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بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مص��در برملان��ي، أم��س الثالثاء، 
بأن مجل��س النواب صوت على رفض 
اقلي��م كردس��تان، مبينا  اس��تفتاء 
ان البرمل��ان ال��زم رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي باتخاذ جمي��ع التدابير التي 

حتفظ وحدة العراق.
وق��ال املص��در في تصري��ح صحفي، 
إن "مجل��س الن��واب ص��وت بغالبية 
مطلقة بجلس��ة، اليوم، على رفض 
استفتاء اقليم كردستان"، الفتا الى 

ان "النواب الكرد لم يصوتوا".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "البرملان إلزام 
رئي��س الوزراء باتخاذ جمي��ع التدابير 
الت��ي حتف��ظ وح��دة الع��راق والبدء 
بحوار جاد ملعاجلة املس��ائل العالقة 

بني بغداد واإلقليم".
كم��ا أفاد املص��در بأن الن��واب الكرد 

انسحبوا من جلسة البرملان.
الك��رد  "الن��واب  إن  املص��در،  وق��ال 
انس��حبوا من جلس��ة البرملان التي 

عقدت، اليوم، وغادروا القاعة".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
"ه��ذا  أن  اس��مه،  ع��ن  الكش��ف 
عل��ى  احتجاج��اً  ج��اء  االنس��حاب 
التصويت على رفض استفتاء إقليم 

كردستان".
من جهتها عّدت عّدت نائبة كردية، أن 
قرار البرملان برفض استفتاء كردستان 
غير ملزم للجهات التنفيذية، واصفة 
اي��اه بقرار "اس��قاط فرض" ال س��ند 

قانوني له.
وقال��ت اش��واق اجل��اف ف��ي تصريح 
صحف��ي، إن "ق��رار البرمل��ان برفضه 
اجراء االس��تفتاء في كردس��تان غير 
التنفيذية"، مش��يرة  للجهات  ملزم 
الى أن��ه "ال يتع��دى كونه اس��قاط 
ف��رض ودعاي��ة انتخابي��ة مبكرة من 

قبل بعض االطراف".
واضافت أن االطراف التي صوتت على 
رفض االستفتاء ارادوا "ايصال رسالة 
الى الشارع بانهم اعطوا موقفا جتاه 
االس��تفتاء"، ع��ادة الق��رار "انتهاكا 
للدس��تور ومخالف للمواد 3 و5 و46 
من��ه الت��ي نص��ت على ان��ه الميكن 
تقييد احلق واحلريات اال بقانون بشرط 
ان ال ميس ه��ذا القانون جوهر احلقوق 

واحلريات".
وفي س��ياق متصل أك��د النائب عبد 
الس��الم املالك��ي، أمس الثالث��اء، ان 
ثالث��ة ن��واب رفع��وا دع��وى قضائية 

لرفض استفتاء اقليم كردستان.
تتمة ص3

البرلمان يرفض استفتاء كردستان ويلزم
العبادي باتخاذ جميع التدابير لحفظ وحدة العراق

مجلس النواب يصوت برفض االستفتاء "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد رئيس بعث��ة االمم املتح��دة في 
الع��راق ي��ان كوبيت��ش، خ��الل لقائه 
برئيس الوزراء حي��در العبادي، موقف 
االمم املتحدة الثاب��ت والداعم لوحدة 
الع��راق، فيما اك��د ان اولوية التركيز 

هو احلرب ضد االرهاب.
وقال مكتب العب��ادي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد"، ان "رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي استقبل مبكتبه 
الي��وم، رئيس بعث��ة االمم املتحدة في 
العراق ي��ان كوبيتش، مبينا انه "جرى 
خالل اللقاء بحث احلرب على عصابات 
املتحقق��ة،  واالنتص��ارات  داع��ش، 

واكم��ال حترير بقي��ة االراضي، اضافة 
الى االوضاع السياسية في العراق".

وج��دد كوبيتش خ��الل البيان "تأكيد 
موقف االمم املتح��دة الثابت والداعم 
لوح��دة الع��راق واس��تقراره واهمية 
احلوار واولوية التركيز على احلرب ضد 

االرهاب".
واك��د رئي��س بعث��ة االمم املتحدة في 
25 اب  ي��ان كوبيت��ش، ف��ي  الع��راق 
املاضي، لرئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
موق��ف االمم املتح��دة الداعم لوحدة 
العراق ونظام��ه الدميقراطي االحتادي، 
فيما اش��ار ال��ى معارضتها إلضعاف 

وحدته وتقسيمه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس تي��ار احلكم��ة الوطني ان 
التيار يسعى لتغيير املناخ السياسي 

في العراق".
وذك��ر بي��ان ملكتبه تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه ان السيد عمار 
احلكي��م "ت��رأس اجتماع��ا للمكتب 
للتيار، وش��هد مناقش��ة  التنفيذي 
وض��ع احملافظ��ات واملكات��ب املركزية 
فيه والهي��كل النهائي لتيار احلكمة 
الوطن��ي واملناس��بات املليونية التي 
يس��تعد التي��ار الحيائها في ش��هر 

محرم احلرام".
وجدد الس��يد عمار احلكيم "تأكيده 
على خدمة الن��اس انطالقا من مبدأ 

تي��ار احلكم��ة تي��ار اخلدمة وش��عار 
ان  نس��تحق  ال  نخدم��ه  ال  ش��عب 
منثله" داعياً "أبناء التيار الى التركيز 
للميدان  والن��زول  على مش��روعهم 
واالستماع الى شكوى الناس والعمل 

على تذليلها".
وأك��د ان "تي��ار احلكمة تي��ار وطني 
ويسعى لتغيير املناخ السياسي في 
العراق من خالل اشراك جميع املكونات 
في قراره السياسي ومتثيله" مشيرا 
الى ان "الهوية الوطنية اجلامعة هي 
احلل األمثل إلخراج العراق من أزماته 
واالقتصادية  والسياس��ية  االمني��ة 
وتشكيل حكومة األغلبية الوطنية 

الالقصائية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معصوم في قصر السالم ببغداد 
س��فير  الثالث��اء  ام��س  صب��اح 
اإليرانية  اإلس��المية  اجلمهوري��ة 

لدى العراق إيرج مسجدي.
اللق��اء  خ��الل  معص��وم  وأك��د 
تلق��ت  رئاس��ي  بي��ان  بحس��ب 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه 
"عل��ى عم��ق عالق��ات الصداقة 
والتعاون التي تربط العراق وايران، 
مش��ددا على ضرورة توسيع أطر 
التع��اون املش��ترك ف��ي جمي��ع 

امليادين".
كما عب��ر الرئي��س معصوم "عن 
االمتنان للجمهورية االس��المية 
على مواقفها الداعمة للش��عب 
العراقي خصوص��ا في حربه ضد 

داعش االرهابي".
ب��دوره جدد الس��فير مس��جدي 
موق��ف اي��ران املس��اند للع��راق، 
العم��ل  تعزي��ز  وحرصه��ا عل��ى 
املش��ترك ب��ني البلدي��ن اجلاري��ن، 
مشيرا إلى اهمية فتح آفاق أوسع 
للتعاون بينهما، خدمة للمصالح 

املشتركة لشعبي البلدين".

معصوم: ممتنون لدعم إيران 
للعراق في حربه على داعش

األمم المتحدة تجدد التأكيد على 
موقفها الثابت والداعم لوحدة العراق

الحكيم يؤكد سعي تيار الحكمة 
لتغيير المناخ السياسي

وفود أميركية إيرانية تركية تزور اإلقليم
للتشديد على ضرورة تأجيل االستفتاء

العمل: تشريع قانون مكافحة االتجار 
بالبشر سيحد من ظاهرة التسول 23

متابعة الصباح الجديد:
تقدمت 18 والية أميركية بدعوى 
ضد قرار اتخذه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بإنهاء برنامج يحمي 
املهاجرين الش��باب الذين وصلوا 
إل��ى الواليات املتح��دة بنحو غير 
قانوني وهم أطفال، من الترحيل.

وقامت واليات مينيسوتا وماريالند 
ومني إضافة إلى كاليفورنيا، برفع 
الدعوى يوم االثن��ني املاضي، بعد 
رفع 15 والي��ة أميركية إلى جانب 
)واش��نطن  كولومبيا  مقاطع��ة 
قضائي��ة  دع��وى  العاصم��ة( 

مماثلة األس��بوع املاض��ي رداً على 
خط��ط للتخل��ص التدريجي من 
برنام��ج "العمل املؤجل للوافدين 
اختص��اراً  املع��روف  األطف��ال" 

ب�"داكا".
وق��ال املدعي الع��ام لكاليفورنيا 
كزافييه بيسيرا في بيان تناقلته 
وس��ائل إعالم أميركية واطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د": "في 
ندعمه��م  ال  نح��ن  كاليفورني��ا 
ونقدرهم فحسب، ولكن نكافح 
م��ن أجلهم، ومن امله��م أن نعيد 

األمر إلى صوابه".

وأضاف "لن نسمح لدونالد ترامب 
أن يهدم حياة املهاجرين الشباب 
الذي��ن جعل��وا كاليفورنيا وبالدنا 

أكثر قوة".
وس��مح البرنامج لنحو 800 ألف 
من الش��باب بالبقاء في الواليات 
الدراس��ة  أو  والعم��ل  املتح��دة 

فيها.
وف��ي الدع��وى األخي��رة، دفع��ت 
الوالي��ات األرب��ع ب��أن إدارة ترامب 
األميرك��ي  الدس��تور  انتهك��ت 
إلغاء  بق��رار  االحتادية،  والقوان��ني 

"داكا".

وكان ترامب قال إن البرنامج الذي 
وضعه س��لفه باراك أوباما يخرج 
عن نطاق الصالحيات الرئاس��ية، 
ودع��ا الكونغرس إل��ى النظر في 
تلك املسألة خالل األشهر الستة 

املقبلة.
وق��ال الرئيس في وق��ت الحق إنه 
س��يعيد النظر ف��ي البرنامج إذا 
لم يتخذ الكونغرس إجراء، لكنه 
قال إنه يعتقد أن الكونغرس يريد 
أن يهت��م بالوضع وأن��ه ال يعتقد 
أن م��ن الض��روري اتخ��اذ إجراءات 

إضافية.

18 واليًة أميركيًة تقاضي الرئيس ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة الصحة، امس الثالثاء، 
م��ا مت تداول��ه عبر بع��ض مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ووس��ائل 
االع��الم االخ��رى ح��ول حص��ول 

حاالت طاعون.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الصحة، سيف البدر في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
منه، إن��ه "وبالتواصل مع اجلهات 
والدوائ��ر املعنية تبني عدم حدوث 
اي حالة من الوفيات اخلاص مبرض 
الطاعون"، مش��يراً إل��ى ان "هذا 
املرض انقرض من وقت طويل في 
العراق ولم تسجل دوائر الصحة 
س��واء في بغ��داد او احملافظات اي 

حالة اصابة في عموم البالد".
وأض��اف ان "وزارة الصح��ة تنفذ 
حمالت مكثف��ة ملكافحة نواقل 
ومتابع��ة  وباش��راف  األم��راض 
م��ن قبل مرك��ز الس��يطرة على 

االمراض االنتقالية".

م��ن جهت��ه، ق��ال مدي��ر مرك��ز 
االم��راض  عل��ى  الس��يطرة 
عبداالئم��ة،  صب��اح  االنتقالي��ة 
باالش��راف  مس��تمر  "املرك��ز  إن 
اخلاص��ة  الف��رق  جمي��ع  عل��ى 

مبكافح��ة نواق��ل االم��راض ف��ي 
ش��عب الس��يطرة على االمراض 
حم��الت  وتنظي��م  االنتقالي��ة 
مس��تمرة وباالخص ف��ي املناطق 
التي مت ذكرها في جانب الرصافة 

ومنطق��ة الس��عدون والبتاوي��ن 
بنح��و خ��اص وكان اخره��ا اليوم 
قيام فريق من ش��عبة السيطرة 
عل��ى االمراض االنتقالي��ة بأجراء 
حملة مكثفة ملكافحة القوارض 

ف��ي منطق��ة البتاوي��ن ومت توزيع 
الطعوم الس��مية وكذلك تعفير 

جحور القوارض في املنطقة". 
واك��د، ان "ه��ذه االج��راءات التي 
السيطرة  يس��تخدمها ش��عبة 
عل��ى االم��راض االنتقالي��ة ه��ي 
للح��د وتقليل انتش��ار القوارض 
والس��يما ان كل اثنى من القارض 
تول��د في الس��نة م��ن 600-500 
في س��نة مما يصعب الس��يطرة 
علي��ه، فضال عن وج��ود بيئة غير 
جيدة من خ��الل تكدس النفايات 
وقدم ش��بكة اجملاري التي تسهم 
في انتش��ار الق��ارض وغيرها من 
االس��باب التي تصعب السيطرة 

عليها" .
تهي��ب  "ال��وزارة  أن  إل��ى  ون��وه 
االجن��رار خلف  باملواطن��ني ع��دم 
اإلش��اعات املغرض��ة التي تهدف 
الى اش��اعة الذعر ف��ي اجملتمع"، 

مطالبة في الوقت ذاته.
تتمة ص3

"الصحة" تنفي انتشار مرض الطاعون
وتؤكد انقراضه منذ وقت طويل

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
امل��رأة  حماي��ة  دائ��رة  اتفق��ت 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعية، ام��س الثالثاء، مع 
برنام��ج االمم املتح��دة االمنائ��ي 
اه��م  توثي��ق  عل��ى   )UNDP(
الت��ي  واالنته��اكات  القضاي��ا 

تعرضت لها املرأة العراقية بعد 
.2003

وقالت مدير ع��ام الدائرة عطور 
بي��ان  ف��ي  املوس��وي،  حس��ني 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه، ان "التوثي��ق سيش��مل 
ش��رائح متع��ددة من النس��اء 

منها االرام��ل وضحايا االرهاب 
بيانات  قاعدة  املسجالت ضمن 
زيارته��ن  س��يتم  اذ  ال��وزارة 
ف��ي مواق��ع س��كناهن ملعرفة 
مجريات االحداث التي مررن بها 

وتوثيقها".
تتمة ص3

بغداد- أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
أمس الثالث��اء ، عن قتل أكثر من 
30  إرهابي��ا م��ن تنظي��م داعش 
اإلجرامي خ��الل عمليات تطهير 
وتفتي��ش في محافظ��ة االنبار ، 
فيما اشار مجلس قضاء احلويجة 
الى إن ، ت��الل حمرين حتولت إلى 
مخابئ وم��الذات آمنة للدواعش 

الفارين من مناطق القضاء . 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمليات العمي��د الركن يحيى 
رسول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن��ه "في أثناء 
عملي��ات التطهي��ر والتفتي��ش 
التي تقودها قطعات من اجليش 
بالغط��اء  واملس��نودة  العراق��ي 
اجل��وي العراقي املتمث��ل بطيران 

اجليش باجتاه مناطق غربي االنبار 
ومت قتل أكثر من 30 إرهابيا ". 

وأض��اف أن "العمليات أس��فرت 
أيض��اً ع��ن تدمي��ر عجلت��ني و 4 
أحزمة  مضاف��ات حتت��وي عل��ى 
وعب��وات ناس��فة"، الفت���اً إل��ى 
"ه��رب مجموع��ة م��ن عناص��ر 
تنظي��م داع�ش اإلرهاب��ي باجتاه 

الرطبة . 

م��ن جانبه أكد املتحدث باس��م 
غس��ان  العش��ائري  احلش��د 
أن   ، الثالث��اء  أم��س  العيث��اوي، 
معرك��ة حتري��ر مناط��ق غرب��ي 
محافظ��ة األنب��ار من س��يطرة 
تنظيم داعش اإلرهابي س��تكون 
سريعة وخاطفة ، فيما لفت إلى 
، مشاركة احلشد العشائري في 

املعركة. 

لصحيف��ة  العيث��اوي  وق��ال 
"جمي��ع  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
األجهزة األمنية في االس��تعداد 
الت��ام لتحري��ر مناط��ق )القائم 
وعنه وراوة( والقيادات العسكرية 
تنتظ��ر انط��الق س��اعة الصفر 
م��ن قب��ل القائد الع��ام للقوات 
املس��لحة حيدر العبادي"، مبيناً 
أن "املعركة ستنطلق في القريب 

العاجل وبنحو مفاجئ وستكون 
س��ريعة وخاطف��ة لوقوعها في 

مناطق صحراوية مفتوحة". 
وأكد أن "أبناء العش��ائر واحلشد 
دور  العش��ائري س��يكون له��م 
ف��ي  األمني��ة  للق��وات  س��اند 
عملي��ات حتري��ر مناط��ق غرب��ي 

األنبار ومسك األرض". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تقتل 30 إرهابيًا في أثناء عمليات دهم وتفتيش غربي األنبار
مصادر تشير إلى هرب جماعي لعناصر "داعش" من الحويجة

العراق واألمم المتحدة يتفقان على توثيق انتهاكات ضد النساء

بغداد- وعد الشمري:
أك��دت فصائ��ل تابعة للحش��د 
أن  الثالث��اء،  أم��س  الش��عبي، 
انتشرت في  البيش��مركة  قوات 
مناط��ق ط��وز خرمات��و التابع��ة 
حملافظة صالح الدي��ن، الفتة إلى 
ان الغرض من ذلك الضغط على 
اعضاء االدارة احمللي��ة التخاذ قرار 
انفصال  باملشاركة في استفتاء 
اقلي��م كردس��تان ع��ن الع��راق، 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  مطالب��ة 
باص��دار ق��رار يتضم��ن التدخل 

لتخليص اهالي القضاء من هذا 
التصعيد اخلطير.

املكتب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
احل��ق  اه��ل  السياس��ي حلرك��ة 
محمود الربيعي في تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "قطعات 
كبي��رة من ق��وات البيش��مركة 
دخلت ليلة أمس االول إلى قضاء 
طوز خرماتو في محافظة صالح 
الدين، وانتشرت في املناطق التي 

تعاني من فراغ امني".
وأضاف الربيعي أن "غرض تواجد 

هذه القوات لفرض ارادة سياسية 
معينة وم��ن أجل اجب��ار اعضاء 
مجلس القض��اء على التصويت 
لصالح قرار اقامة االستفتاء مع 
اقليم كردس��تان واالنفصال عن 

العراق".
وأش��ار إلى أن "القي��ادة الكردية 
س��يناريو  تك��رار  م��ن  تتخ��وف 
قض��اء مندلي ال��ذي رفض اجراء 
االس��تفتاء وبالتالي جاء ارس��ال 
القوات الجبار قضاء طوز خرماتو 
على اتخاذ ق��رار مؤيد لتوجهات 

االقليم".
وأكد الربيع��ي أن "تخوفاً حصل 
لدى اهالي القضاء من االنتش��ار 
غير املسبوق، وأرسلوا مناشدات 
بالتدخل  إلى احلكوم��ة االحتادية 
لوقف اخلرق السافر في شؤونهم، 
الن��واب باخذ  مطالب��اً "مجلس 
زمام املب��ادرة ايضاً للضغط على 
القيادة العامة للقوات املسلحة 
بارسال قطعات امنية على وجه 

السرعة وانقاذ االهالي".
تتمة ص3

البيشمركة ينتشرون في طوز خرماتو إلجباره على المشاركة في االستفتاء
الحشد الشعبي يناشد الحكومة االتحادية بالتدخل الفوري إلنقاذ األهالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظه��ر كتاب رس��مي بعث��ه مدير 
قس��م الرقابة اجلوية في املنش��أة 
العام��ة للطي��ران املدن��ي فاض��ل 
كاطع بدن، امس الثالثاء، الى مدير 
عام املنش��أة أن احلرك��ة اجلوية قد 
تتوقف ف��ي املطارات العراقية بعد 
الساعة الرابعة من عصر اليوم إثر 
إضراب املراقبني اجلويني عن العمل.

وج��اء في الكت��اب ال��ذي حصلت 
"الصب��اح اجلدي��د" على نس��خة 
منه، أن "املراقب��ني اجلويني امتنعوا 
ع��ن أداء واجباته��م ف��ي وح��دات 

برج مطار بغداد الدولي وس��يطرة 
االقت��راب وس��يطرة املنطق��ة، مما 
أجبرن��ا بالعم��ل على وف��ق خطة 
طوارئ مؤقت��ة مت إعدادها من قبل 
قس��م الرقابة اجلوية وبالتعاون مع 

شركة سيركو".
وأش��ار الكتاب الى أن "هذه اخلطة 
إج��راء وقت��ي متكنا م��ن خالله من 
احلف��اظ عل��ى اس��تمرارية احلركة 
اجلوية من��ذ عصر ي��وم أمس وحلد 
اآلن، وق��د أفادت ش��ركة س��يركو 
بأن كوادرهم ال ميكنها االس��تمرار 
بالعم��ل بعد الس��اعة الرابعة من 

عصر ه��ذا اليوم بس��بب عملهم 
لس��اعات طويلة والوصول ألقصى 
ح��د ممك��ن، مما س��بب ب��دء حاالت 
اإلجهاد، علم��ا أن املراقبني اجلويني 
ما زالوا ممتنعني ع��ن العمل وحتى 

إشعار آخر".
واقترح مدير قس��م الرقابة اجلوية 
"تشكيل جلنة فورية تقوم بدراسة 
الوض��ع آني��ا ورف��ع توصي��ات الى 
اجله��ات العلي��ا التخ��اذ اإلجراءات 
األج��واء  غل��ق  بع��دم  الكفيل��ة 
وبالس��رعة  العراقي��ة  واملط��ارات 

املمكنة نظرا حلساسية املوقف".

الحركة الجوية العراقية مهددة بالتوقف 
جّراء إضراب المراقبين الجويين

أحد املستشفيات في العراق "ارشيف"

تقريـر
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

وس��ط توقع��ات بأن تقاط��ع حركة 
التغيير واجلماعة االسالمية جلسة 
بق��رار  املعط��ل  كردس��تان  برمل��ان 
سياس��ي منذ س��نتني ال��ذي اتفق 
الدميقراطي  واحل��زب  الوطني  االحتاد 
عل��ى ع��ودة عق��د جلس��اته غ��دا 
اخلميس 14-9-2017، يش��هد اقليم 
محموماً  كردستان حراكاً سياسياً 
لضمان مشاركة جميع االطراف في 
اجللس��ة التي يتوقع ان تشهد جدال 
واس��عا متهيدا الصدار قانون يشرع 

اجراء االستفتاء في االقليم.
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
اجتماع��ني  الثالث��اء  ام��س  عق��د 
منفصل��ني م��ع احل��زب الدميقراطي 
وحركة التغيي��ر من جهة واجلماعة 
االس��المية والدميقراط��ي من جهة 
اخ��رى، به��دف مناقش��ة واحلصول 
على رد حول مبادرة قدمها ملشاركة 
الق��وى واالطراف السياس��ية كافة 
في اع��ادة تفعي��ل البرمل��ان مقابل 
تبني حزمة ش��املة من االصالحات 
واالدارية  واالقتصادي��ة  السياس��ية 

في االقليم.
وفي ح��ني يصل وف��د أميركي وآخر 
تركي الى االقليم اليوم االربعاء الى 
اربي��ل به��دف مناقش��ة التداعيات 
التي س��يخلفها اجراء االس��تفتاء 
وبينم��ا كان��ت مدين��ة مندلي في 
طالته��ا  الت��ي  املناط��ق  مقدم��ة 
التوترات الطائفية والقومية وعدها 
البع��ض اول مدينة متن��ازع عليها 
يخسرها االقليم، يناقش وفد ايراني 
ي��زور االقلي��م من��ذ يومني برئاس��ة 
قاس��م س��ليماني مع قادة االقليم 
مسألة االس��تفتاء وضرورة تأجيله 
واعط��اء فرص��ة ثاني��ة للح��وار مع 

بغداد.
الرئي��س  مبع��وث  يص��ل  وبينم��ا 
االميرك��ي ف��ي التحال��ف الدول��ي 
للحرب على االرهاب بريت ماككورك 
ورئيس جهاز اخملابرات التركية هاكان 

في��دان ال��ى االقليم الي��وم االربعاء 
لوض��ع االقليم في صورة التداعيات 
الت��ي قد يخلفه��ا اصراره��م على 
اجراء االس��تفتاء في الوقت الراهن، 
تأجي��ل  ض��رورة  عل��ى  والتش��ديد 
اس��تفتاء اقلي��م كردس��تان املزمع 
اج��راؤه في اخلامس والعش��رين من 
أيل��ول اجلاري. وعلى وف��ق معلومات 
اجلديد«  »الصب��اح  حصلت عليه��ا 
من مصادر سياس��ية مطلعة، فأن 
ماكك��ورك س��يرأس وف��داً أميركياً 
رفيع املس��توى، يزور أربي��ل للتأكيد 
على ضرورة تأجيل اس��تفتاء اقليم 

كردستان في الوقت احلالي.
وعلى وفق تلك املصادر املطلعة فأن 
للقيادة  األميركي س��يؤكد  الوف��د 
عل��ى  الكردس��تانية  السياس��ية 
ضرورة التوافق بني أربيل وبغداد حلل 

املشكالت العالقة.

 وكان الس��فير األميركي في العراق 
والقنص��ل  س��يليمان  دوغ��الس 
األميرك��ي الع��ام ف��ي أربي��ل ك��ني 
غروس، قد زارا املقر الرئيسي حلركة 
التغيير في مدينة الس��ليمانية اول 

امس االثنني.
االميرك��ي  الس��فير  ش��دد  حي��ث 
خ��الل لقائه باملنس��ق العام حلركة 
التغيير عمر سيد علي بأن الواليات 
م��ع  ليس��ت  األميركي��ة  املتح��دة 
اجراء االس��تفتاء في الوقت احلالي، 
وستعمل على تأجيله الى اجل غير 
مح��دد، مج��دداً تأكيد ب��الده بعدم 
االعتراف بنتائج االستفتاء في حال 

إجرائه.
في غضون ذلك عقد االحتاد الوطني 
منفصلة  اجتماعات  الكردس��تاني 
اطل��ق عليه��ا املب��ادرة االخي��رة مع 
حركة التغيير واجلماعة االس��المية 

اللذين اعلنا س��ابقا رفضهما اجراء 
االس��تفتاء في الوقت الراهن ووفقا 
االجتم��اع  ف��ان  مطلع��ة  ملص��ادر 
الثالثي ناقش مس��ألة تفعيل برملان 
التي  الس��بع  والنق��اط  كردس��تان 
القي��ادي لالحت��اد  اجملل��س  طرحه��ا 
الوطن��ي على االطراف السياس��ية 

الكردستانية.
وقال س��امال عبد اهلل عضو اجمللس 
الوطن��ي حلركة التغيير في تصريح، 
ان التغيير مصرة على تنفيذ النقاط 
اخلمس التي كانت احلركة طرحتها 
السياسية،  املشكالت  مسبقا حلل 
وفي مقدمتها تعديل قانون رئاس��ة 
اقليم كردستان، والغاء نظام االدخار 
االجب��اري في روات��ب املوظفني بقرار 

رسمي من قبل احلكومة.
وف��ي تصعي��د ع��ّد خطي��را عل��ى 
مس��تقبل العالقة بني اربيل وبغداد 

صوت مجلس النواب خالل جلسته 
االعتيادي��ة امس الثالثاء، على رفض 
اس��تفتاء اقلي��م كردس��تان املزمع 
اجراؤه في ال� 25 من الش��هر اجلاري 
في محافظات االقلي��م اضافة الى 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.
كم��ا ال��زم مجل��س الن��واب رئيس 
الوزراء حيدر العب��ادي باتخاذ جميع 
التدابير التي حتفظ وحدة العراق، مبا 
فيها استعمال القوة، وكان مجلس 
النواب قد صوت على ادراج موضوع 
اس��تفتاء كردس��تان، عل��ى جدول 
اعمال اجللسة بناء على طلب مقدم 

من ٨٠ نائباً.
أس��امة  اجلمهوري��ة  رئي��س  نائ��ب 
النجيفي األم��ني العام حلزب العراق 
متح��دون قال م��ن جهت��ه ان اجراء 
االس��تفتاء ف��ي اقلي��م كردس��تان 
ضمن حدود 2003 ، يشكل مخالفة 

دس��تورية واضحة يج��ب التحفظ 
عليه.

وتابع في بيان حصلت الصباح اجلديد 
على نس��خة منه » شمول كركوك 
وبقية املناط��ق املتن��ازع عليها في 
االستفتاء تصرف غير دستوري وغير 
قانوني ويتضمن اعت��داء جليا على 
حق��وق املكونات املتآخي��ة من عرب 
وتركمان ، لذلك فإننا نرفضه رفضا 

قاطعا« .
واض��اف »ندع��و أهلن��ا م��ن العرب 
املتن��ازع  املناط��ق  والتركم��ان ف��ي 
عليه��ا إلى رفض االس��تفتاء وعدم 
املش��اركة فيه، ونعل��ن رفضنا ألية 
نتائ��ج يتمخ��ض عنها االس��تفتاء 
ذل��ك أننا غي��ر معنيني بها بس��بب 
م��ع  وتناقضه��ا  قانونيته��ا  ع��دم 
احلقوق والعيش املشترك للمكونات 

املتآخية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للموان��ئ، 
أم��س الثالث��اء، عزمه��ا بيع ع��دد من 
الس��فن والقط��ع البحري��ة الغارقة 
في املي��اه العراقي��ة بس��بب احلروب، 
فيما اكدت ان على املش��ترين ينبغي 
عليهم إنتشالها، ومن ثم االستفادة 

من معادنها.
وقال مدير قس��م اإلع��الم والعالقات 
العام��ة في الش��ركة أمن��ار الصافي 
ف��ي تصريح صحف��ي، إن »الش��ركة 
أعلن��ت مزايدة علنية لبيع الكثير من 
الوح��دات البحرية التي هي عبارة عن 
س��فن وزوارق غارقة من ج��راء احلروب 
ف��ي املياه العراقية، حي��ث ان بعضها 
كانت غارقة ومت انتشالها خالل األعوام 

املاضية، وبعضها اآلخر مازالت غارقة 
في املياه العراقية«.

مبيناً أن »املشترين سوف يستفيدون 
من مع��ادن تلك القط��ع البحرية في 
صناعة س��فن وزوارق جدي��دة، وهناك 
قرار س��ابق من مجلس الوزراء يسمح 

بتصدير القطع البحرية الغارقة«.
ولف��ت الصاف��ي ال��ى أن »املش��ترين 
عليه��م التكف��ل بانتش��ال القط��ع 
البحرية بعد رس��و املزاي��دة عليهم«، 
مضيفاً أن »القط��ع البحرية الغارقة 
الت��ي تش��ملها املزايدة م��ن ضمنها 
)م��ودرن  اس��مها  أجنبي��ة  س��فينة 
جيان��ك( غارقة قرب رصي��ف املعامر، 
ويبل��غ طولها 147 مت��راً ووزنها 6300 

طن، والسفينة )اخلنس��اء( التي يبلغ 
طولها 85 متراً ووزنها 2000 طن، وهي 
غارقة ش��مال ميناء البصرة النفطي، 
والسفينة )التنني( البالغ طولها 182 
مت��راً ووزنه��ا 8600 طن، وه��ي غارقة 
شمال الفاو، والوحدة البحرية )بوليفر( 
الغارقة في شط العرب ويبلغ طولها 

154 متراً، ووزنها 5499 طناً«.
يذك��ر أن أكب��ر قطعة بحري��ة كانت 
غارق��ة في القن��وات املالحي��ة املؤدية 
إل��ى املوان��ئ العراقية ومت انتش��الها 
بعد الع��ام 2003 هي احلفارة البحرية 
2780 طن��اً،  فلس��طني، والت��ي ت��زن 
وكان��ت غارقة في قن��اة خور عبد اهلل 
املؤدي��ة الى موانئ أم قصر الش��مالي 

واجلنوبي وخور الزبي��ر، ونفذت عملية 
اإلنتش��ال ف��ي الع��ام 2010 بجه��د 
مشترك بني الشركة العامة للموانئ 
وإحدى الشركات التركية املتخصصة 
ف��ي مجال اإلنق��اذ البحري وانتش��ال 

الغوارق.
يشار الى أن الشركة العامة للموانئ 
اضط��رت قب��ل العام 2012 ال��ى إبرام 
عقود مع ش��ركات أجنبي��ة ومحلية 
لغرض تخليص مسارات مرور البواخر 
من الس��فن والزوارق الغارقة من جراء 
قصفها خالل احلروب، والس��يما حرب 
)1980-1988(، ومعظم  األولى  اخلليج 
تلك الش��ركات كانت تق��وم بتقطيع 
القطع البحري��ة الكبيرة الغارقة الى 

أجزاء وهي حتت املاء لتس��هيل عملية 
انتشالها كون الرافعات البحرية التي 
تس��تخدمها غير مؤهلة لرفعها من 
دون تقطيعها وإزاحة كميات األطيان 
املتراكم��ة فوقها، وقب��ل أربعة أعوام 
امتلكت الش��ركة الرافع��ة البحرية 
)ابو ذر(، والتي تعد أكبر وأحدث رافعة 
بحري��ة عراقية، وق��د مت تصنيعها في 
كوري��ا اجلنوبي��ة بتمويل م��ن القرض 
انتش��لت  وبواس��طتها  اليابان��ي، 
الش��ركة العديد من السفن والزوارق 
الغارقة، آخرها زورق الغوص )املس��بار( 
التي تع��رض في الش��هر املاضي الى 
حادث تص��ادم مروع خ��الل إبحاره في 

قناة خور عبد اهلل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كردس��تان،  إقلي��م  رئي��س  بح��ث 
مس��عود البارزاني، م��ع نائب رئيس 
العراقي إياد عالوي ووفد من االئتالف 
الوطني العراقي ، الوضع السياسي 
واألمني ف��ي املنطق��ة واحلرب ضد 
اإلرهاب ومستقبل املوصل ومرحلة 

ما بعد عصابات داعش االرهابية.
وذكرت رئاسة إقليم كوردستان، في 
بيان صحفي ان » بارزاني اس��تقبل 
، الي��وم )أمس( الثالث��اء، نائب رئيس 
اجلمهوري��ة إي��اد ع��الوي ووف��د من 
االئتالف الوطني العراقي، في صالح 

الدين. 

واض��اف » ومت بح��ث اجلانبان الوضع 
السياس��ي واألمن��ي ف��ي املنطقة 
واحل��رب ض��د اإلره��اب والقلق حول 
مس��تقبل املوصل ومرحلة ما بعد 

داعش«.
وأض��اف البي��ان بأن��ه »ج��رى خالل 
اللق��اء أيض��اً إلق��اء الض��وء على 
السياس��ية  واملع��ادالت  العملي��ة 
اخملتلفة، والتحديات والعراقيل أمام 

العملية السياسية في العراق«.
كما أوضح البيان، أن »اجلانبني تبادال 
وجه��ات النظ��ر ح��ول االس��تفتاء 
ومس��تقبل العالق��ات ب��ني أربي��ل 

وبغداد«.

بارزاني وعالوي يبحثان مستقبل »الموانئ« تعتزم بيع السفن الغارقة في المياه العراقية
العالقات بين بغداد وأربيل

وفود أميركية إيرانية تركية تزور اإلقليم
للتشديد على ضرورة تأجيل االستفتاء

حراك سياسي محموم قبيل بدء جلسة برلمان كردستان غدًا الخميس
د.علي شمخي 

مضى اربعة عشر عاما على التغيير في العراق وكان 
من املؤم��ل ان يعمل النظ��ام الدميقراطي في البالد 
بس��لطاته الثالث من اجل الوصول الى دولة القانون 
وان يتمت��ع املواطنون في ه��ذه الدولة بنفس احلقوق 
املنص��وص عليها في الدس��تور اال ان األداء الس��يء 
لهذه الس��لطات والتهاون والس��ماح مبرور وارتكاب 
االنتهاكات بش��تى اش��كالها قد اعاق الوصول الى 
مكاسب النظام الدميقراطي وفشل الكثير من القادة 
واملسؤولني في الدولة في اقناع املواطن البسيط بان 
الوعود التي اطلقت على مدى الس��نوات الس��ابقة 
ميك��ن ان جتد لها طريق��ا للتطبيق وب��ات العراقيون 
يتن��درون كثيرا بتصريحات ومش��اريع قوانني وقرارت 
يعاد تس��ويقها ف��ي احملافل االعالمي��ة وفي احلمالت 
االنتخابي��ة من دون ان يك��ون لها أي صدى على واقع 
احلي��اة واذا كان مل��ف الفس��اد قد اط��اح بكل هذه 
الوعود واس��هم الى حد كبير ف��ي زعزعة الثقة بني 
املواطن واملسؤول فان احلرب على املفسدين وتفعيل 
القرارات الصادرة بحقهم  ومالحقتهم والقبض على 
بعضه��م وايداعه خلف القضبان قد بعث برس��ائل 
االم��ل باالقتراب من س��يادة القانون ويجب االعتراف 
بأن االنش��غال باحلرب على االره��اب قد بدد واضعف 
الكثير من اجلهود في هذا املضمار واس��توجب على 
رئيس الوزراء حيدر العب��ادي وحكومته توزيع اجلهود 
باجتاه��ات متعددة من اجل االحاطة مبش��روع عراقي 
اس��تهدف محاربة االرهاب ومحاربة الفس��اد في ان 
واحد والبد من القول ان النجاح في هذه املهمة اخذ 
الوقت الكثير لكن موارد االمل ماتزال قائمة في جناح 
العراق في عبور املعوقات واغالق منافذ االختراق التي 
تستهدف سيادته وثرواته وافشال جتربته السياسية 
اجلديدة ومالم تتعاون الفعاليات احلزبية والش��عبية 
مع مس��اعي احلكومة العراقية ف��ي هذا امليدان فان 
الطريق س��يكون طويال من اجل كبح جماح حركة 
اخملرب��ني واملفس��دين ومال��م تك��ف بع��ض اجلهات 
واالح��زاب واملتنفذين فيها من عرقلة حتقيق العدالة 
ونفاذها فان الكثير من رموز الفساد الذين يتمتعون 
بعناوي��ن مهمة س��يبقون مطمئنني ب��ان هناك من 
يس��اعدهم في االفالت من حبال القانون واخراجهم 
عبر املنافذ احلدودية وفي النهاية ان احلزم في التعامل 
ف��ي هذا امللف مطلوب وان التردد والتراخي س��يكرر 
مشاهد االحتيال والهرب خارج العراق ويعزز القناعة 
لدى العراقيني بان السلطة السياسية غير جادة في 
اعادة البالد الى سكة القانون ومن املهم ان يدرك كل 
وطني غيور على وطنه وش��عبه بان الوصول املتعثر 

الى دولة القانون افضل من عدم الوصول.

