش��أن »أفضل 
الس��بل التي ميكن أن يقدم بها الدعم 
للب��الد« وفًقا مل��ا ذكره مص��در مطلع، 
مضيًفا أن احملادثات ستشمل إمكانية 
تش��كيل حكومة ائتالفي��ة، وهو خيار 

يُفهم اآلن أنه خارج الطاولة.
وقد وص��ل ع��دد توقيع��ات املعارضني 
م��ن خ��الل عريضة عل��ى اإلنترنت ضد 
أي اتف��اق حل��زب احملافظ��ني م��ع احلزب 
الدميوقراط��ي املثي��ر للج��دل إلى 500 
ألف توقي��ع، وقد قامت احتجاجات في 
وس��ط لندن ض��د التحال��ف، ومبوجب 

ه��ذا االتفاق لن يتمك��ن أي من أعضاء 
احل��زب الدميقراط��ي ب��أن يكون��وا وزراء 
في احلكومة، إال أنهم س��وف يدعمون 
التش��ريعات احملافظة على أساس كل 

حالة على حدة.
ومن احملتمل أن يس��لط احلزب مزيًدا من 
النفوذ على احملافظني من خالل التحالف 
الذي أصبحوا فيه ج��زًءا من احلكومة، 
االيرلندي��ني  السياس��يني  وس��يعطي 
تقريًب��ا  االختي��ار  حري��ة  الش��ماليني 
ويختارون بني مختلف التشريعات التي 
س��يدعمونها، أما بشأن مسألة خروج 
بريطاني��ا من االحتاد األوروبي، س��يكون 

هناك الكثير.
وكان التحال��ف س��يكون أكث��ر إث��ارة 
للج��دل، نظرًا ملوقفه م��ن قضايا مثل 
ال��زواج من نف��س اجلن��س واإلجهاض، 
ولكن��ه كان س��يوفر ق��درًا أكب��ر م��ن 
االس��تقرار، ورمب��ا كان اخلي��ار املفض��ل 
احل��زب،  من��ع  وق��د  ال��وزراء،  لرئي��س 
ال��ذي يحظى بوع��ي عميق م��ن اآلراء 
البروتس��تانتية، م��ن إضفاء  الديني��ة 
الشرعية على زواج املثليني في إيرلندا 

الشمالية.
وكان اتف��اق ائتالف قد ه��دد بتقويض 
اتف��اق اجلمع��ة العظيم��ة، وهو محور 
عملية الس��الم في أيرلندا الشمالية، 
ومبوج��ب بن��ود االتف��اق، م��ن املفترض 
واجلمهوري��ون  االحتادي��ون  يش��ارك  أن 

السلطة، مع قيام حكومة وستمنستر 
بدور وسيط، وميكنها أن تتدخل في حال 
انهيار العالقات بني اجملموعتني، الش��ني 

فني واحلزب االحتادي الدميقراطي.

وإذا كان احل��زب الدميقراط��ي احل��ر هم 
أنفس��هم جزء من احلكومة، فإن الدور 
احملاي��د للحكوم��ة البريطانية س��وف 
يتعرض للخطر، وقد أعرب زعيم الشني 

فني جيري آدامز عن ش��كوكه الكبيرة 
بش��أن االتف��اق املتوقع ب��ني احملافظني 
وح��زب االحتاد الدميقراط��ي، مهما كان 

شكله.

وق��ال آدام��ز، خ��الل حديث��ه ع��ن هذا، 
»س��وف يظهر التاري��خ أن التحالفات 
بني احتاد يونيس��تر والنقابة البريطانية 
تنته��ي دائًم��ا بالدم��وع »، متابًعا »أنه 
من األفض��ل أن ننظر إلى مكاننا، لكل 
الش��عب هنا، للتعامل مع شعب هذه 
اجلزيرة، وهذا اجلزء من اجلزيرة كمجتمع 

واحد«.
وذك��ر احل��زب أنه ل��ن جترى مناقش��ات 
رس��مية في نهاية األس��بوع، وصرحت 
الزعيم أرلني فوس��تر أنها س��تأتي إلى 
لن��دن امس االثنني، لب��دء محادثات مع 
تيريزا م��اي، بعد أن أجب��رت على إجراء 
مفاوض��ات بع��د أن دع��ت إل��ى إجراء 
انتخابات مبكرة مع توقع زيادة األغلبية 
البرملاني��ة الت��ي ورثته��ا م��ن ديفي��د 
كامي��رون، إال أنها فقدت تلك األغلبية، 
وبع��د أن كان احملافظ��ون ق��د حصل��وا 
على عش��رين نقط��ة ف��ي االنتخابات 
في بداية احلملة قبل س��بعة أسابيع، 
ف��از احملافظون ب��� 318 مقع��ًدا فقط، 
أي أق��ل بثماني��ة مقاعد م��ن األغلبية 
اإلجمالي��ة، وأي صفق��ة رس��مية مع 
احل��زب الدميقراطي س��وف جتتذب نقًدا 

قاسًيا.
وأوضحت زعيم احملافظني االسكتلنديني، 
روث دافيدس��ون، أنها تلقت »ضمانات« 
م��ن رئيس ال��وزراء أن��ه لن يت��م تقدمي 
تنازالت بش��أن حقوق املثليات واملثليني 

ومغاي��ري  اجلنس��ي  املي��ل  ومزدوج��ي 
الهوية اجلنس��ية واملتحولني جنس��ًيا، 

وهي قضية السيدة دافيدسون .
وتش��ير مص��ادر حكومي��ة إل��ى أنه��ا 
س��تتخلى ع��ن مطالبه��ا إل��ى احلزب 
الدميقراطي بش��أن القضاي��ا املتعلقة 
باحل��دود م��ع إيرلن��دا، وستس��عى إلى 
ضم��ان األمن عل��ى احلدود ب��ني إيرلندا 
وإيرلندا الش��مالية، وع��دم إجراء املزيد 
من عمليات التفتيش على الس��فر بني 
إيرلندا الش��مالية واململك��ة املتحدة، 
ولكن هذه هي األمور التي تتفق عليها 
جميع األطراف املشاركة في مفاوضات 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي، مبا 
في ذل��ك اململكة املتحدة وبروكس��ل، 
ولن يسعى احلزب الدميقراطي إلى فرض 
أجندة متش��ددة على الزواج اجلنس��ي 
واإلجه��اض، وق��د نقلت هذه املس��ائل 
الش��مالية  اجلمعي��ة  إل��ى  بالفع��ل 

األيرلندية في ستورمونت.
وأصرت النائب س��ارة والستون على أن 
أي اتفاق مع احلزب الدميقراطي يجب أال 
يؤثر على السياسة االجتماعية، وأكد 
وزير الصحة الس��ابق: »سأعارض دائًما 
عقوبة اإلعدام، مضيًفا »سأدعم دائًما 
ح��ق املرأة في االختي��ار والوصول اآلمن 
إلنهاء احلمل، وس��وف أعارض أي تغيير 
في التش��ريع، ول��ن أتفق أب��ًدا على أي 

تخفيف حلقوق املثليني«.

من شأنه أن ُيوقف تشكيل االئتالف الرسمي

تيريزا ماي تدخل في اتفاق »الثقة والدعم« مع االتحاد الديمقراطي
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7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

حدد البنك املرك��زي العراقي امس 
األح��د، س��بعة معايير أساس��ية 
تتعلق باش��تراك املص��ارف بنافذة 
بيع العملة األجنبية ، مش��يراً إلى 
أن��ه وضع عملي��ة بيع ال��دوالر في 
إطار يس��تجيب ملتطّلبات قانونية 

وتنظيمية ورقابية محلية ودولية.
وق��ال محافظ البنك عل��ي العالق 
في بيان اطلع��ت »الصباح اجلديد« 
على نسخة منه، إن »البنك املركزي 
العراقي بدأ منذ بداية العام احلالي 
باعتماد معايي��ر ترجيحية محددة 
تتعلق باشتراك املصارف في نافذة 
بي��ع العمل��ة األجنبية )ال��دوالر(«، 
مبيناً أن »ذلك يأتي بعد ما يقرب من 
سنة من اإلعداد واالستشارة لوضع 
هذه املعايير بصيغتها احلالية، إذ مت 
إعطاء هذه املعايير درجات نس��بية 
معينة يش��ّكل مجموعها الدرجة 
النهائي��ة للمص��رف، والت��ي حتدد 
بدورها حصت��ه من الكمية املباعة 

من العملة األجنبية يومياً«.
وتابع محاف��ظ البن��ك املركزي أنه 
»مت اعتماد سبعة معايير أساسية 
لتصنيف املص��ارف لغرض دخولها 
لناف��ذة بي��ع العم��الت االجنبي��ة 
تتف��رّع منها أخ��رى فرعية يعطى 
لكل منها وزن نس��بي يس��هم في 
حتديد الدرجة النهائية للمصرف«، 
مبين��اً أن املعايي��ر ه��ي »االمتث��ال 
)درج��ة االلت��زام بقواع��د وإجراءات 
مكافح��ة غس��ل األم��وال ومتويل 
اإلرهاب( وله��ا الوزن األكبر، االلتزام 
بتعليم��ات نافذة العملة األجنبية، 
املص��ارف  م��ع  التعام��ل  معي��ار 
املراس��لة من حيث كونها معتمدة 

تطابق كش��وفات  دوليا،  ومصنفة 
املص��رف م��ع كش��وفات املصارف 
املراسلة، تلبية طلبات الزبائن ومن 
ضمن عناصرها عدد فروع املصرف، 
الدع��اوى القضائية ض��ّد املصرف، 
التعاقد مع ش��ركة تدقي��ق دولية 
وياخ��ذ باحلس��بان تاريخ تأس��يس 
املصرف إذ يتم تنزيل خمس درجات 
م��ن درجات املص��ارف التي لم ميض 

على تأسيسها أكثر من سنة«.
وأضاف احملافظ الع��الق، أن »تقييم 
املصارف العام م��ن حيث أوضاعها 

العاّمة )االداء والكفاءة( فإّنه يجري 
على وفق معايير دولية أخرى أبرزها 
)CAMELS( وه��و  الدول��ي  املعي��ار 
مبثابة إنذار مبك��ر تصنف املصارف 
مبوجب��ه عل��ى أس��اس م��الءة رأس 
امل��ال C، وجودة األص��ول A، واإلدارة 
والربحيةE، والسيولةL، وحتليل   ،M
احلساسية خملاطر السوق، التي يتّم 
التعبير عن كل عنصر من عناصرها 

بعدد من املؤشرات املالية«.
وأوضح محافظ املركزي أن »مراجعة 
الدرجات املمنوحة للمصارف تتغّير 

بش��كل مس��تمر وفقا ملدى التزام 
املصارف باملتطلبات واإلجراءات على 
وف��ق عمليات التدقي��ق والتفتيش 
التي يجريه��ا البنك املركزي، أو عن 
طريق تقدمي املصرف ما يثبت حتّسن 
االلتزام مبعيار أو أكثر، ويجري البنك 
مراجع��ة دوري��ة للمص��ارف كافة، 
وتش��ترك ع��دد م��ن دوائ��ر البن��ك 
وتش��كيالته في عملي��ة التقييم 
بحس��ب ن��وع املعي��ار واختصاص 
يوف��ر  ممّ��ا  التش��كيل،  أو  الدائ��رة 

مصداقية وموضوعية عالية«.

وأش��ار محافظ البنك املركزي إلى 
أن »البنك يقوم بتزويد كل مصرف 
بالدرج��ات املمنوحة بحس��ب كل 
معي��ار وبحس��ب كل عنص��ر من 
عناص��ر كل معي��ار، ومينح املصرف 
فرصة االعتراض أو إبداء امللحوظات، 
وتتول��ى جلنة علي��ا برئاس��ة نائب 
احملافظ وعضوي��ة كادر متقّدم في 
البنك عملي��ة مراجعة امللحوظات 
أو االعتراض��ات ومقابل��ة املعني��ن 
في املص��رف، وميكن تعدي��ل درجة 
التقيي��م وفقا ملا يت��م تقدميه من 

املص��رف«، مضيفاً أن »ه��ذا الباب 
مفتوح دائم��ا أمام املصرف وفي أي 
وقت يش��عر فيه بأّنه أح��رز تقّدما 

في تطبيق القواعد املذكورة«.
جدي��ر بالذك��ر أن البن��ك املرك��زي 
العراق��ي أص��در ف��ي اذار املاض��ي 
تعميم��اً جلمي��ع املص��ارف األهلية 
بي��ع  لتلبي��ة  باملعايي��ر  بااللت��زام 
العم��الت األجنبية، مش��يراً إلى أن 
مهمة ش��ركات التدقي��ق الدولية 
التي مت التعاقد معها بتقييم املركز 
املالي وجودة املوجودات للمصارف. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النف��ط، امس االحد، 
عن رفع الطاقة التصديرية مليناء 
العمي��ة النفطي جن��وب العراق 
الى اكثر من مليون برميل باليوم.

وق��ال وكيل وزارة النفط لش��ؤون 
االس��تخراج ك��رمي حط��اب خالل 
للحق��ول  التفقدي��ة  جولت��ه 
وموان��ئ  النفطي��ة  واملنش��اءات 

الص��ادرات النفطي��ة ف��ي جنوب 
البالد في بي��ان اطلعت » الصباح 
اجلدي��د« عل��ى نس��خة من��ه ان 
»الوزارة تس��عى وضمن خططها 
الطاق��ة  زي��ادة  ال��ى  الرامي��ة 
التصديرية مليناء العمية النفطي 
جنوب البالد ال��ى اكثر من مليون 
برمي��ل بالي��وم«، مش��يرا الى ان 
»شركة نفط البصرة تقوم حاليا 

التاهيل والتطوير مليناء  بعمليات 
العمي��ة به��دف زي��ادة الطاق��ة 
الى  به��ا  والوص��ول  التصديري��ة 

معدالت كبيرة«.
ان  النف��ط  وزارة  وكي��ل  وأض��اف 
»الطاقة احلالي��ة املتاحة للميناء 
بالي��وم  برمي��ل  ال��ف   250 ه��ي 
وزيادته��ا  لتوس��يعها  ونخط��ط 
بعد االنتهاء من مشاريع التطوير 

الت��ي تش��مل مد انابي��ب جديدة 
وإنش��اء محطات ض��خ وخزانات 
ال��ى اكث��ر م��ن 600 ال��ف برميل 
خ��الل الفترة املقبل��ة ،وصوال الى 
معدالت تصديرية تزيد على اكثر 
من مليون برميل خالل الس��نوات 
القليل��ة املقبل��ة ، مبينا ان »ذلك 
يأت��ي ضم��ن خط��ط ال��وزارة في 
زيادة الطاقات اخلزنية والتصديرية 

للمناف��ذ التصديرية م��ن جنوب 
البالد«.

من جهت��ه، قال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاصم جه��اد ان »اجلولة 
ش��ملت أيض��ا زي��ارة ال��ى ميناء 
البصرة النفطي واالطالع ومتابعة 
املهم��ة  املراف��ق  بع��ض  تأهي��ل 
ف��ي املين��اء واللق��اء بالعامل��ن 
املتمي��زة  بجهوده��م  واإلش��ادة 

فضال ع��ن تلبي��ة احتياجاتهم«، 
الفتا ال��ى ان »الوفد الوزاري تفقد 
أيض��ا مرك��ز الس��يطرة الرئيس 
للصادرات النفطية عبر العوامات 

االحادية«. 
يذك��ر ان الع��راق يص��در معظم 
نفطه عبر مينائي العمية وميناء 
البص��رة النفطي��ن، إضاف��ة الى 
منصات أحادية عائمة للتصدير. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل مؤش��ر الت��داول لس��وق 
خ��الل  املالي��ة  ل��أوراق  الع��راق 
االس��بوع املاضي ارتفاعا في عدد 
وقيمة األس��هم املتداولة لترتفع 
بذلك القيمة الس��وقية للسوق 

بنسبة وصلت إلى 2.06%.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحمد عبد السالم في تصريحات 
صحفية  إن »سوق العراق لأوراق 
االس��بوع  خ��الل  نظ��م  املالي��ة 

املنته��ي ف��ي الثامن م��ن حزيران 
للتداول  2017 خم��س جلس��ات 
ف��ي الس��وق النظامي وجلس��ة 
ت��داول واحدة لتداول في الس��وق 
الثان��ي«، مبيناً أنه »ت��داول خالل 
جلس��ات هذا االس��بوع أس��هم 
57 شركة في الس��وق النظامي 
وشركة واحدة في السوق الثاني 
املتوقفة  الش��ركات  ليبلغ ع��دد 
عن التداول لعدم التزامها بتقدمي 
والفصل��ي  الس��نوي  االفص��اح 

للهيئة والسوق 13 شركة«.
واضاف املدي��ر التنفيذي أن »عدد 
األس��هم املدرج��ة ف��ي الس��وق 
بل��غ 10.824 ترليون س��هم بعد 
انته��اء إجراءات تس��جيل وايداع 
أس��هم ش��ركة مصرف القابض 
اإلس��المي في الس��وق برأسمال 
يبلغ 100 مليار دينار«، مضيفاً أن 
»عدد األسهم املتداولة لالسبوع 
املاضي بلغ 4 مليار س��هم مقابل 
3 ملي��ار س��هم لأس��بوع الذي 

قبله مرتفعا بنسبة %4.39، فيما 
بلغت قيم��ة األس��هم املتداولة 
لالس��بوع املاض��ي 3 ملي��ار دينار 
مقاب��ل 2 ملي��ار دينار لالس��بوع 
ال��ذي قبل��ه مرتفع��ا ه��و اآلخر 

بنسبة 13.04«.
وتاب��ع املدي��ر التنفي��ذي أن »عدد 
لالس��بوع  املنف��ذة  الصفق��ات 
صفق��ة   2474 بلغ��ت  املاض��ي 
2269 صفقة لأس��بوع  مقاب��ل 
الذي قبله ليرتفع مؤش��ر السوق 

 ISX املاض��ي  االس��بوع  خ��الل 
60 بنس��بة %1.61 ع��ن إغالق��ه 
لأس��بوع الذي قبله عندما اغلق 
على 592.33 نقطة، وترتفع فيها 
للش��ركات  الس��وقية  القيم��ة 
املدرجة لأس��بوع املاضي بنسبة 
الس��وقية  القيم��ة  %2.06ع��ن 
لأس��بوع ال��ذي قبل��ه والبالغة 

9.809 ترليون دينار«.
يذكر أن سوق العراق لأوراق املالية 
أسست في حزيران 2004، وكانت 

تعتم��د م��ن قب��ل عل��ى التداول 
اليدوي، وفي نيسان 2009 اعتمد 
التداول اإللكتروني بشكل جزئي 
من قبل بعض الش��ركات، وبدات 
للش��ركات  الكتروني��اً  الت��داول 
 ،2010 س��نة  فيه��ا  املس��جلة 
وتتداول في الس��وق 101 ش��ركة 
تابع��ة لثماني��ة قطاع��ات ه��ي 
الفندقي،  الصناع��ي،  املصرف��ي، 
الس��ياحي، الزراعي، االستثماري، 

والتأمن، إضافة إلى االتصاالت. 

النفط تعلن رفع الطاقة التصديرية لميناء العمية لمليون برميل باليوم

سوق العراق لألوراق المالية يسّجل ارتفاعًا في قيمة األسهم 

يعطى لكل منها وزن نسبي يسهم في تحديد الدرجة النهائية للمصرف

البنك المركزي يحّدد 7 معايير الشتراِك المصارِف ببيِع العملِة األجنبيِة

تم إعطاء هذه 
المعايير درجات 
نسبية معينة يشّكل 
مجموعها الدرجة 
النهائية للمصرف، 
والتي تحدد بدورها 
حصته من الكمية 
المباعة من العملة 
األجنبية يوميًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت االدارة العامة ملصرف الرشيد امس االحد، عن 
ضوابط منح ق��روض االطباء والصيادلة والتي تصل 
الى 50 مليون دينار، مشيرا الى ان مدة القرض يصل 
الى 5 سنوات. واوضحت االدارة العامة للمصرف في 
بيان لها ان القروض متنح لالطباء والصيادلة واملذاخر 
واطب��اء االس��نان ومختب��رات التحلي��الت املرضية 
وعيادات االشعة والسونار والفحص بجهاز املفراس 

والرنن واالجهزة الطبية. 
واضاف��ت االدارة العام��ة ف��ي بيانها ان��ه يتم حتديد 
القرض بحس��ب الغرض منه مببل��غ يتراوح بن )20-
50( مليون دين��ار عراقي ، واذا كان مبلغ القرض اكثر 
من )20( مليون يقدم كفيل موظف حكومي واملبلغ 
اكث��ر من )20( مليون ال��ى )30( مليون تقدمي كفيلن 
ام��ا م��ا زاد ع��ن )30( ملي��ون تقدمي ضمان��ة عقارية 
قيمته��ا التقديرية ) مبلغ القرض + الفائدة( ، ولفت 

البيان الى ان مدة القرض تصل الى )5( سنوات.
واش��ارت االدارة االعام��ة ال��ى ان��ه يج��ب ان يك��ون 
املقترض موظف على املالك الدائم وان يقدم ما يؤيد 
عدم تس��لمه قرض سابق للغرض نفسه من الدوائر 
االخرى ويقدم املقترض هوية ممارسة املهنة مصدقة 
م��ن النقاب��ة عل��ى ان يت��م التقدمي من خ��الل فروع 
املص��رف في بغ��داد واحملافظات ويتم اجراء كش��ف 
موقعي عل��ى العيادة من قبل اللجة املش��كلة من 

الفرع برئاسة مدير الفرع. 

الرياض ـ رويترز:
ق��ال وزير الطاقة الس��عودي خال��د الفالح امس 
االحد إن تراجع مخزونات النفط اخلام سيتس��ارع 

في األشهر الثالثة إلى األربعة املقبلة.
وأض��اف الوزير الس��عودي في مؤمت��ر صحفي في 
أس��تانة عاصم��ة كازاخس��تان، أن بالده س��تزيد 
الصادرات إلى الوالي��ات املتحدة في املدى الطويل 
، الفتا الى ان الس��وق األميركية س��تظل مهمة 
)لنا( وس��نواصل في املدى الطويل زيادة الصادرات 
إل��ى الواليات املتحدة التي تتلق��ى إمدادات جيدة 
ف��ي الوقت احلالي. م��ن جهته، قال وزي��ر الطاقة 
الروس��ي ألكس��ندر وفاك إنه ال توجد حاجة إلى 
إعادة النظر في اتفاق خفض إنتاج النفط العاملي 

ألن من السابق ألوانه أخذ أي قرار.

طوكيو ـ وكاالت
تسهم »توش��يبا« مببلغ 3.68 بليون دوالر لالستمرار 
في بناء مفاعلن نووين بوالية جورجيا األميركية، ما 
يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة 
النووي��ة التابع��ة للش��ركة اليابانية الت��ي أعلنت 

إفالسها أخيراً.
وقال��ت »توش��يبا« ف��ي بي��ان إنه��ا »توصل��ت إلى 
اتفاق م��ع جورجيا ب��اور التابعة لش��ركة س��اوذرن 
للطاقة لبدء س��داد املدفوعات، اعتباراً من تش��رين 
األول )أكتوب��ر( املاضي حت��ى كانون الثان��ي 2021«، 
الس��تكمال تش��ييد احملطة »فوجت��ل«. وتأتي هذه 
اخلطوة، بعد تس��لم »جورجيا باور« إدارة املشروع من 
»وستنغهاوس الكتريك« التي قدمت طلباً للحماية 
م��ن الدائنن، حت��ت مظلة الفصل ال��� 11 من قانون 
اإلف��الس األميركي في آذار )م��ارس( املاضي. وتابعت 
»توش��يبا« أنها »جنب��ت بالفعل احتياط��ات مالية 

للسداد، وأن هذا لن يؤثر على توقعات األرباح«.
وتس��عى الش��ركة املتعث��رة إليجاد مش��تر لوحدة 
الش��رائح الثمين��ة التابع��ة لها من أج��ل تغطية 
أزم��ة  ع��ن  نتج��ت  الت��ي  اإلضافي��ة  التكالي��ف 

»وستنغهاوس«. 

الرشيد يعلن عن ضوابط منح 
قروض األطباء والصيادلة

السعودية: تراجع المخزون 
النفطي سيتسارع

توشيبا تسهم في بناء مفاعلين 
نوويين في الواليات المتحدة

تقـرير

القاهرة ـ رويترز:

للس��لع  العام��ة  الهيئ��ة  اعلن��ت 
التمويني��ة املصرية انها اش��ترت 240 
ألف طن من القمح الروسي و120 ألف 
طن م��ن القمح الروماني في مناقصة 

عاملية .
وكانت الهيئة تسعى لشراء كمية غير 
مح��ددة من القمح من موردين عاملين 
في املناقصة للش��حن في الفترة بن 
10 و 20 مت��وز املقبل ، اال انها قالت في 
وقت س��ابق ام��س إن حكم��اً قضائياً 
س��يصدر هذا األس��بوع، ومن املتوقع 
أن يلغ��ي نظ��ام التفتي��ش الغذائ��ي 
اجلديد ل��ن يعيد فرض حظر على فطر 

»اإلرغوت« في واردات القمح.
وكان محام��ون قال��وا إنهم علموا من 
مصدر رفيع في محكمة مصرية أنها 
س��تصدر حكماً هذا األس��بوع يلغي 
ق��راراً حكومي��اً بنق��ل تبعي��ة فحص 
احملاصي��ل الزراعية االس��تراتيجية إلى 
وزارة التجارة من إدارة احلجر الزراعي مما 
يعي��د عملياً تطبيق حظر مادة الفطر 

»اإلرغ��وت« ، لكن نائ��ب رئيس الهيئة 
أحمد يوس��ف قال إن حك��م احملكمة 
إجرائي وإداري وال عالقة له باملواصفات، 
وإن الهيئ��ة توصل��ت إل��ى ه��ذا بع��د 

مشاورات مع وزارة الزراعة.
وقال��ت الهيئ��ة إنها ما ت��زال ملتزمة 
السماح مبستوى »اإلرغوت« عند 0.05 
% ف��ي واردات القمح وه��و معيار دولي 
تبنت��ه العام املاضي بعدم��ا أدى حظر 
»اإلرغ��وت« إل��ى عزوف الش��ركات عن 
املش��اركة في مناقصات توريد القمح 
، مؤك��دة إن مصر لن تعيد فرض حظر 
مثير للج��دل على فطر اإلرجوت برغم 
حكم قضائي ميكن أن يتيح العودة إلى 
حظر الفطر الش��ائع ف��ي احلبوب في 

واردات القمح.
وق��ال جتار إن م��ن املس��تحيل تطبيق 
االش��تراط الس��ابق املتمث��ل في خلو 
واردات القمح متام��ا من فطر اإلرجوت 
وهو االش��تراط ال��ذي قال��ت إدارة في 
وزارة الزراعة واس��تصالح األراضي إنه 
ضروري حلماية صحة اإلنس��ان والنبات 
موضح��ن أن تطبي��ق هذا االش��تراط 
يجع��ل التج��ارة مع مص��ر محفوفة 

مبخاطر شديدة.
لك��ن محكم��ة مصري��ة قال��ت هذا 
األس��بوع إنه��ا تعت��زم تغيي��ر نظ��ام 
للتفتيش على األغذي��ة بدأ العمل به 
هذا الع��ام ف��ي أكبر دولة مس��توردة 
للقم��ح ملعاجلة ه��ذا املوضوع وحتقيق 
االس��تقرار لتجارة القم��ح بعد خالف 

استمر قرابة عام.
وكان نظام التفتي��ش اجلديد قد أبعد 
هيئ��ة تس��مى إدارة احلج��ر الزراع��ي 
طبق��ت الع��ام املاضي سياس��ة خلو 
واردات القمح تاما من فطر اإلرجوت مما 
تس��بب في مقاطعة التجار اجلماعية 
للمناقصات املصري��ة وأدى ذلك لعزل 
الدولة التي تعتمد على االستيراد عن 

أسواق احلبوب العاملية.
كان محام��ون معنيون بالقضية قالوا 
لرويترز إنهم علموا من مصدر رفيع في 
احملكمة املصرية التي س��تصدر احلكم 
هذا األس��بوع إن احملكمة ستلغي قرار 
احلكومة بنقل تبعية فحص احملاصيل 
وزارة  إل��ى  االس��تراتيجية  الزراعي��ة 
التجارة من إدارة احلجر الزراعي مما يتيح 
عمليا إعادة تطبيق حظر اإلرجوت من 

شحنات القمح.
لكن أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة 
قال لرويترز في تصريحاته األولى منذ 
ذيوع أنباء احلكم املتوقع إن احلكم لن 
يعني الع��ودة إلى قاع��دة اخللو التام 
من فطر اإلرجوت ، وقال »قرار احملكمة 
إجراءي وإداري وال عالقة له باملواصفة« 
، وتاب��ع »الكالم ده احن��ا بنقوله بعد 
أيض��ا مناقش��ة م��ع وزارة الزراع��ة« 
مش��يرا إل��ى أن إدارة احلج��ر الزراعي 
التي تتب��ع وزارة الزراعة واس��تصالح 
األراضي لن يسمح لها بإعادة العمل 
باحلظر حتى إن اس��تعادت سلطاتها 

السابقة.
ومت العم��ل بالنظ��ام اجلديد للفحص 
بقرار صدر في نوفمبر تش��رين الثاني 
القم��ح م��ن  واردات  جع��ل فح��ص 
س��لطة الهيئة العامة للرقابة على 
الص��ادرات والواردات الت��ي تتبع وزارة 
التج��ارة ، وتس��مح الهيئ��ة العامة 
للس��لع التمويني��ة الت��ي س��تعقد 
مناقصة لش��راء القمح يوم السبت 
مبس��توى من فطر اإلرجوت عند 0.05 
% في واردات القمح وهو معيار دولي.

