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بغداد - وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس السبت، 
الجن��اح  التدابي��ر  كام��ل  اتخ��اذه 
مهمة اللجنة العليا لالس��تثمار 
واالعم��ار، الفت��اً إل��ى أن عمله��ا 
سيكون مبتابعة مباشرة من خالل 
تخصي��ص موظف��ن، وفيما لفت 
إل��ى جه��د امن��ي س��يبذل الزالة 
التجاوزات على االراضي اخملصصة 
القامة املش��اريع وايصال اخلدمات 
له��ا، كش��ف ع��ن اعتم��اد نظام 
النافذة الواحدة امام املس��تثمرين 
الجناز معامالتهم بعيداً عن الروتن 

االداري.
من جانبها، اشارت وزارة التخطيط 
والتع��اون االمنائ��ي، بوصفها ممثلة 
ف��ي اللجن��ة، أن ارتباط املش��اريع 
عل��ى  يس��اعد  العلي��ا  باجله��ات 
تنفيذه��ا بالنح��و الرصن وضمن 
امل��دة الزمني��ة احمل��ددة، مبينة أن 
هذه التجربة معتمدة في عدد من 
الدول والسيما االردن على املستوى 

االقليمي.
وقال سعد احلديثي املتحدث باسم 
املكت��ب االعالم��ي للحكوم��ة إن 
"اللجنة العليا لالستثمار واالعمار 
كانت مشكلة في مجلس الوزراء، 
لكن االس��بوع املاضي شهد على 
آلي��ات عمله��ا مب��ا يتناس��ب مع 

الظرف احلالي للعراق".
واض��اف احلديثي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "مجل��س 
ال��وزراء خص��ص اجل��زء االكبر من 
جلس��اته االخيرة ملعاجلة موضوع 
االقتص��اد ادراكاً منه الهمية هذا 
القط��اع الس��يما عل��ى صعي��د 
االس��تثمار واالعمار وحتفيز الدورة 

االقتصادية".
وأكد "احلرص على حتقيق التنمية 
االقتصادي��ة املس��تدامة، وتوفي��ر 
ف��رص العمل من خالل املش��اريع، 
وتطوي��ر خدمات الدول��ة املقدمة 
إلى املواطنن على شتى االصعدة، 
وكذل��ك اع��ادة البن��ى التحتي��ة 
الس��يما للمناط��ق املتض��ررة من 

العمليات االرهابية واحملررة".
ولفت احلديثي إلى أن "مهمة هذه 
اللجنة بنحو اساسي هي معاجلة 
ووضع  االس��تراتيجية  املوضوعات 
للمش��اريع  العريض��ة  اخلط��وط 
الكب��رى والس��عي  االس��تثمارية 
الزالة جميع العقبات التي تعترض 
عمل القائمن عليها بنحو يخدم 

املصلحة العامة".
س��تقوم  "اللجن��ة  أن  وأوض��ح 
الث��روات  اس��تخراج  مبتابع��ة 
الطبيعي��ة مث��ل النف��ط والغ��از 
املصاحب له، والصناعات املعدنية 

والبتروكيمياوية، ومشاريع السدود 
اخلزانات والري وصيانتها، ومشاريع 
املوانئ النهري��ة واملطارات والطرق 
احلديدي��ة،  القط��ارات  وس��كك 

إضافة إلى مشاريع البنى التحتية 
االخرى".

وتاب��ع احلديث��ي أن "رئيس مجلس 
ال��وزراء حي��در العبادي س��يترأس 

اللجن��ة الت��ي تتأل��ف م��ن وزي��ر 
ووزير  االمنائي،  والتعاون  التخطيط 
واالعمار،  االس��كان  ووزي��ر  املالية، 
ووزي��ر الصناع��ة واملع��ادن، ومدير 

مكت��ب رئيس الوزراء واألمن العام 
جملل��س ال��وزراء ومحاف��ظ البن��ك 

املركزي ورئيس هيئة االستثمار".
تتمة ص3

الحكومة تتخذ تدابير واسعة إلنجاح مهمة لجنة 
االستثمار واإلعمار العليا وحماية المستثمرين

"التخطيط": ارتباط المشاريع بمصدر القرار يسّهل تنفيذها

اجتماع جمللس الوزراء "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أم��س الس��بت، على أهمي��ة تضافر 
اجلهود حلل املشكالت عن طريق احلوار 
البّن��اء، فيم��ا عب��ر س��فيرا الواليات 
املتح��دة وبريطاني��ا ل��دى العراق عن 
ح��وار  لدع��م  بلديهم��ا  اس��تعداد 
ش��امل بن بغداد واربيل للوصول إلى 

تفاهمات مشتركة.
وقال��ت الرئاس��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 

"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، إن 
"رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم 
استقبل، ظهر اليوم، سفيري بريطانيا 
والواليات املتحدة ل��دى العراق فرانك 
بيكر ودوغالس س��يليمان"، مبينة أن 
"اللقاء ناقش س��بل تعزيز العالقات 
بن العراق وكل من بريطانيا والواليات 
املتحدة، فضال عن بحث املستجدات 

السياسية واألمنية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتصل السيد عمار احلكيم رئيس 
التحالف الوطني، امس الس��بت 
بالقيادات الكردي��ة وحثهم على 
تأجي��ل االس��تفتاء املزمع اقامته 
ف��ي االقلي��م ، داعي��ا اياه��م الى 
العم��ل على حوار ج��دي ومعمق 
وبن��اء واس��تثمار الوق��ت لتدارك 

االمر.
وحّذر احلكيم من سلبية التصعيد 
عل��ى جمي��ع االط��راف مبينا ان 
احلوار كفيل بحل االشكاليات اذا 
متتعت االط��راف بإرادة احلل ، الفتا 

الى ض��رورة احلفاظ عل��ى املنجز 
االمني وحل��اظ التحديات االمنية 

التي ما زالت تعد من األولويات.
وفي ساق متصل استقبل السيد 
عم��ار احلكي��م رئي��س التحالف 
الوطني مبكتبه في بغداد السفير 
االميرك��ي  ل��دى الع��راق دغالس 
سيليمان والبريطاني  فرانك بيكر 
وبح��ث معه موضوعة اس��تفتاء 
كردستان واجلهود املبذولة اليجاد 
القادة  واقن��اع  للمش��كلة  ح��ل 

الكرد للعدول عم موقفهم.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د مكتب رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، ام��س الس��بت، ان اجراء 
االس��تفتاء في كردستان لن يترتب 
علي��ه اي اثر قانوني ول��ن يغير من 
الواقع الدستوري والسيادي للعراق، 
مش��ددا على ان السيادة العراقية 
س��تبقى على كاف��ة االراضي من 
الفاو جنوباً الى زاخو ش��ماالً حتى 

لو اجري االستفتاء.
وق��ال املتح��دث اإلعالم��ي باس��م 
مكتب العبادي، سعد احلديثي، في 
تصري��ح صحفي، ان "موقفنا ثابت 
ولم يتغير بش��أن رفض االستفتاء 
كونه منافيا للدستور ونعده اجراًء 

غير قانوني وغي��ر ملزمن بنتائجه 
قانون��ي  أث��ر  اي  ترت��ب  ال  كونه��ا 
االحتادي��ة  للحكوم��ة  بالنس��بة 
الفتقاره الى أي شرعية دستورية".
االس��تفتاء  "اج��راء  ان  واض��اف، 
ل��ن يغي��ر م��ن الواقع الدس��توري 
والقانون��ي والس��يادي واجلغراف��ي 
للع��راق وس��يبقى البل��د بحدوده 
وجغرافيت��ه املتع��ارف عليها وفق 
القانون الدول��ي واملواثيق واالعراف 
الدولية"، مشيرا الى انه "ستبقى 
كاف��ة  عل��ى  الوطني��ة  الس��يادة 
االراضي من زاخو ش��ماالً الى الفاو 

جنوباً".
تتمة ص3

الحكيم يتصل بالقيادات الكردية 
ويحثهم على تأجيل االستفتاء 
واستثمار الوقت لتدارك األمر

مكتب العبادي: سيادة العراق باقية من 
زاخو إلى الفاو حتى لو أجري االستفتاء

سفيرا أميركا وبريطانيا يؤكدان 
لمعصوم استعداد بلديهما لدعم 

حوار شامل بين بغداد وأربيل

بارزاني: سنجري االستفتاء ولن نعير 
اهتمامًا ألية معارضة دولية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في رابطة املصارف 
اخلاصة، امس الس��بت، عن طلب 
صندوق النقد الدولي خصخصة 

القطاع املصرفي احلكومي.
وق��ال املصدر في تصريح صحفي 
إن "صن��دوق النق��د الدولي أبدى 
مالحظ��ات جوهري��ة ح��ول عمل 
والرشيد وعدم  الرافدين  مصرفي 
قدرتهم��ا على اس��تثمار األموال 

املكتنزة لديهما".
وأض��اف أن "املباحث��ات القادم��ة 
العراقي��ة  احلكوم��ة  وف��د  ب��ن 
الدولي س��تتركز  النقد  وصندوق 
ح��ول إمكانية خف��ض النفقات 
عل��ى  والعم��ل  التش��غيلية 
الرافدي��ن  خصخص��ة مصرف��ي 
والرش��يد كخطوة أولية إلنعاش 
وتطوي��ر النظ��ام املصرف��ي ف��ي 

العراق".

يذك��ر أن احت��اد املص��ارف العربية 
أعل��ن في وق��ت س��ابق، أن ودائع 
 30.9 تبل��غ  الرافدي��ن  مص��رف 
تريلي��ون دين��ار، وأن أرباح��ه خالل 
الع��ام املاض��ي بلغ��ت 192 مليار 

دينار.
وقال احت��اد املص��ارف العربية في 
تقرير نشره حول مصرف الرافدين، 
إن ودائع مصرف الرافدين تبلغ 30.9 
تريلي��ون دينار واملوجودات النقدية 

12.3 تريليون دينار واالس��تثمارات 
٤.٨ تريلي��ون دين��ار، مبينا أن رأس 
مال املدف��وع للمصرف 126 مليار 
ملي��ار   107 واالحتياط��ات  دين��ار 

دينار.
وأض��اف أن إي��رادات املصرف خالل 
الع��ام املاض��ي بلغ��ت 715 مليار 
دينار واملصروفات 522 مليار دينار، 
مش��يرا إلى أن صاف��ي الربح بلغ 

192 مليار دينار.

صندوق النقد الدولي يطالب
بخصخصة مصرفي الرافدين والرشيد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وثائق، قدمت لرئاسة 
مجلس الن��واب، قبل يومن، عن 
فس��اد وإخالل محافظ كركوك 
الوظيفي��ة،  مبهام��ه  املق��ال 
أبرزه��ا  نقط��ة،   14 وتضمن��ت 
اس��تالمه مبلغ شهري قدره 10 
مالين دوالر من اقليم كردستان، 
كحص��ة ع��ن البت��رودوالر، ولم 
يتم إيداعها بحس��اب احملافظة 
ول��م تخض��ع لدي��وان الرقاب��ة 
املالية، فضال عن قطعه الصلة 
االحتادية  باحلكوم��ة  الرس��مية 
املش��اريع  عط��اءات  ومنح��ه 

الكبرى لشركات محددة.
وبحس��ب الوثائق الت��ي قدمها 
النائ��ب معم��ار ني��ازي اوغل��و، 
جمللس النواب في اجللس��ة التي 
ش��هدت التصويت على إقالته 
م��ن منصبه، فأن كرمي يتس��لم 
م��ن  ش��هريا  دوالر  مالي��ن   10
اقلي��م كردس��تان كحصة عن 
البترودوالر، ول��م يتم إيداع هذه 
األم��وال بحس��اب احملافظة ولم 

تخض��ع لديوان الرقاب��ة املالية، 
فض��ال عن ان املبلغ ال يتناس��ب 
مع الكمي��ة املصدرة من حقول 
كرك��وك النفطي��ة، إضافة إلى 
ان نفط احملافظ��ة لم يصدر عن 

طريق شركة سومو.
وبين��ت أن أغلب املش��اريع التي 

نف��ذت م��ن موازنة البرت��ودوالر، 
الدعوات  أعطي��ت ع��ن طري��ق 
مخال��ف  وه��ذا  املباش��رة، 
العق��ود  تنظي��م  لتعليم��ات 
احلكومي��ة، إضافة إل��ى اقتصار 
تنفي��ذ املش��اريع الكب��رى على 

شركات محددة.

وذك��رت الوثائ��ق، أن هناك تلكؤ 
واضح في اغلب املش��اريع التي 
نف��ذت ف��ي احملافظ��ة، إضاف��ة 
أن قيام��ه باإلنف��اق م��ن موازنة 
النفق��ات  عل��ى  البت��رودوالر 
التشغيلية، مما يخالف القانون، 
كما ص��رف كرمي رواتب ش��رطة 

برغم  احملافظ��ة م��ن خزينته��ا 
عدم وج��ود أمر صرف م��ن وزارة 
الداخلية لش��هر تش��رين األول 

.2015
وأشارت الوثائق إلى أن كرمي امتنع 
عن احلض��ور الجتماعات الهيئة 
التنسيقية العليا للمحافظات 
الش��هر عدة، ومنع أي مس��ؤول 
ف��ي احملافظ��ة م��ن حضوره��ا، 
لقط��ع الصل��ة تدريجي��ا م��ع 
بغداد، إضافة إلى عدم اتخاذه أي 
خط��وات إلنهاء وج��ود عصابات 
اجلرمي��ة املنظم��ة ف��ي احملافظة 
وعمليات االغتياالت التي طالت 
الكثي��ر من السياس��ين، برغم 
كونه رئيس اللجنة األمنية في 

احملافظة.
وبين��ت أن كرمي ل��م ينفذ األوامر 
الوزاري��ة الص��ادرة م��ن بغ��داد، 
إضاف��ة  سياس��ية،  ألغ��راض 
إل��ى ان موكب��ه يتك��ون من 27 
عجلة، وه��ذا مخال��ف للنظم 
والتعليمات التي تقتضي وجود 

سيارتن فقط.

الكشف عن وثائق تدين محافظ كركوك المقال بالفساد

متابعة

نحو 800 مليون شخص يعانون من الجوع بالعالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتص��ادي  املستش��ار  اك��د 
لرئيس مجلس ال��وزراء، مظهر 
محمد صالح ، امس الس��بت، 
ان مباحث��ات احلكومة العراقية 
وصن��دوق النقد الدولي وضعت 
ملوازن��ة  األساس��ية  اخلط��وط 
2018 الت��ي ترتكز على تعظيم 
امل��وارد غي��ر النفطي��ة وتطوير 
الش��باب، فيما  إق��راض  برامج 
أش��ار إلى أن املوازنة س��تعرض 
عل��ى مجلس ال��وزراء الش��هر 

املقبل.

وق��ال صالح في بي��ان صحفي، 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه، إن "موازن��ة الع��ام 2018 
تتج��ه الى تعظيم امل��وارد غير 
ذل��ك  كان  كلم��ا  النفطي��ة 
ممكناً، كم��ا إن توجه الدولة هو 
تشجيع فرص العمل من خالل 
برامج  وتطوير  اخل��اص  القطاع 
إقراض الشباب بقروض ميسرة 
لتمكينه��م م��ن االنخراط في 

سوق العمل".
وأض��اف أن "تل��ك املوازن��ة هي 
في طور اإلعداد ش��به النهائي، 

مجل��س  عل��ى  وس��تعرض 
ال��وزراء في الش��هر املقبل وفق 

التوقيتات الدستورية".
"ينبغ��ي  أن��ه  صال��ح،  واك��د 
العج��ز  مش��كلة  مواجه��ة 
مب��ا يضمن اس��تمرار النش��اط 
تخصيص  وإع��ادة  االقتص��ادي 
املوارد على نحو أمثل في املوازنة، 

وهذا ما نعمل من أجله".
وتاب��ع أيض��ا بالقول "نتش��اور 
مع صن��دوق النق��د الدولي في 
املالي  التعزيز  موضوع يس��مى 
أي تقلي��ص االنف��اق وتعظي��م 

املوارد واس��تدامة حتم��ل الدين 
ضمن احلدود االقتصادية األمينة 

وتعظيم اإليرادات".
يذك��ر ان الع��راق يعان��ي م��ن 
ضائقة مالية من��ذ عام 2014، 
النفط  انخفاض اسعار  نتيجة 
ألكثر م��ن %50 وتزاي��د نفقات 
حرب داع��ش، ما اضط��ر بغداد 
إلى االس��تدانة من املؤسسات 
املالية الدولية كصندوق النقد 
والبن��ك الدولي والس��حب من 
االحتياطي املالي للبنك املركزي 

العراقي.

موازنة 2018 ترتكز على تعظيم الموارد غير النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد
وزارة  باس��م  املتح��دث  كش��ف 
الداخلي��ة وقي��ادة عملي��ات بغداد 
العميد س��عد معن عن انخفاض 
اخلطف  واعم��ال  اجلرمية  مع��دالت 
في بغداد بنسبة كبيرة بعد القاء 
القب��ض على عدد م��ن العصابات 

االجرامية املنظمة ومالحقتها .
وقال العميد معن في املؤمتر االمني 
االس��بوعي اخلاص ال��ذي عقد في 
مديرية ش��رطة النج��دة وحضرته  
"الصباح اجلديد" ان وزارة الداخلية 
وضعت خططا امنية يشرف عليها 

وزير الداخلية قاس��م االعرجي من 
اجل اع��ادة االمن واالس��تقرار الى 
العاصم��ة بغداد وبقي��ة املدن في 
احملافظ��ات االخرى ، مش��يرا الى ان 
خط��ة العي��د األمني��ة كانت من 
أجنح اخلط��ط ، فيما لفت إلى أنها 

لم تسجل أي خرق أمني واحد.
واجم��ل العميد مع��ن في معرض 
حديث��ه ع��ن ع��دد م��ن القضاي��ا 
االجرامية خالل االس��بوع املنصرم 
، مبين��ا أن��ه مت الق��اء القبض على 

عصابة تتاجر بالنساء في بغداد.
من جانبه أكد مدير النجدة العامة 

العمي��د مؤيد أن مديري��ة النجدة 
تق��وم بإخ��راج 1800 دوري��ة يومياً 
حلفظ األمن ف��ي العاصمة بغداد ، 
الفتاً إلى أنه متت مطاردة شخصن 
حاوال س��رقة امرأة في بغداد ، وقال 
مؤيد في املؤمتر األمني االسبوعي ، 
إن “جهاز النج��دة هو القريب على 
املواط��ن، وهناك 30 قاطع جندة في 
جانبي بغ��داد الك��رخ والرصافة” ، 
مضيفا إن “في اليوم الواحد وعلى 
مدى 24 س��اعة تخرج 1800 دورية 

جندة”.
تفصيالت ص4

العميد معن يعلن انخفاض معدالت
الجريمة وأعمال الخطف في بغداد

مجلس محافظة كركوك

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
أمس الس��بت، عن متك��ن القوات 
ناحي��ة  حتري��ر  م��ن  املش��تركة 
عكاشات بالكامل بعد مرور عدة 
س��اعات على انط��الق العمليات 
عملي��ة  انط��الق  العس��كرية، 

عسكرية واسعة لتحرير منطقة 
عكاشات غربي محافظة االنبار ، 
فيما أش��ارت عمليات االنبار الت 
الذي  الس��ريع  الطري��ق  تطهي��ر 

يربط الناحية باحلدود الدولية.
وق��ال الفري��ق الركن عب��د االمير 
رشيد ياراهلل نائب قائد العمليات 

املش��تركة ف��ي بيان ل��ه حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ على 
نس��خة من��ه إن" ق��وات اجليش 
املتمثل��ة بقيادة عملي��ات االنبار 
وق��وات احلش��د الش��عبي وقوات 
احلدود ش��رعت بعملية واس��عة 
الطريق  وفتح  لتحرير عكاش��ات 

باجت��اه  الس��ريع  الطري��ق  م��ن 
الدولية  عكاش��ات وتأمن احلدود 

لشمال املنطقة ". 
من جانبه أكد قائد عمليات االنبار 
الل��واء الرك��ن خمي��س احمل��الوي، 
أمس السبت، بأن القوات األمنية 
اقتحم��ت املدينة الس��كنية في 

منطقة عكاش��ات غرب��ي األنبار 
بنح��و كام��ل ودخلت ال��ى مركز 
املنطقة، مبيناً أن ، الدواعش فروا 

من املنطقة. 
وق��ال احمل��الوي في حدي��ث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
اقتحم��ت  األمني��ة  "الق��وات  إن 

واملدين��ة  عكاش��ات  منطق��ة 
الس��كنية بنحو كام��ل ووصلت 
الى مرك��ز املدينة وم��ا تبقى هو 

منطقة املناجم شرق اجملمع". 
وذكر إن "تنظي��م داعش اإلرهابي 

فر من املنطقة". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر ناحية عكاشات بساعات قليلة وتطهر الطريق السريع باتجاه الحدود الدولية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمم املتح��دة، أن نحو 815 
مليون شخص في العالم يعانون 
من اجل��وع، بزيادة قدرها 38 مليون 
عن الع��ام املاضي. وأف��اد برنامج 
الغ��ذاء العاملي التاب��ع للمنظمة 
األممية، في بيان نشر على موقعه 
اإللكترون��ي، ب��أن "اجل��وع يضرب 

إجمال��ي  م��ن  باملائ��ة   11 نح��و 
س��كان العال��م )نح��و 7 ملي��ار 
نس��مة(". وع��زا البرنام��ج "زيادة 
ع��دد من يضربه��م اجل��وع العام 
احلالي مقارنًة بالس��نوات العشر 
إل��ى االخت��الف اجلذري  املاضي��ة، 
في الع��ادات الغذائية، دون إعطاء 
ومش��كالت  للنزاع��ات  األولوي��ة 

التغير املناخ��ي". وتابع أن "أغلب 
من يعانون من اجلوع يتمركزون في 
قارة آس��يا، إذ يص��ل عددهم 520 
مليون ش��خص، في ح��ن يعاني 
243 مليون ش��خص من اجلوع في 
إفريقي��ا، و42 مليون ف��ي أمريكا 
اجلنوبية ومنطق��ة الكاريبي، دون 

توضيح مناطق العدد املتبقي".



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

قطعت الوالي��ات املتحدة االميركية 
الشك باليقني وصعدت من لهجتها 
الرافضة الجراء االس��تفتاء، معلنة 
رسميا رفضها اجراء االستفتاء الذي 
يصر رئيس االقليم مس��عود بارزاني 
على اجرائه في 25 من الشهر اجلاري، 
وطالب��ت حكومة إقليم كردس��تان 
الى الدخول في حوار جاد ومس��تمر 
م��ع بغداد، في غض��ون ذلك وصفت 
حركة التغيير واجلماعة االس��امية 
جلس��ة البرملان التي عقدت مس��اء 
اول ام��س اجلمع��ة الص��دار قان��ون 
يش��رع اجراء االس��تفتاء في اقليم 
كردس��تان، بانه انق��اب جديد يقوم 
به احلزب الدميقراطي على الشرعية 

وسيادة القانون.
أعلنت  األميركية  املتح��دة  الواليات 
اجلمعة، أنها ترفض إجراء اس��تفتاء 
اس��تقال إقليم كردستان وطالبت 
حكوم��ة اإلقلي��م ال��ى الدخول في 

حوار جاد ومستمر مع بغداد. 
وق��ال البي��ت األبي��ض، في بي��ان إن 
»الوالي��ات املتحدة ال تؤي��د حكومة 
إقليم كردس��تان بإجراء االس��تفتاء 
املقرر إج��راؤه في وقت الحق من هذا 

الشهر«.
وأضاف البي��ان أن »الواليات املتحدة 
أك��دت مراراً لزعم��اء حكومة إقليم 
يش��تت  االس��تفتاء  أن  كردس��تان 
االنتباه عن اجلهود الرامية إلى هزمية 
داعش وحتقيق االستقرار في املناطق 

احملررة«.
 وبحسب البيت األبيض، فإن »إجراء 
االستفتاء في املناطق املتنازع عليها 
ميثل اس��تفزازاً وزعزعة لاستقرار«، 
ودع��ا البيت األبيض »حكومة إقليم 
إلغ��اء االس��تفتاء  إل��ى  كردس��تان 
والدخول في حوار جاد ومس��تمر مع 
بغداد«. وكان برملان كردس��تان الذي 
عط��ل بقرار من املكتب السياس��ي 
الدميقراط��ي من��ذ عامني،  للح��زب 
عل��ى خلفية محاولة كت��ل التغيير 
واجلماع��ة االس��امية تعديل قانون 
رئاس��ة االقليم مبا مينع جتديد الوالية 
لرئي��س االقلي��م احلال��ي مس��عود 
بارزان��ي، قد عق��د اول امس اجلمعة 

جلسة اس��تثنائية قاطعتها حركة 
التغيي��ر ولها 24 مقع��دا واجلماعة 
واحلرك��ة  مقاع��د   6 االس��امية 
االس��امية ولها مقعد واحد عادين 
اع��ادة تفعي��ل برملان كردس��تان لم 
يت��م وفق��ا للس��ياقات القانوني��ة 
وان اجللس��ة تخال��ف ف��ي كثير من 
الفق��رات البرنام��ج الداخلي لبرملان 

كردستان.
ت��رأس جلس��ة البرملان الت��ي جاءت 
عق��ب االتف��اق ال��ذي ج��رى بني كل 
من احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
الكردس��تاني  الوطن��ي  واالحت��اد 
واالحتاد اإلس��امي نائب رئيس برملان 
كردس��تان، جعف��ر إبراهي��م، والتي 
خصصت ملناقشة مسألة استفتاء 

استقال اقليم كردستان.
إبراهي��م جلس��ة  وافتت��ح جعف��ر 
البرملان بقراءة برنامج اجللس��ة، وهو 

استفتاء استقال إقليم كردستان.
وبس��بب غي��اب س��كرتير البرمل��ان، 
فخر الدين قادر، عن جلسة اليوم، مت 
اختيار رئيس��ة كتلة االحتاد الوطني 

طالبان��ي،  بيك��رد  الكردس��تاني 
مؤقت��ة  كس��كرتيرة  باإلجم��اع، 
للبرمل��ان. وحضر جلس��ة البرملان 68 
نائب��اً التي ش��هدت التصويت على 
املصادق��ة باجراء االس��تفتاء في 25 

من شهر أيلول اجلاري.
كم��ا أوص��ى مفوضي��ة االنتخابات 
بإجراء االستفتاء في اإلقليم واملناطق 
املتنازع عليها في الوقت احملدد. بدوره 
اصدر رئيس برملان كردستان الدكتور 
يوس��ف محم��د وس��كرتير البرملان 
فخ��ر الدين قادر بياناً مش��تركاً عّدا 
فيه جلسة البرملان االستثنائية غير 
قانونية شهدت العديد من اخملالفات 
الداخلي  والتج��اوزات على النظ��ام 
البرمل��ان  اجللس��ة  وع��ّد  للبرمل��ان.  
عودة مخيفة ال��ى عهد العمل غير 
القانون��ي ف��ي العم��ل البرملاني وان 
طرح قضية حساسة تهم الشعب 
كردس��تان على هذه العجالة يقلل 
من ش��أن البرملان ال��ذي يعد مرجعا 

شرعيا وقانونيا لشعب كردستان. 
بارزان��ي الذي اثار اص��راره على اجراء 

الدولية  املعارضة  برغم  االس��تفتاء 
واحمللية موجة اس��تياء واسعة لدى 
االط��راف السياس��ية الكردية، التي 
لم تخف خش��يتها من عواقب تلك 
املواقف على ش��عب كردستان ، اكد 
مجددا انه لن يعير اهتمام للموقف 
الدولي وانه س��يجري االستفتاء في 

موعده وليحل ما يحصل.
وقال ف��ي كلمة القاه��ا خال جتمع 
جماهي��ري ان��ه اجتم��ع م��ع املمثل 
اخل��اص للرئيس األميرك��ي واملبعوث 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في 
الع��راق وس��فيرَّي الوالي��ات املتحدة 
وبريطاني��ا في الع��راق، أكدوا بأنهم 
م��ع حقوق ش��عب كردس��تان لكن 
حتفظاته��م تخ��ص توقي��ت إج��راء 
العملية خش��ية منهم أن تتسبب 
في ضي��اع التركيز عل��ى احلرب ضد 
اإلرهاب، وس��تكون أيضا س��ببا في 
حدوث مش��كات أخرى، فسألتهم: 
وه��ل توج��د مش��كات أكث��ر مم��ا 
موا لنا  نعيش��ها اآلن؟، فإن ل��م تقدِّ
بدياً أفضل من اإلس��تفتاء ويرضي 

ش��عب كردس��تان، لن نواف��ق على 
أي مقت��رح، إن لم يك��ن هناك بديل 
أفضل سنجري اإلستفتاء وليحصل 

ما يحصل.
وب��نينَّ بارزان��ي وفق��ا لبيان لرئاس��ة 
االقلي��م تس��لمت الصب��اح اجلديد 
نسخة منه أننَّ املفاوضات واملباحثات 
ستس��تمر ف��ي األي��ام املقبل��ة وإننَّ 
مجلس األمن الدولي أيضا دخل على 
خط املباحثات بشأن اإلستفتاء، وإن 
ال��رد املوح��د على ه��ذا املوضوع هو 
إيجاد بديل يضم��ن حقوق ومصالح 
ش��عب كردس��تان وتقبل��ه القيادة 
السياس��ية الكردس��تانية، وأما إذا 
كان هدفهم هو تأجيل اإلس��تفتاء، 
فإّن ه��ذا املقترح غير مقب��ول لدينا 
بتاتا. وكانت اإلدارة األميركية نقلت 
لبارزان��ي 3 خي��ارات متف��ق عليه��ا 

داخليا وخارجيا وهي:
االولى: ان يلغي االس��تفتاء ويحصل 
عل��ى دع��م الع��راق وأمي��ركا ودول 

اجلوار. 
الثان��ي: ان يج��ري االس��تفتاء ف��ي 

واليترتب  فق��ط  االقليم  محافظات 
عليه أي اثر س��وى كونه اس��تطاع 

لرأي الشارع الكردي. 
الثال��ث: ان ميضي الجراء االس��تفتاء 
في االقليم وكركوك واملتنازع عليها 
م��ا س��يجعل االقلي��م وحي��دا في 
مواجهة بغداد وطهران وانقره،فضاً 

عن خسارة الدعم الدولي لاقليم.
الصب��اح اجلديد علمت م��ن مصادر 
مطلعة ان الوالي��ات املتحدة ابلغت 
بارزاني برغبتها في تأجيل االستفتاء 

وانتهت الى مقترحني: 
األول : ان يت��م اقامة االس��تفتاء في 
الثاث��ة فقط  الكردي��ة  احملافظ��ات 
حتت الفتة ان االستفتاء في كركوك 
واملتنازع عليها س��يولد حرباً اهلية 
طاحنة ب��ني الكرد وبقي��ة مكونات 

الشعب العراقي. 
الثان��ي: ان يتم تفعي��ل برملان اقليم 
كردس��تان، ويت��م فيه متدي��د عمل 
البرمل��ان مل��دة عامني، ومتديد رئاس��ة 
بارزان��ي ملدة عام��ني ايض��ا، وتأجيل 

االستفتاء الى عامني ايضا.