االقتراب من دولة القانون

تقـرير

مايكل سينغ*

يخيَّل للوهلة األولى أن الشرق األوسط 
ال��ذي يواجه��ه الرئي��س ترام��ب حالياً 
الت��ي  املنطق��ة  ع��ن  يختل��ف كثي��راً 
واجهه��ا الرئيس باراك أوباما عام 2009. 
اندلعت  الت��ي  العربي��ة  فاالنتفاض��ات 
تون��س  بزعم��اء  أطاح��ت   2011 ع��ام 
ومص��ر واليم��ن وليبيا، بينما تس��ببت 
احل��رب األهلية في س��وريا بتدمير البالد 
وتش��ريد س��كانها، تل��ك الدول��ة التي 
اعُتبرت يوماً ما القل��ب الدولي النابض 
للعالم العربي. كما جنح ما يس��مى ب� 
تنظيم »الدولة اإلس��المية« )»داعش«( 
باقتط��اع أراض من العراق وس��وريا في 
بداية اجتياحه ألراضيهما، وأقام ش��به 
دولة إرهابي��ة امتدت بني هذين البلدين، 
ولكن التنظيم يعاني حالياً من تقلص 
س��ريع في قاعدته. أما عملية الس��الم 
والفلس��طينيني  اإلس��رائيليني  ب��ني 
فتش��هد فترة اجلمود األط��ول أمداً في 
تاريخه��ا من��ذ توقي��ع اتفاقية أوس��لو 
ع��ام 1993. باإلضافة إلى ذلك إن األزمة 
النووية اإليرانية التي كانت تتفاقم في 
السابق بوتيرة متسارعة، توقفت لبرهة 
م��ن الزمن بفض��ل مفاوض��ات »خطة 
العمل املش��تركة الشاملة« - وهذا هو 
التط��ور الوحي��د من بني ه��ذه األحداث 
ال��ذي يرغب أوباما عل��ى األرجح أن ينال 
الفضل علي��ه. إال أن األمر احلقيقي في 
الشرق األوس��ط ال يرتبط مبدى التغيير 
ال��ذي حصل، ب��ل بضآلت��ه إذا ما تعمق 
املرء بش��كل أكبر ]في دراسة األوضاع[. 
فعلى العكس مم��ا كان متوقعاً، تفاقم 

الرك��ود االقتص��ادي والسياس��ي الذي 
أطلق شرارة االنتفاضات عام 2011. فقد 
بلغت نسبة بطالة الشباب في العالم 
العرب��ي 29 في املائة عام 2013، أي أكثر 
من ضعَفي املتوس��ط العاملي البالغ 13 
في املائة، وأعلى نس��بة من أي منطقة 
أخرى من العالم. وحتى في الوقت الذي 
تخشى فيه سائر دول العالم من غياب 
االس��تقرار في الشرق األوس��ط، يبقى 
الوضع االقتصادي وليس األمني مصدر 
القل��ق األكبر لدى الغالبية الس��احقة 
من ش��عوب املنطقة - فوفقاً لدراس��ة 
نش��رها “الباروميتر العربي” لعام 2014، 
منح 88 في املائة من السكان في مصر 
األولوية للمش��اكل االقتصادية مقارنة 

ب� 1 في املائة للمخاوف األمنية.
أم��ا ال��دول الت��ي كان وضعه��ا جي��داً 
إلى ح��د معقول في ع��ام 2008 - على 
س��بيل املثال، األردن، املغ��رب، واإلمارات 
العربي��ة املتحدة - فتس��تمر اليوم في 
االزده��ار عل��ى الرغم م��ن االضطرابات 
الت��ي تعص��ف باملنطقة، ويُع��زى ذلك 
إل��ى قيادتها الس��ليمة وإل��ى التعاون 

األمريكي والدولي الصبور واملتحفظ.
وم��ع ذلك، ميكن القول إن التغيير األكبر 
ق��د جاء من اخلارج، ب��دًء من دور الواليات 
املتح��دة. فليس هناك حتال��ف أمريكي 
ف��ي املنطق��ة، أصبح ف��ي موقف أقوى 
في عام 2017 مم��ا كان عليه عام 2009. 
فم��ن خ��الل محاول��ة إدارة أوباما حتويل 
اهتمامها نحو آسيا، وتخليص نفسها 
م��ن الع��راق وتف��ادي الن��زاع م��ع إيران، 
ومعاناتها من أزمة مالية أدت إلى إعادة 
توجي��ه أنظاره��ا نحو القضاي��ا احمللية، 
فقد أعطت بذل��ك انطباعاً باالنفصال 

)أو فك االرتباط(. ومن جهة اس��تحقت 
الواليات املتحدة هذا االنطباع، ولكن من 
جهة أخرى يفند ذلك انطباع الشراكات 

األمنية القوية واملتواصلة مع احللفاء.
وقد أدى هذا االنفصال االستراتيجي من 
قبل الواليات املتحدة إلى إعادة تصميم 
املش��هد اجليوسياس��ي ف��ي املنطقة. 
فقد قّرب العالقات ب��ني حلفاء الواليات 
املتحدة مثل دول اخللي��ج العربية ودفع 

ه��ذه البلدان إل��ى اتباع مذه��ب جديد 
م��ن النش��اط السياس��ي والتعددي��ة. 
ولكن له��ذا التعاون ح��دوده ألن حلفاء 
واش��نطن م��ا زال��وا يفتق��رون إلى حد 
كبير إلى القوة املؤسس��اتية والقابلية 
على تبادل اإلمكانيات اللتني متتلكهما 
كم��ا  اإلقليمي��ة.  التحالف��ات  س��ائر 
أنهم يفتقرون إل��ى املنتديات أو اآلليات 
الوطني��ة اخلاصة بهم ملعاجل��ة العديد 

من النزاعات في املنطقة.
االنع��زال  ذل��ك، ح��ث  إل��ى  باإلضاف��ة 
األمريكي القوى اخلارجي��ة األخرى على 
زي��ادة انخراطه��ا ف��ي املنطقة، س��واء 
كان ذلك لدواف��ع انتهازية أم جملرد تأمني 
مصاحله��ا اخلاصة. وروس��يا ه��ي املثال 
األوضح، فتدخلها في سوريا أنقذ نظام 
األس��د من اإلنهيار. لكن الصني، والدول 
البل��دان زادت  األوروبي��ة، وغيره��ا م��ن 

انخراطها في الش��رق األوس��ط بتكّتم 
أكبر، مؤذنة بنهاية الس��يادة األمريكية 
التي استمرت بال منازع لعقود من الزمن 
ف��ي املنطقة. وعندم��ا تق��وم الواليات 
املتحدة ببل��ورة سياس��تها اإلقليمية، 
س��وف لن يتعني عليها أخذ هذه القوى 
األخ��رى بعني االعتب��ار بش��كل متزايد 
فحس��ب، بل س��يتوجب عليه��ا أيضاً 
إعادة النظر في االفتراضات األساس��ية 
مثل حريتها في التحرك في اجملال اجلوي 

واملمرات املائية في املنطقة.
ونظ��راً إلى الصعوبة التي تش��تهر بها 
املنطقة، س��يكون من املغ��ري ألي إدارة 
أمريكي��ة جديدة أن تص��رف اهتمامها 
نح��و بقع��ة أخ��رى م��ن العال��م. لكن 
الرئي��س ترامب تعّهد بإعط��اء األولوية 
ف��ي  األمريكي��ة  املصال��ح  لتحقي��ق 
سياس��ته اخلارجي��ة، وه��ذه املصال��ح 
هي التي جتر الوالي��ات املتحدة إلى تلك 
املنطقة. أي املصالح املتعلقة مبكافحة 
اإلرهاب، ومنع انتش��ار أس��لحة الدمار 
الش��امل، وضمان التدف��ق احلر للتجارة 
والطاقة، على س��بيل املث��ال ال احلصر. 
وكلم��ا زاد تركيز الرئيس األمريكي على 
دعم هذه املصالح، بدالً من السعي إلى 
ح��ل النزاع��ات أو عق��د الصفقات جملرد 

عقدها، كلما حقق جناحاً أكبر.
ومن املغري النظر إلى سياس��ة الشرق 
األوس��ط من منظار “معاجلة” مشاكل 
س��وريا أو الع��راق أو النزاع اإلس��رائيلي 
الفلس��طيني، ولكن ه��ذه النزعة حلل 
املش��اكل ال متيل إلى الفشل فحسب، 
ب��ل إنها تزاح��م االهتمام وامل��وارد التي 
ميكن تس��خيرها ملس��اٍع أخ��رى ال تقل 
أهمية على امل��دى الطويل ولكنها أقل 

شهرة.
ولذلك، مهم��ا بقيت احلرب ضد تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« جوهري��ة، هناك 
تغيي��رات أخرى ميك��ن للرئي��س ترامب 
إدخالها على سياس��ة الواليات املتحدة 
ف��ي املنطق��ة، والتي ميكنه��ا أن تخدم 
مصال��ح واش��نطن م��ع م��رور الوقت. 
فعليه السعي إلى إعادة بناء التحالفات 
األمريكي��ة ف��ي املنطق��ة، عل��ى أن ال 
يقتص��ر تركيزه على حتس��ني العالقات 
الثنائية بل ميتد إلى تش��كيل مجموعة 
متعددة األط��راف وذات ق��درات ومنافع 
أكب��ر، مكونة من الش��ركاء اإلقليميني 

املتشابهي التفكير.
وأخي��راً، يج��ب عليه أن يس��اعد حلفاء 
واشنطن على االنخراط في اإلصالحات 
والسياس��ية  واألمني��ة  االقتصادي��ة 
وال  لذل��ك.  اس��تعداداً  أب��دوا  حيثم��ا 
ينبغي أن يكون اله��دف من ذلك تغيير 
معامله��م ليصبحوا نس��خة من صورة 
الواليات املتحدة، بل ملس��اعدتهم على 
اتخاذ اخلطوات التي تعود بالفائدة على 
املصال��ح املش��تركة ل��كال اجلانبني من 
خالل جعلهم أكث��ر قدرة على التكيف 
مع التهدي��دات اإلقليمية والتجاوب مع 
ش��عوبهم. وبع��د مرور ثماني س��نوات 
م��ن االنحراف االس��تراتيجي األمريكي، 
س��يكون لدى حلفاء الوالي��ات املتحدة 
طموح��ات عالية م��ن الرئي��س ترامب. 
وبدوره، يجب عل��ى الرئيس األمريكي أن 

يصر على ترّقب الكثير منهم أيضاً.

*مايكل سينغ هو زميل أقدم في زمالة 
“لني- سويغ” واملدير اإلداري في معهد 

واشنطن.

التغيير الحقيقي لم يصل إلى الشرق األوسط

برملان االقليم

الزم مجلس النواب 
رئيس الوزراء حيدر 
العبادي باتخاذ جميع 
التدابير التي تحفظ 
وحدة العراق، بما 
فيها استعمال القوة، 
وكان مجلس النواب 
قد صوت على ادراج 
موضوع استفتاء 
كردستان، على جدول 
اعمال الجلسة بناء على 
طلب مقدم من ٨٠ نائبًا
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بغداد – استهداف دورية 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالث��اء، ب��ان عنصرا باحلش��د 
العش��ائري قت��ل واصيب اثن��ان اخران 
بتفجي��ر اس��تهدف دوريته��م جنوبي 

بغداد.
وق��ال املص��در  ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "عب�وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطري��ق في 
منطقة ع��رب جب��ور التابع��ة للدورة 
جنوب���ي بغ��داد، انفجرت صب��اح يوم 
ام��س ل��دى م���رور دوري��ة للحش���د 
العش��ائ�ري م���ا ادى ال��ى مقتل احد 
عناصرها واصابة اثنني اخري�ن بج�روح 
متفاوت��ة"، وان "ق���وة امني�ة طوق�ت 

مك�ان احل�ادث. 

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجل��ة امس 
الثالثاء، عن تدمي��ر مضافتني لتنظيم 
"داعش" في عمليات متش��يط واسعة 

قرب سد حمرين شمال شرقي ديالى.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي إن "قوات امنية مشتركة 
نفذت عمليات متش��يط واس��عة قرب 
س��د حمري��ن )58كم ش��مال ش��رقي 
ب عقوبة( وضبط��ت مضافتني لتنظيم 
داعش مت تدميرهما"، مضيفا ان "جهد 
عملي��ات دجلة مس��تمر ف��ي إنهاء أي 
وج��ود لتنظي��م داعش عل��ى أي بقعة 

على أرض ديالى".

بابل – عملية اختطاف 
اف��ادت قيادة ش��رطة محافظ��ة بابل 
ام��س الثالث��اء ع��ن حترير س��ائق أُجرة 

بعد س��رقة س��يارته وتقيي��ده ورميه 
على جان��ب الطريق الس��ريع من قبل 

مسلحني شمالي احملافظة.
وقال املتحدث باس��م القي��ادة العقيد 
احلقوقي عادل احلسيني إن "قوة امنية 
متكنت من حترير سائق اجرة بغدادي في 
ساعة متأخرة من ليلة يوم امس االول 
كان معص��وب االع��ني ومقي��د االيدي 
واالرج��ل ومرمي على جانب طريق خط 
امل��رور الس��ريع بالقرب من جس��ر 11 
شمالي احملافظة"، مبيناً أن "معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة س��اعدت ق��وات 

الشرطة على حتديد املكان بدقة".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين ام��س الثالثاء، بأن قوة من 
فرقة العباس القتالية أحبطت تعرضا 

ل�"داع��ش" ح��اول اس��تهداف مرق��د 
السيد محمد جنوبي احملافظة.

وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قوة م��ن فرقة العباس 
القتالي��ة ل��واء 26 متكن��ت فج��ر يوم 
امس من إحباط تع��رض لداعش حاول 
استهدف مرقد السيد محمد بن علي 
اله��ادي في قض��اء بل��د جنوبي صالح 
الدي��ن"، وأن "أف��رادا تابع��ني لداع��ش 
هاجم��وا احملي��ط الزراع��ي للمرقد من 
اجلهة اجلنوبية واش��تبكوا باألس��لحة 
الق��وة  م��ع  واملتوس��طة  اخلفيف��ة 
العس��كرية التابع��ة لفرق��ة العباس 
لكنه��م انس��حبوا بع��د مواجه��ات 

عنيفة دارت ألكثر من نص ساعة. 

االنبار – حظر جتوال 
كش��ف القي��ادي في حش��د عش��ائر 

البغدادي في محافظة األنبار الش��يخ 
قطري العبيدي امس الثالثاء، عن قيام 
"داعش" بفرض حظر التجوال في عنة 
بعد هروب مسؤول التنظيم املالي من 

املدينة.
وق��ال الش��يخ العبي��دي  إن "تنظيم 
داعش اإلرهابي فرض حظر التجوال في 
مدينة عنة )210كم غرب الرمادي(، منذ 

مساء امس االول وحتى اشعار اخر".
وأضاف العبي��دي، أن "حظ��ر التجوال 
جاء بعد هروب املس��ؤول املالي لداعش 
في عن��ة املدعو صبار البطوش��ي من 
املدينة الى جه��ة مجهولة"، الفتا الى 
أن "التنظيم يقوم بالبحث عنه األن". 

نينوى – عمليات امنية 
كش��فت قي��ادة العمليات املش��تركة 
ام��س الثالثاء عن مقت��ل 80 "ارهابيا" 

مضاف��ات  وأرب��ع  س��يارتني  وتدمي��ر 
عملي��ات  خ��الل  "داع��ش"  لتنظي��م 
تطهير وتفتيش في العياضية ش��مال 

قضاء تلعفر.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد 
يحيى رس��ول ، إنه " ف��ي اثناء عمليات 
الت��ي تقوده��ا  التطهي��ر والتفتي��ش 
قطعات الفرقة 15 من اجليش العراقي 
مس��نودة بابطال طي��ران اجليش باجتاه 
قري��ة قصبة الراع��ي الت��ي تقع غرب 
العياضي��ة متكن ابطالنا م��ن قتل 65 

ارهابيا و15 انتحاريا".

البصرة - حترير مختطفني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
البص��رة امس الثالث��اء ان ق��وة أمنية 
ح��ررت أربعة مواطنني مس��يحيني في 
احملافظ��ة وهم م��ن أهال��ي محافظة 

ميسان.
وقال املستشار االعالمي لوزير الداخلية 
وهاب الطائي انه "وبإشراف مباشر من 
قبل وزير الداخلية قاسم االعرجي ومن 
خالل التنس��يق مع خلية الصقور في 
البصرة وميسان وتزويدهم بهاتف احد 
اخملطوفيني الذي كان يستخدم من قبل 
اخلاطفيني باالتصال على ذوي اخملطوفني 

لغرض االبتزاز وطلب الفدية".
وأضاف "بعد ان سجل ذوي اخلطوفيني 
اخباراً ف��ي مكتب الصاحلي��ة، حيث مت 
حترير أربعة مواطنني مس��يحيني كانوا 
يرومون مش��اهد مباراة ك��رة قدم في 
البصرة من قبل خلية الصقور والفريق 
التكتيك��ي والقب��ض عل��ى اربعة من 
اخلاطفني في محافظة ميس��ان وهم 
حالياً متوجهني الى محافظة البصرة 
ألكمال االجراءات القانونية بحقهم ".

استهداف دورية للحشد العشائري بالدورة جنوبي بغداد * عمليات تمشيط واسعة في سد حمرين شرقي ديالى 
مقتل 80 إرهابيًا وتدمير 4 مضافات شمالي تلعفر * تحرير 4 مختطفين واعتقال خاطفيهم وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدي��ر جمرك منف��ذ طريبيل باألنبار 
رع��د الفالح��ي، أم��س الثالثاء، ع��ن ازدياد 
معدل الس��فر ب��ني الع��راق واألردن براً عبر 
املنفذ، مرجح��ا دخول ش��احنات محملة 
بالبضائ��ع من اجلانب األردن��ي الى طريبيل 

خالل أيام.
وقال الفالحي في تصريح صحفي، "هناك 
ازدياد مبعدل الس��فر بني العراق واألردن عبر 
منف��ذ طريبيل احلدودي باألنب��ار، )460 كم 

غرب الرمادي(".
وأض��اف الفالح��ي، أن "طريبيل يس��تقبل 
يوميا عش��رة سيارات ملسافرين من اجلانب 
األردن��ي وكذل��ك مبعدل عش��رة س��يارات 

ملسافرين متوجه العراق الى األردن".
وأكد الفالحي، "من املؤمل دخول شاحنات 
محمل��ة بالبضائع من اجلان��ب األردني الى 

طريبيل خالل األيام القليلة القادمة".
وكانت حكومتا الع��راق واألردن أعلنتا، في 
)30 آب 2017(، ع��ن إع��ادة افتت��اح منف��ذ 
طربيل احلدودي بني البلدين بشكل رسمي 
أمام املس��افرين والبضائ��ع، فيما تعهدتا 
بب��ذل كل اجله��ود م��ن خ��الل تعاونهم��ا 
املش��ترك لتحقي��ق االنس��يابية في عمل 

املنفذ.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت مجل��س الن��واب، أم��س الثالث��اء، 
عل��ى اعتب��ار املوص��ل وتلعف��ر منطقتني 

منكوبتني.
وقال مصدر برملاني في تصريح صحفي، ان 
"مجلس النواب صوت خالل جلسته التي 
عقدت اليوم، على اعتب��ار املوصل وتلعفر 

منطقتني منكوبتني".
وعق��د مجل��س الن��واب، ام��س الثالث��اء، 
جلسته االعتيادية برئاسة سليم اجلبوري 
وحض��ور 168 نائب��ا، فيم��ا تضم��ن جدول 
اعمال اجللس��ة التصوي��ت والقراءة االولى 

لعدد من القوانني.
وكان مجلس نينوى، قد قرر في وقت سابق 
اعتبار قضاء تلعفر منطقة منكوبة فيما 
لم يعل��ن املوصل منطق��ة منكوبة مبرراً 
االمر انه اعلن عم��وم محافظة نينوى في 
اذار املاض��ي منطقة منكوب��ة وباعتبار أن 

تلعفر لم تكن محررة.
ولم تص��وت ثالث��ة كتل ف��ي اجمللس على 
القرار وهي النهضة وكتلة االحتاد الوطني 
وق��رروا  االيزيدي��ني  وكوت��ا  الكردس��تاني 

االنسحاب.

ازدياد معدل السفر برًا 
بين العراق واألردن

اعتبار الموصل وتلعفر 
منطقتين منكوبتين

الملف األمني

البرملان يرفض استفتاء كردستان 
ويلزم العبادي باتخاذ جميع 
التدابير حلفظ وحدة العراق

وق��ال املالكي في تصري��ح صحفي، 
إن "الن��واب محم��د الصيهود وعمار 
الشبلي وعبد السالم املالكي رفعوا، 
اليوم، دع��وى قضائية ل��دى احملكمة 

االحتادية لرفض االستفتاء".
واض��اف املالك��ي، أن "رق��م الدع��وة 
هو 92/ احتادي��ة/ 2017"، الفتا الى ان 
"املدعى عليه هو مسعود البارزاني".
وعقد مجلس الن��واب، امس الثالثاء، 
جلس��ته االعتيادية برئاس��ة سليم 
اجلب��وري وحض��ور 168 نائب��ا، فيم��ا 
اجللس��ة  اعم��ال  ج��دول  تضم��ن 
التصوي��ت والق��راءة االولى لعدد من 

القوانني.

القّوات املشتركة تقتل 30 إرهابياً 
في أثناء عمليات دهم وتفتيش 

غربي األنبار
، أم��س  الق��وات األمني��ة  ومتكن��ت 
الثالث��اء ، من قتل عش��رات العناصر 
م��ن تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي 
قضائي القائ��م وعنه غرب��ي األنبار، 
بضرب��ات جوي��ة اس��تهدفت مق��ار 
تابع��ة  ومس��تودعات  ومضاف��ات 

للتنظيم اإلرهابي. 
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الدف��اع تلق��ت 
اجلديد‘‘نس��خة  ‘‘الصباح  صحيف��ة 
من��ه، أن "قيادة الق��وة اجلوية نفذت 
استناداً إلى معلومات املديرية العامة 
لالس��تخبارات واألم��ن ع��دة ضربات 
جوية ناجحة"، مضيفاً إن "الضربات 
أس��فرت ع��ن تدمي��ر مس��تودعات 
خل��زن األس��لحة واالعت��دة والعبوات 
الناسفة ومعملني لتصنيع العبوات 

الناسفة".
وأك��د أن "الضرب��ات أس��فرت أيضاً 
ع��ن معاجل��ة مق��ر قيادة وس��يطرة 
ومضاف��ة وقتل العديد م��ن عناصر 
داع��ش اإلرهابي��ة في قض��اء القائم 
التاب��ع حملافظة االنب��ار"، الفتاً إلى أن 
"صقور اجلو متكنوا من تدمير مخازن 
لألس��لحة واألعت��دة ومق��رات وقتل 
العش��رات من العناصر اإلرهابية في 

قضاء عنة في االنبار". 
وف��ي س��ياق منفص��ل أك��د عضو 
اجمللس احمللي لقض��اء احلويجة احمد 
خورش��يد ، أم��س الثالث��اء ، إن ت��الل 
حمري��ن حتولت إل��ى مخابئ ومالذات 
آمن��ة للدواعش الفاري��ن من مناطق 

احلويجة. 
وقال خورش��يد لصحيف��ة ‘‘الصباح 

اجلديد‘‘ إن" عناص��ر داعش اإلرهابية 
نقلوا املؤن واإلمدادات إلى تالل حمرين 

مع قرب انطالق عمليات التحرير. 
األجان��ب  الدواع��ش  إن"  وأوض��ح 
والقي��ادات املهم��ة ف��رت إل��ى تالل 
حمرين ولم يتبَق في مناطق احلويجة 
سوى 1200عنصر منهم وغالبيتهم 
من االنغماسيني يتعذر عليهم الفرار 

والعودة الى مناطقهم. 
وحذر خورش��يد ، من خط��ط إلعادة 
داع��ش وجتمي��ع عناص��ره لقواه��م 
وتهدي��د املناط��ق املتاخم��ة لت��الل 

حمرين. 
اإلجرامية  داعش  إن"عناصر  وكشف 
أم��روا عناصرهم بالتجم��ع وأداء ما 
يس��مى بص��الة ال��وداع ف��ي قضاء 
احلويجة يقيناً منهم ان هذه املعركة 
هي معركتهم األخيرة وأن خسارتهم 

باتت متوقعة. 
وب��ني أن"عصابات داع��ش اإلجرامية 
أم��رت عناصره��ا باالندم��اج م��ع ما 
تبق��ى م��ن  س��كان القض��اء وحلق 

شعرهم وحلاهم". 
وتابع أن" التنظي��م اإلجرامي يعمل 
عل��ى رف��ع معنويات عناص��ره الذين 
أيقنوا أن خسارتهم أصبحت واقعية 

في احلويجة". 

، ف��ي وق��ت  الدف��اع  وزارة  وأعلن��ت 
س��ابق عن قتل عشرات العناصر من 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي في قضائي 
القائ��م وعنه غربي األنب��ار، بضربات 
اس��تهدفت مق��ار ومضافات  جوية 
للتنظي��م  تابع��ة  ومس��تودعات 

اإلرهابي.

البيشمركة ينتشرون في طوز 
خرماتو إلجباره على املشاركة في 

االستفتاء
ونّوه املتحدث باسم حركة اهل احلق 
إلى ان "احلشد الشعبي وبرغم قربه 
جغرافياً عن ساحة االحداث، لكنه ال 
يستطيع أن يطلق رصاصة واحدة أو 
يتحرك باجتاه قضاء طوز خروماتو من 
دون قرار يصدر من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بوصفه القائد العام للقوات 

املسلحة".
وأكم��ل الربيع��ي بالق��ول إن "هيئة 
احلش��د الش��عبي جزء من منظومة 
الدولة وال ميكن لها التحرك من ذاتها 

من دون وجود قرار رسمي بذلك".
من جانبه، يؤكد القيادي في منظمة 
ب��در محم��د البيات��ي ف��ي تصري��ح 
إلى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "القوات 
الكردية انتش��رت في مناطق عديدة 

من قضاء طوز خرماتو".
الش��عبي  "احلش��د  أن  وأض��اف 
التحرك  عليه��ا  العربية  والعش��ائر 
ملعاجلة املوقف، السيما وأن احلكومة 
ذل��ك  اي موق��ف جت��اه  تتخ��ذ  ل��م 

التصعيد".
وحذر البياتي مما اس��ماه "قمع قوات 
العرب��ي  للمكون��ني  البيش��مركة 
والتركمان��ي، ألن دخوله��ا ال يقتصر 
عل��ى اجب��ار الس��لطات احمللية على 

اتخاذ قرار االستفتاء فحسب".
ودعا البياتي في الوقت ذاته "اعضاء 
احلكومة االحتادية إل��ى اتخاذ موقف 
صري��ح ازاء التحرك الكردي االخير، أو 

تقدمي استقاالتهم".
إلى ذلك، أف��اد النائ��ب والقيادي في 
الرحي��م  عب��د  العش��ائري  احلش��د 
الش��مري ف��ي تعليق إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، بأن "الق��وات الكردية التي 
دخل��ت منطقة طوز خرمات��و تابعة 

للحزب الدميقراطي الكردستاني".
وأضاف الشمري ان "عرب املنطقة ال 
يستطيعون في هذه املرحلة مواجهة 
الق��وات الكردي��ة، وعل��ى احلكوم��ة 

االحتادية اتخاذ زمام املبادرة".
ويرى أن "س��بب الدخول هو سياسي 
بالتزامن مع استعداد اجراء استفتاء 

انفصال االقلي��م واملناطق التي حتت 
نفوذ القوات الكردية".

وش��دد الش��مري عل��ى أن "الوض��ع 
االقلي��م  وأن  اخلط��ورة  ف��ي  غاي��ة 
يس��تغل الف��راغ االمن��ي م��ن اجل 
مترير مخطاطته في الس��يطرة على 

مناطق تقع خارج االقليم".

"الصحة" تنفي انتشار مرض 
الطاعون وتؤكد انقراضه منذ وقت 

طويل
"وس��ائل االع��الم بتوخ��ي املعايي��ر 
أي  نش��ر  ف��ي  والدق��ة  العلمي��ة 
معلومات مت��س االمن الصحي للبلد 
من دون الرج��وع الى ذوي االختصاص 
وباالخ��ص في ظ��ل ظ��روف املعركة 

التي مير بها البلد ضد االرهاب".
وبحس��ب البيان، فإن "وزارة الصحة 
حتتفظ بال��رد القانون��ي على مثيري 
الش��ائعات التي تهدف ال��ى زعزعة 

األمن الصحي في البلد".

العراق واألمم املتحدة يتفقان على 
توثيق انتهاكات ضد النساء

مش��يرة ال��ى ان "املش��روع س��يبدأ 
ف��ي العاصمة بغ��داد كمرحلة اولى 
على ان يتم ش��مول بقية احملافظات 

تدريجيا".
واوضحت ان "الدائرة اجرت امتحانات 
اختباري��ة ل���15 باحث��ة اجتماعي��ة 
في االقس��ام التابعة له��ا في بغداد 
الختي��ار االنس��ب منهن م��ن حيث 
املؤهالت واالمكانيات املطلوبة إلجناح 
املش��روع التوثيق��ي"، الفت��ة الى ان 
"الوزارة تسعى من خالل هذه اخلطوة 
الى توسيع افاق العمل املشترك مع 
مكتب االمم املتحدة االمنائي في مجال 
ضم��ان حقوق املرأة، فض��ال عن دعم 
وتطوي��ر وحدات البح��ث االجتماعي 
في دائ��رة احلماية االجتماعية للمرأة 
كونه��ا اجلهة املس��ؤولة ع��ن تقدمي 
اخلدمات للمس��تفيدات املس��جالت 

ضمن قاعدة بياناتها".
 )UNDP( يذك��ر ان البرنامج اإلمنائ��ي
ه��و ش��بكة تطوي��ر عاملي��ة تابع��ة 
ل��ألمم املتح��دة تعمل ف��ي 177 دولة 
اذ تس��اعدها ف��ي تطوي��ر احوالهما 
ملواجه��ة حتدي��ات التنمي��ة احمللي��ة 
والعاملي��ة، كم��ا انه��ا تس��اهم في 
تقدمي يد الع��ون لل��دول النامية من 
املس��اعدات  عل��ى  احلص��ول  خ��الل 
ف��ي  يس��اهم  مب��ا  واس��تخدامها 
التشجيع على حماية حقوق االنسان 

وتطوير حال املرأة.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكر املتحدث باس��م وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية عمار منعم 
ان تصويت مجلس ال��وزراء على 
مش��روع قانون مكافح��ة االجتار 
بالبشر ورفعه الى مجلس النواب 
لتش��ريعه ميث��ل خط��وة مهمة 
باجت��اه احل��د م��ن ظاه��رة االجتار 
بالبش��ر واثاره��ا وانعكاس��اتها 

السلبية على اجملتمع .
واك��د املتحدث باس��م الوزارة ان 
القانون سيس��هم في  تش��ريع 
احل��د م��ن ظاه��رة التس��ول في 
الش��وارع واس��تغالل املتسولني 
النف��وس،  ضع��اف  قب��ل  م��ن 
مش��يرا الى التزام دوائ��ر الدولة 
املعنية مبس��اعدة ضحايا االجتار 
االحتياج��ات  ومراع��اة  بالبش��ر 
خ��الل  م��ن  لألطف��ال  اخلاص��ة 
عرضه��م على طبي��ب مختص 
للتحقق م��ن حالتهم الصحية 
وتق��دمي املس��اعدة اللغوية لهم 
اذا كان��وا م��ن غي��ر العراقي��ني 
واملس��اعدة واملش��ورة القانونية 
له��م  االرش��ادية  واملعلوم��ات 
وايضا تأم��ني االتصال بعائالتهم 
ان وجدت او الدولة التي يحملون 
جنس��يتها ومنظم��ات اجملتم��ع 
املدني للحصول على املس��اعدة 
املطلوبة لهم واعادة تأهيلهم من 
والنفسية  االجتماعية  النواحي 
والبدنية من خالل انش��اء مراكز 
اي��واء وتأهيل متخصص��ة او دور 
للرعاي��ة تابع��ة ل��وزارة العم��ل 
والش��ؤون االجتماعي��ة مبوج��ب 
نظ��ام خ��اص إلع��ادة دمجه��م 
العمل  باجملتم��ع وتوفي��ر ف��رص 

والتدريب والتعليم لهم.
من جانبه قال مع��اون مدير عام 
االحتياج��ات  ذوي  رعاي��ة  دائ��رة 
اخلاصة في وزارة العمل  الدكتور 
عام��ر خزعل املوس��وي ان الوزارة 
اع��دت قان��ون مكافح��ة االجتار 
بالبش��ر ومت التصوي��ت عليه من 
قبل مجلس ال��وزراء ، مضيفا ان 
وزارة العم��ل اخذت على عاتقها 
انش��اء مرك��ز لضحاي��ا االجت��ار 
بالبش��ر في بغداد إليواء وتأهيل 
ونفس��يا  اجتماعيا  االش��خاص 
وتدريبه��م عل��ى بع��ض امله��ن 
التي تس��اعدهم عل��ى االندماج 
ف��ي اجملتمع، الفتا ال��ى ان الوزارة 

ل��م تردها اية ح��االت في الوقت 
احلاض��ر لكون ه��ذا االج��راء من 
واجب��ات وزارة الداخلية وهي اآلن 
في طور اع��داد تعليمات لتنفيذ 

هذا القانون.
وب��ني املوس��وي ان هن��اك جلن��ة 
مشكلة تضم )العمل والصحة 
والهج��رة  والداخلي��ة  والبيئ��ة 
واملهجري��ن ومفوضي��ة حق��وق 
االنس��ان( س��تجتمع كل شهر 
وترفع تقارير الى اللجنة املركزية 
ملكافحة االجتار بالبش��ر في وزارة 
الداخلية تتضم��ن ما يترتب من 

واجبات ومهام على كل وزارة.
وق��د بات م��ن املع��روف ان االجتار 
بالبش��ر والهجرة غير الشرعية 
يؤديان الى س��وق عاملية تس��عى 
واستغاللها  رخيصة  الى عمالة 
ان النه��ج القائ��م عل��ى حقوق 
االنس��ان يس��توجب النظ��ر في 
االفعال واالقوال م��ن قبل الدول 
مما يس��هم في اتاحة الش��روط 
التي تس��مح جله��ات اخ��رى ان 

تس��تفيد من ظروف استغاللها 
املناس��بة  غي��ر  القوان��ني  م��ن 
والسياس��ات املتصل��ة بالهجرة 

غير املشروعة . 
الس��امية  املفوضي��ة  ان  كم��ا 
حلق��وق االنس��ان تثم��ن التعاون 
م��ع الش��ركاء خاص��ة منظمة 
االمن والتعاون في أوروبا من اجل 
تعزي��ز النهج القائم على حقوق 
االنس��ان ازاء تهريب والتجار في 
البشر ووجودنا معكم اليوم من 
اجل تعزي��ز ودعم االبحاث وتبادل 
اخلب��رات اجليدة والنه��ج القائم 
عل��ى حقوق االنس��ان ف��ي هذا 

اجملال. 
الى ذلك قال برن��ادى هيما جنواى 
مدير قسم الهجرة في املنظمة 
أس��باب  أن  للهج��رة  الدولي��ة 
كثي��رة  غيرالش��رعية  الهج��رة 
ولكننا سنذكر ثالثة أسباب هى 
األشهر ، وهذه األسباب كالتالي 
الصراعات املسلحة كالتي نراها 
في كثير من ال��دول، والصراعات 

العرقية ، واألس��باب اإلقتصادية 
وهذه غي��ر مقتصرة عل��ى دولة 
بعينها ، وتكون بس��بب البطالة 
وعدم توف��ر العيش الكرمي فضال 
الش��رعية  غي��ر  الهج��رة  ع��ن 
ألسباب إنسانية وهم األشخاص 
الذي��ن يبحثون ع��ن الهجرة غير 
الش��رعية ألح��د الس��ببني رقم 
1 ورق��م 2 هم غالب��ا هاربون من 
املوت وهم مضطرون لذلك ، ومن 

يصل بهذه الطريقة يعد الجئا.
ويضي��ف مدي��ر قس��م الهجرة 
الدولية أن الهجرة غير الشرعية 
وه��م  اقتصادي��ة  ألس��باب 
األش��خاص الذي��ن يبحث��ون عن 
الهجرة كما وضحنا في السبب 
رق��م 3 غي��ر معرض��ني للم��وت 
احلي��اه  ولك��ن بس��بب ضي��ق   ،
والعيش في بالدهم يبحثون عن 
الهجرة غي��ر الش��رعية ، ولكن 
أسبابهم ال تبرر لهم سلوك هذا 
الطريق اخلطر ، الذي ال ننصح به 
ألي شخص مهما كانت أسبابه 

، ومحاولة البحث عن طريق آخر 
آمن. 

واوض��ح جن��واي أن الهج��رة غير 
الشرعية خطر بات يهدد جميع 
فال��دول  الس��واء  عل��ى  ال��دول 
املتقدمة تعاني ممن يفدون إليها 
بوسائل غير قانونية مما قد يسبب 
واقتصادية  أمني��ة  أزم��ات  له��ا 
وال��دول النامية الفقي��رة تعاني 
أيض��ا حي��ث يتركه��ا ش��بابها 
ويلق��ون بأنفس��هم ف��ي براث��ن 
امل��وت من أج��ل احلي��اة الكرمية ، 
مش��يرا الى أن الشباب يتاجرون 
لتحقي��ق حلم كثيرا  بأرواحهم 
م��ا راوده��م , حلم النج��اح بعد 
الفشل, ش��باب لم يجد وسيلة 
للعي��ش الك��رمي ف��ي أوطانهم , 
إلى اصطدامهم بس��وء  إضافة 
واقتصادية  السياس��ية  األحوال 
واالجتماعية، فف��روا باحثني عن 
النج��اة ، حامل��ني بحي��اة أفضل 
الوفي��رة  العم��ل  ف��رص  حي��ث 
وامل��ردود املالي اجليد قياس��ا مع 

اقتصاد بلدانهم املتدني. 
ويق��ول إن ظاهرة الهجرة ظاهرة 
عاملية وقد اكدت االرقام الرسمية 
ان هن��اك اكث��ر م��ن ثالث��ة آالف 
مهاجر قد ماتوا على الش��واطئ 
مهرب��ني  بس��بب  االيطالي��ة 
معدوم��ي الضمي��ر فيم��ا توفي 
اكثر م��ن 500 الف مهاجر توفوا 
الس��باب مختلفة خطيرة كانوا 
يس��عون الى حي��اة افضل وهذه 
هى االرقام الرسمية ، اما االرقام 
الفعلية فعلى االرجح تفوق ذلك 
بكثير ، مؤكدا ان الدول األوروبية 
تسعى بكل طاقتها الستئصال 
هذه املش��كلة والس��عي لوقف 
فل��ول املهاجري��ن إلى ش��واطئ 
أوروبا بآلي��ات أقل ما توصف بها 
أنه��ا أمنية متجاهل��ة الظروف 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة التي 
تدفع بالش��باب إل��ى التضحية 
إيج��اد  بأرواحه��م ف��ي س��بيل 
فرص��ة عم��ل وحتقي��ق حلمهم 

بحياة أفضل. 