من خالل مناقصة عالمية للشحن في تموز المقبل

مصر تشتري 360 ألف طن من القمح الروسي والروماني
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بعد اجتماع حزبي لالحزاب الكردستانية 
عدا حركة التغيير واجلماعة االسللالمية، 
ومبرسوم رئاسللي مليء باالخطاء االدارية 
التسلسللل  بتفاصيل  والنقص  الفنيللة 
املرجعللي للصالحيات اخملولة واالسللباب 
املوجبة الكردسللتانية والعراقية واألممية 
لصللدور القرار، أضللدر الرئيللس املنتهية 
واليته لالقليم املرسللوم املرقم )106( في 
8\6\2017 املتضمن قرار اجراء االستفتاء 
بتاريللخ 25\9\2017،  وتنفيللذه مللن قبللل 
املفوضيللة العليا املسللتقلة لإلنتخابات 
لشللعب  تقريراملصيللر  حللق  ملمارسللة 
كردسللتان، وحدد إجللراء اإلسللتفتاء في 
اإلقليللم واملناطللق الكردسللتانية خارج 
إدارته، وحسللب رد توضيحي ان العملية 
تتضمن اجلواب على سللؤال واحد هو: هل 
توافق على إسللتقالل اإلقليللم واملناطق 
الكردية خارج إدارة اإلقليم وإنشللاء دولة 
مستقلة ؟ واجلواب بنعم او ال، و مت تكليف 
املفوضيللة العليا لإلنتخابات بالعمل من 
أجل تهيئللة الظروف ملشللاركة اجلاليات 
الكردسللتانية املقيمة خارج اإلقليم في 

عملية اإلستفتاء.
واستنادا الى االصداء االقليمية والدولية 
حول القللرار، فقد اسللتقبل بالرفض من 
قبل رئيللس الوزراء حيدر عبللادي مبررا ان 
الدسللتور ال يسللمح بانفصللال االقليم 
عللن العراق وان االمر بيد جميع العراقيني 
وليس فقط الكرد، كما اسللتقبل القرار 
برفض شديد من قبل تركيا التي تتعقب 
االصوات احلرة للكللرد حتى وان كانت في 
امريكا اجلنوبية فكيف باقامة دولة كردية 
على حدودهللا اجلنوبية، واملانيا حذرت من 
استفتاء االقليم، بينما الواليات املتحدة 
حتفظت على القرار ولكنها اكدت بنفس 
الوقت علللى أهمية احلفللاظ على وحدة 

العراق.
وبالرغللم مللن عللدم تعللرض االقليم الى 
تعارض شللديد بهذا الشللأن، لكن املثير 
للغرابللة هللي املبللررات التللي تطرحهللا 

االطراف احملسللوبة علللى البرزاني وحزبه 
بشللأن االسللتفتاء، فقد ذكر احد اعضاء 
الوفللد الكللردي فللي بغللداد قبللل فتللرة 
ان االسللتفتاء ليسللت لالنفصللال وامنللا 
مجللرد اسللتطالع ملعرفللة رأي مواطنللي 
االقليللم، وبعد صدور القللرار صرح عضو 
فللي املكتللب السياسللي حلللزب حاكللم 
ان االسللتفتاء ليسللت لالسللتقالل وامنا 
للتفاوض مع احلكومة االحتادية في بغداد 
حول املشللكالت العالقة بللني الطرفني، 
وهللذا في جانللب بينما فللي اجلانب االخر 
تسللتحدم اعللالم السلللطة فللي داخل 
االقليم اعالما مضلال وهو ان االسللتفتاء 
لالنفصال واالسللتقالل، ومللن خالل هذه 
املتابعة الصغيرة للمواقف والتصريحات 
املتناقضللة حللول االسللتفتاء يتبللني ان 
املوقللف قد اختلللط احلابللل بالنابل وهذا 
بيللان الضطللراب االمور وليللس للصواب 
وعدم االملام مباهية املسألة وما هو الغرض 

السياسي احلقيقي من العملية.
واألكثر غرابة ان مرسللوم قرار االستفتاء 
يأتي في ظل رئاسة وسلطة غير قانونية، 
وفي ظل برملان شرعي مشلول ومغتصب 
عن العمل بأمر الشللرعي بتاتا، وفي ظل 
اوضللاع متأزمة مير بها االقليم منها أزمة 
الرئاسللة واالعتداء على برملان كردستان 
وتعطيللله بأمللر شللخصي حزبللي، وفي 
ظل أزمات اقتصادية ومالية ومعيشللية 
وحياتية، وأزمات اخرى متعلقة بالفساد 
ونهللب النفللط والغللاز واملللوارد والثروات 
واملمتلكات العامة، وازمة تسلط عائالت 
حاكمللة ومافيللات عائدة لهللا ولالحزاب 
بللكل  ومتحكمللة  نافللذة  واملسللؤولني 
مفاصل احلياة السياسللية واالقتصادية 

باالقليم.
وللتذكيللر اننا فللي مقاالت سللابقة قد 
اكدنا ان القيادة الكردية السياسللية قد 
تاريخيتني السللتقالل  فرصتللني  اضاعت 
اقليم كردستان، االولى في فترة انتفاضة 
أذار واحد وتسللعني الشللعبية ضد نظام 
البعث البائد، والثانية في فترة سللقوط 
نظللام البعللث وقد علق معمللر القذافي 
الرئيس الليبي السللابق مبقللال حول هذا 

االمللر بعنللوان »خللرج الكللرد مللن املولد 
بال حمللص«، الن الفرصة كانللت متاحة 
ومنظومللة  متوفللرة  كانللت  واألرضيللة 
مجتمعللات الللدول الدميقراطيللة كانت 
مستعدة لقبول امر واقع الدولة الكردية، 
وللتاريللخ نقول ان االجيللال احلاضرة تقع 
عليهللا مهمة وطنيللة وتاريخية وقومية 
وهللي محاكمة القيللادة الكردية احلالية 
بسللبب مسللؤوليتها الكاملة في ضياع 

الفرصتني.
والقللراءة  الضللوء  تسللليط  ولغللرض 
املوضوعية بحيادية ومهنية ومسللؤولية 
علللى القرار الكللردي باجراء االسللتفتاء، 
هنللا البد ان نبني مكامن اخللل لهذا االمر 
احليوي املصيري للشعب الكردستاني في 

االقليم، وهي كالتالي:
أوال: ابعللاد برملان كردسللتان وهللو املمثل 
الشللرعي لشللعب االقليم من مرجعية 

القللرار، واسللناد صللدور قرار االسللتفتاء 
الى مرسللوم غير قانوني صادر من رئيس 
منتهية واليته حسللب احللكام القانون، 
وهللذا يعني مرجعية القللرار ضعيفة وال 

تتستند الى أرضية قانونية صلبة.
ثانيللا: مناقشللة وتنللاول أمر االسللتفتاء 
واالسللتقالل كقضيللة مصيرية من قبل 
تتمتللع  ال  وشللخصية  حزبيللة  اطللراف 

بتخويل شرعي من الشعب.
ثالثا: بسبب فقدان الشللرغية البرملانية 
احملكمللة  مبقللدور  االسللتفتاء  لقللرار 
الفيدراليللة ومجلس النللواب الطعن في 

القرار واعالن عدم شرعيته.
رابعاد: اسللتغالل الظروف خللق مشكلة 
واقليميللة جديدة  كردسللتانية وعراقية 
بعنللوان قرار االسللتفتاء، وذلك للتغطية 
على احلرج السياسللي الللذي تعاني منه 
الرئاسللة بسللبب الوالية غير القانونية، 

وللتغطيللة علللى األزمات املسللتعصية 
التللي يعاني منهللا االقليللم، وللتغطية 
على قصور ومسللؤولية السلللطة وعدم 
اهتمامها وسللحقها حلقللوق املواطنني، 
وللتغطية املتقصدة على ملفات النفط 
وللتغطيللة  والطاقللة،  والغللاز  النفللط 
املتعمدة على امللفات الرهيبة للفسللاد 
الفرعونللي والنهللب القارونللي للثللروات 

واملوارد واملمتلكات العامة.
خامسللا: اقتفللاء التمجيد الشللخصي 
الغراض سياسللية ودنيوية غير متسمة 
باملسللؤولية والوطنيللة الكرديللة لتبني 
مسللتوى  علللى  االسللتفتاء  قضيللة 
شللخصي وابعادهللا بتعمد شللديد عن 
الرؤى السياسللية والتحليلية احلقيقية 
وعن املراجع االصيلة والشللرعية لدراسة 

القضية من مجمل جوانبها.
سادسللا: صدور مرسوم متسم بالقصور 

مللن  وخاليللة  وفنيللة  اداريللة  وباخطللاء 
الديباجة االفتتاحية والتسلسل املرجعي 
اخملولة وغياب االسترشللاد  للصالحيللات 
بالفقللرات القانونية في اللوائح واملواثيق 
الدوليللة الصللادرة من اجلمعيللة العامة 
لللأمم املتحدة املتعلقة بحق تقرير املصير 
واالستفتاء واسللتقالل الشعوب، وغياب 
فللي  دسللتورية  مبضامللني  االسللتعانة 

الدستور العراقي الدائم.
هذا فيما يخص حتديد مكامن اخللل، اما 
فيما يخللص حتديد مكامن االيجاب، ومن 
بللاب القللراءة املوضوعية للقللرار الكردي 
باجللراء االسللتفتاء والحللداث املنطقللة 
وخاصة املتعلقة منها بالقضايا الكردية 
فللي منطقللة الشللرق االوسللط، نبينه 

كالتالي:
السياسللي  الظللرف  اسللتغالل  أوال: 
والعسللكري واألمنللي للواليللات املتحدة 
في روزافا )شللمال سوريا( والذي يقرأ منه 
تشللكيل اقليللم او كيان كللردي عاجال أو 
آجللال وان لم يكن مبسللتوى انشللاء دولة، 
ولكنه فللي كل االحوال سللتكون قاعدة 
نفوذ اميركية فعالة إلدارة املنطقة على 

املدين القريب والبعيد.
ثانياً: تقارب املصلحة االميركية والكردية 
فللي احتمالية تشللكيل كيان سياسللي 
يجمع بني اقليم كردستان العراق وروزافا 
واملنابللع  االقتصاديللة  املقومللات  لتوفللر 
املرتبطللة بالنفللط والطاقللة، واالهمية 
العسللكرية للقللدرات القتاليللة لقوات 
البيشمركة والشرفان والكاريال الكردية 
فللي سللاحات املعللارك وخاصللة خللالل 
تصديهللم ومحاربتهللم البطوليللة ضد 

مسلحي تنظيم داعش االرهابي.
ثالثاً: تزامن املصلحة االميركية واالوروبية 
بابعاد الدولة التركية من دائرة مصاحلهما 
العنجهيللة  بسللبب  االسللتراتيجية 
والغطرسللة االردوغانية وبسللبب تنامي 
القللوة االسللالمية االخوانية فللي القرار 
السياسي والعسكري التركي وتأثيراتها 
االرهابيللة والعنفية والسلللبية على دول 
حلف ناتو ودول االحتاد االوروبي ودول النادي 
املسلليحي، واسللتعمال الورقللة الكردية 

بتمهل الزاحة الدور التركي, هذا باختصار 
اهللم ما يسللجل من مالحظات سلللبية 
وايجابية على قرار االستفتاء الصادر من 
اقليم كردسللتان، ونأمل االستفادة منها 
لتطعيللم القللرار بالشللرعية احلقيقية 
املطلوبللة، ولكللن لغللرض اغنللاء قضية 
االستفتاء وحق تقرير املصير واالستقالل، 

نورد الضرورات التالية:
أوال: ان كانت النيات جدية للسيد البرزاني 
وللقيللادة الكردية البد من حتديد سللقف 
زمنللي العللالن االسللتقالل اسللتنادا الى 
نتائج االسللتفتاء وقبل تاريخ 25\9\2017 

بشهر او شهرين.
ثانيللاً: اشللراك احلكومللة االحتاديللة فللي 
بغداد فللي قضية حتديد حق تقرير مصير 
الشعب الكردي في العراق على وفق الية 
واتفاقية اسللتراتيجية تخدم الشللعبني 
وتضمن مصاحلهما املشتركة، وقد سبق 
ان طرحنا »مشللروع ميثاق عراقي لرعاية 
الدولللة الكرديللة« مللن خالل هللذا املنبر 
كبادرة سياسللية لالستناد اليها في هذا 

الشأن.
ثالثاً: اخراج البودقة الكردية من تسلللط 
واستبداد الشرنقة الشخصية والعائلية 
واحلزبيللة، واالهتمللام اجلللاد تقللدمي مناذج 
وطنية حقيقية لقيادة الشللعب الكردي 
فللي احلاضر واملمسللتقبل، واجراء عملية 
كللوي قاصمللة للرأسللمالية اجلشللعية 
املافوية الكردية التي بنيت على حسللاب 
قوت املواطنني وعلى اساس نهب الثروات 

واالموال والثروات واملمتلكات العامة.
وفللي اخلتللام، البللد ان نسللتعني باملثللل 
العراقللي القائل »اجلار قبللل الدار« وعلى 
مللا اعتقد نحن كرد االقليم وان لم يتفق 
معي اجلميع لم جند من اجلبل والعراقيني 
كشللعب وليللس كنظللام حكللم خيللر 
صديقني، فنأمل كل اخلير للجارين حاضرا 
ومسللتقبال السلليما وانهمللا مللن اكرم 

شعوب املنطقة، واهلل من وراء القصد.

)*( كاتب صحف��ي ورئيس حترير »مجلة 
بغداد« سابقا

كارن أبو الخير*
هناك 29 والية لديها بالفعل مشاريع 
والتزامللات فيمللا يتعلق باسللتعمال 
الطاقة املتجددة في توليد الكهرباء، 
والكثيللر منها تعطي حوافللز ودعًما 
للشركات التي تقلل انبعاثاتها. وتعد 
والية كاليفورنيا، ذات سادس اقتصاد 
من حيث احلجم على مستوى العالم، 
من أبرز وأهم الفاعلني في هذا اجملال. 
فقد وضعت لنفسللها هدًفا بتقليل 
االنبعاثات التي تتسبب في االحتباس 
احلراري بنسبة %40 عن املستوى الذي 
كانللت عليه فللي عللام 1990 بحلول 
عللام 2030. إضافللة إلللى ريادتها في 
اجملال التكنولوجي، فهي فاعلة أيًضا 
على الصعيد الدولللي، وهناك برامج 
للتعاون املشللترك مع الصني في هذا 
اجملال، وقد كان حاكللم الوالية، جيري 
براون، بصدد زيارة الصني حلضور مؤمتر 
عن الطاقللة املتجددة بعد أيام قليلة 
مللن إعالن قرار اإلدارة االنسللحاب من 

االتفاقية. 
وفيمللا يتعلق بالشللركات االميركية 
الكبللرى، فقد أعلن عللدد كبير منها 
عللن معارضتهللا لقرار ترامللب، وكان 
التكنولوجيا  على رأسللها شللركات 
الكبرى، مثل: تيسال موتورز، وجوجل، 
وفيسللبوك، وآبل، املعروفللة باتخاذها 
إجللراءات طوعية لتقليللل االنبعاثات 
الكربونيللة. فمراكز جتميللع البيانات 
التابعللة لشللركة فيسللبوك تعمل 
بشللكل كامل بالطاقللة املولدة من 
الرياح، وتهدف الشركة إلى أن يصبح 
%50 علللى األقللل مللن كل عملياتها 
معتمللًدا علللى الطاقللة النظيفللة 
واملتجددة بحلول العام املقبل )2018(. 
أما شركة جوجل، فهي بصدد حتويل 
جميللع عملياتها حول العالم، مبا في 
ذلك مراكز جتميللع البيانات، لتعتمد 
بنحو كامللل على الطاقللة املتجددة 

هذا العام )2017(. 
وكان مللن بللني الشللركات التي أبدت 
االميركي  االنسحاب  اعتراضها على 
من االتفاقية شركات كبرى في عالم 
الصناعللة، مثللل: جنللرال إلكتريللك، 
وجنرال موتورز، وفورد، وبيبسي، وأيًضا 
مللن أكبر الشللركات في عالللم املال، 

مثل: جي بي مورجان تشيس.
وينبع ذلك من أن كل هذه الشللركات 
ترى أن االلتزام مبعايير تقليل االنبعاثات 
الكربونيللة يصللب فللي مصلحتها. 
فعلى الصعيد االقتصادي، فإن تكلفة 

الطاقة النظيفة تتناقص باستمرار، 
ومللن جانب آخللر، فللإن االنفصال عن 
االجتللاه العاملللي في هللذا اإلطار يضر 
بصورة هذه الشللركات، وقد يُعرِّضها 
لتطبيق نوع مللن العقوبات املتمثلة 
في تعريفات جمركية إضافية -مثال- 
من الدول األخرى في إجراءات عقابية 
محتملللة. كمللا أنه قد يهللدد تدفق 
االستثمارات اخلارجية في القطاعات 
غير امللتزمة باملعايير الدولية في هذا 
الصدد. وستضطر الشركات العاملية 
تسللنها  التللي  بالقوانللني  لاللتللزام 
دول أخللرى فيمللا يتعلللق باالنبعاثات 
الكربونيللة إذا أرادت أن تنافللس فللي 
أسللواقها، خاصللة شللركات تصنيع 

السيارات مثل فورد وجنرال موتورز. 
وفي اجململ، فإن الشركات االميركية 
املسللتهلكني  عللزوف  تواجلله  قللد 
إدارة  قللرار  بسللبب  واملسللتثمرين 
»ترامب« السللير عكس اجتاه العالم 

في العمل على محاربة تغير املناخ.

صعود صيني 
برغم صعوبللة حتديد تأثير قللرار إدارة 
ترامب باالنسحاب من اتفاقية باريس 
ملكافحللة تغيللر املنللاخ علللى تقليل 
مستوى االنبعاثات الكربونية أميركيًّا 
تواتللرت  مؤشللرات  أن  إال  عامليًّللا،  أو 
بسللرعة علللى تأثيللره علللى النظام 
الدولللي، حيث جللاء القرار بعللد أيام 
معدودة من رحلللة الرئيس االميركي 
إلى أوروبللا، حيث التقى أعضاَء حلف 
شمال األطلنطي )الناتو( ومجموعة 
السللبع، والتللي على إثرهللا صرحت 
املستشللارة األملانية »أجنيال ميركل«، 
فللي صراحللة غيللر معهللودة، بأنه ال 
يبدو أن أوروبا بإمكانها التعويل على 
شللركائها كما كان في السابق، وأن 
عليهللا االعتماد على نفسللها بنحو 
أكبر. وقد جاء قرار ترامب باالنسحاب 
من اتفاقية باريس ليؤكد هذا االجتاه، 
حيث سارعت الدول األوروبية الكبرى 
)أملانيا، وفرنسللا، وإيطاليا( إلى إصدار 
بيللان مشللترك تُعلن فيه متسللكها 

باالتفاقيللة، ورفضهللا فكللرة إعللادة 
التفاوض حول بنودها. 

وكان لللكل مللن »ميللركل« والرئيس 
الفرنسي »إميانويل ماكرون« تصريحات 
منفصلة شديدة القوة أيًضا في هذا 
الصللدد. وبجانب دفاع الدول األوروبية 
القوي عن االتفاقيللة، فإنها أوضحت 
أنها سللتعمل على دعمها من خالل 
التواصللل مع أطراف دولية أخرى. وقد 
جللاء ذلك خللالل لقاءات ميللركل مع 
رئيسي وزراء الصني والهند اللذين زارا 
أملانيا مؤخرًا، وفي أول مباحثات تُعقد 
بني الصللني، ممثلة في رئيللس وزرائها، 
واالحتاد األوروبي ككتلة موحدة، والذي 
مت في أعقاب إعالن »ترامب« مباشللرة 
عن قرار انسللحاب الواليللات املتحدة 
من االتفاقيللة. وبرغم أن اخلالفات بني 
اجلانبللني حول التجللارة وقضايا أخرى 
أعللاق الوصول إلى بيان مشللترك، إال 
أنهمللا دعما بقللوة اسللتمرار العمل 

باتفاقية باريس. 
وتواترت املواقف املشللابهة من شتى 

دول العالم، في إشللارة إلى أن اخملاوف 
بللأن االتفاق قللد يتفكك بانسللحاب 
تتحقللق،  ال  قللد  املتحللدة  الواليللات 
وأن العالم سيسللير قدًمللا في هذه 
القضية مللن دون الواليللات املتحدة، 
وأنلله قللد تظهر قيللادات بديلللة لها 
في هللذا اإلطار. وبينمللا قدمت أوروبا 
نفسللها سللريًعا لتولي هذه املهمة، 
فهناك مللن يتحدث عللن »مجموعة 

الستة« لتولي القيادة. 
ومع اإلعالن االميركي عن االنسحاب 
مللن اتفاقيللة باريس، يللرى كثيرون أن 
الفرصة قللد أصبحت مواتية للصني 
مللللء الفللراغ. ويدعللم هللذه الرؤيللة 
أن بكللني تقللدم نفسللها منللذ تولي 
»ترامللب« احلكللم في العشللرين من 
يناير 2017، وإفصاحلله عن توجهاته 
بالتجللارة  يتعلللق  فيمللا  احلمائيللة 
الدوليللة، بوصفهللا الزعيللم اجلديللد 
حلركة العوملة االقتصادية. وقد دشن 
رئيسللها هذا التوجلله بكلمته أمام 
املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس 

في يناير املاضللي )2017(، وأكد عليه 
في منتدى مبادرة »حزام واحد.. طريق 
واحد« الذي ُعقد في بكني في شللهر 
مايللو املاضللي )2017(، والذي تعهدت 
فيه الصني بتخصيص مبالغ ضخمة 
لالسللتثمار في بنللاء البنية التحتية 
في آسيا وإفريقيا من أجل دعم النمو 
االقتصادي والتبادل التجاري العاملي. 

وكمللا أن حماية حريللة التجارة ميثل 
مصلحة مباشرة للصني، فإن قضية 
املناخ أصبحت حيوية بالنسللبة لها 
أيًضا. فقد تسللببت حركة التصنيع 
غير املنظمللة في العقود السللابقة 
في مستويات عالية من تلوث البيئة 
واملللاء والهللواء فللي الصني، بشللكل 
يهدد سالمة وصحة سكانها، الذين 
تكررت احتجاجاتهم في هذا الشأن. 
كمللا أن للصني مصلحللة اقتصادية 
مباشللرة، وهي بصللدد أن تصبح قوة 
عظمى في إنتللاج الطاقة النظيفة. 
فمن بللني حوالللي 8 ماليللني وظيفة 
توفرهللا صناعللة الطاقللة املتجللددة 

حول العالم؛ فإن نصيب الصني منها 
3,5 ماليللني، بينما ال يتجللاوز نصيب 
الواليات املتحللدة مليون وظيفة. وقد 
بلللغ حجللم االسللتثمارات اخلارجية 
للصني في هذا اجملللال 32 بليون دوالر، 
بينما اسللتثمرت 100 بليون دوالر في 
هذه الصناعة على املستوى الداخلي 

عام 2015. 
وتُعد الصني بنحو خاص أكبر منتجي 
ألواح إنتاج الطاقة الشمسية، حيث 
إن 5 من أكبر 6 شركات في هذا اجملال 
على املسللتوى العاملللي موجودة في 
الصني. وقد جنحت في تقليل تكلفة 
إنتللاج هذه األلواح بنسللبة %30 هذا 
العام. وبالتالي، فإن اإلجنازات الصينية 
في هذا اجملال، إضافللة إلى انخراطها 
بصللورة أكبر على السللاحة الدولية 
اقتصاديًّا وسياسلليًّا يؤهلها ألن حتتل 
مكانللة قيادية في قضيللة مكافحة 

تغير املناخ.
خالصة القول، سللوف يُؤثر انسحاب 
الواليات املتحدة مللن اتفاقية باريس 
ملكافحللة تغيللر املنللاخ سلللبيًّا على 
موقف إدارة »ترامب« داخليًّا وخارجيًّا 
منه على مستقبل االتفاقية نفسها. 
وسواء تصدى لقيادة العالم في هذه 
القضية دولة أو مجموعة من الدول، 
فإن ذلك مؤشللر أوَّلي على اسللتعداد 
أوضاعلله  لترتيللب  الدولللي  النظللام 
للتكيللف مللع امليللول االنسللحابية 
إلدارة ترامللب. ويوضللح اجتللاه املللدن 
االميركيللة  والشللركات  والواليللات 
ملواصلللة التفاعل مع العالم بشللأن 
هذه القضية في اجتاه مخالف الجتاه 
اإلدارة االميركية أن الواقع االقتصادي 
والتكنولوجي قد تطور بنحو يصعب 

الرجوع عنه. 
وبرغم أن هذه التفاعالت تبدو مرتبطة 
في الوقت احلالي بقضية واحدة، هي 
تغير املناخ، فمن املتوقع أن تنسللحب 
إلللى توازنات القوة في النظام الدولي 
ككل، بحيث يظهللر بصورة أكبر دور 
كيانات من غير الدولة، مثل الواليات 
والشللركات العاملية من جانب، وتزداد 
أهمية قوى صاعللدة مثل الصني من 
جانللب آخللر، بينمللا يسللعى النظام 
ككل للتكيف مع هذه التحوالت، مع 
تراجع متوقع ورمبا انعزال دبلوماسللي 
للواليللات املتحدة حتللت إدارة الرئيس 

»ترامب«.