بارزاني: سنجري االستفتاء ولن نعير اهتمامًا ألية معارضة دولية
البيت األبيض يدعو الى إلغائه والدخول في حواٍر مع بغداد

ايمان عبد الملك 

 الفرد ش��خصيته وحت��دد مس��تقبله ,فطبيعة النفس 
البش��رية غامضة وتكره الكش��ف عما يدور في ثناياها 
وعما تخبئه ,ألن التحدي��ق بداخلها محبط ومواجهتها 
للحقيق��ة صع��ب ومعّقد ,ملا حتمله م��ن نزعات وأخطاء 
,جتعل امل��رء عاجز محبط غير قادر عل��ى مواجهة األمور، 
خائ��ف من اجملهول وليس بي��ده اخلاص،فيلتجأ الى الدين 
عّله يقدم له الراحة واألمان ، الميانه بالرساالت السماوية 
التي تهدف إلى إصاح الذات البش��رية، وتهذيب س��لوك 

االنسان.
عندما تفش��ل اجلهود في التربية والتنش��أة االجتماعية 
يتأث��ر الف��رد نفس��يا، يتخب��ط ويتص��ارع مع ذات��ه ,فإذا 
انتص��رت ق��وة اخلير جنا م��ن الكارث��ة ,ام��ا ان افلتت من 
عق��اب العق��ل تنحدر من بعده��ا نح��و احليوانية ,لذلك 
جن��د بأن تدارك املش��كات وم��دى خطورتها ه��ي بإيجاد 
الوعي ,ألن مش��كلة التعصب هي مشكلة جوهر وجود 
الكيان اإلنس��اني .فالص��راع الداخلي ينم عن اختال في 
الت��وازن ,لذلك الفرد املتعصب ه��و بحكم املريض عقليا 
ونفس��يا ,ملا يتميزبه من جمود وتصلب ف��ي الرأي يقوده 

إلى العدوانية..
املش��كات واالضطرابات الش��خصية تنبع أساس��ا من 
الفش��ل في تأس��يس عاقة مع اآلخر خاص��ة في غياب 
الفهم املتبادل ,م��ن هنا تبدأ األنانية والش��قاء واملعاناة 
,يس��قط من بعدها م��ا بداخل الفرد من مش��اعر أليمة 
,تتحول إلى عدوانية وتعصب لتكون وس��يلة للدفاع عن 
النفس ,بالرغم من انها تخيات لدى املتعصب يصنعها 
من خياله ,ويبدأ في ممارس��تها عملي��ا ليصل من بعدها 

إلى التطرف واإلرهاب.
اإلنسان ليس شرير بطبعه ,لكن الظروف احمليطة به هي 
التي جتبره على القيام بتلك األفعال اإلجرامية ,فاالرهابي 
ذو شخصية مضطربة نفسيا وعاطفيا ,رافض ألي نقض 
يعارض خطاه,غالبا ما يكون قد تعرض إلحباط في مراحل 
حياته ,جعلته يعاني من نقص داخلي ,يتخذ الدين ستارا 
ل��ه برغم أعماله املش��ينة التي تناق��ض الدين من حيث 

اإلجرام وعدم الصدق وغياب الضمير واالنحال اخللقي.
.ان الف��رد يحق��ق ذات��ه من خ��ال اجلماعة , والش��عوب 
ترتق��ي في وحدتها لتش��كل حياة متكامل��ة ,لذلك جند 
بأن العاقة التي تربط اإلنسان باجملتمع هي عاقة ملؤها 
التفاع��ل والتبادل املستمر,ينش��أ من بعدها التماس��ك 
والتداخ��ل االجتماعي بأش��كاله الثقافي��ة واالقتصادية 
والروحية وبهذا التفاعل يحصل التكامل النفسي للفرد 

واجملتمع ككل.

الفهم المتبادل..
بوابة الوعي والخالص

محمود فاروق*

املرة األولى ُعرضت املعونة األميركية ملصر 
كانت في بداية التسعينيات. كنت طفا 
في أح��د املناطق النائي��ة بإمبابة )واحدة 
من أكثر املناطق كثافة سكانية وتطرف 
مبصر(، املنطقة لم يكن بها مجاري صرف 
صحي، والسبيل الوحيد لصرف مخلفات 
املنازل آنذاك كانت عن طريق عربة خاصة 
تأت��ي للمن��زل كل ش��هر أو أثنني لصرف 

اخمللفات.
م��ع بداية واح��د من أي��ام الصيف جاءت 
عرب��ات محمل��ة بعمال يصع��ب عدهم. 
خال أيام كانوا قد حفروا جميع ش��وارع 
احلي. وفي أحد األسابيع جاؤوا بافتة كبيرة 
وثبتوها على اخملرج الرئيسي للحي عليها 
صورة لش��خصني كل منهم ميس��ك يد 
األخر وتصميم يشبه علم أميركا )علمت 
بعدها بس��نوات أن هذا هو شعار املعونة 
األميركي��ة(. بق��ي العمال ط��وال صيف 
وشتاء وبعدها ذهبوا جميًعا بعد أن عادت 
ش��وارع املنطقة حلالها. مع ذهابهم كان 
جميع س��كان احلي مبتهجني للمشروع 
اجلديد الذي قامت به “احلكومة” يشعرون 
برضا بالغ بس��بب اهتمام احلكومة بهم. 
بقي املش��روع هو احملور الرئيس��ي حلديث 
س��كان احل��ي، وكي��ف أن ه��ذه احلكومة 
تساعدنا لتجعل منطقتنا نظيفة وأقل 
مرًضا. شعر القليل من السكان باألسى 
حلال صاحب العرب��ة اخلاصة التي اعتادت 
تفريغ مخلفات املنازل ألنهم لن يحتاجوا 

إليه بعد اليوم. 
التفت س��كان احلي كل منه��م ألعماله 
ودراس��ته ال يجتمع��ون إال ي��وم اجلمع��ة 
يوم الصاة الرئيس��ة للمس��لمني خال 
األس��بوع. يختلف املوضوع الذي يتحدث 
فيه اإلمام كل جمعة ولكن جميع االئمة 
كان��وا يتفقون على أمر واحد، وهو الدعاء 

باملوت الميركا.
بعد ما يقرب من عشرة أعوام على مشروع 
املعون��ة األميركية، أو كما اعتاد أن يطلق 
عليه س��كان احل��ي “مش��روع احلكومة” 

كنت ف��ي الس��نة األول��ى للجامعة في 
كلي��ة احلق��وق جامع��ة القاه��رة. كانت 
مجموعات اإلخوان املسلمني والسلفيني 
ال تخطئه��م الع��ني. يعرض��ون على كل 
الطلبة املس��اعدة ف��ي كل خطوة ما له 
عاقة بالدراسة وما هو بعيد عنه. وعلى 
حياء كانت هن��اك مجموعة صغيرة من 
االش��تراكيني الثوريني ال يتحدثون إال عن 
السياس��ة. بالرغم م��ن اإلختاف الكبير 
ب��ني اجملموع��ات الثاثة كان��وا مجتمعني 
عل��ى أم��ر فك��ري وحي��د وه��و أن أص��ل 
الش��ر في العالم ه��و الوالي��ات املتحدة 

وإسرائيل.
بعده��ا بنح��و ع��ام ق��رأت أول كتاب عن 
“اإلس��ام  كت��اب  والسياس��ة  اإلس��ام 
وأصول احلكم” للش��يخ على عبد الرازق، 
وال��ذي يذك��ر في��ه الش��يخ عب��د الرازق 
بإختصار أن الش��ريعة ال تصلح للحكم 
وإنها فقط للعبادات. كتاب الش��يخ عبد 
ال��رازق كان أول خطوة خلروج��ي من احلى 
)املتط��ور بأموال املعون��ة األميركية( ومن 
ج��دار أفكاره التي تكون��ت إما عن طريق 
إمام املس��جد أو ع��ن طري��ق التليفزيون 
احلكوم��ي. إنتهى بي األم��ر أن أكون األول 
ف��ي كلي��ة احلق��وق ال��ذي عمل لنش��ر 
األف��كار الليبرالية بني الطلبة وتأس��يس 
أول منظم��ة ش��بابية تدع��و لليبرالي��ة 
الكاس��يكية في مصر 2007. وذلك بعد 
اإلنفتاح السياس��ي ف��ي مصر بدافع من 

ضغط دولي. 
بالرغ��م من أن احلي الذي نش��أت فيه هو 
مث��ال مباش��ر ملنطق��ة تط��ورت بأموال 
املعونة األميركية على أمل أن يخلق هذا 
التطور منطقة أو سكان أصدقاء للواليات 
املتحدة، إال أن هذا التطور لم يوفر أي بديل 
ألفكار ك��ره الواليات املتح��دة التي طاملا 
إعتاد س��كان احلي س��ماعها س��واء من 
اإلس��اميني أو من االش��تراكيني الثوريني 
ف��ي التلفزيون أو اجلامعة. ط��وال ما يزيد 
ثاث��ني عاًما حاولت الوالي��ات املتحدة من 
خال املعونة وغيرها من السبل أن تخلق 
نظام��ا حليف��ا ومجتمعا يش��ارك أو في 
األقل يتقبل القيم األميركية. خال هذه 

الس��نوات كانت مصر –ومازالت- الدولة 
الثالث��ة املتلقي��ة للمعون��ة األميركي��ة 
عل��ى مس��توى العالم، كما أش��ار تقرير 
في واش��نطن بوست. استثمرت الواليات 
املتحدة طوال ه��ذه املدة ما يقرب من 28 
ملي��ار دوالر في املس��اعدات االقتصادية. 

ولكن النتيجة لم تتحقق.
بالرغم من هذا االستثمار الكبير ما تزال 
املؤسس��ات املصري��ة حتتاج إل��ى إصاح 
جوه��ري. املعونة األميركي��ة قامت ببناء 
200 مدرس��ة، وقامت بتوفي��ر 24 مليون 
كتاب ملكتب��ات املدارس، وقام��ت بتدريب 
م��ا يزيد ع��ن 200.000 مدرس، ومس��اعد 
و مس��ؤولني إداري��ني، اضاف��ة إل��ى توفير 
التكنولوجي��ا املطلوب��ة للتعلي��م داخل 
هذه املدارس. بع��د كل هذه اجلهود كانت 

النتيجة أن يأت��ي التعليم املصري االخير 
في ترتيب جودة التعلي��م في العالم بأن 
ج��اء رقم 118 ضمن 118 دولة في العالم 
في تقرير التنافسية العاملية لعام -2013

.2014
نف��ذت املعون��ة الكثي��ر من مش��روعات 
البنية التحتية التي غيرت حياة املصريني 
بنحو ال ميك��ن إنكاره. قدم��ت املعونة ما 
يقارب 5.7 ملي��ار دوالر )وهو أكثر من 20% 
م��ن كامل املعونة املقدم��ة ملصر( ما بني 
عام 1975 حتى 2006 ونفذت مش��روعات 
جعل��ت ثل��ث املصري��ني يحصل��ون مياه 
شرب. وزادت نس��بة انتاج انتاج الكهرباء 
ف��ي مصر عش��رة أضعاف من��ذ بدأ دعم 
املعونة للطاقة عام 1975 وزاد اس��تهاك 
املصريني للطاقة بنس��بة %600. ال يعلم 

املصريون عن مساهمة املعونة في تطوير 
حياتهم بنحو ملحوظ وال يس��معون من 
احلكوم��ة املصرية أو من االعام احلكومي 
واخلاص غير ش��يطنة الوالي��ات املتحدة. 
على مسؤولي املعونة األميركية في حال 
متوي��ل مش��روعات بنية حتتي��ة في مصر 
أن يطلب��وا م��ن احلكوم��ة املصري��ة ذكر 
دور املعون��ة في هذه املش��روعات لتغيير 
الص��ورة النمطية عن الوالي��ات املتحدة 

في مصر.
ص��ورة الوالي��ات املتح��دة ل��دى الغالبية 
العظم��ي للمصريني س��يئة الس��معة 
ولكنه��ا لم تك��ن دوًما كذل��ك. في عام 
1974 رحب املصريون بالرئيس نيس��كون 
بآم��ال وطموح��ات عريض��ة لب��دأ عاقة 
دافئ��ة وصادقة م��ع الوالي��ات املتحدة، مت 

ذل��ك بدعم واض��ح من الرئيس الس��ابق 
أنور الس��ادات، الذي أعتاد احلديث بصورة 
جيدة ع��ن الواليات املتح��دة وعن ضرورة 
بناء صداقة بني الدولتني. الس��ادات أعتاد 
احلدي��ث للمصريني على ض��رورة وأهمية 
هذه الصداقة ملص��ر على عكس الرئيس 
السيسي الذي فقط يذكر ذلك باالجنليزية 
ف��ي أحادي��ث للصح��ف األميركي��ة وال 
يذكره عل��ى االطاق بالعربي��ة، فالرئيس 
السيسي قال في أحد لقاءاته بصحيفة 
وول س��تريت جورن��ال “نحن نري��د عاقة 
اس��تراتيجية مع الوالي��ات املتحدة تكون 
أه��م من أي ش��يء أخ��ر. مصر ل��ن تدير 
ظهرها للواليات املتح��دة حتى وإن أدرات 
الوالي��ات املتح��دة ظهره��ا ملص��ر.” كل 
املطلوب أن يذكر السيسي نفس احلديث 
للمصري��ني ليغي��ر الصورة الش��يطانية 
الت��ي أعتاد االع��ام أن يس��تخدمها في 

وصف الواليات املتحدة.
جزء ال يتجزأ من تقوية العاقة املصرية – 
األميركية هو ضرورة العمل على اإلصاح 
الدميقراطي وحقوق االنسان وجعلها شق 
رئيسي من دور الوكالة األميركية الدولة 
للتنمي��ة. وعلى وجه اخلص��وص، تعديل 
قان��ون املنظمات غي��ر احلكومية الصارم 
الذي صادق عليه السيس��ي مؤخرًا والذي 
سيعرقل جهود جميع املنظمات اإلمنائية 
في مصر، س��واء األجنبية أو احمللية. وكان 
السفير مارك غرين، الذي وافق الكونغرس 
مؤخ��رًا على رئاس��ته للوكالة األميركية 
الدولية للتنمية، والذي كان في الس��ابق 
رئيس املعه��د اجلمهوري الدول��ي، وأعرب 
ع��ن دعمه لتعزي��ز الدميقراطية ووصفها 
واح��دة م��ن أه��داف الوكال��ة األميركية 

للتنمية الدولية.
إضافة إل��ى ضرورة الوقوف ض��د القانون 
اجلديد للمنظمات غي��ر احلكومية، يجب 
عل��ى الس��فير غري��ن إع��ادة النظ��ر في 
اس��تراتيجية الوكالة وعملها في مصر. 
ووفق��ا لتقري��ر بوميد لعام 2017 بش��أن 
مقترح امليزانية، فإن مستويات املساعدات 
املقترح��ة م��ن اإلدارة في ميزاني��ة العام 
املال��ي 2018 موجه��ه بأغلبية س��احقة 

نحو املعونة العسكرية، مع تخصيص 5% 
فقط للمس��اعدة االقتصادية، وخصص 
%1 فقط لبرامج الدميقراطية واحلكم. إن 
هذه السياس��ة من تهميش مس��اعدات 
أو  االص��اح ل��ن تخل��ق مجتمع��ا ودودًا 
حكومة ودية في مصر بل س��تكون كما 
كان احلي الذي نش��أت فيه يس��تفيد من 
أموال املعونة ولكنه يرى الواليات املتحدة 

كأصل الشر في الكون.
أن  املرج��ح  م��ن  نفس��ه،  الوق��ت  وف��ي 
ي��ؤدي اإلنف��اق املتواص��ل عل��ى البرامج 
االقتصادية والتعليمي��ة من دون معاجلة 
الفس��اد في مصر إلى النتائج نفس��ها. 
ويج��ب عل��ى الس��فير جري��ن أن يتعلم 
م��ن املاضي وأن يضع هدًف��ا واضحا لبناء 
عاق��ات م��ع املس��تفيدين احمللي��ني م��ن 
املشاريع اإلمنائية بعقد اجتماعات علنية 
مباش��رة مع اجملموعات احمللية ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي احمللية. يجب على الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية االستثمار في 
بناء املؤسسات احلكومية وغير احلكومية 
ملكافحة الفس��اد. كما ينبغي أن تطالب 
الوكالة األميركية للتنمي��ة الدولية بأن 
يكون تقرير اجلهاز املركزي للمحاس��بات 
ف��ي مص��ر علنًي��ا ومتاًح��ا للمواطن��ني 
والنواب والصحافة، أو في األقل األقس��ام 
واملراجعة التي تغطي املشاريع التي تقوم 
بها أو تس��هم فيها الوكال��ة األميركية 

للتنمية الدولية.
يج��ب عل��ى الس��فير جري��ن أن يطل��ب 
ضمانات من مسؤولني حكوميني مصريني 
بأنهم س��يتكلمون عن أهمية العاقات 
القوي��ة م��ع الوالي��ات املتح��دة، وينبغي 
للسفارة األميركية بالقاهرة أن تقف ضد 
التقارير اإلعامية الت��ي تهاجم الواليات 
املتحدة في مصر. السفير جرين يجب أن 
يعلم أن املس��اعدات اخلارجية األميركية 
ملصر ميكن أن تكون عنصرا قيًما لتحويل 

مصر إلى حليف حقيقي.

* منسق مشروعات مبشروع الدميقراطية 
في الشرق األوسط )بوميد(.

تأريخ المعونة األميركية لمصر ومشاريع دعم الديمقراطية الفتية
تقـرير

بارزاني

بحسب البيت األبيض، فإن 
»إجراء االستفتاء في 
المناطق المتنازع عليها 
يمثل استفزازًا وزعزعة 
لالستقرار«، ودعا البيت 
األبيض »حكومة إقليم 
كردستان إلى إلغاء 
االستفتاء والدخول في 
حوار جاد ومستمر مع 
بغداد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت رئيس��ة كتلة االحتاد الوطني 
الكردس��تاني في برملان كردس��تان 
بيك��رد طالباني، امس الس��بت، أن 
أه��م نقط��ة ف��ي االتفاقي��ة التي 
أبرمت مع الدميقراطي الكردستاني 
هي مترير قانون رئاسة االقليم، فيما 
أش��ارت إلى انه في حال عدم متريره 

سنعيد النظر باالتفاقية.
وقالت طالباني في تصريح صحفي 
إن "االتفاقية السياسية التي وقعت 

ب��ني االحت��اد الوطن��ي والدميقراطي 
تضمنت س��بع نق��اط أهمها مترير 
قانون رئاس��ة االقليم في البرملان"، 
مؤك��دًة "ب��دون مترير ه��ذا القانون 
س��يتم إع��ادة النظ��ر باالتفاقي��ة 

السياسية بني الطرفني".
وأضاف��ت، ان "متري��ر قانون رئاس��ة 
االقلي��م م��ن النق��اط األساس��ية 
التي يؤك��د عليها االحت��اد الوطني 
ضمن اتفاقيته السياسية املوقعة 
م��ع الدميقراطي الكردس��تاني، وال 

توجد أي��ة خطوط حمراء على مترير 
القانون املذكور".

وأش��ارت طالباني إلى انه "في حال 
عدم تطبيق االتفاقية السياس��ية 
س��يكون هن��اك اجتم��اع موس��ع 
لاحتاد الوطني خال الفترة املقبلة 
للوص��ول ال��ى ق��رار نهائ��ي ح��ول 

املستجدات السياسية".
الوطن��ي  االحت��اد  أن  إل��ى  يش��ار 
والدميقراط��ي  الكردس��تاني 
مش��روع  طرح��ا  الكردس��تاني، 

اتفاقي��ة جديدة، تتألف من س��بع 
برمل��ان  تفعي��ل  تتضم��ن:  نق��اط 
إقلي��م كردس��تان، معاجل��ة رواتب 
املوظفني من خال مش��روع قانون، 
الثق��ة لتش��كيل مجل��س  من��ح 
صندوق موارد النفط والغاز، تعديل 
قان��ون اإلنتخاب��ات، إص��دار قان��ون 
خاص بإس��تفتاء االس��تقال، منح 
الثقة للجنة صياغة دس��تور دولة 
كردس��تان وتعدي��ل قانون رئاس��ة 

إقليم كردستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن وزي��ر التربي��ة محم��د اقبال 
الصيدلي، امس الس��بت، ادخال 13 
مدرس��ة للخدمة في امي��ن املوصل، 

بعد اعادة تأهيلها وترميمها.
وق��ال الصيدل��ي ف��ي بي��ان تلق��ت 
»الصب��اح اجلدي��د«، نس��خة من��ه، 
ان »13 مدرس��ة ف��ي امي��ن املوص��ل، 

مت االنتهاء م��ن تأهيله��ا وترميمها، 
لتك��ون مهيئ��ة الس��تقبال طابها 
للعام الدراسي اجلديد 2017 – 2018، 
بعد ما مت تدميرها من قبل عصابات 

داعش االجرامية«. 
واض��اف ان »هن��اك جلنة هندس��ية 
تتأل��ف م��ن جمي��ع االختصاص��ات 
تعمل بتوجيه مباش��ر قب��ل الوزارة، 

تتولى أجراء الكشوفات عن املدارس 
وحج��م األضرار الت��ي وقعت عليها، 
وذل��ك لتوفي��ر الك��وادر الت��ي تعيد 
ان  واوض��ح  وصيانته��ا«.  ترميمه��ا 
»قس��م األبنية املدرس��ية في تربية 
نينوى انه��ى كافة أعم��ال الترميم 
الس��عات  ل�)13( مدرس��ة مبختلف 
الدراس��ية توزع��ت في ثاث��ة أحياء 

وه��ي )املأمون ووادي حج��ر و املوصل 
اجلدي��دة(«. وكان��ت م��دارس املوصل 
قد دمرت اغلبه��ا نتيجة احلرب على 
داعش، الذي اس��تغل منه��ا مقرات 
النط��اق عمليات��ه، حي��ث اكمل��ت 
القوات االمنية حترير املوصل بالكامل 
ف��ي ال� 10 م��ن متوز املاض��ي، لتعود 

احلياة للمدينة واملباشرة بأعمارها

»الوطني الكردستاني« يطالب بتمرير قانون رئاسة اإلقليم »التربية« تؤهل 13 مدرسة وتدخلها
للخدمة في أيمن الموصل



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس السبت، بأن ثالثة أشخاص أصيبوا 
بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
مزروع��ة عل��ى جانب طريق قرب س��وق 
التاج��ي  ش��اطئ  مبنطق��ة  ش��عبية 
شمالي بغداد انفجرت، صباح يوم امس 
ما أس��فر عن إصابة ثالثة أش��خاص" ، 
وأن "قوة أمنية وصلت الى مكان احلادث 
ونقلت املصابني الى مستش��فى قريب 

لتلقي العالج".

ديالى – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديال��ى امس الس��بت ب��أن مزارع��ا قتل 
بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي 

شمال شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "مزارعا قتل بانفجار عبوة 
ناس��فة موضوع��ة على جان��ب طريق 
زراع��ي ق��رب ناحية ق��رة تب��ة، )11كم 
شمال ش��رقي بعقوبة(" ، وأن "األجهزة 

األمنية فتحت حتقيقا باحلادث" 

كركوك – مقتل ارهابي 
اعلن القيادي في احلش��د الشعبي جبار 
املعموري امس السبت عن مقتل "ثاني 
س��ياف" في تنظيم "داعش" في قضاء 
احلويج��ة التابع حملافظ��ة كركوك خالل 

شهر أيلول احلالي.
وقال املعم��وري إن "س��يافا في تنظيم 
داعش قتل قرب منزله بنيران مجهولني 

في أطراف قضاء احلويجة جنوب كركوك 
ف��ي حادثة هي الثاني��ة من نوعها خالل 
الش��هر اجل��اري ، مضيف��ا أن "عمليات 
قتل قيادات ومس��لحي داعش ش��هدت 
ارتفاع��ا ملحوظا في دالل��ة على وجود 
رفض ش��عبي من قبل األهال��ي جلرائم 

التنظيم". 

واسط – ضبط عصابة 
كشف مصدر امني في مديرية مكافحة 
إجرام ش��رطة محافظة واس��ط امس 
الس��بت، عن إلقاء القبض على عصابة 
تتاجر وتتعاطى اخمل��درات وضبط حبوب 

مخدرة وآالت جارحة بحوزتها.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
االج��رام  "مكافح��ة  إن  اس��مه  ع��ن 
بالتعاون مع مفارز النجدة في واس��ط، 
القت القبض عل��ى عصابة مكونة من 

متهم��ني يقوم��ون باملتاج��رة باحلب��وب 
اخملدرة" ، مضيفة ان "العصابة تتعاطى 
ايض��ا تلك احلبوب، حي��ث وجد بحوزتها 
حبوب مخدرة مختلفة االنواع باالضافة 
ال��ى آالت جارح��ة ع��دد )3("، مؤكدة ان 
"املتهم��ني مت إحالته��م إل��ى القض��اء 

لينالو جزاءهم العادل".

صالح الدين – تفجير انتحاري 
أفاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الس��بت، بأن انتحاريا 
فجر نفسه في مدرس��ة مبنطقة الدور 
جن��وب ش��رق تكري��ت، مش��يرا الى أن 
القوات االمنية املشتركة فرضت حظر 

للتجوال للبحث عن انتحاريني اخرين.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "ابطال اللواء التاسع من 
حش��د كربالء وحش��د الدور والشرطة 

احمللية احبطوا هجوم��ا انتحاريا لثالثة 
انغماس��يني م��ن تنظيم داع��ش داخل 
مدرس��ة ف��ي مجم��ع الدور الس��كني 

جنوب شرق تكريت" .

االنبار – عملية عسكرية
اك��د مص��در عس��كري ف��ي محافظة 
األنب��ار امس الس��بت، بانط��الق عملية 
واس��عة لتحرير منطقة عكاشات من 

"داعش" غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عملية واسعة انطلقت 
في الساعات األولى من صباح يوم امس 
، لتحرير منطقة عكاشات شمال غرب 
مدين��ة الرطب��ة غربي األنب��ار )310كم 
غ��رب الرم��ادي("، مبين��ا ان "العملي��ة 
بدأت م��ن عدة مح��اور" ، وأن "العملية 
ش��اركت فيه��ا قطع��ات اجلي��ش م��ن 

عمليات االنب��ار والفرقة األولى والفرقة 
الثامنة والفرقة العاش��رة وأيضا الفوج 
التكتيكي لش��رطة األنب��ار إضافة الى 
احلش��د الش��عبي واحلش��د العشائري 

وطيران اجليش". 

كربالء – مخطط ارهابي 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كربالء امس الس��بت ان القوات االمنية 
احبطت مخططاً ارهابيا لالعتداء على 

احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان��ه "واس��تنادا ملعلومات 
مديرية االستخبارات العسكرية نفذت 
القوة اجلوية ضربة نوعية أس��فرت عن 
تدمي��ر معس��كر االرهاب��ي اب��و صالح 
عس��كري والي��ة اجلن��وب ف��ي منطقة 
صحراء غرب الرطب��ة وقتلت اإلرهابيني 

الذين كانوا متواجدين في هذا املعسكر 
وأحرقت عجالتهم".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة امس الس��بت، بأن ق��وة أمنية 
من ش��رطة احملافظة ألقت القبض في 
قضاء س��امراء ضم��ن محافظة صالح 
الدين على سبعة متهمني ب�"اإلرهاب"، 
وس��لمتهم الى قيادة عمليات سامراء 

للتحقيق معهم.
وق��ال املص��در إن "قوة من ف��وج طوارئ 
الش��رطة اخلام��س ال��ذي يش��ارك في 
احلفاظ على األمن في محافظة سامراء 
نفذ عملية أمنية في حي املثنى أسفرت 
عن القاء القبض على سبعة مطلوبني 
وفق امل��ادة الرابعة من قان��ون مكافحة 

اإلرهاب".

انفجار ناسفة بمنطقة شاطي التاجي شمالي بغداد * تفجير انتحاري بمنطقة الدور شرقي قضاء تكريت 
الطيران يدّمر معسكرا لإلرهابيين شمالي كربالء * اعتقال 7 إرهابيين بعملية أمنية جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقت احلكومة العراقية مع نظيرتها االيرانية، 
ام��س الس��بت، عل��ى اس��قاط الفي��زا لرعايا 
البلدين الراغبني بالزيارة والس��ياحة عبر منفذ 
الشالمجة احلدودي حصرا، كخطوة جتريبية في 

اطار اتفاق تعاون بني البلدين.
وق��ال مص��در ف��ي وزارة الداخلية ف��ي تصريح 
صحف��ي إن "زوار كال البلدين مت الس��ماح لهم 
بالعب��ور عبر منف��ذ الش��المجة دون املطالبة 
العراقي��ني  املواطن��ني  تكل��ف  الت��ي  بالفي��زا 
وااليرانيني من 20 الى 40 دوالراً"، مش��يرا الى ان 
"التجربة هذه ستس��تمر بضعة اش��هر، على 
ام��ل فتح بقي��ة املنافذ احلدودية امام الس��واح 

وصوال الى املطارات في البلدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئي��س تي��ار احلكم��ة الوطن��ي عمار 
احلكي��م، امس الس��بت، الس��فيرين األمريكي 
والبريطاني، مشدداَ على ضرورة إيجاد حل ألزمة 

استفتاء كردستان.
وقال احلكيم بحسب بيان ملكتبه تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، "بحثنا خالل اس��تقبالنا 
السفير األمريكي دوغالس سيليمان والبريطاني 
فرانك بيكر، موضوعة استفتاء إقليم كردستان 
واجله��ود املبذولة إليجاد حل للمش��كلة وإقناع 

القاد الكرد للعدول عن موقفهم".
وأكد احلكيم، بحس��ب البي��ان، إن "التصعيد ال 

يخدم أحداً".

السليمانية ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  لإلحت��اد  الع��ام  األم��ني  نائ��ب  أعل��ن 
الكردس��اني بره��م صال��ح، أمس الس��بت، عن 
تس��جيل كيان انتخابي جديد خلوض االنتخابات 

املقبلة في إقليم كردستان. 
وقال املمثل القانوني للكيان كرمي بحري في مؤمتر 
صحفي تابعت��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "النائب 
الثاني لألمني العام لإلحتاد الوطني الكردستاني 
برهم صالح س��جل كيانا انتخابي��ا جديدا لدى 

مفوضية االنتخابات". 
وأضاف بحري، أن "الكيان االنتخابي يحمل اسم 

)التحالف من أجل الدميقراطية والعدالة(". 

إسقاط شرط الفيزا 
للعراقيين واإليرانيين 

عبر منفذ الشالمجة

الحكيم: يجب إيجاد 
حل ألزمة استفتاء 

كردستان

برهم صالح يعلن عن 
تشكيل كيان انتخابي 

جديد

الملف األمني

احلكومة تتخذ تدابير واسعة إلجناح 
مهمة جلنة االستثمار واإلعمار 

العليا وحماية املستثمرين
وتوّق��ع أن "تتوصل اجله��ود احلالية إلى 
نتائج مهمة س��تظهر في املس��تقبل 
على صعيد االس��تثمار واجناز املشاريع 

الكبرى في العراق".
ونب��ه إل��ى "امت��الك اللجن��ة صالحية 
االيعاز للهيئة الوطنية لالستثمار مبنح 
اجازة استثمار بعد استيفاء متطلبات 
وش��روط املش��اريع القانونية، كما أنها 
ستمنح اراض للمشاريع االستراجتية".