تعنى دوائر الدولة 
بمساعدة ضحايا 
االتجار بالبشر 
ومراعاة االحتياجات 
الخاصة لألطفال 
من خالل عرضهم 
على طبيب متخصص 
للتحقق من حالتهم 
الصحية وتقديم 
المساعدة اللغوية 
لهم إذا كانوا من 
غير العراقيين 

ظاهرة التسول في شوارع بغداد

النعكاساته السلبية على المجتمع العراقي

العمل: تشريع قانون مكافحة االتجار بالبشر سيحد من ظاهرة التسول

األربعاء 13 أيلول 2017 العدد )3779(

Wed. 13 Sep. 2017 issue )3779(



خالل لقائه رئيس الوزراء هاني الملقي  

محليات 4

متابعة الصباح الجديد

اكد وزير الصناع��ة واملعادن وزير 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني ان العراق يشهد اآلن 
تعافياً واستقراراً بفضل متاسك 
جميع ابنائه ومكوناته وحتقيقه 
الكبي��رة على فلول  االنتصارات 
داعش اإلرهابي واستعادة أراضيه 

املغتصبة .
واوض��ح الوزير خالل لقائه رئيس 
ال��وزراء االردن��ي الدكت��ور هاني 
امللق��ي ان ه��ذا االس��تقرار ه��و 
نحو  للتوج��ه  عام��ل مس��اعد 
تطوي��ر االقتص��اد الوطني الذي 
يواجه مش��كالت عدة بس��بب 
املالي��ة وانخفاض  ظروف االزمة 

اسعار النفط عامليا.
احلكوم��ة  ان  الس��وداني  وق��ال 
العراقية جادة بتطوير الصناعة 
الوطنية وحريصة على فتح افاق 
ورجال  املستثمرين  امام  التعاون 
االعم��ال والصناعي��ني االردنيني 
الذي��ن اثبتوا كفاءتهم من خالل 
تنفيذهم مشاريع كثيرة في دول 
العالم ، فيم��ا نقل حتيات رئيس 
ال��وزراء الدكتور حي��در العبادي 
ال��ى امللقي وتأكيده على اهمية 
ادام��ة العالقات االس��تراتيجية 

التي تربط البلدين.
واض��اف الوزي��ر ان هن��اك فرصاً 
كثي��رة وواع��دة لالس��تثمار في 
الع��راق وخاصة ف��ي القطاعات 
الصناعية والزراعية والسياحية 
والدول��ة ج��ادة بتوفي��ر االرضية 
املناسبة للمس��تثمرين وتذليل 
كل املعوقات امامهم ، مش��يرا 
ال��ى انه مت عق��د اجتماع للجنة 
االردنية املش��تركة   - العراقي��ة 
ملراجع��ة محض��ر االجتماع وما 
مت تنفي��ذه من مواد ف��ي احملاضر 

السابقة.
واوضح السوداني ان اعادة افتتاح 

منفذ طريبيل هو رسالة مهمة 
بعثها الع��راق للجميع بانه قادر 
من خالل اجهزت��ه االمنية على 
بسط االمن في جميع مناطقه 
ال��ى جان��ب قتاله ف��ي اجلبهات 
لتحرير م��ا تبقى من اراضيه من 
دن��س عصابات داعش االرهابية ، 
الفتا ال��ى ان العراق لديه القدرة 
واالمكاني��ة عل��ى تأم��ني ه��ذه 
أكان  احليوي��ة س��واء  املنطق��ة 
املنف��ذ او الطري��ق الراب��ط ب��ني 

بغداد وعمان.
واشار الى انه ناقش خالل اللقاء 
مع رئي��س ال��وزراء االردني نتائج 
املباحث��ات املتعلق��ة بتس��هيل 
دخ��ول املنتج��ات االردني��ة ال��ى 

الع��راق بالش��كل ال��ذي ال يضر 
بالصناع��ة الوطني��ة ، مبينا ان 
اللج��ان الفني��ة مس��تمرة في 
عملها وسوف تستأنف زياراتها 
ل��الردن لالط��الع عل��ى مواق��ع 
العمل واملصانع حتى تستكمل 
كتاب��ة التقري��ر النهائ��ي وم��ن 
ث��م عرضه على مجل��س الوزراء 

للقيام باالجراءات املطلوبة.
وتاب��ع وزي��ر الصناع��ة ان��ه اكد 
لرئيس ال��وزراء االردني ان قوانني 
وحماي��ة  الكمركي��ة  التعرف��ة 
عراقي��ة  قوان��ني  ه��ي  املنت��ج 
نافذة وتطبق ف��ي جميع املنافذ 
 ، اس��تثناء  دون  م��ن  احلدودي��ة 
مشيرا الى ان الصناعة االردنية 

ستدخل السوق العراقي من دون 
أي عوائق.

م��ن جانب��ه اك��د رئيس ال��وزراء 
عل��ى  امللق��ي  هان��ي  االردن��ي 
التي تربط  التاريخي��ة  العالقات 
عل��ى  واحل��رص  والع��راق  االردن 
كاف��ة،  اجمل��االت  ف��ي  تعزيزه��ا 
الفت��ا الى ان اع��ادة فتح الطريق 
الب��ري ب��ني البلدي��ن قب��ل ايام 
لالرتقاء  املطلوب  الزخم  سيوفر 
بالعالقات االقتصادية والتجارية 
والتواصل ب��ني البلدين، مبينا ان 
افتتاح معبر طريبيل احلدودي هو 
مؤش��ر قوي على ع��ودة الهدوء 
واالس��تقرار للعراق الشقيق وان 
العراق قد اخذ زم��ام املبادرة في 

بس��ط الس��يطرة على شؤونه 
كاف��ة بعد انتصاراته احلاس��مة 

على االرهاب. 
واب��دى امللق��ي اس��تعداد االردن 
للمس��اهمة بش��كل فاعل في 
عملية اع��ادة االعمار في العراق 
وتزوي��ده باحتياجات��ه كافة من 
اخلبرات املدربة التي تس��هم في 
عملية التنمية والبناء، مش��يرا 
ال��ى الش��راكات التاريخي��ة بني 
ف��ي  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
البلدي��ن، ومؤك��دا ان الصادرات 
االردني��ة حتظى بس��معة جيدة 
وتخض��ع للش��روط واملواصفات 
الدقيقة التي تضعها مؤسسة 
املواصفات واملقاييس ، فيما لفت 

الى ض��رورة االنتهاء م��ن قوائم 
الس��لع االردني��ة الت��ي س��يتم 
اعفاؤها من الرس��وم الكمركية 
العراقية املفروضة على الواردات 

العراقية.
واضاف امللق��ي ان ميناء العقبة 
وما ش��هده م��ن توس��ع وتطور 
مؤه��ل  املاضي��ة  امل��دة  خ��الل 
ليك��ون بوابة ومدخ��ال للواردات 
والص��ادرات العراقي��ة ، مؤك��دا 
ان الس��لع القادم��ة للعراق عبر 
ميناء العقبة ستحظى بأولوية 
من حيث تسريع اجراءات املناولة 
والتحمي��ل والتنزيل وغيرها من 
االج��راءات الت��ي تكفل س��رعة 

وصولها للسوق العراقي . 

السوداني: األولوية للشركات والقّطاع الخاص األردني في إعادة إعمار العراق 

أوضح الوزير خالل 
لقائه رئيس الوزراء 

األردني الدكتور 
هاني الملقي أن 

هذا االستقرار هو 
عامل مساعد للتوجه 
نحو تطوير االقتصاد 
الوطني الذي يواجه 

مشكالت عدة بسبب 
ظروف األزمة المالية 

وانخفاض أسعار 
النفط عالميا

السوداني خالل لقائه رئيس الوزراء األردني

تواصل العمل بتأهيل 
جسري )شنشال - سرحة( 

في صالح الدين

االتصاالت تشارك 
بورشة التحكيم 

التجاري في القاهرة

تغطية خزين 
الحنطة المحلية في 
سايلو خان بني سعد 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العامة عن مواصلة العمل  مبشروع 
تأهيل جسري )شنشال – سرحة( في محافظة 
ص��الح الدين املمول من الق��رض الطارئ العادة 

اعمار املناطق احملررة.
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان دائ��رة الطرق 
واجلسور احدى تشكيالت الوزارة تواصل العمل 
في اع��ادة تأهيل اجلس��رين املذكورين اللذين مت 
التعاقد عليهما بكلفة مليار و981 الف دينار ، 
مشيرا الى ان نسبة االجناز املتحققة حتى االن 

وصلت الى 42%.
واوضح املركز االعالمي ان االعمال في اجلسرين 
، ستتضمن تكسير الفضاءات ) 4،5،6( بجميع 
ملحقاته��ا في اجلان��ب االمين وتكس��ير وصب 
الدعامات املتضررة وركائز الدعامة السادسة ، 
اضافة الى تكس��ير الفضائني )1 ، 2( في اجلانب 
االيسر وصب 50م3 من سطح اجلسر والدعامة 
السادسة ومعاجلة وصب الكتف ورفع الفضاء 
الثالث للجس��ر االيس��ر واعادت��ه , موكدا بأنه 
مت االنته��اء من جميع اعمال التس��ليح لالجزاء 
املتض��ررة ، كذلك مت عمل حتويلة مؤقتة لتامني 

مرور الشاحنات والعجالت بكافة أحجامها.
يذك��ر ان اجلس��رين كان��ا قد تعرض��ا الى عمل 
ارهابي ادى الى تدمير فضائني و تضرر املنشأين 

العلوي والسفلي واالعمدة والروافد.

سالم نوري*
ش��اركت الش��ركة العامة لالتص��االت والبنى 
التحتية بالورش��ة الفني��ة للتحكيم التجاري 
املقامة ف��ي القاهرة وملدة خمس��ة ايام لبحث 
طرق التحكي��م التجاري في املنازعات التجارية 
الناش��ئة بني املؤسس��ات احلكومية وشركات 
القط��اع اخلاص االجنبية منه��ا بهدف التعرف 

على طرق حل هذه املنازعات
وذكر معاون مدير القسم القانوني في الشركة 
العام��ة لالتص��االت والبن��ى التحتي��ة ب��وزارة 
االتص��االت علي هادي ان هذه الورش��ة اقامتها 
منظمة التنمية العربية التابعة جلامعة الدول 
العربي��ة ومقرها القاهرة بالتنس��يق مع املركز 
العراق��ي للتحكي��م الدول��ي وهي اس��تجابة 
حلاجة البالد املاسة جلذب االستثمارات االجنبية 
وض��رورة توفي��ر مظل��ة قانونية له��ا من اجل 
تش��جيعها للعم��ل في الب��الد وخصوصا وهو 
مي��ر مبرحلة البناء واالعمار والبد من االس��تعانة 
بالش��ركات العاملية املستثمرة  لالستفادة من 

خبراتها في العمل .
واش��ار مع��اون مدي��ر القس��م القانون��ي في 
الش��ركة ال��ى ان الورش��ة تأتي في ظ��ل ازدياد 
التعاقدات مع ش��ركات القط��اع اخلاص وبداية 
حقيقية للخطط االستثمارية املزمع تنفيذها 
من اج��ل تطوير قط��اع االتصاالت عب��ر تنفيذ 

املشاريع احليوية .

*إعالم االتصاالت 

بغداد / إعالم التجارة:  
أعلنت الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن مباش��رة املالكات العاملة في سايلو 
خان بني س��عد بتغطية خزين احلنطة احمللية في 
بناكر الس��ايلو للحفاظ عليه قبل بدء موس��م 

االمطار
واوضح علي حسن جودة مدير السايلو ان مالكات 
الس��ايلو عملت عل��ى  ادامة وصيان��ة االغطية 
البالس��تكية ) اجل��وادر( لالس��تفادة م��ن اكب��ر 
ق��در ممكن منها ومت املباش��رة بعملي��ة التغطية 

بطبقتني من االغطية لتأمني سالمة االكداس.
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نفذت أمان��ة بغداد حمل��ة جديدة 
للوع��ي البلدي ضم��ن قاطع بلدية 
الك��رادة ش��ملت ع��دداً م��ن احملال 

السكنية واحملال التجارية .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
»  شعبة االعالم والوعي البلدي في 
دائرة بلدي��ة الكرادة قامت بحمالت 
توعية ش��ملت اصحاب االكش��اك 
والبسطيات املتجاوزة على االرصفة 
وحثه��م عل��ى التع��اون م��ع امانة 
بغداد برفع هذه التجاوزات للحفاظ 
عل��ى نظاف��ة العاصمة م��ع توزيع 
الفول��درات االرش��ادية  والتوعي��ة 
التي تعرف بخطورة التجاوزات على 
االماك��ن العامة بوصفه��ا ظاهرة 
غي��ر حضاري��ة وال تلي��ق بجمالية 

العاصمة » .

احلم��الت   « ان  املديري��ة  واضاف��ت 
م��ع  مباش��رة  لق��اءات  تضمن��ت 
املواطنني واصحاب احمل��ال التجارية 
حتث على عدم رمي النفايات في غير 
اماكنها اخملصص��ة واحملافظة على 
الزهور والنباتات واماكن اجللوس في 

احلدائق والساحات العامة«.
وبينت ان » ش��عبة االعالم والوعي 
البل��دي قام��ت بتوزي��ع الفولدرات 
التوعوي��ة عل��ى اصح��اب املركبات 
وحثه��م عل��ى ع��دم رم��ي الزيوت 
املس��تعملة واخمللفات في شبكات 
تصريف مياه اجمل��اري وعدم التجاوز 
عل��ى االرصفة واجلزرات الوس��طية  
ولتحقي��ق ش��عار من اج��ل بغداد 

اجمل وانظف ».
على صعيد متص��ل وجهت امينة 
بغ��داد الدكتورة ذكرى علوش بإزالة 
املش��وهة  الكونكريتي��ة  احلواج��ز 
التي تس��تعمل  وقطع الس��كراب 

ف��ي اغالق الش��وارع و تعرقل تقدمي 
اخلدمات في عدد من أحياء منطقة 

الكرادة .
واوضح��ت االمين��ة خ��الل جول��ة 
ميداني��ة له��ا ضمن قاط��ع بلدية 
واقعه��ا  عل��ى  لالط��الع  الك��رادة 
اخلدم��ي رفق��ة وكيل امان��ة بغداد 
للش��ؤون البلدية ومدير عام بلدية 

الكرادة .
وذك��رت املديري��ة ان » امين��ة بغداد 
وجهت بض��رورة مضاعفة اخلدمات 
املقدمة للمواطنني واالهتمام مبظهر 
الش��وارع العامة وازالة املش��وهات 
ومنه��ا احلواج��ز وقطع الس��كراب 
القدمي��ة التي تس��تعمل في إغالق 
جزء من الش��وارع واالزق��ة وتعرقل 

تقدمي اخلدمات للمواطنني».
واضاف��ت ان » أمين��ة بغداد وجهت 
ايض��اً باالس��تعداد املبكر ملوس��م 
االمط��ار وض��رورة تنفي��ذ حم��الت 

مكثفة لتنظي��ف وصيانة خطوط 
ومش��بكات تصريف مي��اه الصرف 
ومعاجل��ة  واالمط��ار  الصح��ي 
املش��كالت التي عانت منها بعض 
االحي��اء في املواس��م املاضي��ة » ، 
وتابع��ت ان« التوجي��ه تضمن ايضاً 
م��ع  املش��ترك  التنس��يق  ض��رورة 
قي��ادة عمليات بغداد ملتابعة جميع 
التجاوزات وازالتها ومنع عودتها من 
جدي��د واتخاذ االج��راءات القانونية 

بحق اخملالفني واملتجاوزين ».
وبين��ت ان » دائ��رة بلدي��ة الك��رادة 
باش��رت بازالة الكتل الكونكريتية 
ورفعه��ا ع��ن نه��ر الش��ارع ق��رب 
الس��فارة الكورية وفي ش��ارع )31( 
ومس��تمرة في تنفي��ذ احلملة التي 
تش��مل جمي��ع الش��وارع واالزق��ة 
الداخلي��ة بالتنس��يق م��ع قي��ادة 
عملي��ات بغداد ومجل��س احملافظة 

واجمللس البلدي ».

تقرير

أمانة بغداد تنّفذ حملًة جديدًة للوعي البلدي ضمن قاطع بلدية الكرادة 
وجهت بإزالة الحواجز الكونكريتية المشوهة وقطع السكراب 

نعمة كاظم *
اجتمع األمني العام جمللس ش��يوخ 
ووجهاء عش��ائر جنوب بغداد علي 
سكوت الياسري مع امناء املناطق 
ملناقش��ة األمور األمنية واخلدمية 
املش��كالت  واه��م  والعش��ائرية 
واملعوق��ات الت��ي تواجههم حيث 
ان اغلبه��م يعانون من عدم تعاون 
امانة بغ��داد ووزارة التربية معهم 

إليصال اخلدمات للمناطق .
وطال��ب اجملتمع��ون بعق��د مؤمتر 
موس��ع في قاط��ع املعامل يخص 
واالطالقات  العش��ائرية  النزاعات 
الناري��ة العش��وائية الت��ي تلحق 
األذى باهال��ي املناط��ق مت االتف��اق 
على عقد اجتماع نصف ش��هري 
ملناقش��ة  املناط��ق  ش��تى  ف��ي 

املستجدات .
بدوره اشار االمني العام للمجلس 
عل��ى دعم جميع األمناء ) اخملتارين 
( ملا لهم م��ن دور في حفظ األمن 
واالستقرار وتسهيل مهام املواطن 

الكرمي .
من جانبهم ثم��ن اجملتمعون الدور 
الذي يلعبه االمني العام في تذليل 
الصعاب واملعوقات التي تواجههم 

في ادارة االعمال املوكلة اليهم.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن اطالق 
رواتب الوجبة الرابعة من موظفيها 
العامل��ني ف��ي محافظ��ة املوصل 
والبال��غ عددهم 148 بع��د تدقيق 
س��المة موقفهم األمني من قبل 

اجلهات اخملتصة.
التج��ارة  وزارة  وكي��ل  واوض��ح 
االقدم وليد حبيب املوس��وي خالل 
االجتم��اع الدوري خللي��ة االزمة ان 
مل��ف روات��ب موظفي ال��وزارة في 
نين��وى قد حس��م ليصب��ح العدد 
الكل��ي له��م 1200 موظ��ف م��ن 
العاملني في الف��روع التجارية في 
محافظة املوصل وبالتنس��يق مع 
االمنية بسالمة موقفهم  اجلهات 

االمني .

واض��اف الوكي��ل االق��دم انه جرى 
خالل االجتماع مناقش��ة املواضيع 
املطروحة ضمن جدول خلية االزمة 
ومنها تهيئة خزين طوارئ من املواد 
الغذائية تزامنا م��ع عمليات حترير 
مناط��ق تلعف��ر والبع��اج وكذلك 
املناطق االخرى التي سيتم حتريرها 
احلويجة والشرقاط في املدة املقبلة 
واالستمرار مبتابعة جتهيز احلصص 
اضافة  املوصل  ملناط��ق  التموينية 
الى استمرار عمليات جرد متغيرات 
اع��داد النازح��ني م��ن قب��ل دائ��رة 
التخطي��ط واملتابعة وبالتنس��يق 

مع وزارة الهجرة واملهجرين .
واش��ار املوس��وي الى توجي��ه فرع 
متوين املوص��ل باجراء جرد ش��امل 
ودقي��ق للعائالت ف��ي كل املناطق 

احمل��ررة في املوص��ل وخصوصاً بعد 
ع��ودة الكثي��ر م��ن العوائ��ل ال��ى 
مناطق س��كناهم وكذلك متابعة 
وكالء  موق��ف  تدقي��ق  اج��راءات 
التموي��ن االمني مع وزارة الداخلية 
موض��وع  مناقش��ة  ال��ى  الفت��ا   ،
الفروع  تخصيص الطوارئ لتأهيل 
التجارية في املوصل بالتنسيق مع 

وزارة املالية واجلهات ذات العالقة .
ولفت الوكيل االقدم الى ان الوزارة 
بدأت بتجهيز العائالت في مناطق 
البع��اج وتلعفر حي��ث قامت جلنة 
من م��دراء فروع التج��ارة وبحضور 
محاف��ظ نينوى بتجهي��ز عدد من 
العائالت بكميات من مواد احلصص 
التمويني��ة ) الس��كر والزيت والرز 

والطحني ( . 

أمين عام عشائر جنوب بغداد يطلع 
أمناء المناطق على معوقات عملهم 

التجارة تطلق رواتب الوجبة
 الرابعة من موظفيها في الموصل 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث الع��راق ممث��ال بوزي��رة االعم��ار 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
د.املهندسة آن نافع أوسي مع وفد بنك 
التنمي��ة االملان��ي ) K.F.W( متويل عدد 
من املش��اريع اخلدمية ف��ي محافظة 
نينوى م��ن خالل القرض االملاني املقدم 

من احلكومة االملانية.
وذكرت املهندس��ة اوس��ي ان��ه مت في 

اللقاء بحث ومناقشة القرض االملاني 
اخملص��ص ل��وزارة االعم��ار واالس��كان 
والبلديات واالش��غال العام��ة والبالغ 
)100( ملي��ون يورو ، لتمويل مش��اريع 
الط��رق واجلس��ور وامل��اء واجمل��اري ف��ي 
محافظة نين��وى كمرحلة اولى حيث 
قدمت الوزارة قوائم بعدد من املشاريع 

املقترحة واملهمة ألعادة تأهيلها.
 واضاف��ت انه مت كذلك مناقش��ة آلية 

والش��ركات   املش��اريع  ه��ذه  تنفي��ذ 
االستشارية التي ستقوم باعداد وثائق 
العط��اءات واالش��راف عل��ى تنفيذها 
تعتمده��ا  الت��ي  واملعايي��ر  وااللي��ات 
الوزارة الدراج مش��اريع االعمار وتأهيل 
البن��ى التحتي��ة والت��ي س��تمول من 
القرض املقدم م��ن احلكومة االملانية ، 
مؤكدة اننا نطمح ان يس��هم القرض 
املقدم باكمال املش��اريع املتوقفة في 

قطاع��ات ) الط��رق واجلس��ور، اجملاري، 
امل��اء( في محافظ��ة نينوى، مل��ا لهذه 
املش��اريع من اهمية في توفير االجواء 
املالئمة لتش��جيع ع��ودة النازحني الى 

مناطقهم.
واش��ارت املهندسة اوسي انه سبق ان 
مت االيعاز مل��الكات الوزارة في احملافظات 
احملررة بأعداد الكشوفات واالحصائيات 
املطلوبة للمشاريع املتضررة واملتوقفة 

وتخمني املبالغ الالزمة ألجنازها ومتويلها 
من هذا القرض لتكون في خدمة اهالي 
ه��ذه احملافظات، حي��ث س��يتم ادراج 
املش��اريع ف��ي تلك احملافظات حس��ب 
س��لم االولوية واالهمية االنية اليها”. 
وبينت الوزيرة ان الوزارة متتلك عددا من 
الشركات املتخصصة ولديها الكفاءة 
والقدرة على تنفيذ مش��اريع خدمية 
كبرى في عموم احملافظات، كما تسعى 

لتشجيع الشركات االجنبية الرصينة 
للدخول الى السوق العراقية في اجملال 
االس��تثماري من اجل تنفيذ املش��اريع 
العمراني��ة واخلدمية والت��ي هي على 
متاس مباش��ر م��ع املواطن��ني ، وايجاد 
مص��ادر التموي��ل لها وف��ق الضوابط 
اس��تكمالها  لغ��رض  والقوان��ني 
واجنازها بالس��رعة املمكنة وعلى وفق 

املواصفات الفنية املطلوبة.

العراق يبحث مع بنك التنمية األلماني تمويل مشاريع خدمية في نينوى

جانب من االجتماع العشائري جنوب بغداد
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العام��ة  الش��ركة  أعلن��ت   
اح��دى  الغذائي��ة  للمنتج��ات 
شركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن توقيع عق��د تصنيع للغير 
مع شركة نسيم املينا للتجارة 
العام��ة احمل��دودة النت��اج زي��ت 
الطع��ام ف��ي مصنع الرش��يد 
بتوجي��ه  و  للش��ركة  التاب��ع 
ومتابع��ة مباش��رة م��ن قب��ل 

الوزير.
وافاد مصدر مخول في الشركة 
بأنه جرى االتفاق مبوجب العقد 
على انت��اج مادة زي��ت الطعام 
بكمية مقدارها ) 30( الف طن 
اضافة ال��ى تصنيع عبوة الزيت 
املتمثلة مبادة ) EPT ( ذات سعة 
1 لتر لغرض جتهيز وزارة التجارة 
مب��ادة زي��ت الطع��ام وتوزيعها 
البطاق��ة  مف��ردات  ضم��ن 

التموينية .
واش��ار املص��در ال��ى ان مصنع 
اس��تعداداته  انه��ى  الرش��يد 
اخلاص��ة بتهيئة خط��ن النتاج 
زي��ت الطعام احدهم��ا ايطالي 
املنشأ ذو طاقة تصميمية تبلغ 
) 50( طن��ا في الس��اعة واالخر 
صين��ي املنش��أ وتبل��غ طاقته 
التصميمي��ة ) 2 ( طن��ن ف��ي 
الساعة وان كال اخلطن مزودين 
بجه��از ) فديو جت لطبع تاريخ 
االنتاج ومدة الصالحية ( اضافة 
الى توف��ر 6 خزان��ات مصنوعة 
م��ن م��ادة ) ST-ST( خلزن الزيت 
الس��ائل املس��حوب من قسم 
التصفية لغرض التعبئة فضال 
عن توف��ر مخزنن ذات س��عات 
تخزينية عالية مجهزة بأجهزة 
تبري��د للمحافظة عل��ى درجة 
حرارة االنتاج اجلاهز بدرجة )24( 

درجة مئوية .
اخمل��ول ف��ي  وكش��ف املص��در 

الش��ركة عن ب��دء التش��غيل 
التجريب��ي لكال اخلطن بكفاءة 
ودق��ة عاليت��ن وهم��ا جاهزان 
حالي��ا الس��تقبال امل��ادة اخلام 
لزي��ت الطع��ام ، وذك��ر املصدر 
ان اجلانب��ن اتفق��ا عل��ى فت��ح 
قنوات مباش��رة بينهما لتذليل 
تعوق عملية  الت��ي  الصعوبات 

االنتاج واحلد من الروتن .
اعلنت  عل��ى صعي��د متص��ل 
الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
ش��ركات  احدى  الهيدروليكية 
ع��ن  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
عن اس��تحداثها خط��ا انتاجيا 

جديدا لتصنيع معدات مناقلة 
واملع��دات  االس��منت  وخل��ط 
ف��ي  والصارخي��ة  احلوضي��ة 
مصن��ع الهيدولي��ك عن طريق 
عقد الش��راكة املبرم مع احدى 
ش��ركات القط��اع اخل��اص ومبا 
يؤم��ن زيادة منتجات الش��ركة 
التخصصي��ة  املع��دات  م��ن 

وتنوعها.
وقال مدير عام الش��ركة طالل 
حس��ن س��لمان ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالم��ي في ال��وزارة 
بأنه وفي اطار س��عي الشركة 
منتجاته��ا  لتنوي��ع  املس��تمر 

وحتقي��ق نوع��ا م��ن التكام��ل 
التش��كيالت  م��ع  الصناع��ي 
االخرى  والوزرات  للوزارة  التابعة 
فقد مت أنشاء خط انتاج املعدات 
احلوضية وخباطات الكونكريت 
/ الهيدولي��ك  مصن��ع  ف��ي 

معمل املع��دات عن طريق عقد 
الش��راكة املوق��ع م��ع اح��دى 
لغ��رض  الرصين��ة  الش��ركات 
تصنيع مع��دات مناقلة وخلط 
االسمنت(  )خباطات  االسمنت 
واملعدات احلوضية والصاروخية.

واضاف املدير العام أن الشركة 
عم��دت عند انش��أ ه��ذا اخلط 

ال��ى تصني��ع ع��دد  االنتاج��ي 
م��ن املثبت��ات املصمم��ة لهذه 
املنتجات ومايزال العمل مستمر 
الستقدام املكائن التخصصية  
االضافي��ة ، مؤكدا ف��ي الوقت 
ذات��ه عل��ى ان من��اذج للخباطة 
واحلوضية ق��د مت جلبها لغرض 
االس��تفادة منه��ا ف��ي أع��داد 
ومبا  والتكنلوجي��ا  التصامي��م 
الفنية  االمكانية  توفي��ر  يؤمن 
لتصنيع مناذج من هذه املعدات 
بعد امتالك التكنلوجيا اخلاصة 

بها .
العام��ة  الش��ركة  ان  يذك��ر 

الهيدروليكي��ة  للصناع��ات 
متتلك جهاز فحص هيدوليكي 
جمي��ع  بفح��ص  يخت��ص 
وحتديد  الهيدروليكية  العناصر 
مواصفاته��ا الهندس��ية ويعد 
الوحيد من نوعه في العراق كما 
ومتتلك خطوط إنتاجية لفحص 
الهيدروليكي��ة  االس��طوانات 
مبختل��ف قياس��اتها وبجمي��ع 
االط��وال بع��د حتدي��د االعطال 
والض��رر برمجي��ا م��ع تفكيك 
وجتميع االس��طوانات بواسطة 
مكائ��ن متخصص��ة صنع��ت 

لهذا األغراض.

»الهيدروليكية« تصنع المعدات الحوضية وخباطات الكونكريت

»المنتجات» الغذائية توّقع عقدًا إلنتاج 30 ألف طن من زيت الطعام
وضع حجر األساس إلنشاء أربع 
محطات كهربائية في األنبار

تأهيل محطات مياه الشرب في 
أقضية ونواحي محافظة نينوى

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن عض��و مجلس محافظ��ة االنبار فهد الراش��د 
ان األس��بوع املقبل سيش��هد وضع احلجر األس��اس 
إلنش��اء أربع محطات كهربائي��ة في مناطق متفرقة 

من احملافظة.
وقال الراش��د ف��ي تصريحات صحية ، إن��ه »مت إحالة 
انش��اء أربع محط��ات لنقل الطاق��ة الكهربائية في 
االنب��ار عل��ى نفق��ة وزارة الكهرباء«، مبين��ا ان »تلك 
احملطات س��وف يتم وضع احلجر األس��اس إلنش��ائها 

األسبوع املقبل«.
واض��اف الراش��د، أن »احملطات من املقرر انش��اءها في 
مناط��ق احلامضي��ة واحلميرة م��ن الرم��ادي، وجنوب 
الفلوج��ة واس��منت الفلوج��ة«، الفتا ال��ى أن »تلك 
احملطات ستسهم بامتصاص عدد كبيرة من البطالة 
العاملة، وأن هذه املش��اريع تعد باكورة عمل حكومة 
األنبار«. يذكر أن البنى التحتية للكهرباء تعرضت الى 
دمار وخراب نتيجة العمليات العس��كرية واالرهابية 
من قب��ل »داعش«، بعد حترير معظ��م مدن األنبار من 

سيطرة التنظيم.

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن الوكي��ل الفن��ي ف��ي وزارة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة املهن��دس جاب��ر عبد 
خاجي احلساني عن تأهيل محطات املاء في االقضية 

والنواحي التابعة حملافظة نينوى .
وذك��ر الوكيل الفني للوزارة ، ان املالكات الهندس��ية 
والفني��ة في الدوائر البلدية باحملافظة  تواصل العمل 
في اع��ادة االعمار وتوفير اخلدمات الى االقضية واملدن 
من ضمنها الساحل االيسر بعد حتريره�ا من عصابات 

داعش االرهابي�ة .
واش��ارالوكيل ال��ى ان��ه مت تأهي��ل جمي��ع محط��ات 
ومش��اريع امل���اء ف��ي االقضي��ة والنواح��ي التابع��ة 
حملافظة نينوى بتمويل م��ن احلكومة املركزية ، فضال 
عن القروض اخلارجية ومنح املنظمات الدولي�ة ، فيما 
تواص��ل اعمال تنظي��ف املدينة واع��ادة اخلدمات الى 

الساحل االمين.
وتاب��ع الوكيل ان الوزارة عملت خ��الل الفترة املاضية 
على تعزيز اس��طول س��يارات امل���اء ، اذ مت توفير )60 ( 
س��يارة حوضي��ة لنقل امل���اء الصالح للش���رب الى 
مناط��ق النزوح وحس��ب تقديرات احلكوم��ة احمللي�ة 
ف��ي نينوى ، مؤك��دا اس��تعداد ال��وزارة لتوفير كافة 
مس��تلزم�ات عودة النازحن الى مس��اكنهم وانهاء 

موجة النزوح واعادة االستقرار للمحافظة .

 أنهى مصنع 
الرشيد استعداداته 
بتهيئة خطين 
إلنتاج زيت الطعام 
أحدهما إيطالي 
المنشأ ذو طاقة 
تصميمية ) 50( طنا 
في الساعة واآلخر 
صيني بطاقة طنين 
في الساعة

الشركة العامة للمنتجات الغذائية



واشنطن ـ أ ب ف :

تبنى مجلس األمن الدولي امس االول 
االثنني باالجماع قرارا صاغته الواليات 
املتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة 
على كوريا الشمالية ويحظر استيراد 
النس��يج منه��ا ويفرض قي��ودا على 

تزويدها النفط والغاز.
تأتي هذه احلزمة الثامنة من العقوبات 
التي أيدتها الصني وروس��يا القريبتان 
من كوريا الشمالية، ردا على التجربة 
النووية التي أجراه��ا هذا البلد في 3 

أيلول.
وتسعى االمم املتحدة من خالل تشديد 
عقوباتها بشكل متزايد كل مرة الى 
حم��ل بيون��غ يان��غ على الع��ودة الى 
برنامجيها  املفاوضات ح��ول  طاول��ة 
يُعدان  اللذي��ن  والصاروخ��ي  الن��ووي 

تهديدا لالستقرار العاملي.
وبريطانيا  املتح��دة  الواليات  واعتبرت 
ال��ذي  الق��رار  ان  وايطالي��ا  وفرنس��ا 
مت تبني��ه ام��س االول االثن��ني »مت��ني 
جدا« و«متوازن« ويتي��ح لالمم املتحدة 
اب��داء موقف يق��وم عل��ى »الوحدة« 

و«التصميم«.
وصرح��ت س��فيرة الوالي��ات املتحدة 
لدى االمم املتحدة نيكي هايلي »لسنا 

نسعى وراء احلرب«، وكانت أكدت قبل 
أسبوع ان بيونغ يانغ »ال تريد اال ذلك«. 
لكنها أق��رت امس الثالث��اء ان كوريا 
الش��مالية ل��م »تتجاوز بع��د نقطة 

الالعودة«.
وتابعت سيول في بيان ان »على كوريا 
الش��مالية ان ت��درك ان نزع الس��الح 
الن��ووي ه��و الس��بيل الوحي��د الذي 
يضمن لها االمن والنمو االقتصادي«.

في طوكي��و، »أش��اد« رئيس ال��وزراء 
ش��ينزو آبي في بي��ان بش��دة بالقرار 
»الس��ريع والق��وي« ال��ذي يثب��ت أن 
»االسرة الدولية عليها رفع الضغوط 
على كوريا الش��مالية الى مس��توى 
جدي��د غي��ر مس��بوق، حلمله��ا على 

تغيير سياستها«.
وق��ال دبلوماس��ي ان الصيغة االولى 
للمش��روع االميرك��ي الت��ي نش��رت 
االربعاء املاضي كان��ت تتضمن »احلد 
االقصى« حول »كل النقاط« وتهدف 
للرد على التجربة النووية السادس��ة 
الت��ي أجرته��ا كوريا الش��مالية في 

الثالث من ايلول.
وكان��ت الصيغ��ة االول��ى تنص على 
حظ��ر ش��امل وف��وري عل��ى النفط 
واملنتج��ات النفطي��ة والغ��از واعادة 
الى  الش��ماليني  الكوريني  العامل��ني 
بالده��م )اكثر م��ن 50 الفا بحس��ب 

االمم املتح��دة( وجتميد أص��ول الزعيم 
الك��وري الش��مالي كيم جون��غ-اون 
وحظر استيراد النسيج من هذا البلد 

وفرض عمليات تفتيش عند الضرورة 
للسفن في عرض البحر عند االشتباه 
بانها تنقل شحنات محظورة مبوجب 

قرارات االمم املتحدة.
اال ان واش��نطن ولتضم��ن احلص��ول 
عل��ى دعم بكني وموس��كو، اضطرت 

الى تخفي��ف مطالبها والتركيز على 
الفقرات التي تدعو الى حل »سلمي« 

لالزمة.
وبع��د أربع��ة أي��ام م��ن املفاوض��ات 
الش��اقة مع الصني وروسيا مت االبقاء 
على حظر الغاز الطبيعي، في املقابل 
ستقتصر ش��حنات النفط اخلام من 
اي دول��ة على الكمية التي ارس��لتها 
ال��ى كوري��ا الش��مالية في االش��هر 

ال�12 املاضية.
ال تنشر الصني اي ارقام حول صادراتها 
ال��ى كوريا الش��مالية لكنه��ا تقدر 
باربع��ة ماليني برميل ف��ي العام. كما 
يفرض القرار اجلديد ان تقتصر كميات 
النفط املكرر التي يتم تسليمها على 

مليوني برميل في اليوم.
تق��ول وزارة الطاقة االميركية ان ذلك 
يش��كل تخفيض��ا بنس��بة %10 في 
املنتج��ات النفطية، وهي تقدر واردات 
كوري��ا الش��مالية من النف��ط اخلام 
ب2,2 ملي��ون برميل. وتس��تورد بيونغ 
يان��غ خصوص��ا الوق��ود والدي��زل من 

الصني، بحسب واشنطن.
وخالل املفاوضات، مت ش��طب النقطة 
املتعلق��ة بتجمي��د أص��ول الزعي��م 
الكوري الشمالي بعد رفض موسكو. 
وقال مص��در دبلوماس��ي ان الواليات 
املتح��دة أكدت انه��ا ال تس��عى وراء 

تغيير النظام بينما اعتبرت موس��كو 
انه من الصعب استهداف كيم جونغ 

اون بشكل مباشر.
كما يحظر النص اعطاء رخص عمل 
جديدة لنحو 93 الف كوري ش��مالي 
يعملون في اخلارج ويش��كلون مصدر 

دخل مهم للنظام.
وابدى خب��راء ش��كوكهم حول مدى 
فاعلية الق��رار اذ اعتبروا ان العقوبات 
السابقة لم حتل دون حتقيق تقدم كبير 
ف��ي البرنامجني الن��ووي والصاروخي 

في البالد.
واعتب��ر غ��و مبونغ هيون م��ن معهد 
الدراس��ات السياس��ية »االم��ر ليس 

كافيا الحداث تأثير مؤلم«.
اما كي��م هيون ووك البروس��فور في 
الوطني��ة  الدبلوماس��ية  االكادميي��ة 
في كوري��ا فقال ان »العقوبات تعطي 
بيون��غ يانغ مب��ررا للقي��ام باملزيد من 
االستفزازات، على غرار اطالق صواريخ 

عابرة للقارات«.
ص��درت العقوب��ات األخي��رة في 5 آب 
بعد اطالق كوريا الشمالية صاروخني 
عابرين. وحظرت تلك العقوبات واردات 
الفحم واحلديد وصيد االس��ماك من 
كوري��ا الش��مالية حلرمان ه��ذا البلد 
م��ن نح��و ملي��ار دوالر م��ن العائدات 

السنوية.
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بيروت ـ وكاالت :
أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد احلريري، عن أمله 
في أن تشكل زيارته احلالية لروسيا، فرصة ملناقشة 
مش��تريات أسلحة روس��ية »من أجل جعل اجليش 

أقوى وأكثر كفاءة« .
ونقلت وكالة أنب��اء انترفاكس عن احلريري قوله، إن 
لبنان يتطلع لش��راء أسلحة روسية، لتزويد اجليش 

اللبناني .
وقال رئيس الوزراء اللبناني أثناء لقائه وزير اخلارجية 
الروس��ي في موس��كو، امس  الثالث��اء، »إننا نأمل 
في أن توفر هذه الزيارة فرصة ملناقش��ة مش��تريات 
األس��لحة الروس��ية من أجل جعل جيش��نا أقوى 

وأكثر كفاءة«.
وذك��ر احلريري، أن زيارته لروس��يا ته��دف إلى تطوير 
العالق��ات الثنائي��ة ف��ي جمي��ع اجملاالت، مب��ا فيها 

العسكرية واالجتماعية.
و يجري احلري��ري خالل زيارته محادث��ات مع الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني ورئي��س ال��وزراء دميتري 
مدفيدي��ف باإلضاف��ة إل��ى لقائ��ه اليوم م��ع وزير 
اخلارجية س��يرغي الفروف ، تتناول آخر مستجدات 
األوضاع في املنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين 

وسبل تطويرها.

تونس ــ رويترز :
صوت البرملان التونس��ي، امس االول االثنني ، على 
من��ح الثقة باألغلبية املطلقة لألعضاء اجلدد في 
حكومة الش��اهد الثانية عق��ب التعديل الوزاري 

األخير.
وفي رد على تدخالت النواب خالل اجللسة العامة، 
أكد رئيس احلكومة التونس��ية، يوسف الشاهد، 
أن��ه م��ارس صالحيات��ه الدس��تورية ل��دى قيامه 
بالتعدي��ل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياس��ي، 

وفق تعبيره.
وب��رر الش��اهد اللج��وء إلى ه��ذا التعدي��ل بعدة 
أس��باب، أهمها وجود ش��غور في ثالث وزارات، هي 
التربي��ة واملالي��ة والتنمي��ة واالس��تثمار، إضافة 
إلى االس��تجابة ملا أثاره نواب اجمللس في جلس��ات 

سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.
وكان الش��اهد قد بدأ جوالت م��ن املفاوضات مع 
األحزاب السياسية واالحتاد العام للشغل واالحتاد 
التونس��ي للصناع��ة والتجارة قبل أن يكش��ف 

عنها األربعاء املاضي.