*مركز البيان للدراسات والبحوث

ما هكذا تورد إبل االستقالل يا مسعود بارزاني

تداعيات االنسحاب األميركي من اتفاقية باريس للمناخ

جانب من اتفاقية باريس للمناخ

)2�2(
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 خالل العقود االخيرة ،شهد الفكر 
االقتص��ادي جملة م��ن التحوالت 
بش��أن مفه��وم التنمي��ة . فكان 
الرأي الس��ائد آنذاك هو ان يعطي 
عام��ل الدخ��ل Income او العائد 
االقتصادي االهمية احلاس��مة في 
توصي��ف هذا املفهوم.  وهذا يعود 
الس��باب تتعل��ق بهيمن��ة الفكر 
االقتصادي ذي الطابع الرأ�سمالي 
الصرف .وترتب على ذلك ان اهمل 
العامل االجتماعي ولم يذكر ابدا 
في معظم االدبيات االمنائية.غير ان 
تطور االحداث في اجملال االقتصادي 
افض��ت فيم��ا بع��د ال��ى االخ��ذ 
باملضام��ن االجتماعي��ة وجعلها 
الصف��ة املهيمنة عل��ى توصيف 
مفه��وم التنمية ، وال س��يما في 
عقد السبعينات من القرن املاضي 

، أي القرن العشرين.
ان حتدي��د الت��وازن بن املؤش��رات 
االقتصادية وهي الس��عر والدخل 
والتضخ��م واخلدمات االجتماعية 
وس��واها ام��ر مه��م للغاي��ة من 
الناحي��ة املبدئي��ة واملنهجية في 
واالمنائية.  االقتصادية  الدراس��ات 
واليوم جند ان اعادة التوازن بن هذه 
العناصر ق��د يتبلور وينضج وذلك 
بادراك مفهوم التنمية املستدامة 

وآثارها الكبيرة .
مؤمترات مهمة

لق��د عق��دت مؤمت��رات ولق��اءات 
فكرية عاملية واقليمية لبحث هذا 
املفهوم وحتدي��د خصائصه واثاره 
عل��ى نحو دقي��ق وس��ليم . وكان 
اجلامع االساس��ي بينه��ا جميعا 
ه��و حتديد العالقة ب��ن التنمية و 

حماية البيئة بوجه خاص .
فف��ي الس��بعينيات م��ن الق��رن 
املاض��ي عقد ف��ي س��توكهولم 
للبيئ��ة  املتح��دة  االمم  مؤمت��ر   «
االنسانية » وطرح الول مرة اهمية 
التوفي��ق ب��ن التنمي��ة بوصفها 
العنصر احمل��دد لنوعية احلياة وبن 
البيئ��ة التي تضم مخزون املصادر 
املتوفرة  واالجتماعية  الطبيعي��ة 
م��ن اجل خدمة حاجات االنس��ان 
التنمية  .لذل��ك عرف��ت عملي��ة 
تل��ك  اس��تخدام  بأنه��ا عملي��ة 
املص��ادر لزي��ادة رفاهية االنس��ان 
عل��ى  احملافظ��ة  االق��ل  عل��ى  او 
مس��تواها  وبذلك اصبح واضحا 
ان حماية البيئ��ة وتعزيز التنمية 
هم��ا عنص��ران يكم��ل احدهم��ا 
االخ��ر . بل انه ج��رى تلخيص ذلك 
باعتماد ثالثة عناصر هي :- النمو 
االقتص��ادي والتنمية االجتماعية 
وحماية البيئة ويذك��ر ان الرئيس 
االس��بق » لبرنامج حماية البيئة 
المم املتح��دة » الدكتور مصطفى 
طلبة قد اكد مرارا بأن املمارسات 

ان  يج��ب  احلالي��ة  االقتصادي��ة 
التقلل م��ن فرص االجيال القادمة 
أي اعتماد آلي��ات وقواعد متطورة 
خلدمة االجي��ال القادمة أي جعل 
اجتماعي��ا  مس��تدامة  التنمي��ة 
الدكت��ور  ان  والواق��ع   . وبيئي��ا 
مصطف��ى طلب��ة كان ق��د عمل 
ايض��ا اس��تاذا في جامع��ة بغداد 
 Botony النباتات  لقس��م  ومديرا 
.UNEP قبل ان يتولى منصبه في
مؤمتر COCOYOC في املكسيك

في تش��رين االول 1974 عقد لقاء 
في   COCOYOC في املكس��يك 
وذلك باالرتب��اط مع ظهور العالم 
الثالث  كظاهرة اقتصادية مهمة 
في العال��م ، االمر ال��ذي اكد من 
جدي��د عل��ى ض��رورة الت��الزم بن 
التنمية وحماية البيئة . وضم هذا 
اللق��اء نخبة عاملية م��ن العلماء 
واالقتصادي��ن البارزي��ن. فلم يعد 
التمس��ك  مقب��وال  وال  س��ليما 
بالدخ��ل Income  كعام��ل وحيد 
لتوصي��ف التنمية بل جاء العالم 
الثال��ث بعوام��ل مهم��ة اخ��رى 
تتعلق بالعدالة وتكافؤالفرص بن 
املواطنن االمر الذي طرح من جديد 
فكرة اعادة التوازن بن املؤش��رات 
االقتصادي��ة . وبات م��ن املطلوب 
االهتمام بالعواق��ب املترتبة على 
النهج االح��ادي في مجال التطور 

الثال��ث  فالعال��م   . االقتص��ادي 
كان يعان��ي من تفاق��م املديونية 
اخلارجية وتردي االنتاجية والسيما 
ف��ي القط��اع الصناعي واتس��اع 
وانتش��ار  االجتماعي��ة  الفج��وة 
اجملاع��ة مبع��دالت عالي��ة . ه��ذه 
العوام��ل كانت ومازال��ت ذات اثر 
مباشر على حياة الناس وطبيعة 

برامج التنمية فيها .
Maltos نظرية مالتوس

وينبغي ان نش��ير ال��ى ان التاريخ 
االقتصادي والس��يما ف��ي القرون 
املاضية قد واجه معضلة التضاد 
بن منو السكان على وفق متوالية 
هندس��ية ومن��و الغ��ذاء على وفق 
متوالي��ة عددي��ة. وانعك��س ذلك  
في نظري��ة االقتصادي املش��هور 
مالتوس ف��ي اواخ��ر 1700 . أي ان 
اجل��ذر االقتص��ادي للعالق��ة ب��ن 
التنمي��ة والبيئ��ة كان قائم��ا في 
والنظريات  الطروحات  العديد من 

االقتصادية السابقة.
 Jan برئاس��ة  العاملي��ة  اللجن��ة 

Tinbergrn
في 1946 تش��كلت ه��ذه اللجنة 
به��دف اع��ادة تش��كيل النظ��ام 
الدول��ي واعدت تقري��را مهما الى 
نادي روما . وفي 1983 تشكل فريق 

 W.Brandt كبير برئاسة
املستش��ار االس��بق الملاني��ا وركز 

عل��ى  مكافح��ة خط��ر التدمير 
الذاتي لالنس��انية واحل��رص على 
 . الطبيعي��ة  امل��وارد  اس��تثمار 
وكذل��ك تش��كلت جلن��ة عالي��ة 
وزراء  رئيسة   Brundtland برئاسة
النرويج واهتمت بالنقاط التالية:

واحلرم��ان  الفق��ر  مكافح��ة   •
واحملافظ��ة عل��ى امل��وارد واصدرت 
بأس��م مس��تقبلنا  تقريرا مهما 

املشترك .
ان هذه املفاهيم جميعها تأكدت 
التنمي��ة  وطرح��ت  بع��د  فيم��ا 
برنامج��ا  بوصفه��ا  املس��تدامة 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي  ل��الداء 
وليس نظرية بحتة ب��ل تدورحول 
مجموعة من السياسات العملية 
ذات اله��دف االساس��ي املتعل��ق 
برفاه اجملتمع وحماية البيئة ووقف 
جميع الفعاليات املسيئة للبيئة.

وفي الع��راق ظهرت هذه املعضلة 
بصورة صارخة في الفترة االخيرة 
الدولي��ة  املنظم��ات  وحرص��ت 
البيئة  بحماية  املعنية  والس��يما 
على التحذير م��ن اخملاطر احملتملة 
للتدهور املستمر في احوال البيئة 
وآثاره��ا االجتماعية اخلطيرة . لذا 
وضع ه��دف التنمية املس��تدامة 
للنش��اط  مح��ورا  بوصف��ه 
االقتصادي الشامل وجعله عامال 
اساسيا في تطوير احلياة العامة  
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د. مهدي الحافظ

منى القرق

نائب عراقي

عضو مجلس إدارة 
مؤسسة القرق 

اإلماراتية

تولَ��د الرغب��ة ف��ي إح��داث فرق 
من االعتقاد األساس��ي بش��يء 
أكب��ر من أنفس��نا، وم��ن القلق 
الذي نش��عر به جميعا من أجل 

مصلحة البشر مثلنا.
وبصفت��ي ام��رأة عربي��ة، أج��د 
أنه من املس��تحيل االس��ترخاء 
والتفرج - أو ما هو أسوأ، االبتعاد 
- بينما تعاني أجزاء من الش��رق 
األوسط في هذا الوقت العصيب 
في تاري��خ املنطق��ة املضطرب. 
وق��د نزح املالين م��ن األبرياء من 
دياره��م، وهن��اك مالي��ن آخرين 
يس��اقون عب��ر احل��دود الوطنية 
إلى مس��تقبل غي��ر مؤكد وغير 
إل��ى  حاجته��م  إن  مس��تقر. 

املساعدة واضحة متاما.
ومن املؤكد أننا نس��تطيع فعل 
الكثي��ر كأفراد. لك��ن من خالل 
املش��تركة،  األه��داف  توحي��د 
لدينا الق��درة على خلق مبادرات 

العيش.  فعالة، وحتس��ن ط��رق 
فقد اعتقدُت دائم��ا أن التعليم 
وتنظي��م املش��اريع االجتماعية 
هم��ا مج��االن ميك��ن أن نحقق 
فيهما أكبر أثر مستدام وطويل 
األجل. يخلق القطاعان معا فرص 
على كل مستوى من مستويات 
غي��ر  الالجئ��ن  م��ن  اجملتم��ع، 
القادرين على إكمال دراس��تهم، 
إلى املهنين الذين يس��عون إلى 
تعزيز آفاقهم املهنية أو السعي 

وراء رؤية مبتِكرة.
وقد دفع النزاع الدائر في س��وريا 
ع��ددا كبيرا م��ن الالجئ��ن إلى 
العيش في مخيمات تطورت من 
مساكن مؤقتة إلى مدن مؤقتة. 
ومن األمثل��ة الب��ارزة على ذلك 
مخيم الزعتري ف��ي األردن الذي 
يس��تضيف اآلن 80.000 نسمة؛ 
وميك��ن العث��ور عل��ى مخيمات 
مماثل��ة في لبن��ان ودول أخرى في 

جميع أنحاء املنطقة. إن الهجرة 
ليس��ت  اجلماعي��ة  القس��رية 
مج��رد حت��د للجيران الس��ورين 
تدفقات  ومع حت��ول  املباش��رين. 
الالجئ��ن من أزم��ة محلية إلى 
قضية عاملية، فقد مت اختبار بناء 
واالقتصادي  السياس��ي  اجملتمع 

واالجتماعي في أوروبا أيضا.
عندم��ا يُجَب��ر الالجئ��ون عل��ى 
االبتع��اد عن حياته��م اليومية، 
فإنهم يفق��دون فرصة مواصلة 
ه��ذه  وملعاجل��ة  تعليمه��م. 
املش��كلة، تقوم منظمات مثل 
مش��روع ش��باب لبن��ان املوحد 
األطف��ال  بتس��جيل   (ULYP(
م��ن مخيم��ات الالجئ��ن الذين 
لديه��م الق��درة عل��ى إكم��ال 
والتأثي��ر  الرس��مي  تعليمه��م 
على من حولهم. م��ع التعليم، 
س��يكون هؤالء الشباب أحسن 
استعدادا إلحداث تغيير إيجابي 

وف��ي  اآلن  مجتمعاته��م،  ف��ي 
املستقبل.

له��ذه املنظمة عالق��ات وثيقة 
م��ع مؤسس��ات مرموق��ة مثل 
اجلامع��ة األميركية ف��ي بيروت 
الت��ي ع��ّدت من��ذ فت��رة طويلة 
املش��اريع  ألصح��اب  حاضن��ة 
الناجح��ن في املنطق��ة. ويدرك 
املش��روع، الذي أدعمه من خالل 
متويل املنح الدراس��ية السنوية، 
أن التعلي��م ليس احل��ل الوحيد 
والس��ريع. وبالتالي، فإن املشروع 
س��يأخذ نهج��ا طوي��ل األم��د، 
ويجعل االس��تثمارات في األفراد 
الذي��ن ف��ي ي��وم م��ا ميك��ن أن 
يساعدوا مجتمعاتهم أكثر. في 
كل األحوال، من األفضل تعليم 
الن��اس اصطياد األس��ماك على 

االكتفاء بإطعامهم فحسب.
وباملث��ل، بع��د أن مت متكن بعض 
األش��خاص باملعرف��ة والتمويل 

لبدء شركة خاصة بهم، ميكن أن 
يبدؤوا بالتفكير في مشاريع ذات 
فائدة أكبر - وعند هذه النقطة 
احلقيقي��ة  القيم��ة  تصب��ح 
إن  واضح��ة.  املش��اريع  لزي��ادة 
زيادة املش��اريع تك��ون مدعومة 
والرؤي��ة  والتطلع��ات  باألح��الم 
واألف��كار اخلالقة. وعل��ى الرغم 
من أهمية الدع��م املالي، إال أنه 
ليس العنصر الوحيد في وصفة 
النج��اح. يحت��اج رواد األعم��ال 
أيض��ا إلى الوصول إلى املوجهن 

املوهوبن وشبكات الدعم.
م��ع أخ��ذ ه��ذه الفك��رة بع��ن 
االٍعتب��ار، انضممت إلى مجلس 
»إنديف��ور« ف��ي اإلم��ارات، وهي 
منظم��ة غير ربحي��ة عاملية من 
الواليات املتحدة تساعد أصحاب 
املشاريع في جميع أنحاء العالم. 
إن املس��تفيدين م��ن »إنديفور« 
ليس��وا رجال األعمال، بل أولئك 

الذي��ن لديه��م الق��درة على أن 
يصبح��وا منوذج��ا يحت��ذى ب��ه. 
نحن نؤيد األف��راد الذين ميكن أن 
يلهموا زمالءهم ومنافس��يهم، 

لتحسن مجتمعاتهم.
لي��س بالض��رورة أن يك��ون كل 
صاح��ب مش��روع ناجح��ا. لكن 
م��ن خ��الل إعط��اء أمل��ع ق��ادة 
األعم��ال الش��باب الدعم املالي 
والوصول إلى ش��بكة عاملية من 
املوجه��ن، ميكننا مس��اعدتهم 
على حتقيق إمكاناتهم لتحويل 
بأكمله��ا.  البل��دان  اقتص��ادات 
وع��الوة على ذل��ك، ه��ذا يخلق 
حلقة حميدة، ألن رجال األعمال 
اليوم ميكنهم حتديد رجال أعمال 
الغد، وتزويدهم برأس املال الذي 
يحتاجونه لتغيي��ر حياتهم في 

املستقبل.
لق��د اعتق��دت دائم��ا أن��ه م��ع 
النجاح تأتي مسؤولية التفكير 

في العالم األوس��ع. ف��ي يوليو/ 
متوز 2015، ُعدت إلى مؤسستي، 
كلي��ة لن��دن لألعم��ال، إلطالق 
منح��ة دراس��ية من ش��أنها أن 
املاجس��تير  الط��الب في  تدعم 
إدارة  ف��ي  املاجس��تير  وبرام��ج 
به��ذه  التنفيذي��ة.  األعم��ال 
الج��ئ  ألي   ميك��ن  الطريق��ة 
فلس��طيني أو س��وري إكم��ال 
دراسته من خالل مشروع شباب 
لبنان املوحد أو مبتكر ش��اب قد 
يتلقى التوجيه من خالل منظمة 
»انديفور«، وآمل أن يتمكن طالب 
كلي��ة لن��دن لألعمال م��ن بناء 

مستقبل أفضل لنا جميعا.    
إنن��ا نعيش ف��ي اقتص��اد عاملي 
أكثر ترابطا، وعل��ى كوكب غير 
متكافئ وغير مستقر على نحو 
متزايد. ال ينبغي أن يكون هدفنا 
فقط كس��ب املال، لك��ن أيضا 

إحداث فرق.

أفضل االستثمارات التي يمكننا القيام بها  
PROJECT
SYNDICATE

ماي والبريكسيت

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال يختل��ف ارهابي��و لن��دن ف��ي الوحش��ية 
والتعطش لدماء امل��ارة االبرياء الذين القت 
به��م الص��دف عل��ى جس��ر »لن��دن بريج« 
وسوق »بارا« الش��هير عن ارهابيي املسّيب 
الذي��ن فج��روا س��وقاً ش��عبياً باملئ��ات من 
النس��اء واالطفال والباع��ة ، ورمبا ال يختلف 
البش��ر الذين س��قطوا ضحايا اجملزرتن في 
فصيلة الدم والُبعد عن السياسة وكراهية 

العنف. 
التش��ابه االبش��ع ب��ن القتل��ة ف��ي لندن 
واملس��يب، وكل مس��لحي داعش والقاعدة 
وبوكاحرام والنصرة والنقشبندية، جنده في 
تصميم هذه احلثاالت املنبوذة على معاقبة 
املدني��ن وعابري الس��بيل بالقت��ل بوصفه 
»جهادا« وطريقا للشهادة، ولفتت الشرطة 
البريطاني��ة ال��ى انه��ا وجدت في الش��قة 
التي اس��تعملها الس��فاحون في منطقة 
»باركن��غ« كوكر آمن قبل الهجوم مصحفا 
مفتوح��ا عل��ى األية في قوله » وال حتس��ن 
الذين قتلوا في س��بيل اهلل امواتا بل احياء 
عند ربهم يرزق��ون.« وكم من هذا في حوزة 

وعقول رعاع داعش في العراق.
لكن االختالف بن الهج��وم االرهابي االخير 
ف��ي لندن )وم��ا س��بقه من هجم��ات) عن 
هجوم املس��يب )وقبل��ه في الك��رادة) جنده 
واضحاً في احتاد الرأي العام هنا حيال اجلرمية 
وحاضناتها، فضال عن »الهدنة« السياسية 
واالعالمي��ة للمتنافس��ن ف��ي االنتخابات 
التي س��تجري في 8 حزيران أي بعد خمسة 
ايام من احلادث، وش��اءت الهدنة ان حتدث في 
اليوم الذي س��يلي اجلرمية وهو آخر يوم أحد 
في احلملة الدعائية حيث يرمي املتنافسون 
عادة في مثل هذا اليوم كل ثقلهم ووسائل 
كس��ب املواطنن وفضح منافس��يهم، في 
احملتشدات واملنتديات الغنائية واالجتماعية، 
وهك��ذا، كان يوم االحد الثال��ث من حزيران 
وصم��ت  الدم��اء  واحت��رام  للح��داد  يوم��ا 
الساس��ة والسياس��ة، حكومة ومعارضة، 
ف��ال احد يس��ّيس الدم ويجع��ل منه دموعا 
تس��تدرج اص��وات الناخب��ن الي��ه، ب��ل ان 
الساسة دخلوا في تنافس على التعبير عن 
االعتزاز بالقوة االمنية التي وصلت مس��رح 
اجلرمي��ة بعد 8 دقائق من نداءات االس��تغاثة 
وفتح��ت النار على الوحوش قبل ان يواصلوا 
املزيد من اعمال القتل، فلم نس��مع لوما او 
تش��كيكا او تش��هيرا بجهة وكانت بيانات 
الش��رطة واملؤمترات الصحفية ملس��ؤوليها 
غاية في االحترافية واحترام حاجة املواطنن 
الى املعلومات الشافية، ودائما ما كان يقال 
انهم س��يطلعون اجلمهور على احلقائق اوال 

بأول. 
اما االعالم، قنوات تلفزيون واذاعات وصحافة 
فكان اداؤه��ا منضبطا في اولوية تبش��يع 
اجلرمي��ة واجملرمن  وتق��دمي ادق املعلومات عن 
خلفي��ات اجلماع��ة االرهابية وجتنب حش��ر 
الشائعات واملعلومات الكيدية وغير املوثقة 
او امتداح احلكومة واجراءاتها في حش��وات 
التقاري��ر، والالف��ت ان االع��الم املم��ول م��ن 
ضرائ��ب املواطن��ن )بي بي س��ي) كان اكثر 
جذب��ا للجمهور حتى من وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي الت��ي بقي��ت تعيد ما تنش��ره 

تقارير اعالم الدولة. 
طبع��ا، ان املقارن��ة بن احواله��م واحوالنا، 
وتعامله��م مع احل��دث وتعاملنا،  ليس��ت 
منهجي��ة، مث��ل املقارن��ة ب��ن العقالني��ة 

والتهريج. 
 *************

داروين: 
»خ��ال تاريخ البش��رية الطوي��ل )وعالم 
احليوان أيضا( م��ن تعلم التعاون واالرجتال 

بطريقة فعالة هو الذي ساد

في لندن.. 
كيف تعاملوا مع 
الهجمات اإلرهابية؟
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حاتم الصكر
تعود احلكاية إلى األوديسة حيث تعترض 
أوديسيوس - املبحر عائداً من حرب طروادة 
إلى إيثاكا وبنلوب املنتظرة - السيرينيات 
الفاتن��ات اللواتي يغنني فيجذبن البحارة 
وراكبي السفن فينهون رحلتهم ويلقون 
أنفس��هم ف��ي البحر للقائهن. س��يجد 
أوديس��يوس حال بوضع الش��مع في آذان 
بحارت��ه كي ال يقعوا في ش��رك الغواية.. 
وسيواجه الس��ندباد البحري فتنة نساء 
اجلزيرة اللواتي يخرجن للبحارة وينادينهم 
لينزل��وا فيق��ع ف��ي فخاخه��ن املميت��ة 
م��ن يستس��لم للغواية التي جن��ا منها 
الس��ندباد بحَيل س��ارد الليال��ي العربية 
الب��ارع في تخليصه كلم��ا واجهه خطر 

في رحالته السبع.

النداء والصدى
ها أنت أيها الش��اعر تناديك س��يرينيات 
البحر ونس��اء اجلزيرة املتوشحات باحلكي 
لتنزل عن قصائدك وتسكن حيث السرد 
وغوايته.. ال شمع أوديسيوس يصم اآلذان 
عن نداءات السرد وال توسالت السندباد.. 
مراك��ب الش��عر ضعف��ت ف��ي مواجهة 
م��وج احلي��اة العاصف. ص��ارت القصيدة 
أضعف من أن يس��معها أح��د في هدير 
األحداث. كل شيء ثقيل: هواء هذه احلياة 
ووقعه��ا ووقائعها وناس��ها.. كل ش��يء 
ضيق وج��ارح: األوطان واملناف��ي.. املاضي 
واحلاض��ر.. الس��لم واحلرب، احل��ب واملوت. 
الشعر عاد إلى بيته خِجالً كسّيد مهذب 
يرتدي ثيابه الرس��مية األنيقة في حفلة 
مجنونة يندلق فيها الشراب ويسيح الدم 
وتتناهب األيدي الفرائس.. من يحكي عن 
ه��ذه احلفلة العاصف��ة إال من يقترب من 
مفرداته��ا ويلتقطها ليعي��د ترتيبها في 
حكاية مبهرة.. ما يش��هده الواقع اليوم 
من تراجعات وانكس��ارات ال يدع للش��عر 
متنفس��ا، فيغ��رق في تل��ك الكثافة من 
اخليب��ات واخلذالن وتعث��ر األحالم. وال يجد 
تلبي��ة ملا كان يس��ميه النق��اد القدامى 

دواعيه أو أسبابه.
يت��وارى الش��عر. ال م��كان للوج��دان وال 
فضائ��ه، ال ي��رى ف��ي املت��اح م��ن حول��ه 
أو  للمخيل��ة والعاطف��ة والرؤيا س��كناً 
م��أوى.. بوُح��ه وخطاب��ه - وصوت��ه - ال 
تتس��ق عناصره واملهاوي التي غاص فيها 
اإلنس��ان، وغرق بوج��وده وحياته وحريته.. 
النث��ر يخدم مف��ردات ه��ذا احلاضر اخمليم 
بكلكل��ه - مف��ردة تليق بحج��م الرعب 
مما يحدث! - يس��تطرد ويخاطب ش��هية 
احلك��ي ل��دى الق��راء ويح��اور فضولهم 

واسترخاء حواسهم.