"تنفي��ذ  أن  احلديث��ي  ويسترس��ل 
املش��اريع س��يكون مبتابع��ة مباش��رة 
من خالل تخصي��ص موظفني يعملون 
م��ع املس��تثمر حل��ني اكمال املش��روع 

االستثماري".
وأش��ار إل��ى "اعتم��اد نظ��ام الناف��ذة 
الواحدة التي يتواجد فيها ممثلي جميع 
اجلهات الرسمية الستكمال املوافقات 
واالجراءات املتعلقة بعملية االستثمار 

من أجل اختزال الوقت واجلهد".
وأكم��ل احلديث��ي بالق��ول إن "جه��داً 
امنياً س��يحصل من أج��ل ازالة جميع 
التج��اوزات عل��ى االراض��ي اخملصص��ة 
لالس��تثمار وتوفير احلماية للمش��اريع 

وايصال اخلدمات لها".
ب��دوره، ذكر املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة التخطيط عب��د الزهرة الهنداوي 

ف��ي حديث إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن 
"فكرة انشاء اللجنة العليا لالستثمار 
واالعمار متت مناقشتها منذ مدة  حتى 
توصل مجلس الوزراء إلى اعتماد آلياتها 

مؤخراً".
وأضاف الهنداوي أن "املهمة االساسية 
له��ا تتعلق ف��ي النظ��ر في املش��اريع 
النف��ع  ذات  الكبي��رة  االقتصادي��ة 

االقتصادي".
وزاد ان "دورة وزارة التخطي��ط والتعاون 
االمنائي يكمن برسم الصورة الواضحة 
العراق��ي وطبيع��ة  التنم��وي  للواق��ع 
املش��اريع عل��ى وفق اخلط��ط التنموية 
كما ه��و حال خطت��ي )-2018 2022( و 

.")2027 2018-(
وأوضح الهنداوي أن "اللجنة س��تقوم 
مبناقش��ة املش��روع وتتاب��ع تنفيذه مع 
اجلهات ذات العالقة، وهي فكرة موجود 
في دول عديدة وفي االردن على املستوى 

االقليمي".

القّوات املشتركة حترر ناحية 
عكاشات بساعات قليلة وتطهر 

الطريق السريع باجتاه احلدود الدولية
من جهتها أعلن��ت اللجنة األمنية في 
مجلس محافظة االنبار ، أمس السبت 
، عن مشاركة قوات من احلشد الشعبي 
في عملي��ات حترير منطقة عكاش��ات 

غربي االنبار . 

وق��ال رئي��س اللجن��ة نعي��م الكع��ود 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن" قوات 
من احلش��د الش��عبي والفرق��ة األولى 
وف��وج الش��رطة التكتيك��ي ومقاتلي 
العشائر وصنوف القوات األمنية األخرى 
تش��ارك حاليا في عملية حترير منطقة 
عكاشات غربي االنبار ومبساندة طيران 

اجليش". 
وأض��اف أن"حتري��ر االنبار م��ن عصابات 
داعش اإلجرامية يجب أن يش��ترك بها 
اجلميع ونحن بدورنا ليس لدينا اي حتفظ 
على مشاركة أي جهة أمنية حكومية 

شرط التزامها بالضبط العسكري".
 

وأوضح الكعود أن" انطالق عملية حترير 
منطقة عكاش��ات س��وف يسهم في 
عملي��ة قط��ع اإلمدادات ع��ن عصابات 
داع��ش اإلجرامية املتمرك��زة في قضاء 

القائم غربي االنبار". 
ونف��ذ طي��ران اجلي��ش، أمس الس��بت، 
ضرب��ات جوي��ة اس��تهدفت جتمع��ات 
لتنظيم "داع��ش" اإلرهابي في محيط 
محافظ��ة  غرب��ي  عكاش��ات  مدين��ة 

االنبار. 
وق��ال إعالم احلش��د الش��عبي في بيان 
تلقت��ه صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
"طيران اجليش نفذ، يوم أمس الس��بت 
، ضرب��ات جوي��ة اس��تهدفت جتمعات 
لداعش وعدة مقرات في محيط مدينة 

عكاشات غرب االنبار". 
وقالت وزارة الدفاع ف��ي بيان لها تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه  صحيفة 
إن" مدفعي��ة وطي��ران اجلي��ش نف��ذت 
قصف��ا وبنحو عني��ف منطقة املعامل 
وس��ط قضاء عنه والت��ي تعد من أهم 
مناطق ارتكاز داعش وس��ط أنباء تفيد 
به��رب ع��دد كبير م��ن إرهاب��ي داعش 
باجتاه قضاء القائ��م القريب من احلدود 

العراقية السورية". 
وأضاف البي��ان أن" القصف رافقه قيام 
طائ��رات اجلي��ش للم��رة الثاني��ة خالل 
أس��بوع بإلقاء منشورات تطالب أهالي 
القض��اء باالبتع��اد ع��ن مواق��ع داعش 
ومس��اندة الق��وات األمنية م��ن خالل 
إخبارها بأماكن تواجد عناصر التنظيم 

اإلجرامي وأسلحتهم". 
وتاب��ع أن" راجم��ات الفرقة الس��ابعة 
قصف��ت مواق��ع جملرمي داعش وس��ط 
القضاء مما أدى إل��ى مقتل وإصابة عدد 
من عناص��ر التنظيم اإلجرام��ي، فيما 
عدت القي��ادات األمني��ة القصف بأنه 

متهيدي لعملية اقتحام القضاء". 

سفيرا أميركا وبريطانيا يؤكدان 
ملعصوم استعداد بلديهما لدعم 

حوار شامل بني بغداد وأربيل
السيما ملف استفتاء إقليم كردستان، 
والعملي��ات العس��كرية ض��د تنظيم 

داعش االرهابي".
وأك��د معصوم، بحس��ب البي��ان على 
"أهمي��ة تضافر اجلهود حلل املش��كالت 
عن طريق احل��وار البّناء"، مش��ددا على 
أهمية "حشد جميع الطاقات من أجل 
ايجاد حلول جلميع املش��كالت الراهنة 
والعمل على ترس��يخ األمن واالستقرار 

في البالد".
م��ن جهة اخ��رى، عبر الس��فيران، "عن 
اس��تعداد بلديهم��ا واجملتم��ع الدول��ي 
لدعم حوار ش��امل ومثمر بني احلكومة 
إقليم كردس��تان  االحتادي��ة وحكوم��ة 
للوصول إلى تفاهمات مشتركة تضمن 
حقوق جميع األطراف"، مجددان "التزام 
لن��دن وواش��نطن ملس��اندة الش��عب 

العراقي في حربه ضد تنظيم داعش".
وفي س��ياق متص��ل أص��درت الواليات 
املتحدة بياناً مقتضباً بش��أن استفتاء 
إقليم كردستان، أمس السبت، مجددة 
ع��دم تأييدها ل��ه، فيما ح��ذرت من أنه 
يشتت التركيز على اجلهود الرامية إلى 
إحلاق الهزمية ب�"داعش" ويعد "استفزازا 

وزعزعة لالستقرار".
وقالت الس��فارة األميركية ببغداد في 
بيان تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، "ال تؤي��د الوالي��ات املتح��دة نية 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان ف��ي إجراء 
اس��تفتاء ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ه��ذا 

الشهر".

وأضاف��ت، أن "الوالي��ات املتحدة أكدت 
مرارا لقادة حكومة إقليم كردستان، إن 
االستفتاء يش��تت التركيز على اجلهود 
الرامي��ة إل��ى إحل��اق الهزمي��ة بداع��ش 

وحتقيق االستقرار في املناطق احملررة". 
وشددت بالقول، "ميثل إجراء االستفتاء 
ف��ي املناط��ق املتن��ازع عليه��ا خاص��ة 
اس��تفزازا وزعزعة لالس��تقرار"، داعية 
حكوم��ة إقليم كردس��تان إل��ى "إلغاء 
االس��تفتاء والدخ��ول ف��ي ح��وار ج��اد 
ومس��تمر م��ع بغ��داد، ح��وارا أش��ارت 
الواليات املتحدة مرارا إلى أنها مستعدة 

لتسهيله".

احلكيم يتصل بالقيادات الكردية 
ويحثهم على تأجيل االستفتاء 

واستثمار الوقت لتدارك األمر
واك��د احلكيم عل��ى ان احلوار كفيل الي 
ط��رف يبحث ع��ن احل��ل وان التصعيد 
ال يخ��دم احدا ، مش��يرا ال��ى اهمية ان 
تضطلع الق��وى السياس��ية العراقية 
في الع��راق مبهامها اليجاد بديل لالزمة 
، مش��ددا عل��ى ان وح��دة الع��راق قدر 
للجمي��ع وان مصلحة اجلمي��ع بوحدة 

العراق
وب��ني ان املش��كالت واخت��الف وجهات 
النظ��ر س��بب للح��وار ال للبح��ث عن 
حل��ول اخ��رى ال تخدم حت��ى املطالبني 
بيها، مجددا حتذيره من تبعات تقسيم 

العراق على عموم املنطقة فالعراق بلد 
استثنائي ومؤثر على املنطقة والعالم.

مكتب العبادي: سيادة العراق باقية 
من زاخو إلى الفاو حتى لو أجري 

االستفتاء
وتابع احلديثي، ان "االقليم سيبقى جزًء 
من االراضي العراقية وخاضع للس��يادة 
الوطنية العراقية كما سيبقى االقليم 
منتظماً بالعالقة مع احلكومة االحتادية 

التي حددها الدستور".
واردف بالق��ول، "نح��ن نس��عى ب��كل 
الس��بل الدس��تورية والقانونية حلماية 
وح��دة الع��راق واحلفاظ على س��يادته 
الوطنية وعل��ى كامل اراضي��ه وتأمني 
سالمة ش��عبه وضمان السلم االهلي 
والوئ��ام اجملتمع��ي ب��ني كل املكون��ات 
واس��تمرار حالة التآخ��ي والتعايش في 

املناطق اخملتلطة".
وش��دد عل��ى "االبق��اء عل��ى الوض��ع 
الدس��توري في املناطق املتن��ازع عليها 
دون القي��ام ب��اي تغييرات اداري��ة فيها 
ورفض سياس��ة فرض االم��ر الواقع من 
جانب واحد بص��ورة متناقضة ومنافية 

للدستور".
يش��ار إلى أن حكومة اقليم كردستان، 
عازمة على اجراء اس��تفتاء اس��تقالل 
االقليم في ال�25 من شهر أيلول احلالي، 

وسط رفض حكومي واقليمي ودولي.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

قال مس��ؤولون ومص��ادر أمنية إن 
العشائر  العنيفة بني  االشتباكات 
االس��تثمارية  املش��اريع  ته��دد 
املنطقة  في  النفطية  للمنش��آت 
الرئيسة املنتجة للخام في جنوب 

العراق.
وحّش��د الع��راق، العض��و مبنظمة 
أوب��ك، قوات��ه األمنية في ش��مال 
وغ��رب البالد، في أكب��ر حملة منذ 
الغزو الذي قادت��ه الواليات املتحدة 
في 2003، الس��ترداد أراض س��يطر 
عليه��ا تنظيم الدولة اإلس��المية 

في 2014.
وخلق ذلك فراغ��ا في اجلنوب حيث 
توجد أكب��ر احلق��ول النفطية في 
البالد، وحيث تفاق��م قتال دائر بني 
العشائر املتنافس��ة على األراضي 
الزراعي��ة وعقود البن��اء احلكومية 
وملكي��ة األراض��ي ف��ي األس��ابيع 

القليلة املاضية.
العن��ف  أعم��ال  تصاع��د  ويه��دد 
بتقوي��ض خطط احلكوم��ة جلذب 
اس��تثمارات جدي��دة ف��ي قط��اع 
النف��ط والغ��از حتتاجه��ا إلحي��اء 
اقتص��اد تض��رر بفع��ل م��ن زيادة 
اإلنف��اق األمني والدمار الذي خلفه 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وإح��الل االس��تقرار ف��ي البص��رة، 
أكب��ر مدينة في جنوب العراق على 
اخللي��ج، مه��م ج��دا له��ا كمركز 
لتصدي��ر النف��ط يدر أكث��ر من 95 

باملئة من إيرادات احلكومة.
وق��ال مس��ؤولون إن االش��تباكات 
العش��ائرية لم تؤثر حتى اآلن على 
إنت��اج النفط، لكن القتال بقذائف 
املورت��ر والبنادق اآللية اقترب مؤخرا 
من املرحلت��ني األولى والثانية حلقل 
غ��رب القرن��ة النفط��ي الضخ��م 
العمالق ش��مالي  وحقل مجن��ون 

البصرة.
وقال علي شداد رئيس جلنة النفط 
والغ��از مبجلس محافظ��ة البصرة 
في  أخذت  العش��ائرية  ”النزاع��ات 
التفاقم مؤخرا ومث��ل هذا التطور 
نش��اطات  يه��دد  ق��د  الس��لبي 

الشركات األجنبية للطاقة“.
وقالت ش��ركة نفط اجلن��وب التي 
تديره��ا الدول��ة إن أعم��ال العنف 
النف��ط  عم��ال  تخي��ف  ب��دأت 

رفضوا  الذي��ن  األجانب  واملقاول��ني 
في بع��ض احلاالت حتري��ك منصات 

للحفر بسبب مخاوف أمنية.
وقال عبد اهلل الفارس مدير اإلعالم 
لدى شركة نفط اجلنوب ”النزاعات 
احلقول  ق��رب مواق��ع  العش��ائرية 
النفطي��ة هي بالتأكي��د تؤثر على 
عملي��ات االس��تثمار ف��ي مج��ال 
الطاقة وترسل رسالة سلبية إلى 

شركات النفط األجنبية“.
اآلالف  العراقية  احلكومة  ونش��رت 
م��ن اجلن��ود ورج��ال الش��رطة في 
البص��رة الت��ي كان��ت مث��ل بقية 
منطق��ة اجلن��وب، التي تس��كنها 
غالبي��ة ش��يعية، تنع��م به��دوء 

نسبي منذ عام 2003.
وحاولت القوات األمنية نزع س��الح 
العشائر التي سيطرت على مخابئ 
كبيرة ألسلحة خفيفة وثقيلة من 
جيش صدام حسني أثناء الفوضى 
الت��ي أعقب��ت الغ��زو ال��ذي قادته 

الواليات املتحدة في 2003.
لك��ن مس��ؤولني أمنيني قال��وا إن 
الق��وات تعرض��ت لضغ��وط م��ع 
اإلع��داد حلملة أخرى ض��د تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية في الش��مال 

الستعادة مدينة احلويجة.
وس��قطت احلويج��ة، التي تقع في 
مكان اس��تراتيجي شرقي الطريق 
م��ن بغداد إلى املوص��ل بالقرب من 
املنطقة النفطية في كركوك التي 
يس��يطر عليها األكراد، في قبضة 

تنظيم الدولة في 2014.
وقال صالح كرمي، وهو ضابط جيش 
برتب��ة مق��دم خ��دم في ل��واء كان 
يتمركز في البصرة قبل أن يتحرك 
إلى املوصل “نحن بحاجة إلى املزيد 
من القوات للسيطرة على املناطق 
الريفي��ة وضبط العش��ائر اخلارجة 

عن القانون في اجلنوب.
”ه��ذه مهم��ة صعبة ف��ي الوقت 
الق��وات  معظ��م  ألن  احلاض��ر 

منشغلة مبقاتلة داعش“ في إشارة 
إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.

تنحية مسؤولني كبار
تفاقمت التحدي��ات األمنية بفعل 
الفراغ السياس��ي ال��ذي حدث في 
أعق��اب تنحي مس��ؤولني محليني 

كبار بعد إتهامهم بالفساد.
واستقال ماجد النصراوي محافظ 
البصرة الش��هر املاضي وسافر إلى 
إي��ران بعدما ب��دأت هيئة ملكافحة 
الفس��اد حتقيق��ات ف��ي اتهام��ات 

بحقه.
وف��ي يولي��و مت��وز، ألق��ي القب��ض 
على صب��اح البزوني رئيس مجلس 
م��ن  وأقي��ل  البص��رة  محافظ��ة 
منصب��ه بعدما إتهمه جهاز رقابي 
بتلقى رش��ى وإس��اءة اس��تخدام 

السلطة.
والفس��اد مبعث قلق رئيس��ي في 
يقول��ون  لك��ن محلل��ني  الع��راق، 

إن الرجل��ني كان��ا ضحي��ة ص��راع 
سياس��ي، م��ع اس��تعداد األحزاب 
م��ن األغلبية الش��يعية في البالد 
خلوض االنتخابات العامة في أبريل 
نيس��ان 2018. وينظ��ر إلى البصرة 
على أنها اجلائزة الكبرى بالنظر إلى 
ثروتها النفطية وإمكاناتها املتاحة 

لالستثمار.
والبزون��ي، الذي ينتم��ي إلى إئتالف 
دولة القان��ون بزعامة رئيس الوزراء 
الس��ابق نوري املالك��ي، على خالف 
م��ع النص��راوي ال��ذي ينتم��ي إلى 
اجمللس األعلى اإلس��المي العراقي، 
حول إدارة احملافظة وترس��ية عقود 
اخلدم��ات األساس��ية وإع��ادة بناء 

البنية التحتية للبصرة.
وق��ال إثنان م��ن السياس��يني في 
البص��رة طلب��ا عدم الكش��ف عن 
هويتهم��ا إن اخلالفات حول كيفية 
ترسية العقود احلكومية تصاعدت 
م��ع قي��ام كل حزب بنش��ر ملفات 

فساد ألحزاب أخرى منافسة.
وقال احمللل جاس��م البهادلي، وهو 
خبي��ر ف��ي اجلماع��ات الش��يعية 
املسلحة “بالنسبة لبعض األحزاب 
السياسية فإن احلصول على موقع 
النف��وذ األكب��ر ف��ي البص��رة ه��و 
هدف رئيس��ي لتوس��يع نفوذ هذه 

األحزاب.
”البص��رة تش��كل مثل��ث الث��روة 

والسلطة والنفوذ“.
ش��ركات  ل��دى  مس��ؤوالن  وق��ال 
نفطية أجنبية تعم��ل في اجلنوب 
إن رحيل مسؤولني كبار أثار مخاوف 
النزاع��ات  تفاق��م  احتم��ال  م��ن 

العشائرية.
وق��ال أحدهم��ا ويعم��ل بش��ركة 
نفطية أجنبية ف��ي البصرة طالبا 
عدم الكش��ف ع��ن هويت��ه ”نحن 
نرغب برؤية وجود احللول للتحديات 
األمني��ة وذلك لتجن��ب العمل في 

بيئة صعبة“.

يهدد تصاعد أعمال 
العنف بتقويض 
خطط الحكومة 
لجذب استثمارات 
جديدة في قطاع 
النفط والغاز 
تحتاجها إلحياء 
اقتصاد تضرر بفعل 
من زيادة اإلنفاق 
األمني والدمار الذي 
خلفه تنظيم الدولة 
اإلسالمية

جانب من النزاعات العشائرية

في ظل انشغال الحكومة بتحرير المدن من سيطرة "داعش"

النزاعات العشائرية تهدد المشاريع االستثمارية
النفطية في جنوب العراق
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في المؤتمر األمني األسبوعي لوزارة الداخلية 

محليات 4

سامي حسن: 

كش��ف املتح��دث باس��م وزارة 
الداخلي��ة وقيادة عمليات بغداد 
العميد سعد معن عن انخفاض 
واعمال اخلطف  اجلرمية  معدالت 
ف��ي بغداد بنس��بة كبي��رة بعد 
الق��اء القب��ض عل��ى ع��دد من 
املنظمة  االجرامي��ة  العصابات 

ومالحقتها .
وق��ال العمي��د معن ف��ي املؤمتر 
الذي  األمني األس��بوعي اخلاص 
عقد في مديرية شرطة النجدة 
وحضرته  »الصب��اح اجلديد« ان 
وزارة الداخلي��ة وضعت خططا 
وزي��ر  عليه��ا  يش��رف  امني��ة 
الداخلي��ة قاس��م االعرجي من 
اجل اعادة االمن واالستقرار الى 
العاصمة بغداد وبقية املدن في 
احملافظات االخرى ، مشيرا الى ان 
خطة العي��د األمنية كانت من 
أجنح اخلط��ط ، فيم��ا لفت إلى 
أنها لم تس��جل أي خ��رق أمني 

واحد.
واجمل العميد معن في معرض 
حديث��ه عن ع��دد م��ن القضايا 
االجرامية خالل االسبوع املنصرم 
، مبين��ا أنه مت القاء القبض على 
عصاب��ة تتاج��ر بالنس��اء ف��ي 

بغداد.
واض��اف مع��ن، إن مف��ارز إجرام 
ح��ي العامل القت القبض على 
عصابة خطف بينهم امرأة في 
اثن��اء محاولته��م خط��ف احد 
املواطنني«، مبين��ا ان »العصابة 
مكونة م��ن 6 أش��خاص، تقوم 
باملتاج��رة بالنس��اء االجنبي��ات 
ش��ركة«،  غط��اء  مس��تغلًة 
الفت��ا الى إن��ه »مت العثور على 9 
نساء آس��يويات داخل الشركة، 
والعصاب��ة تقوم ببيع النس��اء 
دوالر   8000 إل��ى  مببال��غ تص��ل 

أميركي«.
م��ن جان��ب آخ��ر، قال مع��ن ان 
»وزارة الداخلية مهتمة بجميع 
املواضي��ع الت��ي تخ��ص العنف 

العن��ف  ومش��كلة  االس��ري، 
االس��ري نتيج��ة الثقاف��ة غير 
املوجودة«، مس��تطرداً أن »العني 
الثالث��ة ل��وزارة الداخلي��ة ه��ي 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، 
واستعمالها بالشكل االيجابي ، 
مشيرا الى ان انطالق العمل في 
دائ��رة البطاقة الوطنية املوحدة 
ف��ي قض��اء مندل��ي، س��يكون 
يوم غ��د االثنني موع��دا إلفتتاح 
مش��روع البطاق��ة املوحدة في 
آمرلي«، مش��يراً إلى »غلق دائري 

بدرة وجصان بسبب األرشفة«.
وع��ن ح��ادث س��قوط قذائ��ف 
اجلادرية  ف��ي منطق��ة  اله��اون 
أش��ار املتحدث باس��م عمليات 
بغداد إلى أن »القذائف انطلقت 
من شرق القناة باجتاه فندق بابل 

في اجلادرية، محلة 915«، مؤكدا 
»ان��دالع احلري��ق ف��ي كرفان��ني 
 ، الش��عبي  احلش��د  لطباب��ة 
موضحا إنه »ال توجد أي خسائر 
بش��رية، واإلنط��الق مت بدراج��ة 

نارية )ستوتة(«. 
كما اعلن املتحدث باس��م وزارة 
الداخلية سعد معن، عن معرفة 
اجله��ة التي اطلق��ت الصواريخ  
عل��ى مقر للحش��د الش��عبي 

مبنطقة اجلادرية وسط بغداد.
واوض��ح معن ف��ي املؤمتر األمني 
الداخلي��ة  ل��وزارة  األس��بوعي 
وعمي��ات بغ��داد لق��د مت ضبط 
دراج��ة نارية نوع س��توتة حتمل 
صاروخني نوع كاتيوش��ا شرقي 
القناة ، مؤكدا انه��ا ذاتها التي 
الصواريخ جتاه منطقة  اطلقت 

اجلادرية في الساعات االولى من 
صباح يوم اخلميس املاضي .

واوج��ز العمي��د مع��ن ع��ددا من 
احل��وادث االمني��ة منه��ا القبض 
على عصاب��ة للخط��ف واالبتزاز 
وأخرى  الزعفراني��ة  في منطق��ة 
قامت بسرقة 40 محولة كهرباء 
م��ن قضاء تلعف��ر وضبط معمل 
الناس��فة  العب��وات  لتصني��ع 
والقناب��ل يحتوى عل��ى 100 بدن 

صاعقة .
م��ن جانب��ه أك��د مدي��ر النجدة 
العام��ة العميد مؤي��د أن مديرية 
النجدة تق��وم بإخراج 1800 دورية 
يومياً حلف��ظ األمن في العاصمة 
بغداد ، الفت��اً إلى أنه متت مطاردة 
ش��خصني ح��اوال س��رقة ام��رأة 
ف��ي بغداد ، وق��ال مؤيد في املؤمتر 

“جه��از  إن   ، االس��بوعي  األمن��ي 
النجدة ه��و القريب على املواطن، 
وهناك 30 قاط��ع جندة في جانبي 
بغداد الكرخ والرصافة” ، مضيفا 
إن “في اليوم الواحد وعلى مدى 24 

ساعة تخرج 1800 دورية جندة”.
واوضح العميد مؤيد ان “التجوال 
جع��ل اجلرمي��ة تنخف��ض بنح��و 
ملحوظ ، من خالل عمل الدوريات” 
ال��دؤوب ، مبين��اً أن “العم��ل في 
لي��الً  متواص��ل  النج��دة  قاط��ع 
نه��ارا ، الفتا ال��ى انه متت مطاردة 
شخصني حاوال س��رقة امرأة في 

بغداد، وكانا يقودان دراجة نارية.
وكان العمي��د معن ق��د اكد في 
بداية حديثه في املؤمتر الصحفي 
هن��اك  تك��ون  ان  ض��رورة  عل��ى 
عالق��ة قوية ب��ني اإلع��الم واألمن 

وتدعيم شراكة حقيقية بينهما 
يجعلهما ركيزتني أساسيتني في 
حتقي��ق األم��ن الوطني الش��امل 
حي��ث لإلع��الم دوره امله��م ف��ي 
تعريف املواطن بالتحديات األمنية 
وتوعي��ة املواطن��ني بدوره��م في 
اإلسهام بحل مش��كالت اجملتمع 
الس��لبية  الظواه��ر  ومحارب��ة 
وصياغ��ة معادل��ة متوازن��ة ب��ني 

األمن واملواطنني.
واضاف العميد معن إن التعاطي 
م��ع القضاي��ا األمني��ة إعالمي��ا 
يج��ب أن يت��م على وف��ق معايير 
املهني��ة واألخالقي��ة واملوضوعية 
اإلعالمية  الرس��الة  واس��تعمال 
األمني��ة وتوظيفه��ا بنحو هادف 
وعل��ى نح��و يجعلها ق��ادرة على 

التعبير املوضوعي عن احلدث . 

العميد معن يعلن انخفاض معدالت الجريمة وأعمال الخطف في بغداد 

وضعت وزارة 
الداخلية خططا 

أمنية يشرف 
عليها وزير 
الداخلية من 

اجل إعادة األمن 
واالستقرار الى 
العاصمة بغداد 

وبقية المدن 
في المحافظات 

األخرى 

العميد سعد معن

»اإلعمار»: إنتاج مونة 
اسمنت ذات مقاومة 

عالية للحوامض

إغالق معامل لتنقية 
المياه مخالفة للشروط 

الصحية في الرمادي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العامة عن انتاج مونة اسمنت 
امل��واد  بأس��تعمال  للحوام��ض  مق��اوم 
البوليمري��ة من اج��ل رفد البن��ى التحتية 
لتطوير اعمال البناء واالنش��اءات مبا يتالءم 
م��ع املرحل��ة احلالية ف��ي تنفيذ املش��اريع 

االستراتيجية في عموم احملافظات .« 
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة إن« املالكات 
املتخصص��ة في دائرة بح��وث البناء احدى 
تش��كيالت الوزارة توصل��ت الى انتاج مونة 
عالي��ة  كيمائي��ة  مقاوم��ة  ذات  س��منت 
للحوامض بأستعمال الرمل الزجاجي احمللي 
واس��تعمال امل��واد البومليرية واس��تيفائها 
ضمن املواصفات العاملية املعتمدة لالسهام 

في خدمة البناء االقتصادي بالبالد .« 
واضاف املرك��ز االعالم��ي ان » هناك جهود 
حثيث��ة تب��ذل اليج��اد احلل��ول واملعاجل��ات 
الصحيح��ة باس��لوب علم��ي رص��ني حلل 
املش��كالت الت��ي تواج��ه عملي��ة البن��اء 
واالعمار و االس��تغناء عن املنتوج املستورد 
ودعم املنتج احمللي خدمة للصالح العام .«

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ام فريق م��ن ش��عبة الرقاب��ة الصحية 
التابعة لقس��م الصحة العامة في األنبار  
بحمل��ة رقابية في قضاء الرمادي ش��ملت 
ع��ددا كبيرا من معامل تنقي��ة املياه ، اذ مت 
التأكي��د عل��ى تطبي��ق الضواب��ط الواردة 
م��ن وزارة الصحة  واخلاصة ف��ي هذا اجملال 
الرسمية متمثلة  املوافقات  واس��تحصال 

باإلجازة الصحية .
ومت خ��الل احلمل��ة اغ��الق عدد م��ن املعامل 
اخملالفة للشروط لعدم التزامهم بالضوابط 
القياس��ية لالنت��اج على وفق قان��ون وزارة 
الصح��ة ، ويأت��ي ذل��ك كل��ه حرص��ا على 
سالمة وصحة املواطنني بعد ضمان وصول 

مياه نقية وصالح لالستعمال البشري .
وتأتي هذه احلملة باشراف مباشر من مدير 
عام دائرة صحة االنبار الدكتور عبد الستار 
كاظ��م العيس��اوي وال��ذي اكد عل��ى دور 
الرقابة الصحية في منع انتش��ار األمراض 

واحلفاظ على سالمة وصحة املواطنني .
واثن��ى الدكت��ور العيس��اوي عل��ى جهود 
امل��الكات الصحي��ة في هذه الدائ��رة ، حاثا 
إياه��م عل��ى مضاعف��ة اجله��ود خدم��ة 

للصالح العام .
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جه��زت ش��ركة ديالى العام��ة احدى 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  تش��كيالت 
املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء الفرات 
الكهرب��اء  ل��وزارة  التابع��ة  االوس��ط 
والس��عات  الق��درات  ذات  باحمل��والت 
اخملتلفة وعدد من املقاييس الكهربائية 
باطوارها املتعددة مبوجب العقد املبرم 

بينهما.
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد 
الودود عبد الستار محمود في تصريح 
ملرك��ز االعالم في الوزارة بان الش��ركة 
جهزت املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء 
الف��رت االوس��ط  ب )8500( مقي��اس 
واالطوار  االن��واع  كهربائ��ي مختل��ف 
كما يقضي العقد املبرم بتجهيز )61( 
محولة توزيع سعة )11/400( ، مضيفا« 
ب��أن منتجات الش��ركة مصنعة على 

وفق أحدث التكنولوجي��ا وبامتياز من 
شركات ذات مناشئ رصينة وجودة في 

االنتاج . 
يذكر ان ش��ركة ديالى العامة تختص 
احمل��والت  انت��اج  ف��ي  رئي��س  بنح��و 
والقدرة   التوزيع  بنوعيه��ا  الكهربائية 
واملقايي��س  الصندوقي��ة  واحملط��ات 
والقابل��و  وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
الضوئ��ي بش��عيراتها املتع��ددة وق��د 
انش��أت تل��ك املعام��ل لس��د حاجة 
الوزارات بصورة عام��ة ووزارة الكهرباء 
بص��ورة خاص��ة ومن افضل املناش��ئ 
العاملية ومنها ش��ركة متسيوبش��ي 
اليابانية التي انش��أت معامل احملوالت 
الكهربائية وش��ركة ش��نايدر الكترك 
الفرنسية التي انشأت خطوط انتاجية 
الصندوقي��ة وفق  لتصني��ع احملط��ات 
املواصفة القياس��ية ل��وزارة الكهرباء 

D-06( ( لنظام التوزيع الكهربائي .   
عل��ى صعيد متصل اعلنت الش��ركة 

الهيدوليكي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
التابع��ة لوزارة الصناع��ة واملعادن عن 
جتهيز ع��دد من ش��ركات وزارة النفط  
بالرافعات الشوكية والكرينات أضافة 
ال��ى جتهي��ز وتنصي��ب بواب��ات امنية 
الس��يطرة  بنظ��ام  تعم��ل  رئيس��ية 
لتنفيذ  الهيدوليكية ضمن س��عيها 
اخلط��ة التس��ويقية وتطوي��ر قط��اع 

الصناعة وتعظيم موارد الشركة .
وقال مديرعام الش��ركة طالل حسني 
س��لمان في تصريح ملرك��ز االعالم في 
ال��وزارة ان الش��ركة ابرم��ت عقدا مع 
النفطية  االنابي��ب  ش��ركة خط��وط 
لتجهيزها يرافعات ش��وكية عدد )15( 
رافع��ة فيما وقعت العق��د الثاني مع 
الشركة ذاتها لغرض جتهيزها بكرينات 
ذات ق��درة )35( ط��ن وبواقع )2( كرين  ، 
مضيفا بان الش��ركة وضمن سعيها 
لفتح آفاق تعاون وتنس��يق مع الوزرات 
ودوائره��ا فقد قامت بتجهيز وتنصيب 

الهيدوليكي��ة  احلرك��ة  منظوم��ة 
بوابات  عل��ى  الكهربائية  والس��يطرة 
امنية عدد )2( لصالح شركة مصافي 
الوس��ط التابعة لوزارة النفط  ضمن 

العقد املبرم بينهما .
وبني املدير العام ان هذا  العمل مت من 
خالل فريق هندس��ي فني متخصص 
من ك��وادر الش��ركة مبرحلتني االولى 
الهيدوليكي��ة  االعم��ال  تش��مل 
بتثبي��ت  املتمثل��ة  وامليكانيكي��ة 
الس��كة الناقلة للبواب��ات مع نصب 
محركات القدرة ذات الس��رع اخملتلفة 
عدد/2 اما املرحلة الثانية فقد شمل 
العمل فيها نصب وتأس��يس بوردات 
س��يطرة كهربائية لغ��رض التحكم 
بس��رعة فتح وغلق البوابات االمنية 
ومت اكمال العمل على وفق التوقيتات 

الزمنية احملددة.