الرياض ـ بي بي سي :
أعلنت الس��لطات الس��عودية عن إحباط عملية 
لتنظيم داع��ش كانت تس��تهدف تفجير مقرين 
تابع��ني ل��وزارة الدف��اع ف��ي الرياض، مش��يرة إلى 

اعتقال انتحاريني قبل تنفيذهما العملية.
وقال مصدر مس��ؤول في رئاس��ة أم��ن الدولة في 
بيان نشرته وكالة األنباء السعودية إن »السلطات 
اعتقلتهما قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع في 
الرياض، كما أنها صادرت حزامني ناس��فني و تسع 

قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء«.
وأضاف »اتضح من التحقيقات األولية بأنهما من 
اجلنس��ية اليمنية، كما ألقي القبض، في الوقت 
ذاته على س��عوديني ويجري التثبت من عالقاتهما 

باالنتحاريني«
وتاب��ع أن »االنتحاري��ني هما أحمد ياس��ر الكلدي 
وعمار علي محمد«، مضيفاً أنه مت اعتقالهما قبل 

بلوغهما املقر املستهدف«.
وتقود السعودية التي تعرضت لهجمات انتحارية 
وتفجيرات تبناها تنظيم داعش  حتالفاً عس��كرياً 

في اليمن لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي.

الحريري يأمل بشراء 
أسلحة روسية ليزيد 

جيش لبنان قوة وكفاءة

البرلمان التونسي
 يمنح الثقة لحكومة 

الشاهد الجديدة

السعودية تحبط عملية 
إرهابية لتنظيم »داعش »

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أعلن��ت وزارة الدف��اع الروس��ية 
أن اجلي��ش الس��وري متّكن بدعم 
الطيران الروس��ي في األس��بوع 
املاضي من حتقيق جناحات كبيرة 
في وس��ط وشرق سوريا، مؤكدة 
حتري��ر %85 من أراض��ي البالد من 
املس��لحني، في وقت أكدت وزارة 
خارجية كازاخس��تان مش��اركة 
املعارضة السورية املسلحة في 
اجلولة السادس��ة من املفاوضات 
بش��أن س��وريا التي ستجري في 
العاصمة أس��تانا، يومي 14 و15 

سبتمبر/أيلول احلالي.
وأش��ار بي��ان ص��ادر ع��ن اجلنرال 
أركان  رئي��س  ألكس��ندر الب��ني، 
الق��وات الروس��ية ف��ي س��وريا، 
الثالثاء، إل��ى أن القضاء الكامل 
عل��ى تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 
يتطلب  الس��ورية  األراض��ي  في 
حترير حوال��ي 27.8 ألف كيلومتر 
مربع من مس��احة البالد، مؤكدا 
إرهابي��ي  تصفي��ة  عملي��ة  أن 
النص��رة«  و«جبه��ة  »داع��ش« 
حت��ى  ستس��تمر  س��وريا  ف��ي 
وق��ال  بالكام��ل.  س��حقهم 
املس��ؤول العس��كري الروس��ي: 
»نفذت القوات اجلوية الفضائية 
االثن��ني  االول  أم��س  الروس��ية، 
فقط، أكثر من 50 طلعة لصالح 
تقدم اجليش السوري في منطقة 
عقيرب��ات، وأدى ذل��ك إلى تدمير 
للعصابات  180 منش��أة  حوالي 
املس��لحة، بينها نقاط ومناطق 
األرض  محصن��ة ومخابئ حت��ت 
ومراكز قي��ادة ووح��دات منفردة 
من اإلرهابيني ومواقع للمدفعية 

ومستودعات للذخيرة والوقود«.
وأكد البني قط��ع جميع خطوط 
»داع��ش« ف��ي  إرهابي��ي  إم��داد 
منطقة عقيربات، بعد حترير هذه 
البلدة من قبل القوات السورية، 
مش��يرا إلى أن اجليش الس��وري 
يواص��ل حالي��ا عملي��ة تطهير 

املنطقة من مس��لحي »داعش« 
شمالي وغربي عقيربات. 

وأض��اف أن اجملموعات اإلرهابية ال 
تزال تب��دي مقاوم��ة جدية على 

الرغم من خسائرها الكبيرة.
وقال املسؤول العسكري الروسي 
إن املع��ارك على مدى األس��بوع 
األخي��ر أدت إل��ى حتري��ر 8 بلدات 
أخرى، ما س��مح بتقسيم كتلة 
املسلحني في منطقة عقيربات 

وتدمير أجزائها بعد ذلك.
وأك��د الب��ني أن الطي��ران احلربي 
الروس��ي يقوم ليل نهار بالعمل 
االس��تطالعي بهدف الكش��ف 
عن قوات حي��ة والقضاء عليها، 
أس��لحة  تدمي��ر  إل��ى  إضاف��ة 
اإلرهابيني وآلياتهم ومستودعات 

الذخي��رة التابعة لهم، وذلك من 
أجل دعم تقدم القوات السورية. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 
وقت س��ابق عن رصدها 11 حالة 
انتهاك لنظ��ام وقف إطالق النار 
خالل الس��اعات ال���24 املاضية، 
مناط��ق  ف��ي  الوض��ع  واصف��ة 
تخفيف التوتر بسوريا باملستقر. 
وجاء في بيان نش��ر امس الثالثاء 
على موق��ع الدفاع الروس��ية أن 
الط��رف الروس��ي م��ن اللجن��ة 
املش��تركة  التركي��ة  الروس��ية 
اخلاصة مبتابع��ة االنتهاكات في 
س��وريا رص��د خ��الل الس��اعات 
ال�24 األخيرة »6 حاالت إطالق نار 
ف��ي محافظة حلب )1( ودرعا )1( 

ودمشق )4(«.

وأضاف البي��ان أن اجلانب التركي 
رصد 5 انته��اكات في محافظة 

دمشق )5( ودرعا )1(.
وبحس��ب وزارة الدفاع الروسية، 
فإن »معظم ح��االت إطالق النار 
عش��وائيا باس��تخدام أس��لحة 
نارية رصدت في مناطق خاضعة 
تنظيم��ي  إرهابي��ي  لس��يطرة 

»جبهة النصرة« و«داعش«.
وزارة خارجي��ة  باملقاب��ل أك��دت 
كازاخستان مش��اركة املعارضة 
اجلولة  املس��لحة في  الس��ورية 
املفاوض��ات  م��ن  السادس��ة 
بش��أن س��وريا التي ستجري في 
العاصمة أس��تانا، يومي 14 و15 
سبتمبر/أيلول احلالي وأوضح وزير 
خارجية كازاخستان، خيرت عبد 

الرحمنوف أن ممثلني عن املعارضة 
تقدم��وا  املس��لحة  الس��ورية 
الهيئات  إل��ى  بش��كل رس��مي 
الكازاخس��تانية اخملتصة بطلب 
منحه��م تأش��يرات الدخول، ما 
اجلولة  ف��ي  يعني مش��اركتهم 

ال�6 من املفاوضات.
أن  الرحمن��وف  عب��د  وأض��اف 
»فصائ��ل متثل اجلبه��ة اجلنوبية، 
أخ��رى  جماع��ات  إل��ى  إضاف��ة 
ش��اركت في عملية أستانا منذ 
انضمت  وجماع��ات  انطالقه��ا، 
إل��ى الهدن��ة« ستش��ارك ف��ي 
ه��ذه اجلولة. وأكد وزي��ر خارجية 
مسؤولني  مشاركة  كازاخستان 
أردني��ني ف��ي اللق��اءات، بصف��ة 

مراقبني.  

وكان املتح��دث باس��م الهيئ��ة 
يحي��ي  للمفاوض��ات،  العلي��ا 
حدي��ث  ف��ي  أك��د،  العريض��ي، 
لوكال��ة تاس، يوم أم��س االثنني، 
مش��اركة وف��د م��ن املعارض��ة 
ف��ي  املس��لحة  الس��ورية 
االجتماع��ات املقبلة، مضيفا أن 
رئيس أركان »اجليش احلر«، أحمد 
بري، س��يرأس وف��د املعارضة في 

مفاوضات أستانا.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن عاصم��ة 
ق��د  كان��ت  كازاخس��تان 
اس��تضافت، في ال���4 وال�5 من 
يوليو/متوز املاضي، اجلولة ال�5 من 
املفاوضات السورية، حيث ناقش 
املش��اركون فيها مناطق خفض 

التصعيد في سوريا.

أستانا تؤكد مشاركة المعارضة في جولة المفاوضات المقبلة

الجيش السوري وبدعم الطيران الروسي
 يحرر 85 % من مساحة البالد من تنظيم »داعش» 

عاصمة كازاخستان 
كانت قد استضافت، 

في الـ4 والـ5 
من يوليو/تموز 

الماضي، الجولة 
الـ5 من المفاوضات 

السورية، حيث 
ناقش المشاركون 

فيها مناطق خفض 
التصعيد في سوريا

اجليش السوري

تقـرير
واشنطن تعّده رسالًة قويًة إلدانة »االنتهاكات النووية«

مجلس األمن يصدر قرارًا باإلجماع بفرض عقوبات قاسية جديدة على كوريا الشمالية
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دبي ــ رويترز :
اتهم��ت منظمة هيوم��ن رايتس 
ووت��ش ام��س الثالث��اء التحالف 
بقيادة السعودية الذي يقاتل في 
اليمن بارتكاب جرائم حرب وقالت 
إن ضرباته اجلوية قتلت 39 مدنيا 

بينهم 26 طفال في شهرين.
وأضاف��ت املنظم��ة احلقوقية أن 
خم��س ضرب��ات جوي��ة أصاب��ت 
أربع��ة منازل ومتجرا نفذت عمدا 
أو بته��ور مما تس��بب ف��ي مقتل 
مدني��ني دون متيي��ز ف��ي انته��اك 

لقوانني احلرب.
ونف��ى التحال��ف م��رارا املزاع��م 
بارت��كاب جرائم ح��رب ويقول إن 
هجماته تستهدف خصومه في 

حرك��ة احلوثي املس��لحة باليمن 
وليس املدنيني.

وقالت س��ارة ليا ويتس��ن املديرة 
التنفيذية لقسم الشرق األوسط 
ف��ي هيوم��ن رايت��س ووت��ش في 
بي��ان »الوعود املتك��ررة للتحالف 
بقيادة السعودية بتنفيذ ضرباته 
اجلوي��ة بش��كل قانون��ي ال جتنب 
غير  الهجمات  اليمنيني  األطفال 

القانونية«.
وأضاف��ت »ه��ذا يس��لط الضوء 
على ض��رورة أن تعيد األمم املتحدة 
التحالف على الف��ور إلى ‘قائمة 
العار‘ السنوية بسبب االنتهاكات 

ضد األطفال في صراع مسلح«.
وقال��ت املنظم��ة إن ضربة جوية 

للتحال��ف ف��ي الثال��ث م��ن متوز 
قتل��ت ثماني��ة من أس��رة واحدة 
ف��ي محافظة تعز بينهم الزوجة 

وابنة عمرها ثماني سنوات.
رايت��س ووت��ش  وقال��ت هيوم��ن 
إنها أج��رت مقابالت مع تس��عة 
م��ن أف��راد األس��ر وش��هود على 
خم��س ضربات جوي��ة وقعت بني 
التاس�ع من يونيو حزيران والرابع 
من أغس��ط��س آب ول��م ترصد 
أي أه��داف عس��كرية محتمل��ة 

بالقرب من املواقع.
ودع��ت املنظم��ة مجل��س األمن 
التاب��ع ل��ألمم املتح��دة إل��ى فتح 
حتقي��ق دولي ف��ي االنتهاكات في 

جلسة سبتمبر أيلول. 

برلين ـ وكاالت :
أعلن��ت اخلارجية األملاني��ة تعليق 
كافة صادرات الس��الح الرئيسية 
إل��ى تركيا بس��بب تصاعد التوتر 
بني البلدين ووضع حقوق اإلنسان 

املتدهور في تركيا.
أم��س  غابريي��ل  زيغم��ار  وق��ال 
االول االثن��ني في حلقة نقاش��ية 
هاندلس��بالت  صحيفة  نظمتها 
أملانيا،  ف��ي  اليومية  االقتصادي��ة 
الكبيرة  الطلبي��ات  »علقن��ا كل 
للسالح التي أرس��لتها لنا تركيا 

وهي حقا ليست قليلة«.
وأوض��ح الوزير غابريي��ل أن »برلني 
ملزمة بإرس��ال أسلحة حلليفتها 
)تركي��ا( ف��ي حلف األطلس��ي إذا 

طلب��ت ذل��ك لكن��ه غي��ر مت��اح 
حالي��ا وبناء عليه فإن كل صادرات 

األسلحة تقريبا مت جتميدها«.
وأشار غابرييل إلى أن قرار التعليق 
األخير تتخلله اس��تثناءات قليلة، 
وهي إذا كان قرار احلكومة مرتبطا 
كان��ت  إذا  أو  دولي��ة  باتفاق��ات 
الطلبي��ة بش��أن ش��راء مركبات 

وليست أسلحة.
قرار تعليق الصادرات يأتي بعد يوم 
من بيان ملتحدث باس��م اخلارجية 
األملانية الذي حتدث فيه عن اعتقال 
السلطات التركية مؤخرا لزوجني 
أملانيني في تركيا بتهم سياسية، 
مشيرا إلى أن طبيعة االعتقاالت 
العش��وائية املس��تمرة في أنقرة 

تسبب »قلقا عظيما«.
وتعرضت العالقات بني أنقرة وبرلني 
لضغ��وط متزاي��دة بعدم��ا ش��ن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
حملة ضد خصومه السياس��يني 
عقب محاول��ة االنقالب منتصف 

متوز العام املاضي.
كم��ا ازدادت التوت��رات ب��ني تركيا 
وأملانيا بس��بب رفض برلني ترحيل 
أنق��رة  تتهمه��م  جل��وء  طالب��ي 
بالضل��وع في محاول��ة االنقالب، 
بإط��الق  برل��ني  تطال��ب  بينم��ا 
س��راح نحو 12 أملانيا احتجزتهم 
التركية على خلفية  الس��لطات 
األش��هر  ف��ي  سياس��ية  ته��م 

األخيرة.

هيومن ووتش تتهم التحالف بقيادة 
السعودية في اليمن بجرائم حرب

ألمانيا تعّلق صادراتها
 من األسلحة لتركيا

مجلس االمن
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت رس��الة اطلع��ت عليها 
رويترز أن ش��ركة تسويق النفط 
)سومو( أبلغت زبائنها أنها حتتاج 
إل��ى مزيد م��ن الوقت لدراس��ة 
س��عر  بتغيي��ر  تقض��ي  خط��ة 
القي��اس خل��ام البصرة ب��دءا من 

يناير كانون الثاني 2018.
تغيير س��عر  اخلط��ة  وتتضم��ن 
القياس لش��حنات خ��ام البصرة 
إل��ى آس��يا إل��ى س��عر العقود 
اآلجلة للخام العماني في بورصة 
دب��ي للطاقة بدال من متوس��ط 
دبي/عم��ان عل��ى منص��ة بالتس 

العاملية.
وقالت س��ومو في الرس��الة الى 
أرس��لتها إلى زبائنها ”املقترح ما 
زال ف��ي حاج��ة الى فت��رة زمنية 
كافية لوضع اللمس��ات األخيرة 
على دراس��اتنا وإجراء مناقشات 
معمقة مع الزبائن بشأن أفضل 
الس��بل واآلليات الت��ي ينبغي أن 
تكون أكث��ر فعالية لتمثيل جيد 
لسعر القياس لسوق آسيا على 

أساس الصفقات احلقيقية“.
وقالت الرسالة ”لهذا الغرض فإن 
األول من كان��ون الثاني 2018 لن 
يجري اعتباره موعدا لتغيير سعر 

القياس احلالي املعمول به“.
عل��ى الصعيد ذات��ه، قال محمد 
باركين��دو األمني الع��ام ألوبك إن 
الذي  اإلم��دادات  اتف��اق خف��ض 
تقوده املنظمة يساعد في إعادة 
التوازن إلى سوق النفط العاملية 
وإن ارتف��اع الطل��ب ف��ي الفترة 
الباقية من هذا العام من املنتظر 
أن يؤدي إلى مزيد من االنخفاضات 

في مخزونات اخلام.
وتخفض أوب��ك ومنتجون آخرون 

غير أعضاء باملنظمة، من بينهم 
النف��ط بحوالي  انت��اج  روس��يا، 
1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا حتى 
آذار 2018 ف��ي مس��عى لتقليل 

اخملزونات ودعم أسعار اخلام.
ومتحدثا في اوكس��فورد باجنلترا 
حي��ث يحضر ن��دوة للطاقة قال 
باركيندو ”من الواضح أن عملية 
إع��ادة الت��وازن جاري��ة وتدعمها 
املرتفع��ة  االلت��زام  مس��تويات 
للدول األعضاء ف��ي أوبك والدول 
غير االعضاء في أوبك املش��اركة 

)في اتفاق خفض اإلمدادات(“.
النف��ط  مخزون��ات  أن  وأض��اف 
تنخف��ض ف��ي الب��ر وإن النفط 
اخملزَن في منش��آت عائمة يتراجع 

منذ حزيران.
واضاف��ة إل��ى خفض اإلم��دادات 
فإن زيادة ف��ي الطلب تقترب من 
مليوني برميل يوميا في النصف 
الثان��ي م��ن ه��ذا الع��ام مقارنة 
بالنص��ف األول ستس��اعد ف��ي 
التخلص من الوفرة في مخزونات 

النفط.

وق��ال باركيندو ”ه��ذه الزيادة في 
الطل��ب ستس��هم ف��ي مزي��د 
م��ن التخفيض��ات ف��ي اخملزونات 
أوبك  اجتم��اع  وقبل  التجاري��ة“. 
في تش��رين الثاني القادم يناقش 
خف��ض  متدي��د  حالي��ا  ال��وزراء 
اإلمدادات ملدة ثالثة أش��هر على 

األقل بعد آذار.
وس��اعدت تخفيضات اإلمدادات 
ف��ي دعم أس��عار النفط فوق 58 
دوالرا للبرمي��ل في يناي��ر كانون 
الثان��ي لك��ن األس��عار تراجعت 

منذ ذلك احلني إلى نحو 54 دوالرا 
م��ع اتخاذ املس��عى إلزال��ة وفرة 

املعروض وقتا أطول من املتوقع.
على مس��توى األسعار، استقرت 
أس��عار النفط أم��س الثالثاء مع 
تقيي��م املتعاملني لألث��ر النزولي 
لإلعصار إرما على الطلب مقابل 
إعادة تشغيل املصافي في أعقاب 
اإلعصار هارفي، والذي من ش��أنه 

زيادة معاجلة النفط اخلام.
اآلجلة خلام  العق��ود  وانخفضت 
القياس العاملي مزيج برنت أربعة 

س��نتات، أو ما يعادل 0.07 باملئة، 
53.80 دوالر للبرمي��ل ع��ن  إل��ى 

سعر اإلغالق السابق.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
األميرك��ي ثالث��ة س��نتات، أو ما 
يعادل 0.06 باملئة، إلى 48.04 دوالر 

للبرميل.
وبدأت املصاف��ي األميركية، ومن 
بينه��ا أكبرها موتيف��ا انتربرايزز، 
في العودة إلى العمل. واستأنفت 
موتيفا إنتاجها ي��وم االثنني بعد 

توقف استمر لنحو أسبوعني.

أوبك: توازن في سوق النفط 

»سومو« توقف خطة لتغيير سعر القياس لخام البصرة

تتضمن الخطة 
تغيير سعر القياس 
لشحنات خام 
البصرة إلى آسيا 
لسعر العقود اآلجلة 
للخام العماني 
في بورصة دبي 
للطاقة بدال من 
متوسط دبي/عمان 
على منصة بالتس 
العالمية

أحد احلقول النفطية في البصرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت أس��عار الذهب أدنى مس��توى في أكثر من 
أس��بوع أمس الثالثاء مع زيادة إقبال املس��تثمرين 
عل��ى األصول الت��ي تنط��وي على ق��در أكبر من 
اخملاطرة مثل األس��هم في ظل انحس��ار التوترات 

اجليوسياسية.
وانخفضت أس��عار الذهب في املعامالت الفورية 
0.1 باملئ��ة إل��ى 1325.11 دوالر لألوقية )األونصة( 
بعدما المس��ت في وقت سابق أدنى مستوى منذ 

األول من أيلول عند 1322.85 دوالر لألوقية.
وكان املعدن األصفر هبط 1.4 باملئة في اجللس��ة 
السابقة مسجال أكبر انخفاض بالنسبة املئوية 

في يوم واحد منذ أوائل متوز.
ون��زل املعدن األصفر في العقود األميركية اآلجلة 
للتسليم في كانون األول 0.4 باملئة إلى 1330.40 

دوالر لألوقية.
وم��ن بني املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، انخفضت 
الفضة 0.2 باملئ��ة إلى 17.77 دوالر لألوقية بعدما 
س��جلت في وقت س��ابق أدنى مستوى منذ األول 

من أيلول.
ونزل البالتني 0.2 باملئة إل��ى 988.05 دوالر لألوقية 
في ح��ني ارتفع اليالدي��وم 0.7 باملئ��ة إلى 938.25 

دوالر لألوقية.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع��ت األس��هم اليابانية ألعلى مس��توى في 
ش��هر عند اإلغالق أمس الثالثاء وقادت الشركات 
املالية املكاس��ب التي طال��ت معظم القطاعات 

بعد صعود وول ستريت مساء االثنني.
وزاد املؤشر نيكي 1.2 في املئة مسجال 19776.62 
نقطة، وهو أعلى مس��توى إغالق منذ الثامن من 
آب. وف��اق أداء أس��هم الش��ركات املالية الس��وق 

اقتداء بنظيرتها في الواليات املتحدة.
وارتفع املؤشر ستاندرد آند بورز 500 األميركي أكثر 
من واحد في املئة ليسجل مستوى إغالق قياسيا 
يوم االثنني بعد أن تسبب اإلعصار إرما في خسائر 
دون التوقع��ات وبعدم��ا لم جتر كوريا الش��مالية 

جتربة صاروخية أو نووية في مطلع االسبوع.
وسجلت ش��ركات التأمني وش��ركات السمسرة 
والبنوك أكبر مكاسب بارتفاع ثالثة و2.1 و1.5 في 

املئة بالترتيب.
كما صعد املؤش��ر توبكس األوسع نطاقا 0.9 في 
املئة إلى 1627.45 نقطة وارتفع 32 مؤشرا فرعيا 

من أصل 33 مؤشر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت مؤسس��ة »زد ين« البريطاني��ة في مؤمتر 
صحفي بالعاصم��ة اإلماراتية أب��و ظبي أن قطر 
تتمتع باقتص��اد ق��وي باحتاللها املرتب��ة الثالثة 

عربيا وال�� »45« عامليا في مؤشر املراكز املالية.
وقال املدير املش��ارك ملؤسس��ة زد ين، مارك يندل، 
أن إمارة دب��ي تصدرت املرتبة األول��ى في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا، وال�� 18 على 

الصعيد العاملي.
وأش��ار إلى أن إمارة أبوظبي، احتلت املرتبة الثانية 
على صعيد منطقة الش��رق األوس��ط وال� »25« 

عامليا في قائمة أكبر املراكز املالية.
وج��اءت البحرين في املرك��ز الرابع عربيا وال� »51« 
عاملي��ا، يليها الري��اض في املركز الراب��ع عربيا وال� 

»77« عامليا.
وعل��ى الصعيد العامل��ي، أوضح »ين��دل« أن لندن 
جنحت في احلفاظ عل��ى صدارتها للمراكز املالية 
ح��ول العالم، رغ��م مخاطر اخلروج م��ن عضوية 

االحتاد األوروبي.
وج��اءت »نيويورك« في املرتب��ة الثانية وهوجن كوجن 
ف��ي املرتبة الثالث��ة، يليها س��نغافورة، وطوكيو، 

وشنغهاي.

تراجع أسعار الذهب 
عالميًا

ارتفاع مؤشر السوق 
الياباني

قطر ثالث اقتصاد عربي 
والـ 45 عالميًا
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متابعة الصباح الجديد:

فالدميي��ر  الروس��ي،  الرئي��س  أك��د 
بوتني، أن اقتص��اد البالد جتاوز األزمة 
واكتس��ب زخم��ا باجتاه النم��و، وأن 
هذا أصبح ملموسا لدى املواطنني، 

وقطاع األعمال.
ديناميكية  اجتم��اع ح��ول  وخ��الل 
االقتصاد والتوقعات حتى عام 2020، 
قدم التقري��ر الرئيس وزي��ر التنمية 
االقتصادية، مكس��يم أوريش��كني. 
الذي أوضح أن الكثير من مؤش��رات 
االقتصاد الكلي تؤك��د خروجه من 

األزمة.
وتعقيب��ا على التقرير ق��ال الرئيس 
الروسي:«من دون شك، كل ما أشرمت 
إليه يدل على أن االقتصاد الروس��ي 
خ��رج من األزم��ة ويكتس��ب زخما، 
ويجب علينا في ه��ذه الظروف بذل 
كل اجله��ود املتاحة من أجل احلفاظ 
على هذه الوتيرة، لقد حتدثنا مؤخرا 
خ��الل املنتديات الدولية، مبا في ذلك 
خ��الل قمة )بريكس( حول ذلك، إنها 
وتيرة تؤتي ثمارها بش��كل تدريجي 

واملواطن سيلمس ذلك تباعا«.

ووفقا لبيانات رس��مية روسية فإن 
االقتصاد الروسي منا في الربع الثاني 
من العام اجلاري بنسبة %2.5 مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.
»كابيتال  ف��ي  وبحس��ب محلل��ني 
»االقتص��اد  ف��إن  إكونوميك��س«، 
الروسي يشهد حتسنا في مؤشرات 
والتجارة،  والبن��اء  الصناعي  اإلنتاج 
أظه��ر  ال��ذي  الوحي��د  والقط��اع 

انخفاضا هو الزراعة«.
عل��ى صعي��د متص��ل، أعل��ن وزير 
الروس��ي،  االقتصادي��ة،  التنمي��ة 
مكسيم أوريشكني، خالل اجتماعه 
مع الرئي��س فالدميير بوتني، أن البنك 
املرك��زي الروس��ي يس��تعد خلفض 
أس��عار الفائدة خ��الل اجتماع يوم 

اجلمعة املقبل.
وق��ال الوزي��ر: »بعد بع��ض التباطؤ 
التقني الذي حدث في يوليو، نتوقع 
خ��الل األش��هر املقبل��ة موجة من 
األخبار اإليجابية، وزخما متس��ارعا 
غاي��ة  وف��ي  االقتص��ادي..  للنم��و 
األهمي��ة أنن��ا ندخ��ل دورة طويل��ة 
النم��و فيم��ا يخ��ص  األج��ل م��ن 
النش��اط اإلقراض��ي ف��ي النظ��ام 
املصرف��ي.. التضخ��م اس��تقر عند 

مستويات منخفضة خالل األشهر 
القليل��ة املاضية، كذل��ك انخفض 

عبء الديون على كل من الس��كان 
والش��ركات، مما يفت��ح الطريق أمام 

س��نوات عدي��دة م��ن دورة اإلقراض 
اآلمن«.

ووفقا له، تباطأ التضخم الس��نوي 
إل��ى %3.2، وه��و أق��ل بكثي��ر م��ن 
املس��توى املس��تهدف، ما يش��كل 
بيئ��ة مالئمة ملزيد م��ن تخفيضات 
معدل أسعار الفائدة من قبل البنك 

املركزي الروسي.
للبن��ك  األخي��ر  االجتم��اع  وخ��الل 
املرك��زي الروس��ي في مت��وز املاضي، 
أبق��ى معدل س��عر الفائدة الرئيس 
بنس��بة %9 س��نويا، كما خفضها 
3 م��رات خالل ه��ذا الع��ام، على أن 
يعقد االجتم��اع املقبل يوم اجلمعة 
15 أيل��ول اجلاري للنظ��ر مجددا في 

خفض معدل سعر الفائدة.
على صعيد آخر، أعلن وزير اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي الفروف من جدة 
الي��وم األح��د، أن موس��كو مهتمة 
بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال 
صناعة الطاقة مع اململكة العربية 

السعودية.
وق��ال الفروف، ف��ي مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك مع نظيره السعودي عادل 
اجلبي��ر:« أكدن��ا، وأكدت الش��ركات 
االقتصادي��ة الروس��ية ذل��ك كل��ه 
معني��ون  إنن��ا  وقلن��ا  لزمالئن��ا، 
الرياض  ومستعدون للمشاركة مع 

في مش��اريع مشتركة في مجاالت 
الطاقة والصناعة والزراعة ومشاريع 
مرافق البنى التحتية داخل روس��يا 

واململكة«.
وكان صندوقا االستثمارات املباشرة 
الروسي والسيادي السعودي اتفاقا 
املاض��ي، عل��ى  يونيو/حزي��ران  ف��ي 
تأسيس صندوق مشترك لالستثمار 

في مشاريع بقطاع الطاقة.
وتعم��ل موس��كو والري��اض عل��ى 
تعزيز الروابط االقتصادية والتجارية 
بينهما، كما تس��عيان لزيادة حجم 
التب��ادل التجاري، الذي ال يتماش��ى 

مع إمكاناتهما.
وبل��غ حج��م التج��ارة بني روس��يا 
والس��عودية العام املاضي، بحسب 
بيانات »ITC Trade«، نصف مليار 
دوالر، منه��ا 350 ملي��ون دوالر ه��ي 
صادرات روس��يا إلى اململكة، مقابل 

واردات بقيمة 140 مليون دوالر.
وصن��دوق الطاق��ة املزم��ع إطالقه، 
يض��اف إل��ى صن��دوق آخ��ر أطلقه 
البل��دان لتموي��ل مش��اريع بالبنية 
روس��يا،  ف��ي  والزراع��ة  التحتي��ة 
تس��تثمر الس��عودية في إطاره 10 

مليارات دوالر.

تقـرير
موسكو تستعد لخفض أسعار الفائدة

بوتين: االقتصاد الروسي تجاوز األزمة

جانب من االجتماع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتاوزت الديون اخلارجية املستحقة 
نح��و  األميركي��ة،  للحكوم��ة 
دوالر، ألول م��رة ف��ي  تريلي��ون   20

تاريخها.
اينس��يدر"  "بيزن��س  وبحس��ب 
حاول��ت احلكومة إبق��اء الدين دون 
ال�20 تريليون دوالر إذ اس��تخدمت 
اخلزانة في آذار املاضي، ما يس��مى 
"بالتدابي��ر االس��تثنائية" إلبق��اء 
القيم��ة القص��وى للدين مجمدة 

عند 19.84 تريليون دوالر.
وف��ي ي��وم اجلمع��ة املاض��ي، وقع 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
مش��روع قان��ون، إضافة إل��ى أمور 
أخرى، يقضي بتعليق سقف الدين 

حتى 8 ديسمبر املقبل.
اخلزان��ة  اإلج��راء  ه��ذا  ويخ��ول 
األميركي��ة باالقتراض بحرية حتى 
التاري��خ املذك��ور، عندم��ا يرفعون 
حج��م الدي��ن إلى س��قف جديد 
)خط��وة تتبعها اخلزان��ة كل عام(، 
وفي حال لم تس��ّن قوانني جديدة 
"تدابي��ر  اتخ��اذ  يج��ب  فعنده��ا 

استثنائية" مرة أخرى.
وحتى اآلن، وصل الرقم إلى 20.164 
تريلي��ون دوالر وال ي��زال يتج��ه إلى 

النمو.
وكان ترام��ب ق��د زعم س��ابقا أن 
بإمكان��ه القي��ام بتقليص حجم 
الدين الع��ام عن طري��ق التفاوض 

حول الصفقات التجارية.
على صعيد آخر، تراجعت أس��عار 
النف��ط اخل��ام األميرك��ي بفع��ل 
مخ��اوف من تض��رر الطل��ب على 
الطاقة بسبب إعصار "إرما"، أحد 
أقوى أعاصي��ر القرن، املتجه صوب 
فلوري��دا وجن��وب ش��رق الوالي��ات 

املتحدة.
و"إرم��ا" ثاني إعص��ار كبير يقترب 

من الوالي��ات املتح��دة في غضون 
أسبوعني، ومن املتوقع أن يصل إلى 
جن��وب فلوريدا وق��د أودى بالفعل 
بحياة 14 ش��خصا، ودمر جزرا في 

الكاريبي.
وتس��بب إعص��ار "هارف��ي"، الذي 
س��بقه وض��رب تكس��اس في 25 
آب، ف��ي تعطيل ربع طاقة التكرير 
األميركي��ة، وهو م��ا قلص الطلب 
هب��وط  إل��ى  وأدى  اخل��ام،  عل��ى 

األسعار.
الطاق��ة  إدارة معلوم��ات  وقال��ت 
األميركية، إن إنتاج اخلام بالواليات 

املتحدة انخفض بنحو %8 بسبب 
"هارف��ي" م��ن 9.5 ملي��ون برميل 
يوميا، إلى 8.8 مليون برميل يوميا.

وف��ي ظ��ل إعص��ار "إرما" يش��عر 
احمللل��ون بقلق أكبر م��ن أن الدمار، 
الذي ستحدثه العاصفة قد يقلص 

بشدة الطلب على الطاقة.
وانه��ى اخل��ام األميرك��ي تعامالت 
منحفضا بنسبة %3.28 أو 1.61% 
عن��د 47.48 دوالر للبرميل، وتراجع 
خام القياس العاملي مزيج "برنت" 
بنسبة 71 سنتا، أو ما يعادل 1.3% 

إلى 53.78 دوالر للبرميل.
وفي "وول س��تريت"، أغلق مؤش��ر 
"س��تاندرد آند بورز 500" األميركي 
منخفضا، مع ترقب املس��تثمرين 
خلس��ائر محتمل��ة ج��راء إعص��ار 
انخف��اض  ق��اد  بينم��ا،  "إرم��ا"، 
أسهم ش��ركات كبرى مثل "أبل" 
"ناسداك"  مؤش��ر  و"فيس��بوك" 

إلى هبوط أكثر حدة.
آن��د  "س��تاندرد  مؤش��ر  وخس��ر 
 )0.14%( نقط��ة   3.49  "500 ب��ورز 
مس��جال 2461.61 نقطة، في حني 
تراج��ع مؤش��ر "ناس��داك" مبقدار 
37.68 نقط��ة ما يعادل %0.59 إلى 

6360.19 نقطة.

20 تريليون دوالر الدين العام األميركي
بغداد ـ الصباح الجديد:

اجلمركي��ة  اإلي��رادات  ارتفع��ت 
خالل األش��هر الثمانية املاضية 
إل��ى أكثر م��ن 685 ملي��ار دينار، 
م��ع جن��اح حكومي ف��ي انتهاج 
سياس��ة مالية تهدف لتحسني 
االئتماني في  الع��راق  تصني��ف 

السوق املالية الدولية.
رئاس��ة  وذك��ر املتحدث باس��م 
الوزراء سعد احلديثي، أن احلكومة 
اقتصادي��ة  حتدي��ات  جت��اوزت 
ومخ��اوف من ع��دم القدرة على 
للرواتب  املال��ي  الغط��اء  تدبي��ر 
ومخصص��ات الق��وات العراقية 

والقطاعات األخرى.
وأض��اف احلديث��ي، أن احلكوم��ة 
اس��تطاعت رفع إيرادات اجلمارك 
إلى أكثر من 647 مليار دينار في 
2016، بزي��ادة 231 ملي��ار دين��ار، 
مقارنة باملعدل الذي كانت عليه 
في السنوات الس��ابقة، مشيراً 
العام  النخفاض االستيراد خالل 

املاضي.
وأش��ار احلديثي إلى شمول أكثر 
م��ن 1.1 ملي��ون أس��رة بروات��ب 
إضاف��ة  االجتماعي��ة،  احلماي��ة 
لكش��ف أكثر من 23 ألف حالة 

فس��اد في هذا امللف، ألشخاص 
إعانات  كان��وا يحصل��ون عل��ى 
اس��تحقاق  اجتماعي��ة  بغي��ر 
كونهم يتقاضون رواتب وظيفية 

أو تقاعدية.
وكان��ت الع��راق أعلن��ت، مطلع 
الش��هر اجل��اري، ارتف��اع إيرادات 
آب  خ��الل  احلدودي��ة  منافذه��ا 
املاضي، لتتج��اوز 62 مليار دينار، 
في مقابل 36 مليار دينار في متوز 

املاضي، بزيادة نسبتها 72.2%.

685 مليار دينار اإليرادات 
الجمركية في 8 أشهر

»إرما« يهز أسواق الواليات المتحدة



الدكتور زيد حمزة 

الع��راق في الذاك��رة قدمي منذ أي��ام الطفولة 
فقد نش��أنا في االردن كغيرنا م��ن بالد عربية 
كثيرة حتكمها عائالت ملكية كأسرة محمد 
علي في مصر والس��عوديني ف��ي احلجاز وجند 
والسنوس��يني في ليبيا والعلويني في املغرب 
والهاش��ميني عندنا في امارة شرق االردن وفي 
اململك��ة العراقية وقد كان الس��م بغداد رنة 
خاصة كصدى لعصرها اجمليد في عهد هارون 
الرش��يد لكنا ل��م نكن نع��رف إال القليل عن 
ملكه��ا فيصل االول الذي أزاحه الفرنس��يون 
عن عرش سوريا بعد أن اعتاله برغبة من اهلها 
ث��م انتقل للع��راق ليصبح مل��كا عليها ولم 
يكن واضحاً لنا كيف ! ومن أوائل االخبار التي 
علقت بذاكرت��ي عن العراق في اثناء طفولتي 
حني بدأت أقرا الصحف في عمان كان مصرع 
املل��ك غ��ازي ف��ي نيس��ان ع��ام 1939 وصورة 
س��يارته املرتطمة بعمود كهرباء، واذكر كيف 
تداول االردنيون تفس��ير احلادث بانه مدبر ضد 
امللك ألنه كان يعارض السياس��ة البريطانية 

االستعمارية في بلده .. 
بع��د ذل��ك بعامني وكن��ت في الص��ف الرابع 
االبتدائ��ي وقد بلغت التاس��عة ح��ني دخلت 
علينا فجأة جموع من طالب املدرسة الثانوية 
احلكومي��ة الوحيدة في عم��ان يهتفون لثورة 
رشيد عالي الكيالني في بغداد وخرجنا معهم 
دون ان ندري الى اين وس��معت هتافاً يتكرر لم 
أعرف كنهه ))يعيش اب��و علي(( وفهمت بعد 
قليل ان املعنّي هو هتلر قائد املانيا النازية الذي 
أيد الثورة العراقية ضد االستعمار البريطاني 
وكان��ت احل��رب العاملي��ة الثانية ف��ي اوجها .. 
جتمعت املظاهرة في قل��ب العاصمة وانضم 
له��ا عدد غفير من املواطن��ني ثم توجهت الى 
قصر رغ��دان قص��ر االمير عب��د اهلل وهو من 
نف��س العائلة التي حتكم الع��راق ! وقد خرج 
الينا غاضباً وحوله رجال احلرس الذين هجموا 
على الصفوف األولى م��ن املظاهرة ورأيت في 
تلك اللحظ��ة االمير عبد االل��ه الوصي على 
عرش العراق واقفاً على احدى شرفات القصر 
يطلق النار من مسدسه في الهواء )وقد عرفنا 
فيم��ا بعد أنه كان قد فر من بغداد بعد الثورة 
الت��ي عينت مكان��ه مجلس وصاية برئاس��ة 
الش��ريف ش��رف والد عبد احلميد شرف الذي 
أصبح رئيس��ا لوزراء االردن عام 1979( ونتيجة 
لذلك تدافعت اجلماهير الى اخللف وس��قطُت 
بني االقدام لفترة طويلة واصبت بجروح بليغة 
وتعطلُت عن املدرس��ة عدة اسابيع وملا عدت 

لها أمش��ي بصعوب��ة كان املعل��م يداعبني 
بالقول امام زمالئي هذا هو الوطني اجلريح زيد 
حم��زة وبالطبع عرفنا بعد ذل��ك ان الثورة في 
بغ��داد قد اخمدت من قبل القوات البريطانية 
وكان كل��وب قائد اجليش االردني مش��اركاً في 

هذا االخماد بقوة اردنية  .
****

في بقية س��نوات االربعينيات وبعد ان انتهت 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة التي كانت تش��غل 
باحداثه��ا ومضاعفاته��ا كل الن��اس، بدأن��ا 
ننشغل بالقضية الفلسطينية وظهر بوضوح 
ان القوى العاملية الكبرى تس��اند الصهيونية 
النش��اء وطن قومي لهم في فلس��طني وكان 
انطباعن��ا ان في العراق جيش��اً وطنياً قوياً ال 

يتحكم به ضب��اط اجنليز كما هو احلال عندنا 
في االردن وحني قرر العراق املش��اركة في حرب 
1948 دفاعاً عن عروبة فلس��طني فرحنا كثيراً 
لكن قصة ماكو اوامر املش��هورة خيبت املنا 
بعد وصول قوات من اجليش العراقي عبر االردن 
الى فلسطني وبقيت في منطقة جنني واذكر 
ان الوص��ي عل��ى العرش العراق��ي االمير عبد 
االل��ه زاره��ا وكان يرافقه م��ن االردن الضابط 
فتحي ياس��ني حمزة وهو اب��ن عمي وقد تبني 
الحق��اً للجمي��ع ان حترك تلك اجلي��وش كلها 
ال اجلي��ش العراقي وح��ده كان محدداً بخطة 
مسبقة ال تتجاوز حدود التقسيم ولست هنا 
بصدد توزيع تهم اخليانة فهذا امر بات معروفاً 

وموثقاً منذ زمان طويل .