مصاحلة نوعية يدبرها الشعراء
ف��ي تاري��خ العالقة ال جن��د فرق��اً أو فراقاً 
بني الشعر والس��رد في الكتابات األولى. 
كان املس��رح ش��عريا وكذل��ك املطوالت 

واملالح��م. وع��اد النثر للمس��رح والقص 
ليقترب من موضوع��ه الذي اقترب كثيرا 
م��ن واقع ث��ر مبفردات الس��رد ش��خوصا 
وأحداث��ا ووصفا وح��وارا ومصائر ونهايات 
ودالالت. ثم في زم��ن النهضة األدبية عاد 
الشعر للقص وامتزج به عبر املنظومات 
التاريخي��ة واملس��رحيات املبك��رة. ولكن 
صلة الش��عر بالسرد أخذت بعدا معرفيا 
شديد النضج حني تقدمت قصيدة النثر 
مبقترحها اله��ادم للش��كل البيتي متاما 
وإيقاعات��ه ولغته بالضرورة. اس��تضافت 
القصيدة عناصر الس��رد ولكن من مركز 
أو ب��ؤرة أو موّل��د ش��عري. ويح��ني الوقت 
اآلن لتتقاب��ل عدائي��ا قصائ��د الش��عراء 
ورغبته��م ف��ي الق��ص. فإما ه��ذه أو ذا. 
الس��رد بتفاصيله وتداعياته أو القصيدة 
بوج��ود مكتمل االنفص��ال. تلك لم تكن 
معضل��ة حتى الس��تينيات وم��ا بعدها. 
لقد كتب جبرا ش��عرا - قد نختلف حول 
قيمته وإضافات��ه - لكنه انصرف للرواية 
بحرفي��ة ورؤي��ة مؤثرة في حينه��ا. وثمة 
روايات تؤك��د إمكان اإلب��داع برصانة في 
السرد والش��عر لس��ليم بركات وفاضل 
العزاوي ويوسف الصائغ والطاهر بنجلون 
وإبراهيم نصراهلل وعباس بيضون وشربل 
داغ��ر ومحم��د األش��عري وحس��ن جنمي 
وعب��ده وازن وأمجد ناصر وبرهان ش��اوي 
وميس��ون صق��ر وعبداله��ادي س��عدون 
وس��واهم. لكن من ذكرته��م جميعا لم 
ينقطع��وا ع��ن الكتابة الش��عرية. وهذا 
تصويت لصالح نياتهم في اختيار الرواية 
ال بديال لتجاربهم الشعرية بل استمرارا 
للتعبي��ر عن هواجس��هم ومش��اغلهم 

بكيفيات منصة مختلفة.
 لق��د تهيأ لي أن الش��عراء م��ن حيث ال 
ي��درون، وبحماس��تهم امللحوظ��ة ه��ذه 
الس��نوات لكتابة الرواية أو ما س��ميته 
في مقال��ة لي بأنه موس��م الهجرة إلى 
الرواية، يقدمون مبرراً إضافياً  ومس��تنداً 
ملن ينعى الش��عر؛ ليبايع الرواية س��يدَة 
زمن، ال يبدو أن الس��يادة في��ه ملا ميّت من 
بعي��د او قريب لألدب كل��ه! ولكن الرواية 
ليست تهمة يبرأ منها الشعراء، وليست 
أن  أو ش��ططا، كم��ا  كتابته��ا جنح��ة 
الرواية التي يكتبها الش��اعر لن تسقط 
م��ن مي��زان فضائل��ه وإبداع��ه، فتجارب 
الش��عراء الروائي��ة دلي��ل وعيه��م بزوال 
احلدود بني األجناس واألنواع وذلك ما تثبته 
نصوصهم الس��ردية بلغتها الشفيفة، 
وتقنيته��ا غير التقليدية، وخط س��ردها 
الصاعد ب��ال تراتب خّطي مم��ل، وبحضور 
قوي للذات وهجس��ها وذبذبات حس��ها 
والِكَسر املهّربة من سَير الشعراء؛ لتكون 
الرواية محفال ش��عريا بالسرد، ومصهرا 
س��رديا بالش��عر، ومج��ال حض��ور ق��وي 
للثقافة واملعرفة؛ فقد الحظنا انش��غال 
أعم��ال الش��عراء الروائية غالب��اً بهموم 
الذات العارف��ة ومعاناتها من وجهة نظر 

مثقف معاصر.

تأويالت
ش��خصياً كثي��را م��ا أّولُت الهج��رة إلى 
الرواية مبا ال يُفرح خصوم الشعر. فالقارئ 
لم يعد ق��ادرا مبا يكفي من احلس والصبر 
عل��ى تلقي القصيدة وم��ا يحف بها من 
س��ياقات إيقاعي��ة وداللي��ة. ه��ي تريده 

منصت��ا منفعال وه��و ميضي إل��ى حيث 
الس��رد يتم��دد خط��اً يتصاع��د ويريحه 
بنهاياته وعرضه ومقدماته. فيما تقلقه 
القصي��دة وتؤرق��ه وتثي��ر فيه الس��ؤال 
والدهش��ة معا. ال أريد لهذا الذي تأولته 
أن يُق��رأ على أنه قول بس��طحية الرواية، 
وأنه��ا ال تصلح لبوح الروح وهموم الذات، 
بل أعني بالتحديد طريقة تقبلها وسبب 
سيرورتها اآلنية والظن بتسيدها. اللهفة 
متقابلة بني الش��اعر وقارئ��ه. لكنه اآلن 
ينادي��ه: تعال ألفّصل لك س��ردا، ال ما قد 
أوجزته لك ش��عرا. هاك بوضوٍح تفاصيَل 
وش��خصيات  وأحداث��اً  ووقائ��ع  وص��وراً 
وأزمن��ة وأمكنة وأفعاالً وحواراً فتس��مع 
وت��رى وتعي��ش، بينما تأخ��ذك القصيدة 
بغموضه��ا إلى حي��ث العال��م الالمدون 
والالم��روي كواق��ع متع��ني. نس��خ أخرى 
مشفرة لألشياء كما تتراءى شعراً يشف 
وال يس��مي. فيم��ا متن��ح الرواي��ة قارئها 
نس��خاً طازج��ة ب��ارزة لعيان املش��اهدة 
وإمكان التحقق. عال��م يضطرب صخبا 
وتتقاطع فيه األزمنة وتنثال االستعادات 
من حياة الش��اعر غالبا وم��ن حياة تنمو 
حول��ه لم تره��ا قصيدته وه��ي تولد في 
غالف االستعارة وقماط الصورة وطفولة 
اللغ��ة وفتوة اإليقاع وقوة اإلش��ارة. لكن 
بع��ض روايات الش��عراء - رغ��م براعتها 
الفني��ة وغناه��ا اللغوي والص��وري وقوة 
التقاطاته��ا - س��يكون  دالالته��ا وذكاء 
مصيرها ف��ي الذاك��رة القرائية كمصير 
قصائ��د الروائي��ني: حي��ث ب��دأ الروائيون 
ش��عراء في ش��باب جتاربهم، وكذلك في 
أدب العالم حي��ث تتصاغر قصائد كتاب 

مثل بريخ��ت وجيمس جوي��س وبورخس 
إزاء إبداعه��م الس��ردي الث��ر. ورمبا قدموا 
جتارب شعرية تنقصها سمات القصيدة 
ومتطلباته��ا الفني��ة؛ كقصي��دة غونتر 
غراس ع��ن الصمت الذي ل��م يعد ممكنا، 
والت��ي أفرحتن��ا عل��ى املس��توى الداللي 
كصيحة من أجل أال يظل الصمت موقفا 
ف��ي قضاي��ا احلرية وح��ق الش��عوب في 
مقاوم��ة االحتالل واحلالة الفلس��طينية 
حتدي��دا، لك��ن القصيدة ف��ي تفاصيلها 
وأسلوبها تتعثر بنائياً، وتتجمد في برودة 

النثر اخلالص.

ما يظل خارج الظن
ف��ي الذاكرة ش��عراء كب��ار له��م جتارب 
ش��عرية مكرسة: غوته وهيرمان هيسه، 
ميس��ترال،  وفردري��ك  هيغ��و  فيكت��ور 
بوش��كني وغورك��ي، شكس��بير وج��ون 
ملت��ون. ال أح��د عدَّ كتابته��م في جنس 
أو ن��وع أدب��ي انتقاصاً م��ن كتابتهم في 
نوع آخ��ر. فلماذا يعام��ل اجلمهور العربي 
والنق��اد جتارب الش��عراء الع��رب الروائية 
بتلك احلساس��ية، وتذه��ب بهم الظنون 
ص��وب احلف��ر ف��ي الني��ات واملقاصد غير 
األدبية؛ كالقول بأن حّمى اجلوائز املفرطة 
واخملصصة للرواية حصرياً تكمن وراء تلك 
الهّب��ة الروائية. وتفس��ير ظه��ور روايات 
عديدة للش��عراء بأنه انس��ياق ملوضة أو 
تقليد مس��تحدث يج��ذب الش��عراء. أو 
أنه إعالن عن عنوس��ة شعرية أو قفر في 
املوهبة واألداء، تقود إلى مسرب أو مهرب 
متثله الرواي��ة بتخففها من اش��تراطات 
الشعر وأخيلته وصوره ولغته وإيقاعاته. 
ذلك كله ِحجاج غير علمي وخارج سياق 
التب��دالت في الذائقة والرؤى واألس��اليب 
والكيفي��ات النصي��ة املمكن��ة واختي��ار 
الذات ما تراه مناسباً من قنوات التعبير..

األهم م��ن تلك احملاكمات املس��تندة إلى 
الهواجس والتأويالت املس��رفة في الظن 
ه��و رؤي��ة م��ا أض��اف الش��عراء للرواية 
بإقبالهم على كتابتها، والداللة املعرفية 
لتلك الهّبة، فهي تشير إلى وعي الشعراء 
ب��دورة احلي��اة الواحدة لألجن��اس واألنواع 
وهي جتسيد ملقولة أو فرضية زوال احلدود 
الفاصل��ة في الكتاب��ة بأنواعه��ا، حيث 
يس��افر الش��عراء بال تأش��يرات أو موانع، 
وال تواجهه��م عوائ��ق أو عقب��ات. وهذه 
من س��مات عص��ر ما بع��د احلداثة حيث 
انفتاح النوع األدبي على اخلارج من جهة، 
ومتدده النوعي وتكثير مفرداته وأش��كاله 
وأس��اليبه من جهة أخرى. الس��يرينيات 
سيس��تمعن هذه املرة لس��رد الش��عراء 
ويخطفنهم ليبقوا في جزر الس��رد لكن 
أعينهم تظل متطلعة لذكرى القصيدة 
تش��اركهم حياته��م في احلل��م والوهم 

والفرح واالنكسار.
 

*نقال عن موقع ضفة ثالثة

هكذا تختطف الشعراَء سيرينياُت الرواية*

تسعى املصطلحات األدبية الى ربط املفهوم العام 
باخل��اص.. ال��ى التوصل ال��ى حيثيات فه��م املعنى 
والقص��د والتأويل.. مبعن��ى ان املصطلح ال يأتي من 
فراغ بل من وجود أساس أو حيثيات مبهرة، سواء ما 
كانت منها ثقافية أو علمية أو دينية.  لذا ولتعشب 
احلي��اة ازدادت املصطلحات وتش��عبت وحتركت من 
م��كاٍن ال��ى آخر.. كل ش��يء ف��ي احلي��اة أصبح له 
مصطلح يحاول تعريف ماهية العالقة بني املفهوم 
واملعنى االصلي. مبعنى إنه يفّكك تلك التش��عبات 
التي ترافق املوضوع وهي دائما ما تكون مصطلحات 
ترتب��ط بالدالل��ة للوص��ول الى املدلول ف��ي فن من 
الفنون أو علم من العلوم أو فكرة من األفكار وهذه 
املصطلح��ات ال يتم وضعها إاّل م��ن خالل مبدعني 
متّكنوا م��ن الغور في أعماق الدالل��ة البحثية املراد 
الوصول إل��ي تقش��يرها وتقدميها بش��كٍل مهم.. 
وإذا م��ا أخذنا مثاّل مصطل��ح الظاهراتية في األدب 
ومطلقه الفيلسوف إدموند هوسرل ويؤكد البعض 
إن البدايات األولى كانت مع هيجل وهو مصطلح في 
لغته يسمى الفينومينولوجيا ليتحّول بعد البحث 
الى مدرس��ٍة )تعتمد على اخلبرة احلدسية للظواهر 
كنقطة بداية )أي ما متثله هذه الظاهرة في خبرتنا 
الواعية( ثم تنطلق من هذه اخلبرة لتحليل الظاهرة 
وأس��اس معرفتنا به��ا. غير أنها ال تدع��ي التوصل 
حلقيق��ة مطلقة مجردة س��واء ف��ي امليتافيزيقا أو 
في العلم بل تراهن على فهم منط حضور اإلنس��ان 
في العالم( مبعنى إن األش��ياء تبدأ من عملية بحث 
للتوصل الى معنى وتقريب ما ميكن أن يكون مشّتًتا 
وغير قابٍل للفهم، فيأتي الباحثون أو الفالس��فة أو 
النق��اد أو الذي��ن لهم باٌع في الغ��وص داخل املعنى 
لتأطي��ر هذا املفهوم ف��ي إطار مفاهيمي يس��مى 
مصطل��ح.. ولك��ن ه��ذا املصطل��ح ال يبق��ى على 
مفهوٍم ثاب��ٍت فهو متغّير أيض��ا ألن عملية طرحه 
تبدو في بدايتها مثل جننٍي فيأتي اخملتّصون اآلخرون 
أو الباحثون والفالس��فة الذي��ن لديهم القدرة على 
الغوص من جديد في أعماق املفهوم الذي مت طرحه 
إلنتاج مفاهيٍم جديدٍة قد ترتبط معه وتزيد سمكه 
أو تخالف��ه وتعارضه وتفنده فيأتي بش��يٍء آخر وأن 
استغل اسم املصطلح.. وإذا ما عدنا الى مصطلح 
الظاهراتي��ة كمث��اٍل س��نجد إن بعد هوس��لر جاء 
هايدغر وسارتر وموريس ميرلو بونتي وريكور. ليدلو 
كّل منهم بدل��وه حول املصطل��ح ولكنها جميعا 
جاءت في حلظة اش��تغال هيجل أو هوسلر على ان 
الظاهراتية تقوم على جهٍد فلسفيٍّ ثم حتّولت الى 
مفهوٍم أدبيٍّ ورب��ط العالقة الديالكتية بني الفكرة 
والواق��ع. ولو أخذن��ا هذا املصطلح ال��ذي حتّول الى 
مدرسٍة فلس��فيٍة فإنه جاء كرّد فعٍل على املدرسة 
الوضعي��ة، وبالتال��ي فإن اإلضافات األخ��رى أو اآلراء 
اجلدي��دة الت��ي تأتي كرّد فعٍل عل��ى أصل املصطلح 
س��تكون أيضا قابلة للتأييد والدحض معا.. وهو ما 
يعني إن املصطلح ال يعني والدًة ثابتًة وخاّصة وغير 
متحّركة بل يشملها التفكير املنطقي والفلسفي 
واألدبي وحتى الديني والسياس��ي تبع��اً ملا يأتي به 
الباحثون أو املفّك��رون. ومجمل القول إن املصطلح 
لي��س ألًة أو إنه ق��وٌل مقّدٌس بل هو قاب��ٌل للحراك 
املّتص��ل باحلالة الثقافية والوعي س��واء ملنتجيه أو 
ملتلقي��ه والهدف منه ه��و الفهم اخل��اص ملا ميكن 

تلّقيه من النص.

المصطلحات 
والتحرك الدائم

علي لفته سعيد

متابعة الصباح الجديد
»رواي��ة«  مجل��ة  م��ن  األّول  الع��دد  ص��در 
املتخّصصة بش��ؤون الرواي��ة العربية، التي 
تصدر عن مؤسسة سطور للثقافة ببغداد، 
ومتث��ل اجملل��ة خط��وة طم��وح عل��ى طريق 
التعريف بالرواية العربية وتس��ليط األضواء 

على التجارب املتميزة منها.
العدد تضمن جملة من الدراس��ات النّقدّية 
والش��هادات الروائي��ة واحل��وارات ومنص��ات 
الرأي، و ملًفا مهًما عن راهن الرواية املغاربية 
اجلديدة، باإلضاف��ة إلى التقاري��ر واملتابعات 

اإلخبارية.
من أبرز مواد العدد:

دراسة في الترجمة.. مرحا أيُّها اخلائن، للناقد 
والباح��ث الدكتور عب��د اهلل إبراهيم، وحوار 
مع الروائي البرازيلي املرشح لنيل جائزة نوبل 
باولو كويلو، اجرته أمينة ش��وداري، ودراسة 
نقديَّة عن الرواية بوصفها فنًّا نابًضا باحلياة، 
كتبها الناقد أحمد احللي، ودراسة عن رواية 
اإلس��كندرية ف��ي الرب��ع األخير م��ن القرن 
العشرين، كتبها الناقد شوقي بدر يوسف، 
ودراس��ة ع��ن الن��ص الروائي ب��ني الكفاية 
الس��ردية واملتلق��ي الفاعل، كتبه��ا الناقد 
محمد جبير، ودراس��ة عن توجه��ات الرواية 
العراقي��ة اجلديدة، كتبها النقاد صادق ناصر 
الصكر، ودراس��ة عن تفسير جنيب محفوظ 
لتراجيديا احلياة، او العدل مبعناه اإلنس��اني، 
كتبها الدكتور عبد البديع عبد اهلل، ودراسة 
في التأويل الديني واخليال التفسيري، كتبها 

الدكتور صادق القاضي.
وتضم��ن مل��ف الع��دد ع��ن راه��ن الرواي��ة 

املغاربية اجلديدة:
دراسة عن الرواية املغربية كجنس مهيمن، 
كتبها الناقد عبد اللطي��ف الوراري، وأخرى 
عن الرواي��ة اجلزائري��ة بني الفرنس��ية وهّم 

مس��عودة  الدكت��ورة  كتبته��ا  »اجل��زأرة«، 
الرواي��ة املغاربي��ة  لعري��ط، ودراس��ة ع��ن 
املكتوبة بالفرنس��ية بني ازدواجية الثقافة 
وأزمة الهوّية، كتبتها الدكتورة غّراء مهنا، 
ودراس��ة عن عبد الناصر الطلياني وهيمنة 
البطل على جس��د الن��ص، كتبها الدكتور 
محم��د آي��ت ميه��وب، كما تضم��ن امللف 
ش��هادتني روائيتني للروائي املغربي الش��اب 
ط��ارق بكاري عن روايته »نوميديا«، والروائية 
اجلزائرية الش��اّبة هاجر قويدري عن روايتها 

»نورس باشا«.
الع��دد تضمن أيض��اً عدد ش��هادات روائية 
لكل من: الروائ��ي ناصر عراق عن جتربته في 
كتاب��ة رواي��ة »األزبكي��ة«، وب��ول نيثون عن 
ماّدته في الكتابة ترجمه ادلكتور محس��ن 
الرمل��ي، والروائي أحمد فضل ش��بلول عن 
جتربته في رواية »رئي��س التحرير«، والروائية 
زه��راء عب��د اهلل ع��ن روايتها »عل��ى مائدة 
داع��ش«، والروائي ضي��اء اجلبيلي عن جتربته 
في الكتاب��ة الروائية عموًم��ا. كما تضمن 
العدد فصالً لم ينش��ر من رواية »الكذابون 
يحصلون على كل شيء« للروائي علي بدر، 
ولقاًء مع الناشر الشاب بالل البغدادي، عن 
دار سطور وخططها لتبني الرواية العراقية 
والعربية ومحاولة س��ّد النقص الناجم عن 
تقاعس الدول��ة العراقية في دعم الثقافة، 
باإلضافة لألبواب الثابتة واملتابعات اإلخبارية 

وآخر إصدارات الرواية العربية.
ي��رأس حترير اجملل��ة الروائ��ي العراقي محمد 
حّي��اوي، وتضم جلنتها االستش��ارية نخبة 
م��ن أبرز النّق��اد العرب، من أمث��ال الدكتور 
الس��يِّد فضل من مصر، والدكتور عبد اهلل 
إبراهيم من الع��راق، والدكتور علي املالحي 
م��ن اجلزائ��ر، والدكتور ش��عيب حليفي من 
املغ��رب، والدكتور محمد آي��ت ميهوب من 
تونس، والدكتور محمد عبيد اهلل من األردن، 

والناقد مصطفى عبد اهلل من مصر.

صدور العدد األّول من مجلة »رواية« 
متابعة الصباح الجديد:المتخّصصة بشؤون الرواية العربية

ع��ن منش��ورات املتوس��ط - ميالنو، 
ص��در العدد اجلديد م��ن مجلة كيكا 
ل��ألدب العامل��ي، رقم 11 ربي��ع 2017. 
وقد خصصت اجمللة ملفا عن الكاتب 
العراقي الراحل حسني املوزاني تضمن 
شهادات من الكاتب واملترجم األملاني 
ش��تيفان فايدن��ر، الش��اعر العراقي 
عدن��ان محس��ن، الش��اعر اللبنان��ي 
عب��اس بيض��ون، الكاتب الس��عودي 
حسن دعبل، الش��اعر الليبي عاشور 
الطويب��ي،� الكات��ب األملان��ي فولكر 
كامينس��كي، الكات��ب العراقي علي 
بدر، الش��اعر العراقي خال��د املعالي، 
يواكي��م،  ف��ارس  اللبنان��ي  الكات��ب 
الكاتب العراقي صالح عبد اللطيف، 
الس��ينمائي العراق��ي محمد توفيق 

والكاتبة العراقي��ة دنى غالي 
وكلمة م��ن رئيس 

برلني  مهرجان 
لألدب  العاملي 

أولي شرايبر.
تضمن  كذل��ك 

املل��ف مجموعة 
الترجم��ات  م��ن 

ت  لتعليق��ا ا و
والصور التي نشرها 

حس��ني املوزان��ي في 
صفحت��ه اخلاصة في 

الفيس��بوك، باإلضافة 
ال��ى آخر قص��ة قصيرة 

وتنش��ر  املوزاني  كتبه��ا 
للمرة األولى.

اجلدي��د  الع��دد  واحت��وى 
عل��ى ترجمة ممت��ازة لديوان 

الشاعر اللبناني – الفرنسي 
جورج ش��حادة “السابح بحب 

وحيد” ترجمه وقدم له الشاعر 

التونسي خالد النجار.
باإلضاف��ة ال��ى العدي��د م��ن امل��واد 
للش��اعرة  قصائ��د  املترجم��ة� 
االسبانية خوسيفه بارا )ترجمة خالد 
والسينمائي  والش��اعر  الريس��وني(، 
االيران��ي عباس كيارس��تمي )ترجمة 
محم��د األم��ني الكرخ��ي(، الش��اعر 
)ترجمة  االيطالي جوزيبي��ه غوفريدو 
س��لفيا دو غوتو وجبار ياسني(، قصة 
للكاتب��ة التايواني��ة ي��وان تش��يونغ 
تش��يونغ )ترجم��ة باس��ل س��مارة(، 
ومس��رحية “ح��ب” تألي��ف الكاتب��ة 
الروس��ية لودمي��ال بيتروشيفس��كا 
)ترجم��ة ع��ن الروس��ية ضي��ف اهلل 
مراد(، وأخيرا في باب التحقيقات نقرأ 
نصا للكات��ب الفلس��طيني محمد 
خشان بعنوان “فلسطيني في غابات 

نيويورك”.

عدد جديد من مجلة كيكا 
لألدب العالمي 

االثنني 12 حزيران 2017 العدد )3719(

Mon. 12 Jun. 2017 issue )3719(

بورخس بريخت جيمس جويس



الفصل الثاني
الوظائف االولى

مرحلة اكتشاف الذات
البلديات العامة قي شمال العراق 
– فرقة املساحة ، مطار الغزالني 

في املوصل ،
امانة العاصمة ، شركة نفط 
البصرة واخلطوة االولى على 

الطريق ,
 ميناء الفاو , زواجي وانا في شركة 

نفط البصرة

  بعد اربع سنوات من احلياة الدراسية 
واملفعم��ة  اجلميل��ة  اجلامعي��ة 
بالذكري��ات والتحصيل واملثابرة، كان 
ي��وم التخ��رج ف��ي كلية الهندس��ة 
م��ن اه��م محط��ات حيات��ي وكانت 
دورتن��ا هي ال��دورة اخلامس��ة لكلية 
الهندسة في سنة 1950. وفي حفل 
التخرج في )20( حزيران 1950 للدورة 
اخلامسة لكلية الهندسة في بغداد 
ال��ذي اقي��م على القس��م الصيفي 
في احلدائ��ق الغناء م��ن  قاعة امللك 
فيص��ل الثان��ي ف��ي الب��اب املعظم 
اأنيط��ت ب��ي مهم��ة الق��اء كلم��ة 
اخلريج��ن بتكليف من عميد الكلية 
االجنليزي ) رجت��ي Ritchi (. وقد حضر 
هذا احلفل وزير املعارف وش��خصيات 
علمية وسياسية واجتماعية رفيعة 
املس��توى ، اضافة الى اهالي الطلبة 
املتخرج��ن، وكان من ضمن اخلريجن 
ستة طالب من االردن وواحد من سوريا 
وآخ��ر من زجنب��ار، وكان عدد اخلريجن 

اربعن  خريجا من الشعبتن . 
  وه��ا قد ب��دأت مرحل��ة جديدة من 
العملي��ة  احلي��اة  مرحل��ة  حيات��ي، 
والبح��ث عن عمل مناس��ب وتكوين 
ش��خصية مهني��ة مس��تقلة. ومل��ا 
كان ه��ذا االمر احلاس��م يس��تدعي 
التفكي��ر والتخطي��ط، ومالءمة هذا 
م��ع طموحاتي يومئذ فق��د قررت ان 
اكون مهندس��ا جيداً في الس��نوات 
العش��ر االول��ى، ث��م احلص��ول على 
منصب هندسي مرموق في السنن 
العشر الثانية ، ثم ابدأ باجلانب املادي 
املالي ال��ذي يس��اعدني على حتقيق 
ما رس��مته في مخيلتي. وقد عملت 
ما وس��عي وفقا للظروف واملتغيرات 

للسير نحو املستقبل.
  كان��ت آثار احلرب العاملية الثانية لم 
تزل بادية على العراق والعالم بأسره، 
وفي هذه الظروف بدأت رحلة البحث 
ع��ن العمل. ذهب��ت اوال ال��ى الدائرة 
الهندس��ية في مديري��ة التخطيط 
في البلدي��ات العام��ة وكان مديرها 
يومذاك د. محمد مكية ، وقد ابلغني 
مهندس��ن.  ال��ى  حاجته��ا  بع��دم 
وكان  املع��ارف،  وزارة  ال��ى  فذهب��ت 
فيها قسم لالبنية املدرسية، يرأسه 
املهن��دس املعم��اري  ) جعف��ر عالوي 
(، وقدم��ت طلبي للتعي��ن، فقوبلت 
بالرف��ض وع��دم وج��ود عم��ل. كما 
اتصلت بوزارة الش��ؤون االجتماعية، 
وكان��ت فيها دائرة هندس��ية يديرها 
املهن��دس املعم��اري ) مدح��ت علي 
مظل��وم (، وقوب��ل طلب��ي باالعتذار 
ايضا.وفي الوقت نفسه كان عدد من 
زمالئي قد تقدم��وا للتعين في دوائر 
الري، ولم ارغب في العمل مبش��اريع 
ال��ري، اذ كان طموحي هو العمل في 
االبني��ة أي حق��ل البن��اء م��ن قطاع 
التش��ييد ، فلم اتق��دم معهم ولم 

التفت لذلك.
****

البلديات العامة في ش��مال العراق – 
فرقة املساحة

  كان��ت والدت��ي ق��د اتصل��ت باحد 
معارفه��ا، وكان على صلة بالس��يد 
ع��ام  مدي��ر  ش��كارة  ال��رزاق  عب��د 
البلديات العامة ، وافق على تعييني 
مس��اعد مهندس في فرقة للمسح 
الهندس��ي في املوصل في آب 1950. 
ذهبت ال��ى املوصل، واحلق��ت بفرقة 
املسح التي مقرها في مدينة املوصل 
آنذاك . يتركز العمل في فرق املس��ح 
على تنظيم ورسم خرائط للشوارع 
والس��احات وال��دور وس��ائر االبني��ة 
املوجودة، بعد عملية املسح املوقعي 
لتل��ك املناطق اي الق��رى والنواحي ، 
وكانت الغاية منها الجل مد شبكات 
والكهرب��اء حيث  اخلدم��ات كاملي��اه 
ل��م تكن هناك خرائ��ط جوية للمدن 
العراقية آن��ذاك . وكان عملنا دقيقا، 
اذ ان اجه��زة القي��اس ) ثيودوالي��ت ( 