*إعالم الصناعة 

تقرير

»ديالى« تجهز كهرباء الفرات األوسط بالمحوالت والمقاييس ذات الجودة العالية
»الهيدوليكية« تلّبي احتياجات النفط من الرافعات الشوكية والكرينات  

جتهيز محوالت ومقاييس ذات اجلودة العالية

المثنى - الصباح الجديد:
طال��ب محافظ املثنى فال��ح الزيادي 
وزارة الزراعة واجلهات اخملتصة بصرف 
للس��نوات  الفالح��ني  مس��تحقات 
الس��ابقة ، مش��يرا الى ان املوس��م 
الزراع��ي اجلديد سيش��هد انخفاضا 
مبس��توى االنت��اج كم��ا ح��دث ف��ي 
املواس��م االخ��رى نتيجة ع��دم دعم 

املزارعني وعدم صرف مستحقاتهم.
وقال احملافظ في تصريحات صحفية 
ان "عام 2015م و2016م ش��هد عدم 
صرف مس��تحقات الفالح��ني، وهذا 
االمر مؤس��ف ب��كل املقاييس كونه 

يؤث��ر مباش��رة ف��ي الس��وق احمللي��ة 
ومس��توى االنت��اج" ، مش��يرا الى ان 
"جمي��ع الفالح��ني عل��ى مس��توى 
احملافظ��ات يعانون بش��دة عدم دعم 
امل��زارع االمر ال��ذي اثر بنحو مباش��ر 
م��ن  س��واء  املزارع��ني  انت��اج  عل��ى 
احلب��وب او غيرها". واوضح احملافظ ان 
"محافظة املثنى ش��هدت انخفاض 
مستوى االنتاج للعام املاضي نتيجة 
لع��دم وجود اي دعم للم��زارع ناهيك 
عن غي��اب الدع��م احلكوم��ي وعدم 
صرف مستحقات وحقوق الفالحني" 
، مضيف��ا ان "املوس��م زراعي اجلديد 

يتطلب من اجلهات املعنية االس��راع 
بص��رف املس��تحقات حت��ى يتمكن 
للموس��م  االس��تعداد  م��ن  امل��زارع 
الزراع��ي"، مس��تدركا بالقول "نحن 
نض��م صوتن��ا ال��ى ص��وت املزارعني 

للمطالبة مبستحقاتهم املالية".
واك��د احملاف��ظ الزي��ادي ان "حكومة 
املثن��ى خاطبت وزارة الزراعة واجلهات 
اخملتص��ة ووعدونا خي��را، مبينني بانه 
ل��دى مجلس رئاس��ة ال��وزراء خطة 
بهذا اخلصوص سوف يتم من خاللها 
اطالق مس��تحقات املزارعني بالقريب 

العاجل".

كربالء - الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة صح��ة كربالء ع��ن بدء 
التقدمي إلعدادي��ات التمريض والقبالة 
والتوليد لإلناث حصراَ للعام الدراسي 
اجلديد ) 2017 - 2018 ( ، في حني بَينت 
إنه مت تسلم العديد من طلبات القبول 
، مش��يرة الى إنه س��يتم قب��ول ) 35 
طالبة ( لكل إعدادية. وقال مدير قسم 
األمور الفني��ة الدكتور ماج��د امليالي 

إن إعداديت��ي متريض احل��وراء والقبالة 
والتولي��د باش��رت الي��وم بإس��تقبال 
طلب��ات القبول فيها للعام الدراس��ي 
املقبل ، مبيناَ إن شروط التقدمي تتلخص 
ف��ي أن تك��ون املتقدمة م��ن خريجي 
الدراس��ة املتوس��طة لهذا العام ، وال 
يقل عمرها عن ) 15 س��نة وال يزيد عن 
20 عام��ا (  فضالَ عن اجتيازها املقابلة 
َنة خاصة مت تش��كيلها  التي جتريها جلجُ

لهذا الغرض. وأض��اف الدكتور امليالي 
إن خط��ة ه��ذا العام تتضم��ن قبول ) 
70 ( طالب��ة ومبعدل ) 35 ( طالبة لكل 
إعدادية وحس��ب التعليم��ات الوزارية 
الص��ادرة بهذا الص��دد ، الفت��اَ الى إن 
التقدمي لإلعداديات ينتهي في اخلامس 
والعشرين من الشهر اجلاري على وفق 
استمارة قبول مركزية صادرة من وزارة 

الصحة والبيئة.

بغداد - الصباح الجديد:
أوع��زت وزير الصحة الدكت��ورة عديلة 
حمود باملوافقة على اقامة اكبر مركز 
لتأهي��ل اصاب��ات احلبل الش��وكي في 

مستشفى ابن القف . 
ال��ى  زيارته��ا  الوزي��رة خ��الل  وبين��ت 

املستشفى ان هذا املركز التي تسعى 
وزارة الصحة لتأهيله  يعد االكبر على 
مستوى الشرق االوسط من خالل عدد 
من املس��ابح التأهيلي��ة )العالج املائي 
( وكذلك ص��االت العمليات فضال عن 
رده��ة متكاملة ومبواصف��ات العاملية 

، ورافقه��ا  خالل الزي��ارة امليدانية الى 
الغن��ي  عب��د  الدكت��ور  املستش��فى 
س��عدون الس��اعدي مدي��ر ع��ام دائرة 
صح��ة الرصاف��ة  وع��دد م��ن م��دراء 
االقس��ام  واطلعت عل��ى املوقع الذي 

ينشأ فيها املركز التأهيلي املتقدم  . 

بناء أكبر مركز لتأهيل إصابات الحبل الشوكي 

بغداد - الصباح الجديد:
أبرم��ت وزارة الكهرب��اء م��ع وزارة 
الصناعة واملع��ادن عقداً لتجهيز 
وتنفي��ذ محط��ات ثانوي��ة ثابت��ة 
ومتنقلة وبأسلوب املفتاح اجلاهز.

وقال املهن��دس خالد غزاي عطية 
مدير ع��ام املديري��ة العامة لنقل 
ملنطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الفرات األعلى ان العقد الذي ابرم 
مع ) شركة الزوراء العامة ( احدى 
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
جاء استناداَ الى قرار جلنة الطاقة 
الوزارية بجلستها ) 39 ( واملتضمن 
االحالة على شركة الزوراء العامة 
لغ��رض تنفي��ذ وجتهي��ز محطات 
ثانوية ثابتة ومتنقلة لصالح وزارة 

الكهرباء .
ولف��ت املهن��دس عطي��ة الى ان 

ش��ركة ال��زوراء العامة س��تقوم 
بتجهي��ز وزارة الكهرباء مبحطات 
ك.ف   33/  132 متنقل��ة  ثانوي��ة 
سعة MVA 45 وبعدد 15 متنقلة 
ومحط��ات ثانوية متنقلة س��عة 
MVA 25 وبعدد 15 متنقلة ايضاً ، 
مؤكداً ان 20 متنقلة منها سيتم 

جتهيزها الى املديرية العامة لنقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة /  املنطقة 
االخ��رى  ال���10  ام��ا  الش��مالية 
س��تكون لصال��ح مديريتن��ا في 
املناطق احملررة من عصابات داعش 
االرهابية ومبدة جتهيز 300 يوم تبدأ 

من دخول العقد حيز التنفيذ .

محافظ المثنى يطالب بصرف 
مستحقات الفالحين للسنوات الماضية 

صحة كربالء تفتح باب التقديم 
إلعداديات التمريض والقبالة والتوليد 

الكهرباء تبرم عقدًا مع الصناعة 
لتجهيزها بالمحطات الثابتة والمتنقلة 

الطف��ل  عائل��ة  تش��كر 
)عل��ي عمار احمد( اجلهود 
املبذول��ة من قبل املالكات 
الطبي��ة والتمريضية في 
قسم اخلدج ووحدة العناية 
مستش��فى  في  املرك��زة 
الطف��ل املركزي س��ائلني 
اهلل تعال��ى أن مين عليهم 

بالصحة والسالمة

شكر وتقدير
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لندن ـ وكاالت :

ألقت الس��لطات البريطانية القبض 
على ش��اب، يبلغ من العمر 18 عاما، 
في مدينة دوفر الساحلية في اجلنوب 
الشرقي من إجنلترا لالشتباه بارتكابه 
جرائ��م إرهابي��ة لها عالق��ة بتفجير 
مترو أنفاق لندن، فيما رفعت رئيس��ة 
وزراء بريطاني��ا تيري��زا ماي مس��توى 
التهديد األمن��ي في بالدها من »حاد« 
إلى »حرج«، وهو األمر الذي يؤشر الى 
»اعتداء وش��يك«، بع��د هجوم »مترو 
لندن« أمس االول اجلمعة، الذي تسبب 
بإصابة ومقتل العديد من املواطنني. 

واعتقل��ت ش��رطة منطق��ة كين��ت 
املش��تبه به في منطقة امليناء بدوفر 
ويحتج��ز حالي��ا ف��ي إح��دى مخافر 

الشرطة احمللية.
وقالت الش��رطة إنه��ا حتدثت مع 45 
ش��اهدا وتلق��ت 77 ص��ورة ومقطع 

فيديو للحادث من افراد اجلمهور.
وأف��ادت ماي ف��ي بيان بأن الش��رطة 
ق��د  اجلي��ش  وعناص��ر  املس��لحة 
يش��اهدون في الش��وارع بكثرة خالل 
األي��ام املقبل��ة، مضيفة أن��ه »خالل 
ه��ذه الفت��رة س��يحل العس��كريون 
محل ضباط الش��رطة الذين يقومون 
بواجبات احلراسة في مواقع معينة ال 

يسمح للجمهور بالوصول إليها«.  
وجدي��ر بالذك��ر أن تنظي��م »داعش« 
تبني التفجير، الذي شهدته محطة 
»بارسونز غرين« ملترو األنفاق الواقعة 
جنوب غرب العاصمة البريطانية، وهو 

اخلامس خالل ستة أشهر في لندن.

التفجي��ر عب��وة  ف��ي  واس��ُتخدمت 
ناس��فة يدوية الصنع، وفق ما أوضح 
م��ارك رول��ي، كبير ضب��اط مكافحة 
اإلره��اب، ول��م ين��ف أو يؤكد م��ا إذا 
كان املنف��ذ عل��ى منت القط��ار وقت 

الهجوم. 
وقالت رئيس��ة احلكوم��ة البريطانية 
تيري��زا م��اي عق��ب اجتم��اع ط��ارئ 
للحكوم��ة: »كان القصد من العبوة 
الناس��فة التس��بب أض��رار كبيرة«، 
واصف��ة الهجوم ب� »العم��ل اجلبان«. 
م��ن جهته ن��دد عمدة لن��دن صديق 
خان بالهجوم وقال: »يحاول أشخاص 
حقيرون استخدام اإلرهاب للمساس 
بن��ا وتدمي��ر منط عيش��نا«، مش��ددا 
بالقول »لن نس��مح أب��دا بترهيبنا أو 

هزمنا من اإلرهاب«. 
وكان��ت رئيس��ة ال��وزراء ق��د ام��رت 
القوات باالنتش��ار في الشوارع امس 
االول اجلمع��ة بع��د العملية. اتخذت 
تيريزا ماي الق��رار بعد أن أوصى مركز 
تقييم اإلرهاب املشترك برفع التهديد 
اإلرهابي إلى أعلى مستوى له، حرجة. 
وسوف ينشر اجليش قواته في مواقع 
رئيس��ية ح��ول العاصم��ة م��ن اجل 
اطالق س��راح رج��ال الش��رطة الذين 
كان��وا ليل��ة ام��س االول اجلمعة في 
عملية مطاردة ضخمة للقبض على 
االرهابي املسؤول عن تفجير »بارسونز 

غرين«. 
س��يقدم  اجلي��ش  إن  م��اي  وقال��ت 
للش��رطة، وسيس��تبدل  املس��اعدة 
عناصر الش��رطة في واجبات حراسة 
مواقع حيوية معينة ال يسمح بدخول 
اجلمهور إليها. وستشمل هذه املواقع 
قص��ر بكنغهام، ومقر رئاس��ة الوزراء 

في داوننغ ستريت، والسفارات وقصر 
وستمنس��تر، كم��ا سُتس��ير دوريات 
مس��لحة قرب هذه املواقع، بحس��ب 
شرطة العاصمة البريطانية. وجاءت 
مس��اعدة اجلي��ش للش��رطة ضم��ن 
املرحل��ة األول��ى لعملي��ة »تيمبرير«، 
وه��ي خط��ة حكومية لنش��ر قوات 
مس��لحة ملس��اعدة الش��رطة ف��ي 
أعق��اب الهجم��ات اإلرهابية الكبرى، 
الت��ي ُفّعلت للمرة األول��ى في 23 أيار 
ف��ي أعق��اب الهج��وم ال��ذي وقع في 

مانشس��تر. وقال م��اي إنه »س��يرى 
الن��اس املزي��د م��ن رج��ال الش��رطة 
املس��لحني في ش��بكات النقل العام 
وفي ش��وارعنا لتقدمي إجراءات حماية 
إضافي��ة«. وأضاف��ت »وه��ذه خطوة 
مناسبة ومعقولة ستقدم تطمينات 
يتواص��ل  بينم��ا  إضافي��ة  وحماي��ة 

التحقيق«.
واصي��ب م��ا ال يقل عن 29 ش��خًصا 
بج��روح من بينهم صب��ي يعتقد انه 
يبلغ م��ن العمر 10 س��نوات. ووصف 

الشهود مشاهد االرهاب والذعر بعد 
ان ارس��ل االنفجار »كرة نارية«  ولكن 
اجلهاز الرئيسي، الذي كان مزودا بجهاز 
توقي��ت مؤقت فش��ل ف��ي التفجير، 
وه��ذا يعني  أن مئات م��ن الناس جنوا 

من املوت وإصابات خطيرة. 
وم��ن املفه��وم أن ش��رطة مكافحة 
اإلرهاب تعمل عل��ى النظرية القائلة 
بأن القنبلة انفج��رت في وقت مبكر 
اله��دف  وأن  الصدف��ة  طري��ق  ع��ن 
املقص��ود قد يكون محط��ة مترو في 

وستمنس��تر. وق��د تس��بب الهجوم 
،وهو الهجوم اإلرهاب��ي اخلامس على 
اململك��ة املتح��دة في س��تة أش��هر 
فقط  في حدوث خالفات دبلوماسية 

بني واشنطن ولندن.
واشارت الشرطة أيضا أن الى محطة 
»بارس��ونز غري��ن« ل��م تك��ن الهدف 
اخملطط له، مش��يرا إلى التقارير التي 
تفيد بأن القنبل��ة، التي كانت معبأة 
بش��ظايا وحتتوي على جه��از توقيت، 
قد عطلت فيما يبدو. وأظهرت الصور 
والفيدي��و التي نش��رت على وس��ائل 
االع��الم االجتماعي��ة دلو مش��تعل ، 
يبدو أن به أس��الك خارجة منه.  وقال 
مصدر اطلقه احملققون لشبكة »سي 
ان ان ان« تقيي��م اولي للجهاز يش��ير 
الى انه من احملتمل » كان يحتوي على 
م��ادة تات��ب املتفجرة اال ان��ه لم يتم 
تأكي��د ذلك. كما يبدو انه كان محلي 
الصن��ع ول��م يتم تصميمه بش��كل 
جي��د«. وق��ال م��ارك رول��ي مس��اعد 
املفوض، ان الش��رطة حتق��ق »تقدما 
ممت��ازا« في مط��اردة االرهابي��ني. وقال 
ان الضب��اط كان��وا يفحص��ون مئات 
الس��اعات من القط��ات التلفزيونية 
و 77 ص��ورة ومقاطع فيديو التقطها 

افراد اجلمهور في مكان احلادث. 
وصرح متحدث باس��م رئاسة الوزراء 
البريطاني��ة »ان الرئيس ترامب حتدث 
م��ع رئيس ال��وزراء ف��ى وقت س��ابق 
الي��وم لتق��دمي تعازي��ه ف��ى الهجوم 
اجلب��ان الذى وق��ع صباح ام��س االول 
اجلمع��ة ف��ى لن��دن. واض��اف »انهم 
بحثوا ايض��ا احدث اختب��ار صاروخي 
لكوريا الش��مالية ووافق��وا على انه 
اس��تفزاز متهور وان على الصني االن 

اس��تخدام كل نفوذها للضغط على 
النظ��ام الك��وري الش��مالي لضمان 
تغيير مس��ارها وانهاء ه��ذه التجارب 

غير القانونية«. 
وقالت س��لطات الصحة البريطانية 
ان 29 شخصا قد عوجلوا بعد االنفجار 
الذى وقع فى محطة بارس��ونز جرين.  
وميكن أن يؤدي تركيب كاميرات الدوائر 
التلفزيونية املغلقة على شبكة مترو 
أنف��اق لندن دورا رئيس��يا ف��ي العثور 

على مرتكب انفجار بارسونز غرين. 
وق��ال خبير امن��ى ان ش��رطة النقل 
البريطاني��ة يج��ب ان تعط��ى املزي��د 
م��ن املوارد لتعزيز الس��المة في مترو 
انفاق لندن. وقال ويل غيدس مؤسس 
شركة احلماية اخلاصة الدولية حلماية 
الشركات ان نش��ر املزيد من الضباط 
يج��ب ان يعط��ى االولوي��ة لتركي��ب 
نقاط التفتيش في محطات املترو. إن 
إدخ��ال احلواجز على غرار املطار »ليس 
بالضرورة أن يكون حال« بسبب العدد 
الهائل من الركاب الذين يستخدمون 
االرهاب��ي  »ان  واض��اف  الش��بكة. 
س��يبحث دائم��ا عن طري��ق املقاومة 

االقل«.
وقد كشفت اجهزة االمن عن مشتبه 
فيه في تفجير بارس��ونز من لقطات 
من الدوائر التلفزيونية املغلقة، وفقا 
ملا ذكرته صحيفة س��كاي نيوز.  وقال 
متحدث باسم وزارة الدفاع »ان عناصر 
من قي��ادة مكافح��ة االره��اب، وهي 
جزء من ش��بكة الش��رطة الوطنية 
ملكافح��ة االره��اب، جت��ري حتقيق��ات 
س��ريعة لتحديد املس��ؤولني وتعمل 
بش��كل وثيق مع اجه��زة االمن، ولم 

يتم حتى اآلن اعتقال اي شخص. »
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داكا  ـ رويترز:
اتهمت بنجالدش ميامنار بتكرار خرق مجالها اجلوي 
وح��ذرت م��ن أن أي »أعم��ال اس��تفزازية« أخرى قد 
تكون لها »عواقب غير مبررة« مثيرة احتمال تدهور 

العالقات بني البلدين بسبب أزمة الالجئني.
وعب��ر نحو 400 أل��ف من مس��لمي الروهينجا من 
غ��رب ميامنار إلى بنج��الدش من��ذ 25 آب فارين من 
هجوم حلكومة ميامنار على مسلحني فيما وصفته 
الوالي��ات املتح��دة بأنه« مث��ال منوذج��ي للتطهير 
العرق��ي«. وقال��ت بنج��الدش إن طائرات ب��ال طيار 
وطائ��رات هليكوبت��ر م��ن ميامنار خرق��ت مجالها 
اجلوي ثالث مرات في 10 و12 و14 أيلول واس��تدعت 
أحد كبار مسؤولي س��فارة ميامنار في داكا لتقدمي 

شكوى بشأن ذلك.
وقال��ت وزارة اخلارجية في بيان ام��س االول اجلمعة 
إن »بنج��الدش تبدي قلقها العمي��ق إزاء تكرار مثل 
هذه التصرفات االستفزازية وتطالب ميامنار باتخاذ 
اإلج��راءات الفوري��ة لضمان عدم ح��دوث مثل هذه 

االنتهاكات للسيادة مرة أخرى«.
وقال متحدث باس��م حكومة ميامنار إن ليس لديه 
معلوم��ات ع��ن ه��ذه احل��وادث التي ش��كت منها 
بنجالدش ولك��ن ميامنار نفت اتهام��ا ُوجه لها في 

وقت سابق.

واشنطن ــ رويترز:
ق��ال البيت األبيض ام��س االول اجلمعة إن الرئيس 
دونالد ترامب س��يعقد سلس��لة من االجتماعات 
م��ع زعماء العال��م على هام��ش اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وقال إتش.آر مكماس��تر مستش��ار األمن القومي 
لترام��ب للصحفي��ني إن الرئي��س س��يجتمع مع 

زعيمي فرنسا وإسرائيل يوم غد االثنني  .
وأضاف مكماس��تر أن ترامب سيلتقي بأمير قطر 
يوم الثالثاء املقبل وس��يلتقي يوم األربعاء مع قادة 
األردن والسلطة الفلس��طينية واململكة املتحدة 

ومصر.
وقال إن ترامب س��يلتقي بقادة تركيا وأفغانستان 
وأوكراني��ا يوم اخلميس قبل غ��داء مع قائدي كوريا 

اجلنوبية واليابان.

القاهرة ـ رويترز:
قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض املصرية 
أصدرت امس الس��بت حكم��ا نهائيا على الرئيس 
الس��ابق محمد مرسي بالسجن املؤبد في قضية 
اته��م فيه��ا بالتخابر مع قط��ر عندم��ا كان في 

احلكم.
وكان��ت محكم��ة جناي��ات القاه��رة ق��د عاقبته 
بالس��جن 40 عاما في القضية. وقالت املصادر إن 
محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرس��ي على 

احلكم وعدلته إلى السجن املؤبد وهو 25 عاما.
وينفذ مرس��ي، الذي حكم مص��ر ملدة عام، حكما 
نهائيا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين 
مبحيط القصر الرئاس��ي نهاي��ة 2012 عندما كان 

رئيسا.

بنغالدش تحّذر ميانمار 
من خرق مجالها الجوي

ترامب يلتقي السيسي وأمير 
قطر على هامش الجمعية 

العامة لألمم المتحدة

حكم نهائي على مرسي 
بالسجن المؤبد في قضية 

التخابر مع قطر

متابعة ـ الصباح الجديد: 

اتفق��ت كل م��ن روس��يا واي��ران 
وتركي��ا ام��س االول اجلمعة على 
اقام��ة منطقة خف��ض توتر في 
منطقة ادلب السورية في شمال 
غرب الب��الد، على ان تنتش��ر قوة 
مراقبني من الدول الثالث لضمان 
االمن عل��ى حدود ه��ذه املنطقة 
ومن��ع االش��تباكات ب��ني ق��وات 

النظام وقوات املعارضة.
وذكر بيان مشترك بعد يومني من 
احملادثات في كازاخستان أن الدول 
الثالث اتفقت على نش��ر »قوات 
ملراقب��ة منطقة خف��ض التوتر« 
اخلاضعة  ادل��ب  ف��ي محافظ��ة 
لس��يطرة هيئ��ة حتري��ر الش��ام، 
تعمل على منع »وقوع اشتباكات 

بني قوات النظام واملعارضة«.
وسيطرت هيئة حترير الشام وهي 
ائتالف فصائل جهادية ابرزها فتح 
الش��ام )جبهة النصرة س��ابقا( 
عل��ى محافظ��ة ادل��ب احملاذي��ة 

للحدود التركية عام 2015.
ورحب موفد الكرملني الى استانا 
الكس��ندر الفرنتيي��ف باالتف��اق 
واعتبره »املرحل��ة النهائية« نحو 
اقامة املناطق االربع خلفض التوتر 
في سوريا، معتبرا انها »ستفتح 

طريقا فعليا لوقف حمام الدم«.
اال ان املس��ؤول الروس��ي اق��ر مع 
ذلك ببق��اء »الكثير م��ن العمل 
غي��ر املنج��ز لتعزيز الثق��ة« بني 

النظام واملعارضة.
من جهته دعا موفد االمم املتحدة 
اخل��اص الى س��وريا س��تافان دي 
ميس��تورا امس االول اجلمعة الى 
»استخدام زخم استانا« لتوسيع 
احملادثات االيل��ة للتوصل الى حل 
سياسي للنزاع. واضاف »ال ميكن 
احلفاظ عل��ى اي منطقة خفض 
توت��ر م��ن دون عملية سياس��ية 

موسعة«.
الس��وري  الوف��د  رئي��س  وق��ال 
احلكومي بشار اجلعفري في نهاية 
بنجاح  اليوم  االجتماع »اختتمت 
اجلولة السادس��ة من اجتماعات 
اس��تانا حيث ج��رى االتفاق على 
عدد م��ن الوثائق أبرزه��ا الوثيقة 
بانشاء منطقة خلفض  املتعلقة 

التوتر في محافظة ادلب«.
واضاف اجلعفري حسب ما نقلت 
الس��ورية  االنب��اء  وكال��ة  عن��ه 
الرس��مية س��انا »بعد التش��اور 
م��ع احلكومة الس��ورية من قبل 
اجلانب��ني الروس��ي وااليراني اتفق 

الضامن��ون على ترتيبات منطقة 
ادلب وبذلك تصبح هذه املنطقة 
ضم��ن مناط��ق تخفي��ف التوتر 

االربع«.
وتاب��ع اجلعفري »نحن في س��وريا 
مع أي مبادرة من شأنها حقن دماء 
الس��وريني وتخفي��ف معاناتهم 

أينما وجدوا«.
من جهت��ه اعلن وف��د الفصائل 
املعارض��ة في تعليقات نش��رها 
مواق��ع  عل��ى  حس��ابات  عل��ى 
االتفاق  التواصل االجتماع��ي »مت 
عل��ى ادراج منطقة خفض رابعة 
تش��مل ادل��ب واجزاء م��ن حلب 

دون  )احمل��رر(  والالذقي��ة  وحم��اة 
التوص��ل الى أي اتف��اق حول آلية 

املراقبة«.
وشدد على انه »لن تتواجد قوات 
االسد او ميليشياته في اي بقعة 
او ج��زء من اج��زاء مناطق خفض 
التصعيد ولن يك��ون لها دور في 

مناطقنا احملررة«.
وخالل جوالت احملادثات الس��ابقة 
في اس��تانا مت االتفاق على اقامة 
اربع مناطق خف��ض تصعيد في 
مناط��ق ادلب وحم��ص والغوطة 
الشرقية قرب دمشق وفي جنوب 

البالد قرب درعا.

ونشرت روسيا بالفعل عناصر من 
العديد  شرطتها العسكرية في 
من هذه املناط��ق ملراقبة االلتزام 

بوقف اطالق النار.
وترك��ز اجتماع��ات اس��تانا على 
االمور العس��كرية في حني تركز 
اجتماع��ات جني��ف ب��ني وف��دي 
املعارض��ة والنظ��ام عل��ى االمور 

السياسية.
وف��ي غض��ون ذلك قال مس��ؤول 
في قوات س��وريا الدميقراطية إن 
طائ��رات روس��ية وقوات س��ورية 
اس��تهدفت قوات��ه املدعومة من 
الواليات املتحدة في محافظة دير 

الزور امس السبت.
وأض��اف أحم��د أبو خول��ة رئيس 
مجلس دير الزور العسكري الذي 
يقات��ل حت��ت ل��واء قوات س��وريا 
الدميقراطية أن الضربات أسفرت 
ع��ن إصاب��ة ثمانية م��ن مقاتلي 
الق��وات الت��ي تض��م جماع��ات 
كردي��ة وعربي��ة حت��ارب تنظي��م 
بقي��ادة  التحال��ف  م��ع  داع��ش 

الواليات املتحدة.
وأش��ار إلى أن الطائرات انطلقت 
من أراض حتت س��يطرة احلكومة 
وقصف��ت مواق��ع عل��ى الضفة 

الشرقية لنهر الفرات.