****
في اربعينيات الق��رن املاضي لم يكن في االردن 
صحافة باملعنى احلقيقي، كانت تأتينا الصحف 
اليومية من فلس��طني واالس��بوعية من مصر 
ام��ا من العراق فل��م يكن يصلنا ش��يء الى ان 
تعرفنا عل��ى جريدة ))االهالي(( قادمة من بغداد 
بأفكار وطنية ودميقراطية لم نألفها واش��تهر 
عندنا االس��تاذ كام��ل اجلادرجي مح��رر اجلريدة 
ورئيس احل��زب الوطني الدميقراط��ي في العراق 
س��يما وان االردن كان بال احزاب وتبعاً لذلك بال 

قادة سياسيني ! 
بع��د النكب��ة ع��ام 1948 وضي��اع فلس��طني 
تكش��فت املواقف السياسية لكل دولة عربية 
وعرفن��ا ع��ن تهجير اليه��ود الى اس��رائيل من 

بعضها كمص��ر والعراق واليم��ن وردود الفعل 
املتباين��ة عندن��ا فهناك من ف��رح بذلك واعتبر 
طردهم من بالدنا عقوب��ة لهم وانتقاما منهم 
ول��م يك��ن اال القليل��ون يدركون ان��ه جزء من 
املؤامرة الصهيونية املتفق عليها لتعزيز الوطن 

القومي اسرائيل ! 
بع��د النكب��ة توج��ه اكث��ر الط��الب االردنيني 
الس��تكمال الدراسة اجلامعية في مصر وكنت 
بينهم وعدد آخر كبير توجه الى س��وريا اجملاورة 
اما العراق فكان نصيبه العدد األقل وكنا نعلم 
ان لنا بعثات للدراس��ة في الكلية العسكرية 
ببغ��داد مثل مازن عجلوني ونذير رش��يد وزهير 
مط��ر وذلك قبل ان يبدأ اجليش بارس��ال بعثاته 
العس��كرية الى بريطانيا فمث��ال كان اثنان من 

اش��قائي طيارينْ��ن عس��كرينينْ في س��الح اجلو 
امللكي تدربا فيها . 

في مصر التي توجهنا للدراس��ة فيها لم تكن 
عالقة امللك ف��اروق مبملكتنا ودية على االطالق 
وس��اءت اكثر بعد احلرب وجرى تبادل االتهامات 
الن القائد االعلى للق��وات العربية التي دخلت 
فلس��طني كان امللك عبداهلل ال��ذي مت تتويجه 
ملكاً على االردن قبل ذلك بعامني وبعد الهزمية 
ف��ي احل��رب كان كل ط��رف يلق��ي الل��وم على 
الطرف االخر فالصحافة املصرية القت معظم 
الل��وم على املل��ك عب��د اهلل وجيش��ه االردني 
وقيادته البريطانية كما أُلقي اللوم على اجليش 
العراق��ي ونوري الس��عيد والوصي على العرش 
األمي��ر عبداالل��ه مع ان االيام اثبت��ت ايضاً بعد 
ثورة جمال عبد الناصر عام 1952 ان امللك فاروق 
نفس��ه كان يتاجر ف��ي اثناء احلرب باألس��لحة 

الفاسدة التي كان يبتاعها للقوات املصرية !
عانين��ا نحن كطالب في ذل��ك الوقت من عداء 
الصحافة املصرية والرأي العام املصري للعائلة 
الهاش��مية لك��ن صورتنا حتس��نت قليالً حني 
بدأنا نش��اطنا السياس��ي اليس��اري بالتعاون 
م��ع تنظيمات مصرية مث��ل الطليعة الوفدية 

وحدّتو الشيوعية  .
فترة دراس��تي ف��ي مصر كانت ثماني س��نوات 
نصفه��ا األول ف��ي عهد امللك ف��اروق والنصف 
الثان��ي في عه��د الث��ورة، األول كان بالنس��بة 
للشعب املصري سيئاً بكل املقاييس فقد كان 
عهدا فاس��دا بال هوية عربي��ة وال انتماء وطني 
لذلك رأين��ا ان محاولة بعض اجله��ات العربية 
مؤخراً تلميع صورة املل��ك فاروق وتاريخ حكمه 
من خالل مسلس��الت ظهرت ف��ي التلفزيونات 
العربي��ة كان��ت محاولة غير بريئ��ة واما بعض 
م��ا ظهر فيها من الدميقراطية احلزبية واحلريات 
الصحفي��ة احملدودة فكان امللك فيها ))مرغماً ال 
بطل(( حيث كان حزب الوفد برئاسة مصطفى 
النحاس ذا ش��عبية منقطع��ة النظير وعندما 
ج��رت االنتخاب��ات النيابي��ة ع��ام 1951 جن��ح 
باكتساح رغم تدخل القصر واحلكومة للتزوير 
وعندما حدث حريق القاهرة املدّبر في يناير عام 
1952 وشّكل نقطة فاصلة في التاريخ املصري 
احلديث كن��ا في قلب احل��َدث وادركن��ا املؤامرة 
امللكي��ة عل��ى احلي��اة النيابية وني��ة االطاحة 
باحلكوم��ة الوطني��ة الدميقراطي��ة ف��ي مصر 
وش��هدنا القاهرة اجلميلة حتت��رق امامنا وتأملنا 
كثيرا ونحن نرى دور الس��ينما واملس��ارح واحملال 
الكب��رى تلتهمه��ا الني��ران وفي املس��اء وكما 
توقعنا اقال امللك حكومة الوفد الشرعية وبعد 
ذلك بشهور قليلة قامت الثورة وكان واضحاً ان 
زعيمها هو عبد الناصر وان محمد جنيب مجرد 

واجهة مؤقتة.

عبداللطيف حجازي*

أثارت مباحثات املش��ير »خليفة حفتر«، قائد 
اجلي��ش الوطني الليب��ي، مع وزي��ري اخلارجية 
»سيرجي الفروف« والدفاع »سيرجي شويجو«، 
خالل زيارته لروس��يا في 14 أغسطس املاضي 
العديد من التساؤالت حول دوافع تلك الزيارة، 
التي تأتي بعد أقل من شهر على لقائه رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بباريس 
في 25 يوليو املاضي، وإصدارهما بيانًا مشترًكا 
من عش��ر نقاط لدفع التس��وية السياسية 
لألزمة الليبية. وقد حملت املباحثات انتقادات 

غير مباشرة للوساطة الفرنسية في األزمة.

أهداف الزيارة:
ل��م تكن زي��ارة حفتر األخيرة إلى روس��يا هي 
األولى من نوعها، حيث قام خالل العام املاضي 
)2016( بزيارتني في شهري يونيو ونوفمبر أجرى 
خاللهما مباحثات مع وزيري الدفاع واخلارجية 
الروسيني. وفي يناير 2017 زار حاملة الطائرات 
الروس��ية بالبحر األبيض املتوس��ط »األميرال 
كوزنيتس��وف«، وقد أجرى مباحث��ات مع وزير 
الدفاع الروس��ي خالل تلك الزيارة عبر الدائرة 

التلفزيونية املغلقة.
ركز حفت��ر خالل مباحثاته األخي��رة مع وزيري 
اخلارجية والدفاع الروسيني على سبل مواصلة 
التنسيق مع موسكو على مختلف األصعدة، 
وكيفية تنش��يط الدور الروسي في التسوية 
السياس��ية لألزمة، وما ميك��ن أن تقدمه من 
دعم عس��كري للجيش الليب��ي في معركته 
ضد اإلرهابيني، والدور الذي ميكن أن تلعبه في 

إلغاء حظر توريد السالح إلى بالده.
اس��تغل املش��ير وجوده ف��ي روس��يا إلطالق 
تصريحات مثلت إخالاًل بالبيان املش��ترك بعد 
لقائه الس��راج في فرنس��ا، وال��ذي نص على 
وقف إطالق النار، والعمل على إجراء انتخابات 
برملانية ورئاسية جديدة، حيث صرح حفتر بأن 
»%90 من األراضي الليبية حتررت من اإلرهابيني، 
وأنه س��يتم مواصلة العمل حتى حترير كافة 
أراض��ي الدول��ة«، ف��ي إش��ارة غير مباش��رة 
الحتمال تنفي��ذ تهديداته باقتحام العاصمة 
طرابلس. كما وج��ه انتقادات لرئيس حكومة 
الوفاق الوطن��ي، واتهمه باإلخالل بالكثير من 

املبادئ التي مت االتفاق عليها بباريس.
من جانبه، ش��دد وزير اخلارجية الروسي خالل 
لقائ��ه بحفتر عل��ى ضرورة تنش��يط عملية 
التس��وية السياس��ية لألزمة الليبية، مبديًا 
استعداد موسكو للمساهمة في حتقيق هذا 
الهدف، كما وجه -أيًضا- انتقادات غير مباشرة 
للوساطة الفرنس��ية في األزمة، حيث طالب 
بضرورة »أن تتولى األمم املتحدة اإلش��راف على 
كل جهود الوساطة«، وأنه »ال بديل عن توصل 
الليبيني بأنفسهم إلى حلول من دون تأثيرات 
خارجية«. وأكد أن خطر التطرف واإلرهاب في 

ليبيا ال يزال قائًما.

الدوافع الروسية:
اس��تهدفت روس��يا م��ن اس��تقبالها األخير 
للمش��ير حفتر حتقيق مجموعة من األهداف، 

يتمثل أبرزها في اآلتي:
-1 الرغبة ف��ي تأمني مصاحلها وتعزيز نفوذها 
ف��ي ليبي��ا، من خ��الل لع��ب دور مح��وري في 
التس��وية السياس��ية لألزمة الليبية، وتقدمي 
الدعم حلفتر الذي بات يُس��يطر على معظم 
مناط��ق ش��رق وجن��وب ليبي��ا مبا يح��ول دون 
جتاهله��ا في أية ترتيبات جديدة لألزمة، وحتى 
ال تُك��رر خطأ فبراير 2011 عندما تركت حلف 
ش��مال األطلنطي )الناتو( يتدخ��ل لإلطاحة 
بالعقيد معمر القذافي، وينفرد بإدارة املشهد 
ف��ي ليبي��ا، مما أض��ر ف��ي النهاي��ة مبصاحلها 

ونفوذها في تلك الدولة.
-2 استغالل تعيني »غسان سالمة« كمبعوث 
أمم��ي جديد ف��ي ليبيا، وس��عيه للتواصل مع 

مختل��ف األط��راف الدولي��ة املعني��ة باألزمة 
الليبية لبلورة تصور جديد بش��أن حل األزمة 
الليبية، مبا يضمن إشراكها في تسوية األزمة 
ومراعاة مصاحله��ا باعتبارها العًبا أساس��يًّا 
هن��اك؛ حيث أعلن الفروف خ��الل لقائه حفتر 
أن��ه يتوقع زيارة »س��المة« لروس��يا قريًبا، مبا 
يح��ول في النهاية دون انف��راد الدول األوروبية 
بالهيمنة على تصورات وأفكار املبعوث األممي 

اجلديد.
-3 مزاحم��ة النفوذ السياس��ي والعس��كري 
األوروبي واألمريكي املتصاعد في ليبيا من خالل 
تقدمي كافة أنواع الدعم حلفتر. ففرنسا تتمتع 
بنف��وذ في الش��رق بتقدميها دعًما سياس��يًّا 
وعس��كريًّا حلفتر، وتزعمها جهود الوس��اطة 
مؤخرًا ف��ي ليبي��ا. وتتمتع كل م��ن بريطانيا 
وإيطاليا والواليات املتحدة بنفوذ في املنطقة 
الغربي��ة بدعمهم السياس��ي والعس��كري 
حلكومة الوفاق الوطني، والقوات التابعة لها 
منذ عملياتها ضد تنظيم »داعش« في مدينة 

س��رت أواخر العام املاضي. فضاًل عن بدء روما 
منذ مطلع شهر أغسطس اجلاري نشر قطع 

بحرية حربية في املياه اإلقليمية الليبية.
-4 الس��عي الس��تخدام املل��ف الليبي ومدى 
حساس��يته لألمن القومي األوروب��ي، لتدفق 
موج��ات الهجرة غير الش��رعية نح��و الدول 
األوروبي��ة انطالًق��ا م��ن الس��واحل الليبي��ة، 
واستغالل التنظيمات اإلرهابية للفوضى في 
ليبي��ا إلقامة معس��كرات للتدري��ب واإلعداد 
لش��ن عملي��ات إرهابية ف��ي الغ��رب، كورقة 
ضغ��ط للحص��ول على تن��ازالت م��ن الدول 
األوروبية في ملفات أخرى كاألزمة األوكرانية، 

والعقوبات الغربية املفروضة عليها.

دوافع حفتر:
في املقابل، يستهدف حفتر من زيارته األخيرة 
إلى روس��يا حتقي��ق جملة من األه��داف التي 

يتمثل أبرزها فيما يلي:
-1 االس��تعانة بروس��يا ملوازن��ة أي��ة ضغوط 

محتمل��ة من قب��ل فرنس��ا بصف��ة خاصة، 
والق��وى األوروبي��ة بصف��ة عام��ة، لاللت��زام 
بالنقاط العشر التي تضمنها البيان املشترك 
الصادر عن اللقاء بالس��راج في باريس في 25 
يولي��و املاضي، خاصة وأنه ق��د صرح من قبل 
ب��أن كل األمور التي وردت في البيان ال ميكن أن 

تتحقق.
-2 تأمني مزيد من الدعم العس��كري الروسي 
للجيش الليبي، س��واء كان في صورة أسلحة 
أو تدريبات عسكرية أو تعاون استخباري؛ حيث 
إن لدى حفتر قلًقا من استخدام فرنسا دعمها 
العس��كري له كورقة ضغط لتقدميه تنازالت 
خلصومه، ومنعه من تنفيذ تهديداته باقتحام 
العاصمة طرابلس بهدف إجناح وساطتها في 
األزمة الليبية. وفي هذا الش��أن أعلن املش��ير 
خالل زيارته إلى موس��كو أنه لن يتوقف حتى 

يسيطر على كافة التراب الليبي.
-3 اس��تكمال هدفه املتمثل في احلصول على 
اعت��راف دولي بش��رعية حتركاته العس��كرية 

على األرض، واالنتص��ارات التي حققها مؤخرًا 
عل��ى التنظيمات املتطرفة في ش��رق وجنوب 

ليبيا.
-4 تأم��ني فيت��و روس��يا ف��ي مجل��س األم��ن 
للحيلولة دون صدور أية قرارات من اجمللس ضد 
اجلي��ش الوطني الليبي، خاصة في حال تنفيذ 
تهديداته باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، 
فضاًل ع��ن قط��ع الطريق على أي��ة محاوالت 
لرفع جزئي حلظر التسليح عن ليبيا بالسماح 
حلكوم��ة الوف��اق الوطن��ي واألجه��زة األمنية 
التابع��ة لها والت��ي يأتي على رأس��ها »جهاز 
احلرس الرئاس��ي« باحلصول على األسلحة من 

اخلارج.

التحركات املستقبلية:
من املرجح إقدام روس��يا خ��الل الفترة املقبلة 
على مجموعة م��ن اخلطوات جتاه ليبيا يتمثل 

أبرزها في اآلتي:
-1 زيادة دعمها السياس��ي والعسكري حلفتر 
باعتب��اره احللي��ف األساس��ي له��ا ف��ي ليبيا 
في مواجه��ة التنظيم��ات املتطرف��ة، واألداة 
األساس��ية ملوازنة النف��وذ األمريكي واألوروبي 

في طرابلس.
-2 تعزيز قنوات االتصال مع قوى الغرب الليبي 
ممثلة في حكومة الوفاق الوطني، والتي بدأتها 
باستقبال رئيسها »السراج« في مارس 2017، 
وذل��ك متهي��ًدا للعب دور مس��تقبلي أكبر في 
تس��وية األزمة الليبي��ة يوازن ال��دور األوروبي، 
وذلك بعدما تركت في السابق القوى الغربية 
تنفرد بإدارة ملف التسوية السياسية لألزمة.
األوروب��ي  العس��كري  التواج��د  مزاحم��ة   3-
مبنطق��ة البح��ر األبي��ض املتوس��ط املتمثل 
ف��ي العملية العس��كرية البحري��ة األوروبية 
»صوفي��ا« قبالة الس��واحل الليبي��ة، والتي مت 
متديدها مؤخرًا في 25 يوليو لنهاية عام 2018، 
وال��ذي تع��زز أيًضا بعد نش��ر إيطاليا س��فًنا 

حربية في املياه اإلقليمية الليبية.
وف��ي اخلتام، تس��تهدف التحركات الروس��ية 
األخي��رة جتاه األزم��ة الليبية باألس��اس تعزيز 
نفوذها في ليبي��ا بصفة خاصة وفي منطقة 
البح��ر األبي��ض املتوس��ط بصفة عام��ة؛ مبا 
يجعله��ا العًبا أساس��يًّا في ليبي��ا ومنطقة 
ش��مال إفريقيا، وهو ما يسعى املشير خليفة 
حفت��ر الس��تغالله وتوظيف��ه للحصول على 
مزي��د م��ن الدع��م السياس��ي والعس��كري 
الروسي في مواجهة خصومه من التنظيمات 
املس��لحة في الغ��رب الليبي، وف��ي مواجهة 
الضغوط اإلقليمية والدولية لتقدميه تنازالت 
كاالعتراف بش��رعية حكومة الوفاق الوطني، 
وااللتزام بتنفيذ االتفاق السياس��ي املوّقع في 
مدينة الصخي��رات املغربية في 17 ديس��مبر 

2015 لدفع التسوية السياسية.

* مرك��ز املس��تقبل لألبح��اث والدراس��ات 
املتقدمة 
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خواطر عن العراق.. منذ الطفولة !
من أحاديث الثالثاء

مستقبل الدور الروسي في ليبيا 
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بغداد في ستينيات القرن املنصرم

خليفة حفتر على منت حاملة طائرات روسية
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وضع دس��تور جمهوري��ة العراق 
ملكون��ات  خارط��ة   ،2005 لع��ام 
وكيفي��ة  االحتادي��ة  الس��لطات 
ومهماتها  اختصاصاتها  ممارسة 
والتي تتكون من ثالث س��لطات 
مت��ارس كل واح��دة منه��ا ه��ذه 
االختصاصات واملهام على اساس 

مبدأ الفصل بني السلطات.
من الصحيح القول بوجود فصل 
بني تلك الس��لطات، ولكن هذا ال 
يعن��ي العزل التام، إمن��ا التكامل 
كل وبحس��ب دوره ال��ذي ح��دده 
الدس��تور والقانون، فعلى سبيل 
الن��واب  جملل��س  يح��ق  ال  املث��ال 
ومه��ام  اختصاص��ات  ممارس��ة 
الس��لطة القضائي��ة االحتادي��ة، 
وال يح��ق للس��لطة التنفيذي��ة 

الس��لطة  اختصاصات  ممارس��ة 
التشريعية. 

على وفق التسلسل في الدستور، 
التش��ريعية،  الس��لطة  ف��ان 
وبحس��ب املادة )48( منه تتكون 
م��ن مجل��س الن��واب، ومجلس 
االحتاد )ال��ذي لم يتم تش��كيله 
حتى اآلن(، تنظ��م اختصاصاتها 
ومهماته��ا امل��واد )-49 64( م��ن 

الدستور. 
التنفيذية فتتكون  أما السلطة 
من رئاس��ة اجلمهوري��ة ومجلس 
الدس��تور في  ال��وزراء وخصه��ا 
املواد ب��ني )-66 86(، في حني أفرد 
القضائي��ة  ملكون��ات الس��لطة 
االحتادي��ة  احملكم��ة   - االحتادي��ة 
العليا، مجل��س القضاء األعلى، 

االحتادية، جهاز  التمييز  محكمة 
الع��ام، هيئة اإلش��راف  االدع��اء 
القضائ��ي- واحملاكم األخرى املواد 

)-87 101( من الدستور.
إن امل��واد ال��واردة ف��ي الدس��تور 
وتش��كيل  مله��ام  واخملصص��ة 
الس��لطات االحتادي��ة العراقي��ة 
جاءت عل��ى نوع��ني، األول فصل 
االختصاص��ات بنحو واضح كما 
هو حال بالنسبة لرئاسة الوزراء 
أو احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا، أو 

مجلس النواب. 
أما النوع اآلخر، فقد احال الدستور 
مكون��ات  بع��ض  اختصاص��ات 
إل��ى قانون  الس��لطة االحتادي��ة 
يصدر عن مجلس النواب، ونخص 
بالذكر هنا مجلس االحتاد -املكون 

الثاني للس��لطة التش��ريعية- ، 
حيث نصت امل��ادة )65( منه على 
ان »يتم انش��اء مجلٍس تشريعي 
يُدعى ب� )مجل��س االحتاد ( يضم 
ممثلني ع��ن االقالي��م واحملافظات 
غير املنتظمة في إقليم، وينظم 
تكوينه، وش��روط العضوية فيه، 
واختصاصات��ه، وكل م��ا يتعل��ق 
به، بقانوٍن يس��ن بأغلبية أعضاء 
مجل��س الن��واب«، عل��ى أن يتم 
تشكيله بعد انتهاء الدورة االولى 
النيابية استناداً إلى احكام املادة 
)137( م��ن الدس��تور التي نصت 
عل��ى ان »يؤجل العم��ل باحكام 
املواد اخلاصة مبجلس االحتاد اينما 
وردت في هذا الدس��تور، الى حني 
صدور ق��رارٍ من مجل��س النواب، 

دورت��ه  بع��د  الثلث��ني،  بأغلبي��ة 
التي يعقدها  االول��ى  االنتخابية 

بعد نفاذ هذا الدستور«. 
وبالع��ودة إل��ى وج��وب أن تلت��زم 
كل س��لطة مبهامه��ا وال تدخل 
ف��ي ش��ؤون االخرى، فق��د كانت 
العلي��ا  االحتادي��ة  للمحكم��ة 
كلمتها في ه��ذا اجلانب، بعد أن 
عرضت عليها دعوى بالعدد )39/ 

احتادية/ 2008(.
حي��ث اقام أح��د املواطنني دعوى 
الن��واب/  رئي��س مجل��س  عل��ى 
إضاف��ة لوظيفت��ه، يطلب فيها 
من احملكمة االحتادية العليا اصدار 
قرار يتضمن تعديل القانون رقم 
)17( لس��نة 2005، )قان��ون الغاء 
التي متنع  القانوني��ة  النص��وص 

احملاك��م م��ن س��ماع الدع��اوى(، 
وطل��ب املدع��ي بإطالق س��ريانه 

على املاضي.
 لك��ن احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
والتي تصدر قرارا ال ميكن الطعن 
ب��ه كون��ه ناف��ذا عل��ى جمي��ع 
الس��لطات، التزمت بالدس��تور، 
وردت الدعوى مس��تندة إلى املادة 
)93( منه التي تتناول اختصاصات 
احملكم��ة الت��ي ليس م��ن بينها 
التي  التش��ريع  ممارسة س��لطة 
اختصاص��ات  صل��ب  م��ن  ه��ي 
السلطة التشريعية. ان القضاء 
ف��ي  موفق��اً  ج��اء  الدس��توري 
هذا التوج��ه، حيث الت��زم حدود 
الرقاب��ة على  وه��ي  صالحيات��ه 
دس��تورية القوان��ني دون التدخل 

ف��ي تش��ريعها أو تعديلها؛ وألن 
دوره في مجال مراقبة مشروعية 
التش��ريعات باصدار  ودس��تورية 
قرار بالغاء القوانني التي تخالف 
إلى  ويت��رك معاجلتها  الدس��تور 
اجلهة صاحب��ة االختصاص وهي 
السلطة التشريعية، ملتزماً في 
ذلك بنص املادة )47( من الدستور 
الس��لطات  »تتك��ون  ونصه��ا 
الس��لطات  م��ن  االحتادي��ة، 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
اختصاصاتها  متارس  والقضائية، 
ومهماته��ا عل��ى اس��اس مب��دأ 
الفص��ل ب��ني الس��لطات«، وهو 
املب��دأ الذي كرس��ته الدس��اتير 
حلماية احلريات وميثل جبهة الصد 

للحيلولة دون االعتداء عليها.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

إياس الساموك

جوزيف ستيغليتز

كاتب عراقي

أستاذ في جامعة 
كولومبيا والحائز 

على جائزة نوبل 
التذكارية في 

العلوم االقتصادية 
في عام 2001

 َقلَب إعص��ار هارفي حياة العديد 
من البشر رأسا على عقب وَخلَّف 
ف��ي أعقاب��ه أض��رارا هائل��ة في 
رَت بنح��و 150 إلى  املمتل��كات ُقدِّ
180 ملي��ار دوالر. ولكن العاصفة 
الت��ي ضرب��ت س��احل تكس��اس 
على مدار أس��بوع كام��ل تقريبا 
تثير أيضا تس��اؤالت عميقة حول 
النظ��ام االقتصادي ف��ي الواليات 

املتحدة والسياسة األميركية. 
من عجي��ب املفارقات أن يقع مثل 
هذا احل��دث الوثي��ق الِصلة بتغير 
املناخ ف��ي والية ه��ي موطن عدد 
كبير م��ن منكري تغي��ر املناخ �� 
وحي��ث يعتم��د االقتصاد بِش��دة 
على الوقود األحفوري الذي يسبب 
الكوكب��ي.  احل��راري  االنحب��اس 
بطبيعة احل��ال، من غي��ر املمكن 
أن نرب��ط بنحو مباش��ر بني حدث 
مناخي بعينه والزيادة في الغازات 
املس��ببة لالنحب��اس احل��راري في 
الغ��الف اجل��وي احملي��ط بكوك��ب 
األرض. ولكن العلماء توقعوا منذ 
فت��رة طويلة أن ت��ؤدي هذه الزيادة 
لي��س فق��ط إل��ى رفع متوس��ط 
درج��ات احل��رارة، ب��ل وأيض��ا إلى 

تقل��ب الطقس ���� وخاصة وقوع 
أحداث بالغة القسوة مثل إعصار 
هارفي. وكما استنتج فريق اخلبراء 
احلكومي املعني بتغير املناخ قبل 
عدة س��نوات، »هناك أدلة تش��ير 
إل��ى أن بعض الظواه��ر املتطرفة 
تغي��رت نتيج��ة لتأثي��رات ناجمة 
عن أنش��طة بش��رية، مبا في ذلك 
الزي��ادات ف��ي تركي��زات الغ��ازات 
احل��راري  لالنحب��اس  املس��ببة 
الكوكبي في الغالف اجلوي«. وقد 
ش��رح لنا بإيج��از عالِ��م الفيزياء 
»زي��ادة  أن  فران��ك  آدم  الفلكي��ة 
الدفء تعني املزيد من الرطوبة في 
اله��واء، وبالتالي هط��ول األمطار 

بكميات أكبر«.
من املؤكد أن هيوس��ن وتكساس 
لم يكن بوسع أي منهما أن تفعل 
مبفردها الكثير بش��أن الزيادة في 
الغازات املسببة لالنحباس احلراري 
املمك��ن  م��ن  كان  وإن  العامل��ي، 
أن تضطلع��ا ب��دور أكثر نش��اطا 
في الضغ��ط لصالح سياس��ات 
مناخي��ة قوية. ولكن الس��لطات 
احمللية وعلى مستوى الواليات كان 
بوس��عها أن تق��وم بعمل أفضل 

كثي��را ف��ي االس��تعداد ملثل هذه 
األح��داث، الت��ي ضرب��ت املنطقة 

بقدر من التواتر املنتظم.
في االس��تجابة لإلعص��ار �� وفي 
متوي��ل بعض اإلصالح��ات �� يلجأ 
اجلمي��ع إلى احلكوم��ة، متاما كما 
حدث في أعقاب األزمة االقتصادية 
الت��ي اندلع��ت ع��ام 2008. ومرة 
أخ��رى، من عجي��ب املفارق��ات أن 
يح��دث هذا اآلن في جزء من البالد 
حي��ث يلق��ى العم��ل احلكوم��ي 
واجلماع��ي الل��وم والتوبي��خ على 
نحو متكرر. ولم تكن املفارقة أقل 
عجبا عندما جل��أ جبابرة القطاع 
املصرفي األميرك��ي إلى احلكومة 
في وقت الِش��دة، بعد أن بش��روا 
باإلجني��ل النيوليبرالي الذي يدعو 
إل��ى تقلي��ص حج��م احلكوم��ة 
وإلغاء القواع��د التنظيمية التي 
حظرت بعض أنش��طتهم األشد 

خطورة واملعادية للمجتمع.
ميك��ن  واض��ح  درس  هن��اك 
استخالصه من مثل هذه األحداث: 
ق��ادرة  غي��ر  وحده��ا  فاألس��واق 
عل��ى توفي��ر احلماية الت��ي حتتاج 
إليها اجملتمعات. وعندما تفش��ل 

األسواق، كما يحدث غالبا، يُصِبح 
العمل اجلماعي واجبا حتميا.

وكما هي احلال مع األزمات املالية، 
هناك احتياج إلى العمل اجلماعي 
الوقائ��ي للتخفيف من تأثير تغير 
املن��اخ. وهذا يعني ضم��ان إقامة 
األساس��ية على  والُبنى  البنايات 
النح��و الذي يجعلها ق��ادرة على 
حتمل األح��داث املتطرفة، وبحيث 
ال تقع في املناط��ق األكثر ُعرضة 
لألضرار الشديدة. وهو يعني أيضا 
حماي��ة النظم البيئي��ة، وخاصة 
األراض��ي الرطبة الت��ي ميكنها أن 
تلع��ب دورا مهما ف��ي امتصاص 
واس��تيعاب التأثي��ر املتخلف عن 
العواصف. كما يعني إزالة اخلطر 
املتمث��ل ف��ي احتم��ال أن ت��ؤدي 
كارث��ة طبيعية إلى تس��رب مواد 
كيميائية خط��رة، كما حدث في 
هيوسن. ويعني أيضا االستعداد 
بخطط اس��تجابة فّعالة، مبا في 

ذلك اإلخالء.
 وهناك احتياج إلى االس��تثمارات 
والقواع��د  الفّعال��ة  احلكومي��ة 
التنظيمي��ة القوي��ة لضمان كل 
م��ن ه��ذه النتائج، بغ��ض النظر 

عن الثقافة السياس��ية السائدة 
أخ��رى.  وأماك��ن  تكس��اس  ف��ي 
التنظيمية  القواع��د  ففي غياب 
املناسبة، يغيب احلافز لدى األفراد 
االحتياطات  التخ��اذ  والش��ركات 
أن  يعلم��ون  ألنه��م  الكافي��ة، 
الكثي��ر م��ن تكالي��ف األح��داث 
املتطرفة س��وف يتحملها آخرون. 
وفي غي��اب التخطيط والتنظيم 
الع��ام املناس��بني، مب��ا ف��ي ذلك 
للبيئة، س��وف تكون الفيضانات 
أش��د س��وءا. ومن دون التخطيط 
للك��وارث والتموي��ل الكافي، قد 
تنزل��ق أي مدين��ة إل��ى معضل��ة 
كتلك التي وقعت فيها هيوسن: 
ف��إذا لم تأم��ر باإلخالء س��يموت 
كثيرون؛ ولكنها إذا أمرت باإلخالء، 
فس��وف ميوت الناس في الفوضى 
الالحقة، وسوف متنع حركة املرور 
املكتظ��ة املتش��ابكة الناس من 

اخلروج.
ثمن��ا  والعال��م  أمي��ركا  تدف��ع 
باهظ��ا للتفاني في اإليديولوجية 
للحكومة  املناهض��ة  املتطرف��ة 
والتي يتبناها الرئيس دونالد ترمب 
وحزب��ه اجلمهوري. ويدف��ع العالَم 

الغازي��ة  االنبعاث��ات  ألن  الثم��ن 
لالنحب��اس  املس��ببة  املتراكم��ة 
احل��راري الكوكبي الت��ي تطلقها 
الوالي��ات املتح��دة أكب��ر من تلك 
الت��ي تطلقه��ا أي دول��ة أخ��رى؛ 
وحت��ى يومنا هذا، تظ��ل الواليات 
املتحدة واح��دة من ق��ادة العالَم 
عندما نتحدث ع��ن نصيب الفرد 
في االنبعاث��ات الغازية املس��ببة 
لالنحباس احلراري الكوكبي. ولكن 
أمي��ركا أيضا تدفع ثمن��ا باهظا: 
ويب��دو أن دوال أخ��رى، وحتى الدول 
الفقي��رة مث��ل هاييتي  النامي��ة 
)بتكلف��ة  تعلم��ت  واإلك��وادور، 
باهظة غالبا، وبعد بعض الكوارث 
الكب��رى( إدارة الكوارث الطبيعية 

بنحو أفضل.
في ع��ام 2005 دمر إعصار كاترينا 
نيو أورليانز، وفي عام 2012 تسبب 
إعصار س��اندي في إغالق قس��م 
كبير م��ن مدينة نيوي��ورك. واآلن، 
ر إعص��ار هارفي والية  بع��د أن دَمَّ
الوالي��ات  تس��تطيع  تكس��اس، 
املتح��دة �� ب��ل ينبغي له��ا �� أن 
تق��وم بعمل أفض��ل. فهي متتلك 
امل��وارد وامله��ارات الالزمة لتحليل 

هذه األحداث املعق��دة وعواقبها، 
وصياغة وتنفي��ذ برامج التنظيم 
بتخفيف  الكفيل��ة  واالس��تثمار 
التأثيرات الس��لبية عل��ى األرواح 

واملمتلكات.
أمي��ركا ال متل��ك نظ��رة  أن  بي��د 
م��ن  للحكوم��ة  متماس��كة 
ِقَب��ل أولئ��ك على اليم��ني، الذين 
أصح��اب  لصال��ح  يعمل��ون 
املس��تفيدين  اخلاص��ة  املصال��ح 
املتطرفة، فيواصلون  سياساتهم 
متضارب��ة.  تصريح��ات  إط��الق 
وقبل أي أزمة، يقاوم��ون القواعد 
التنظيمية ويعارضون أي استثمار 
أو تخطي��ط م��ن ِقَب��ل احلكومة؛ 
ث��م يطالب��ون بعد ذل��ك مبليارات 
الدوالرات ���� ويحصلون عليها �� 
لتعويضهم عن خسائرهم، حتى 
تلك اخلسائر التي كان من املمكن 

منعها بسهولة.
ال ميل��ك امل��رء إال أن يتمن��ى أن ال 
حتتاج أميركا، وغيره��ا من الدول، 
إلى املزي��د من الكوارث الطبيعية 
الكفيل��ة بإقناعها، قب��ل أن تبدأ 
ف��ي التعامل بجدي��ة مع الدروس 

من إعصار هارفي.

دروس من هارفي
PROJECT
SYNDICATE

عندما يقتل الوقت الوظيفي العالقات اإلنسانية
طارق حرب 

حيث لم يبق اال اس��بوعني عل��ى املوعد الذي حدده 
رئيس االقليم املنتهية واليته على موعد اس��تفتاء 
اقليم كردس��تان ولم يلتفت جانبا جلميع محاوالت 
ثنيه عن الس��ير في هذا املش��روع وايقافه فلم يبق 
ام��ام احلكومة العراقي��ة اال توجي��ه وجهها صوب 
مجل��س االمن الدول��ي ملمارس��ة صالحياته املقررة 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املواد 

٣٩ من امليثاق.
 ذلك ان ش��روط تدخل مجلس االم��ن الدولي الذي 
ح��دده الفصل الس��ابع م��ن امليثاق ق��د حتققت اذ 
حتققت حالة تهديد الس��لم واالمن الدولي الواردة 
ف��ي هذا الفص��ل والتي توجب عل��ى مجلس االمن 
الدول��ي بوصف��ه الس��لطة التش��ريعية الدولي��ة 
وبوصف��ه اجله��ة املنوط به��ا قانون��ا احملافظة على 
الس��لم واالمن الدولي ذل��ك ان ما اقدم عليه رئيس 
االقليم من اندفاع نحو االستفتاء لستر االضطراب 
القانون��ي واالداري احلاصل في االقليم متمثال بعدم 
تخليه عن الس��لطة على الرغم م��ن انتهاء واليته 

وغلقه لبرملان اإلقليم.
 أي إلغائه للسلطة التشريعية لالقليم وبعد ذلك 
اجراء االستفتاء واحتمال حدوث ما ال يحمد عقباه 
م��ن آثار ونتائج وغير ذلك م��ن اثار ونتائج االمر الذي 
يعد تهديدا للس��لم واالمن الدولي ما يبرر ويس��وغ 
جملل��س االمن الدول��ي التدخل لوأد م��ا يحصل قبل 
حصوله��ا خاص��ة اذا علمن��ا ان رئي��س االقليم لم 
يلتفت ول��م  يتأثر باملواق��ف والتصريحات واالقوال 
والتلميح��ات س��واء اكان��ت على صعي��د االقليم 
فهنالك احزاب ذات قواعد ش��عبية في كردس��تان 
رفضت االس��تفتاء وطلبت تأجيله مثل حزب االحتاد 
الوطني  الكردستاني والتغيير واجلماعة االسالمية 
الكردس��تانية وهنال��ك قط��اع واس��ع من ش��عب 
كردس��تان وكذل��ك عل��ى الصعي��د العراق��ي اوله 
موقف احلكومة العراقية وجميع االحزاب العراقية 

والفعاليات الشعبية واجلماهيرية والدينية.
 وكذل��ك ل��م يلتف��ت رئي��س االقليم ال��ى املوقف 
االقليم��ي وخاص��ة معارض��ة تركي��ا واي��ران الدول 
االعظ��م اقليمي��ا واحمل��اددة القليم كردس��تان ولم 
يتم االلتف��ات الى موقف اجلامع��ة العربية والدول 
العربية البل لم يت��م االلتفات الى موقف الدولتني 
االعظم بالعال��م اميركا وروس��يا وكذلك جتاهلت 
املوقف االوروبي كدول مثل بريطانيا وفرنسا وكإحتاد 
اوروبي وغي��ر ذلك من املواقف وم��ن اجلهات االخرى 
بحيث اس��تمر رئيس االقليم برأيه ولم يكترث لكل 
الدعوات واملناش��دات والتحذي��رات والتهديدات ما 
يدلل على خط��ورة املوقف ووج��وب تدخل مجلس 
االمن الدولي الن هذا هو الوسيلة الوحيدة للوقوف 
ام��ام توجهات رئي��س االقليم وان كان��ت احلكومة 
العراقية ستالقي صعوبات في ذلك لكن عدم قبول 
اية دول��ة بالعال��م لتطلعات رئي��س االقليم ميكن 
ان يك��ون عونا للحكومة العراقي��ة في طلبها من 

اجمللس واستجابة اجمللس لطلبها.