تتأثر بالتغي��رات املناخية عند قياس 
املسافات الطويلة بن راقم وآخر.  ثم 
ربط عمليات املسح هذه مع شبكة 
التثليث الع��ام التي تغط��ي العراق 
كل��ه من الش��مال الى اجلن��وب، وقد 
ق��ام بتنظيمها املهندس��ون الهنود 
في فترة االحت��الل البريطاني للعراق 

في احلرب العاملية االولى.
  ل��م اك��ن اع��رف الش��يء الكثي��ر 
ع��ن طريق��ة املس��ح املتبع��ة، فقد 
اجهزتهم  املس��احون يضع��ون  كان 
على اح��د الرواق��م ) اجليودوس��تية 

( عن��د ش��روق الش��مس، ويس��تمر 
العمل معتمدين عل��ى تلك الرواقم 
وتأس��يس نقاط مس��ح جديدة، كي 
يربط��وا عملهم مع ش��بكة العراق 
املذكورة. وعند ارتف��اع درجات احلرارة 
يعود املساحون الى مكاتبهم ) وهي 
دور مؤجرة وقتيا ( في القرى ليكملوا 
اعم��ال التثلي��ث واملس��ح  املوقعي 
ورس��م االبني��ة واألزق��ة ع��ن طريق 
والتسقيط  واملسطرة  الرسم  لوحة 
الش��عاعي ورس��م اخلط��وط ورب��ط 
املواق��ع ببعضه��ا او م��ع الش��بكة 

الرئيسة.
  قررت ان ازور فرقة املسح التي كانت 
تعمل في مدينة تلكيف الطلع على 
اعماله��ا واطلع على تل��ك املنطقة 

الت��ي التبعد يومذاك اكثر من اربعن 
دقيقة بالس��يارة ع��ن مركز املوصل. 
ومن الطرائ��ف التي اتذكرها دوما ما 
وقع لي في اح��دى رحالت العودة الى 
املوصل، فقد طلبت من فراش الدائرة 
ان يحج��ز ل��ي مقع��دا ف��ي احلوض 
االمامي لس��يارة تكس��ي ذاهبة الى 
املوصل. عاد الفراش وقال ان السيارة 
جاهزة بج��وار خزان امل��اء العالي في 
املدين��ة.. ومل��ا وصل��ت الى الس��يارة 
وجدتها س��يارة قدمي��ة من مخلفات 
احل��رب العاملي��ة، ويجلس اثن��ان في 

املقع��د االمام��ي وآخران ف��ي املقعد 
اخللف��ي، ومل��ا س��ألت الس��ائق ع��ن 
مقعدي احملجوز لي، اجابني: انت جتلس 
بجانب��ي م��ن اجلهة اليس��رى ! قلت 
ل��ه: وكيف، قال وبال ت��ردد او اهتمام: 
العليك ان��ت اجلس بجانب��ي، ولكن 
علين��ا ان نأخذ آخرين عند اخلروج من 
املدينة. رأيت ان الحيلة لي امام االمر 
الواقع وجلس��ت على يسار السائق 
على مضض. جلس��ت ويدي اليمنى 
خلف السائق، واليسرى لصق الباب، 
وهكذا س��ارت السيارة حتى توقفت 
قبل اخلروج من املدينة امام قطيع من 
األغن��ام واملاعز مع الراع��ي، واذا بهذا 
القطيع ينتظر س��يارتنا لتقله معنا 
!! توقف الس��ائق وفتح الباب اخللفي 

للس��يارة، وبعصاه ض��رب على ارجل 
الراكبن في احلوض اخللفي،وعند ذاك 
رف��ع بيديه القويتن اربع��ا من املاعز 
ووضعه��ا امام ارجلهم��ا، ثم اجلس 
الراعي بجنبهما، اما االغنام اخلمسة 
فقد فتح صندوق الس��يارة وحشرها 
فيه ثم اغلق الصندوق عليها، وصعد 
ثاني��ة  ليقود الس��يارة احململة بهذه 
احلمولة العجيبة. وبعد زهاء س��اعة 
م��ن الس��ير عل��ى الش��ارع املتموج 
ال��ذي حتيط ب��ه ش��جيرات البطيخ 
التي تنمو على املياه اجلوفية، وصلنا 
كراج مدينة املوص��ل، وكنت منهكا 
االج��رة  ودفع��ت  تؤملن��ي،  واكتاف��ي 
وكان��ت خمس��ن فلس��ا. الميكن ان 
انسى تلك الرحلة وبقيت في ذاكرتي 

بكل تفاصيلها.
  س��كنت املوصل ف��ي بيت موصلي 
تقلي��دي قدمي م��ن طاب��ق واحد يقع 
على ش��ارع الدواس��ة ، يتك��ون من 
غرفت��ن، االولى مطلة على الش��ارع 
بجانب املدخ��ل والثاني��ة تطل على 
البي��ت املكش��وف، وكان��ت  ح��وش 
جدرانه مبنية م��ن احلجر امللبوخ من 
والداخ��ل، وس��قفه معقود  اخل��ارج 
باحلجر واجلص على جس��ور حديدية 
)ع��كادة(، ام��ا الفتحات ف��ي اجلدران 
فق��د رصف��ت بحجر احلالن االس��مر 
املنظم مما يعطي للبيت جمالية تدل 
على مه��ارة ودقة عم��ال البناء. ولم 
يكن لدي اي اثاث في تلك الدار سوى 
فراش النوم على االرض، مع ما يشبه 
املنض��دة اضع عليه��ا كتبي وبعض 
اجتمع  البس��يطة. وكنت  حاجياتي 
احيانا ف��ي هذه الدار مع املس��احن 
او رئيس الفريق لبح��ث امور العمل. 
واحلقيقة انه��م كانوا من ذوي اخلبرة 
الطويلة ف��ي عملهم، ولم يكن لدي 

ما اضيفه الى خبراتهم. 
  وف��ي وقت الحق، ق��ررت ان ازور فرقة 
العم��ل ف��ي مدين��ة ده��وك، وذل��ك 
لتهيئ��ة اخلرائ��ط اخلاص��ة بالط��رق 
واالزقة والعوارض االخرى ملد ش��بكة 
الكهرب��اء اجلدي��دة للمدينة. مكثت 
ف��ي دهوك ثالث��ة اي��ام، تعلمت فيها 
ع��ن اعم��ال املس��ح بنح��و طبيعي، 
ونقل��ت التعليم��ات الت��ي زودني بها 
رئي��س الفريق. وملا كان احد اصدقائي 
م��ن املهندس��ن وهو الس��يد حميد 
الش��ماع يعمل مساعد مهندس في 
مشروع بناء فندق سرسنك ملصلحة 
ش��عبة املصاي��ف في تل��ك املديرية، 
فقد قررت زيارت��ه ملدة يومن لالطالع 
على س��ير العمل اوال، واالطالع على 
املنطقة التي كثيرا ما س��معت بها 

او قرأت عنها. كان املس��ؤول عن بناء 
فن��دق سرس��نك مهندس��ا هندي��ا 
، ومل��ا  يس��اعده صديق��ي الش��ماع 
وصل��ت وجدت ان العم��ل في مرحلة 
بن��اء انفاق اخلدمات حت��ت االرض بعد 
مرحل��ة االس��س، والول م��رة عرفت 
طريق��ة البن��اء باحلجر في منش��آت 
كبي��رة مثل هذا الفن��دق املطل على 
وادي سرسنك اجلميل بألوانه اخلضراء 
املتغيرة التجانس،وتضيف الى جماله 
بس��اتن ومزارع القصر امللكي، الذي 
يرتاده امللك واس��رته ف��ي كل صيف، 

ويلتحق به الكثير من رجال احلكم.
وهن��ا م��رة اخ��رى ع��ن س��فرتي الى 
سرس��نك اق��ول اني ق��د  طلبت من 
فراش الدائرة ان يهيئ لي مقعداً  في 
سيارة اجرة ذاهبة الى سرسنك. وبعد 
مدة عاد وبن انه لم يجد سيارة اجرة، 
ولكن هناك سيارة حمل نصف لوري 
كندية الصن��ع ومن مخلفات جيوش 
احللف��اء في احل��رب العاملي��ة الثانية، 
ستذهب الى سرسنك. فوافقت على 
السفر عليها لعدم وجود اختيار آخر.
  كان القس��م االمامي من الس��يارة 
يتكون من مقعدين احدهما للسائق 
ويفصل بينهما غطاء املاكنة. وقد قرر 
الس��ائق ان اجلس على ذلك الغطاء، 
الن املقع��د الثان��ي كان محجوزا. اما 

حمول��ة املركبة فقد كان��ت خليطا 
عجيبا من صناديق املنتجات الزراعية، 
وعفش ع��دد من العائ��الت الكردية ، 
واعداداً من الدج��اج احلي املربوط من 
ارجله، وبضائ��ع اخرى، فضال عن عدد 
م��ن العائ��الت الكردية العائ��دة الى 
قراه��ا. وبدأت الس��يارة باملس��ير بن 
جبال كردس��تان عل��ى طريق دهوك � 
زاويتة � س��وارتوكا � سرسنك القدمي 

وكثير االلتواءات واالنحدارات.
  ابدي��ت اس��تغرابي له��ذه احلمولة 
العجيبة، وعندما قلت للس��ائق بأن 

ه��ذه احلمولة ثقيلة التس��عها قوةه 
سيارته، اجابني بلغة عربية ضعيفة: 
باب��ا ه��ذا حدي��د.. م��ا يصي��ر عليه 
شيء. اس��تمرت السيارة باملسير في 
الطريق اجلبل��ي اجلميل، غير ان عطال 
اصاب محرك الس��يارة فتوقفت،ونزل 
جمي��ع ال��ركاب لالس��تراحة ريثم��ا 
ينتهي الس��ائق من اص��الح العطل، 
ث��م اس��تمرت الرحلة ال��ى نهايتها. 
لق��د كانت هذه الس��فرة وانا القادم 
من بغداد محم��ال مبفاهيمها غريبة 
عل��ي وال تغيب عن الذاك��رة، وادركت 
ان ل��كل ظ��رف طبيعت��ه وخواص��ه. 
ومن الطريف اني كن��ت البس قبعة 
م��ن اخل��وص، والحظني اح��د االكراد 
املسلحن من راكبي السيارة، وحتدثنا 

عن تلك املناطق وس��بب حمل الناس 
للس��الح فيه��ا، وجرن��ا احلدي��ث الى 
التهديف ودقته، فقال احد احلاضرين: 
ضع قبعتك على بعد خمس��ن مترا 
اله��دف عل��ى مركزها.. وق��د اصابها 
فع��ال. فادرك��ت ف��ي حين��ه مه��ارة 

اجلبلين وبراعتهم في التهديف .
حفل الزفاف في القوش: عندما كنت 
اق��وم بواجباتي في دائرة فرق املس��ح 
املتجولة للبلديات في مدينة املوصل 
، ولكث��رة وجود أماكن س��ياحية في 
احملافظة ق��ررت ان أزور مدينة القوش 
لالط��الع . وكاملعتاد حج��زت املقاعد 
األمامي��ة من احد تكس��يات اخلدمة 
. انطلق��ت الس��يارة عل��ى الطري��ق 
في س��اعة مبك��رة من النه��ار ، وأذا 
باملقاع��د اخللفية محج��وزة من قبل 
ش��باب ثالث أحدهم أعلمني انه ابن 
مخت��ار الناحي��ة وه��م ثالثتهم من 
طالب الكلية العسكرية وزمالئه من 
الطالب الليبين يدرس��وا في الكلية 

العسكرية. 
س��ألني ابن اخملتار ، أين ستسكن في 
الق��وش ؟ أجبت��ه في اح��دى الفنادق 
املوجودة ، فعلق بأن ال يوجد فندق في 
املدين��ة لذا دعاني ان اس��كن معهم 

في بيته .
لم تكن ناحية القوش في خمسينات 
الق��رن العش��رين إال مدين��ة صغيرة 
متواضعة لم يكن فيها ش��ارع واحد 
منظم حديثاً ولم اشاهد من األشجار 
ما يضل��ل ش��وارعها وس��احاتها أو 

دورها املشيدة من احلجر. 
في الي��وم الثاني من وج��ودي علمت 
ان حفل��ة زفاف س��تعقد عص��راً في 
س��احة املدينة . كنت م��ن اوائل زوار 
الس��احة املبكري��ن . الس��احة عبارة 
عن تقاطع عدد من الش��وارع مكونة 
فسحة وسطية جزء منها اليزال غير 
مشيد وتغطيه كتلة صخرية كبيرة 
االش��خاص  يتس��لقها   ان  تصل��ح 
واجلل��وس عل��ى الصخ��ور املتفرق��ة 

ملشاهدة احلفل . 
جلس��ت على اح��دى تل��ك الصخور 
مترقب��ا االحداث . ب��دأ ضيوف احلفل 
باحلضور الى الس��احة وهم باألساس 
س��كان املدين��ة ، حي��ث ان مباش��رة 
الطّبال وعازف الزنارة , كانت املباشرة 
بافتتاح احلفل. النس��اء بدأّن باحلضور 
بألبستهّن امللونة البراقة وذات األلوان 
اجلذابه ، والشباب منهم بالبستهم 
والقمي��ص  املكون��ة م��ن الس��روال 
والبع��ض بالبس��تهم الكردية. وفي 
موق��ع كه��ذا وعن��د س��ماع الطبل 
والزن��ارة تع��زف الب��د أن يب��دأ برقص 
الدبكة الشعبية . عند تقدم ساعات 
العصر وزيادة احملتفلن ، باش��ر ساقي 
اخلمر بتقدمي شراب العرق من البطل 
مرطب��ة  قم��اش  بقطع��ة  امللف��وق 
لتخفيض درجة ح��رارة العرق ، يقدم 
الى اجللوس باستكان ليشرب الضيف 
نصف اس��تكان وينتقل الساقي الى 
اآلخرين . اس��تمر الع��زف وكثر الزوار 
وكبرت حلق��ة الدبكة لتأخذ محيط 
الساحة جميعها والضيوف ينتظرون 

حضور العروس والعريس . 
انفكت حلقة الرق��ص واجته الراقص 
األول الى احد األزقة اجلانبية واستمر 
الراقص��ون ي��زدادون عددا وسلس��لة 
الدبك��ة تزداد طوال حت��ى التفت الى 
زق��اق جانب��ي واجتهت الى زق��اق آخر 
لتلتحم مع راس احللقة اآلخر واملزمار 
والطبلة تعزف باندفاع وساقي اخلمر 
يط��وف م��رة اخ��رى عل��ى الضيوف 
وحلق��ة الرقص تزهو بال��وان مالبس 
البنات والنس��اء امللونة ، وكل املدينة 
محتفلة بزواج احد شبابها وشاباتها 
. ذه��ب العري��س ممتطيا فرس��ه الى 
دار الع��روس وبنح��و أو آخ��ر بعد تردد 
عائلة العروس عن املوافقة ، اختطف 
العريس عروس��ته من عائلتها وبعد 
فت��رة حض��ر اجلمي��ع الى الس��احة 
وب��دأ الزوار يهنئون العرس��ان بالزواج 
املدين��ة  أحتفل��ت  وب��ذا  ومباركت��ه 
ال��ى س��اعة متأخرة بهذه املناس��بة 

السعيدة .
 احتفل مجتمع القوش بكل بساطة 
ووقار في ساحة مدينته ، فرحا بزواج 
احدى ش��بابه وش��اباته وانتشر اخلبر 
وعلم��ت املدين��ة به��ذه الزيجة التي 
تربط ب��ن عائلتن من أهاليها . يالها 
من احتفالية بس��يطة اشترك فيها 
س��كان املدينة ، ال ميكن ان انساها ملا 

فيها من معاٍن نبيلة .  
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

قررت أن أزور فرقة العمل في مدينة 
دهوك، وذلك لتهيئة الخرائط الخاصة 
بالطرق واألزقة والعوارض األخرى لمد 

شبكة الكهرباء الجديدة للمدينة. 
مكثت في دهوك ثالثة أيام، تعلمت 
فيها عن أعمال المسح بنحو طبيعي، 

ونقلت التعليمات التي زودني بها 
رئيس الفريق

كانت آثار الحرب العالمية الثانية لم 
تزل بادية على العراق والعالم بأسره، 
وفي هذه الظروف بدأت رحلة البحث 

عن العمل. ذهبت أوال الى الدائرة 
الهندسية في مديرية التخطيط في 

البلديات العامة وكان مديرها يومذاك 
د. محمد مكية ، وقد أبلغني بعدم 

حاجتها الى مهندسين

مجموعة من الزمالء والطلبة الذين درسوا معي في كلية الهندسة

الحلقة 6



اعالن االثنني 12 حزيران 2017 العدد )3719(

Mon 12 Jun 2017 issue )3719( 12



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

شريط ملون

13 االثنني 12 حزيران 2017 العدد )3719(منوعات

Mon. 12 Jun 2017 issue )3719)

متابعة  - أحالم يوسف:

ش��هراً  رمض��ان،  ش��هر  يع��د 
للعب��ادات، وأيض��اً لالحتف��االت 
الدينية التي تتجس��د من خالل 
جلس��ات »الذكر« حي��ث تتغنى 
فرق املوش��حات بصف��ات النبي 
»ص«، والدع��وة من خ��الل أدائها 

للتحلي بأخالقه وطباعه. 
طق��وس  ان  املع��روف  وم��ن 
رمض��ان،  بش��هر  االحتف��االت 
تختل��ف م��ن دول��ة ال��ى دول��ة 
أخ��رى، حيث متنح بع��ض الدول 
ذات الغالبي��ة املس��لمة، عطلة 
أس��بوعية في األسبوع األول من 
رمضان، ملساعدتهم، وتهيئتهم 
للصوم مثل إندونيسيا، وفي دول 
أخرى تقام مراس��م تش��به الى 
حد كبير مراسم الزفاف للطفل 
ال��ذي يبدأ بالصوم ألول مرة كما 

هو احلال في الباكستان.
 ام��ا في مص��ر فهن��اك اهتمام 
ممي��ز مبدف��ع اإلفطار، حي��ث تدور 
حوله حكاي��ات يصفها البعض 
بانها غير دقيقة، تتمثل بأن والي 
مص��ر »محم��د عل��ي الكبير«، 
كان قد اش��ترى عددًا من املدافع 
احلربي��ة احلديثة، في إطار خطته 
لبن��اء جي��ش مصري ق��وي، وفي 
يوم من األي��ام الرمضانية، كانت 
أحد  االس��تعدادات إلطالق  جتري 
هذه املدافع كن��وع من التجربة، 
فانطلق ص��وت املدفع مدويًّا في 

وأذان  الش��مس،  غ��روب  حلظ��ة 
املغرب من فوق القلعة، الكائنة 
حالًيا في مكانها نفسه في حي 
القاهرة،  القدمي��ة جن��وب  مصر 
فتص��ور الصائمون أن هذا تقليد 
جدي��د، واعت��ادوا عليه، وس��ألوا 

احلاكم أن يس��تمر هذا التقليد 
خ��الل ش��هر رمضان ف��ي وقت 
فوافق، وحتول  والسحور،  اإلفطار 
إط��الق املدف��ع بالذخي��رة احلية 
مرتني يوميًّا إلى ظاهرة رمضانية، 
مرتبطة باملصريني كل عام، ولم 

تتوق��ف إال خالل فت��رات احلروب 
العاملية.

وحينم��ا نأتي الى الع��راق جند ان 
هناك اكثر من طقس الستقبال 
هذا الشهر واالحتفال به، إضافة 
الى جلسات الذكر، جند ان هناك 

بعض األكالت التي متتلك طابعاً 
خاص��اً، وأهمي��ة خاص��ة، حيث 
م��ن  البع��ض طقًس��ا  يعده��ا 
طقوس رمضان، وهناك من يقول 
ان ما مييز رمضان عن بقية أشهر 
الس��نة، هو تن��اول اكلة معينة 

ال يفضل اكله��ا، أو طبخها في 
أي ش��هر آخر، ول��كل محافظة 
م��ن محافظ��ات الع��راق أكل��ة 
خاصة، أو نوع معني من احللويات 
التي تتمي��ز بها ع��ن غيرها من 
امل��دن العراقي��ة األخ��رى، فف��ي 
»الزالبية«  بغداد تش��تهر حلوى 
و«البقالوة«، التي كثيراً ما ترافق 
لعب��ة »احمليب��س« وه��ي أيضاً ال 
يلعبها اله��واة واحملترفون اال في 

شهر رمضان.
أم��ا أه��م األكالت الرمضاني��ة، 
بأكل��ة  يهتم��ون  فالعراقي��ون 
»التش��ريب«، وه��ي عب��ارة ع��ن 
حساء احمر مع اللحم، يشربها 
الصائم كنوع من أنواع السوائل، 
وأحياناً يقطع اخلبز الى ش��رائح 
صغي��رة ف��ي صح��ن ويصبه��ا 
عليه، إضافة إلى حساء العدس، 

وشراب »النومي بصرة«.
وفي تون��س ميثل ش��هر رمضان 
فرص��ة إلقام��ة موائ��د اإلفطار 
للمحتاج��ني، وتوزي��ع املعون��ات 
للفق��راء واملعوزي��ن، إضافة الى 
الت��زاور فيما بينه��م الذي يكثر 
في هذا الشهر، بنحو يكاد يكون 
ضع��ف ما ه��و عليه احل��ال في 

األشهر األخرى.
الطق��وس الرمضاني��ة ف��ي كل 
العال��م اإلس��المي تختلف في 
بعض الزوايا، وتتش��ابه في زوايا 
اخرى، لكن يبقى لشهر رمضان 
نكه��ة خاصة، ومحب��ة خاصة، 

ألنه يبشر بقدوم العيد.

عادات موروثة تختلف من بلد الى بلد آخر

جولة مع طقوس االحتفال بشهر رمضان في العراق والعالم

لعبة »احمليبس« الشعبية في رمضان

من شارع المتنبي »عدسة: زياد متي«لقطة

التمارين المكثفة قد تسبب مشكالت بالمعدة
كش��فت دراس��ة جديدة أن ممارس��ة الكثير من الرياضة بنحو 
مكثف ميكن أن تس��بب مش��كالت في املعدة أو حدوث تسمم 

في الدم.
وأوض��ح باحثون وفق��اً لصحيفة “ديل��ي مي��ل البريطانية” أن 
األش��خاص الذين ميارس��ون الرياض��ة بنحو مكث��ف ألكثر من 
س��اعتني يعرضون أنفس��هم خلطر اإلضرار باألمعاء، وأن اجلري 

وممارسة الرياضة في الطقس احلار يزيدان من هذا اخلطر.
ووج��د البحث الذي أجرته جامعة موناش األس��ترالية أنه “ مع 
زي��ادة كثافة وم��دة الرياضة كان��ت هناك زيادة نس��بية خلطر 

االضرار باألمعاء واختالل وظائف القناة الهضمية”.
ووجدت الدراس��ة أنه بعد ساعتني من الرياضة املكثفة تصاب 
األمعاء بجروح مما يس��مح بتس��ريب البكتريا الضارة التي يتم 

السيطرة عليها في األمعاء ومرورها في مجرى الدم.
وأش��ار الباحث��ون إل��ى أن “الرياض��ة املس��ببة ملتالزم��ة اجلهاز 

الهضمي” رمبا تؤدي إلى مضاعفات صحية حادة أو مزمنة.
وخلص الباحثون إلى أن اجلري يسبب املزيد من مشكالت املعدة 
أكث��ر من رك��وب الدراجة فيم��ا يتعلق بعدد احلوادث وش��دتها 

ومدتها.

الجنين يميز الوجوه البشرية في رحم أمه
اكتش��ف علم��اء بريطانيني مؤخراً، أن اجلنني يكتس��ب القدرة 

على متييز الوجوه البشرية وهو ما يزال داخل رحم والدته.
وبحس��ب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل “البريطانية، فإن عدداً 
من األجنة أبدوا تفاعاًل حني رأوا أش��كاالً ضوئية تشبه مالمح 

اإلنسان، على جدار الرحم.
أم��ا لدى عرض أش��كال ضوئي��ة أخرى على ج��دار الرحم، فلم 
يتفاعل األجنة، بالنحو نفس��ه، األمر الذي يظهر أنهم ميلكون 

قدرة على التمييز في فترة مبكرة.
وأوض��ح فانس��نت راي��د، وه��و باح��ث ف��ي جامعة النكس��تر 
البريطانية قاد الدراس��ة الطبية، أن م��ا مت التوصل إليه مؤخرا 
يقدم إضافة علمية بش��أن طريق��ة تطور النظام البصري لدى 

األجنة.
وأجرى باحثون دراس��تهم اس��تنادا إلى عين��ة من األجنة يصل 
عمرها إلى الش��هر الثامن، وقد عرضت أش��كال ضوئية قريبة 

من مالمح اإلنسان على جدار الرحم.

البصل األحمر يقتل الخاليا السرطانية
أفادت دراس��ة أميركية حديثة ب��أن البصل األحمر يحتوي على 
خصائ��ص ومركبات كيمياوية تقتل اخلاليا الس��رطانية، وعلى 

رأسها سرطانا القولون والثدي.
الدراس��ة أجراها باحثون بجامعة “أوهايو” األميركية، ونش��روا 

نتائجها بحسب ما نقلت وكالة “األناضول” لألنباء.
واكتش��ف الباحثون أن البصل األحمر يحتوي على مس��تويات 
مرتفعة من “الكيرس��يتني”، وهو مركب كيمي��اوي ينتمي إلى 

مجموعة الفالفونويد املضادة لألكسدة.
وأضافوا أن البصل األحمر يحتوي أيًضا على مستويات مرتفعة 
من “األنثوس��يانني”، وهي مادة عضوية لونية قابلة للذوبان في 
املاء، لونها أس��ود أو أزرق غامق، وتوجد في العديد من الفواكه 
واخلض��راوات وفي األزه��ار فتعطيه��ا لوناً بنفس��جياً أو أحمر 

غامقا أو أزرق.
وش��ملت التج��ارب وض��ع خاليا س��رطان القولون ف��ي اتصال 

مباشر مع مركب “الكيرسيتني”.
وأظه��رت النتائ��ج أن البص��ل األحم��ر ممت��از ف��ي قت��ل اخلاليا 

السرطانية، كما أنه فعال أيضاً في قتل خاليا سرطان الثدي.
ووجد الباحثون أن مكونات البصل األحمر تعمل على تنش��يط 
املسارات التي تش��جع اخلاليا السرطانية على اخلضوع للموت 

اخللوي.