تعمل على منع »وقوع اشتباكات بين قّوات النظام والمعارضة

اتفاق روسي إيراني تركي على نشر
قوة مراقبين حول محافظة إدلب

تركز اجتماعات 
استانا على االمور 

العسكرية في حين 
تركز اجتماعات 
جنيف بين وفدي 

المعارضة والنظام 
على االمور 

السياسية

نشر قوات من تركيا وموسكو وايران للمراقبة في ادلب

تقـرير
القبض على مشتبه به في تفجير مترو لندن

تيريزا ماي ترفع مستوى التهديد األمني في بالدها إلى الحرجة
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سانت لويس ـ رويترز:
أصي��ب ثمانية من الش��رطة في 
اش��تباكات م��ع متظاهري��ن في 
سانت لويس عندما حتول احتجاج 
س��لمي إلى عنف امس الس��بت 
بع��د أن أصدر قاض بوالية ميزوري 
االول  ام��س  حكم��ا  األميركي��ة 
اجلمع��ة بتبرئة ش��رطي س��ابق 
أبيض في املدين��ة من تهمة قتل 
شاب أسود مشتبه به في قضية 

مخدرات عام 2011.
وبع��د أن ابتعد معظ��م احملتجني 
م��ن  أصغ��ر  مجموع��ة  س��ارت 

»مثيري الشعب« على حد وصف 
الشرطة في حي سكني راق قرب 
منزل رئيس البلدية وس��خروا من 
أفراد الش��رطة الذي��ن وصلوا في 
ب��زي ومع��دات ملكافحة  حافالت 

الشغب.
الغازات  الش��رطة  واس��تخدمت 
واألعي��رة  للدم��وع  املس��يلة 
املطاطية للسيطرة على احلشد 
ف��ي الوق��ت ال��ذي هش��م في��ه 
محتج��ون نوافذ مكتبة ومطعم 
ومنزل وألقوا قوالب طوب وعبوات 
مياه على رجال الش��رطة. وقالت 

الشرطة إنها ألقت القبض على 
13 ش��خصا عل��ى األق��ل. ونقل 
ثالث��ة م��ن أف��راد الش��رطة إلى 

املستشفى.
وقال حاكم مي��زوري إريك جريتنز 
عل��ى تويت��ر »تقاري��ر ع��ن رش��ق 
الش��رطة بالط��وب. ه��ذا لي��س 
احتجاج��ا. إنه��ا جرمي��ة. ندع��م 
ضباطن��ا. ه��ذا عن��ف ال ميك��ن 

التغاضي عنه«.
وكان احل��رس الوطن��ي ف��ي حالة 
تأهب حتس��با لوقوع أعمال عنف 
ودعت الس��لطات إلى الهدوء في 

أعق��اب واقعة تعيد إل��ى األذهان 
أحداثا فج��رت اضطرابات عرقية 
ف��ي ضاحية فيرجس��ون القريبة 
مم��ا أدى إل��ى ظهور حرك��ة )بالك 
اليفز ماتر( أو )حياة السود مهمة( 
2014. وحاول��ت مجموع��ة  ف��ي 
من املتظاهري��ن العبور إلى طريق 
)إنترس��تيت 40( ولكن الش��رطة 
مجموع��ة  وأغلق��ت  منعته��م. 
أخرى تقاطعا باجللوس في الشارع 

ملدة ست دقائق في صمت.
وكان��ت احملكم��ة برأت الش��رطي 
الس��ابق جيسون س��توكلي )36 

عاما( من تهمة القتل من الدرجة 
األولى في واقعة قتل أنتوني المار 

سميث )24 عاما(.
وقال��ت الس��لطات إن��ه مت إطالق 
عل��ى  م��رات  خم��س  الرص��اص 
سميث في سيارته أثناء محاولته 
الفرار من ستوكلي وزميله في 20 
ديس��مبر كان��ون األول عام 2011 
أثناء تتب��ع جرمية تتعلق باخملدرات. 
وق��ال االدع��اء إن��ه كان باإلمكان 
س��ماع ص��وت س��توكلي وه��و 
يق��ول عبر كامي��را فيديو داخلية 
في سيارة الش��رطة إنه سيقتل 

سميث.
أن  احملكم��ة  وثائ��ق  وأوضح��ت 
زميل س��توكلي ال��ذي كان يقود 
سيارة الش��رطة صدمها بسيارة 
وبعد  السيارتان  وتوقفت  سميث 
ذلك اقترب س��توكلي من سيارة 
سميث وفتح النار من مسدسه.

وقال محامو الدفاع إن الش��رطي 
الس��ابق كان يعتقد أن س��ميث 
مسلح وأنه كان يوجد سالح في 
الس��يارة. لكن ممثلي االدعاء قالوا 
إن س��توكلي هو ال��ذي وضع هذا 

السالح.

اشتباكات مع الشرطة في سانت لويس بعد تبرئة شرطي لـ«قتل شاب أسود«

عناصر الشرطة امام متروا في بريطانيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

في وق��ت يتجه فيه الع��راق الى 
التوق��ف كلي��اً ع��ن ح��رق الغاز 
املصاح��ب لعملي��ات اس��تخراج 
النفط قبل نهاية عام 2019، فانه 
يس��عى الى تعزيز ش��ركة نفط 
البصرة بش��ريكتها شركة رويال 
داتش ش��ل من أجل تفعيل الدور 
املن��اط بالش��ركة الوطني��ة في 
مجال استثمار الغاز ورفع انتاجه 

على املستوى القريب. 
الع��راق  وكان��ت ش��ركة »ش��ل 
أعلن��ت،  البت��رول«،  للتطوي��ر 
االس��بوع املاضي، أن وزارة النفط 
وافق��ت عل��ى مقترح الش��ركة 
بالتخلي الودي عن حصة الشركة 
النفط��ي،  مجن��ون  حق��ل  م��ن 
وس��يتم حتديد اجل��دول زمني في 

وقت الحق.
وقال مارك��وس أنتونيني، الرئيس 
التنفيذي لشركات شل بالعراق، 
ان »العراق مهم جملموعة شل، وإن 
ق��رار التخلي ع��ن حصتنا بحقل 
مجنون يتماشى مع ستراتيجية 
ش��ل في العراق وسيس��مح لنا 
عل��ى  وتركي��ز جهودن��ا  بتعزي��ز 
املشاريع األخرى في ملف أعمالنا 
في البلد، والذي لن تتأثر من خالل 

هذا القرار«.
إنني متحمس  انتونين��ي  واضاف 
للعمل م��ع ش��ركائنا العراقيني 
لتقدمي قيمة إضافي��ة للبالد من 
)شركة  املش��ترك  املشروع  خالل 
غ��از البص��رة ومش��روع نب��راس 

للبتروكيماويات(«.
وإذ يعد ملف الغاز من امللفات التي 
تتج��ه وزارة النفط ال��ى تعزيزها 
في س��بيل تنويع مردودات خزانة 
الدول��ة، فان »النتائ��ج املطمئنة 
بهذا اخلصوص«، عل��ى وفق وزارة 
النفط، تدفع ال��ى تغيرات كبيرة 

على املستوى.
الى ذلك، ق��ال وزي��ر النفط جبار 
»الصناع��ة  إن  اللعيب��ي  عل��ي 
النفطية في العراق بلغت مراحل 
متقدمة، وبخاصة مشاريع الغاز، 
حيث حققنا نتائج جيدة«، مبيناً 
أن »م��ع نهاية الع��ام احلالي فإن 
نسبة استثمار الغاز سوف تصل 
الى عتبة %60 من الكمية الكلية 

التي حترق«.
ولف��ت وزير النف��ط الى أن »خالل 
ع��ام 2019، وعل��ى األرج��ح ف��ي 
نهايته، س��وف لن تكون هناك أي 
كمية من الغاز حترق، حيث سوف 
نس��تثمر الغ��از لتحقي��ق موارد 

إضافية«.
وأضاف أن »مشاريع استثمار الغاز 
ميكن أن ترفد االقتص��اد العراقي 

مبلي��ارات ال��دوالرات، ونحن جادون 
في حتقيق ذلك، واس��تغالل الغاز 

املصاحب يحتل لدينا أولوية«.
وأشار الوزير الى أن »الوزارة تعمل 
بصورة متوازية من أجل استثمار 
الغ��از وزي��ادة االنت��اج النفطي«، 
موضحاً أن »مع نهاية العام احلالي 
فإن انتاج العراق من النفط اخلام 
س��وف يصل الى خمسة ماليني 

برميل يومياً«.
وتفي��د التقديرات األولي��ة لوزارة 
النفط بأن العراق ميتلك احتياطياً 
يق��در بنح��و 132 ترلي��ون ق��دم 
مكعب من الغاز، ومبا ان نحو 70% 
من الغاز العراقي هو غاز مصاحب 
الس��تخراج النفط فإن ما يقارب 
700 مليون قدم مكعب منه كان 
يحترق ويهدر بس��بب عدم وجود 

البنية التحتية ملعاجلته. 
ويحل العراق املرتبة احلادية عشر 
ب��ني دول العال��م الغني��ة بالغاز 
الطبيع��ي بع��د كل من روس��يا 
وايران وقطر والسعودية واإلمارات 
وأميركا ونيجريا وفنزويال واجلزائر.

اش��ارات  برغ��م  الع��راق،  لك��ن 
اإلطمئنان تلك، ما زال مس��تورداً 
للغ��از اإليران��ي، فقد ذك��ر املدير 
الوطني��ة  للش��ركة  التنفي��ذي 

االيرانية للغاز حميد رضا عراقي، 
ان ايران س��تبدأ بتصدير نحو 50 
ملي��ون مت��ر مكع��ب م��ن الغاز 

يوميا. 
وق��ال عراقي ف��ي كلم��ة له في 
املعرض الثاني والعشرين للنفط 
والغ��از الذي يقام ف��ي العاصمة 
طه��ران، »اجرين��ا محادث��ات مع 
االج��راءات  حتدي��د  ومت  الع��راق 
املصرفي��ة من اجل البدء بتصدير 
الغ��از ال��ى العراق، حيث س��يتم 
تصدير نحو 50 مليون متر مكعب 
م��ن الغاز يومي��ا«، عل��ى وفق ما 

نقلته وكالة تسنيم االيرانية.
وكان اجلانب��ان االيران��ي والعراقي 
قد وقعا على مذكرة تفاهم حول 
تصدير الغاز االيران��ي الى العراق 
2009، وحتول��ت ه��ذه  ف��ي ع��ام 
املذك��رة فيم��ا بعد ال��ى اتفاقية 
نص��ت على تصدير اي��ران من 20 
حت��ى 25 مليون مت��ر مكعب من 

الغاز الى العراق.
وفي تشرين االول من العام املاضي 
مت التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة ثانية 
بش��أن تصدير الغ��از االيراني الى 
الع��راق ومت االتفاق عل��ى نقل من 
25 حت��ى 40 ملي��ون متر مكعب 
م��ن الغ��از لتأمني وق��ود محطة 

»شط البصرة«.
وكان وزير النفط جب��ار اللعيبي، 
ق��ال، في وق��ت س��ابق، إن »إنتاج 
الطبيع��ي  الغ��از  م��ن  الع��راق 
س��يتضاعف لثالث��ة أمثاله إلى 
1700 مليون ق��دم مكعبة يوميا 
بحل��ول ع��ام 2018 م��ع تنفي��ذ 
الدول��ة العضو في منظمة أوبك 
مشروعات للحد من حرق الغاز«.

وق��ال أم��ام مؤمت��ر للطاق��ة في 
بغ��داد، إن »إنتاج الغاز س��يرتفع 
إل��ى 1400 ملي��ون ق��دم مكعبة 
يوميا في 2017 من 650 ألف قدم 

مكعبة يوميا في 2016«.
وف��ي الع��ام املاض��ي ب��دأ العراق 
تصدي��ر س��وائل الغاز م��ن إنتاج 
ش��ركة غاز البصرة وهي مشروع 
مش��ترك بني ش��ركة غاز اجلنوب 

وشل وميتسوبيشي.
وجتمع الش��ركة الغ��از املصاحب 
لعمليات إنتاج النفط من حقول 
جن��وب الب��الد وتعاجل��ه ليصبح 
وق��ودا حملطات الكهرباء وس��وائل 

وغاز طهي.
وف��ي كان��ون األول املاض��ي قالت 
ش��ركة غ��از اجلنوب إنه��ا تتوقع 
أن يضاع��ف العراق ص��ادرات غاز 
البت��رول املس��ال لثالث��ة أمثالها 

مكثف��ات  ص��ادرات  ومضاعف��ة 
الغ��از لثالث��ة أمثالها ف��ي 2017 
بفضل جمع كميات أكبر منهما 

من حقول النفط اجلنوبية.
وقال��ت إن م��ن املق��رر أن ترتف��ع 
ص��ادرات الغاز الطبيعي املس��ال 
إلى 100 ألف ط��ن هذا العام من 
30 ألف طن في 2016. وسترتفع 
صادرات مكثف��ات الغاز إلى 400 
أل��ف متر مكعب ه��ذا العام من 

200 ألف متر مكعب في 2016.
الطاق��ة  لتقري��ر  وف��ق  وعل��ى 
األميرك��ي يأت��ي الع��راق باملرتبة 
العاش��رة على مس��توى العالم 
من حيث االحتياطات املؤكدة من 
الغاز الطبيع��ي املصاحب والغاز 
املنف��رد، ويتواج��د 70 % منه في 

محافظة البصرة.
وتق��در كميات الغ��از العراقية ب� 
112 تريلي��ون ق��دم مكع��ب، 3/2 
منه��ا متواف��ر م��ع احتياطي��ات 
وجن��وب  كرك��وك  ف��ي  النف��ط 
حقل بن عم��ر، ومجنون، وحلفايا 
ف��ي الناصري��ة، والرميل��ة، وغرب 
القرن��ة والزبي��ر، في ح��ني يوجد 
%20 م��ن احتياطي��ات الغ��از في 
مناط��ق ال يتواج��د فيه��ا حقول 
نف��ط، وهي مركزة في الش��مال، 

بجمبور، وجمجمال، وباي حسن، 
وعجيل، وبابا كركر، وقاسم عمر، 
واملنصوري��ة، وحقل ع��كاس في 

االنبار.
ويعد وجود مثل هذه االحتياطيات 
م��ن الغ��از يرش��حها لثاني اهم 
ث��روة كربوهيدراتي��ة بعد النفط 
يس��تطيع  حي��ث  الب��الد،  ف��ي 
العراق مباش��رة انتاجها ألغراض 
االس��تهالك احمللي أوال، وللتصدير 
الش��مالية  املناف��ذ  عب��ر  ثاني��ا 
الغربي��ة حيث تركي��ا لالنضمام 
إلى خط )نابوكو( عبر انبوب الغاز 

ايران – أوروبا.
الدراس��ة  وهن��اك مش��روع قيد 
توق��ف كليا ه��و مش��روع الغاز 
العرب��ي الذي س��ينقل الغاز من 
حقول أكاس في محافظة األنبار 
عبر سوريا إلى احلدود التركية ومن 
ثم إلى أوروبا، وكل هذه مش��اريع 
مش��اريع  لكنه��ا  اآلن  توقف��ت 
إذا  مس��تقبلية قابلة للتحقيق، 
ما توافرت لذلك خطط مدروسة 
بعناية للتعاون عل��ى اجنازها بني 
املش��تركة ح��ول  املصال��ح  ذوي 
العالم برغ��م الصعوبات واعمال 
العنف العسكري التي تشهدها 

البالد.

أكدت أنها ستتوقف كليًا عن حرق »المصاحب« في 2019

»النفط« تسعى إلى دعم مشاريع الغاز بشراكات عالمية

العراق مهم 
لمجموعة شل، 
وإن قرار التخلي 
عن حصتنا بحقل 
مجنون يتماشى مع 
ستراتيجية شل في 
العراق وسيسمح 
لنا بتعزيز وتركيز 
جهودنا على 
المشاريع األخرى 
في ملف أعمالنا 
في البلد

أحد حقول الغاز في البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت منظمة اوبك، أمس الس��بت، ان س��عر سلة 

أوبك اليومي تتجاوز 53.50 دوالر للبرميل.
وقال��ت املنظمة في بيان صحافي، ان »س��عر س��لة 
أوبك من أربعة عش��ر برميل للخ��ام بلغ 53.63 دوالر 

للبرميل«.
واضافت املنظمة ان »السعر ارتفع عن اليوم )أمس( 
الس��ابق الذي بلغ 52.92 دوالر لليوم الس��ابق، وفقا 

حلسابات أمانة أوبك«.
ال��ى ذل��ك، قالت إلفي��را نابيولين��ا محافظة البنك 
املركزي الروس��ي إنه��ا تعتقد أن أس��عار النفط قد 
تنخف��ض إل��ى 40 دوالرا للبرميل الع��ام القادم من 

مستوياتها احلالية التي تتجاوز 50 دوالرا.
وأضاف��ت خالل إيج��از صحافي أن »ارتف��اع األجور ال 
يغذي التضخم في الوقت احلالي وأن ميزان املعامالت 
اجلارية س��يظل يسجل مس��توى إيجابيا في الفترة 

بني عامي 2018 و2020«.

نيويورك ـ رويترز:
انخفض س��عر الذه��ب بعدما دعت مس��ؤولة في 
البن��ك املركزي األوروبي إلى تقليص برنامج التحفيز 
وإن كان��ت الش��كوك بش��أن املزي��د من الزي��ادة في 
أس��عار الفائ��دة األميركي��ة قلصت اخلس��ائر بعد 
بيان��ات اقتصادية أضعف من التوقعات في الواليات 

املتحدة.
وأصدرت سابني لوتنشليجر عضو مجلس محافظي 
البن��ك املرك��زي األوروبي الدعوة األكث��ر وضوحا من 
أحد صناع سياسات البنك إلى اآلن لتقليص برنامج 

طباعة النقد البالغة قيمته 2.3 تريليون يورو.
ون��زل الذه��ب ف��ي الس��وق الفوري��ة 0.6 باملئة إلى 
1321.88 دوالر لألوقية )األونص��ة(. وانخفض املعدن 
1.8 باملئة منذ بداية األس��بوع متجه��ا لتكبد أكبر 

خسارة أسبوعية منذ أوائل متوز.
ونزل الذهب في تس��وية العق��ود األميركية اآلجلة 
تس��ليم كان��ون األول 0.3 باملئة إل��ى 1325.20 دوالر 

لألوقية.
وقل��ص املعدن األصفر خس��ائره لفت��رة وجيزة بعد 
بيانات أظه��رت هبوط مبيعات التجزئة في الواليات 
املتح��دة على غي��ر املتوقع ف��ي آب وتراج��ع اإلنتاج 

الصناعي للمرة األولى منذ يناير كانون الثاني.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، انخفضت الفضة 
0.8 باملئة إلى 17.61 دوالر لألوقية متجه صوب تكبد 
أول خس��ارة أس��بوعية ف��ي أربعة أس��ابيع. وتراجع 
البالتني واح��دا باملئة إل��ى 969 دوالرا لألوقية بعدما 
المس أدنى مس��توى منذ 16 آب عن��د 959.95 دوالر 

لألوقية. 

لندن ـ رويترز:
هبطت األس��هم األوروبي��ة مع تراج��ع اإلقبال على 
قطاع��ي البن��وك والتعدي��ن اللذي��ن ينطويان على 
قدر أكبر من اخملاطرة بفعل إطالق كوريا الش��مالية 
صاروخ��ا آخ��ر لكن أداء األس��واق األس��بوعي ما زال 
األق��وى منذ متوز. وانخفض املؤش��ر س��توكس 600 
األوروبي ومؤش��ر أس��هم منطقة اليورو س��توكس 
50 بنس��بة 0.3 باملئة بينما هبط املؤشر فايننشال 
تامي��ز 100 البريطان��ي 1.1 باملئ��ة مع ارتف��اع اجلنيه 
االس��ترليني. وخس��ر قطاع البن��وك 0.9 باملئة بعد 

مكاسب استمرت خمسة أيام متتالية.
لكن األسهم األوروبية سجلت أفضل أداء أسبوعي 
في ش��هرين حيث بلغت أعلى مستوى في خمسة 

أسابيع يوم اخلميس.
وقال خبراء لدى بنك جولدمان س��اكس إن األسهم 
األوروبية ما زالت جتتذب مس��تثمرين قلقني بش��أن 
التقييم��ات املرتفع��ة في أماكن أخ��رى مع تدفقات 

قوية من مستثمرين دوليني وأوروبيني.
وفاق��ت أس��هم منطقة الي��ورو في أدائها املؤش��ر 
س��توكس األوس��ع نطاقا منذ بداية الع��ام إلى اآلن 
بالرغم من أن مس��تثمرين يتوقعون أن ارتفاع اليورو 

قد يقلص أرباح الشركات.

سعر سلة أوبك يقترب 
من 45 دوالرًا للبرميل

تراجع الذهب متأثرًا 
بسياسة المركزي األوروبي

بنوك تقود أسهم 
أوروبا للهبوط
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قدم الع��راق على هامش املنت��دى الرابع  
لالعمال والتجارة االملان��ي العراقي ورقة 
رؤي��ة احلكومة العراقية بادارة املش��اريع 
الب��الد،  داخ��ل  واالعم��ال  االس��تثمارية 
واعتماد خطة اعادة االعمار 2017 2027- 

ودعم الفئات االكثر فقرا وهشاشة.  
واكد وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة 
س��لمان اجلميلي في بي��ان صحافي، ان« 
الع��راق قدم ورقة تضم��ن رؤية احلكومة 
ف��ي ادارة واجتاهات االس��تثمار واالعمال 
داخ��ل العراق خالل العق��د املقبل، حيث 
خلص��ت بع��دة اولوي��ات اهمه��ا تعافي 
مواطن��ي املناطق احمل��ررة واعتماد خطة 
اعادة االعمار 2017 2027- ودعم الفئات 
االكث��ر فقرا وهشاش��ة وح��ق النازحني 
بالع��ودة واالندم��اج االجتماع��ي وتعزير 
قدرات الش��باب واحلرص على استكمال 
متطلب��ات التنمية املس��تدامة واهمية 
الش��راكة الدولي��ة والوطني��ة ف��ي حل 
معضالت االقتص��اد والتنمية واالندماج 

في العراق«.

واض��اف، ان« الورق��ة اعتم��دت اخلط��ة 
الوطنية للتنمية ل2018 2022- واهداف 
التنمي��ة املس��تدامة  ل���2030 وكذلك 
اس��تراتيجتي تطوي��ر القط��اع اخل��اص 

والتخفيف عن الفقر« .
واش��ار الى ان »احلكومة من اجل حتقيق 
هذه االولويات حددت املنهجيات اخلاصة 
بذل��ك والقائم��ة على احلوكم��ة واالدارة 
والتنمي��ة االجتماعية واعادة اعمار وبناء 
البنى التحتية وتنمية املوارد االقتصادية 
ومبختلف قطاعاتها وقيادة الدولة خملتلف 
النش��اطات اخلاصة بالتحول االقتصادي 

والتنموي واالجتماعي«.
وبني أن »احلكومة تعتمد ربط خطة اعادة 
االعمار بخطط التنمية الوطنية الثابتة 
واخلمسية والعشرية وحتول االستثمارات 
املتوقفة الى مح��رك لالقتصاد الوطني 
واالصالح االقتصادي بكافة ابعدها املالية 
والنقدي��ة واملصرفية والتجارية والتركيز 
على التنوع والتخلص م��ن االحادية في 
االقتص��اد ودعم وتطوي��ر القطاع اخلاص 
ضمن رؤي��ة س��تراتيجية وخطة وطنية 
شاملة لهذا الغرض اضافة الى تشجيع 
االستثمار االجنبي وتطوير مختلف انواع 

املشاركة مع اجلهات اخلارجية«.
وقدم اجلميلي شكره للحكومة االملانية 
وش��عبها لدعمه��ا الثاب��ت واملس��تمر 
واملتزايد للعراق في حربه ضد االرهاب وفي 
معركت��ه العادة االعم��ار ومبا فيه الدعم 
املادي الذي بل��غ املليار يورو الذي خصص 
للدعم االنس��اني الغاثة واعادة النازحني 
واع��ادة االعم��ار واالس��تقرار اضافة الى 
القرض امليس��ر غير املشروط البالغ 500 
مليون ي��ورو العادة اعم��ار املناطق احملررة 
والذي اطلق في شهر شباط املاضي من 

هذا العام.
وأع��رب الوزي��ر ع��ن تقدي��ره ل�«جه��ود 
احلكوم��ة االملانية الداعم��ة للعراق في 
حربه ض��د االره��اب ومتكينه ف��ي اعادة 

اعمار املناطق احملررة«.
واض��اف اجلميل��ي، ان »الدع��م االملان��ي 
للعراق على املستوى املالي بلغ  مليار يورو 
ُخصص  لدعم الشؤون االنسانية وتوفير 
االس��تقرار لع��ودة النازح��ني ملناطقهم 

وتوفير املواد االغاثية واعادة االعمار«.
وأش��ار إل��ى ان »الق��رض االملان��ي غي��ر 
املش��روط املمنوح للع��راق وقيمته 500 
ملي��ون ي��ورو وج��رى تخصيص��ه إلعادة 

اعمار املناطق احمل��ررة قد مت اطالقه خالل 
شهر شباط من العام احلالي 2017«.

كما لفت املنتدى ال��ى اهتمام احلكومة 
وزي��رة  ومش��اركة  بحض��ور  االملاني��ة 
االقتص��اد والطاق��ة االملاني��ة جللس��ات 
املنت��دى مع كب��ار املس��ؤولني واملمثلني  
للوزارات املعنية ف��ي املانيا حيث قدمت 
خالل جلسات املنتدى ورقة تضمنت رؤية 
احلكومة االملانية للعالقات املس��تقبلية 

النامية واملتطورة مع العراق.  
وم��ن اجلدير بالذكر ان هذا املنتدى بدورته 
العراقي��ة  الس��فارة  نظمت��ه  الرابع��ة 
ف��ي برل��ني بالتع��اون مع غرف��ة التجارة 
والصناع��ة العربية واالملاني��ة وذلك يوم 

14/ ايلول اجلاري.
وحض��ره ع��ن اجلان��ب العراقي م��ع وزير 
التخطيط والتجارة وكالة وزير الكهرباء 
ورئيس هيئة االس��تثمار ورئي��س البنك 
العراق��ي للتج��ارة TBI ورؤس��اء الغرف 
التجاري��ة وعدد كبير من رج��ال االعمال 
واملس��تثمرين والتجار، فضال عن حضور 
االملاني��ة  الش��ركات  كبري��ات  ممثل��ي 
والبولونية  والنمس��اوية  والسويس��رية 

من املهتمني بالسوق العراقي.

تقـرير
مليار يورو حجم الدعم األلماني للعراق 

»التخطيط« تعتمد خطًة لدعم الفئات األكثر فقرًا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال األم��ني العام لغرفة التجارة 
اإليرانية- العراقية ان العراق يعد 

ثاني أكبر وجهة تصدير إليران.
ف��ي  حس��يني  حمي��د  وأش��ار 
تصريح صحاف��ي، الى تصديرما 
قيمته 20 مليون دوالر من السلع 
ال��ى العراق يومي��ا، قائال ان ايران 
ص��درت م��ا يبلغ 12 ملي��ار دوالر 

من السلع خالل األشهر االربعة 
األول��ى من الع��ام االيراني اجلاري 
)ب��دأ ف��ي 21 اذار( بلغ��ت حصة 
العراق من اجمالي ذلك، مليارين 

و600 مليون دوالر.
وأضاف ان "الصادرات االيرانية الي 
العراق تتنوع بني املواد االنشائية 
واملنتج��ات البترولي��ة والزي��وت 

املعدنية واملواد الغذائية".

وأوضح ان السوق العراقية باتت 
ذات أهمية بالغة وفريدة اليران.

من جانبه اكد السفير العراقي 
لدى ايران صالح راجح املوسوي، 
خ��الل اجتم��اع غرف��ة التج��ارة 
املش��تركة ب��ني اي��ران والع��راق 
الذي عقد األسبوع املاضي، اكد 
اس��تعداد بالده للتعاون التجاري 
االس��المية  اجلمهوري��ة  م��ع 

االيراني��ة، منوه��ا مبواق��ف ايران 
املساندة لدول املنطقة.

ودع��ا املوس��وي املس��ؤولني في 
ايران الى انش��اء مع��رض دائمي 
في بالده مب��ا يوفر لرجال االعمال 
التعرف علي  العراقيني امكانية 
الس��لع املطلوبة من دون احلاجة 
ال��ي زي��ارة الدول االخ��رى وحتى 

القدوم الى ايران.

20 مليون دوالر يوميًا صادرات إيران إلى العراق 



د.جان كلوديوس فولكيل

ف��ي 23 يونيو، ص��وت 52 % من الناخبني في 
اس��تفتاء ع��ام بش��أن مس��تقبل اململكة 
املتحدة في االحتاد األوروبي لصالح »اخلروج« 
وبذلك ق��رر املواطنون ف��ي بريطانيا ان ثاني 
اكب��ر اقتصاد في اوروبا )الذي يش��كل 14% 
من اجمالي الناجت القوم��ي لالحتاد( عليه ان 
يودع اهم أسواقه، اذ تصدر اململكة املتحدة 
%44 من منتجاتها وخدماتها الى دول االحتاد 
األوروبي بينما تستورد ما يربو على %50 من 
وارداته��ا من دوله. فعل��ى الرغم من مؤيدي 
اخل��روج احتفل��وا بانتصاره��م اال ان اجلنيه 
اإلس��ترليني فقد كثيراً من قيمته وش��هد 
أس��وأ انخفاض له خالل 31 عاماً، وتعرضت 
االقتص��ادات ف��ي أنح��اء القارة وأس��واقها 
 kharpal/barnato( هائل��ة.  لضغوط 
2016( ويحل��ل ه��ذا البحث األس��باب التي 
دفعت الى ان يصبح اخلروج سيناريو واقعيا، 
ويبحث في االث��ار احملتملة على مس��تقبل 
االحتاد األوروبي. في واقع االمر حتما سيظل 
اخلروج عبئ��ا ثقيال على كواه��ل دول االحتاد 
لس��نوات قادم��ة، فضال ع��ن تكبدها ثمنا 
اقتصاديا باهظا ودخولها معارك سياسية 
وسيستنفد اخلروج كثيرا من طاقات االحتاد 

وسيضعف قوته داخليا وخارجيا.
ومع ذلك يرجح البحث ان مس��تقبل االحتاد 
األوروب��ي ال يعتم��د كثيرا عل��ى التطورات 
في لندن ، بل على تطورات األش��هر املقبلة 
ف��ي برل��ني وباريس اذ جنري خ��الل عام 2017 
انتخابات عامة ورئاس��ية وس��يكون لنجاح 
االح��زاب اليميني��ة املتطرفة والش��عبوية، 
مث��ل اجلبهة الوطني��ة في فرنس��ا، وحزب 
البديل من اجل املانيا في املانيا، انعكاسات 
هائلة على تطورات االحتاد األوروبي فيما بعد. 
وفي حالة حقق هؤالء جناحا كبيرا، ال سيما 
اذا تولو مس��ؤوليات حكومية، فستلوح في 
االفق املزيد م��ن احتماالت التفكك األوروبي 
حي��ث س��تؤثر التوجهات القومي��ة حينئذ 
س��لبا في التطورات السياس��ية، ال سيما 
في اهم دولتني باالحتاد، وهما املانيا وفرنس��ا 
في ظل سيطرة املتشككني، في مستقبل 
االحت��اد عل��ى حكوم��ات الدمن��ارك وبلغاريا 

وبولندا وسلوفاكيا ودول اخرى.