مجلس األمن سبيل 
للوقوف أمام االستفتاء
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دراسة

ال أعرف على وجه الدقة متى اقتنيت آخر 
كتاب أصدرت��ه وزارة الثقافة العراقية. وال 
أعرف كذلك ما هو نوع هذا الكتاب. إال أن 
م��ن املؤكد أنه كان كتاب��اً مهماً. فالوزارة 
كرس��ت جهودها لنشر املؤلفات القيمة، 
منذ أن شرعت بعملها قبل نصف قرن أو 
يزيد. ومنذ أن كانت حتمل اس��ماً آخر غير 
الثقافة. واتخذت لها قواعد شبه صارمة 

في هذا الشأن.
وق��د وقعت في يدي كت��ب قدمية ملؤلفني 
عرب أصدرتها هذه الوزارة في سبعينيات 
وثمانيني��ات القرن املاضي. وهو دليل على 
أنها جت��اوزت احمللية في ذل��ك احلني وغدت 
وزارة قومي��ة. مثلم��ا كانت اجمل��ات التي 
أصدرته��ا مش��رعة ف��ي وجوه األش��قاء، 
تصل إليهم في عقر دارهم، منذ أعدادها 

األولى.
وق��د س��معت أن دار الش��ؤون الثقافية، 
وهي ش��ركة تابعة للوزارة، مازالت قائمة 
بعمله��ا، ولكنه��ا تعج��ز ع��ن إيص��ال 
مطبوعاته��ا للقارئ. ولم أس��تغرب ذلك، 
فشركات القطاع العام التي تنتج سلعاً 
مهمة، تش��كو من العزوف عن منتجاتها 
اخملزون��ة لديه��ا .. هي األخ��رى! وأجل مثل 
على ذلك شركات جلود واأللبسة اجلاهزة 
والزي��وت واألس��مدة والبتروكيمياويات .. 

وغيرهن كثير!
ورمبا تك��ون الصحف احمللي��ة معذورة في 
ع��دم قدرته��ا عل��ى إيص��ال أعدادها إلى 
أكبر ش��ريحة من القراء، بس��بب ضعف 
إمكاناتها املادي��ة. ولكن من غير املعقول 
التم��اس العذر ل��وزارة الثقاف��ة .. أو وزارة 

الصناعة في ما انتهتا إليه من ركود.
في بلدان العال��م اخملتلفة هناك مندوبون 
يوصل��ون الس��لعة إل��ى الق��رى النائية، 
ويتكبدون من أجلها الوقت والتعب واملال. 
في حني نحج��م نحن عن توفير س��لعنا 
املكدس��ة إلى األس��واق املكتظة لتلبية 

حاجات الناس.
واألده��ى من ذلك أننا نش��كو من إعراض 
الناس عن منتجاتنا التي تقبع في مخازن 
مترب��ة من��ذ س��نوات طويل��ة. ونغفل أن 
املؤسس��ات املنتجة لها تعم��ل بطريقة 
التموي��ل الذات��ي. أي أنه��ا تدف��ع أج��ور 
املوظفني وكلف اإلنتاج من مبيعاتها. وفي 
ذات الوقت ال تقوم بأي جهد لتصريفها في 

األسواق، وتقع فريسة للعوز واإلخفاق.
يب��دو أن احلص��ار الذي فرض عل��ى العراق 
منذ عام 1990 مايزال ساري املفعول حتى 
يومنا هذا. بعد أن تغير الوضع وش��طبت 
قرارات اجملتمع الدولي. لس��بب بسيط هو 
أننا اس��تمرأنا احلص��ار، وألفناه، حتى بات 

جزًء ال يتجزأ من ثقافتنا اليومية.

الحصــار
الثقافــي

محمد زكي إبراهيم

ناجح المعموري
 

ل��م يكن طارق ش��خصاً غبياً ب��ل هو أكثر 
الش��خوص الت��ي انط��وت عليه��ا الرواية 
ذكاًء، ه��ذا ما أراده له عب��ده خال ولذا كان 
مركز احلك��ي وبؤرة التقاء كل الش��خوص 
وخصوص��اً الذكرية. هي ابت��دأت به وتوافد 
حضورها م��ن خاله وتنمو مس��تعينة به 
أيض��اً. وبقدر ال��ذي متتع به، ع��رف اجملازفة 
واملغامرة، فهو الذي لم يترك حراماً وراءه وال 
التزم بقانون أس��ري/ أو اجتماعي وفحولته 
املبكرة س��بب كل ذلك وه��و الذي قال عن 
نفس��ه »ورث��ت الفحول��ة من أس��افي« /

ص90. 
وكان��ت فحولت��ه تزحف وراء كل اجلس��د ) 
ف��ي الليال��ي الباردة »نتحاش��ر« أن��ا وأبناء 
خالتي في فراش��ني متقاربني وميضي الليل 
، ونحن نتجاذب األغطية لندفئ أجس��ادنا 
من لفحات اجلو القارص ، وفي ليلة محددة 
اكتش��فت النار التي تتول��د من االحتكاك 
ف��ي تل��ك الليل��ة، التصق��ت مبعت��ز –ابن 
خالتي- الذي يصغرني بالعمر...... كانت أول 
عملية جنسية أقوم بها، وأول ذكرى سيئة 
عن ه��ذه الطبيع��ة الفائرة في جس��دي(/

ص91. واس��تمر طوي��اً –يختم على ظهور 
الذين معه في احلي ل��ذا كان لقبه )ماطور 
النفخ( انس��لت ه��ذه النبرة إليه بس��بب 
أفعال��ه القذرة مع أبناء احل��ي. وأدرك طارق 
بأنه س��قط متاماً وتكرس هذا االنهيار بعد 
دخوله لقصر السيد مباشرة وكان حماسه 
عالياً للس��قوط ومارس إمتاع السيد وزاول 
تعذيب من أراد تأديبهم الس��يد. السقوط 
حالة معروفة ومكش��وفة لآلخرين ، يعلن 
عن حلظته )الس��قوط حالة زمنية توصلك 
ال��ى القاع ف��ي س��رعة متناهي��ة وبفعل 
التج��اذب تك��ون مهيئ��اً ألن تس��افر ف��ي 
حلظ��ات الس��قوط املتع��ددة وكل مرحلة 
تدن��و بك من القاع تس��جل حال��ة دنيا من 
حاالت السقوط، فالسقوط ال يحدث دفعة 
واحدة( /ص93. طارق ش��خصية إشكالية، 
وجد في تصرفاته متيزاً له وصار عاقة على 
السقوط واالنحدار نحو الهاوية وفي اليوم 
ال��ذي ال يجد في��ه من يختم عل��ى ظهره 
يذهب الى نعاج عمته ويسفدها جميعاً.  

غرقت حياته كل ذاك الطيش والس��قوط، 
لكن��ه يرى في عتم��ة الليل ثورة مش��عة، 
ه��ي مس��تقبله وتاري��خ وج��وده احلقيقي 
.. إنه��ا تهان��ي ال��ذي صاغت املش��رق في 
حيات��ه والعالم وه��ي الوحيدة التي يعيش 
م��ن أجله��ا. وحيات��ه عتم��ة م��ن غيرها. 
يس��تحضرها لياً ويكتشف شهوة مثيرة 
ف��ي وجهه��ا وإث��ارة قوي��ة لإلغ��واء. ول��م 
يس��تطع طارق الصم��ود اآلن النظرات غير 
كافية، يريد متاساً معها واحتكاكاً وهذا ما 
حص��ل بينهما وهرب حلظته��ا من النافذة 
العلي��ا وأخذها ال��ى قريته ودفنه��ا هناك، 
وظلت صورة فق��ط يتذكرها أحياناً وكلما 

رآى أسامة ابن خالتها الذي أرادها.
الس��قوط ظاه��رة اجتماعي��ة / وثقافي��ة 
والبد من عناص��ر مكونة له ومحفزة عليه 
حتى يتحول الى ظاهرة عامة أو واس��عة ] 
تس��ابق كل شيء نحو الس��قوط: مراسي 
الصيادين، وماعبنا، وأماكن سباحتنا، كل 
املواقع كانت تهبط بس��رعة فائقة الى بئر 

الذكريات/ ص56
هذا الس��قوط الذي ي��كاد أن يك��ون عاماً 
اس��تندته حتوالت اقتصادية مفاجئة، قادت 
الكثير نحو الثراء وممارس��ة مهن ذات مردود 

م��ادي س��ريع ومت حتقيق أرب��اح طائلة وهذا 
الوض��ع االقتصادي هو الذي لع��ب دوراً في 
تكون قصر السيد وحتوله الى أسطورة في 
حياة املدينة. أموال كثيرة جداً وقصر يومئ 
للش��باب لدخول اجلنة.. ] كانت البلد تغرق 
في طوفان من األموال املضخوخة فدفعت 
الناس، والش��ركات ألن تبحث عن أي شيء 
متتص به ذلك امل��ال املتدفق، وفي أحياناً لم 
يكن املص كافياً لتجفيف كل تلك الثروات، 
فتبعت وس��ائل أكثر ج��دوى الغتراف تلك 
الكنوز، فمن كان ميلك عيناً صحيحة خرج 
جلمع كل ما يقع أمامه، ليس بطريقة املص 

بل البلع، واخلمش ، والدفن/ ص58
هذا هو التحول االقتصادي احلاصل قصدياً 
ولم يك��ن اعتباطي��اً. املؤسس��ات الكبرى 
هو املتحالف��ة مع بعضها م��ن أجل إجناح 
الس��رية  امله��ام  ذات  القص��ر،  مؤسس��ة 
املهمة والتي ستكون لها معطيات مهمة 
تعزز الس��لطة الكبرى وتك��رس خطاباتها 
السياس��ية والثقافي��ة. وأنا ال أس��تطيع 
قراءة ه��ذه الرواي��ة ] ترمي بش��رر..[ بعيداً 
عن برامج ومش��اريع خاصة، س��تكون لها 
نتائج ايجابية بالنس��بة للس��لطة، وهذه 

النتائج ذات انعكاس��ات بطيئة ورمبا تبتدئ 
بعد عقود، هذا في مجال واحد وهو بحاجة 
ال��ى ما يس��اعده على التمرك��ز ومن هذه 
العوامل املس��اعدة، هو اجمل��ال االقتصادي، 
ول��ذا حصل ض��خ مبالغ خيالي��ة، كان لها 
أث��ر واضح في حص��ول متغيرات س��ريعة 
في حياة الن��اس، وكان األمنوذج لذلك هو » 
عب��د الغن��ي املزروعي » ال��ذي اضطر لترك 
وظيفت��ه ف��ي التعلي��م والتفكي��ر بإي��راد 
مفت��وح وغير محدود، وأفتت��ح مكتباً لبيع 
وش��راء العقارات، وهذا الفضاء االقتصادي 
هو أس��رع الفضاءات املوج��ودة نحو الثراء 
الكبي��ر ] وم��ن هنا تس��لل ال��ى املقاوالت، 
والتموي��ن، لي��دل البقي��ة الناصح��ة على 
اقتضاء أثره، ومن كان أعمى كآبائنا نحبط 
بني اجل��دران، ولم يبرح مكان��ه، فقد فرحوا 
بزي��ادة دخوله��م، وصرفوه��ا ف��ي مل��ذات 
بس��يطة وغبية في آن، كالس��فر للخارج، 
أو اقتن��اء م��ا لم تكن دخوله��م قادرة على 
اقتنائ��ه قبل جريان املال م��ن أيديهم على 
اثر ارتفاع دخوله��م الوظيفية/ ص59. هذا 
التغي��ر احلاصل في قل��ب اجملتمع واعني به 
طبق��ة املوظف��ني بدخولهم اجلي��دة، مثل 

املعل��م عبد الغن��ي، يفضي نح��و حتوالت 
بنيوي��ة في اجملتمع ولكن لي��س كله، يحوز 
النتائ��ج من توفر عل��ى قدرة م��ن اجملازفة، 
إنها طفرة أس��طورية، وكل ه��ذا من أجل 
قصر الس��يد والقص��ور األخ��رى الزاحفة 
عل��ى البحر. ] س��احل ممتد أل��ف أهل احلي 
اخلروج ملياهه مع العصاري لغسل أبدانهم 
وأغنامه��م وأدوات ظهوره��م م��ن أم��واج 
البحر الضاربة ألساس��ات منازل الصيادين 
منه��م. وقبل أن يفيقوا متام��اً كانت مئات 
اآلالف م��ن األطن��ان الترابية ت��ردم األمواج، 
وحتوله��ا الى قط��ع ومخططات س��كنية 
له��م لم تفل��ح تلك احلجج في اس��تعادة 
أراضي أجدادهم، ولم تفلح ش��كواهم في 
حتصني قواربهم املرمية في عرض البحر من 
ش��ق أمواج البحر مرة ثانية، ولم متنع آلالت 
البن��اء الثقيلة من االقت��راب من تلك املياه 

وردمها/ ص55
توصي��ف ذكي للزح��ف العمران��ي اجلديد، 
ال��ذي ج��اء مع الف��ورة املالية الت��ي ذهبت 
للقط��ط للس��مان، وحصلت طف��رة غير 
طبيعية بسبب ضخ املبالغ الطائلة، حتى 
ولي��د اخلنبش آني العمي��اء واليتيم مبكراً 

هو الذي اتخذته أم��ه »عصا تتوكأ عليها، 
توقف ع��ن الوقوف في الطاب��ور الصباحي 
املدرس��ي قب��ل أن يعب��ر الص��ف الثان��ي 
املتوس��ط، وعرف كيف يج��ذب القرش من 
أماك��ن مختلف��ة. وعرف ولي��د كيف تنمو 
مدخراته، وابتدأ إقراض األصدقاء ، وتطورت 
ثروت��ه املالية بع��د زواجه من س��لوى التي 
اقترض��ت له واش��ترى عدداً من الس��يارات 
ينق��ل بها املعلم��ات. ودفعه الث��راء للزواج 
الس��ري من م��رام، ودائماً ما تك��ون حكايا 
عبده خال محكمة، مبنية بناًء منس��جماً 
م��ع غي��ره م��ن البن��اءات احلكواتي��ة. وما 
ياحظه املتلقي على رواية »ترمي بش��رر... 
» هو الكثرة من احلكايات املغذية للحكاية 
املركزية ، وأرجو أن ال يفهم من كامي هذا 
بأن احلكاية تعن��ي البناء الفني التقليدي ، 
ال بل ه��ي متميزة ببناء مغاي��ر عن املألوف 
في القص التقليدي. لذا متيزت هذه الرواية 
بس��يرورة متصلة األجزاء واحملكومة بالنمو 
غير الس��ياقي، لذا ظل��ت الرواية خاضعة 
لزمن غير كرافي، م��ن هنا تنوعت اخللخلة 
وحتكم��ت بالرواي��ة التي متكن عب��ده خال 
من تنويع ش��بكاتها احلكائية وضبط منوها 
البنائي ، على الرغم من حش��د الشخوص 
وصعوبة التمكن منها وباآللية املس��اعدة 
على متابعة وماحق��ة النمو البنائي الذي 
خطط ل��ه عبده خال وأخ��ذه بعيداً وحاول 
عبده خال التكتم على بعض الش��خوص، 
بحي��ث كانت ف��ي الرواية مثلما الس��رية، 
واتض��ح ذل��ك ف��ي نهاي��ة العم��ل ، وعلى 
س��بيل املثال إن مرام التي هام بها الس��يد 
كثي��راً و كانت متمي��زة مبوقع خاص، وجرب 
طارق فرصته معها وجنح بذلك. هي الزوجة 
الثاني��ة لوليد والتي لبس��تها س��لوى مع 
وليد عبر خطة مرس��ومة من أجل إسقاط 
م��رام وقيادتها ال��ى القص��ر. وكان »أغيد« 
الذي التقاه طارق ف��ي بيت إبراهيم هو ابن 
مرمي التي ظلت مختفية ولم تفصح عنها 
تفاصي��ل الرواي��ة . وكان »أغي��د« األمنوذج 
الواعي للنوع السائد من العاقات بني أفراد 
األس��رة التي لم ير أحدهما اآلخر لسنوات 
طويلة جداً. وعلى س��بيل املث��ال لم تتوفر 
فرص��ة لألخت مرمي من رؤية ط��ارق، كذلك 
األم الت��ي تزوج��ت بع��د وفاة فاض��ل/ والد 
ط��ارق. ويبدو ب��أن مرمي غائب��ة وال وجود لها 
في األسرة ، ولم يكشف إبراهيم حكايتها 
التي تورطت بها عندما زار طارق في يوم ما 
وأعلن له عن مش��كلة أخته مرمي التي لم 
يرها من قبل، لكنه سمع بأن أباه رزق ببنت 
م��ن زوجت��ه الثانية ، وإطاق اس��مها على 
إح��دى بن��ات إبراهيم تعبير عن اس��تدعاء 

حضور رمزي لها وسط البيت. 
)- خالي أريد صورة لك.

كان يحمل ألبوما خصصه ألفراد أس��رته ، 
وكل صورة لقريب وضع حتتها معلومة عن 
نوع القرابة وكلمة أو كلمتني عن انطباعه 
ع��ن تل��ك الش��خصية ... قلب��ت ألبوم��ه 
فوج��دت مكان صورة أمه ص��ورة للمطربة 
اللبنانية هيفاء وهبي ، وأسفل منها عبارة 
»س��ت احلباي��ب »(/ص374. وس��ت احلبايب 
اتخذت مكان أمه ألنه يستحي وضع صورة 
لها. لك��ن القراءة ت��رى بأن ذلك اس��تمرار 
لغيابها والش��طب عليها وب��دون تصريح 
مباش��ر. وألن طارق يدرك جي��داً ما ينطوي 
علي��ه اختيار اس��مه ألب��ن أخي��ه إبراهيم 
تعويض��اً لقطيعته ومنحه حضوراً رمزياً. ) 
أص��ر طارق فاضل على أخيه إبراهيم تغيير 
اسم ابنه طارق خشية من انتقال قدر عمه 

إليه(.  

رواية عبده خال )ترمي بشرر(..
تنوعات التأويل وجماليات المكشوف

غالف الرواية

القسم األخير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

دونس��تان  بيرن��ارد  الفن��ان  اش��تهر 
بلوحات��ه املضيئة التي جتس��د العراة 
واملوسيقيني ومدينة البندقية، وتوفي 
الشهر املاضي عن عمر يناهز 97 عاما، 
وكان معجب��ا بالق��ول املأث��ور للفنان 
بيير بونارد "يجب أن يب��دأ األمر برؤية، 
م��ع حلظة من اإلثارة. بعد ذلك، ميكنك 

دراسة النموذج".
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، 
اخلاص��ة،  املضيئ��ة  لوحات��ه  أن  إل��ى 
وكذل��ك مذك��رات "حميمي��ة بونارد 
وإدوارد في��ارد" ، تول��د انطباع��ا م��ن 
العفوية مع أس��لوب صارم قائم على 
أساس املاحظة املباشرة والرسومات 
الدقيق��ة، وكان من بني أفضل أعماله 

م��ن  املس��تمدة  األوركس��ترا،  ص��ور 
جلسات واسعة خال البروفات.

ومؤلف  ودانس��تان مدرس متخصص 
كتيب��ات منهجي��ة للرس��م، وتتنوع 
منشوراته في ستوديو فيستا، لتشمل 
 )1971( لوحات��ك"  "تألي��ف  كت��اب 
وكت��ب ع��ن التصوي��ر الفوتوغراف��ي 
واحلياة الس��اكنة )1966 و 1969 على 

التوالي(.
وتق��دم ه��ذه الكت��ب حتلي��ا مفصا 
للجوانب الرس��مية للف��ن، جنبا إلى 
جن��ب م��ع النصائ��ح العملي��ة التي 
تتراوح من تنظيف الفرش إلى أهمية 
املراس��ات املالية مع الرعاة، كما أنتج 
ف��ي ع��ام 1976 كتاب��ا عن أس��اليب 
رس��م االنطباعي��ني، وه��ي مجموعة 
من الفنانني على ش��اكلته، كانوا أقل 
عفوية في املمارسة منها في املظهر.

 ورأى دونستان نفس��ه بوضوح كجزء 
م��ن التي��ار الرئيس��ي للف��ن الغربي، 
ونش��رت طبعت��ه التي ج��اءت بعنوان 
 Ruskin’s Elements of Drawing
في ع��ام 1991، وتتضمن أعمال فنية 
بأل��وان فاحت��ة ، والتي تع��رض مذاهب 
روس��كني عل��ى نح��و فع��ال، وال يعد 
الكت��اب نس��خة واضح��ة م��ن ن�ص 
روسكني فحسب بل يظهر أيضا مدى 
أهمية املراقبة الوثيقة من دونس��تان 

ألعماله.
 وكان دانس��تان ليس ف��ي املقام األول 
رس��ام املناظر الطبيعية، على عكس 
زوجت��ه، لكنه أصب��ح متخصص في 
جتس��يد املناظر الطبيعية والناس في 
مدين��ة البندقي��ة، ومثل ه��ذه الصور 
جتس��د حياة رجاً لم يس��ع إلى إعادة 
تعري��ف الف��ن، ولكن أنتج اس��تجابة 

مميزة لتقاليد الرسم الغربي، متأصلة 
في خبراته وتصوراته اخلاصة.

 وول��د برن��ارد ف��ي تدنغت��ون، جن��وب 
غرب لندن، وكان ابن ألبرت دونس��تان، 
الناج��ح  البتروكيماوي��ات  مهن��دس 
لدى ش��ركة بي ب��ي، وزوجته لويزا )ني 
كليفرل��ي(، والتح��ق برن��ارد مبدرس��ة 
كولي��ت كورت، حيث كان تعليم الفن 
يتألف من الكتابة على لوحة نحاسية، 
كما التحق مبدرسة سانت بول للبنني 
في غ��رب لندن، قبل أن يرفض س��اح 
اجلو امللكي البريطاني طلب انضمامه 
للجي��ش ف��ي بداي��ة احل��رب العاملية 
الثانية بسبب ضعف نظره، وأجنب من 
زوجته "ديانا"، ابنني، "أندرو" و"ديفيد"، 
ولديه حفيدين، "م��ارك" و "واد؛" وابن 
آخ��ر يدع��ى "روبرت" وال��ذي توفي في 

عام 2007.

بيرنارد دونستان.. اشتهر بلوحاته المضيئة التي تجسد العراة

ا. د. هاشم عبود الموسوي
 

وأبي .. قد باع ِحّناًء ومسكاً
باي��ام  عش��تار  بواب��ة  عن��د 

الربيع
لبس��ت ُقف��ازاً .. ألُخفيَّ طبع 

اصابعي
لكنهم عرفوا بأني سومري

ولي ذنٌب مبعرفة الكتابة
وأبي .. قد باع ِحّناًء ومسكاً

باي��ام  عش��تار  بواب��ة  عن��د 
الربيع

وظل االسم منشوراً
على باب السفارة

هاشم بن عبود
من أتباع حمورابي

ويؤمن بالشرائْع
َوَحَد اهلل … تذرّع

أن أرض اهلل ..
كانت واسعة

كم من األعوام .. أدمت أرجلي
ُمنذ عاثت فأرٌة في سِد مأرب

وطفى الوادي بقتالنا
وما أخفى اجلريُح عن الشفاه

أنّات من ينفث آٍه إثر آْه

ما ظل بالكوفِة كوفٌي
ليقرأ خطها الكوفي

في وجه اخلليفْة
ما عاد في بابل

من يحكي عن املاضِي التليد
عندما أفتح شباكي

ألندب محنتي
أخاف أن أفضح أسراري

وأبقى عارياً
كالشمس في وضح النهار
فيحجب الناُس الشبابيك

وأخجُل ِمْن َوقاري
كيف تلتئم اجلروح

وكيف تنتهك اجلينات
آثار الوراثة

ياليت ذاك الفأر..
ما قضم اخلريطة

ليجئ عٌث
بأكل األحياء واملوتى

ويزني في القبور
هل صار ميالدي

على ارضي السبيِة ُسّبًة
… … …

يا ربي
أني عارياً

بالغاب ما بني الذئاب

تأشيرة دخول
اصدارشعر

عن مؤسس��ة نور نشر األملانية صدر 
كت��اب )خيال التأوي��ل( للناقد ممدوح 
رزق، ويض��م مجموعة م��ن القراءات 
النقدي��ة في أعمال أدبي��ة لفرناندو 
بيس��وا، ومنصورة عز الدين، وروبرتو 
بوالنيو، وعلي عطا، وس��يد الوكيل، 
وباول��و س��ورنتينو، وهن��ري جيمس، 
وإدواردو غاليانو، وشارل بودلير، ووحيد 
الطويلة، وس��مير قسيمي، وفيليب 
ومحمد  كارلس��ون،  ول��ورا  كلوديل، 
عبد النبي، وتش��ارلز بوكوفس��كي، 

وحس��ني البرغوث��ي، وب��ول أوس��تر، 
وتوماس ترنسترومر، وغيرهم.

نُش��رت ه��ذه القراءات ف��ي صحف 
اللندني��ة،  )احلي��اة(  األدب(،  )أخب��ار 
)القاه��رة(، مجل��ة )عال��م الكتاب(، 

والعديد من املواقع اإللكترونية.
يُذكر أن ممدوح رزق قد صدر له مؤخرًا 
كتاب )هل تؤمن باألش��باح؟(، ويضم 
ق��راءات ف��ي كاس��يكيات القصة 
القصي��رة، ويص��در ل��ه قريًب��ا رواية 
)إثر حادث أليم( ع��ن الهيئة العامة 

للكتاب.

»خيال التأويل« للناقد ممدوح رزق

اللوحة املضيئة
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مش��روع تصميم اخملطط األساس ملدينة 
املوصل 

بعد منافس��ٍة معمارية في سنة 1973 ، 
قدمنا فيها عرضنا ال��ى وزارة التخطيط 
االستش��ارية   )SCET( مؤسس��ة  م��ع 
الفرنس��ية ، احيل الينا مشروع تخطيط 
التصميم االس��اس ملدينة املوصل . كانت 
مس��ؤوليات ادارة املش��روع م��ن مهمات 
ش��قيقي قحطان ال��ذي وضع م��ع مدير 
املش��روع      ) Paul Freddy ( م��ن اجلان��ب 
الفرنس��ي خط��ة تنفي��ذ املش��روع وفق 

اخلطوات التالية:
 ���� يك��ون العم��ل موزعا بني املؤسس��ة 
الفرنس��ية ودار العمارة بنسبة %50 لكل 
طرف �� مدة تنفيذ االعمال تسعة اشهر 

.
 �� يُهيئ دار العمارة مكتبا خاصا للخبراء 

الفرنسيني والعراقيني في بغداد .
�� يُهيئ الطرفان مكتباً خاصاً للدراسات 

واالعمال في املوصل .
���� تتضم��ن االعم��ال جم��ع احص��اءات 
ومعلومات لتكوين قاع��دة البيانات حول 
املش��روع ودراس��ات ميدانية ووضع بدائل 
لألفكار التصميمي��ة وجوانبها االيجابية 

والسلبية والتوجيه بالبديل املفضل .
-  تطوير البديل املفضل ووضع التفاصيل 
الكاملة خملطط التصميم االساس ملدينة 

املوصل مع شروحاته وتقاصيله.
�� يتم طبع جميع اخلرائط واخملططات في 

فرنسا .
 ومبوج��ب ه��ذه االلتزامات ، فق��د هيأ دار 
العم��ارة مكتب��ا متخصص��ا لتخطيط 
مدينة املوصل ، ف��ي موقع مقابل ملقر دار 
العمارة في شارع املغرب . ونسب قحطان 
عددا من املهندس��ني والرسامني واالداريني 
العامل��ني في دار العم��ارة ، والتحق ايضا 
ع��دد م��ن مخطط��ي امل��دن كالدكت��ور 
حكمة احلديثي ومني��ر زينل و ووليد عباس 
حلمي . كم��ا التحق بالعم��ل معنا عدد 
من االقتصاديني واالحصائيني  املساعدين 

مبوجب متطلبات تنفيذ العقد .
  كان مدي��ر املش��روع الفرنس��ي يتدارس 
التخطيط مع زمالئه في فرنس��ا ويحضر 
الى بغ��داد بني فترة وفترة اخ��رى لتدارس 
تط��ور االعمال م��ع قحط��ان والتحضير 
للمراح��ل الالحق��ة ، الن معظم االعمال 
في املوق��ع كان��ت توجه وتنف��ذ من قبل 
قحطان املدفع��ي . فهو الذي قام بتوجيه 
بعض املعماريني في املوصل وفتح مكتب 
دار العم��ارة في املدينة ، واحلق به عددا من 
املعماريني واملهندسني والرسامني للقيام 

باألعمال املوقعية املطلوبة .
 قدم��ت التقاري��ر واخملطط��ات املقترح��ة 
لتخطي��ط مدين��ة املوصل ، ودرس��ت من 
قبل اجملل��س البل��دي ، فأقره��ا مع بعض 

املالحظات . 
كما اعلنت اخملطط��ات لتخطيط مدينة 
املوصل عل��ى اجلمهور لدراس��تها وتقدمي 
مالحظاتهم واعتراضاته��م عليها خالل 
الفت��رة القانونية املعتم��دة مبوجب قانون 
البلدي��ات  اخ��ذت املالحظ��ات املناس��بة 
بنظر االعتبار وعدلت اخملططات واخلرائط 
وصدق املشروع والتخطيط واصبح قانونا 
. فت��م طب��ع اخملطط��ات واملقترحات في 
فرنس��ا بشكلها النهائي والقانوني ، ولم 

تزل معموال بها الى يومنا .
الفري��دة  التجرب��ة  ه��ذه  اثبت��ت  لق��د 
امكاني��ة تع��اون املعماريني واملهندس��ني 
واخملتصني العراقيني م��ع اخلبراء العامليني 
من اجناز االعمال الكبي��رة ومواكبة عمل 

االستشاريني العامليني .
مخط��ط اإلس��كان العام للع��راق لغاية 

سنة 2000
كان��ت املؤسس��ة العامة لإلس��كان قد 
لتق��دمي  االستش��اريني  مكات��ب  دع��ت 
عروضها ، اخترنا , قحطان وأنا , مؤسسة 
»ب��ول س��رفيس البولوني��ة » لالش��تراك 
والعم��ل معها في تق��دمي العرض ، لكون 
ال��دول االش��تراكية  االستش��اريني ف��ي 
يعمل��ون بالط��رق واالس��اليب املعم��ول 
بها ف��ي دوائر احلكوم��ة العراقية اختارت 
املؤسس��ة العامة لإلس��كان في س��نة 
1974 مؤسس��ة بول س��يرفس البولونية 
بالتعاون مع دار العمارة لوضع الدراس��ات 
االستش��ارية له��ذا املش��روع امله��م. ومت 
توقيع العقد باحتفال بس��يط مع رئيس 
املؤسس��ة العام��ة لإلس��كان وممثل بول 
س��يرفس ودار العمارة عن االستشاريني . 
وكانت نس��بة مساهمة دار العمارة  نحو 

%40 من حجم اعمال املشروع . 
  تضمن املشروع اعماالً رئيسية من توفير 
قاعدة بيانات ودراس��ات متطورة إلحصاء 
ع��دد الوح��دات الس��كنية ف��ي الري��ف 
واملناطق احلضرية ، وتقدمي املقترحات حول 
حاجة البل��د للوحدات الس��كنية لغاية 
س��نة 2000 ، اي بع��د خم��س وعش��رين 
سنة من الدراس��ة . وتضمن عقد تنفيذ 
املش��روع توفير 1800 رجل / شهر لتنفيذ 
جميع مراحل املشروع . اي يتطلب حضور 
عدد كبير م��ن اخلبراء ، إلجراء الدراس��ات 
احملددة مس��بقا في بغداد ، ووضع التقارير 
م��ن احص��اءات ومقترح��ات لبحثها من 
قبل املؤسسة العامة لالسكان ، واعطاء 

التوجيه��ات الالزمة عن تلك  الدراس��ات 
واقرارها ، بغية االنتقال الى املراحل االخرى 

من العمل .
كانت املس��ؤولة الرئيس��ة للمشروع في 
املهندسة  العامة لالس��كان  املؤسس��ة 
سهير عبد اهلل السنوي ، ويساعدها كادر 
متفرغ لتوجيه اعمال املش��روع ودراساته 
ومنه��م زهير البنا والبيرقدار و د.باس��م . 
ومن اجلانب االستشاري ، كان مدير املشروع 
من ش��ركة بول سرفيس املهندس بلشا ، 
وم��ن دار العم��ارة كان الدكت��ور قحطان 
املدفعي مساعدا ملدير املشروع ويساعده 
هش��ام املدفعي ) وكانت مهمتي في هذا 
املش��روع هي جميع ما يتعلق باملواصفات 
والعقود واملواد االنشائية وكلف التنفيذ( 
. ويس��اعدهم ع��دد كبي��ر م��ن اخلب��راء 
واملس��اعدين االحصائيني واالختصاصيني 

في الدراس��ات االقتصادي��ة واالجتماعية 
والهندس��ية واالنش��ائية . وكان القسم 
االكب��ر يعمل م��ن مكتب بغ��داد الذي مت 
تكوينه و اخلاص باملشروع ، مع مساعدين  
متخصصني ف��ي بولونيا و دار العمارة في 

بغداد .
تف��رغ اخي قحطان تقريباً لهذا املش��روع 
ال��ذي تطل��ب القي��ام بجم��ع املعلومات 
واجراء املس��وح الس��كانية والس��كنية 
ع��ن )240( مدين��ة وقري��ة لتوفي��ر قاعدة 
قحط��ان  كان  كم��ا  مناس��بة  بيان��ات 
مسؤوالً عن بحث ورسم جميع سياسات 
تنفيذ الدراس��ات ومفاهيمه��ا واهدافها 
ومراحله��ا  التصميمي��ة  واملتطلب��ات 
تنفي��ذ اخلطة التي تطلب��ت الدخول الى 
ق��رى وم��دن مخت��ارة كعينات للدراس��ة 

ف��ي مناط��ق الع��راق اخملتلف��ة مناخي��اً 
واجتماعي��اً وتس��جيل الواقع الس��كني 
وامن��اط تصامي��م الدور احلالية والس��كن 
فيها واملواد االنشائية املستعملة والواقع 
االجتماع��ي االقتص��ادي للعائل��ة , كما 
تطلبت املسوح تس��جيل االبنية العامة 
من م��دارس ومس��توصفات وابنية ادارية 
. تطلب��ت املس��وح دراس��ة واق��ع اجملتمع 
العراق��ي ووض��ع مفاهيم عن ش��رائحه 
ودخولهم ومستويات معيشتهم بصورة 
عامه   . وفرت مؤسس��ة بول س��يرفيس 
جمي��ع اخلب��راء املطلوب��ني م��ن جانبه��ا 
واشتركنا في دراس��ة الواقع العراقي من 
ناحية املتغي��رات الطبوغرافية واملناخية 
واالجتماعي��ة واملواد االنش��ائية املطلوبة 

واالقتصادية واحلاجة الى السكن .
  قس��منا العراق الى 5 مناطق س��كنية 

وهي املنطقة اجلبلية , منطقة الس��هول 
, منطقة الوس��طى , املنطق��ة اجلنوبية 
واملنطق��ة الصحراوية . وكان املطلوب هو 
وضع من��اذج تصاميم تفصيلية ملتطلبات 
وحس��ب  العراقي��ة  للعائ��الت  الس��كن 
مس��توى دخل العائلة ل��كل املنطقة من 
املناط��ق ونوع امل��واد االنش��ائية املقترحة 

لالستعمال .
  كنت اعمل خبيرا استش��اريا ومس��ؤوال 
ممثال لدار العم��ارة في جميع اختصاصات 
ودراس��اتها  االنش��ائية  التصامي��م 
وتطويره��ا ، وجمي��ع الدراس��ات اخلاصة 
باملق��اوالت وامل��واد االنش��ائية واالعم��ال 
املس��تقبلية لتنفيذ مخطط االس��كان 
الع��ام . وكان على دار العمارة احلضور الى 
االجتماع��ات في ) كراك��وف ( في بولونيا 

لوض��ع التقاري��ر بش��كلها االخي��ر قبل 
تقدميها الى املؤسسة العامة لالسكان ، 
لذا تطلب من الدكت��ور قحطان ومني ان 
نحضر هذه االجتماعات بش��كل دوري في 
بولونيا . وكنا نصطحب معنا عادة ددا من 

مهندسينا ملساعدتنا في مهمتنا .
  لق��د اف��ادت كثي��را خبراتن��ا العملي��ة 
الواس��عة  ومعرفتن��ا   ، كاستش��اريني 
باملتطلبات الس��كنية للريف واملدينة في 
العراق . كما س��اعدتنا كثي��را معلوماتنا 
الدقيقة باملتغيرات املناخية والطبوغرافية 
وطبيع��ة اجملتمع العراقي الذي نحن منه . 
ومعرفتنا الشخصية بعدد من املسؤولني 
ف��ي مختلف دوائ��ر الدول��ة ، وخاصة في 
وزارة االسكان التي عملت فيها من قبل ، 
وعمل بصحبتي سابقا الكثير ممن يعمل 

في املؤسسة العامة لالسكان .
 وف��ي الوقت الذي كنا نعمل ونبحث على 
وضع الضوابط واملتطلب��ات التصميمية 
املس��ؤولون  كان   ، العم��ودي  للس��كن 
يصرحون ويعطون الوعود بحل مش��كلة 
الس��كن في الع��راق عن طريق الس��كن 
العم��ودي . وق��د وج��ه الينا طه ياس��ني 
والتعمير)وكالة(   االس��كان  وزي��ر  رمضان 
مرة س��ؤاال وطلب توضيحاً ع��ن االرتفاع 
الصحيح للس��كن العمودي في املشاريع 
الس��كنية املقبل��ة . وضعن��ا مطالعتنا 
وارسلنا هذا الس��ؤال الى مقر الشركة ) 
بول سرفيس ( في بولونيا لدراسة اجلواب 
مع اخلب��راء البولوني��ني . ووردنا اجلواب من 
البروفسور ) كورنسكي ( وهو عالم كبير 
في تخطيط املدن واملستوطنات البشرية 
، ومث��ل ب��الده ف��ي االمم املتحدة لس��نني 
عديدة ، ويعمل في بالده مسؤوال عن جلنة 
مرتبط��ة مبجلس ال��وزراء لتخطيط املدن 

البولونية . وكانت اجابته كما يلي :
 �� االرتف��اع الصحيح هو اربعة طوابق او 

خمسة طوابق كحٍد اعلى .
 �� هذا االرتفاع يعطي االستخدام االمثل 

لشبكات البنى التحتية للمدن .
 �� هذا االرتفاع ميكن ان يصعده االنس��ان 

بواسطة الساللم بسهولة .
�� اثبتت الدراسات النفسية واالجتماعية 
ان زيادة عدد الطوابق للعمارات السكنية 
بأكث��ر م��ن اربع��ة طواب��ق قد يؤث��ر على 
نفس��يات االوالد والزوج��ات ، مم��ا يجع��ل 
االوالد يتخ��ذون م��ن املم��رات والس��اللم 
واملصاع��د اماك��ن لعبه��م ، عوض��ا عن 
الباركات والس��احات اخملصص��ة لأللعاب 
والرياضة . اضافة الى العوامل النفس��ية 
واالجتماعية الس��لبية في الس��كن في 
هذه االرتفاعات . لذا بدأت بعض احلكومات 
احمللي��ة في العالم الغربي بإزالة العمارات 
وتش��ييدها  كبيره  بارتفاع��ات  املش��يدة 

مبواصفات سكنية جديدة.
اجنزت الدراسات بعد عمل متواصل وعلى 
م��دى ثالث س��نوات وم��ن قب��ل اكثر من 
1800 رجل/شخص .. ومت تنفيذ  الدراسات 

مبجلدات خمسة  وكما يلي :
•  تشخيص احلالة الراهنة وتثبيت قاعدة 

بيانات .
•  تشخيص ستراتيجيات العمل .

•  املقترحات والنماذج التصميمية.
•  التقرير النهائي .