ان اول من عني مبنصب قاضي القضاة في الدولة 
العباسية  حيث يكون مقره في بغداد في حني 
ان القضاة يتوزعون على ارجاء الدولة العباسية 
ومنص��ب قاضي القضاة اش��به مبنصب رئيس 
الس��لطة القضائية او رئي��س مجلس القضاء 
االعلى في ايامنا هذه، وهو منصب غير معروف 
زمن  اخللفاء الراشدين والدولة االسالمية وزمن  
اخللفاء االربعة االولني في الدولة العباس��ية أي 
زمن اب��ي العباس الس��فاح واملنص��ور واملهدي 
والهادي ، واول من استحدثه هو اخلليفة اخلامس 
هارون الرشيد وهذا املنصب يختلف عن منصب   
اقضى القضاة الذي  سمي به القاضى املاوردي 
املتوفي عام٤٥٠ هج النه منصب شرفي  كلقب 
وليس منصبا حكوميا كما ان هذا املنصب وإن 
كان مياثل منصب قاض��ي اجلماعة في االندلس 
من حيث كونه املس��ؤول عن القض��اّة االخرين 
لك��ن االندلس ل��م تتجرأ على اطالق تس��مية 

قاضي القضاة احتراًما لبغداد ولهذا املنصب .
 وكان يوج��د منص��ب قاضي فق��ط حيث كان 
يحي��ى ب��ن س��عيد االنص��اري زم��ن الس��فاح 
وعبي��داهلل ب��ن محم��د ب��ن صف��وان اجلمحي 

وش��ريك بن عبداهلل واحلسن بن عمارة واحلجاج 
ب��ن ارط��أة  زمن املنص��ور ومحمد ب��ن عبداهلل 
ب��ن عالثة زمن املهدي وس��عيد بن عبد الرحمن 
اجلمحي زمن الهادي ، واذا كان ابو يوسف قاضيا 
زم��ن اله��ادي وهارون الرش��يد كم��ا يذكر ذلك 
العالمة الس��مناني صاحب الكتاب املش��هور 
روضة القض��اة املتوفي عام٤٩٩ ه��ج وأيده في  
ذل��ّك الكثيرون، فأن هنالك اجتاه��ا يقول ان ابي 
يوسف كان قاضيا زمن املهدي ايضا ولكن يتفق 
اجلميع على ان اول قاضي قضاة هو ابو يوس��ف 
وان��ه منح ه��ذا اللقب زمن الرش��يد وانه توفي 
زمن هذا اخلليف��ة حيث توفي عام١٨٢ هج ، في 
حني ان اخلليفة الرش��يد توفي عام١٩٣ هج ،وإن 
الرشيد خاطبه بقاضي القضاة بعد عودته من 
احلج وام بخاطب القضاة االخرين في زمنه وهم  
احلس��ن العوف��ي وعوف املس��عودي وحفص بن 
غياث واسمه ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن 
حبيب االنصاري الشخصية الثانية فَي املذهب 

احلنفي وصاحب امام املذهب ابي حنيفة .
 وكان صاحب��اً ايض��اً للواقدي املؤرخ والنس��ابة 
والفقي��ه والعالمة وحيد ده��ره يقول اخلطيب 

البغ��دادي في��ه ان��ه كوفي س��مع ابا اس��حاق 
الش��يباني روي عن��ه االم��ام احم��د ب��ن حنبل 
س��كن بغداد وهو اول من دعي بقاضي القضاة 
في اإلس��الم، واول م��ن غير لب��اس العلماء الى 
الطيلس��ان االس��ود والذي نقل كزي الى قضاة 
االندلس ومنه انتقل الى اوروبا حيث  ما زال الزي 
االس��ود زي القضاة ،وكان محل دفنه في مقابر 
قري��ش الى ج��وار االمام موس��ى الكاظم وكان 
يختل��ف الى حلقة ابي حنيف��ة طلبا للحديث 
والفق��ه وكان مح��ل رعاي��ة ابي حنيف��ة ماديا 
ذل��ك ان والده توف��ي وهو صغي��ر فدفعته امه 
ال��ى العمل وكان يرى بعني عقله ما ال يراه بعني 

رأسه .
وكان يق��ول م��ا كان ل��ي ف��ي الدني��ا أحب من 
مجل��س ابي حنيف��ة وال قاضي��اً خير م��ن ابن 
ابي ليلى وكان يحفظ التفس��ير واملغازي وايام 
العرب وكان اقل علومه الفقه ومن اصحاب ابي 
حنيفة الذي يصلح للقضاء والفتوى ابا يوسف 
وصاحب ابي حنيفة االخر )زفر( وكان ابا يوسف 
يق��ول ان رؤوس النعم ثالثة هي نعمة االس��الم 

ونعمة العافية ونعمة الغنى.

أبو يوسف أول قاضي قضاة بغداد
طارق حرب

تراثيات

لندن ـ وكاالت: 
ال ش��ك أن التكنولوجي��ا احلديث��ة 
غي��رت كثي��راً م��ن تعابي��ر الوج��ه 
الس��ائدة قدمياً عند التقاط الصور 
باالبتس��امة  يتعلق  وخاصة فيم��ا 
الت��ي أعطته��ا اللقط��ات الذاتية 
بالتحدي��د أش��كاالً جدي��دة غريبة 

وغير عفوية في الكثير منها.
انتش��ار  ف��ي  الس��بب  ويع��ود 
االبتسامات املبالغ فيها إلى املواقع 
االجتماعي��ة الت��ي أدت إل��ى إصابة 
املس��تعملني مب��ا وصف��ه األطب��اء 

النفسيون بالنرجسية.
واكتسحت العالم مؤخراً ابتسامة 

»وج��ه البطة« في صور الس��يلفي 
التي أوض��ح العديد من اخلبراء أنها 
تع��د تعبيراً مبالًغا فيه وغير عفوي 

حل محل االبتسامة اللطيفة.
وتس��تعمل ص��ور الس��يلفي كما 
يق��ول كثير م��ن اخلبراء كوس��يلة 
إلشهار الذات وكشف النفس على 
أمل كس��ب تعاط��ف اجلمه��ور أو 

إعجابهم.
وأحدث��ت ه��ذه الص��ور م��ع تقدم 
التقنيات في الكاميرا والتطبيقات 
واالجهزة املرافقة كعصا السيلفي 
تغييرات مثيرة لالهتمام في ثقافة 

االبتسام.

وغي��رت ص��ور الس��يلفي مفه��وم 
اس��تبدلت  حي��ث  االبتس��امة 
بالتجه��م  العريض��ة  االبتس��امة 
أو بض��م الش��فاه املكتن��زة لألمام 
مث��ل وج��ه البطة ال��ذي حل محل 

ابتسامة القط شيشاير القدمية.
ووفقا ل��� » ديلي ميل »  البريطانية 
الدكت��ور كول��ن جون��ز م��ن  ق��ال 
جامع��ة كوين ماري ف��ي لندن : »إن 
أصبح��ت  الطبيعي��ة  االبتس��امة 
شيئاً من املاضي ففي السابق، كان 
األشخاص يبتسمون بنحو طبيعي 
وج��ذاب، أم��ا اآلن فقد عم��دوا إلى 

تقليد بعض الوجوه املتجهمة«.

وتابع املتخصص في دراس��ة تعابير 
الطبيعية  أن »االبتس��امة  الوج��ه 
ظلت س��ائدة خالل القرن العشرين 
بفضل املشاهد الدعائية وجلسات 
األس��تديوهات،  ف��ي  التصوي��ر 
عالوة عل��ى أطباء األس��نان , ولكن 
مع انتش��ار ظاه��رة التق��اط صور 
السيلفي، أصبح البعض يعتقدون 
العريض��ة ليس��ت  االبتس��امة  أن 
أم��راً جذاباً، وق��رروا تغيي��ر طريقة 

تفاعلهم أمام الكاميرا«.
وأشار جونز أن »التكنولوجيا أضافت 
جملة من اخلي��ارات اجلديدة وغيرت 
ثقاف��ة االبتس��امة، فق��د دفع��ت 

العديد من العوامل على غرار عالم 
النرجس��ية،  وانتش��ار  الس��يلفي، 
إضافة إلى ظهور أدوات جديدة مثل 

عصا السيلفي، املستخدمني لتبني 
طرق جديدة للتعبير عن أنفس��هم 

أمام العالم«.

التكنولوجيا جعلت العالم يبتسم مثل بطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: مشاريع جديدة باجلملة، لكّن املطلوب 
خطوات مدروس��ة ومؤكدة تعيدك الى دائرة 
الض��وء مجدداً عاطفياً: اس��تقرار وس��عادة 
الفتة في العالقة مع الشريك، وهذا ما يترك 

انعكاسات ايجابية إضافية، ويوّلد ارتياحاً

مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الزمالء، 
فه��م أكثر خبرة منك في كيفية إدارة األمور 
للخ��روج بنتائ��ج إيجابي��ة عاطفي��اً: يب��دو 
االرتياح س��ّيد املوقف في العالقة بالشريك، 
وهذا جّيد قياس��اً مبا كان��ت متر به عالقتكما 

في السابق

العم��ل وحس��ن  ف��ي  انضباط��ك  مهني��اً: 
س��لوكك في التصرف يرفعان من أس��همك 
كثي��راً، عاطفياً: علي��ك أن تتنّبه لتصرفاتك 
هذا اليوم، وخصوصاً أن خسارة الشريك من 

ً شأنها أن تزيد األمور تعقيدا

مهني��اً: تصّرف��ات مس��تهجنة تس��يء إلى 
صورتك احلقيقية وحتاول تشويش��ها، لكّنك 
ق��ادر على توضي��ح األمور بس��رعة عاطفياً: 
قدرتك الفائق��ة على اإلقناع تس��اعدك في 

تبرير بعض مواقفك جتاه الشريك

مهني��اً: اس��تثمر طاقت��ك اخلالق��ة لتطوير 
قدرات��ك العملي��ة، وه��ذا ما س��تجعله في 
أولويات��ك ف��ي املرحل��ة املقبل��ة عاطفياً: ال 
تقُس على الش��ريك كثيراً، فهو يعاني بعض 

املشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك

مهنياً: يصادفك ي��وم مريح فال يتأثر مزاجك 
ببعض األش��خاص الذين يعّثرونك خطواتك 
املس��تقبلية عاطفياً: الس��لبيات من جانب 
الش��ريك تترك آثاراً س��لبية عل��ى العالقة، 

فحاول أن تأخذ املبادرة إذا كنت مهتماً

مهنياً: تشعر بالقلق جتاه زمالئك في العمل 
ما يدفعك إلى مس��اعدتهم بكل الوس��ائل 
عاطفي��اً: ال ت��دع الذكريات احلزينة تس��يطر 
على أف��كارك، انطلق واس��تفد من التجارب 

املاضية

مهني��اً: حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ 
مبوقع��ك املتق��ّدم ف��ي العمل، وه��ذا يفرض 
عليك الهدوء وعدم التس��رع عاطفياً: عليك 
أن تس��اعد الشريك ليتمّكن من التعبير عن 

حقيقة مشاعره.

مهني��اً: تتمكن م��ن إجناز األعم��ال املطلوبة 
من��ك بج��دارة وجن��اح عاطفي��اً: ال تعام��ل 
الش��ريك بجف��اء وكن أكثر مرون��ة، تطورات 
كثيرة ف��ي العالقة بينكم��ا وخصوصاً بعد 

األجواء اإليجابية السائدة حالياً

مهني��اً: بع��ض األم��ور اللوجس��تية تؤخ��ر 
تقدمك في العمل، لكن��ك بقدرتك الكبيرة 
تتخط��ى كل العقب��ات مهما بل��غ حجمها 
عاطفي��اً: كث��رة املراوغ��ة في حس��م األمور 
الدقيقة تبّشر بأن العالقة بالشريك لن تدوم 

طويالً

مهني��اً: لدي��ك رغب��ة صادق��ة بالعم��ل مع 
اآلخرين، لكن بعضهم لم يتعود يوماً الصدق 
عاطفياً: االحترام واجب بينك وبني الش��ريك، 
وهو يحدد مس��ار األم��ور بينكما فال تتحدث 

بلغة ال تليق بكما انتما االثنينص

الحوتالجديالدلو

مهنياً: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، 
وإجن��ازات تده��ش املقّرب��ني من��ك، عاطفياً: 
ح��اول أن تعيش الواقع مهم��ا تكن ظروفه، 
وال س��ّيما أّن أّي تأخي��ر قد يلح��ق بعالقتك 

بالشريك بعض الضرر

حظك اليـوم

عمودي أفقي
1 – دولة أوروبية 

2 – للتعجب – نبي َجلِد
عكس��ها   – غن��ج   –  3  

كواكب 
4 – متش��ابهان – نخ��ر ف��ي 

نومه – ضمير منفصل 
5 – رمي – أشرطة 

6 – مادة قاتلة – حصني 
7 – وكالة أنباء س��وفياتية – 

عملة غربية
 8 – رائد السوريالية – رجاء 

9 – زعيم هندي راحل – أسم 
حللف شمال األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية 
2 – ممثلة مصرية

 3 – مشى
 – ده��ان  عكس��ها   –  4  

للتمني 
 5 – س��قي – زعي��م هندي 

راحل
 6 –وقع��ة أو ح��رب – جدها 

في لويس 
7 – ثلثا أس��م شاعر عربي 

أعمى 
 8 – قطف – قصدت

 9 – إذاعة عاملية .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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العواصم ـ وكاالت:
»أي  إن  أوس��تابنكو  يلين��ا  قال��ت 
ش��يء ممكن« عندما تس��دد الكرة 
بشكل صحيح، وكان من الصعب 
معارضتها بينما كانت تتحدث في 
مؤمتر صحفي، ومعها كأس سوزان 
لنجلن، بعد فوزها ببطولة فرنسا 

املفتوحة للتنس، أول أمس.
وتألق��ت الالعب��ة، البال��غ عمرها 
20 عاًم��ا، والت��ي ش��اركت للمرة 
الثاني��ة فق��ط ف��ي روالن جاروس، 
خالل أغلب فترات املباراة النهائية، 
التي استمرت س��اعة و59 دقيقة، 
لتتغل��ب على الرومانية س��يمونا 
هالي��ب، 4-6 و6-4 و6-3، وتصب��ح 
أول العب��ة م��ن التفي��ا حت��رز لقب 

بطولة كبرى.
وس��ددت أوس��تابنكو، الت��ي كان 
أن تصب��ح  الرئيس��ي  اهتمامه��ا 
راقص��ة قب��ل أن تتح��ول للتنس، 
54 ضرب��ة ناجح��ة أم��ام هاليب، 
إحدى أق��وى الالعبات في رد الكرة.
وارتكبت أيًضا 54 خطأً سهاًل، وهو 
رقم ال ميكن تقبله بسهولة، بينما 
بل��غ عدد ضرباته��ا الناجحة خالل 
البطول��ة 299 إجمااًل، مقابل 271 

خطأً سهاًل.
وضحكت أوس��تابنكو، خالل ردها 
عل��ى س��ؤال بش��أن اس��تقبالها 

في احتفال ع��ام، عند عودتها إلى 
العاصم��ة ريجا، قائل��ًة: »موكب؟ 
نع��م أعتق��د أن األم��ر كبي��ر في 
التفيا.. املباراة كانت منقولة على 
شاشة ضخمة وسط املدينة، هذا 

أمر مثير لإلعجاب«.
واملثي��ر للدهش��ة أن ه��ذا هو أول 
ألق��اب أوس��تابنكو ف��ي بطوالت 
رابطة الالعبات احملترفات، في حني 
كان أب��رز م��ا حققته س��ابًقا هو 
فوزها ببطولة وميبلدون للش��ابات، 

في 2014.
وعندما تصل إلى نادي عموم إجنلترا 
بع��د أس��ابيع قليلة، للمش��اركة 
ف��ي بطول��ة وميبل��دون، س��تكون 

أخط��ر  م��ن  واح��دة  أوس��تابنكو 
الالعب��ات، ف��ي ظل أس��لوب لعب 
ق��د ال ميك��ن إيقافه عل��ى املالعب 

العشبية.
وقال��ت الالعب��ة الالتفي��ة، الت��ي 
س��تقفز من املركز 47 إل��ى املركز 
12 ف��ي التصنيف العامل��ي، اليوم، 
االثن��ني: »بالطب��ع أريد الف��وز رمبا 
بكل البطوالت الكبرى، هذا هدفي، 
األداء  ف��ي  االس��تمرار  س��أحاول 
بجدي��ة، والوصول إلى مس��تويات 
متقدمة.. في بعض األحيان أرتكب 
العديد من األخطاء السهلة، لذلك 
لو أمكن تقليصها فأعتقد أن هذا 

سيكون من العوامل املساعدة«.

مدريد ـ وكاالت:
يبدو ري��ال مدري��د اإلس��باني في 
طريقه لالستغناء عن ورقة رابحة 
اس��مها موراتا بعد تأكيد مصادر 
beIN SPORTS جناح صفقة رحيله 
إلى مانشس��تر يونايتد اإلجنليزي.. 
وذكرت مص��ادر لقنواتنا أّن انتقال 
مهاجم ريال مدري��د ألفارو موراتا 
إلى مانشس��تر يونايت��د قد مت في 

انتظار اإلعالن عنه.
وأسهم موراتا بشكل كبير في فوز 
ريال مدريد بلقب الدوري اإلسباني 
من خالل أهدافه املؤثرة في العديد 
من املباريات القوية، وذلك بالرغم 
م��ن عدم االعتماد عليه أساس��ياً 
من قبل الفرنسي زين الدين زيدان 

مدرب امليرينجي.
واعتب��ر العدي��د من عش��اق ريال 
مدري��د أّن زيدان يجام��ل مواطنه 
ك��رمي بنزمي��ة على حس��اب موراتا 
خاص��ة وأّن الالع��ب العائ��د م��ن 
يوفنت��وس اإليطالي ل��م يحصل 
على ذات دقائق اللعب التي لعبها 
بنزمية مع ريال مدريد هذا املوسم 
وهو ما دفعه التخ��اذ قرار الرحيل 

إلى مانشستر يونايتد.
ف��ي  هدف��اً   15 مورات��ا  وس��ّجل 
الدوري اإلس��باني م��ع ريال مدريد 
 11 1331 دقيق��ة مقاب��ل  خ��الل 
هدفاً بالنس��بة لك��رمي بنزمية في 
1913 دقيق��ة، وهو يأم��ل أن يجد 
مكان��اً أساس��ياً ف��ي تش��كيلة 
مانشس��تر يونايتد مع البرتغالي 
جوزيه موريني��و مدرب ريال مدريد 

السابق.
يونايتد ضربة  وتلقى مانشس��تر 
موجع��ة عندما فش��لت صفقة 
انتداب��ه ألنطوان غريزم��ان العب 
غّي��ر  أن  بع��د  مدري��د  أتلتيك��و 
النجم الفرنس��ي ق��راره بالرحيل 
إل��ى الدوري اإلنكلي��زي إثر حرمان 
أتلتيك��و من إبرام التعاقدات، وهو 
ما جع��ل مورينيو يتوجه إلى أحد 

الالعبني املتاحني في ريال مدريد.
وذكرت مصادر beIN SPORTS أّن 
قيمة صفقة موراتا ثاني الراحلني 
عن ري��ال مدريد عقب الفوز بلقب 
دوري أبط��ال أوروبا قد بلغت قرابة 
70 ملي��ون يورو وأّن مدة العقد قد 

حددت بأربع سنوات.
وكان البرتغال��ي بيبي مدافع ريال 
مدري��د قد أعلن رحيل��ه عن فريق 
العاصم��ة لعدم نية ري��ال مدريد 
ف��ي جتدي��د عق��ده ال��ذي انتهى 
ويح��اول  احلال��ي..  الصي��ف  ف��ي 
مانشستر يونايتد إجراء تعاقدات 
كبي��رة خاص��ة وأّنه يش��ارك في 
دوري أبطال أوروبا املوس��م املقبل 

بعد فوزه بلقب الدوري األوروبي.
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العواصم ـ وكاالت:

واص��ل منتخب أملانيا، ابتعاده بصدارة 
اجملموعة الثالثة، بالتصفيات األوروبية 
املؤهل��ة لنهائيات كأس العالم 2018 
بروس��يا، بعدما أمطر ش��باك ضيفه 
س��ان مارينو، بس��بعة أهداف من دون 
رد، ف��ي اللقاء الذي جمعهما مس��اء 

أول أمس، ضمن اجلولة السادسة.
وبدأت عجل��ة »املاكينات« في الدوران 
جولي��ان  عب��ر   11 الدقيق��ة  من��ذ 
دراكس��لر، قب��ل أن يتكف��ل س��اندرو 
فاجن��ر بتس��جيل الهدف��ني الثان��ي 

والثالث في الدقيقتني 16 و29.
وفي الدقيقة 38 أضاف العب وس��ط 
أياكس الهولندي أمني يونس، الهدف 
الرابع لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وف��ي الش��وط الثاني، أض��اف مدافع 
أرسنال اإلجنليزي شكودرن موستافي 
الهدف اخلامس ف��ي الدقيقة 47 ، ثم 
سجل يوليان براندت الهدف السادس 
قبل النهاية ب���12 دقيقة.وقبل نهاية 
اللق��اء ب� 5 دقائ��ق، عاد فاجن��ر ليهز 
الش��باك مجددا باله��دف الثالث له 

»هاتريك« والسابع لبطل العالم.
وبه��ذا االنتص��ار الكاس��ح يواص��ل 
»املانش��افت« التحلي��ق منف��ردا في 
صدارة اجملموع��ة بعدما رف��ع رصيده 
ل�18 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن 
أيرلندا الشمالية، التي اقتنصت فوزا 

قاتال من آذربيجان اليوم.
م��ن جانبها، ع��ززت بولن��دا صدارتها 
للمجموعة اخلامس��ة ف��ي تصفيات 
أوروب��ا، املؤهل��ة ل��كأس العالم 2018 
بروس��يا، بعدما متكنت من الفوز على 
روماني��ا بثالثة أه��داف لواح��د، فيما 
استعادت مونتنيجرو وصافة اجملموعة 
نفس��ها ، باكتس��اح أرميني��ا بأربعة 

أه��داف لواح��د، وذلك ضم��ن اجلولة 
السادس��ة. وعلى أرضها، ف��ي املباراة 
الت��ي احتضنه��ا »االس��تاد الوطني« 
في وارس��و، حققت بولن��دا الفوز في 
مب��اراة تأل��ق فيها مهاجمه��ا روبرت 
ليفاندوفس��كي، حيث سجل أهداف 
فريقه كله��ا »هاتري��ك« )ق29( و)57( 
و)62(، وج��اء األول والثالث عبر ركلتي 
جزاء.وسجل الهدف الشرفي للضيوف 
الالعب بوجدان ستانكو )ق77(. وبهذا 
الف��وز رفعت بولن��دا رصيدها إلى 16 

نقطة، لتواصل تصدرها للمجموعة، 
وترفع الف��ارق بينها ومونتينجرو التي 
اس��تعادت الوصاف��ة م��ن الدمن��ارك، 
إل��ى 6 نقاط.وجتم��د رصي��د منتخب 
روماني��ا عند س��ت نقاط ف��ي املركز 
الرابع. وفازت مونتنيجرو على أرمينيا 
ف��ي املب��اراة الت��ي احتضنه��ا ملعب 
»ب��ود جوريكوم«، لترف��ع رصيدها إلى 
10 نق��اط ف��ي املرك��ز الثان��ي، بفارق 
األه��داف عن الدمن��ارك صاحبة املركز 
الثالث. وشهدت املباراة تألق ستيفان 

يوفيتيتش، الذي س��جل ثالثة أهداف 
»هاتري��ك« )ق28( و)ق54( و)ق82(، بعد 
أن افتت��ح التس��جيل الالعب فاتوس 
بيكي��راج )ق2(، في حني ج��اء الهدف 
الش��رفي للضيوف )ق89( عبر الالعب 
أرمينيا  روس��الن كوريان.وجتمد رصيد 
بعد هذه اخلسارة عند ست نقاط في 
املرك��ز اخلامس. كما، تع��ادل املنتخب 
اإلجنليزي في مباراة مثيرة مع مضيفه 
ملع��ب  عل��ى   ،)2-2( االس��كتلندي 
»هامبدن بارك«، باجملموعة السادس��ة 

بالتصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت آخ��ر ثلث س��اعة باملباراة هي 
األكث��ر إثارة، حني افتتح تش��امبرلني، 
الثالثة«  التسجيل ملنتخب »األس��ود 
في الدقيقة 70، بعدما اخترق املنطقة 
من الناحية اليمنى، إثر مراوغة الدفاع 
وسدد الكرة بيسراه على ميني احلارس.

لك��ن منتخ��ب اس��كتلندا متكن من 
إدراك التع��ادل ف��ي الدقيق��ة 87، عن 
طري��ق لي��ج جريفيث، من ك��رة ثابتة 

م��ن أمام املنطقة على يس��ار احلارس 
جو هارت.وعاد جريفيث لهز الش��باك 
م��رة أخرى بعدها ب��� 3 دقائق من كرة 
ثابتة أيضا، من أم��ام املنطقة ولكنه 

وضعها على ميني احلارس.
وفي حني كانت املباراة تلفظ أنفاسها 
توتنه��ام  مهاج��م  أح��رز  األخي��رة، 
هاري ك��ني، هدف التع��ادل للمنتخب 
اإلجنلي��زي في الوقت ب��دل الضائع، إثر 
ك��رة طولي��ة أنهاها بلمس��ة واحدة 

داخل الشباك.
وبهذه النتيج��ة حافظت إجنلترا على 
ص��دارة اجملموعة ب���14 نقطة، وبفارق 
3 نق��اط عن س��لوفينيا، الت��ي فازت 
بهدفني نظيف��ني على مالطا متذيلة 
اجملموع��ة م��ن دون نقاط.ف��ي املقابل 
حص��ل املنتخ��ب االس��كتلندي على 
نقطة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في 

املركز الرابع.
إلى ذلك، اس��تعاد منتخب سلوفاكيا 
السادس��ة  اجملموع��ة  وصاف��ة 
بالتصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا بعدما عاد 
بفوز ثمني من عقر دار ليتوانيا بنتيجة 
)1-2( مساء أول أمس على ملعب »إل 

إف إف« ضمن اجلولة السادسة.
وبهذا االنتصار تس��تعيد س��لوفاكيا 
نقط��ة   12 برصي��د  الثان��ي  املرك��ز 
وتبتعد بف��ارق نقطت��ني فقط خلف 
إجنلت��را املتص��درة التي س��قطت في 
ف��خ التع��ادل اإليجاب��ي )2-2( أم��ام 
أس��كتلندا.. في املقاب��ل، جتمد رصيد 
ليتوانيا عند 5 نق��اط تتواجد بها في 

املرتبة اخلامسة وقبل األخيرة.
وف��ي اجلول��ة املقبل��ة التي تق��ام في 
األول منأيلول املقبل، س��تغادر إجنلترا 
ملواجه��ة مالط��ا، فيما ستس��تقبل 
سلوفاكيا جارتها سلوفينيا، في حني 
ستخرج أسكتلندا ملواجهة ليتوانيا.

ثالثية ليفاندوفسكي تعزز صدارة بولندا

ألمانيا يسحق سان مارينو بسباعية بتصفيات المونديال

صراع على الكرة في مباراة أملانيا وسان مارينو

موراتا

أبو ظبي ـ وكاالت:
وافق االحتاد الدولي لكرة القدم«الفيفا«، على تغيير 
طاق��م التحكي��م القطري، بآخ��ر مالي��زي، بقيادة 
الدولي محمد أميرول، إلدارة مباراة املنتخب اإلماراتي 
ي��وم غ��ٍد، ومس��تضيفه التايالندي ف��ي التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
وكان االحت��اد اإلماراتي لكرة القدم، قد خاطب االحتاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا(، لتغيير طاقم التحكيم 
القط��ري، بقي��ادة احلكم الدول��ي فهد جاب��ر املري، 
والذي كان مقرراً ل��ه إدارة مباراة املنتخبني اإلماراتي 
أمام تايالند، على خلفية قي��ام دولة اإلمارات بقطع 

العالقات مع قطر.
ويحتل املنتخب اإلمارات��ي املركز الرابع في اجملموعة 
الثانية، برصيد 9 نقاط، فيما يقبع املنتخب التايلندي 

في املركز السادس برصيد نقطة واحدة فقط.