بريطانيا واالحتاد األوروبي ..
عالقة متوترة منذ البداية:

من��ذ بداي��ة إنش��اء الكتل��ة األوروبي��ة في 
اخلمس��ينيات كان ل��دى اململك��ة املتحدة 
عالقات خاصة، ومتس��مة بالتوتر مع االحتاد 
األوروب��ي فف��ي البداية تأسس��ت اجلماعة 
 1952 ع��ام  والصل��ب  للفح��م  األوروبي��ة 
باقت��راح من االدارة الفرنس��ية وحازت فيها 
فرنس��ا دورا قيادي��ا لس��نوات. وكان االم��ر 
صعًبا بالنسبة لبريطانيا خاصة حني شغل 
ش��ارل ديجول منصب رئيس فرنسا )1959-

1969( اذ اس��تعمل ديجول ق��وة الفيتو في 
منع عضوي��ة بريطانيا، ورأى نفس��ه زعيما 
ل«عصبة األمم األوروبية«. وبسبب اخلصومة 
القائم��ة- من��ذ قرن ب��ني اململك��ة املتحدة 
وفرنسا، لم يكن هناك مجال لتعاون أوروبي 

بينهما.
ومن منظور اململكة املتحدة نفسها، شكل 
التع��اون الوثيق مع القارة األوروبية معضلة 
م��ا. اذ ان اململك��ة تعتم��د اعتم��اداً كبيرًا 
وتس��تفيد من عالقته��ا التاريخية اخلاصة 
مع الواليات املتحدة األميركية التي تعد من 
دون ش��ك القوى العظمى الغربية الوحيدة 
الت��ي بزغ��ت ف��ي اعق��اب احل��رب العاملية 
الثانية. ومتيزت سياسة ونستون تشرتشل 
اخلارجية بثالث دوائر ش��هيرة وهي: العالقة 
م��ع دول األطلس��ي والكومنول��ث وأوروب��ا، 
ولذل��ك كانت العالقات اخلارجية بالنس��بة 
للقارة الش��غل الشاغل للكثيرين وقد كان 
ه��ذا عكس ما ت��راه كل من فرنس��ا واملانيا 
على وجه اخلصوص، اذ أعطت حكوماتهما 

أولوية مطلقة لفكرة التكامل األوروبي.
لكن بعد وقت قصير من اس��تقالة ديجول 
ع��ام 1969 وبع��د ان اصبح ج��ورج بومبيدو 
)السياسي الذي يتبنى نظرة اكثر انفتاحا( 
رئيس��ا لفرنسا، س��مح للمملكة املتحدة، 
الى جانب ايرلن��دا والدمنارك باالنضمام الى 
اجلماع��ة األوروبية بعد مفاوض��ات قصيرة 
ع��ام 1973 وم��ع ذل��ك اس��تمرت احلكومة 
البريطاني��ة حت��ت إدارة رئيس ال��وزراء ادوارد 
هي��ث، وكان الش��عب البريطان��ي نفس��ه 
يش��عران بأن بريطاني��ا »غريبة ف��ي اوروبا« 

.)wall2008(
وقلل��ت الرغبة في االس��تفادة من املميزات 

مايبدو-م��ن  لالنضمام-عل��ى  االقتصادي��ة 
هذا الش��عور. لكن مبجرد انضمام اململكة 
املتح��دة، هيم��ن الس��ؤال ع��ن التكلف��ة 
السياس��ية النضمام بريطانيا على حوارات 
الرأي العام. واصر هارولد ويلسون، الذي تولى 
رئاس��ة الوزارة، منذ ع��ام 1974، على اعادة 
التفاوض بش��أن ش��روط عضوية بريطانيا. 
وبالفعل جنح في احلصول على شروط افضل 
 )miller2015( 1975 خالل قمة دبلن ع��ام
واجرى استفتاء عام في وقت الحق من ذلك 
العام بنسبة اقبال %64 صوت فيه %67 من 

الناخبني لصالح عضوية اململكة.
وبالرغم من هذا االس��تفتاء، ظل التشكك 
جت��اه التكام��ل األوروبي، والس��يما مفهوم 
الهيمن��ة األوروبي��ة عل��ى صناع��ة الق��رار 
القومي، هاجس��ا مس��تمرا ل��دى اململكة 
املتحدة. وعرقلت مارجريت ثاتش��ر، رئيسة 
ال��وزراء ع��ن ح��زب احملافظ��ني كل املبادرات 
األوروبية تقريباً، واطلقت عبارتها الشهيرة 
»اريد اس��تعادة أموالي« حت��ى توصلت الى 
تقلي��ص جدي��د ملس��اهمات بريطاني��ا في 

املوازنة األوروبية عام 1984.
وادى س��قوط حائ��ط برل��ني ونهاي��ة احلرب 
الب��اردة ع��ام 1989 ال��ى تغي��ر ج��ذري في 
املوقفني السياس��ي واالقتصادي في اوروبا، 
وضحاها-االع��داء  عش��ية  فتحول-ب��ني 
الس��ابقون في الش��رق الى اصدقاء واعربوا 
عن رغبتهم في ان يعامل��وا ك«دول اوروبية 
متس��اوية«. وجاء رد فعل اجلماعة األوروبية 
في معاهدة ماسترخت )1991-1993( حتدياً 
وجودياً بالنسبة للحكومة البريطانية التي 
كانت في ذلك الوقت حتت قيادة رئيس الوزراء 
البريطاني عن حزب احملافظني، جون ميجور. 
وحتول��ت اجلماعة األوروبية ال��ى احتاد اوروبي 
ش��امل في مجاالت التعاون السياسي الى 
جانب مجال التع��اون االقتصادي التقليدي 
بوجود سياس��ة امنية وخارجية مشتركة، 
وكذل��ك تعاون في مجال الش��ؤن الداخلية 
والقضائية. وعلى الرغم من ان جون ميجور 

نفس��ه أراد وضع بالده في قل��ب اوروبا، فأن 
املفاوضني البريطانيني استمروا في محاولة 
ابق��اء االختصاص��ات السياس��ية لالحت��اد 
األوروب��ي في حده��ا األدنى. وش��هد موقف 
رئي��س ال��وزراء املؤي��د ألوروبا خالفاً ش��ديداً 
داخ��ل ح��زب احملافظني ال��ذي واجه بس��أن 
هذه القضية اش��د أزم��ة داخلية في تاريخ 
احلزب، فانقس��م احل��زب املمزق ب��ني أولئك 
الذي��ن يؤيدون فكرة ان يلعب االحتاد األوروبي 
دورا سياس��يا اكبر، واولئك الذين يعارضون 
الفك��رة. وس��عى احدهما الى تأس��يس او 
االنضمام الى حزب جديد وهو حزب استقالل 
اململك��ة املتحدة ukip وهو ذات احلزب الذي 
حقق جناحا كبيرا ف��ي انتصار حملة اخلروج 

في االستفتاء االخير.
وتس��للت لهجة اكث��ر تأيي��داً ألوروبا داخل 
السياس��ة البريطاني��ة مع تول��ي حكومة 
توني بلير، الذي ش��غل منصب رئيس الوزراء 
عن ح��زب العمال ف��ي الفت��رة 1997 حتى 
2007 وال��ذي ابتكر مفهوم »ح��زب العمال 
اجلديد« وه��ي الفكرة التي تس��تهدف دفع 
األحزاب االشتراكية الى مزيد من املشاركة 
السياس��ية، والتي ظهرت كذلك في املانيا 
حتت قيادة املستشار جيرهارد شرودر )1998-

2005 نيو ميتي(. وايضا في الواليات املتحدة 
االميركي��ة حت��ت ادارة الرئي��س االميرك��ي 
بي��ل كلينت��ون )1993-2001(. ومع ذلك لم 
تل��ق البنود االساس��ية ف��ي عملية تكامل 
االحتاد األوروب��ي. مثل طرح منطق��ة اليورو 
)2002/1999(. او تش��كيل منطقة شنجن 
تأيي��داً كافي��اً ف��ي اململكة املتح��دة برغم 
التأيي��د النس��بي ل��دول االحت��اد األوروب��ي. 
وعندما فكرت حكومات االحتاد األوروبي في 
وضع دس��تور لالحتاد األوروبي في الفترة من 
2000-2005، كان املفوض��ون البريطاني��ون 
عل��ى وجه اخلصوص هم من يرفضون رفضاً 
قاطعاً أي حتس��ينات تتعلق ب«توحيد اوروبا 
اكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى«. اذ قال��وا »ال« 
لرئي��س االحتاد األوروب��ي و«ال« لوزير خارجية 

لالحتاد األوروبي، و«ال« لنش��يد قومي رسمي 
لالحتاد األوروبي، و«ال« بطريقة او بأخرى لكل 
املؤش��رات التي من ش��أنها ان تظهر االحتاد 
nugent/( األوروبي كدولة كامل��ة االركان

.)phinnemore2010:77
وتعد املساحة الوحيدة التي اكد فيها بلير 
على مزيد م��ن التضامن مع الدول األوروبية 
كانت فكرة بلورة سياس��ة دفاعية اوروبية 
مش��تركة. واتف��ق م��ع الرئيس الفرنس��ي 
جاك ش��يراك خالل قمة سان مالو الثنائية 
ع��ام 1998 في تعزي��ز التعاون العس��كري 
البريطان��ي الفرنس��ي، وهي اخلط��وة التي 
لسياس��ة  احلاضن��ة  بات��ت  م��ا  س��رعان 
الش��ئون الدفاعية واالمني��ة األوروبية فيما 

.)lavallee 2010(بعد
وعل��ى الرغم م��ن كل خططه احل��ذرة، ادى 
موق��ف توني بلي��ر املؤي��د لالحت��اد األوروبي 
الى تط��رف اولئك الرافضني ل��ه فمنذ عام 
2004 تع��زز موقف حزب اس��تقالل اململكة 
املتحدة. كذلك حاول حزب احملافظني كذلك 
االس��تفادة من املش��اعر املناهض��ة لالحتاد 
األوروب��ي. وعندم��ا تول��ى ديفي��د كاميرون 
رئاس��ة الوزراء في 2010، خلفا جلوردن براون، 
كان اقل حماس��ا لفك��رة تعزي��ز التكامل 
األوروب��ي، فلم يكن لدى كاميرون أي خيارات 
أخرى غير اللعب بالورق��ة املناهضة لالحتاد 
األوروبي، وه��ذا املوقف ادى ال��ى الوقوع في 
شرك حاسم، عندما وعد بتنظيم استفتاء 
حول مستقبل اململكة املتحدة داخل االحتاد 
األوروب��ي او خارجه في حال��ة اعادة انتخابه 
عام 2015. واعي��د انتخابه بالفعل، وحصل 
حزبه عل��ى اغلبية مطلقة في البرملان.كما 
اعاد التفاوض مباش��رة مع االحت��اد األوروبي 
حول املزي��د من املزاي��ا للمملك��ة املتحدة. 
وانتهت تلك املفاوضات بتحقيق مكاس��ب 
في فبراير booth2016( 2016(. واس��تناداً 
الى تلك املكاس��ب، عقد كاميرون امله في 
ان يضمن اغلبية حاسمة لصالح البقاء في 
اس��تفتاء 23 يوني��و 2016. ومتتلك اململكة 

املتح��دة بالفعل العديد م��ن املزايا اخلاصة 
املضمون��ة. مث��ل انخف��اض مس��اهماتها 
املالي��ة، وكذلك االمتناع عن املش��اركة في 
اخلطط االجتماعية لالحتاد األوروبي والعملة 
املش��تركة وحدود منطقة شنجن. وانتهى 
االس��تفتاء بعد كل ه��ذه املزاي��ا بتصويت 
%51.9 لصال��ح املغ��ادرة، و%48.1 لصال��ح 
البق��اء، وش��كلت ه��ذه النتيج��ة صدمة 
للعديد م��ن املؤيدين لالحت��اد األوروبي داخل 
بريطاني��ا وخارجه��ا، بينم��ا اضط��ر ديفيد 
كامي��رون ال��ذي ع��رض-دون حاج��ة- إجراء 
االس��تفتاء لضمان انتخاب��ه ثانية كرئيس 

للوزراء، استقالته في 13 يوليو 2016.
مفاوض��ات اخل��روج من االحت��اد.. ليس هناك 

مخرج سهل:
وعلى الرغ��م من وضوح نتائج االس��تفتاء، 
م��ا يزال من غير الواضح كيف ميكن تنفيذه 
على ارض الواقع، او ما اذا كان سيدخل حيز 

التنفيذ ام ال.
وتظه��ر أول��ى ص��ور الغموض عن��د اجلانب 
البريطاني بقرار احملكمة العليا في لندن في 
الثالث من نوفمبر 2016 بأن خطوة احلكومة 
تلك حتت��اج ال��ى موافقة مجل��س العموم 
)bowcott 2016(. فعل��ى الرغ��م من ان 
رئيسة الوزراء عن حزب احملافظني، تيريزا ماي، 
صرحت جلياً انها ستس��تعد لهذا »اخلروج 
الصع��ب« من االحتاد األوروب��ي، ويعتقد بأنه 
في وسعها البدء في التفاوض بشأن اخلروج 
بنفسها. لكن الغالبية العظمى في البرملان 
تعارض اخلروج من االحتاد وبات السؤال االهم 
في الوق��ت احلاضر ه��و م��ا اذا كان البرملان 
مضطرًا الى االمتثال لرغبة الش��عب-كما 
عبر عن ذلك-في االس��تفتاء ام ال. ولم يكن 
االستفتاء ملزما من الناحية القانونية. وهو 
ما يعن��ي انه ليس هناك أي التزام مباش��ر، 
س��واء للحكومة او البرمل��ان لتنفيذه. لكن 
من الناحية السياسية سيكون العدول عن 
نتائج االس��تفتاء مبنزلة مخاطرة جسيمة 
وه��و ما يرج��ح زي��ادة املواجهة ب��ني اولئك 

الذين يشككون بالفعل في ان السياسيني 
ال يع��د كونهم نخبة انانية، ال تفكر س��وى 
ف��ي مصاحلها فحس��ب. ومع ذل��ك، يتمتع 
البرملانيون بحرية كاملة في اتخاذ قراراتهم، 
وهو ما ميث��ل معضلة للكثيري��ن منهم. اذ 
س��يجدون انفس��هم في مأزق االختيار بني 

نتائج االستفتاء وقناعاتهم الشخصية.
وهو الشيء ذاته بالنس��بة لرئيسة الوزراء، 
تريزا ماي، التي أصدرت بيانات عديدة تعارض 
فيها اخلروج من االحتاد خالل شغلها منصب 
وزيرة الداخلية، وان لم يكن هذا بكل إخالص 
)euronews 2016(. اال ان��ه يب��دو انه��ا 
مضط��رة ال��ى املضي قدما ف��ي مفاوضات 

اخلروج.
وثم��ة امر آخر يكتنفه الغموض. يتمثل في 
دور لن��دن كمركز مال��ي، وهو م��ا عبر عنه 
عمدتها املنتخب حديثا، صديق خان، عندما 
عارض خطة اخلروج من االحتاد بشدة، وطالب 

مبزايا خاصة للندن. 
 ف��ي ح��ال اصب��ح اخلروج م��ن االحت��اد أمرا 
واقعاً فف��ي لندن صوت نحو %59,9 لصالح 
البق��اء في االحت��اد األوروبي واصب��ح واضحاً 
م��ا اذا كانت لندن س��يمكنها احلفاظ على 
أهميتها للش��ركات املالية العاملية بعدما 
أعلن��ت بالفع��ل بن��وك عدة انها س��تنقل 
مقراتها ال��ى دول االحت��اد األوروبي في حالة 
اخلروج الفعل��ي لبريطانيا م��ن االحتاد فيما 
اعربت باري��س وبروكس��ل وفرانكفورت عن 

ابتهاجها جتاه االمر.
واخيراً ظهرت قضية اس��كتلندا بقوة مرة 
اخ��رى اذا ص��وت %62 م��ن االس��كتلنديني 
ض��د مغادرة االحت��اد واعربت رئيس��ة الوزراء 
االقليمية االس��كتلدنية نيكوال ستروجني 
الى جان��ب البرمل��ان االقليمي الس��كتلندا 
مباش��رة ع��ن رفضهم��ا الواض��ح ملغ��ادرة 
اس��كتلندا االحتاد األوروبي وبالفعل اصدرت 
2016 ب��أن  احملكم��ة العلي��ا ف��ي نوفمب��ر 
اسكتلندا وويلز لهما احلق في تقرير مصير 
عالقتهما باالحتاد األوروبي بنفس��يهما وهو 
مايعني في حد ذاته فيتو على مغادرة االحتاد 
وهي االمكانية التي تتطلب اساساً قانونياً 

في الوقت احلالي.
وبغ��ض النظر عن اخليار الذي س��يتخذ فان 
احلكوم��ة االقليمية واالس��كتلندية تدعو 
صراح��ة الى اجراء اس��تفتاء جديد بش��أن 
استقالل اسكتلندا في حالة اصبح اخلروج 
من االحتاد واقعاً وكان اخر اس��تفتاء في عام 
2014 ج��اءت نتيجته 55.3 % لصالح البقاء 
في اململكة املتحدة لكن الدوافع واالسباب 
تبدل��ت الي��وم وهي ببس��اطة ح��دوث هذا 
بعد تعهد بأن الشروط الرئيسية لعضوية 
اململك��ة املتح��دة س��تبقى كما ه��و دون 
تغيير وهو ماس��وف يتغي��ر بصورة واضحة 
لو خسرت اس��كتلندا عضويتها في االحتاد 
األوروب��ي وهو مايعد مخالف��اً لرغبتها ومع 
ذلك حتى اذا نالت اس��كتلندا اس��تقاللها 
فليس من الواضح ما اذا كان االسكتلنديون 
س��يبقون في االحتاد األوروبي او سيحتاجون 
الى التفاوض على اتفاقية انضمام جديدة.

وحت��ى االن لم تب��دأ احلكوم��ة البريطانية 
مفاوض��ات اخلروج بع��د واش��ارت تريزا ماي 
الى ان ربيع 2017 س��يكون الوقت املناسب 
على االطالق نظ��راً الج��راء انتخابات عامة 
ورئاس��ية ف��ي فرنس��ا )انتخابات رئاس��ية 
ف��ي ابري��ل وانتخاب��ات برملانية ف��ي يونيو( 
واملاني��ا )انتخاب��ات برملاني��ة في س��بتمبر( 
وهولن��دا )انتخاب��ات برملاني��ة ف��ي م��ارس( 
لذلك ستنهمك الدولتان املؤسستان واهم 
عضوي��ن باالحت��اد ف��ي احلم��الت االنتخابية 
وس��كيون م��ن غي��ر الواضح كذل��ك ما اذا 
كان��ت حكوم��ات فرانس��و اوالن��د واجني��ال 
ميركل ومارك وراتيول ستبقى في السلطة 
ولذل��ك س��يكون احلكم��ة االنتظ��ار حتى 
تنته��ي االنتخابات ومن ثم ب��دء املفاوضات 

مع احلكومات املنتخبة حديثاً.
وكذل��ك بالنس��بة لالحت��اد األوروب��ي فثمة 
قضايا عديدة الميكن التنبؤ الكامل مبصيرها 
بع��د فللمرة االولى في تاريخ االحتاد األوروبي 
2009 الس��يما  اتفاقي��ة لش��بونة  تفت��ح 
مادتها رقم 50 الش��هيرة لبح��ث امكانية 
خروج عض��و من االعض��اء وباختصار تنص 
املادة على ان اململكة املتحدة يتعني ان تخبر 
اجمللس األوروبي بش��أن نيتها ملغ��ادرة االحتاد 
وتب��دأ التفاوض خالل م��دة التتجاوز عامني 

مع اجمللس بشأن شروط اخلروج.

* محاضر باملعهد األملاني خلدمات التبادل 
االكادميي)داد(.

وكلي��ة االقتص��اد والعل��وم السياس��ية 
بجامعة القاهرة.

عن مجلة الدميقراطية املصرية
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تسبب تصويت البريطانيين في استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي في اكبر أزمة يشهدها االتحاد في تاريخه القريب. وعلى الرغم 
من عدم وضوح التفصيالت بشأن مفاوضات الخروج ونتائجه الفعلية، ستحتل قضية مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي رأس جدول 
االعمال في بروكسل ولندن، وكذلك لدى مواطني االتحاد األوروبي. وجاء هذا في وقت يصارع فيه االتحاد بالفعل في جبهات 

عديدة، ربما تكون من بينها االزمة االقتصادية في دوله الجنوبية. وصعود األحزاب الشعبوية في العديد من الدول األوروبية، وارتفاع 
عدد الالجئين والمهاجرين من سوريا والمناطق التي مزقتها الحروب، والتطورات غير المستقرة في دول الجوار األوروبي الشرقية 

والجنوبية ويضاف الى هذا كله سيطرة االصوات المناوئة لالتحاد األوروبي االن على خطابات الجماهير في العديد من وسائل االعالم 
والمدونات على االنترنت. ويحلل هذا المقال الصعوبات الحالية التي يواجهها االتحاد األوروبي ويبحث الى أي مدى سيشكل خروج 
بريطانيا-الذي يعد أوضح تجليات المزاج المعادي للبناء األوروبي-مستقبل االتحاد وبعد الفرضيات التي ذهبت الى ان اكبر مشكالت 

االتحاد األوروبي تكمن في سياسات حكوماته الوطنية )وليس في بروكسل نفسها(، ستكون القضية محل البحث هي ما اذا كانت 
االزمة الحالية ستؤدي-حقيقة-الى تقليص التعاون في اوروبا مستقبال، او كما حدث بالفعل في اوقات سابقة اعادة تشكيل البناء 

األوروبي. وأخيرًا يحدد المقال الخطوط العريضة لبعض التداعيات المحتملة لبلدان الشرق االوسط وشمال افريقيا.



يُص��ّوت األكراد، في األس��بوع األخير 
من أيلول اجلاري، على استفتاء لتقرير 
املصير. ومن املُنتظر أن تكون النتيجة 
بنعم خطوة أولى على طريق إنش��اء 
دولة كردية ُمس��تقلة في كردستان 

العراق. 
من حيث املبدأ البقاء في دولة واحدة 
أفضل، ولكن من حي��ث املبدأ، أيضاً، 
حق اجلماع��ة القومية في االنفصال 
وإنش��اء دولة تخصه��ا ال جدال فيه. 
وبقدر ما أرى، ويعنيني، األمر، ال ميكن 

إال أن أكون مع نتيجة االستفتاء.
للموق��ف  قيم��ة  ال  ذل��ك،  وم��ع 
الشخصي ما لم يصدر عن، ويتجلى 
في، س��ياق أع��رض، أي عل��ى خلفية 
واحلساسية  السياسية،  التعقيدات 
»النظرية«،  والتداعي��ات  األخالقي��ة، 
لكل كالم محتمل عن احلق في تقرير 

املصير، في مكان وزمان محددين.
وأّول ما يتصّدر التعقيدات السياسية 
أن دوالً فاعل��ة ف��ي اإلقلي��م، كتركيا 

وإيران، وف��ي كليهما أقلي��ات كردية 
وازنة، تُعادي مش��روع الدولة الكردية 

املُستقلة في كردستان العراق. 
ول��دى القوتني ما يكفي م��ن األوراق، 
عل��ى األرض، وتش��ابك املصال��ح مع 
النف��وذ ف��ي العالق��ات الدولي��ة، ما 
ميكنهم��ا م��ن ترجم��ة الع��داء إلى 

عراقيل وعقبات ال يسهل جتاوزها. 
وثاني ما يتصل بالتعقيدات نفسها 
أن حق األكراد في تقرير املصير رهينة 
في ي��د األميركيني، في املق��ام األّول، 

وفي يد الروس بدرجة أقل.
تاريخ األكراد الطويل حافل بطعنات 
في الظهر م��ن جانب حلف��اء غدروا 
بهم ف��ي أّول منعطف على الطريق. 
واض��ح  غي��ر  األميركي��ني  موق��ف 
حت��ى اآلن، فله��م حس��ابات تركية 
وإيرانية، وال تلوح ف��ي األفق إمكانية 
واقعي��ة النتظار تفاهم��ات أميركية 
� روسية تس��مح بإنشاء دولة كردية 

مستقلة.

تبقى في الس��ياق نفس��ه تعقيدات 
تتصل بس��ورية، وفيه��ا أقلية كردية 
ال يُس��تهان به��ا. ومع ذل��ك، الدولة 
الس��ورية، أو م��ا تبق��ى منه��ا )وهي 
معادي��ة لألكراد( ليس��ت ف��ي وضع 
ميكنها من ممارسة دور العب رئيس أو 
مؤثر، في اجلوار، وحتى على أراضيها. 

وبق��در م��ا يتعّل��ق األم��ر باحلكومة 
املركزي��ة في بغداد، ف��إن تداعيات ما 
بع��د االحت��الل األميرك��ي، مب��ا فيها 
االحتراب الطائف��ي، وحربها املُكلفة 
عل��ى داع��ش، ال تبق��ي الكثي��ر من 
أوراق الق��ّوة ف��ي يدها بال س��ند من، 

وتفاهمات مع، اإليرانيني واألتراك. 
وبالع��ودة إلى احلساس��ية األخالقية 
تب��رز إل��ى الذه��ن حقيق��ة أنن��ا ال 
نستطيع أن نكون مع احلق في تقرير 
املصي��ر في م��كان وضده ف��ي مكان 

آخر. 
أن  كه��ذه  حلساس��ية  وينبغ��ي 
بالنس��بة  خاص��ة  مكان��ة  حتت��ل 

للفلس��طينيني، الذي��ن ُحرموا على 
م��دار عق��ود طويل��ة م��ن احل��ق في 
تقري��ر املصير، ونالوا ما يس��تحقونه 
م��ن تعاط��ف وتضامن لدى أوس��اط 
مختلفة في العالم نتيجة االعتراف 

لهم بحق كهذا. 
وإذا كان ثمة من ضرورة للمقارنة فإن 
األكراد أكثر ش��عوب الشرق األوسط 
شبهاً بالفلسطينيني، هؤالء وأولئك 
ش��عب كام��ل الهوي��ة والصف��ات، 
ولكنه يُحرم من حق العيش في دولة 
تخص��ه.  واملفارق��ة في هذا الش��أن 
إش��ارة بعض العروبيني من منتقدي 
حق األكراد في االنفصال إلى انقسام 
األكراد، وفس��اد إدارته��م الذاتية في 
إقلي��م كردس��تان، وي��رى ه��ؤالء في 
هذي��ن األمرين م��ا ال يؤهلهم لدولة 
مس��تقلة، أو على األقل ينتقص من 

حق كهذا ويبرر تأجيله. 
وهذه، ف��ي الواق��ع، التحفظات التي 
ال ينفك اإلس��رائيليون ع��ن ترديدها 

)ال��كالم ع��ن االنقس��ام ب��ني فت��ح 
وحم��اس، وفس��اد الس��لطة( لتبرير 
إنكاره��م حل��ق الفلس��طينيني ف��ي 

الدولة املستقلة. 
ثمة مسألة إضافية، ذات حساسية 
خاص��ة، وتتمثل في احتم��ال أن جتد 
الدولة الكردية املستقلة نفسها في 
حالة حتالف موضوعي مع إس��رائيل، 
الت��ي أقام��ت جس��وراً وعالق��ات مع 
هيئات وش��خصيات كردية مختلفة 

على مدار عقود مضت. 
ومع ذل��ك، حتى هذا االحتمال، ال يبرر 
التحفظ على حق األك��راد في تقرير 
املصي��ر، بل رمبا ف��ي االعت��راف بحق 
كه��ذا ما يُس��هم في جس��ر الهوة 
بينه��م وبني الع��رب، فه��م جزء من 
العالم العربي، ومكّون من مكّوناته.

وطامل��ا وصلن��ا إل��ى العال��م العربي 
ومكّوناته، أي إلى التداعيات »النظرية« 
حلق األك��راد في تقرير املصير، فلنقل: 
ل��م يكن ألقلي��ة قومية ف��ي العالم 

العرب��ي أن تس��عى لالنفص��ال ل��و 
كانت أيديولوجي��ا القومية العربية، 
ودولها، دميقراطية، تقوم على قاعدة 
التداول السلمي للسلطة، واحلق في 
املواطنة، واملس��اواة فيه��ا، والفصل 
بني الس��لطات، واالعتراف بالتعددية 
والسياس��ية،  واللغوي��ة  الثقافي��ة 
ب��دال م��ن حتوي��ل العروبة إل��ى قناع 
أليديولوجيا فاش��ية معادية للحرية 

واإلنسان.
قيل ف��ي املاضي عن دول��ة القياصرة 
والعالم  الش��عوب«،  إنه��ا »س��جن 
العربي، عل��ى اختالف دوله وأنظمته، 
الديني��ة  لألقلي��ات  كبي��ر  س��جن 
والقومي��ة، وإل��ى هذه وتل��ك تُضاف 
جماع��ة عاب��رة لألدي��ان والقوميات، 
واألل��وان، فال هي ع��رق وال قومية، وال 
طائفة، أعني النساء. فمن احمليط إلى 
اخلليج يوجد أكبر سجن للنساء في 

الكون.
والواقع أن ظروف هذا السجن تدهورت 

إلى حد مخيف ف��ي العقود القليلة 
املاضية، خاصة بعد صعود الدواعش، 
وحتى بع��د تدمير خالفتهم، لن يزول 
تأثيرهم، وَمن يش��بهونهم، في وقت 
قري��ب، فه��م ليس��وا حال��ة طارئة، 
هبط��ت من املري��خ، ب��ل أيديولوجيا 
تبنتها دول، ووّطنتها في مجتمعات، 

وأنفقت عليها مليارات. 
وإذا اس��تمرت احلال على هذا املنوال، 
لن يبق��ى أث��ر لألقليات ف��ي العالم 
العرب��ي في النصف الثان��ي من هذا 
القرن، س��واء بالهج��رة، أو التهجير 
والتطهي��ر، أو االنفص��ال في كيانات 

جديدة.
ومع كل هذا في الذهن، من املُستبعد 
أن تنج��و الدول��ة الكردي��ة إذا قامت، 
وعندما تقوم، من عل��ل بنيوية، ومن 
مي��راث اجتماع��ي وسياس��ي ثقيل 
يعرقل احتمال النظ��ام الدميقراطي. 
ولك��ن هذا كله ال يب��رر التحّفظ، وال 

ينتقص من احلق في تقرير املصير.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

كايالش ساتيارثي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

الحائز على جائزة 
نوبل للسالم، 

والرئيس الفخري 
للمسابقة العالمية 

ضد عمل األطفال 
ومؤسس باشبان 

باتشاو أندوالن

يواجهه��ا  جدي��دة  أزم��ة  كل  م��ع 
العالم، تبدو االختالفات اإلنس��انية 
مس��تعصية للغاي��ة. فق��د أصبح 
الدي��ن والعرق والتاريخ والسياس��ة 
واالقتصاد عبارة عن أدوات للتشويه 
واإلهان��ة. يب��دو أن الن��اس يبتعدون 
ع��ن بعضه��م البع��ض، وال يوج��د 
بل��د ُمحص��ن من اخلطاب املس��بب 

للشقاق. 
ولكن هناك قضية أساس��ية واحدة 
ال تشوبها تناقضات وعليها إجماع: 
الرغب��ة ف��ي احلف��اظ على س��المة 
األطفال. إن حماية الصحة اجلسدية 
والعاطفية والنفسية لألطفال هي 
غري��زة عاملي��ة ال ميك��ن ألي عقي��دة 
وم��ع  قهره��ا.  نظري��ة  أو  مب��دأ  أو 
ذل��ك، وعلى الرغم من ه��ذه الغريزة 
املش��تركة، ما يزال األطفال في كل 
مكان يتعرضون للتهديد. وكثيرا ما 
تتجاهل اجملتمعات االعتداء اجلنسي 
على األطفال بسبب الشرف األسري 

أو اخلوف من العار. ال ميكن للعالم أن 
يبقى صامتا بعد اليوم.