• اجلوانب القانونية .
وس��اهم كل من اخملتص��ني ادناه في وضع 

الدراسات واجناز املشروع  :
د. قحط��ان املدفع��ي – معم��اري – معاون 

مدير مشروع وميثل دار العمارة  
وهش��ام املدفعي – انش��ائي – مستش��ار 
– معم��اري  االعظم��ي  د. عب��د من��ذر  و 
و روكس��ي بين��و – معم��اري  و د. ناط��ق 
الس��كوتي – اقتصادي  واالمير املش��اط – 
مهندس  و جعفر محمد علي – مهندس  
و يش��ار درويش – مهندس  و صباح املدلل 
– معم��اري  و رياض الوزي��ر – معماري  و د. 
عادل محمد صالح – معماري  و د . سهل 
الس��نوي – جيولوج��ي          و د. عدن��ان 

نقاشة - جيولوجي .
  بع��د اكمالن��ا الدراس��ات والتقارير عن 
متطلب��ات العم��ل كاف��ة ، قدم��ت ال��ى 

املؤسس��ة العامة لألس��كان للمصادقة 
عليها وطبعها بش��كل نهائي واستمرت 
مؤسس��ة ب��ول س��يرفيس ف��ي اكم��ال 
املتطلب��ات واجنز املش��روع , إال ان نش��وب 
احل��رب العراقي��ة االيراني��ة قد أخ��ر اقرار 
املش��روع وتوصيات��ه لكونه تطل��ب قيام 
احلكوم��ة العراقية باعادة تش��كيل وزارة 
االس��كان والتعمير لتأخذ ًش��كالَ جديداً 
لتكوين مجلس اعلى لالسكان وتكوينات 
وتشكيالت جديدة مع اقرار انظمة جديدة 
وش��ركات لتخطيط وتنفيذ السياس��ة 
الس��كنية . بقيت مس��تندات املش��روع 
ومفاهيم��ه وتصاميمه كمرجع لدى وزارة 

االسكان واالعمار . 
صدر امر السلطات العليا في 19 تشرين 
الثان��ي 1979 بغل��ق مكت��ب دار العمارة 

ومنع��ه من ممارس��ة اعماله ملدة س��نتني 
وحجز مؤسسيه قحطان املدفعي وهشام 
املدفع��ي لس��تة اش��هر )س��نبحث هذا 
املوضوع واسبابه الحقا( . وعندما اقتادوني 
الى االمن العامة كان اخي قحطان يلقي 
محاضرات في لندن عن العمارة العراقية 
وجذوره��ا التاريخية ، فلم يعد الى العراق 
وبقي في انكلترا إلكمال دراسة الدكتوراه 
. اما انا فقد قضيت ستة اشهر محجوزاً 
في االمن العامة واطلق س��راحي بانتهاء 

املدة املقررة.
 سكة حديد بغداد �� البصرة 

خط س��كة حديد بغداد – كوت – عمارة – 
بصرة مزدوج 

وخط سكة حديد بغداد – كوت – ناصرية 
- بصرة مزدوج

  ف��ي 1973 من س��بعينات القرن املاضي 

، وبسبب االس��تقرار النسبي الذي مر به 
الع��راق يومئذ ، دب فيه نش��اط ملحوظ 
للعمل . ونش��طت ال��وزارات اخملتلفة في 
تنفيذ مش��اريعها الرئيس��ية . فطرحت 
وزارة النقل و املواصالت مشاريع استبدال 
خطوط السكك احلديد بني املدن العراقية 
، واضاف��ة خط��وط جدي��دة ، مبواصف��ات 
حديثة لتكون سرعة القطارات نحو 200 
كم بالس��اعة . قدمنا عرضا باالتفاق مع 
 ) Henderson Hughes & Busby ( شركة

البريطانية عن االعمال االستشارية . 
يتكون املش��روع من انش��اء سكة حديد 
بني بغداد �� الكوت �� العمارة �� البصرة ، 

وخط الكوت �� الناصرية  �� البصرة.
تكون اخلطوط مزدوجة اي للذهاب واالياب 
مع كامل احملطات واالعمال الترابية ، ومد 

الس��كك وكهربتها ، لكون القطار يسير 
بالطاق��ة الكهربائية . اضاف��ة الى وضع 

مواصفات القاطرات والعربات . 
م��ع  التعاق��د  ومت   ، الع��رض  قب��ول  مت    
املؤسسة العامة للس��كك احلديد عليه 
. كانت اعمالنا االستش��ارية تنحصر في 
وض��ع التصامي��م حملط��ات القط��ار على 
طول اخلطوط وتصميم محطة رئيس��ية 
في  البص��رة ، ووض��ع التصاميم اخلاصة 
بجميع اجلسور التي تعبرها اخلطوط فوق 
نهري دجل��ة والفرات والطرق الس��ريعة ، 
مع وض��ع تصاميم جمي��ع القناطر على 
ط��ول مس��ارات خ��ط الس��كك . وكانت 
نس��بة اعمالنا تصل ال��ى %40 من كامل 

االعمال االستشارية .
بع��د توقيع العق��د وبني��ة التعرف على 
مس��ارات خط��وط الس��كك ، قمنا في 
ع��دد من امل��رات ومع كل ع��دد من خبراء 
ش��ركائنا البريطاني��ني بالكش��ف على 
مس��ارات الس��كك املطلوب��ة والتعرف 
عل��ى مواقع اجلس��ور الكبيرة على دجلة 
ونهر الفرات وكان علينا ان منس��ح بصريا 
ونستكشف مسارات اخلط على الطريق 
الصح��راوي بني الناصري��ة والبصرة . لم 
يك��ن الطري��ق ب��ني الناصري��ة والبصرة 
معب��دا وعل��ى ط��ول اكثر م��ن 200 كم 
السير على هذه املس��افة وعلى صحراء 
خالي��ة من اي محط��ات خدمة او صيانة 
، كان��ت ان تغ��رس عجالت س��يارتنا في 
الرمال موجودة ل��ذا كان علينا ان نحمل 
معن��ا بس��يارتي جميع م��ا يتطلب من 
متاع ملالقاة حرارة شهري اب وايلول على 
الصحراء مب��وازاة اه��وار الناصرية . قمنا 
بتسجيل جميع املعلومات املطلوبة عن 
محور س��كة احلديد واجلسور . كما ُقمنا 
بوضع التصامي��م االولية جلميع احملطات 
اجلديدة التي يتوقف فيها قطار بغداد �� 
البصرة حالي��ا . اما خط بغداد �� الكوت 
�� العمارة �� البصرة ، فيتوقف في املدن 
الرئيس��ية التي يربطه��ا . واضافت دوائُر 
الس��كك خط البصرة �� الفاو . ورمبا ُمد 
ه��ذا اخلط الى دولة الكويت مس��تقبال . 
وملا ل��م تكن لدين��ا خبرة ف��ي تصاميم 

جسور القطارات ،
وكان عددها س��بعة جس��ور على نهري 
دجل��ة والف��رات ، زهاء )80 ( جس��را على 
تقاط��ع الس��كة م��ع الط��رق واالنه��ار 
الصغي��رة والعب��ارات ، فق��د طلبت من 
شركائنا ان ينسبوا مهندسا متخصصا 
بتصميم مثل هذه اجلسور ليعمل معي 
وفي  مكتبنا للقيام باملهمة بإشرافي . 

 علمن��ا من اخلبي��ر االقتص��ادي أنه عند 
دراس��ة اجلوان��ب االقتصادية للمش��روع 
وتطور اساليب النقل وشحن املواد وزيادة 
نفوس العراق لس��نة الهدف وهي س��نة 
2000 ، ف��إن حج��م التب��ادالت التجارية 
، وتوقع��ات زي��ادة الش��حن بالقطار من 
اورب��ا الى اخلليج العرب��ي ، وحجم النقل 
بني بغداد والبصرة ، س��يتطلب الس��ير 
عل��ى هذا اخل��ط مبعدل قطار كل عش��ر 
دقائق ، وسيكون بإمكان املسافرين على 
القطارات الوصول من بغداد الى البصرة 

وبالعكس في فترة اربع ساعات .
قمُت مع زمالئي االستشاريني : كرستوفر 
هاي وروبرت بزبي وهيوز ومبختلف الظروف 
املناخي��ة املتطرفة وف��ي الوقت الذي لم 
تك��ن العديد م��ن الطرق معب��دة ومنها 
الناصرية - البصرة ، بالسفر ملرات عديدة 
على اخل��ط اثن��اء وضع دراس��ات اجلدوى 

للمشروع .
 وتعرفن��ا عل��ى احملور املفضل ملد س��كة 
احلديد م��ن نواحي صالحي��ة التربة ونوع 
واملنش��آت  للخ��ط  املطلوب��ة  االس��س 
اخملتلفة ومواقع احملطات وحتديد املساحات 
املطلوب��ة للمحط��ات ف��ي كل مدينة ، 
واملوق��ع اجلدي��د املقترح حملط��ة البصرة . 
واس��تغرقت اعم��ال املس��ح االولي نحو 
ثماني��ة اس��ابيع بالط��رق احلديث��ة حملور 
خط س��كة احلديد من قبل فرقه مسح 
بريطاني��ة متخصص��ه حضرت ملس��ح 

محاور اخلط  .
اعددن��ا املقت��رح االول م��ع بدائ��ل س��ير 
اخل��ط من بغداد الى الك��وت وتفرعه الى 
الناصري��ة مب��وازاة نه��ر الغ��راف ، والفرع 
الن��ازل الى العم��ارة ليكون خط س��يره 
ش��رق نهر دجل��ة ، وتلتق��ي اخلطوط في 

القرنة وتستمر الى البصرة . 
 ف��ي االجتماع الكبير اخملصص لدراس��ة 
محور س��ير القطار ، حضره ممثلو جميع 
الوزارات  ومتت مناقش��ة مسار اخلط مع 
ممثل��ي كل وزارة حس��ب متطلبات وزارته 
. ول��م تؤثر تل��ك املتطلبات كثي��را على 
املقترح��ات املقدمة ، ع��دا ما طلبه ممثل 
وزارة الدف��اع م��ن ان يك��ون مس��ار خط 
الك��وت � العمارة غ��رب نهر دجلة وليس 
ف��ي ش��رقه ) ويب��دو ان��ه فك��ر باجلانب 
العس��كري وقربه من احل��دود االيرانية ( . 
وه��ذه املالحظة تعني مد س��كة احلديد 
مس��افة مايقرب م��ن 200 كيلو متر في 
مناطق االهوار ومناطق ذي تربة غير قوية 
. وعل��ى كل حال اخذت جميع املتطلبات 
بنظ��ر االعتب��ار . واس��تمرت اعمالنا في 

اكمال تصاميم املرحلة التالية . 

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

 قسمنا العراق الى 5 مناطق سكنية 
وهي المنطقة الجبلية , منطقة 
السهول , المنطقة الوسطى , 
المنطقة الجنوبية والمنطقة 

الصحراوية . وكان المطلوب هو 
وضع نماذج تصاميم تفصيلية 

لمتطلبات السكن للعائالت العراقية 
وحسب مستوى دخل العائلة لكل 
منطقة من المناطق ونوع المواد 

اإلنشائية المقترحة لالستعمال

كان مدير المشروع الفرنسي 
يتدارس التخطيط مع زمالئه في 
فرنسا ويحضر الى بغداد بين فترة 
وفترة اخرى لتدارس تطور األعمال 

مع قحطان والتحضير للمراحل 
الالحقة ، ألن معظم األعمال في 

الموقع كانت توجه وتنفذ من قبل 
قحطان المدفعي

احد االجتماعات الوزارية ملناقشة مشروع مخطط االسكان

وزير اإلسكان محمد احلبوبي يلقي كلمة االحتفال بانتهاء املشروع مراسم تبادل الوثائق بني الطرفني

سهير السنوي مديرة املشروع وعلى ميينها مساعدها د. منذر االعظمي ويسارها د. االنصاري التصميم االساسي ملدينة املوصل 1975

هشام املدفعي مع احدى املديرات في بول سرفيس

الحلقة 17



اعالن االربعاء 13 ايلول 2017 العدد )3779(

Wed. 13 Sep. 2017 issue )3779( 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

13 منوعات

بغداد ـ ميدل ايست أونالين:

يجل��س ذك��ور وإن��اث من ش��تى 
األعمار على العشب على ضفاف 
نه��ر دجل��ة خالل ي��وم بغ��دادي 
مش��مس يقلبون ف��ي صفحات 
واملق��االت  العاطفي��ة  الرواي��ات 
الفلس��فية أو الشعرية ملناسبة 
مهرجان للمطالع��ة. يعرف كثر 
في ش��تى البل��دان العربية منذ 
عق��ود املث��ل القائ��ل »القاه��رة 
تكت��ب، بي��روت تطب��ع، وبغ��داد 

تقرأ«.
ال��دورة  تس��عى  الع��ام،  ه��ذا 
اخلامسة من مهرجان »أنا عراقي 
أن��ا أقرأ« إلعادة إعط��اء هذا املثل 
معن��اه الكام��ل من خ��الل توزيع 
»15 أل��ف كتاب جمع��ت مجانًا 
وتقدم مجانا للجميع«، على وفق 
ما يوضح لوكالة » فرانس برس » 
مصطفى الكاتب )19 عاماً(، أحد 
املنظمة  اجملموعة  املتطوعني في 
للمهرجان قرب الطاوالت الكبيرة 
املغطاة مبفارش حمراء حيث يرتب 
مصطف��ى الكتب مع متطوعني 
آخرين، متتد أي��اد في كل مرة يتم 
فيه��ا إخراج أي م��ن الكتب التي 
تتن��اول مواضي��ع ش��تى بينه��ا 
األدب والدي��ن والقانون واجلغرافيا 

والفنون.
هذا وسبق حلسني علي، وهو طالب 
حقوق في الثالثة والعش��رين من 

العم��ر، أن أغنى مكتبت��ه العام 
املاض��ي بكت��ب حص��ل عليه��ا 
خ��الل املهرج��ان الذي يق��ام في 
حديقة أبو نؤاس، املس��ماة تيمنا 
بهذا الش��اعر املصنف من أشهر 

شعراء الدولة العباسية.

وبع��د عودته هذه الس��نة أيضاً، 
يع��رب عل��ي ع��ن »األمل ف��ي أن 
يستمر هذا النوع من الفعاليات 
الثقافي��ة، وخصوًصا للش��باب« 
الذي��ن يش��كون بنح��و متك��رر 
م��ن غي��اب األماك��ن الثقافي��ة 

ومس��احات التعبي��ر ف��ي العراق 
حي��ث 60 في املئة من الس��كان 
هم من دون اخلامس��ة والعشرين 

من العمر.
وتش��ير طالبة العلوم املالية رغد 
ناص��ر )22 عام��اً( إل��ى أن »عقلنا 

يشبه الصندوق الذي يجب ملؤه 
دائما بأش��ياء جديدة«، الفتة إلى 
أنها تقرأ »كتباً كثيرة، وخصوصاً 

الروايات«.
وتقول تقى محمد البالغة أيًضا 
من العمر 22 عاماً والتي تتحضر 

تنش��د  إنه��ا  احملام��اة  المته��ان 
»التغيير«، وتضيف مبتس��مة إن 
إيج��اد كتاب بنحو عش��وائي بني 
الكت��ب املوزع��ة »أفض��ل أيضاً، 

كأنها مغامرة جديدة«.
وعلى رقعة أخرى، يتجمع عشرات 
األش��خاص قرب الفت��ة ضخمة 
حامل��ني بأيديه��م أقالم��اً، لترك 
رس��الة. كتب أحدهم »اقرأ أكثر، 
ترى أكثر«، إلى جانب رسائل تدعو 
إل��ى الق��راءة لتخط��ي مصاعب 

احلياة اليومية.
ج��اء منتظر جواد م��ن محافظة 
الديواني��ة، الواقع��ة عل��ى بع��د 
مئتي كيلومتر من العاصمة، من 

أجل جمع ما تيسر من كتب.
ويؤكد الش��اب ذو الشعر األسود 
املصفف بعناي��ة وبثيابه األنيقة 
أنه إذا كانت الق��راءة في متناول 
اجلمي��ع، فإن النش��ر ف��ي املقابل 

ليس للجميع.
ويقول العش��ريني إن في رصيده 
»كتابات عدة بينها ثالث روايات«، 
لكن��ه يوضح أنه »بالنس��بة إلى 
املؤلفني الش��باب، م��ن الصعب 
ج��ًدا احلص��ول عل��ى املس��اعدة 
للطباع��ة والنش��ر«، برغم ذلك، 
اضطر الش��اب الش��غوف باألدب 
إل��ى التخل��ي ع��ن دراس��اته في 
ه��ذا الفرع للتخصص ف��ي إدارة 
األعمال »تلبي��ة لرغبة العائلة إذ 
ال يسمح هذا االختصاص بإيجاد 

فرصة عمل.

فعالية تفتح الشهية للقراءة

بغداد تتصفح الكتب على ضفاف دجلة

مهرجانات للقراءة في بغداد

أبل وفيسبوك يخططان
لمنافسة التلفزيون

 لم يكتِف فيس��بوك بالس��يطرة على عالم التواصل 
االجتماعي والرس��ائل الفورية، كما أن أبل هي األخرى 
لم يعد يرضيها املليارات التي تأتي من مبيعات هواتف 

اآليفون واألجهزة املتنوعة التي تصنعها.
وب��دأ كل من فيس��بوك وأبل الدخول بق��وة في عالم 
اإلنت��اج والع��روض والبرامج، ف��ي محاولة ملنافس��ة 
التلفزيون بنح��و كبير، وخالل امل��دة املاضية اتضحت 

خطة كال منهم للدخول في هذا اجملال.
وكش��فت صحيفة “وول س��تريت جورن��ال” في تقرير 
,إن “في��س بوك يخطط إلنفاق ما يقرب من مليار دوالر 
إلنتاج برامج ومسلسالت حصرية تعرض عبر خدماته 
خالل العام املقب��ل، وتلك العروض س��يكون لها مدة 
معينة تتراوح بني 5 وحتى 30 دقيقة، واإلعالنات سيتم 

تقاسمها مع املنتجني بنسبة 55%”.
وأض��اف التقري��ر، أن “أبل جنح��ت في إقن��اع اثنني من 
املديرين التنفيذيني من ش��ركة سوني للعمل معها، 
ومنحتهم��ا ملي��ار دوالر إلنفاقها عل��ى إنتاج عدد من 
البرام��ج خ��الل العام املقب��ل والتي س��تكون متاحة 
حصري��اً على خدمة املوس��يقى التابع للش��ركة “أبل 

ميوزيك”، لكن بشكل مدفوع”.
يش��ار إل��ى أن هذه االس��تثمارات من في��س بوك وأبل 
ليس��ت ضخم��ة بنح��و كبي��ر، أي أنه��ا تع��د قليلة 
 HBO بالنس��بة ملا تنفقه ش��بكات مثل نتفلكس أو

ولكنها بداية قوية.

بريطانيا تحّذر من استعمال
مواقع التواصل االجتماعي

 حّذرت الهيئة اخلدمات الصحية الوطنية في بريطانيا 
في دليل ارش��ادي اصدرته حديثا، موظفيها وأسرهم 
من مخاط��ر اس��تعمال مواقع التواص��ل االجتماعي 

خالل العمليات اإلرهابية.
واوض��ح الدليل اإلرش��ادي إن “متصي��دي اإلنترنت قد 
يعرضون الضحايا )الس��تغالل مقيت(، كما حدث في 

أعقاب الهجمات التي وقعت في مانشستر ولندن”.
وطالب أيضا “الس��كان بتوخي احل��ذر من الصحفيني 
الذين يبحثون عن روايات عن األحداث”، مش��يراً إلى أن 
“رواي��ة األحداث مرة أخرى ميكنه��ا أن تدفع الناس إلى 

استرجاع أسوأ فصول هذه األحداث املروعة”.
وأض��اف أن “الناس قد يقولون أكثر مما يقصدون عندما 
يكونون في حالة ش��ديدة من الضع��ف أو االنزعاج أو 

الغضب معلومة ما ليست متاحة للجميع”.
ووجه حتذيرا للشباب، “البعض سيستخدم معلوماتك 
لتحقي��ق أه��داف خاص��ة، فعندم��ا تكون ف��ي حالة 
اس��تثارة ش��ديدة رمبا تق��ول أكثر مما كن��ت تقصد أو 

تشعر بالندم بعد ذلك”.
وخاطب دليل الهيئة املراهقني، “رمبا يقول )املتصيدون( 
أش��ياء مثل: أنت ال تقول شيئا إال باملال، هذا أمر مؤلم 
لدرجة ال تصدق، وهو ما س��يجعلك تش��عر باالنزعاج 
الش��ديد والغض��ب، وهو أس��وأ وق��ت للتفكير فيما 

تقوله”.
واش��ار إلى أن »مواقع التواص��ل االجتماعي ميكنها أن 
تضطلع بدور إيجابي في مس��اعدة الضحايا واألس��ر 
بعد الهجم��ات«، مبينا أن »تغطية هذه املواقع ميكنه 
أن يساعد الناس في كيفية طلب املساعدة واحلصول 
عل��ى إجاب��ات ألس��ئلتهم أو التعاط��ف م��ع ضحايا 

الهجمات«.

إن أول دائ��رة »طاپ��و » ظهرت 
ف��ي بغ��داد وكان ذل��ك زم��ن 
الوال��ي محم��د رؤوف باش��ا 
الذي حكم بغداد بعد الوالي 
مدحت پاش��ا وبالرغم من ان 
واليت��ه كان��ت لس��نة واحدة 
لكنه ق��ام بإصالحات عديدة 

كإسكان العشائر.
طاپ��و  دائ��رة  وتأس��يس   
بغ��داد وهي الدائ��رة املكلفة  
بتسجيل العقارات واملعامالت 
املتعلقة به��ا كالبيع والرهن 
ذل��ك من  واالنتق��ال وس��وى 
التصرفات  ذلك ان تس��جيل 
العقارات والتصرفات الواقعة 
عليها قبل هذا التاريخ كانت 
الش��رعية  احملكمة  ف��ي  تتم 
الكنائس  وف��ي  للمس��لمني 
للمسيحيني وفي دور العبادة 
وهكذا حلت  باليهود  اخلاصة 
هذه الدائ��رة احلكومية محل 
هذه اجلهات على الرغم من ان 
العقارات املوج��ودة في بغداد 
بدأ بف��رض الضرائ��ب عليها 
من��ذ س��نة ١٨٣٩ ،  بإص��دار 
والتي  اخليري��ة  التنظيم��ات  
تضمن��ت االص��الح القانوني 
بإدخال التش��ريعات االوروبية 
في الدولة العثمانية ، حيث مت 
الغاَء الضرائب العرفية ، والتي 
كانت تستوفيها والية بغداد 
م��ن م��الك العقارات باس��م 
وفرض��ت  اجلهادي��ة  االعان��ة 
الضرائ��ب عن العق��ارات بعد 
قيمته��ا  وتقدي��ر  تدوينه��ا 
حي��ث يتطلب ذل��ك االراضي 
وعرصات  ومبان��ي  اراضي  من 
ومنشآت وحتى س��نة ١٨٦٠ 
زم��ن الوال��ي احم��د توفي��ق 
پاشا حيث اختلفت الضريبة 
حسب نوع اس��تخدام االرض 
فضريبة االرض املعدة للسكن 
غير املع��دة للس��كن وتولت 
ادارة اوقاف بغداد بإدارة شؤون 
وحتصيل  املوقوف��ة  االراض��ي 
املوقوف��ة  العق��ارات  واردات 
مبوجب نظام معامالت اوقاف 

واملس��قفات  املس��تغالت 
لس��نة ١٨٧٠ ، حيث حدد هذا 
املضبوطة  االوق��اف  النظ��ام 
اي العق��ارات الت��ي ت��دار من 
قب��ل اوق��اف بغ��داد واوق��اف 
غي��ر مضبوط��ة اي العقارات 
الت��ي ت��دار م��ن املتول��ني ومت 
انش��اء هيئ��ة ادارة االراض��ي 
الس��نية  لألراض��ي الزراعية 
عب��د  للس��لطان  اململوك��ة 
احلمي��د الثان��ي ذل��ك ان هذا 
الس��لطان متل��ك الكثير من 
ثمانينات  اراضي بغ��داد ف��ي 
القرن التاسع عشر سواء عن 
طري��ق الش��راء او اغتصابها 
م��ن اصحابها ، حت��ى بلغت 
اراضيه نس��بة ٣٠ م��ن املائة 
من اراضي بغداد ،ومت تشكيل 
جلنة خاصة في بغ��داد إلدارة 
ش��ؤون هذه االراضي برئاسة 
قائ��د الفيل��ق العثمان��ي في 
بغ��داد وعضوية ش��خصيات 
بغدادية منهم نقيب اشراف 
بغ��داد وكان  كاتب معامالت 
الطاب��و عضًوا ايض��ا وكانت 
هذه اللجنة تتولى اس��تيفاء 
مبال��غ م��ن الفالح��ني الذين 
امتي��ازات  يحصل��ون  كان��وا 

ال يحص��ل عليه��ا الفالحون 
في االراضي االخ��رى كالبذور 
واالعف��اء  املالي��ة  والس��لف 
من اخلدمة العس��كرية وبعد 
خلع الس��لطان عب��د احلميد 
انتقل��ت ملكية هذه االراضي 

الى الدولة سنة ١٩٠٩ .
وبع��د قي��ام احلك��م الوطني 
عش��رينات  نهاي��ة  وف��ي 
القرن العش��رين مت تأس��يس 
العام��ة  الطاب��و  مديري��ة 
التابع��ة  املديري��ات  كاح��دى 
ل��وزارة العدل ويرأس��ها مدير 
ع��ام يق��وم بواجبات��ه وفق��ا 
للقان��ون والتعليم��ات الت��ي 
يصدره��ا الوزير ويع��ني بإرادة 
ملكي��ة- مرس��وم-  وهو من 
موظف��ي الدرجة االولى وكان 
 ١٩٣٦ س��نة  الطاب��و  مدي��ر 
الس��يد عب��اس بي��گ مهدي 
ال��ى مركز  وتقس��م املديرية 
املديرية ومديري��ات احملافظات 
ومأموري��ات االقضية وهنالك 
مديري��ة التدقيق والس��ندات 
االراضي وشعبة  اي  العقارية 
التس��وية والتي اس��تحدثت 
بع��د ص��دور قان��ون تس��وية 
حق��وق االراض��ي ٥٥ لس��نة 

ملكي��ة  لتحدي��د   ١٩٣٢
التص��رف  وحق��وق  االراض��ي 
لألراضي الكائن��ة خارج املدن 
والق��رى والبلدي��ات وهنال��ك 
خلرائ��ط  الهندس��ة  ش��عبة 
مس��ح  واج��راءات  االراض��ي 
التحري��ر   وش��عبة  االراض��ي 
وفيها قس��م االوراق وقس��م 
احملاس��بة وحيث ان السندات 
اخلاص��ة باألراضي زمن الدولة 
العثماني��ة طاله��ا التحريف 
لذل��ك مت تصوي��ر الس��ندات 
االصلية مو س��جالت الطابو 
حلسم اخلالفات بشأن ملكية 

األراضي . 
وإذا رجعن��ا الى دليل اململكة 
لس��نة ١٩٣٦ ح��ول اس��ماء 
الذوات الذين يتولون ادارة هذه 
املديرية في بغداد ، اضافة الى 
املدير عب��اس بيگ مهدي هم 
عارف العارف مدير التدقيقات 
الوه��اب  وعب��د  والس��جالت 
احملاس��ب وعبد الرحمن اجلادر 
وعب��د اجلبار ج��دوع ومحمود 
ندمي اسماعيل ومحمود جالل 
مدقق��ني وحامد اجل��ادر مدير 
طاب��و بغداد ومج��دي النائب 

املدقق . 

تأسيس أول دائرة »طابو« في بغداد
طارق حرب

تراثيات

واشنطن ـ وكاالت : 
حذرت وكال��ة الفضاء األميركية 
»ناس��ا« من ح��رب عاملي��ة ثالثة 
تفجره��ا الطبيع��ة حت��ت أقدام 
البشرية وتقود إلى نتائج كارثية 

على كوكب األرض.
ويرى خبراء »ناسا« أن ثوران بركان 
هائل ق��د يؤدي إل��ى عواقب أكثر 
مأساوية من تلك التي قد يسفر 
عنها س��قوط نيزك عل��ى الكرة 

األرضية.
البراك��ني  ف��إن  لناس��ا  ووفق��ا 
الهائلة واحدة من أسوأ الكوارث 

الوش��يكة إذ يحمل أكثر من 20 
بركان��ا على كوك��ب األرض لقب 
»البركان الهائ��ل«، مع انفجارات 
كبيرة حتدث في املتوسط مرة كل 
100 ألف عام. وهي منتش��رة في 
جمي��ع أنحاء العال��م في الوقت 

الراهن.
وتقول ناس��ا إن ثوران واحد منها 
فق��ط ميك��ن أن يش��كل تهديدا 
للجنس البشري، أكبر من تهديد 
احلظ، فقد  الكويكبات، وحلس��ن 
وضعت وكالة الفضاء األميركية 

خطة ملنع حدوث هذه الكارثة.

وأكد خبراء ناس��ا أن ث��وران مثل 
هذه البراكني قد يسفر عن حلول 
»الشتاء البركاني« الذي قد يودي 

بحياة ماليني الناس.
وبالنس��بة لعلماء ناس��ا، يخفي 
متن��زه يلوس��تون الوطن��ي ف��ي 
الواليات املتح��دة فوهة »كالديرا 
يلوستون« الهائل وتعد أيضا من 
ب��ني أكبر التهدي��دات الطبيعية 
للحضارة اإلنس��انية، فهي مركز 
لبركان هائل محتم��ل، حيث أنه 
في ح��ال انفجاره س��تغمر املواد 
املنصه��رة مئات األمي��ال لتحرق 

كل شيء داخل مساحة 60 ميال.
وس��تؤدي الغازات التي يس��ببها 
ث��وران البركان إل��ى القضاء على 
ف��ي  العال��م  وإغ��راق  احملاصي��ل 
»شتاء بركاني« قد يستمر لعقود 
»ناس��ا«  املالي��ني. لك��ن  ويقت��ل 
أك��دت أن خبراءه��ا يعمل��ون في 
الوق��ت احلالي على إع��داد خطة 
خاصة للحيلولة دون ثوران بركان 
يدرس��ون  حي��ث  »يلوس��تون«، 
إمكانية زيادة حجم املياه في نبع 
مياه دافئ��ة بفوهة الب��ركان من 

أجل »تبريده«.

حرب عالمية ثالثة ربما تخرج من باطن األرض
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البراكني وثورات باطن األرض

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

املصيري��ة،  قرارات��ك  تس��تعجل  ال  مهني��اً: 
وكن متأني��اً في ما تقوم ب��ه. عاطفياً: توقف 
ع��ن التذّم��ر الدائم فلن جتد ش��خصاً يحبك 
كاحلبي��ب ويك��ون مخلصاً مع��ك إلى أقصى 

احلدود.

مهني��اً: أف��كارك اجلدي��دة تس��اعدك عل��ى 
تخطي كثير م��ن املصاعب، وهذا يس��اعدك 
على كس��ب ثقة الزمالء. عاطفي��اً: اجلهوزية 
مطلوبة للمرحل��ة املقبلة، فالضغوط كبيرة 

واملطلوب مزيد من الدقة واالنتباه.

مهني��اً: مش��روع جدي��د يطرح علي��ك متهل 
بش��أنه، ال تركن إل��ى كل اآلراء واختر الصائب 
منها. عاطفياً: إذا لم يكن لديك موعد ساخن 
اليوم فاب��دأ بالبحث عن��ه اآلن. فّكر بطريقة 

للخروج عن املألوف.

مهني��اً: العالق��ة الس��يئة م��ع أح��د الزمالء 
ل��ن تفي��دك بش��يء. ق��د يتجنب��ك اآلخرون 
بس��بب مزاجيتك املضطرب��ة. عاطفياً: جتنب 
الس��طحية ف��ي تعاملك مع الش��ريك، وكن 

أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدك أكثر.

مهني��اً: حت��اول الي��وم أن جتم��ع الكثي��ر م��ن 
املعلوم��ات التى ميكنك االس��تفادة منها في 
مش��روعك اجلدي��د. عاطفي��اً: تع��رف أنك ال 
تس��تطيع أن تس��تغني على احلبيب. ال تطل 

فترة اخلصام.

مهني��اً: ق��رارات مهمة قد تغير مج��رى حياتك 
على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مس��تعداً 
لكل جديد. عاطفياً: كثرة مشاغلك تبعدك عن 
الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له 

بسبب غيابك املتكرر وعليك إيجاد حّل سريع.

مهني��اً: ال تطلق العنان خمليلت��ك في معاجلة 
األم��ور، ب��ل حّك��م عقل��ك حت��ى ال تن��دم 
مستقبالً. عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم 
عابر مع الش��ريك، وتعالج األمور سريعاً قبل 

تفاقمها.

مهني��اً: أضبط أعصابك وح��اول أن تلجأ إلى 
احل��وار حت��ى ل��و تطلب األم��ر بع��ض التوتر. 
عاطفياً: تدرك أنك أسأت االختيار في عالقتك 
العاطفية، متيل إلى ش��خص يثير في نفسك 

القلق.

مهنياً: معركة فاصلة مع الزمالء في العمل، 
وبنتيجته��ا تتحدد مس��تقبلك املهني على 
نحو ش��به نهائ��ي تقريباً. عاطفي��اً: يتضايق 
الش��ريك م��ن رّدات فعل��ك الغاضب��ة، لك��ّن 

العوامل املوجبة ال تستحق كّل ذلك.

مهني��اً: ي��وم دقي��ق يواجهك، لك��ن مع عدم 
التس��ّرع تتخّط��اه بنجاح. عليك االس��تفادة 
م��ن ه��ذا ال��درس  . عاطفي��اً: إذا كن��ت واثقاً 
بخطواتك املستقبلية مع الشريك، فال تترّدد 
في مصارحته بنياتك جتاهه، ألّن ذلك يفرحه.

مهني��اً: علي��ك أن تنظر إلى األم��ور بطريقة 
إيجابي��ة، وأن تتعّلم كيف حتّول اخلس��ارة إلى 
ربح أكيد ملصلحتك. عاطفياً: ال تتس��رع في 
املوافق��ة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع 

من جوانبه كافة.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: خي��ارات متع��ددة وجناح��ات كثي��رة 
على الرغ��م من بعض التأخي��ر واملماطلة أو 
تضاعف املس��ؤؤليات. عاطفياً: قلق وانزعاج، 
ال عالقة للحبيب بهما، بل بس��بب هواجس 

ضاغطة أو مسألة عالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عش��بة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها اس��تخدامات عالجية

للتعريف
5. م��ن أوق��ات الصالة o أق��دم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملج��أ للعل��م واملعرف��ة o ناع��م 

امللمس
احل��رب  مؤل��ف  روس��ي  9. قصص��ي 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. لم يؤده حقه o اجلانب الرئيسي واألكبر 
في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. من الطيور o شخص واحد o أحضر

4. امل��ادة العطرية املس��تخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعط��ى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة ح��رارة اجلو مرتفعة o اس��تدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

الس��المة  م��ع   o يع��د  ول��م  ذه��ب   .9
)باالجنليزية معكوسة(

10. دولة عربية فيه��ا أكثر من 40 مليون 
نخلة )في موسوعة غينيس(

كلمات متقاطعة
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10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفى احت��اد املبارزة املركزي باليوم 
العامل��ي للمبارزة ال��ذي يصادف 9 
أيلول، ونظ��م فعاليات اس��تمرت 
ليوم��ن، ش��هدت فعاليات تخص 
البيئ��ة والطفل وامل��رأة مع مورش 
مصغرة تتحدث ع��ن تطور رياصة 
عل��ى  وايض��ا  العاملي��ة،  املب��ارزة 
الصعي��د احملل��ي باش��راف باحثن 

متخصصن.
كم��ا اج��رى بطول��ة عي��د الغدير 
اإليطالي، مبش��اركة  للنظام  وفقاً 
21 نادي��اً ميثل��ون محافظات بغداد 
والنج��ف وديالى والبص��رة واملثنى 
ول��كال اجلنس��ن، ويع��د االحتفال 
بالي��وم العامل��ي وبطول��ة الغدير، 
اخ��ر نش��اطات االحت��اد للموس��م 
2017/2016، حي��ث يب��دأ املوس��م 
اجلدي��د 2017/2016 ف��ي األول من 
شهر أيلول بحس��ب لوائح االحتاد 
الدولي، وبالتالي ف��ان احتاد اللعبة 
بدأ يحضر للدخول في منافس��ات 
س��نة   20 حت��ت  العال��م  كأس 
بالس��يف العربي التي س��تنطلق 
في إيران يوم 17 أيل��ول اجلاري، إلى 
جانب املش��اركة في بطولة كأس 
العالم بس��الح س��يف املبارزة في 

البحري��ن اواخر هذا الش��هر ايضاً، 
وفق��اً ملا أعلنه رئي��س احتاد اللعبة 

زياد حسن.
واشار إلى ان احتاده ركز على اشراك 
جمي��ع الالعب��ن ف��ي بطولة عيد 
الغدير من أجل االس��تفادة الفنية 
اخلارجي��ة  االس��تحقاقات  قب��ل 
املقبلة، مبينا ان البطولة شهدت 
تألقاً لفئة النس��اء ايضا مبشاركة 
نحو 38 العبة في فئة سيف املبارزة، 
واس��فرت ع��ن تتويج العب��ة نادي 
االتصاالت ش��مس س��مير باملركز 

األول تلته��ا العبة نادي احلكيم من 
محافظة املثن��ى، جنوى عزت، فيما 
حل��ت بالترتيب الثالث حوراء عماد 
الدين من نادي ثورة العشرين ايضا 
م��ن محافظة املثني��� فيما جاءت 
تغريد مهدي العبة نادي فتاة ديالى 

باملركز الثالث مكرر.
وعلى صعي��د الس��باقات اخلاصة 
بف��رق الرج��ال، ج��اء ن��ادي اجليش 
باملركز األول، تاله ن��ادي االتصاالت، 
ثم نادي العدال��ة ثالثاُ ونادي بلدية 

البصرة باملركز الثالث مكرر.

إعالم المركز الوطني
يحتض��ن املركز الوطن��ي لرعاية 
بالس��باحة،  الرياضي��ة  املوهب��ة 
العديدمن الواعدي��ن في اللعبة، 
واالشقاء الثالثة، الشقيقتان، ملى 
عم��اد مواليد 2005 وس��ما عماد 
مواليد 2006 وشقيقهما سهيل 
عماد مواليد 2008، ينتظمون في 
املدرب أحمد  باش��راف  التدريبات 
عب��اس وميلك��ون مه��ارات فنية 
عالية سرعان ما اكدوا من خاللها 

تفوقهم في احواض اللعبة.
تق��ول مل��ى انه��ا منذ 4 س��نوات 
متارس الس��باحة، هي طالبة في 
الثاني املتوس��ط، س��بق  الصف 
ان اش��تركت ف��ي 3 مهرجان��ات 
تقول ان اسرتها تقدم لها الدعم 
من اج��ل التف��وق ف��ي رياضتها 
املفضلة، وتش��ير إلى انها تلعب 
ف��ي فعاليات ح��رة 50 � 100 متر 

فراشة وظهر.
ام��ا س��ما، التي مت��ارس فعاليات 
سباحة 50 متر صدر،  فهي تتابع 
بطالت تونس من العرب وفرنس��ا 

عل��ى الصعيد العاملي، س��بق ان 
اشتركت في 3 مهرجانات سابقة 
نظمه��ا املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهبة الرياضي��ة، جنحت بتفوق 
إلى الص��ف الس��ادس االبتدائي، 
ومتل��ك طموحات كبيرة في تعزيز 

تفوقها رياضيا ودراسياً.
اما سهيل، فهو يشعر بالسعادة 
بعد جنح��اه بتفوق��ه الى الصف 

الرابع االبتدائ��ي، يقول انه ميارس 
رياض��ة الس��باحة باص��رار م��ن 
واإلجنازات،  األلق��اب  اجل حتقي��ق 
وال س��يما في ضوء توفر ش��روط 
النج��اح م��ن تدريب��ات منتظمة 
واهتمام م��ن إدارة املركز واملدربن 
الذين يحرصون على تطوير قدرات 
الس��باحن من اجل الوصول الى 

افضل املستويات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظفر نادي النف��ط بكطرة القدم 
بخدمات الع��ب املنتخب الوطني 
محس��ن  أحم��د  املين��اء  ون��ادي 
»اوميكا«، وانضم الالعب رسمياً 
عصر أمس للفريق صاحب وصافة 

الدوري للموسم السابق.
وس��يلعب أوميكا ضم��ن الفريق 
التدريب��ي  امل��الك  يق��وده  ال��ذي 
املؤلف من حس��ن أحم��د مدرباً، 
ومساعديه محمد جاسم وبهاء 
كاظ��م وم��درب ح��راس املرم��ى 
زي��دان، ومش��تاق كاظم  جلي��ل 

مديراً إدارياً.
الش��اب مؤهالت  الالع��ب  وميلك 
فنية عالي��ة قدمها م��ع الفريق 

التي دافع عن الوانها، وبرز بشكل 
كبير في املوس��م السابق ضمن 
صف��وف س��فانة اجلن��وب فري��ق 

املين��اء واملنتخ��ب األوملب��ي الذي 
مثله في اكثر من بطولة باشراف 

املدرب عبد الغني شهد.
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صندوق اإلعمار ينّفذ مشاريع 
شبابية في ديالى واألنبار

»الحدود« يجدد لالعبيه 
ويستقطب 7 العبين

أربيل يعزز صفوفه 
تحضيرًا للموسم الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الشباب والرياضة عبد احلسن عبطان ان 
صندوق اعادة اعمار املناط��ق املتضررة من االعمال 
االرهابية سيتبنى تلبية احتياجات قطاع الشباب 

والرياضة في محافظتي ديالى واالنبار.
واضاف عبطان ان الصندوق سيتبنى تنفيذ مشاريع 
قط��اع الش��باب والرياضة من خ��الل تخصيصات 
احملافظ��ات املعنية عل��ى القرض الط��اريء )البنك 
الدولي( املرحلة الثانية التي سيباش��ر بها مطلع 
ع��ام 2018 ، مبين��ا ان ه��ذه اخلط��وة ستس��هم 
في اع��ادة اعم��ار املنش��آت الرياضي��ة واملنتديات 
الت��ي تعرضت للتدمي��ر على يد عصاب��ات داعش 
االرهابية، وعودة االنش��طة الش��بابية والرياضية 

الى محافظتي ديالى واالنبار.