روما ـ وكاالت:
كش��فت تقارير صحفية إيطالية، مساء أول أمس، 
أن امل��درب اإليطالي اخملضرم، فابي��و كابيلو، بات قاب 
قوس��ني أو أدن��ى من تول��ي تدريب نادي »جياجنس��و 

سانينج« الصيني.
وقالت صحيفة »كوريري ديللو س��بورت« اإليطالية 
إن النادي الصيني س��يعلن، عن تعيني كابيلو مدربًا 
جدي��ًدا للفري��ق، حي��ث س��يتم تقدميه خ��الل أيام.

وأك��دت الصحيفة أن العقد بني الطرفني س��يمتد 
لعام ونصف، وسيحصل كابيلو على 10 ماليني يورو 

سنويًا، وذلك بعد استقالة املدرب تشوي يوجن سو.
وسيباش��ر كابيلو، املدرب الس��ابق ملنتخب روس��يا، 
عمل��ه في الفريق الصيني مباش��رًة، حيث س��يتم 

استئناف الدوري املمتاز األسبوع املقبل.

تغيير طاقم التحكيم القطري 
لمباراة اإلمارات وتايالند

كابيلو ينتقل إلى 
الدوري الصيني

زيوريخ ـ وكاالت:
قرر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أم��س، فتح ملفا تأديبيا ضد وفدي 
فنزويال وأوروجواي عقب املش��اجرة 
الت��ي وقعت بني العب��ي املنتخبني 
في فندق إقامتهما مبدينة س��وون 
مساء أول أمس.. وتواجه املنتخبني 

الالتينيني في الدور نصف النهائي 
20 عام��ا  دون  الش��باب  ملوندي��ال 
اخلمي��س  ي��وم  اجلنوبي��ة  بكوري��ا 
املاضي وانتهت املباراة بفوز فنزويال 
بركالت الترجيح وتأهلها للنهائي.

وأش��ارت جريدة "إل أوبسيرفادور" 
أن  إل��ى  اليومي��ة  األوروجوائي��ة 

املش��اجرة وقعت مس��اءأول أمس 
عندم��ا توجه��ت بعث��ة املنتخبني 
لتناول العش��اء.. ووفق��ا للجريدة، 
"اس��تفز" أدالبرتو بينياراندا، العب 
فنزويال، العديد من العبي أوروجواي 
وبعد مشادة حادة تشاجر الطرفني 
وسط لكمات وضرب فيما بينهما. 

وعقب انتهاء مباراة نصف النهائي، 
اس��تخدم بينياراندا حساباته عبر 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي من 
أجل التذكي��ر باالنتصارات األخيرة 
الالتيني"  "العناب��ي  التي حققها 

على "السيليستي".
الس��كرتير  أك��د  جانب��ه،  م��ن 

الع��ام لالحتاد األوروجوائ��ي للعبة، 
أليخان��درو بالب��ي، أن الفيفا فتح 
ملف��ا تأديبي��ا ضد الطرف��ني، وأنه 
س��يقدم الدف��وع الالزم��ة لتبرئه 
س��احة البعثة األوروجوائية، على 
اجلان��ب اآلخ��ر، كش��فت وس��ائل 
إع��الم فنزويلي��ة ع��ن أن ثالثة من 

العب��ي أوروجواي هم من تس��ببوا 
في املشكلة باس��تفزاز بينياراندا، 
وأن املش��اجرة كان��ت قوية للغاية 
وتطلب��ت تدخل ش��رطة الفندق.
وحاول��ت وكالة م��ن جانبها عرض 
موقف اجلان��ب الفنزويلي في البد 

اآلسيوي من دون جدوى.

الفيفا يحقق بمشاجرة األوروجواي وفنزويال

موراتا ينتقل من ريال مدريد
 إلى مانشستر يونايتد

أوستابنكو تحرز لقب روالن جاروس

أوستابنكو



بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د بطل رمي الق��رص، مصطفى 
كاظم داغر، ان معس��كر بيالروسيا 
الذي انتظم فيه أول أمس، سيكون 
إل��ى  للتحضي��ر  متمي��زة  خط��وة 
سباقات آسيا التي ستجرى مطلع 
ش��هر متوز املقبل ف��ي الهند، مبينا 
ان املعسكر الذي يقام على حساب 
ش��ركة املؤان��ى العراقية ف��ي وزارة 

النقل، يستمر ملدة شهر كامل.
واوضح انه سيش��ترك في سباقات 
العالم ش��هر آب املقبل ف��ي لندن، 
متطلعأً لتس��جيل نتائ��ج ايجابية 

في البطولتني.
ه��ذا ووص��ل أول أم��س إلى روس��يا 
البيضاء ) بالروس��يا(،  رامي القرص، 
مصطف��ى كاظم داغ��ر، احلائز على 
ذهبية التضامن اإلس��المي األخيرة، 
مع مدربه هان��ي عبد وليد، للدخول 

في معسكر تدريبي حتضيرا لبطولة 
آس��يا. وق��ال األم��ني املال��ي الحت��اد 
ألعاب القوى، الدكت��ور زيدون جواد، 

ف��ي تصريحات صحفي��ة ان  االحتاد 
العراقي خاطب االحتاد البيالروس��ي، 
من أج��ل تأمني معس��كر للرياضي 
مصطف��ى كاظ��م داغ��ر ومدرب��ه، 
ضمن التك��رمي الذي خصص��ه وزير 
النقل كاظم فنجان احلمامي، على 
خلفية حصول الالعب على الوسام 
الذهب��ي.. وم��ن املنتظر أن يس��تمر 
املعسكر حتى انطالق بطولة آسيا 
في الهند، في الرابع من ش��هر متوز 
املقب��ل. يش��ار إل��ى ان مصطفى 
ح��از عل��ى الوس��ام الذهب��ي في 
التضام��ن  بطول��ة  منافس��ات 
اإلس��المي التي اختتم��ت مؤخراً 
في أذربيجان بفعالية رمي القرص 
بعد تس��جيله رقما ق��دره  89،60 
م.. وهو رقم قياس��ي عراقي جديد 
بعد ان حطم رقمه السابق البالغ 

59،60 م.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز  يض��م 
املوهب��ة الرياضي��ة العدي��د م��ن 
الالعب��ني الواعدي��ن الذي��ن يتوقع 
لهم مس��تقبالً كبيراً ف��ي عالم 
األلع��اب الرياضية، بينه��ا رياضة 
التايكواندو القتالية، وبني الالعبني 
الصغ��ار، مرتض��ى عل��ي، مواليد 
2006، الذي انضم إلى اسرة املركز 
من��ذ نح��و 6 أش��هر وافصح عن 

امتالكه موهبة فنية عالية.
يق��ول املوه��وب مرتض��ى، انه بدأ 
ممارسة التايكواندو في قاعة املدرب 
حسني قاس��م في مدينة الصدر، 
ثم توجه إلى املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية أمالً في احلصول 
على األلقاب والبطوالت واالنضمام 

إلى املنتخبات الوطنية في رياضة 
الفن القتالي »التايكواندو«.

يقول انه س��عيد بع��د جناحه إلى 
الص��ف اخلام��س االبتدائ��ي ف��ي 
باكمال  مدرس��ة بالدي، ويطم��ح 
الهندسة،  ودخول كلية  دراس��ته 
وعلى الصعي��د الرياضي الوصول 
إلى مس��توى ابطال اللعبة الكبار 

والفوز باوسمة املقدمة.
تدريب��ات  ين��ال  ان  إل��ى  يش��ير 
باش��راف املدربني لطفي خير اهلل 
وعب��د الغف��ار جب��اري تتمثل في 
اساسيات اللعبة واجلانبني الفني 
وامله��اري، كم��ا يؤك��د ان هنالك 
متابع��ة متميزة من مدي��ر املركز 
خالد محمود، حل��ث الالعبني على 

التفوق.

مرتضى علي.. طاقة واعدة بالتايكواندو 
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مناقشة المعايير المالية 
لالتحادات الرياضية

األولمبي يتعادل 
أمام تايالند وديًا

فييرا يقود نجوم العراق 
أمام أساطير العالم

تجريبيتان ألمانة 
بغداد أمام الكرخ

بغداد- رحيم الدراجي*
عقدت اللجنة املشكلة من قبل اجلمعية العمومية 
للجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقية لوض��ع معايير 
توزيع ميزانيات االحتادات الرياضية، االس��بوع املنصرم 
اجتماع��ا مطوال ناقش فيه جمل��ة من القضايا التي 

تخص اجلوانب املالية لالحتادات املركزية .
وقال املدير التنفيذي للجنة االوملبية جزائر السهالني 
عضو اللجن��ة : ان الغاية الرئيس��ية له��ذه اللجنة 
ه��ي وضع معايي��ر توزي��ع امليزانيات للجن��ة االوملبية 
ولالحتادات الرياضية مشيرا الى ان اللجنة توصلت الى 
جمل��ة من احللول واملعايير التي ستس��هم بالتأكيد 
في حتديد ميزانيات االحتادات مبا يخدم اجلوانب الفنية 
ويعمل على تنظيم املس��توى االداري، وكش��ف املدير 
التنفيذي للجنة االوملبية ان اللجنة التي تضم رئيس 
احتاد كرة الس��لة حس��ني العميدي ونائب رئيس احتاد 
كرة القدم علي جبار ورئيس احتاد الطائرة مناف فاضل 
ورئي��س احتاد الزورخانة كرمي جاس��م، ق��ررت مواصلة 
اجتماعاتها بشكل مكثف لغرض تقدمي ملف كامل 
يتضم��ن املقترحات التي س��يتم تقدميها الى اعضاء 

اجلمعية العمومية للجنة االوملبية في اقرب وقت.

* إعالم األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
انته��ت مباراة املنتخب األوملب��ي ومضيفه التايالندي 
بالتع��ادل اإليجاب��ي بهدف ل��كل منهما ف��ي املباراة 
الودي��ة الثاني��ة مبعس��كر األوملب��ي ف��ي العاصم��ة 

التايالندية بانكوك.
س��جل األوملب��ي أوال عب��ر الالعب محم��د جفال في 
الدقيق��ة 48 وتع��ادل املنتخ��ب التايالن��دي من ركلة 
جزاء في الدقيقة 85.. وتعد هذه املباراة الودية الثانية 
للمنتخب األوملبي مبعس��كره في تايالند حيث خاض 
مبارات��ه األولى أمام ن��ادي تش��امبوري وانتهت أيضا 
بالتع��ادل به��دف لكل منهم��ا.. ويس��تعد املنتخب 
األوملبي لتصفيات آس��يا التي ستقام في السعودية 
حي��ث يلع��ب باجملموع��ة الت��ي تض��م الس��عودية 

وأفغانستان والبحرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أب��دى امل��درب البرازيل��ي جورف��ان فيي��را، موافقت��ه 
الرس��مية على قي��ادة جن��وم املنتخ��ب العراقي، في 
مواجه��ة أس��اطير العالم، في املب��اراة املقررة لها أن 
تقام مطلع شهر آب املقبل، في ملعب جذع النخلة، 

باملدينة الرياضية في البصرة.
وقال مدير شركة عش��تار للنقل التلفزيوني محمد 
هيجل، في تصريحات صحفية: » لم يتأخر البرازيلي 
فيي��را في الرد عل��ى مقترحنا بقي��ادة املنتخب الذي 

سيواجه أساطير العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحل فري��ق نادي أمانة بغداد بك��رة القدم، ضيفاً على 
فريق الكرخ في مباراتني جتريبيتني أستعداداً ألستئناف 
مباريات الدوري املمتاز، وبحس��ب عضو املالك التدريبي 
املس��اعد لكرة أمانة بغداد، وس��ام طالب، فان املباراة 
األولى ستجرى في الساعة 10 من مساء اليوم األثنني، 
فيما تقام املباراة الثانية في التوقيت ذاته مس��اء بعد 

غٍد األربعاء.
واوضح ان االضواء الكاشفة في ملعب الكرخ مثالية 
إلجراء املباريات مس��اًء، حيث اتف��ق املالكان التدريبيان 
عل��ى إجراء مبارات��ني من أجل رفع درج��ة التحضيرات 
للمباريات املقبلة من دوري الكرة املمتاز، من أجل ابقاء 

الالعبني في درجة منافسة ولياقة بدنية عالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى في الس��اعة 5 م��ن عصر يوم 
غٍد الثالثاء مباراة منتخبنا الوطني 
ونظي��ره اليابان��ي ف��ي العاصم��ة 
االيراني��ة طه��ران برس��م اجلول��ة 
الثامن��ة من التصفيات احلاس��مة 

ملونديال روسيا.
وقال املدير االداري ملنتخبنا الوطني 
باسل كوركيس ان منتخبنا يواصل 
حتضيرات��ه بص��ورة منتظم��ة منذ 
وصوله الى العاصمة طهران بعد ان 
بالتحاق الالعبني  اكتملت صفوفه 

علي عدنان وعلي حصني.
وبني كوركيس ان النتيجينت اللتني 
حققهم��ا منتخبن��ا الوطني امام 
االردن وكوريا اجلنوبية اضافتا زخما 
معنويا لالعبي منتخبنا ومالكهم 
التدريبي، معربا عن ثقته بان يقدم 
الفريق الصورة التي تعكس عراقة 
وتاريخ كرتن��ا برغم صعوبة املهمة 
السيما ان املنافس متثل املباراة لديه 
فرصة كبيرة لالنفراد بالصدارة، من 
دون منغصات الش��راكة واالقتراب 

بشكل كبير من ضفاف املونديال.
واضاف ان املنتخب الياباني وصل هو 
االخر الى ايران بوقت مبكر حتضيرا 
ملواجه��ة يوم غ��ٍد الثالث��اء يرافقه 
مؤسس��ات  ميثل��ون  اعالم��ي   100
اعالمية مختلفة، ما يؤش��ر حجم 
املب��اراة  به��ذه  الكبي��ر  االهتم��ام 
الس��يما بعد خس��ارة الس��عودية 
امام اس��تراليا بهدفني مقابل ثالثة 
في مباراة مقدمة م��ن ذات اجلولة، 
بس��بب ارتباط املنتخب االسترالي 
باملشاركة في بطولة القارات التي 

س��تضيفها روس��يا ف��ي الس��ابع 
عشر من الشهر اجلاري.

واش��ار كوركي��س ال��ى ان املؤمترين 
للمب��اراة  والصحف��ي  الفن��ي 
سيعقدان اليوم في القاعة الكبرى 
س��يحتضن  ال��ذي  ب��اس  ملدين��ة 
ملعبها اللقاء حيث سيتم تثبيت 

ال��وان الفريق��ني واالم��ور االرداي��ة 
االخرى اخلاصة باملباراة.

وتاب��ع ان جلن��ة احل��كام ف��ي االحتاد 
س��مت  الق��دم،  لك��رة  اآلس��يوي 
طاقم��اً صينياً لقيادة املباراة مؤلفا 
من مينغ فو للس��احة، ويس��اعده 
ميينغ هوو، وديكس��ني ون��غ، اضافة 

الى احلكم الرابع هاوي يونغ.
يذك��ر ان احلك��م الصين��ي مين��غ 
فو أدار مب��اراة الس��عودية وتايلند، 
الع��ام  املونديالي��ة  بالتصفي��ات 
املاض��ي، وتس��بب في ج��دل كبير 
ج��زاء  ركل��ة  احتس��ب  عندم��ا 
 ،)84( الدقيق��ة  ف��ي  للس��عودية 

باملقابل لم يحتس��ب ركلتي جزاء 
لتايلند.

يش��ار ان منتخبنا عان��ى القرارات 
التحكيمي��ة املثي��رة للجدل خالل 
احلالي��ة،  املونديالي��ة  التصفي��ات 
وجعله يفقد بعض النقاط املهمة 
ويحل باملركز اخلام��س، ويبتعد عن 

املنافس��ة عل��ى بطاق��ات التاه��ل 
ملونديال روسيا 2018.

د اجلهاز الفني للمنتخب  إلى ذلك، أكَّ
العراق��ي األول لكرة الق��دم، رضاه 
ع��ن أداء الفري��ق باملباراتني الوديتني 
أمام األردن وكوريا اجلنوبية، حتضيرًا 
ملواجهة اليابان، غ��ٍد، في تصفيات 

مونديال روسيا 2018.
وخ��اض املنتخب الوطن��ي مباراتني 
وديتني، ففاز ف��ي األولى على األردن 
)1-0(، بينم��ا تع��ادل ف��ي الثاني��ة 
)0-0( مع كوريا اجلنوبية؛ استعدادًا 
للق��اء اليابان، باجلول��ة الثامنة من 
د  تصفيات آس��يا للمونديال.. وشدَّ
اجلهاز الفني للمنتخب على ضرورة 
الظهور مبس��توى جيد أمام اليابان، 
برغ��م ابتعاد الفريق عن املنافس��ة 

على بطاقات التأهل.
أي  الوطن��ي،  املنتخ��ب  وفق��د 
فرصة في املنافس��ة عل��ى التأهل 
للموندي��ال؛ حي��ث يحت��ل املرتب��ة 
باجملموعة  األخيرة(  )قبل  اخلامس��ة 
الثاني��ة ب�4 نقاط، وقب��ل 3 مراحل 

على نهاية التصفيات.
وأكد باس��م قاس��م، املدير الفني، 
أن هن��اك تصاعًدا ف��ي األداء، حيث 
أدينا ش��وًطا أول جي��ًدا أمام األردن، 
لكن��ه انخفض ف��ي الثاني، أما في 
مباراة كوريا، فالفريق أدى بانضباط 
تكتيك��ي ع��اٍل، وارتف��ع مس��تواه 

الفني والبدني.
وأوضح »س��نخوض مب��اراة اليابان 
بواقعية وتوازن بني الدفاع الهجوم.. 
الفري��ق الياباني مميز، لكننا عازمون 
على اخلروج بنتيج��ة طيبة. مباراة 
كوريا اجلنوبية أك��دت قدرة فريقنا 

على جتاوز منتخب اليابان«.

طاقم تحكيمي صيني يقود اللقاء

غدًا.. الوطني يواجه نظيره الياباني في تصفيات المونديال
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ق��ال الع��ب بناء 
االجس��ام، غيث 
عب��د االمي��ر، ان 
األهلية  القاعات 
منطلق��اً  تع��د 
اللعب��ة  لنج��وم 
الذي��ن يب��دأون في 
رياضته��م  ممارس��ة 
يتحولون  ثم  املفضلة 
إل��ى متثي��ل األندي��ة ف��ي 
البط��والت الت��ي يعتمدها احتاد 
بن��اء االجس��ام املركزي، مش��يداً بادراج 
بطوالت القاعات االهلية لبناء االجسام 

ضمن أنشطة االحتاد املركزية.
وبني ان ادراج البط��والت التي تقام على 
صعي��د القاع��ات االهلية يع��د نقطة 
مهم��ة تس��هم ف��ي انتع��اش اللعبة، 

بفضل م��ا تفرزه البط��والت من العبني 
اكف��اء يقدمون أنفس��هم بج��دارة في 
املنافس��ات الت��ي لطامل��ا تبق��ى رافداً 

متميزا الكتشاف الطاقات والنجوم.
واوض��ح الالع��ب ان��ه س��عيد بعم��ل 
القاع��ات االهلية التي تنج��ب االبطال 
املتميزي��ن، حي��ث بات��ت حت��ت االضواء 
اكثر من ذي قبل، وباعتماد منافس��اتها 
رس��مياً بفضل احت��اد اللعب��ة الذي بدأ 
يتحرك بص��ورة فعلية لتنش��يط واقع 
عمل القاع��ات االهلي��ة واالهتمام بها 

ومتابعتها.
اخلاص��ة  البط��والت  ادراج  ان  واض��اف 
بقاعات بناء االجس��ام األهلية يس��هم 
في تطور املستوى الفني لرواد القاعات 
ويعزز حضورهم من أجل املش��اركة في 
املنافسات، واحلصول على ارفع األوسمة 

لكي يتم استقطابهم من األندية.

واوض��ح ان��ه ب��دأ ممارس��ة رياض��ة بناء 
االجس��ام في القاعات األهلية باشراف 
املدرب عرفان العزاوي، ثم الكابنت هيثم، 
وفي العام 2012 اشترك في أول بطولة 
نظمته��ا منظمة بدر حي��ث فاز باملركز 
االول ب��وزن 90 كغ��م، وف��ي البطول��ة 
الثانية ع��ام 2013، التي نظمتها قاعة 
عم��ر رياض ايضاً احرز املرك��ز االول بوزن 
ف��وق الثقيل + 100 كغم، اما ش��هر اذار 
م��ن العام املاض��ي 2016،  فقد ش��هد 
تتويج��ه باملرتبة الرابعة بعد دمج وزنني 
ف��ي الس��باقات، وفي بطولة كالس��ك 
اختتم��ت  الت��ي  للمتقدم��ني  الع��راق 
ش��هر آيار في قاعة الشهيد مصطفى 
العذاري في اإلس��كان اح��رز املركز األول 

بجدارة.
واش��ار إلى طموحه بتمثي��ل فريق نادي 
النفط في املوس��م املقب��ل، الن الفريق 

ميل��ك إدارة رياضية متمي��زة حترص على 
تهيئة متطلبات النجاح واعتالء منصات 
التتويج، وكما يالحظ اجلميع بان النفط 
توج بكأس كرة الس��لة لل��دوري املمتاز 
بج��دارة كبيرة وايضاً فري��ق كرة القدم 
يواصل صدارته ملنافسات الدوري املمتاز، 
وكذلك هنالك تفوقاً لفرق النادي ببقية 
األلعاب، وه��ذا يؤكد ان العمل صحيحاً 

ودقيقاً من أجل حتقيق األهداف.
وذك��ر ان العديد من األندي��ة الرياضية 
قل��ة  بس��بب  واقع��أً صعب��اً  تعي��ش 
الدع��م املالي، مما يس��هم ف��ي غيابها 
عن منافس��ات بطوالت بناء االجس��ام 
لع��دم مقدرته��ا على تش��كيل الفرق 
واملشاركة، حيث تتطلب امواالً لالعبني 
واملدرب��ني ولرحلة االعداد، وهذا يعد امر 
مؤس��فاً ان تغيب العديد م��ن األندية 

لشحة املال.

كما، اش��ار الالعب البط��ل غيث عبد 
األمير، إلى هدفه الكبير في املش��اركة 
ضم��ن بط��والت تق��ام عل��ى الصعيد 
اخلارج��ي ليثب��ت للجمي��ع ان الع��راق 
ميل��ك العبني متميزين ف��ي رياضة بناء 
االجس��ام، داعياً إلى مس��اندة اللعبة 
وتعزي��ز ميزانيته��ا م��ن أجل توس��يع 
االنش��طة احمللي��ة، وكذلك املش��اركة 
اخلارجية ف��ي البطوالت التي يس��عى 
فيها العراق ليكون جديراً باحراز املراكز 
املتقدم��ة، وال س��يما بع��د سلس��لة 
إجن��ازات حتقق��ت لالعب��ي رياض��ة بناء 

االجسام في شتى البطوالت.
واختتم حديثه بق��رب افتتاحه لقاعة 
جديدة س��تكون اضاف��ة قوية لرياضة 
بناء االجس��ام عل��ى صعي��د القاعات 
باح��دث االجه��زة  األهلي��ة ومجه��زة 

اخلاصة بالرشاقة وبناء االجسام.