واألرقام مثي��رة للقلق بالفعل. وفقا 
لتقري��ر منظم��ة الصح��ة العاملية 
لع��ام 2016، تع��رض واح��د من كل 
أربع��ة بالغ��ني لإلي��ذاء اجلنس��ي ملا 
كان طفال. وكش��فت دراسة أجرتها 
احلكومة الهندية ف��ي عام 2007 أن 
٪53 من األطفال في الهند يواجهون 
نوعا من أش��كال االعتداء اجلنسي. 
ويعد االجتار بالبش��ر، وخاصة االجتار 
باألطفال، عمال مزدهرا، بأرباح سنوية 
تبل��غ 150 بليون دوالر. وبعبارة أخرى، 
فإن االعتداء اجلنس��ي على األطفال 
هو وباء أخالقي يصيب العالم بأسره 
- وهو ما ال ميكنن��ا هزميته إال عندما 

نتخذ إجراءات حاسمة ضده.
وال ينبغي أن يجبر الضحايا الصغار 
وأس��رهم عل��ى العيش ف��ي صمت 
بينما تتجول احليوانات املفترسة حرة 
طليق��ة بال خوف. وله��ذا انضممُت 

إلى مجموعة متنوع��ة من احلائزين 
على جائ��زة نوبل والق��ادة العامليني 
إلطالق حمل��ة »100 مليون من أجل 
100 ملي��ون« ف��ي ديس��مبر/كانون 
األول 2016. وتتمث��ل إح��دى أهداف 
احلمل��ة في إقناع 100 مليون ش��اب 
في جمي��ع أنح��اء العال��م مبحاربة 
العنف الذي يلحق باألطفال. وكانت 
االس��تجابة كبي��رة حت��ى اآلن؛ وقد 
تعه��د عش��رات اآلالف بالدفاع عن 

األطفال العزل.
لكنن��ي أعتقد أن��ه علينا بذل جهد 
أكبر م��ن ذلك إليقاظ وع��ي العالم 
ح��ول خطورة ه��ذا الش��ر. وفي يوم 
11 س��بتمبر/ أيل��ول، س��وف أذهب 
ف��ي رحل��ة »به��ارات يات��را« )احل��ج 
السياسي(، عبر الهند إلعالن احلرب 
عل��ى االعتداء اجلنس��ي واس��تغالل 
األطفال ف��ي كل مكان. وس��أنتقل 
مع احملامني املتفان��ني واملدافعني عن 
حق��وق الطف��ل م��ن كانياكوماري، 

عل��ى الط��رف اجلنوبي للهن��د، إلى 
عاصم��ة الهند دله��ي. ومن املتوقع 
أن ينضم لي أكثر من عش��رة ماليني 
شخص ماديا وافتراضيا فى مسيرة 
س��تتجاوز 11 ألف كيلومتر / 6353 
ميال / وتصل إلى جميع أنحاء الهند 
ف��ي محاول��ة لرف��ع درج��ة الوع��ي 

العاملي.
قد يقول الس��اخرون إن املسيرات ال 
ميكن أن تغير احملظورات االجتماعية 
الراس��خة. أن��ا أعت��رض. لق��د رأيت 
مباش��رة أن التغيي��ر ممك��ن عندما 

يتحدث الناس عن حقوقهم. 
وفي ع��ام 1998، رافق��ت مجموعة 
من الشباب من جميع أنحاء العالم 
إل��ى مقر منظم��ة العم��ل الدولية 
ف��ي جنيف. حت��دث ه��ؤالء األطفال 
الش��جعان م��ع الق��ادة احلاضري��ن 
في االجتم��اع عن حياته��م املقيدة 
بالسالس��ل كعمال قس��ريني. وقد 
وراء  للس��عي  بحريته��م  طالب��وا 

أحالمه��م. ودع��وا إلى وض��ع قانون 
دولي ضد تش��غيل األطف��ال. وكان 
ذلك تتويجا للمس��يرة العاملية ضد 
عمل األطفال، وانضم إلينا أكثر من 
15 مليون شخص من خالل مسيرة 

نحو 80.000كيلومتر عبر 103 بلدا.
وكانت نتيجة هذه اجلهود املشتركة 
مثيرة وجذرية. وفي غضون عام، أقرت 
منظم��ة العمل الدولي��ة االتفاقية 
182، والت��ي حظرت أس��وأ أش��كال 
عمل األطفال. واليوم صادق 181 بلد 
على االتفاقية وأصدر قوانني محلية 
حتظر هذه املمارسة. وفي عام 1998، 
عندم��ا أطلقن��ا املس��يرة العاملية - 
وس��ط س��خرية مماثلة وبال مباالة - 
أجبر ما يق��رب من 250 مليون طفل 
على العمل في ظروف مروعة. وعلى 
الرغ��م من أنه ال ي��زال هناك الكثير 
مما ينبغي عمل��ه، فقد انخفض هذا 
الع��دد منذ ذلك احل��ني بنحو الثلث، 
وأنا واثق من أننا سنصل إلى الصفر 

في غضون جيل واحد.
لقد حققنا أيضا جناحا في مسيرات 
للحري��ات املدني��ة في الهن��د. وفي 
ع��ام 2001، دع��ت »شيكش��ا ياترا« 
املس��ؤولني  التعلي��م(  )مس��يرة 
احلكومي��ني إلى جعل ح��ق الوصول 
إلى املدرس��ة حقا أساس��يا جلميع 
األطف��ال. واليوم، أضح��ى هذا احلق 
مكرسا في الدس��تور الهندي، كما 
أن االلتحاق باملدارس االبتدائية يكاد 

يكون عامليا.
ويحت��اج العال��م إل��ى جه��د مماثل 
اجلنس��ي على  االعت��داء  ملكافح��ة 
األطف��ال واالجت��ار به��م. وهن��اك ما 
يق��رب م��ن مليون��ي طف��ل ضحايا 
االجت��ار كل ع��ام، مع بي��ع الكثيرين 
في جتارة اجلن��س. ويتعرض الالجئون 
الصغ��ار للخطر بنحو خ��اص. وفي 
ع��ام 2016، أجب��ر ع��دد م��ن الناس 
-أكثر من 65 مليون ش��خص -على 
ترك منازلهم بسبب احلروب األهلية 

واالضطراب��ات األخرى. وعندما يكون 
األطفال مش��ردين، يصبحون عرضة 
لالجتار واالعتداء اجلنس��ي بشدة، مما 
يؤكد ض��رورة التصدي له��ذه اآلفة 

بصرامة.
وعندما نبدأ مس��يرة هذا الش��هر، 
س��نفعل ذل��ك كجن��ود ِس��لميني 
في ح��رب كونية. هدفن��ا هو إعطاء 
ص��وت للضحاي��ا العادي��ني الذين مت 
إسكاتهم بواسطة اخلوف والضغط 
االجتماعي. نح��ن نهدف إلى إيقاظ 
ضمائر الن��اس في كل م��كان، حلث 

اآلخرين على بذل اجلهود.
حفز املهامتا غاندي املاليني من الناس 
املضطهدي��ن م��ن خالل مس��يراته. 
وكذل��ك مارتن لوثر كين��غ. فلنحذو 
حذوهم ولنش��ن حربا إنسانية ضد 
االعتداء اجلنس��ي عل��ى األطفال. إن 
الهند على استعداد للقيام مبسيرة 
مرة أخرى في رحلة أمل وجرأة. ونحن 

ندعو العالم لالنضمام إلينا.

مكافحة االعتداء الجنسي على األطفال
PROJECT
SYNDICATE

ترامب سجين تويتر

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

وجدت في حافظتي رس��الة كنت وجهتها من على س��رير املرض 
قبل س��نوات يوم اغ��ارت فلول بس��راويل ودش��اديش طاليبانية 
قصي��رة ورطانات ديني��ة عجفاء على ش��ارع الكتب واخملطوطات 
وصف��وف الق��راء وطالب��ي العل��م، ش��ارع املتنب��ي.. وحيث وجه 
مثقفون ارتقوا مبس��ؤوليتهم الى موضع احلريق، بني لهب يلتهم 

التاريخ النير وانقاض تتداعى الى اسئلة مدوية..وفيها: 
كيف ميكن لنا ان نتنكر لكم، ايها املثقفون البغداديون الطيبون 
الذين وقفتم مخذولني فوق خراب ش��ارع املتنبي، وانتم تناشدون 
ش��ركاءكم في الثقافة واحلياة »لكي يرفعوا اصواتهم عالية مع 
بغداد التي يحتفظ لها س��فر اإلنس��انية مبوقعها وقيمتها في 

هذا السفر كواحدة من اكبر حواضر التاريخ، ومدن التنوير« ؟.
ه��ل ميكن ان يتنكر احد للوارق��ني البغداديني الذين صنعوا مجد 
شارع املتنبي قبل اكثر من الف عام، واسسوا دور النسخ واالنتاج 
الثقافي الرائد، وس��قط الكثير منهم على يد السلطات، بينهم 
الوراق »مس��اور« وهو الش��اعر الذي هدد باملوت، و«السري الرفاء« 
الذي غرم بنش��ر املمنوعات، و«ابن ابي العوجاء« الذي ُقطع رأسه 
بني العامة، و«ابو عيس��ى« الوراق الذي قضى موتا في الس��جن، 
و«ابي احلس��ن بن لؤلؤ« الثائر، و«مط��ر الوراق« الذي حتدى املنصور 
وهو في القيد، و«ُعالن« الوراق املش��هور بس��الطة اللسان، وهل 
ننس انه حني ُقتل احلالج خش��يت الس��لطات، قبل اي ش��ئ، من 
اصح��اب دور النس��خ والثقاف��ة من وراق��ي بغ��داد فاحضرتهم 
ليتعه��دوا بعدم بيع كتب الداعية الش��هيد وانصاره، فتعهدوا، 

ونكثوا.
 لعل الكثيرين استغربوا مما فعله البرابرة اجلدد في شارع املتنبي 
ومكتبات��ه القدمية، فليس ثمة في هذا الش��ارع قاعدة امريكية 
وال مرك��ز للش��رطة وال مقر لالحزاب او محفل للسياس��يني، بل 
ان��ه لم يكن ليحتك��ر فكرا او تيارا او مدرس��ة، ولم يكن ليوصد 
ابوابه بوجه معرفة او كتاب، لكن الغرابة تزول اذا ما امعن النظر 
في ذلك املشروع البشع الذي تصيغ نصوصه السيارات املفخخة 
واعم��ال قتل املدنيني ونداءات العودة الى الصحراء، مكانا وثقافة 
وموقف��ا، فان حقدهم على دواوين الش��عر ودور النش��ر والثقافة 
الطليق��ة موروثة عمن س��بقهم من كهفي��ني وظالميني وخدم 

طغاة. 
ه��ؤالء واولئك ينتم��ون الى فصيل��ة دم واح��دة، وجميعهم من 
جنس واحد من الغزاة الذين دمروا احلضارات واسالوا دماء االبرياء، 
وحني دكوا ش��ارع املتنب��ي، كحاض��رة ثقافية بغدادي��ة، واحالوا 
مخطوطات��ه وكتبه ودواوين��ه ومجلداته الى له��ب ودخان فقد 
كتبوا بيدهم الفصل االكثر بش��اعة االرتداد، والنسخة املنقحة 

ملشروع الردة.
  اس��مع صوتكم ايها الوراقون الطيب��ون وانتم تطلقون باالمس 
نداءكم اجلليل: » نقف اليوم وس��ط حطام شارع املتنبي ، ونحن 
ندرك قيمة ما ميثله هذا الشارع... وهو مايدركه اإلرهابيون ايضاً، 
ولذلك اس��تهدفوه بش��رورهم .. ال ش��رطي في هذا الش��ارع وال 
حكومة وال احتالل. انه الشارع املأهول بكتب كل الطوائف وامللل 
واألف��كار واالجتاهات وبباعتها ومش��تريها من مختلف البالد، وان 
اس��تهداف ش��ارع املتنبي اس��تهداف للجوهر الثقافي العراقي 

العابر لإلختالفات والهاضم للتنوع والتعدد الشعبي االصيل«. 
 نعم، أصدقائي، ال تصح املس��اومة حني يتعل��ق املوقف بكرامة 
الكلمة، وكما قلتم: »ال ينبغي للمثقفني حيثما كانوا، اإلستمرار 
بالصم��ت ازاء م��ا نتعرض ل��ه وتتعرض له مدينتنا وش��عبنا من 
جرائم، ينبغي ان يرتفع الصوت اإلنساني على اإلختالفات لصالح 

حق اإلنسان في احلياة بال خوف وبال تهديد.
 ارف��ع صوتي. اوقع. وخذوني معكم ال��ى احتفال الكلمة التي ال 

تخاف. 
 ******

ابن ابي احلديد:
.« س��بب حقد اجلالدين على احلج��اج انهم وجدوا في كتبه لفظ 

النور الشعشاني«

الجمعة وكل جمعة..نتذكر 
ما حدث لشارع المتنبي
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الرواد. ويشير »مارس��يلو فيلكاس« إلى 
أنه إس��تطاع قراءة قصة نيازي ))شجى 
طائر(( من خالل رسالة عبدالعزيز ماجد 
املوس��ومة -القصص العربية القصيرة 
وامتامه��ا  مغاليقه��ا  وف��ك  احلديث��ة- 
بقرائته لكتاب -النقد االدبي احلديث في 
العراق- ملؤلف��ه الدكتور أحمد مطلوب. 
ورأي��ت أن أعرض دراس��ة فيل��كاس عن 
مجموعة ني��ازي )أعي��اد( إمنوذجاً ملنهج 
الدراس��ة االكادميية التي نالت ]األمتياز[ 

اذ يقول في تقدميها:
تض��م مجموعة ))أعياد(( إحدى عش��رة 
قص��ة كتبها عبداهلل ني��ازي على مدى 
عشر س��نوات ما بني ١٩٥٢-١٩٦٢م، مع 
مقدمة تنط��وي على الكثير من التأمل 
الذاتي، حيث يضع املؤلف نفس��ه داخل 
إطار النقد بالنسبة للنهج الذي يتبناه 

جيله األدبي.
حتت��وي ))أعي��اد(( عل��ى أربع��ة مح��اور 

متباينة:
١-قصص ذات مضامني سياسية )أعياد( 

و)٢٩ تشرين الثاني ١٩٥٦(.
اجتماعي��ة  مضام��ني  ذات  ٢-قص��ص 
سياس��ية  بأبع��اد  مطعم��ة  ولكنه��ا 
جانبية في الوقت نفسه، متثلها قصتان 
تتعلقان باملس��ألة الكردية ف��ي العراق 

))حمه(( و))الدليل((.
-3قصص موظف��ة لوصف البيئة ومتتاز 
بأس��لوبها الواقعي املتوارث في القصة 
العراقية مثل قصص: درهم، قلق، حسن 

افندي، احلمارة البيضاء.
التحلي��ل  عل��ى  تعتم��د  ٤-قص��ص 
النفسي، وتعتبر امتداداً للقصص التي 
كان املؤلف يق��وم بكتابتها بني  (١٩٤٨-
١٩٥٢(: قتل��ت أخي، االطياف القاس��ية. 
ويالح��ظ ان مجموع��ة )) أعياد(( تش��ير 
-كما يق��ول ))فيل��كاس((_ بوضوح الى 
اجلهود الت��ي يبذلها املؤلف ف��ي انتقاء 
موضوعاته، وتعدد مضامينها، والبحث 
ع��ن تقنيات جدي��دة دون ان يكون هناك 
ارتداد ع��ن نوازعه الضروري��ة األولى في 
تط��وره الش��خصي واالدب��ي، ويضي��ف 

فيلكاس:
وباإلمكان اعتبار )-قلق-و-حسن أفندي-( 
رائعت��ني ومتقنت��ني،.. وف��ي حديثه عن 
قص��ة ))قل��ق(( يوضح لنا املؤل��ف فرادة 
هذه القصة ومغايرتها ملضامني قصصه 
األخرى اذ تكون قصة امرأة، وهذا أمر نادر 

في اعمال عبداهلل نيازي اذ يقول:
هنا االمر يختلف املرأة هنا هي الشخص 
األس��اس والفعال، أما الرجل فهو مجرد 
تابع لها بالرغم من عدم وجود ما مييزها 
عن األخريات، املرأة في )قلق( ال تعرف عن 
الرجل شيئاً ولكن مع ذلك بحاجة إليه، 
وهذا خالف م��ا عودنا عليه في قصصه 
االخرى، حيث نرى الرجل يجهل كل شئ 
عن املراة ولكنه يشعر أنه بحاجة اليها. 
الزم��ن الذي سيس��تغرقه ح��دث )قلق( 
ال يزي��د عل��ى نصف س��اعة ميت��د على 
س��ت صفح��ات/....../ان القصة تش��ير 
ف��ي الواقع الى اجلنس ولك��ن على نحو 
غير مقصود/....../متت��از )قلق( باالقتصاد 
والدقة واالستنباط والقدرة على اإليحاء 
والكثاف��ة... وهك��ذا رأى فيل��كاس هذه 
القص��ة املميزة ضمن نت��اج نيازي الذي 
أت��اح لقارئه فرصة التع��رف على خفايا 
ومالبس��اتها  االجتماعي��ة  العالق��ات 
القرن  وتعقيداتها خ��الل خمس��ينيات 

الغابر، وهو بهذا الكشف فضح ما يدور 
من صراعات وجتاذبات داخل بيوت عائالت 
ذلك الزمن ال بل استطاع نيازي ان يطلق 
املكب��وت واملس��كوت عن��ه، ف��ي قصة 
توفرت له كل ش��روط النج��اح من لغة 
سليمة دالة ومضمون جرئ... وسأنتقل 
الى عرض مجموعة من نتائج الدراس��ة 
الت��ي توصل اليها فيلكاس خالل قرائته 
لتجربة نيازي التي لم تنل اهتماماً نقدياً 
كافياً رغم أهميته وحضوره في املشهد 
الثقافي بفعالية كبيرة. ففي حديثه عن 

االشكال القصصية ل� »نيازي« يقول:
»تنقس��م أعم��ال عب��داهلل ني��ازي من 
حيث الش��كل أو التقني��ة الى طريقني 
رئيس��تني، تعتمد االولى على املونولوج 
الداخلي، فيما تعتمد الثانية على احلوار 

فقط.«
أم��ا حديثه ع��ن لغة ني��ازي القصصية 

فيلخصه بالتالي:
»باإلمكان اعتب��ار موقف عبداهلل نيازي 
من اللغة موقفاً أسلوبياً، فهو يطلقها 
تنساب على سجيتها بحرية تامة، وذلك 

بقصد احلصول على نتائج معينة، سواء 
م��ن حيث االيقاع، أو م��ن حيث الكثافة 
ذات النغم الش��عري، ومن هذا املنطلق 
يتخذ نثره السردي وبناؤه احلواري اجتاهات 
معاكسة...../ واحلوار لدى عبداهلل نيازي 

ثري ومختصر وقصير ومؤثر....« 
واذا م��ا أراد القارئ معرف��ة مكانة نيازي 
ب��ني مجايلي��ه، فالبد م��ن الع��ودة الى 
تفحص املشهد القصصي زمنه، ففيه 
من االسماء الكبيرة التي كتبت القصة 
وساهمت بتكريس حركتها التجديدية 
وصاغ��ت مفاهيمه��ا النقدي��ة الالذعة 
بحس اجتماعي دافعه الوعي السياسي 
وأدوات��ه حرك��ة الن��اس وتطلعاتها الى 
غدها املنشود بعيداً عن وصاية القابعني 
ف��ي جح��ور التخل��ف واجله��ل واألمية. 
وم��ن الغري��ب في حي��اة ني��ازي األدبية، 
ه��و وقوع��ه ضحية ملا كان ميت��از به من 
صدق وعمق، فقد أحلقت به كما يش��ير 
فيل��كاس- هاتان الصفتان ض��رراً بالغاً، 
ذلك ألن املوضوعات الت��ي كان يتناولها 
واالساليب التي ينتهجها لم تكن تتفق 
واالجتاهات التي كانت سائدة آنذاك، فلم 
يلجأ نيازي مطلقاً الى ما كان سائداً من 
اجواء وظواهر، أو يتخذها مادة ملضامينه 
القصصية بالرغم م��ن انها كانت تعد 
مبثابة ضمان��ة أكيدة للش��هرة األدبية، 
النه��ج الثاب��ت والوحيد ال��ذي أعتمده 
الكات��ب العراقي اجلديد ف��ي ذلك احلني، 
هو االجت��اه الذي س��لكه عبدامللك نوري 
ال��ذي أبدع ف��ي هذا املضم��ار على نحو 
أساسي. لقد ساعدت تلك االجواء لكي 
تنسحب اعمال نيازي الى الصف الثاني، 
إالّ أن إص��راره وإميان��ه بالتصدي ملوضوع 

التفرد لم مير مروراً عابراً. 
وفي خامتة هذا اجلهد النقدي الذي بذله 
األس��باني »مارس��يلو فيلكاس« ونقله 
مبهارة ال��ى لغتنا العربية املترجم احلاذق 
»حس��ني نهاب��ة« نكون قد اس��تمتعنا 
مبفردات م��ن تراثنا القصص��ي وأطلعنا 
على جهد مميز وإجناز كبير حققه القاص 

والناقد العراقي عبداهلل نيازي. 
وأخيراً...

ك��م كن��ا لنس��عد أكث��ر لو ترج��م لنا 
تضمنت��ه  م��ا  كل  نهاب��ة«  »حس��ني 
إطروحة فيلكاس التي نالها بامتياز من 
جامع��ة وهران اجلزائري��ة... فهل تتحقق 

االمنيات... هل؟ 

شكر حاجم الصالحي
  

م��ا علي��ك إال ان تبته��ج وأن��َت تُنه��ي 
قراءة م��ا بني يدي��ك، كتاٌب ع��ن القصة 
العراقي��ة يتناول فيه مؤلف��ه ))عبداهلل 
نيازي منوذج��اً((. والكتاب هو جزء مقتطع 
م��ن إطروح��ة دكتوراه لألس��باني األصل 
»مارسيلو فيلكاس« نال عنها ))االمتياز(( 
 )1987( اجلزائري��ة  وه��ران  جامع��ة  م��ن 
وتفض��ل على ق��ّراء العربي��ة بترجمتها 
»حسني نهابة« ونش��رها في كتاب أنيق 
ص��در عن دار اخملت��ار اللبناني��ة. وعبداهلل 
ني��ازي ق��اص عراقي نش��ر أول مجموعة 
قصصية له ع��ام ١٩٤٩م، وآخر اصدار له 
في عام ١٩٧١م، وكانت أول قصة نش��رت 
ل��ه في الصحف احمللية ع��ام ١٩٤٨، وآخر 
قصة نش��رها ع��ام ١٩٦٩، ثم الذ بصمت 
طويل الى ان نش��ر بعد ذلك ثالث قصص 
هي ))وأوشك الغيم ان يبكي(( في مجلة 
»آفاق عربية« ع��ام ١٩٧٦، وقصة ))دمعة 
ف��رح صب��اح العي��د(( ع��ام ١٩٨٠ »آفاق 
عربية« ايضاً، ووّدع قراءه ومحبيه بقصته 
]اجلد واحلفي��د[ في جريدة »القادس��ية« 
البغدادي��ة عام ١٩٨٨، وبهذا يكون نصف 
قرن من الزمن بني أول قصة منشورة آخر 
قص��ة. ومنذ ذلك التاري��خ لم نعد نَعرف 
ش��يئاً عن منجزات��ه القصصية وحياته 
الش��خصية، ولم يس��عفنا عارفوه بأية 
معلوم��ة جتيب عن اس��ئلتنا ه��ذه. ومن 
مفي��د الق��ول إن القاص ني��ازي أصدر ما 
مجموع��ه )٨( ثماني��ة كت��ب، كما كتب 
ونش��ر العديد م��ن القص��ص واملقاالت 
في صحف ومجالت زمان��ه ولم يّضمها 
ف��ي كت��اب. وكان��ت احلصيل��ة الكلي��ة 
إلصدارات��ه: خم��س مجامي��ع قصصية، 
وقصتني طويلت��ني، وكتاباً نقدي��اً يتيماً. 
تناول »مارس��يلو فيلكاس« في إطروحته 
عدداً من الروائيني والقصاصني العراقيني 
والع��رب، وم��ن بني م��ن تن��اول أعمالهم 
القاص والناقد العراقي »عبداهلل نيازي«. 
وقد ش��ملت دراسته اربعاً من مجاميعه 
ه��ي )بقاي��ا ضب��اب(، )أعي��اد(، )الهمس 
املذعور(، وقصته الطويل��ة )أناهيد(. ولم 
يحصل الدارس عل��ى بقية اعماله -كما 
تشير مقدمة الكتاب- ولقد شّكل نيازي 
حضوراً فاعالً في املش��هد الثقافي منذ 
أربعينات القرن املاض��ي، وبهذا يكون قد 
جاء مجاوراً جليل عبدامللك نوري وصحبه 

األدب��اء كحضور، ومنهم الش��اعر أحمد 
الش��هاوي، والكاتب��ة فاطم��ة ناع��وت، 
واملهندس محمد الصاوي رئيس ساقية 

الصاوي.
وأض��اف نصير أن��ه لم يحبذ مناقش��ة 
رس��الته ف��ي إح��دى اجلامع��ات، وحرص 
على إقامة املناقش��ة في اجمللس األعلى 
للثقاف��ة ألنه يع��د اجمللس أح��د منازله 
العزي��زة على قلب��ه، منذ بن��اؤه على يد 
الدكت��ور والناقد الكبي��ر جابر عصفور، 
وهذا احلب هو مادفعه إلقامة املناقش��ة 

على أرضه.
وأش��ار املوس��يقار ش��مة الت��ي حملت 
)االس��لوبية  مهم��ا  عنوان��ا  رس��الته 
للبن��ى  حتليلي��ة  دراس��ة   .. موس��يقيا 
االسلوبية في املوس��يقى ( إلى أن »هذا 
البح��ث يتلخ��ص بأن��ه محاول��ة ألجل 
تطبيق نظرية األس��لوبية في األدب على 
املوسيقى والفنون، ألسباب كثيرة أولها 
وأهمها أن الفنون واملوسيقى خاصة تبرز 
فيها األس��لوبية بطريق��ة أكثر متظهرا 
ووضوح��ا م��ن بقي��ة الفن��ون، وأضيف 
للموس��يقى الرس��م، منطلق��ا م��ن أن 
حاس��تي الس��مع والبصر رمبا تكونا من 

أسرع احلواس عمال في جسد اإلنسان«.
ولفت إلى أن »هذا البحث ليس حصيلة 

قراءة معرفية وحس��ب، وال ينفصل أبدا 
كموض��وع علم��ي ع��ن خبرت��ي اخلاصة 
كمؤلف وعازف ومدرس للموسيقى، هو 
حصيلة جتربة كاملة أيضا ال تفصل بني 
ما هو عقلي وما هو روحي أو بتعبير آخر 

مرتبط بالشعور«.
فيما قال��ت الدكتورة إين��اس عبدالدامي، 
لم اتخيل يوما مناقش��ة العازف الكبير 
نصير شمه في رسالة املاجستير اخلاصة 
ب��ه، مؤكده أن��ه عندم��ا هاتفها وطلب 
منه��ا التواج��د ضم��ن جلنة املناقش��ة، 
وجدت هذا شرفا كبيرا أن تنضم للجنة.

وأضافت إيناس أنها ناقش��ت الكثير من 
رس��ائل املاجس��تير، ولكنها املرة األولى 
التي تشعر انها أمام عمل فني متكامل، 
فاللغة العرببة سليمة وأسلوب الرسالة 
في غاية التكام��ل والروعة، مؤكدة أنها 
عندم��ا قرأت الرس��الة اصابته��ا احليرة 
حول النقاط التي ميكن مناقش��ة نصير 

فيها.
أم��ا الدكتور حس��ني األنصاري املش��رف 
على الرسالة، فقال أن البحث والرسالة 
الت��ي عكف نصير عل��ى اعدادها، تطرق 
ب��اب اجديدا غي��ر تقليدي ف��ي األبحاث 
املوس��يقية.وأكد األنص��اري أن مايلفت 
االنتباه في رس��الة ماجستير نصير هي 

األدوات البحثي��ة الت��ي اعتم��د عليه��ا 
نصي��ر في رحلة اعداده للرس��الة، حيث 
اس��تخدم األط��ر الفلس��فية والفني��ة 
ف��ي املناقش��ة، إضافة إل��ى اختياره إلى 
مناذج موس��يقية متنوعة لإلستش��هاد 
عليه��ا ف��ي فرضياته البحثي��ة، مؤكدا 
أن ماانتج��ه نصير من بح��ث هو إضافة 
علمية كبيرة لتاريخ البحث املوس��يقي، 
ضامًنا االستمتاع واالستفادة ألي مطلع 

وقارئ للرسالة.
فيم��ا قال صالح فضل، رئيس اللجنة، إن 
نصير شمه اس��تخدم إسلوب التهجني 
في خل��ق ابداع وأس��لوب بحث��ي جديد 
في رسالة املاجس��تير اخلاصة به، حيث 
فند االساليب املوسيقية ووضع معايير 
وتعريف��ات له��ا، وكيف انعك��س األدب 
والش��عر وغيره من الفنون على أساليب 
مؤلفي املوس��يقى.وأضاف فضل، أن روح 
الفن��ان واملب��دع لدى نصير اس��تطاعت 
خلق بح��ث متكامل ب��روح مبدعة، غير 
أن��ه وقع ف��ي ع��دة مواضع ل��م ينتهج 
فيها نهج األكادمييني البيروقراطيني في 
البح��ث العلم��ي، وهو طبيع��ي لباحث 
فنان يس��عى خللق جديد بجرأة وجسارة.

وأك��د فض��ل أن كثي��را م��ن اجلامع��ات 
العاملي��ة تتج��اوز الت��درج التقليدي من 

املاجس��تير للدكتوراه، ومتن��ح الدكتوراه 
ملن يستحقها دون احلاجة للحصول على 
املاجستير بش��رط أن تكون لهم أعمال 
ابداعي��ة مته��د لذل��ك، وألن نصير مبدع 
بحق ويحس��ب له هذا البحث اخلالق، بل 
الب��د تقدير اجنازه البحث��ي والنظر جملمع 
اعمال��ه اإلبداعي��ة، لذل��ك اقترح فضل 

منح نصير درجة الدكتوراه مباشرة.
وطبق��ا القت��راح فض��ل، اجتمعت جلنة 
مناقشة الرس��الة، لتحديد موافقتهم 
أو رفضهم للمقترح.. واستمر االجتماع 
لنح��و ١٠ دقائ��ق، قررت اللجن��ة بعدها 

منح درج��ة الدكت��وراه لنصير، وتخطي 
درجة املاجس��تير، ملا خلقه في رس��الته 
م��ن افق جدي��دة تؤهل��ه للحصول على 

الدكتوراه مباشرة.
اجلدير بالذكر أن املوس��يقار نصير شمة 
يستعد وللسنة السادسة على التوالي 
الحي��اء يوم الس��الم العاملي ف��ي احلادي 
والعش��رين من أيلول احلالي في املسرح 
الوطن��ي في بغ��داد مبرافق��ة نخبة من 
اش��هر عازف��ي املوس��يقى ف��ي العالم 
م��ع اط��الق فعالي��ات أخرى حي��ث تقرر 

تخصيص ريع احلفل كامال للنازحني .

عبد العليم البناء

حقق املوسيقار الكبير نصير شمة خرقا 
إبداعيا كبيرا الذي حققه مبدعنا الكبير 
املوس��يقار نصي��ر اخلميس ف��ي القاهرة 
بحصول��ه على الدكت��وراه بع��د ان كان 
مستعدا لنيل املاجس��تير مما شكل هذا 
املنج��ز العلمي واالبداعي اجلديد لش��مة 
حتدي��ا تناغما مع وقع خط��ى االنتصارات 
املتالحق��ة الت��ي الت��ي حققته��ا قواتنا 
املس��لحة ب��كل صنوفها ض��د كل أنواع 

اإلرهاب الداعشي األسود .
فبعد مناقشة طويلة امتدت لنحو ثالث 
س��اعات متواصل��ة، أمع��ن فيه��ا عازف 
الع��ود الكبير والباحث نصير ش��مة، في 
عرض رسالة املاجس��تير اخلاصة به، أمام 
جلنة من كبار املوس��يقيني والنقاد، لتقرر 
اللجنة منحه درجة الدكتوراه مباش��رة، 
وتخطي درجة املاجستير من فرط إبداعه 

في رسالته.
وب��دأت املناقش��ة الت��ي حضره��ا الناقد 
صالح فض��ل رئيًس��ا، والدكتور حس��ني 
األنصاري مش��رًفا، والدكتورة إيناس عبد 
ال��دامي رئيس دار األوبرا، والدكتور زين نصار 
كمناق��ش، إضاف��ة إل��ى مجموع��ة من 

الفصيح ال جمهور له، وبضاعة الش��عر غير 
رائج��ة، ش��كرا له��ذا احلضور، وس��عيد جدا 
بك��م وهذا دليل محبة، وهو وس��ام لي كيف 
ال واحلض��ور مميز وغير مكلف هو ليس حضورا 
نقابيا.. الس��يما وان اجللسة في قاعة فتحت 
حديث��ا، وليس ف��ي مكان اعت��اد احلضور على 

التواجد فيه، ويبدأ مباشرة بقراءة قصيدته:
يا أيها الناس ..من منكم رأى وطني؟؟

أوصافُه: أسمُر اخلدين يشبهني
كنا التقينا على آالم سنبلٍة

كانت تئنُّ .. فلم أجهش ليسمعني
وظلَّ منُه على وجهي صدى قصٍب
وصرت ناياً له في حلظة الشجن !