بغداد ـ رافد البدري:
ابرمت الهيئة االدارية لنادي احلدود عدداً من العقود 
م��ن بع��ض العبيه��ا، فيما اس��تقطبت ع��دداً من 
الالعبن الش��باب الذين س��يكون لهم ش��ان كبير 
ف��ي الن��ادي احل��دودي، وقال م��درب الفري��ق مظفر 
جب��ار ان الهيئ��ة االدارية بصدد جتدي��د بعض عقود 
الالعبن الذين مثلوا النادي في املوس��م املاضي، مع 
اس��تقطاب 7 العبن جدد قدم��وا من بعض االندية 
من اجل تكوين فريق شبابي قادر على املنافسة في 

الدوري املمتاز.
واض��اف: مت جتديد عق��ود 3 العبن هم: حارس املرمى 
س��جاد كاظ��م ، والالعب��ن احمد حام��د ومنتظر 
عبد الس��ادة، مؤكداً بان 7 العب��ن جدد وقعوا على 
كشوفات الفريق وهم: احمد سالم القادم من فريق 
الش��رطة، وحس��ن عباس من الس��ماوة، والالعب 
طيف عماد من القوة اجلوية، كما وقع الالعب عقيل 
عباس العب ن��ادي الطلبة، وادريس حازم من كربالء، 
كما وقع كل م��ن الالعبن مصطفى صالح ويونس 
رش��يد القادمن من نادي س��امراء، مؤكداً بان فريق 
احلدود س��يراهن على الطاقات الشبابية املتواجدة 
في النادي، من خالل االستعداد االمثل قبل الدخول 
في غمار منافس��ات الدوري املمتاز للموسم اجلديد 
، حيث س��يكون هناك معس��كر تدريب��ي نضع من 

خالله النقاط على احلروف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استعاد نادي أربيل 6 العبن أعارهم ألندية أخرى، بعد 
انس��حابه من الدوري املمتاز، خالل املوسم املاضي، 
وذل��ك بعد أن قرر العودة مجددًا إلى املس��ابقة، في 

املوسم املقبل، حيث جدد عقود الالعبن العائدين.
 والعائدون هم: برزان ش��يرزاد، وني��از محمد، وإيفان 
خالد، املعارون إلى نفط الوسط، وسرهنك محسن، 
الذي أُعير إلى الش��رطة، باإلضافة إلى احلارس ريباز 

عبد اهلل، وديار محمد.
وقال مصدر في إدارة الن��ادي إن أربيل ما زال يفاوض 
العبن آخرين، من أجل ضمهم للفريق.وتتجه النية 

في أربيل إلى االعتماد على العبي احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اك��د مكت��ب رئي��س ال��وزراء، ان��ه 
حصل��ت موافق��ة رئي��س مجل��س 
الوزراء الدكتور حي��در العبادي على 
تخصي��ص مبل��غ مالي ال��ى االحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم لغرض 

التعاقد مع مدرب اجنبي.
ج��اء ذل��ك ف��ي كت��اب موج��ه من 
وزارة  ال��ى  ال��وزراء  رئي��س  مكت��ب 
الش��باب والرياض��ة يوض��ح فيه ان 
رئيس مجل��س الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي واف��ق على تخصيص مبلغ 
) 2 مليار دينار ( ال��ى االحتاد العراقي 
املرك��زي لك��رة القدم م��ن ميزانية 
الط��واريء لغرض التعاقد مع مدرب 

اجنبي.
من جانب اخر، ح��دد مجلس الوزراء 
الدعم الس��نوي املقدم من الوزارات 
الى النادي مببل��غ ال يزيد مقداره عن 
ملياري دينار ويصرف ما نس��بته 50 
% م��ن املبلغ لغرض ترمي��م وتأهيل 

امللعب والقاعات.
ج��اء ذلك بن��اء على ماعرض��ه وزير 
الش��باب والرياض��ة عب��د احلس��ن 
عبطان بشكل طاريء خالل جلسة 
مجلس الوزارة وتنفيذا لقانون وزارة 
الش��باب والرياضة واستنادا لقانون 
االداري��ة  التش��كيالت  اس��تحداث 
ودمجه��ا ولغرض ضغ��ط النفقات، 

فق��د ق��رر مجل��س ال��وزراء ضم��ن 
جلسته االعتيادية الرابعة والثالثن 
املنعقدة في التاسع والعشرين من 
ش��هر آب املاضي العدي��د من االمور 
الت��ي تعنى بالش��أن الرياضي منها 
اس��تحداث تش��كيل اداري مبستوى 
ش��عبة ملتابعة ام��ور النادي املرتبط 
بوزارة فضال عن اجلهات غير املرتبطة 
ب��وزارة، ال��ى جانب التأكي��د على ان 
تتولى وزارة الش��باب والرياضة دعم 
االندي��ة الرياضي��ة الت��ي ال ترتب��ط 
املرتبط��ة  غي��ر  واجله��ات  بال��وزارة 
ب��وزارة، وضرورة عدم تق��دمي الوزارات 
واحلكومات احمللية الدعم الى النادي 
اال بعد حصوله على اجازة التأسيس 
م��ن اجلهات الت��ي خوله��ا القانون، 
وعلى الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
ب��وزارة كاف��ة مراع��اة اس��تقاللية 
االندية ف��ي ممارس��تها ملهامها وان 
تعمل الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
ب��وزارة كاف��ة على تقلي��ص االندية 
التابعة لها مبا يتالئم مع السياسة 
املالية للدولة من اجل تركيز الدعم 
على نادي واح��د ومتكينه من االيفاء 
بالتزامت��ه املالي��ة عل��ى ان تخضع 
االم��وال التي حتص��ل عليها االندية 
من ال��وزارات واملؤسس��ات واالدارات 
احمللية لتدقيق دي��وان الرقابة املالية 
االحت��ادي فض��ال ع��ن قيام ال��وزارات 
الراعي��ة لالندي��ة بتدقي��ق الدي��ون 

السابقة وتسديدها.

تحديد الدعم السنوي من الوزارات لألندية

مليارا دينار الى اتحاد الكرة لغرض التعاقد مع مدرب أجنبي
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لقطة من مباريات الدوري املمتاز

أوميكا

جناح كبير ملهرجان اليوم العاملي باملبارزة

تألق لالشقاء في أحواض السباحة

بوينس آيرس ـ وكاالت:

لطامل��ا كان املهاج��م ليونيل ميس��ي 
هداف نادي برشلونة والدوري اإلسباني 
املادة الدس��مة للحم��الت اإلعالمية و 
اجلماهيرية التي تش��ن ض��د املنتخب 
األرجنتين��ي كلم��ا تعث��ر ف��ي إح��دى 
مبارياته الرسمية خاصة في البطوالت 
الكبرى على غ��رار كأس العالم مثلما 
يحدث له حالي��اً في تصفيات مونديال 
روسيا 2018، حيث يجد صعوبة كبيرة 
في جتاوز منافسيه في أميركا اجلنوبية 
م��ن اجل بل��وغ النهائي��ات، كان آخرها 
إهداره 4 نق��اط في آخ��ر جولتن، بعد 
تعادله سلبياً مع األوروغواي ثم بتعادله 
إيجابياً على أرضه أمام منتخب فنزويال 

املتواضع.
وغالب��اً م��ا يكون ميس��ي ه��و الهدف 
الرئيس��ي لالنتقادات التي تش��ن ضد 
املنتخ��ب األرجنتين��ي، متهم��ن إي��اه 
بأن��ه ال يق��دم مع منتخب ب��الده نفس 

املردود الذي يقدمه مع ناديه برش��لونة 
اإلس��باني، غي��ر أن األرق��ام التهديفية 
لألرجنتن تكشف احلقيقة ، وتؤكد أن 
»البرغ��وث« هو جزء من حل مش��اكل 
منتخ��ب ب��الده الت��ي يواجهه��ا ف��ي 
التصفي��ات، وليس جزءاً من املش��كلة 

مثلما يراه منتقدوه.
وبحس��ب تقري��ر مدعم باألرق��ام، فإن 
العبي خ��ط الهج��وم األرجنتيني هم 
املس��ؤولون عن املأس��اة التي يعيشها 
التصفي��ات  ف��ي  بالده��م  منتخ��ب 
املونديالية بس��بب عدم قدرتهم على 
اللعب في مركز رأس احلربة القادر على 
ترجمة الفرص العديدة التي تتاح لهم 
وحتويلها إلى أه��داف، رغم أن العناصر 
الفني��ة للمنتخب تضم ترس��انة من 
املهاجمن العاملين على غرار سيرجيو 
اغوي��رو جن��م نادي مانشس��تر س��يتي 
اإلنكلي��زي و غونزال��و هيغواي��ن هداف 
ن��ادي يوفنتوس وأغل��ى العب في تاريخ 
ال��دوري اإليطال��ي، وزميله ف��ي الفريق 

باولو ديباال .

وبلغة األرق��ام، فإن ميس��ي هو هداف 
املنتخب األرجنتيني في تصفيات كأس 
العالم بعدما سجل لصاحله 4 أهداف 
، رغم غيابه عن متثيل منتخب بالده في 
عدة جوالت بس��بب اإليقاف أو اإلصابة 
واالعتزال املوقت ، فيما جاء ثانياً املدافع 
جابريل ميركادو ال��ذي احرز هدفن في 
ه��ذه التصفيات ليأتي خلف ميس��ي 
ف��ي ترتيب الهداف��ن ، وفي املقابل فإن 
اجلن��اح أنخي��ل دي ماريا س��جل هدفاً 
واح��داً ، وهيغواي��ن أيضاً اح��رز هدفاً 
واحداً ، بينما اغويرو و ديباال لم يسجال 
أي هدف رغ��م حضورهما املنتظم في 

مباريات التصفيات .
وبلغ��ة األرقام الت��ي ت��ورط مهاجمي 
»التانغو«، فإن خط املقدمة األرجنتيني 
ه��و ثان��ي أضع��ف خ��ط هجومي في 
التصفيات ع��ن قارة أمي��ركا اجلنوبية 
، بعدم��ا اكتف��ى بتس��جيل 16 هدفاً 
فقط خ��الل 16 جول��ة أي مبعدل هدف 
واح��د فقط في كل مباراة ، وهو معدل 
ضعي��ف ملنتخب يضم في تش��كيلته 

أفض��ل وأغل��ى املهاجمن ف��ي العالم 
، برغ��م ال��دور الذي ق��د يؤدي��ه الفارق 
التهديفي في حتدي��د الترتيب النهائي 
للتصفي��ات، وال��ذي عل��ى ضوئه حتدد 
هوية املتأهلن لنهائيات كأس العالم .

وقب��ل جولت��ن ع��ن نهاي��ة مباري��ات 
، ف��إن   2018 تصفي��ات كأس العال��م 
املنتخب األرجنتيني يحتل مركزاً حرجاً 
ف��ي الترتيب الع��ام ، إذ يقبع في املركز 
الرابع مناصفة مع منتخب البيرو الذي 
يتف��وق عليه بفارق األه��داف، لتتواجد 
األرجنتن في املركز اخلامس الذي يحتم 
عليها خوض مب��اراة فاصلة ضد بطل 
تصفيات منطقة أوقيانوسيا من أجل 

بلوغ املونديال الروسي.
ويخ��وض ميس��ي وزم��الؤه مواجهتن 
حاسمتن في آخر جولتن ، األولى ضد 
البيرو منافس��هم املباش��ر على املركز 
الرابع ، ثم الثانية ضد اإلكوادور التي لم 
تُقَص بعد من الس��باق، رغم احتاللها 
املركز الثام��ن في الترتيب بف��ارق أربع 

نقاط عن األرجنتن.

»البرغوث« تصّدر قائمة هدافي منتخب بالده

األرقام تنصف ميسي وتورط المهاجمين في فشل األرجنتين بتصفيات كأس العالم

تقرير

ميسي يحتفل باحد أهدافه

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ـ نيقوسيا

روتردام ـ مان سيتي
ليفربول ـ إشبيلية

هوتسبيرز ـ دورتموند
دونيتسك ـ نابولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
خسر فريق القوة اجلوية أمس ذهاب 
نهائ��ي منطق��ة غربي الق��ارة في 
بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي بكرة 
القدم بهدف مقابل هدفن ملضيفه 
فري��ق الوحدة الس��وري ف��ي املباراة 
التي اقيم��ت عصر أمس في ملعب 
صي��دا الدولي ف��ي بي��روت "ارضي 
الوح��دة املفترض��ة ف��ي البطولة" 
ضمن لق��اء ذه��اب نهائ��ي بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي ملنطقة غربي 

آسيا.
تقدم الفريق السوري بهدف السبق 

عن طريق أنس العاجي، واضاف هادي 
املصري الهدف الثان��ي، فيما قلص 
حم��ادي أحمد النتيجة بتس��جيله 
هدف القوة اجلوية في الدقيقة 90.

وس��يلعب الفريق��ان مب��اراة اإلياب 
ي��وم 26 أيل��ول اجل��اري ف��ي ملعب 
ن��ادي الوكرة القط��ري "ارض اجلوية 

املفترضة في البطولة".
هذا وتأهل فريق اس��تقالل دوشبنه 
بقي��ة  لنهائ��ي  الطاجيكس��تاني 
املناطق بعد فوزه الكبير ذهاباً على 
كيريس نيج��روس الفلبيني باربعة 
اه��داف م��ن دون رد، فيم��ا أنته��ت 

مباراة اإلي��اب التي جرت عصر أمس 
بالتعادل بهدف ملثله.

فيما س��يالعب في النهائي املتأهل 
م��ن مباراة بنغال��ورو الهندي وفريق 
25 أبريل الكوري الشمالي، هذا وفاز 
بنغال��ورو ذهابا عل��ى ضيفه بثالثة 
أه��داف نظيف��ة، عل��ى ان يلتقي��ا 
الفريق��ان الي��وم االربعاء ف��ي لقاء 

اإلياب مبلعب الفريق الكوري.
والفائ��ز من لق��اء النهائ��ي لبقية 
املناطق، س��يواجه القوة اجلوية في 
نهائي كأس االحتاد اآلس��يوي حامل 

اللقب يوم 4 تشرين الثاني املقبل.

 الجوية يخسر ذهاب النهائي
 لغربي كأس االتحاد اآلسيوي

3 أشقاء موهوبين يواصلونفعاليات متنوعة باليوم العالمي للمبارزة
 التفوق في أحواض السباحة

النفط يظفر بخدمات »أوميكا«



بغداد - الصباح الجديد: 
انتخب العراق مبنصب نائب رئيس اجلمعية 
العمومي��ة ملنظم��ة الس��ياحة العاملي��ة 
بعد فوزه مبنصب نائب رئيس جلنة الش��رق 
األوس��ط. ج��اء ذلك خ��ال مش��اركة وزير 
الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار فري��اد رواندزي 
أعمال الدورة ال��� 22 الجتماعات اجلمعية 
العمومي��ة ملنظم��ة الس��ياحة العاملي��ة 
والتي تعق��د بجمهورية الصني خال املدة 

من 11 إلى 16 أيلول اجلاري.
اجلمعي��ة  واجتماع��ات  أعم��ال  وتناق��ش 
العمومي��ة ملنظم��ة الس��ياحة العاملي��ة 
عدداً من البنود الرئيس��ة من بينها أهداف 
التنمية املستدامة، وإمكانية حتويل مدونة 
أخاقي��ات منظم��ة الس��ياحة العاملي��ة 
إل��ى اتفاقي��ة دولي��ة معترف به��ا بغرض 
حتديد االجتاهات احلالية لقطاع الس��ياحة، 
واحتف��االت الس��نة الدولي��ة للس��ياحة 
املس��تدامة من أجل التنمي��ة لعام 2017، 
إضاف��ة إلى عقد دورة اس��تثنائية بش��أن 

السياحة الذكية.

وتواصل منظم��ة الس��ياحة العاملية من 
خال أعمال جمعيتها العمومية 22 رصد 
العمليات واملبادرات العديدة التي تقوم بها 
املنظمة بالتعاون مع ش��ركائها واملهتمني 
م��ن ش��تى دول العال��م لتحقي��ق أهداف 
التنمية املس��تدامة في صناعة السياحة 
العاملي��ة والتي من أه��م مرتكزاتها تعزيز 

السياحة املستدامة وحتديد اإلجراءات التي 
تتخذها املنظمة للفترة 2019-2018.

م��ع  متاش��ياً  الع��راق  مش��اركة  وتأت��ي 
اس��تراتيجية الوزارة التي تركز على تطوير 
ه��ذه الصناعة احليوية التي س��تؤثر بنحو 
مباش��ر على تنمية قطاع الس��ياحة في 
الباد. يذكر إن الوزارة تشارك في اجتماعات 

اجلمعي��ة العمومي��ة ملنظمة الس��ياحة 
العاملي��ة ال��دورة )22( بعن��وان )الس��ياحة 
وأهداف التنمية املستدامة رحلة إلى عام 
2030( املنعق��د حالي��ا في الص��ني مدينة 
تش��نغدو للمدة م��ن 11ولغاي��ة 16 أيلول 
2017. بوف��د رفي��ع املس��توى ترأس��ه وزير 
الثقافة والسياحة واآلثار فرياد رواندزي، إلى 
جانب كل من رئيس هيئة السياحة حمود 
محس��ن حس��ن، ومدير عام دائرة اجملاميع 
الس��ياحية محم��ود عبد اجلبار موس��ى، 
ومدير قسم العاقات الدولية علي ياسني 
عبد الرضا، ومن قس��م العق��ود الدكتورة 

ابتهال خاجيك تكان. 
من جانب آخر سيشارك العراق بوفد يرأسه 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار فرياد رواندزي 
ف��ي االجتماع الثالث للحض��ارات القدمية 
والذي س��يعقد في الصني /بك��ني للفترة 
من 19 ولغاية 22 أيلول 2017. ويضم الوفد 
كل م��ن وكيل الوزارة لش��ؤون الس��ياحة 
واآلثار قيس حس��ني رش��يد، ومفتش عام 

الوزارة الدكتور علي حميد كاظم.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ما الذي تنتظرونه من اللصوص؟

جمال جصاني

م��ن محنة الى أخ��رى ومن مصيبة الى كارث��ة، با توقف 
تواصل عجلة الدمار الش��امل س��حق كل م��ا له عاقة 
باآلمال املش��روعة لس��كان هذا الوطن القدمي من ش��تى 
الرطانات والهلوسات واألزياء. لكل مصيبة وكارثة ذرائعها 
العقائدي��ة واآليديولوجي��ة وخطاباتها وش��عاراتها، التي 
تب��دو مختلفة ظاهرياً، لكنها تلتق��ي جميعها بالغايات 
النهائية والرس��ائل اخلالدة وأنهار ال��دم. ملعرفة زيف كل 
تلك الترس��انة من األضاليل التي تس��تند لها الساالت 
القدمية واجلديدة من مشعلو احلروب والفنت؛ ال نحتاج الى 
االستعانة بخدمات املراكز العلمية املتخصصة في هذه 
احلق��ول، يكفي التوقف قليا عند الس��يرة الش��خصية 
حليت��ان وممثلي هذه الفزع��ات املتجددة؛ ه��ل لهم عاقة 
مبعسكر احلرامية واللصوص أم ال؟ إن كانوا من اللصوص 
الكبار أم الصغار، فعندها س��تنتفي احلاجة للتوقف عند 
كل ذلك الطفح من اليافطات والشعارات واالستعراضات 
واألهازيج التي أدمن��وا على امتطائها عند مفترق احلرائق 
والف��نت. اللصوص الكبار وما يحي��ط بهم من "حبربش" 
وأتباع وذيول، وإن اختلف��وا عند أطراف الوليمة، إال أن كل 

ذلك ال يفسد لودهم املشترك قضية.
ما يدور اليوم من سجال ومناوشات وتصعيد في املواقف 
بني بغداد وأربيل، حول االستفتاء املزمع إجراؤه في اخلامس 
والعشرين من الشهر اجلاري، لتقرير مصير إقليم كردستان 
وبالتالي اإلعان عن قيام دولة كردستان املستقلة، وبرغم 
الذرائ��ع واالدعاءات الت��ي تتمترس خلفها تل��ك األطراف 
لتبري��ر مواقفها وانفعاالتها، لكن غالبيتها لم تخرج عن 
مش��يئة ذلك املسار والعقليات والعقائد التي أهدتنا كل 
هذا اخلراب الذي نعيش��ه اليوم. ما الذي ميكن انتظاره من 
مثل هذه الطبقة السياسية املستلقية على التضاريس 
املمتدة من الفاو لزاخو؟ وهل مبقدورها تقدمي بضاعة أخرى 
مغايرة ملا أهدتنا إياه زمن "التغيير" وقبله؟ نوع البضاعة 
ومامحها واضحة ولم تختلف عن س��ابقاتها، ولم تشذ 
ع��ن ذل��ك اإلرث املثقل بالكراه��ة وبغض اآلخ��ر اخملتلف. 
حقيقة ميكن التعرف عليها في التصعيد األخير باملواقف 
وال��ذي تنطع له ع��دد من صق��ور "احلبربش" ف��ي بغداد 
وأربيل، إذ الغطرس��ة والغرور األج��وف خمللوقات وجماعات 
لم تكن تتج��رأ في التطفل على قاموس احلريات واحلقوق 

لوال املشرط اخلارجي والغوث العابر للمحيطات.
لس��نا بحاجة للمزيد من اجترار الشعارات والديباجات 
اجلميلة حول احلريات واحلقوق، وال للرطانة البايخة لغير 
القليل من جن��وم الفضائيات واملنابر اإلعامية اخملتلفة، 
حول تلك املفردات واملدونات التي حتولت الى واقع بهمة 
املفكرين واألح��رار ال القراصنة واللصوص و"احلبربش"، 
وهذا ما حفرته جتارب األمم والش��عوب بصرامة ووضوح 
في مدوناتها. ما نحتاج إليه في مثل أوضاعنا الس��ائرة 
ال��ى مزيد م��ن التعقيد؛ ه��و مهن وتخصص��ات أخرى 
تض��ع حداً لش��راهة وضي��ق أفق احلبرب��ش واللصوص، 
ال��ى توجهات تقط��ع الطريق أمام ه��ذا الولع واإلصرار 
عل��ى توريطن��ا، عب��ر املزيد م��ن التصعي��د البعيد عن 
املس��ؤولية والش��جاعة واحلكمة. أمامنا جميعاً )عربا 
وكوردا وتركمانا وأديانا ومذاهبا وشعوبا وقبائاً وعقائدا 
وطبقات وملل و..( أضابير ضخمة من احلقوق واملشاريع 
واآلمال املهدورة، وهي جميعها تفتقد الى الشخصيات 
والتنظيمات والثقافة واملنظومات القيمية القادرة على 
حتويله��ا الى واقع، بعيداً عن جلاجة وش��راهة اللصوص 
وقراصنة املنعطف��ات التأريخية، بلوتنا املزمنة على مر 

العصور..    

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بات��ي  إن  تقاري��ر  قال��ت 
جنكين��ز س��تخرج اجلزء 
الثان��ي م��ن فيل��م )وندر 
2019 بعدما  وومان( ف��ي 
أصبح��ت صاحب��ة أعلى 
في  اخملرجات  ب��ني  إيرادات 

تاريخ هوليوود.
ومجات  صح��ف  وقالت 
وهوليوود  فارايت��ي  مث��ل 
املمثل��ة  إن  ريبورت��ر،  
اإلس��رائيلية جال جادوت 
بطلة اجلزء األول ستلعب 
ف��ي ه��ذا  البطول��ة  دور 

ال��ذي س��تخرجه  اجل��زء 
أيضا جنكين��ز )46 عاماً( 
وم��ن املق��رر عرض��ه في 
13 ديس��مبر كانون األول 

.2019

نف��ت الفنان��ة املصرية 
انس��حابها  البارودي  رمي 
"خطي��ب  فيل��م  م��ن 
مرات��ي" بس��بب زوجها 
الس��ابق الفن��ان أحمد 
أن  مؤك��دة  س��عد، 
العاق��ة بينهما انتهت 
متاما، وذل��ك على الرغم 
يتقاب��ان  أنهم��ا  م��ن 
كثي��را نظ���را لتصوي�ر 

الفيل�م.
وقالت رمي في تصريحات 
ميكنن��ي  "ال  صحفي��ة: 
عمل��ي  ع��ن  التخّل��ي 

ألن��ه كل حياتي، كما ال 
ميكنني االنس��حاب من 
فيلم أشارك في بطولته 
من أجل شخص معني، 
التزامي  هذا إضافة الى 

مبواعيد التصوير".

النج��م  الي��وم  يحتف��ل 
خالد النبوي بعيد مياده 
أن  اخلمسني،إس��تطاع 
يحفر اسمه على الساحة 
الفني��ة بأدائه ومجهوده، 
وش��ارك  للعاملية  وص��ل 
األميركية  الس��ينما  في 
ببعض األفام، وفيما يلي 
نرصد أبرز احملطات الفنية 

في حياته
ولد خال��د محمد النبوي 
ف��ي الدقهلي��ة ي��وم 12 
 ،1966 ع��ام  س��بتمبر 
التعاون  مبعه��د  التح��ق 
التح��ق  ث��م  الزراع��ي 
للفنون  العال��ي  باملعهد 
على  وحصل  املس��رحية 
البكالوري��وس  درج��ة 

وتخرج منه عام 1989

الفن��ي  ش��وطه  ب��دأ 
الصدف��ة  طري��ق  ع��ن 
التمثي��ل  يتخ��ذ  ف��كان 
م��ن خال  هواية  مج��رد 
بع��ض  ف��ي  مش��اركته 
ولكن  املس��رحية،  الفرق 
الوقت حتول��ت هذه  م��ع 
الهواي��ة إل��ى االحت��راف 
حيث أشاد بأدائه العديد 
م��ن جل��ان كبار الوس��ط 

الفني.

باتي جنكينز 

خالد النبوي 

ريم البارودي 

أخبــارهــــــــــم

جانب من أعمال الدورة

العراق نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية 
بعد فوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق األوسط

إعداد - شمس يوسف: 
حتل الذكرى ال� 24 للموسيقار الكبير بليغ حمدي الذي عانقت 
أحلان��ه حنجرة كب��ار املطربني ف��ي العالم العرب��ي، قّدم أجمل 
األغاني الوطنية التي مازالت عالقة في ذاكرتنا حتى اليوم. وقد 
قّدم مع الفنانة الكبيرة الراحلة وردة اجلزائرية أجمل أغانيها، إذ 

حصلت على نصيب األسد من أحلانه.
أس��هم بليغ في اكتشاف عدد كبير من املواهب الذين يحتلون 
الس��احة الفنية اآلن بأغانيهم وصوته��م املصري الذي يحمل 
األصالة واملش��اعر. ولد بليغ بن عبد احلميد حمدي مرس��ي في 
حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر 1931، وكان والده يعمل أستاذا 

للفيزياء في جامعة فؤاد األول )جامعة القاهرة حالياً(. 
أتقن العزف على العود وهو في التاس��عة من العمر، في س��ن 
الثانية عشر حاول االلتحاق مبعهد فؤاد األول للموسيقي إال أن 

سنه الصغير حال دون ذلك. 
التحق مبدرس��ه ش��برا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه 
أصول املوس��يقى في مدرس��ه عبد احلفيظ امام للموس��يقى 
الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش احلريري وتعرف من 

خاله على املوشحات العربية. 
التح��ق بلي��غ بكلية احلقوق، وفي الوقت نفس��ه ، التحق بنحو 
أكادميي مبعهد فؤاد األول للموسيقي )معهد املوسيقى العربية 
حاليا(. توفي بليغ في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما 
بعد صراع طويل مع م��رض الكبد، ونعته جريدة "األهرام " في 

صبيحه اليوم التالي بقولها )مات ملك املوسيقى(.

واشنطن - وكاالت: 
كشفت دراسة علمية اجراها باحثون في جامعة ميشيغن 
االميركي��ة، أن أح��د البروتينات التي تصدر م��ن الدهون في 
اجلس��م قد تس��بب حتول خلية غي��ر س��رطانية إلى خلية 

سرطانية.
وبحس��ب الدراس��ة، فان التقديرات تش��ير إلى أن أكثر من 
ثلث الس��كان يعانون من الس��منة املفرطة، حيث ارتبطت 
الس��منة بأنواع عديدة من الس��رطان مبا في ذلك س��رطان 
الثدي، وس��رطان القولون، وس��رطان البروس��تات، وسرطان 

الرحم وسرطان الكلى.
وبينت أن “الطبقة السفلية من الدهون في منطقة البطن 
تنتج البروتني املش��جع لنمو الورم بنحو أكبر عند مقارنتها 

بالدهون حتت اجللد”.
واوضحت أن “زيادة الوزن ليس��ت بالضرورة العامل الرئيسي 
لتحديد خطر اإلصابة بالس��رطان، وتوضح أن مؤش��ر كتلة 
اجلسم قد ال يكون أفضل مؤشر خلطر اإلصابة بالسرطان”.

وق��ام الباحث��ون بإعط��اء الفئ��ران حمي��ة غني��ة بالدهون 
واكتش��فت الدراس��ة أن طبق��ة الدهون الس��فلية األكثر 
خط��ورة تنتج كميات أكب��ر من بروت��ني FGF2 باملقارنة مع 
ده��ون حتت اجللد فيما وجد الباحث��ون أن FGF2 قام بتحفيز 

بعض اخلايا احلساسة للبروتني وتسببت في منوها بأورام.

ذكرى رحيل ملك الموسيقى 
بليغ حمدي الـ "24 " 

دراسة علمية: دهون الجسم 
قد تؤدي إلى السرطان

 القاهرة - وكاالت: 
أعلن الفنان تامر حس��ني، 
عبر صفحته الرسمية مبوقع 
"فيس  االجتماعي  التواص��ل 
بوك"، عن حتضيره ملفاجأة مع 
فريقه من برنامج "ذا فويس 

كيدز ".
ونش��ر جنم العال��م العربي 
تامر حس��ني بروم��و أغنية 
"اهلل ش��اهد"، الذي تعاون 
فيها مع فريقه من برنامج 

"ذا فويس كيدز".
"اهلل شاهد" كلمات أحمد 

املالك��ي، وأحل��ان محم��د الوزيري، 
وتوزيع توما، إخراج ياسر سامي.

و بذلك أثبت الفنان تامر حس��ني 
أن وع��ده ألطف��ال ذا فويس كيدز 
و  تصريح��ات،  مج��رد  تك��ن  ل��م 
يتك��ون فري��ق تام��ر حس��ني من 
أحمد السيسي، وجويرية حمدي، 
خ��راط،  وجن��ني  عام��وري،  وأمي��ر 
ورفق��ا القلعان��ي، وميرن��ا صاح، 
ويوسف فرج، وزينب حسن، وهاجر 
ط��ه، ومروان طارق، وعل��ي الهادي، 
ومحم��د عزي��ز، وم��روان النصوح، 
وجنم��ة الك��ور، وحفص��ة زك��ري، 

إضافة إلي لؤي عبدون.
ويذكر ف��ي وقت س��ابق ان الفنان 
تامر حس��ني وق��ع اختي��اره على 
الطف��ل أحم��د السيس��ي، الذي 
 The" شارك ضمن فريقه ببرنامج
Voice Kids"، من أجل مش��اركته 

بطولة فيلمه اجلديد.
ومن خال مقطع فيديو نشره تامر 
حس��ني عبر صفحته الرس��مية 
عل��ى موقع التواص��ل االجتماعي 
السيس��ي  أعل��ن  "فيس��بوك"، 
صاحب الس��نوات الس��بع، والذي 
اخت��اره تام��ر م��ن أج��ل الصعود 

لنهائي��ات البرنام��ج، أنه يش��كر 
اجلميع على دعمه��م له ،كما أنه 
يبادله��م احلب واإلعج��اب، مؤكدا 
أن��ه ق��ام بالتوقيع عل��ى عقد أول 
فيلم له، والذي يشارك في بطولته 
إلى جوار الفنان تامر حسني الذي 
وصفه بش��قيقه األكب��ر، مطالبا 

جمهوره بانتظار الفيلم.
ومت اإلعان ع��ن مؤلف الفيلم وهو 
أمي��ن بهج��ت قمر، عل��ى أن يتولى 
الفيل��م،  إخ��راج  س��امي  ياس��ر 
ال��ذي س��يدور في إط��ار كوميدي 

اجتماعي.

"اهلل شاهد" جديد تامر حسني
 مع فريقه من "ذا فويس كيدز"

نيويورك - وكاالت: 
اش��تهرت إيس��كرا لورنس، وهي عارضة 
أزي��اء بريطاني��ة ترت��دي مق��اس 44-42، 
بفض��ل موقع "إنس��تغرام". وباتت عقود 
العم��ل تنهم��ر عليه��ا م��ن كل ح��دب 

وصوب.
وتلفت لني ويبر، املديرة التشغيلية ملاركة 
مارين��ا رينال��دي التي تتعامل مع نس��اء 
ممتلئ��ات )مقاس 40 وأكث��ر( إلى أن مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي تق��دم "وس��يلة 
تواصل أوس��ع انتشارًا وتس��لط األضواء 

على النساء مهما كن مختلفات".
فف��ي بريطاني��ا، تعاني %57 من النس��اء 
م��ن وزن زائد، في مقابل %63 في الواليات 
املتحدة، بحس��ب أرقام منظمة الصحة 
العاملية، ويتراوح املقاس الوسطي للنساء 

في الواليات املتحدة بني 46 و48.
وإيسكرا لورنس التي يتتبع حسابها على 
"إنس��تغرام" أكثر من 4 مايني شخص، 
الوج��ه اإلعام��ي ملارك��ة "اي��ري"  ه��ي 
للماب��س الداخلي��ة التابع��ة جملموع��ة 
"أميريكن إيغ��ل" للمابس اجلاهزة. وهي 
بات��ت اليوم تش��ارك في عروض أس��بوع 

املوضة في نيويورك.
لكن األمر لم يكن دوًما بهذه الس��هولة 
بالنس��بة إلى إيس��كر التي ه��زئ منها 
وكي��ل أعمال ف��ي لندن قبل 6 س��نوات، 
مؤك��ًدا له��ا أنها ل��ن حتصل يوم��اً على 

فرصة للعمل في نيويورك.
ش��هرتها  تس��خير  إيس��كرا  وتعت��زم 

ملكافحة اإلم��اءات املفروضة على مجال 
املوضة الت��ي تعد معايير تعج��ز غالبية 

النساء عن بلوغها.
وهي ترفض إدخال أي ملس��ات حتس��ينية 
عل��ى صوره��ا، فاملفه��وم ه��و عينه في 
نظره��ا، "مجرد أوه��ام"، كم��ا تقول في 
تصريح��ات لوكال��ة فران��س ب��رس عب��ر 

الهاتف.
وهي تؤكد أن اجلسم املكتنز "ليس عيباً... 
فقد أقنعنا اجملتمع واإلعام بكل بساطة 

بأنها مشكلة".
ويعان��ي 30 ملي��ون ش��خص ف��ي األقل، 
نساء ورجال من كل الفئات العمرية، من 
اضطرابات غذائية ف��ي الواليات املتحدة، 
لفق��دان  الوطني��ة  اجلمعي��ة  بحس��ب 
الش��هية املرضي واألم��راض األخرى ذات 

الصلة به.

رمبيك - وكاالت: 
 أقامت نساء من جنوب السودان حفا 
موس��يقيا للدع��وة للس��ام ف��ي بلدة 
رمبي��ك فيم��ا يلقي الضوء عل��ى اجلهود 
اإليجابي��ة الرامية للمس��اعدة في وضع 

نهاية للعنف الدائر في الباد.
وش��مل احلف��ل عروضا موس��يقية 
ع��ن  ،فض��اً  رق��ص  وع��روض 
ع��روض درامي��ة تركزت 
عل��ى أهمي��ة دور 
دعم  في  املرأة 
تها  س��ر أ
إقرار  وفي 
م  لسا ا

ف��ي 

اجملتمع.
قالت ريتش��يل أجوم كوك رئيس الرابطة 
العامة للنساء ، "من خالنا ميكن أن يحل 
الس��ام ألننا صناع سام. في املنزل نحن 
من يرعى األطف��ال ونرعى أزواجنا. القتال 
يقت��ل جيرانن��ا. لذل��ك يتع��ني علينا أن 

نتوخى احلذر وأن نظل خارج الصراع."
وق��ال كوامي دوامينا القائ��د امليداني في 
رمبي��ك لبعث��ة األمم املتحدة ف��ي جنوب 
الس��ودان ،"كلن��ا نتفق على أن��ه من دون 
السام ال ميكننا أن نتطور. من دون السام 
ال ميكن أن يتعلم األطفال. من دون السام 
ال ميكنن��ا أن نعود للم��زارع لتوفير الغذاء 
ألنفس��نا.... لذل��ك أدعو اهلل أن تس��تمر 

احلكومة في الترويج للسام".
ه��ذا وق��د انفصل جن��وب الس��ودان عن 
الس��ودان ف��ي ع��ام 2011 ول��م يبته��ج 
باس��تقاله لفترة طويلة قب��ل أن تندلع 
التوترات العرقية وسط مزاعم عن فساد 

مستشٍر في الباد.
وف��ي ديس��مبر/كانون األول 2013 اندل��ع 
القتال بعد أشهر من قرار الرئيس سيلفا 
كي��ر وهو من قبائل الدنكا عزل نائبه ريك 

مشار وهو من قبائل النوير.
وتعرض��ت ث��اث م��ن كل خمس نس��اء 
ف��ي مواق��ع "حماي��ة املدني��ني" التابعة 
ل��أمم املتحدة في أرج��اء جوبا لاغتصاب 
أو االعت��داء اجلنس��ي وفق��ا لتقرير أعده 
صندوق األمم املتحدة للس��كان عام 2016. 

وتقدم املواقع مأوى آمنا للمدنيني.

عالم الموضة يحاول تغيير 
الصورة النمطية للمظهر

نساء جنوب السودان
 يرّوجن للسالم عبر الفن
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