العب بناء األجسام.. غيث عبد األمير: 

إدراج بطوالت القاعات األهلية ضمن 
نشاطات االتحاد خطوة تنعش اللعبة

جانب من تدريبات الوطني »عدسة: محمد عامر«

مصطفى داغر

مرتضى علي

بغداد ـ الصباح الجديد:

بغداد ـ رافد البدري*
انطلق��ت ي��وم امس عل��ى قاعة 
برج الس��الم ببغداد بطولة العراق 
بالش��طرجن  العمري��ة  للفئ��ات 
ومبش��اركة    ،14-12-10-8-6 دون 
54 العب��اً والعب��ة ميثل��ون اغل��ب 
احملافظات العراقية، وتستمر حتى 
يوم الثالث عشر من شهر حزيران 
اجلاري، وقد تعذر حضور عدد كبير 
من العبي احملافظات بسبب االزمة 
البع��ض منهم  وارتب��اط  املالي��ة 

باالمتحانات العامة.
وعقد املؤمتر الفن��ي للبطولة في 
قاعة فندق برج الس��الم برئاس��ة 
رئي��س االحتاد العراقي للعبة ظافر 
عبد االمير واعضاء االحتاد املركزي ، 
وعدد من رؤساء االحتادات الفرعية 
ف��ي احملافظ��ات املش��اركة، حيث 
رح��ب رئيس احت��اد اللعبة بجميع 
احلاضرين الذين حضروا للمشاركة 
بالبطولة رغ��م الظروف الصعبة 

التي يواجهونها.
واض��اف ان احت��اد اللعب��ة قد اجبر 
عل��ى اقام��ة البطول��ة ف��ي هذا 
التوقي��ت وفي الش��هر الفضيل ، 
نتيجًة اللتزامات خاصة بالبطوالت 
اخلارجي��ة ومنه��ا بطول��ة العرب 
التي س��تقام في املغ��رب ، كما ان 
القائمني على اللعبة يولون اهتاماً 
خاص��اً بالعب��ي الفئ��ات العمرية 
والذين ميثلون القاعدة االساس��ية 
لرياضة الفكر، وان نظام البطولة 
يتضم��ن صع��ود 4 العبني من كل 
فئة م��ن الفئات املش��اركة ولكال 
اجلنس��ني، وضم��ان مش��اركتهم 
في بطولة نهائ��ي العراق للفئات 
العمري��ة وال��ذي س��تنطلق ف��ي 

ش��هر متوز املقبل، 

بع��د خض��وع املترش��حني منهم 
ال��ى تدريب��ات مكثفة ملدة ش��هر 
كامل، من اجل اعدادهم بالشكل 

االفضل لنهائي البطولة.
وأش��ار ال��ى ان االحت��اد س��بق وان 
بامكانية  الفرعي��ة  االحتادات  ابلغ 
تضييف العب والعبة واداري واحد 
م��ن كل محافظ��ة، وان باالمكان 
مشاركة اكثر من العب لكل فئة 
وعل��ى نفقت��ه اخلاصة، ث��م جرت 

مراسيم سحب قرعة البطولة.
واكد عبد االمير بان نظام البطولة 
س��يكون وفق النظام السويسري 
م��ن 7 ج��والت بالنس��بة لفئت��ي 
12-14 عام��اً، وان زم��ن املباراة هو 
50 دقيق��ة م��ع اضاف��ة 30 ثانية 
ل��كل نقلة منج��زة، مثني��اً على 
ابطال هاتني الفئتني الذين قدموا 
مس��تويات كبيرة ف��ي البطوالت 
التي ش��اركوا فيها ومنها بطولة 

الت��ي  الع��راق 
ف��ي  ج��رت 

م  لع��ا ا
ض��ي  ملا ا

ما  عند

متكن��وا 
م��ن 

مية  هز

ابط��ال الع��راق باللعب��ة، واحرزوا 
صغ��ر  برغ��م  التف��وق  اوس��مة 
اعماره��م، والبع��ض منهم حقق 
البط��والت  ف��ي  كبي��رة  نتائ��ج 
اخلارجية، وكما ح��دث مع الالعب 
نوري صباح نوري الذي احرز ذهبية 
بطول��ة الع��رب في تون��س العام 
املاضي وت��وج بلقب اس��تاد دولي 
رغم صغر س��نه، وه��ذا يدل على 
النه��ج الصحي��ح ال��ذي يتبع��ه 
احت��اد اللعب��ة في اع��داد الالعبني 
الصغار ليكونوا مستقبل اللعبة، 
مبين��اً ان نظ��ام البطولة للفئات 
س��يكون   10-8-6 دون  العمري��ة 
بطريقة ال��دوري وملرحل��ة واحدة، 
وان زم��ن املب��اراة ايض��اً 50 دقيقة 
م��ع اضاف��ة 30 ثانية ل��كل نقلة 
منجزة، كما ان كس��ر التعادل بني 
الالعبني املتساوين بالنقاط سيتم 
احتسابه على ضوء نتيجة اللقاء 

املباشر بينهما.
مت تشكيل جلنة خاصة الحتاد 
بلجن��ة  س��ميت  اللعب��ة 
االشراف تتكون من املدرب 
املص��ري محم��د ابراهيم 
وعض��و  عراق��ي  وم��درب 
االحتاد ضمير جبار موسى، 
االساس��ية   مهمته��ا 
تدريب��ات  االش��راف عل��ى 
ومتابعته��م،  الالعب��ني 
اختي��ار  له��م  ليتس��نى 
االفضل ، من اجل اعدادهم 
للمنتخب��ات الوطنية التي 
متثلن��ا ف��ي ف��ي البطوالت 

اخلارجية.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

بمشاركة 54 العبًا رقعة الشطرنج 
تفتتح بطولة العراق للفئات العمرية

مصطفى داغر يعسكر في بيالروسيا
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االستفتاء... وماذا بعد؟

جمال جصاني

من املؤس��ف لن��ا كأصدقاء لش��عب كوردس��تان وقضيته 
العادل��ة، أن نرى كل ه��ذا اإلصرار من قب��ل الرئيس املنتهية 
واليت��ه إلقلي��م كوردس��تان الس��يد مس��عود البرزاني، في 
اللعب بورقة االس��تفتاء على مصي��ر اإلقليم في مثل هذه 
الظ��روف واألوض��اع املعقدة التي منر بها جميع��اً )في بغداد 
وأربيل والس��ليمانية وبقي��ة املناطق(. عندم��ا نحاول قراءة 
مثل ه��ذه املواقف والتوجه��ات، ومدى قربه��ا أو بعدها من 
التطلعات الدميقراطية واملش��روعة للش��عب الكوردي على 
أرض الواق��ع ال التمنيات؛ جندها اس��تعراضية وتعبوية أكثر 
منها عملية ومفيدة حلق الكورد في تقرير املصير. مثل هذه 
القرارات واخليارات )االستفتاء واإلعالن عن الدولة املستقلة( 
حتت��اج الى حتوالت وقرارات ش��جاعة متهد له��ا، في مقدمة 
ذلك؛ وجود املؤسس��ات والتنظيمات واملناخات الدميقراطية، 
التي من دونه��ا، ميكن ان تتحول أفضل القرارات الى مغامرة 
ال حتم��د عقباه��ا، والوض��ع الداخل��ي في اإلقليم ال يش��ير 
لوجود مثل هذه الش��روط األساسية ملثل هذه االنعطافات 
التأريخية، فاألحزاب السياسية املهيمنة )البارتي واليكتي( 
تخضع لس��لطة عائلت��ني )البارزاني والطالبان��ي( وكل من 
عاش قريباً منهما زمن النظام املباد وبعده يعرف جيداً آليات 

اتخاذ القرار فيهما.
يب��دو أن الدواف��ع الت��ي تقف خل��ف كل هذا اإلص��رار على 
إجراء االس��تفتاء، وال س��يما من احلزبني املذكورين حيث قررا 
ف��ي اجتماعهما األخير في أربيل إج��راءه في 9/25 من العام 
اجلاري، بالرغم من مقاطعة حركة التغيير )كوران( واجلماعة 
اإلس��المية لذلك االجتم��اع؛ بعيدة عن االدع��اءات الرائجة، 
وأق��رب ال��ى اله��روب من املس��تحقات الت��ي أش��رنا اليها، 
والتي يعجز احلزبان ع��ن مواجهتها. هم يعرفون متاماً حجم 
اإلمكان��ات الواقعية لإلقليم ونوع اخملاطر التي حتيط به، وما 
جترب��ة احلرب األخيرة ضد عصابات داعش إال مثال قريب على 
ذل��ك، وهذا ما نصح به احلليف األس��اس لإلقلي��م الواليات 
املتحدة األميركية حول موضوع االس��تفتاء وكذلك روس��يا 

وبقية الدول املؤثرة في املنطقة.
كس��كان لهذا الوطن املنكوب، عانينا كثي��راً من القوميني 
والشوفينيني )عربا وكوردا وتركمانا و..( منذ والدة اجلمهورية 
األول��ى حت��ى يومن��ا ه��ذا، حيث تعق��د املش��هد أكثر بعد 
صع��ود جنم الطائفيني، فهم جميعاً ال يجيدون؛ غير وظيفة 
تس��ميم األج��واء وه��دم كل جس��ور التعاي��ش والثقة بني 
شعوبه. التجربة احلالية مع كل ما رافقها من عيوب وعسر 
في التحول صوب عراق احتادي دميقراطي، هي خيارنا املشترك 
وخشبة خالصنا اجملربة، وسنخسر جميعاً إن فرطنا مبا أتاحته 
لنا من فرص كبيرة إلعادة البناء على أساس وطيد من الثقة 
املتبادلة واملصالح املش��تركة. لن يحصل الش��عب الكوردي 
على أي مكسب من تأجيج روح العداء للشعوب األخرى، وما 
حصدناه برفقة الشوفينيني العرب ورسالتهم اخلالدة، حفر 
أخاديد عميقة ومؤملة في تأريخ العراق احلديث، نحن بحاجة 
لزعامات تعيد ترميم عالقات الثقة وروح التعايش السلمي 
واالحت��رام املتبادل بني س��كان الع��راق من ش��تى الرطانات 
واألزي��اء، ال زعامات تعي��د تدوير خطاب��ات الكراهة واألحقاد 
املتبادل��ة، والتي ل��م جنني منها غير هذا ال��ركام الهائل من 
احلرائ��ق واخلراب. طريق الدميقراطي��ة وحرية تقرير املصير، له 
ش��روطه ومتطلباته البعيدة عن قي��م املتعصبني وضيقي 
األفق واملغامرين وجتار احلروب، ممن يضعون مصاحلهم الفئوية 
واألسرية الضيقة فوق كل اعتبار. وسكان كردستان باخلبرة 
الهائل��ة الت��ي امتلكوه��ا والتج��ارب املريرة التي عاش��وها 
س��يعيدون ترتيب هرم األولويات بعيداً ع��ن بورصة املزوادات 

في بازار احللم القومي ومشتقاته..    

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

م��ن ل��م يج��رب تربي��ة 
حي��وان ف��ي بيت��ه، ف��ال 
ميكن ان يشعر مبعنى ان 
يفق��د أحد م��ا كلبه، او 
بها  اعتنى  الت��ي  قطته 
مدة من الزمن، ويفقدها 
بع��د ذل��ك، وف��ي ه��ذا 
الشأن فقد خسر املمثل 
الشهير توم هاردي كلبه 
ال��ذي عثر عليه  "وودي" 
ع��ام 2011 على الطريق 
السريع في بيكتري، في 
تصوير  خ��الل  جورجي��ا، 
ت��وم  "لولي��س".  فيل��م 
صفحت��ه  عل��ى  كت��ب 

على أحد املواقع أن وودي 
املق��رب،  صديق��ه  كان 
وعاشا الكثير معا، وكان 
مالك��ه. وعب��ر أيضاً توم 
للكلب،  عائلته  عن حب 
وعن م��دى حزنهم على 

فقدانه.

الكبي��ر  الفن��ان  أعل��ن 
رياض اخلولي أنه س��عيد 
املش��اهدين  فعل  ب��ردود 
عن دوريه في مسلس��لي 
ومسلس��ل   ، "اجلماعة" 
"وض��ع أمن��ي"، موضحا 
أن��ه عل��ى الرغ��م من أن 
مشاهده كانت قليلة في 
 ،"2 "اجلماعة  مسلس��ل 
باالشتراك  أنه س��عد  إال 
في هذا العمل ألس��باب 
عدة، وأول سبب أنه عمل 
قصة  يحك��ي  ملحم��ي 
جماعة اإلخوان املسلمني، 
وم��ا حاولوا القيام به في 
مص��ر، مؤكدا أنه ش��رف 
ألي فنان االش��تراك فيه، 

أما الس��بب الثاني يرجع 
ألن��ه عم��ل م��ن تألي��ف 
الكبي��ر وحي��د  الكات��ب 
حام��د، وس��بق ان قدمه 
في مسلس��ل "العائلة" 
جماع��ة  أمي��ر  دور  ف��ي 
اجلمهور  ولف��ت  إرهابية، 
إلي��ه، مبيًِّن��ا أن حامد له 

مكانة خاصة في قلبه.

كشفت مادلني أّنها بصدد 
إط��الق أغنيتها العراقية 
في  "خانون��ي"  اجلدي��دة 
عيد الفط��ر، إضافة إلى 
أغني��ة خليجي��ة بعنوان 
"خطبون��ي" م��ن دون أن 
حتدد موعداً إلصدارها في 

األسواق.
مادلني أعلن��ت أّنها على 
إل��ى  للع��ودة  اس��تعداد 
التمثيل، بشرط أن يتوّفر 
النص والظروف املناسبة، 
وأضاف��ت قائل��ًة: "بع��د 
جناحي في التمثيل مبصر، 

يقولون ل��ي املنتجني في 
خس��روني،  أّنهم  لبن��ان 
وه��ذا غي��ر صحي��ح، أنا 
للتمثيل  اس��تعداد  على 
في لبنان، لو توّفر العمل 

املناسب".

توم هاردي

مادلين مطر

رياض الخولي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
أقام منتدى االعالمي��ات العراقيات، 
وضم��ن برنامج مش��روع ش��هرزاد، 
وبالتعاون مع االحت��اد العربي للمرأة 
املتخصص��ة، وحتال��ف ق��رار 1325، 
والعي��ادة القانونية ملركز ش��هرزاد، 
ن��دوة ثقافي��ة حول مقت��رح تعديل 
قانون األحوال الش��خصية، بحضور 
ع��دد كبي��ر م��ن منظم��ات اجملتمع 
املدني، ووس��ائل االع��الم، وعدد من 

الناشطني املدنيني.
أقيمت الندوة على قاعة االجتماعات 
في املركز الثقافي النفطي، وأدارتها 
اإلعالمية اسيل البياتي، التي قدمت 
نبذة عن مشروع شهرزاد، ونشاطاته 
الس��ابقة ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات، 
ثم تركت احلديث لرئيس��ة املنتدى، 
اإلعالمية نب��راس املعموري، وبدورها 
قدمت باقات من الش��كر واالمتنان 
لكل احلضور، ول��كل من تواصل في 
دعم نشاطات املنتدى، مؤكدة على 
إص��رار املنت��دى بكل األعض��اء على 
مواصل��ة العمل م��ن أج��ل العراق 

ونس��ائه، معرجة ف��ي حديثها على 
مشروع شهرزاد، وبرنامجه الثقافي، 
واخلدمي، واملدني، الذي شمل عدد من 
ال��ورش الثقافية، وال��دورات لتوعية 
شرائح كبيرة من اجملتمع، إضافة الى 
انتاج املنتدى لفيلم خاص عن قانون 
األحوال الشخصية اجلعفري، وزواج 
القاصرات، ال��ذي عرض في عدد من 
املناسبات في بغداد ومصر، وختمت 
كلمتها بحاجتنا ال��ى اخلروج ببيان 
رس��مي يدين مثل هذه االجتهادات 
الطارئ��ة على القوان��ني، وما يطرح 

من قرارات داخل البرملان.
الندوة تضمنت أربع��ة اوراق بحثية 
للنائب��ة رزان الش��يخ، وعض��و جلنة 
والي��ت  والس��ت  البرملاني��ة،  امل��رأة 
كوركي��س عض��و جلنة ق��رار 1325، 
والس��ت فاتن��ة باب��ان رئيس��ة فرع 
احت��اد املرأة املتخصصة ف��ي العراق، 
ملنت��دى  القانوني��ة  واملستش��ارة 
الدكت��ورة  العراقي��ات  اإلعالمي��ات 

بشرى العبيدي.
 وقدم��ت النائبة رزان الش��يخ ورقة 

بحثية ح��ول مقترح تعدي��ل قانون 
األحوال الش��خصية مؤكدة:" انها 
قضية غاية باألهمية، وخطرة على 
اجملتم��ع العراقي فيما ل��و مت متريرها، 
لألس��ف هناك م��ن يح��اول العودة 
بنا ال��ى عصور قدمي��ة جتاوزناها من 
عقود، وقانون األحوال الشخصية، مت 
العم��ل عليه منذ عام 1958، واليوم 
يحاول البعض جت��اوزه، واللجوء الى 

محاك��م خاص��ة باملذاه��ب، وإلغاء 
فق��رة محاس��بة م��ن يعق��د خارج 
احملكم��ة! وه��ذا يلغ��ي دور احملاك��م 

العراقية.
بعدها ش��اركت الست واليت عضو 
خاص��ة  بورق��ة   ،1325 ق��رار  جلن��ة 
حول تع��ارض مقت��رح تعديل قانون 
األح��وال الش��خصية، م��ع اخلط��ة 
الوطني��ة العراقي��ة لتنفي��ذ ق��رار 

1325، مؤكدة ان اخلطة عراقية جدا، 
وليس هناك أي تدخل خارجي فيها، 
معرجة في حديثه��ا على تفاصيل 
القرار:"اعترف��ت األمم املتح��دة ف��ي 
عام 2000 عب��ر مجلس األمن، ليس 
فق��ط بالتأثير اخلاص للنزاعات على 
النس��اء، ولك��ن أيض��ا باحلاجة إلى 
بكونهن صاحبات  النس��اء  تضمني 
مصلح��ة نش��طة ف��ي مج��ال درء 

الصراعات وحلها. 
واصدر مجلس االمن قراره رقم 1325 
بش��أن املرأة، السالم واألمن، مشددا 
عل��ى احلاجة إلى: مراعاة خصوصية 
عملي��ات  ف��ي  وإش��راكها  امل��رأة، 
احلفاظ عل��ى األمن، وبناء الس��الم، 
وخصوصا ف��ي املناطق املتضررة من 
النزاع، وتوعية قوات حفظ الس��الم، 
والش��رطة، والس��لطة القضائي��ة 
بخصوصية املرأة في الصراع، واتخاذ 
تدابير لضم��ان حمايته��ا، وااللتزام 
بحقوق اإلنس��ان للنساء والفتيات، 
وتأمني االحتياجات اخلاصة للنس��اء 
والفتي��ات في النزاع��ات، أيضا دعم 

املراقب��ني  مج��االت  ف��ي  امل��رأة  دور 
املدني��ة،  والش��رطة  العس��كريني، 
واإلنسانية، ومراقبي حقوق اإلنسان، 
ولتنفي��ذ هذا الق��رار، يتع��ني على 
الدول األعضاء وضع وتنفيذ خطط 
العمل الوطنية بهذا الش��أن، فمن 
أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار 
حتى اآلن، س��وى 21 عض��و في األمم 

املتحدة".
وتواصلت األوراق البحثية للضيفات، 
لتتح��دث الس��ت فاتنة باب��ان حول 
االثار النفس��ية الت��ي يتركها مثل 
هذا التعديل عل��ى القانون، واهمية 
االلتزام بقانون األحوال الش��خصية 
لع��ام 1958، ام��ا الدكتورة بش��رى 
اجلان��ب  عل��ى  فرك��زت  العبي��دي، 
القانون��ي م��ن املوض��وع، وكيف ان 
أي تعدي��ل مي��رر م��ن البرمل��ان، يجيز 
زواج القاصرات بحج��ة اللجوء الى 
احملاك��م املذهبي��ة، يعد خرق��ا ملواد 
الدس��تور، وختمت الندوة ببيان وقع 
عليه احلضور يرفض مقترح التعديل 

حرصا على إنسانية املرأة واجملتمع.

ندوة لمنتدى اإلعالميات العراقيات حول مقترح تعديل قانون األحوال الشخصية

جانب من الندوة

الصباح الجديد - وكاالت:
افتت��ح ف��ي إمارة الش��ارقة مع��رض "روائ��ع اخملطوطات 
املغربية" الذي يجمع أكثر من 30 مخطوطة نادرة لنسخ 
من املصحف الش��ريف، وكتب الت��راث العربي، ومؤلفات 
علماء املس��لمني في الفقه، والتشريع، واللغة، والعلوم، 

وذلك في مبنى مكتبة الشارقة العامة.
وض��م املعرض الذي تس��تمر فعالياته حتى نهاية ش��هر 
رمضان املبارك، مقتنيات من عدد من املكتبات، واملتاحف، 
ودور الكتب الش��هيرة في املغرب، من بينها خزانة اجلامع 
الكبي��ر مبكن��اس، واخلزان��ة العامة واحملفوظ��ات بتطوان، 
وخزانة ابن يوسف مبراكش، وخزانة القرويني بفاس، إضافة 

إلى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية.
وم��ن ب��ني اخملطوط��ات الت��ي احتواها املع��رض مصحف 
ش��ريف األخضر، ومصحف ش��اطبة، ومصحف ربعة أبو 

احلسن املريني.
كما تضمن املع��رض مخطوطات في احلديث الش��ريف، 
واملدي��ح النبوي، والفق��ه، والتاريخ، والعل��وم الطبيعية، 

وغيرها من اخملطوطات واملؤلفات النادرة.
ويه��دف املع��رض الذي تنظم��ه كل من هيئة الش��ارقة 
للكت��اب، ووزارة الثقافة واالتصال ف��ي اململكة املغربية، 
إلى إبراز غنى املوروث العربي واإلس��المي، وإجنازات األولني 
في البح��ث، واجلمع، والتأليف، إضافة إل��ى تعزيز التبادل 

الثقافي املشترك.

معرض لنسخ نادرة من المصحف 
الشريف والمخطوطات في الشارقة

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة منى 
زكي أنه��ا تتابع أعمال 
عموم��ا،  رمض��ان 
م��ا  أن  موضح��ة 
مسلس��ل  جذبه��ا 
منه��ا"  "هربان��ة 
ياس��مني  للفنان��ة 
أن  مبيِّنة  العزيز،  عبد 
طبًقا  قدمت  ياسمني 

درامًي��ا دس��ًما، ع��وَّض غيابها عن 
التليفزيون سنوات طويلة، مشيرة 
الى أن ياس��مني اخت��ارت عددًا من 
الشخصيات املتنوعة لتسعد بها 
اجلمه��ور، وأكدت أنها تابعت عددا 
من األعمال األخرى منها "عفاريت 
عدلي ع��الم"، معربة عن إعجابها 
بالفنان��ة غ��ادة ع��ادل، والفنان��ة 
الكبيرة هالة صدقي في جرأتهما 

في العمل.

وأضافت في تصريح إلى احد املواقع 
الفني��ة، أن الفنانة صابرين قدمت 
دور زين��ب الغزالي عل��ى نحو رائع، 
وبخاصة مع تركيب طقم أس��نان 
للوق��وف على الش��كل املناس��ب 
للدور، وع��ن إعالن األطف��ال الذي 
جمع الكثير من النجوم، أوضحت 
أن ه��ذا اإلعالن كان حقيقيا، وكان 
اللع��ب ال��ذي جمع ب��ني الفنانني 
واألطف��ال حقيقًي��ا، وأردنا أن نعبِّر 

عن حبنا لهؤالء األطفال على نحو 
إيجابي، واحلمد هلل احلب الذي كان 

في التصوير ظهر للناس. 
وعن مشاريعها املقبلة أشارت أنها 
تفكر جيدا في خوض جتربة درامية 
جديدة خالل الع��ام املقبل، مبيِّنة 
أنه م��ن املمكن أن يك��ون تاريخيا، 
ويُذك��ر أن آخر عم��ل للفنانة منى 
زكي كان مسلسل "أفراح القبة"، 

و فيلم "من 30 سنة".

منى زكي ُتعلن رأيها في الدراما
 الرمضانية وتبيِّن حقيقة إعالن السرطان

بغداد - الصباح الجديد:
استقبلت سعادة سفيرة جمهورية العراق 
في عمان الس��يدة صفية طالب السهيل، 
ي��وم االربعاء ٢٤ اي��ار ٢٠١٧ الدكتور   لهب 
عطا عب��د الوهاب، وهو من الش��خصيات 

العراقية البارزة املقيمة في االردن.
وناقشت سعادة السفيرة خالل اللقاء مع 
الدكت��ور عطا عبد الوه��اب القضايا التي 
تصب في خدمة ابناء اجلالية العراقية في 

عمان، والقضايا ذات االهتمام املشترك.
م��ن جانبه أهدى الدكت��ور لهب عطا عبد 
الوهاب سعادة السفيرة كتابه الذي يحمل 
عن��وان "اوراق بترولية"، تثميناً منه لدورها 

الوطني بخدمة ابناء اجلالية العراقية.
يذكر ان الدكتور لهب عطا عبد الوهاب هو 
جنل اول س��فير للعراق في اململكة االردنية 
الهاش��مية بعد الع��ام ٢٠٠٣، والدته هي 
الس��يدة بتول النائب، التي تعد واحدة من 

أبرز الناش��طات في مجال دعم املثقفات، 
وكب��ار الش��خصيات النس��وية الوطنية، 
والتي عمل��ت على تأس��يس "ملتقى يوم 
األحد" في العاصم��ة االردنية في منزلها، 
وال��ذي كان يق��دم مس��اعدات إنس��انية 

ومعنوية كبيرة ألبناء اجلالية العراقية.

بغداد - الصباح الجديد:
تضامناً مع حملة "كت��اب من أجل املوصل" 
التي تنظمها شبكة اإلعالم العراقي، إضافة 
ال��ى ان "الصباح اجلدي��د" خصصت ملحقا 
كامال للتش��جيع على تلك املبادرة، فقد بادر 
الشاعر فوزي األتروش��ي وكيل وزارة الثقافة 
والس��ياحة واالثار الى إثراء ايام شهر رمضان 
املب��ارك، بس��لة غ��ذاء فكرية تس��هم مبحو 
آث��ار "داع��ش" اإلرهابي من أج��واء املوصل أم 

الربيع��ني قائ��ال: "اتفقت م��ع داري اجلواهري 
وعدنان، في شارع املتنبي، على إهداء عدد من 
آخر اإلصدارات للكتب واجملالت التي أصدرتها 
املطابع العراقية، جلامع��ة املوصل عن طريق 
الش��بكة، ف��ال ش��يء أمضى س��الحاً لدحر 
ظالمي��ة عصاب��ات "داعش"، فم��ا أقبحهم 
وهم يحملون مش��روع امل��وت والتخلف، وما 
أجملنا ونحن ندش��ن مشروع البناء واإلعمار 

والتنوير".

بغداد- خاص:
أطلق مؤخ��راً هاتف نوكيا األس��طوري 
األكثر ش��عبية 3310 في العراق سابقاً، 
عبر سلس��لة من متاجر التجزئة، والذي 
يع��رف جيله الق��دمي محليا ل��دى أغلب 
"الطابوگة"  العراقي��ني بتس��مية 

نظراً لصالبته.
وق��ال باتريك ح��رب، مدير 
شركة HMD Global في 
الش��رق املتوسط وإيران، 
إن "هات��ف نوكيا 3310 
أحد هواتف نوكيا األكثر 
شهرة على مر األوقات، 
ومن خالل إعادة إحيائه، 
دم��ج  الش��ركة  أرادت 
نوكي��ا  هوات��ف  إرث 
م��ع تصاميم عصرية 

ومبتكرة".
ال  "نح��ن  وأض��اف: 
نقدم فقط تصميما 
استثنائيا، ولكن مع 
ه��ذا اإلط��الق، مننح 
املوثوقي��ة،  زبائنن��ا 
واملتانة، والسالسة، 
وجترب��ة خالي��ة من 

املتاعب".
الهاتف،  ويجم��ع 
م��ا ب��ني البراع��ة 
 ، ئق��ة لفا ا
والتصميم املميز، 
ومي��زات الترفيه 
مبا  االستثنائية، 

ميكن املستخدم من اس��تعمال الهاتف 
بطريقته اخلاصة.

يتمي��ز الهات��ف بنحافته، وخف��ة وزنه، 
ومتانت��ه الت��ي ال مثيل له��ا، ومن خالل 
ف��إن  في��ه،  املتوف��رة  التقني��ة  املي��زات 
الهاتف، الذي يعد األكثر مبيعاً، يعكس 
التطور العص��ري، وامليزات التكنولوجية 

املتطورة.
ويش��تمل الهاتف على خصائص فريدة 
متنوعة، أبرزها وق��ت محادثة حيث ميتد 
ملدة 22 ساعة، ومدة استعداد ملدة شهر، 
ويتسم الهاتف بتصميم حديث يحتوي 

على أحدث التقنيات املواكبة للعصر.
ويوف��ر الهات��ف للمس��تخدم، إمكانية 
احلدي��ث طيلة الي��وم، والتق��اط الصور، 
واالس��تماع إل��ى املوس��يقى، فضال عن 
األكث��ر  "الثعب��ان"  بلعب��ة  االس��تماع 
ش��عبية، من دون أن يتوقف الهاتف عن 

الشحن.
وسيتم طرحه بأربعة ألوان، هي األحمر، 
واألصف��ر الالمع��ني، فض��ال ع��ن األزرق 

الداكن، والرمادي غير الالمع.
وم��ن أب��رز مواصفات��ه التقني��ة، متوفر 
مع ش��ريحة واحدة، وأيضاً مع ش��ريحة 
مزدوج��ة، وبأش��كال متنوعة )ش��ريحة 
املايكرو(، مع سلس��لة برامجيات نوكيا 

+30، فضال عن إمكانية.
 ،AV وراب��ط   ،USB مبايك��رو  االتص��ال 
وبلوت��وث، أم��ا الكامي��را فه��ي بقدرة 2 
ميغابيكس��ل، مع فالش ليد، وإمكانية 
تشغيل MP3 لغاية 51 ساعة، وتشغيل 

راديو أف أم لغاية 39 ساعة.

السفيرة السهيل تستقبل لهب عطا عبد 
الوهاب وتبحث قضايا الجالية العراقية

سلة رمضانية زادها المعرفة والكتاب

عودة جهاز نوكيا 3310 األسطوري 
لألسواق العراقية من جديد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