كنا صغاراً على كفيه.. دميتُه

نحن الصغار ، متى ما شاء يهطلني
وكنت أرسمُه رأساً و أرفعُه

وظلَّ يرسمني أرضاً ليسحقني
فكيف أنزل من رأسي ألبصرني ؟

وكيف يصعُد من أرضي لُيبصرني !
ً وفجأة قال لي اذهب أراك غدا

فداهمت غُدنا شيخوخُة الزمِن .. 
أنتم، نعم أنتم، كم كنت أعرفكم
كم التقينا فهل شاهدمتُ وطني ؟

أوصافُه فاعٌل والنخُل يرفعُه
وحرُف عّلتِه شعٌب بال ثمِن

إضاف��ة الى مجموعة م��ن قصائده جملاميعه 
الش��عرية التي تفاعل معها اجلمهور، وسط 

مباركة واحتفاء من قبل احلضور.

حذام يوسف
 

عل��ى قاع��ة مجيد كال��ري في املنص��ور، كان 
للحض��ور موع��دا م��ع الش��عر، وم��ع اجلمال 
واملدنية، وامس��ية ش��عرية مميزة،بحضور مميز 
من الش��عراء واملثقفني، منهم الدكتور عارف 
الساعدي والشاعر احمد عبد السادة، مع غزل 
بال��ة العود رافق القاصد على ي��د عازف العود 
الفنان بس��ام س��ليم، وهو تلميذ الفنان منير 
بش��ير، فكان الش��عر وكانت املوسيقى، ليبدا 
القاصد بإلقاء كلمة شكر قصيرة قائال فيها:« 
مس��اءكم ش��عر وجمال ومحبة خير ومحبة، 
شكرا لهذا اجلمال ش��كرا لهذه احملبة، يسبق 
الظ��ن دائما والظن هو الس��ائد، بان الش��اعر 

في القصة العراقية.. عبد اهلل نيازي أنموذجًا

غالف الكتاب

باإلمكان اعتبار موقف عبداهلل 
نيازي من اللغة موقفًا 

أسلوبيًا، فهو يطلقها تنساب 
على سجيتها بحرية تامة، 
وذلك بقصد الحصول على 

نتائج معينة، سواء من حيث 
االيقاع، أو من حيث الكثافة 

ذات النغم الشعري، ومن هذا 
المنطلق يتخذ نثره السردي 

وبناؤه الحواري اتجاهات 
معاكسة...../ والحوار لدى 
عبداهلل نيازي ثري ومختصر 

وقصير ومؤثر...

يستعد إلحياء يوم السالم العالمي

الموسيقار نصير شمة طلب الماجستير فحصد الدكتوراه

نصير شمة

وسام علي
  

اللي��ل تلك الزاوية املظلمة التي همس��نا 
فيها لبعضنا البعض

 كان الفجر يد اهلل الفضولية
 وهي تتس��لل من خلف س��تائر جس��دي 

الذي يشبه قطعة موسلني بثقوب اكبر 
لم أمنّ ، كشرشٍف عائم في نهٍر يبحث عن 

عشبة هنا
 وعشبة هناك ليس��تمع لهمس القوارير 

وهي ترنُّ ابتهاجا بشهقاتي .
خلف النافذة املوصدة 

الهيدف��ون  تض��ع  وه��ي  نام��ت  مدين��ة 
مستمعة لنا 

اغنية فاضحة ج��دا ليرددها طفلني بعنادِ 
الوقت 

قب��ل س��اعات كنا جنم��ع انفاس��نا ونحن 

نضحك على الوسائد
 التي حتمل اثر قفزاتنا

 كنا ندعي الهروب
 ل��م تعلمي ان هروب��ِك ناحيتي يبرر ذراعيَّ 

املفتوحتني
 اللتني س��رعان ما سقطتا على صخرتني 

كسيفني تخدرت مقابضهما 
في الصباح أقتفي اثر قبلة

لن يكفيِك ربطي بالوعود إلغراقي كل تلك 
الثواني

 وأنِت تدللني املاء الضاحك على جسدِك .
الوقت الذي ال تسألني عنه ثقيل
 كسلحفاة تعدو الى اسرة املاء .
حني تتعرين أكون كبركٍة راكدة

 تنظُر صوب غيمة جتمعت في اقصى زوايا 
غرفتنا البنفسجية .

ببعضهم��ا  املتيبس��ني تهش��ما  فمين��ا 
كبيضتني ضاعتا في ماء وملح

 ال ته��م النهاي��ة وأنِت تترك��ني اثرا ابيضا 
اينما تذهبني .

األزرق المبلل بأنفاسنا الشاعر حسين القاصد يبحث عن وطن يشبهه
على قاعة مجيد كالري

قصيدةخبر

وسام علي
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بابل - خاص:

 ل��م يكن يوم اجلمع��ة املاضي يوماً 
اعتيادياً، حيث اجتمعت العديد من 
لألحتفال  والناش��طني  الناشطات 
بالش��ابة العاملة نورجان يوس��ف 
حس��ني الت��ي اضط��رت م��ع امها 
وشقيقتها للنزوح من املوصل هرباً 

من املوجة الظالمية لداعش.
لم يك��ن األحتفال به��ذه الصبية 
او تعبي��ر ع��ن  التفات��ة مجامل��ة 
صداقات متكنت م��ن إقامتها فترة 
بقائها في مدينة احللة، إمنا احتفال 
بش��ابة كردي��ة عراقي��ة نزحت مع 
اهله��ا لكنها بإرادة متميزة متكنت 
م��ن تعلم الكتاب��ة بالعربية، خالل 
مكت��ب  ف��ي  بالعم��ل  التحاقه��ا 
مؤسس��ة AMAR اخليري��ة الدولية 
ف��ي احللة مدب��رة لش��ؤون املكتب، 
لتعيل عائلتها التي لم يكن لديها 

اي مورد رزق.
ولم تكتف نورج��ان بالعمل مدبرة 
ف��ي مكت��ب AMAR إمن��ا حرص��ت 
على االلتح��اق بالعديد من الدورات 
تنف��ذه  ال��ذي   INVEST ملش��روع 
الدع��م  توج��ه  ضم��ن   ،AMAR
والش��بان  للش��ابات  والتمك��ني 
باخلبرات املهني��ة والفنية املتعددة 
ليواجهوا اعباء احلياة والتمكن من 
إعالة أنفسهم وعائالتهم وتطوير 
كفاءاتهم، ضم��ن التوجه العلمي 
الصحي��ح القائل »ال تعطي احملتاج 

سمكة، إمنا اعطه شبكة ليصطاد 
ليشبع ويُشبع اخرين«.

وهكذا كانت نورجان واحدة من 724 

ش��ابة وامرأة تعلمن في مؤسسة 
AMAR ف��ي محافظ��ة باب��ل خالل 
املدة م��ن حزي��ران 2016 لغاية متوز 

2017، بجانب 246 شاباً.
ومتكن��ت 607 ش��ابة وام��رأة ايضاً 
م��ن محافظ��ة النج��ف األش��رف 

م��ن النجاح ف��ي دورات متكني املرأة 
والشباب خالل الفترة نفسها، فيما 
كان ع��دد من تخرجوا من الش��بان 

من ه��ذه الدورات ف��ي النجف 254 
شاباً.

والش��بان  الش��ابات  اقب��ال  وكان 
واضح على دورات احلالقة وتصفيف 
الش��عر واحلاسوب واخلياطة وتعلم 
االجنليزي��ة ورعاي��ة الطفول��ة، إلى 
جان��ب احلضانت��ني اللت��ني تقدمان 
العامالت، إضافة  خدمات لألمهات 
إلى متكني بعض الشابات من االملام 
مببادئ حضانة األطف��ال ورعايتهم 
ليتمكن��وا من احلص��ول على فرص 
عم��ل مضاف��ة، لذل��ك تخ��رج من 
دورات التمكني  1831 شابة وشاب 

في احملافظتني.
وكانت مس��ؤولة برامج متكني املرأة 
في مؤسسة AMAR ،السيدة رواق 
فاض��ل س��عيدة بالش��ابة نورجان 
الدورات،  واخلريجني ف��ي  واخلريجات 
مؤك��دة أن ه��ذه الش��ابة الكردية 
االجي��ال  إلرادة  امن��وذج  العراقي��ة 
العراقي��ة الفتي��ة ف��ي مواجه��ة 
مصاعب احلي��اة وكوارثها من خالل 
دع��م اجملتمع إلرادته��ا وتوفير فرص 
عمل الئقة عبر مؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي التي تش��كل AMAR  ،بكل 
تاريخه��ا منذ انتفاض��ة العراقيني 
ع��ام 1991، نهج��اً منظم��اً لدعم 
طم��وح العراقي��ني ف��ي الدفاع عن 
كرامة اإلنس��ان وحقوقه، باألخص 
حقه في التعلم والتمكن للحصول 
على فرص عم��ل افضل مبا يحفظ 
كرامة اإلنس��ان وقدرته على إعالة 

نفسه وعائلته وخدمة اجملتمع.

قصة امرأة لم تسلب داعش كرامتها وإرادتها في حياة الئقة

المثابرة الكردية العراقية »نورجان حسين« تعود إلى ديارها

السيدة رواق فاضل تقدم هدية إلى الشابة نورجان في احتفال توديعها

خريف بغدادي »عدسة: زياد متي«لقطة

شريط ملون
»واتس آب» يتيح سحب الرسائل

يقترب تطبيق التراس��ل الفوري »واتس آب« من إضافة 
ميزة جديدة تتيح للمش��تركني س��حب رس��ائل بعد 
إرس��الها لآلخرين، على وفق ما ذكرت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
 ونقلت الصحيفة عن حساب »WABetaInfo« التقني 
في »تويت��ر« أن »واتس اب« وصل إل��ى مراحل االختبار 

النهائية لهذه امليزة التي ستكون »متاحة قريًبا«.
 Delete for« الت��ي حتم��ل اس��م  وس��تعمل املي��زة 
Everyone« على وفق ش��رطني، هما أال تزيد مدة بعث 
الرس��الة على 5 دقائق فق��ط وأال يكون الطرف الثاني 

قد قرأ الرسالة.
 وس��ترفع هذه امليزة حلظة دخولها حيز التنفيذ احلرج 
عن الكثيرين الذين اكتش��فوا أنهم بعثوا نصوًصا أو 

صورًا عن طريق اخلطأ أو التسرع.
 وس��تكون امليزة اجلديدة ضمن حتدي��ث جديد يطلقه 
»واتساب« على الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي 

»أندرويد« و«أي أو أس«.

علماء يحيون سالحف عمالقة منقرضة
 حاول برنامج للتكاثر في االسر احياء نوع من السالحف 
العمالقة في ارخبيل غاالباغوس االكوادوري كان يظن 
انه اندثر قبل 150 عاما بعد اكتش��اف سالحف قريبة 

منه جينيا.
ويش��مل برنامج التكاثر هذا 32 س��لحفاة من بينها 
19 من نوع »كيلونوديس نيغرا« )سلحفاة غاالباغوس 
العمالقة( وهو سيس��مح »على املدى املتوسط بعودة 
هذه الس��الحف الى جزي��رة فلوريانا« عل��ى ما اوضح 
متنزه غاالباغوس الوطني، ونوع السالحف املستخدم 

في البرنامج مستوطن في اجلزيرة.
وقد اندثرت هذه الس��الحف بس��بب صائ��دي احليتان 
الذين كانوا ينقلونها على منت سفهنهم الستهالكها 
ويعمدون الى التخلص من بعضها على جزيرة ايزابيال 

لتخفيف حمولتهم قبل الوصول الى اعالي البحار.
وعث��ر على انواع م��ع ميزات جينية مماثل��ة على جزيرة 
ايزابيال حيث حلل باحثون من متنزه غاالباغوس الوطني 
ومركز غاالباغوس حلفظ الطبيعة 150 سلحفاة خالل 

مهمات قاموا بها في 2008 و2015.

طفل بريطاني يهدي األميرة كيت
عالًجا لغثيان الحمل

 أه��دى طف��ل صغي��ر م��ن عش��اق العائل��ة املالكة 
البريطانية، األميرة كيت ميدلتون ثمرة أفوكادو كعالج 

طبيعي لغثيان احلمل الصباحي الذي تتعرض له.
وبحس��ب صحيف��ة »ديلي مي��ل« البريطاني��ة، تلقى 
األمير ويليام األفوكادو، من »أرشى ويزر أول« الذي يبلغ 
من ال عمر4 س��نوات، خالل زيارته جملمع مستشفيات 
وحمام س��باحة مبدينة »ليفربول«، بالنيابة عن زوجته 

»كيت« التي عجزت عن احلضور بسبب إجهاد احلمل.
مدرس��ة  مدي��رة  ليهي��ف«  »كريس��تينا  وفس��رت 
»ريفيرسايد« االبتدائية التي يرتادها الصغير »أرشى« 
اختيار الصغير لألفوكادو بأنه طلب من والدته اقتراح 
هدية لألميرة تفيدها عل��ى التعافي من غثيان احلمل 
املرهق، خاص��ة بعد أن تداولت وس��ائل اإلعالم معاناة 

كيت خالل حملها الثالث.
ولم تكن األفوكادو الهدية الوحيدة التي تلقاها وليام 
خالل الزيارة، فقد أهداه طفالن آخران دبني محش��وين 

لطفليه األمير جورج وشقيقته شارلوت.

ان الس��جون الت��ي مت بناؤها في 
السنوات االولى لتشييد مدينة 
بغ��داد، لق��د وجدن��ا ان هنالك 
سجونًا كثيرة مت  تأسيسها في 
هذه الفترة لكن وجدنا ان اشهر 
هذه الس��جون والتي يتم ذكرها 
كثي��راً ف��ي كت��ب التاري��خ هي 
سجن املطبق ،والسجن الشديد 
،وسجن باب الشام وسجن نصر 
بن مالك ،وسجن النساء وسجن 
املطب��ق  ،وس��جن  االس��تخراج 
العباس��ية  الس��جون  اش��هر 
س��جن فيه االمام الكاظم فترة 
، واالم��ام اب��و حنيف��ة النعمان، 
واالمام احمد بن حنبل ،وغيرهم 
كثير ذلك ان املنصور ،باني بغداد 
اخذ بنظر االعتبار انشاء اماكن 
حلجز املتجاوزين على امن الدولة 
العباس��ية من��ذ اول تخطيطه 
ملدين��ة بغ��داد وفي ذل��ك يقول 
اليعقوب��ي عند تعداده س��كك 
بغ��داد ثم س��كة املطبق وفيها 

احلب��س االعظ��م الذي يس��مى 
املطب��ق وثي��ق البن��اء محك��م 
س��جنا  املطب��ق  وكان  الس��ور 
للكثير منهم عبد اهلل بن مروان 
ويعقوب ب��ن اب��ي داود وابراهيم 
بن عائشة وبخشتيوع الطبيب 
واحلالج وهدد اخلليفة املتوكل ان 
من يأتي قبر االمام احلس��ني بعد 
حرثة يتم س��جنه ف��ي املطبق 
وف��ي االضطرابات زم��ن اخلليفة 
املستعني مت كس��ر ابواب سجن 

املطبق وخرج من فيه.
 والسجن الثاني في ذلك العهد 
السجن او احلبس الشديد الذي 
كان مكانه اقطاًعا لعبد اهلل بن 
مالك نزله��ا محمد بن يحي بن 
برم��ك ثم دخلت ف��ي بناء زبيدة 
م��كان  ان  حي��ث  الرش��يد  زوج 
الس��جن ق��رب دور اوالد اخللفاء 
االولني وق��رب دار طاهر عند رأس 
اجلس��ر وبني بعد خالفة االمني، 
وقيل عن هذا الس��جن ان بعض 

االس��رى مت س��جنهم فيه وكان 
للسجن س��ور نصب عليه رأس 
شيخ املتصوفة احلالج وبقي هذا 
الس��جن حتى خالفة املستعني 

اي حتى عام ٣٥٥ هجرية.
 والس��جن االخ��ر ف��ي العه��د 
العباس��ي االول هو س��جن باب 
الش��ام وال��ذي مكان��ه مج��اور 
قطيع��ة الفض��ل بن س��ليمان 
حاج��ب  كان  وق��د  الطوس��ي، 
زم��ن  اس��ماعيل  ب��ن  احلس��ني 
املهتدي أحد نزالء هذا الس��جن 
وبالرغم من كس��ر هذا السجن 
وهروب كثير من املس��اجني فإن 
ابواب��ه مت غلقه��ا، ل��ذا مت الق��اء 
القبض عليهم والس��جن االخر 
س��جن نصر بن مالك الذي كان 
في اجلانب الش��رقي اي الرصافة 
وبعد قتل اثن��ني من قادة الثغور 
ببغ��داد  العام��ة  اجتمع��ت 
بالصراخ والنداء بالنفير وفتحوا 
س��جن نضر بن مال��ك واخرجوا 

من فيه.
للنس��اء  وكان هنال��ك س��جن 
الذي كان في اجلانب االيس��ر اي 
ف��ي الرصافة ويذك��ر الطبري ان 
كثيري��ن حض��روا خ��الل الفتنة 
الت��ي حصل��ت زم��ان اخلليف��ة 
املس��تعني عن��د دار  اب��ن طاهر 
ثم س��اروا الى ًاجلانب الش��رقي 
س��جن  ففتح��وا  اجلس��ر  م��ن 
النس��اء واخرجوا من فيه ولكن 
مت منعه��م م��ن س��جن الرجال 
وذل��ك يعني ان هنال��ك في تلك 
الفترة س��جن للرجال وس��جن 
اخ��ر للنس��اء والس��جن االخير 
ه��و س��جن االس��تخراج اي دار 
االستخراج ذلك ان املنصور كان 
ال يولي احدا ث��م يعزله اال القاه 
في دار خالد البط��ني، الذي كان 
فيستخرج  دجلة  على ش��اطئ 
م��ن املع��زول مااًل ،فم��ا اخذ من 
ش��يء ام��ر به فع��زل وكتب من 

اخذ منه املال . 

السجون في بغداد
طارق حرب

تراثيات

فلوريدا ـ وكاالت: 
بينت دراسة جديدة أن األشخاص 
من مواليد ش��هر ايلول، ميلكون 
فائ��ق القدرة للنج��اح، عن بقية 
األش��ه�ر  موالي��د  اقرانه��م 

األخ�رى.
ووفق��ا ملوق��ع »في ت��ي«، قامت 
جامعات تورونتو وفلوريدا ونورث 
بإجراء دراسة على طالب املدارس 
فلوري��دا  والي��ة  ف��ي  الثانوي��ة 

األميركي��ة، والذي��ن ول��دوا ب��ني 
عامي 1994 و2000.

وأفادت الدراسة بأن الطالب الذين 
ولدوا في ش��هر أيل��ول، ميتلكون 
ثقة أكبر بذاتهم، وترتفع نسبة 
دخولهم إلى اجلامعات، واالبتعاد 
عن الس��جن، ع��ن مواليد بقية 

الشهور.
ووفق��ا للموق��ع، يعود الس��بب 
الرئيس��ي لنجاح مواليد الشهر 

التاس��ع، بس��بب بداية الس��نة 
الدراسية في أغلب الدول بشهر 
أيلول، ما يجعلهم األكبر س��نا 
بني زمالئهم في السنة الدراسية 
نفس��ها ، فيما يكون مواليد آب 
األصغر سنا في العمر الدراسي 

نفسه.
ف��ارق األش��هر يعط��ي الطالب 
نضج��ا أكب��ر ملوالي��د الش��هر 

التاسع.

بيرو ـ وكاالت: 
 اكتشف علماء جيولوجيا نهرا 
جتري به مياه س��اخنة تغلي من 
ش��دة احلرارة، في غابات األمازون 
بالبيرو، والتي تكفي لصنع قدح 
من الشاي أو لطبخ مأكوالت من 

اللحم.
وق��ال الباح��ث أن��دري روزو، إن��ه 
لم يصدق وجود نه��ر مماثل، بادئ 
األمر، ح��ني مت إخباره، لكنه تأكد 

بنفس��ه ح��ني زار امل��كان وق��ام 
مبعاينته.

واستغرب في كتابه املعنون “نهر 
الغلي��ان املغام��رة واالكتش��اف 
ف��ي األم��ازون” كي��ف أن أماكن 
طبيعي��ة مثي��رة كاجمل��رى املائي 
الفريد م��ن نوعه، ظل بعيدا عن 

التناول العلمي.
ويق��ول الباح��ث إن��ه دأب عل��ى 
سماع حكاية مثيرة من جده في 

البيرو حني كان عم��ره ال يتجاوز 
12 سنة، على وفق ما ذكر موقع 

“غيز مودو”.
وتق��ول احلكاي��ة إنه بع��د متكن 
الغ��زاة اإلس��بان م��ن قت��ل آخر 
إمبراطور حلضارة األنكا، استمروا 
غاب��ات  داخ��ل  طريقه��م  ف��ي 
األمازون بحثا ع��ن الذهب، لكن 
قلة منهم فقط اس��تطاعت أن 

تعود.

دراسة: مواليد شهر أيلول
هم »األكثر نجاحًا« 

اكتشاف نهر مياهه حارقة تكفي
إلعداد الشاي أو طبخ الطعام
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القوسالعقربالعذراء

يبدأ عهد جدي��د حيث التغييرات في أوجها. 
رت  أل��م تش��عر أنَّ دورة جدي��دة ب��دأت وحتضَّ
منذ عشر س��نوات؟ إّنها فترة انتقالية حتمل 
مخاضاً قبل أن نبصر النور. تبدو مش��رقاً في 
هذا اليوم وتستقطب اإلعجاب أينما حللت. 

أنظرْ إلى التغيير الكبير احلاصل في العالم. 
قد تناق��ش قضية عامة مع بع��ض األفرقاء 
أو تس��مع بأخبار ملفتة ج��داً في هذا اليوم، 
وت��درك أّننا ننتق��ل إلى عالم آخ��ر بعد فترة 

طويلة من اخملاض التي لم تنتِه بعد.

عزيزي، ل��م ينتِه العالم الي��وم، كما توّقعت 
حض��ارة املايا، إالَّ أنَّ عاملاً جديداً يولد اآلن. في 
هذا اليوم تنقل هواجسك إلى أحدهم وتفكر 
مب��ا أجنزت ط��وال الس��نة. تقيم حس��اباتك 

الت.  وتتعّمق ببعض الصِّ

تفرح بنفسك وتصغي إلى كالم يطربك. 
ميت��دح الن��اس أفضال��ك، تخ��رج ببعض 
العبر. لق��د حان الوقت لك��ي تثبت أّنك 

كنت على حق. 

تزده��ر قدرات��ك اخلاّلق��ة. ال تُق��دم عل��ى 
عملية ش��راء كبي��رة، قد تب��ادر إلى بيع 
بع��ض املقتنيات أو تفّك��ر بالتخّلص من 

بعض املاضي. تهتم بشأن عائلي ملّح. 

ق��د تأتيك مس��اعدة م��ن ِقَب��ل بعض 
ن  األصدقاء. حاوْل أن تبقى برفقة َمن تؤمِّ
لهم وتثق بهم، ال تخاطر وال جتازف. اجلّو 
متأّزم فحافظ على نفسك ومعنوياتك. 

تك��ون على موع��د مع احل��ب والعالقات 
املثم��رة واالختالجات العاطفي��ة احللوة. 
عّبرْ عن نفس��ك وانطلق. قد تس��مع ما 

يرضيك عن أحد األبناء. 

حتّضر نفسك جلديد، تصغي إلى بعض 
األخبار، تبحث مع بعض املقرَّبني، تنقل 
بعض املعلومات وتبدو مضطرباً. انتبه 

ملعنوياتك. 

يناس��ب هذا النه��ار للقيام بعملي��ة إقناع 
واس��عة وكس��ب التأيي��د، والذه��اب نح��و 
مغامرة ش��خصية أو مهنية أو سياس��ية أو 
إعالمية أو ما ش��ابه، فقد تقوم بعملية إجناز 

وحتّقق إبداعاً.

الحوتالجديالدلو

تش��عر أّن األمور تتغّير بشكل سريع، فتعلن 
الكواك��ب ع��ن مش��روع كبي��ر يحّق��ق لك 
الطموح��ات واألح��الم، كأّن الوق��ت قد حان 
لتنطلق محّرراً من القيود. قد تسوء عالقة أو 

تتحّسن حسب تصّرفاتك وسلوكك. 

تنفت��ح على أف��كار واعتب��ارات جديدة، 
وتقفز من فكرة إل��ى فكرة وتتكّيف مع 
اإلعجاب  واملتغيرات. تص��ادف  األوض��اع 

ويحلِّق حولك املعجبون. 

تش��هد على انقالب��ات وتغييرات. ف��ي اجلّو 
أحاديث واهتمامات عامة وجماعية. تس��ود 
احلماس��ة واألش��واق كل األجواء، لكن إّياك 
أن جتازف بش��يء أو تخاط��ر، ألّن املفاجآت قد 

تزعجك واألخبار تهّز بعض استقرارك.
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بغداد ـ فالح الناصر:
يش��ارك رئي��س االحت��اد العراق��ي 
للمبارزة زياد حسن، في اجتماعات 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي 
الت��ي تعق��د ف��ي دول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة يومي 23 و24 من 

شهر تشرين الثاني املقبل.
وبني حس��ن، ان مش��اركة العراق 
س��تكون فرصة جديدة لتنسيق 
العم��ل املش��ترك واحلصول على 
االحت��اد  م��ن  املتواص��ل  الدع��م 
الدول��ي ال��ذي يرأس��ه الروس��ي 
ألشير أس��مانوف، مشيراً إلى ان 
تش��كيلة االحت��اد الدول��ي يضم 
نائب  ابرزه��ا  ش��خصيات عربية، 
رئي��س االحتاد الدولي، املصري ثامر 
العرب��ي، فيم��ا تش��غل اجلزائرية 
فري��ال صال��ح عضوي��ة املكت��ب 
هنال��ك  ان  مؤك��داً  التنفي��ذي، 
تنس��يقاً عالي��اً م��ع اجلميع من 
اجل دعم مس��يرة رياضة املبارزة 
في العراق وحتقيقها لألفضل في 

املشاركات املقبلة.
من جان��ب اخر، انتظ��م منتخب 
الشباب بس��الح السيف العربي 
حت��ت 20 س��نة، ف��ي منافس��ات 
الت��ي  العال��م  كأس  بطول��ة 
انطلق��ت أمس ف��ي إي��ران، وقال 
مدرب منتخب الش��باب باسيف 
العرب��ي، عل��ي محم��د، ان وف��د 
املنتخب ضم 4 العبني هم ) علي 
نعيم وعلي حس��ن عبود ومحمد 

عالء ومحمد فاخر(.
واوض��ح ان الالعبني االربعة الذين 
مت اختياره��م لتمثي��ل العراق في 
إلى سلس��لة  البطولة، خضعوا 

تدريب��ات واختب��ارات م��ع بقي��ة 
الالعب��ني في املعس��كر التدريبي 
الذي ش��هد انتظ��ام 8 مبارزين مت 
اختيار 4 منهم لتمثيل العراق في 

بطولة كأس العالم احلالية.
واض��اف ف��ي اتص��ال هاتفي من 
إي��ران، ان الوفد العراقي وصل أول 
أمس اجلمعة، ويس��عى إلى اثبات 
املنافس��ات بفضل  حضوره ف��ي 
امكان��ات عناص��ر املنتخب الذين 
ميلك��ون طاقات جيدة في س��الح 
الس��يف العرب��ي، منوه��اً إلى ان 
التطلعات كبيرة في حتقيق افضل 
النتائج واعت��الء منصات التتويج 
في البطولة التي يش��ترك فيها 
جنوم العال��م لفئة الش��باب من 
شتى القارات، حيث بدأت تدريبات 
خفيفة حتضيرية للمنافسات ومت 
تهيئ��ة الالعبني بالش��كل اجليد، 
وال س��يما ان املنتخب انتظم في 
معس��كر تدريبي مكثف ضيفته 

قاع��ة املركز التدريب��ي لالحتاد في 
املدين��ة الش��بابية بدع��م احت��اد 
اللعب��ة اس��تمر نح��و 15 يوم��اً، 
ش��هدت وحداته التدريبية حرصا 
ً كبيراً من املبارزين على االنضباط 
امل��الك  بتوجيه��ات  واأللت��زام 
التدريبي بغي��ة حتقيق النجاحات 
في بطول��ة كأس العالم وتأكيد 
جدارة املبارزة العراقية في احملافل 

اخلارجية.
وب��ني ان املب��ارزة العراقية حققت 
العديد م��ن النتائج االيجابية في 
املش��اركات اخلارجية بعد اجلهود 
الكبير ة التي يبذلها احتاد اللعبة 
ودعمه للعناصر الش��بابية التي 
تعلم��ت أساس��يات اللعبة على 
ايدي امل��الكات التدريبية العاملة 
في االحتاد وتدرجت بنحو تصاعدي 
مما اكس��بها الثق��ة والتفوق بعد 
مش��اركات خارجية اقيمت على 

جميع الصعد.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
لالحت��اد  االداري��ة  الهيئ��ة  عق��دت 
العراقي لالعالم الرياضي، اجتماعها 
ال��دوري يوم اخلمي��س املصادف 14-
9-2017 ف��ي مقر االحت��اد في نقابة 
برئاس��ة  العراقي��ني،  الصحفي��ني 
الزمي��ل خال��د جاس��م وبحض��ور 
الزمالء محم��د خلف وعدنان لفتة 
وكاظ��م  عبدالوه��اب  موف��ق  ود. 
الطائ��ي وع��ادل العتاب��ي، وج��رت 
خالل االجتماع مناقش��ة املواضيع 
املطروح��ة عل��ى ج��دول األعم��ال 
وأتخ��اذ الق��رارات الالزمة بش��أنها 

وكما يلي:
موض��وع  مناقش��ة  مت��ت   : أوال   
تش��كيل اللجن��ة النس��وية ف��ي 
االحتاد ملا تشكله الرياضة النسوية 
من اهمي��ة بالغة في رياضتنا، كما 

ان الصحافة الرياضية دفعت بعدد 
من الزميالت ال��ى املكانة املرموقة 
الالئقة بهن، وكان البد من تشكيل 
جلنة خاصة بهن في االحتاد، لذا تقرر 
تش��كيل اللجنة النسوية املكونة 
التميم��ي  نغ��م   : الزمي��الت  م��ن 
والدكتورة عاصفة موسى وسميرة 

الداغستاني.
ثاني��ا: يؤك��د احتادن��ا عل��ى اهمية 
تصنيف الزمالء، كما جرت مناقشة 
املوضوع في االجتماعات السابقة، 
ل��ذا تق��رر عق��د جلس��ة خاص��ة 
لالنته��اء من ه��ذا املوض��وع املهم 
للنش��اطات  الزمالء  تقييم  لغرض 
اخلاصة باالحتاد،وحسب مامت االتفاق 

عليه سابقا.
 ثالثا : جدد االحتاد ايفائه بالتزاماته 
للزمالء وتق��رر قبول الوجبة الثانية 

م��ن الزم��الء ف��ي الهيئ��ة العامة 
لالحت��اد م��ع التاكي��د عل��ى ضرورة 
الدراسية،  بالشهادات  االحتاد  تزويد 
اخلاص��ة  لالختب��ارات  والتهي��وء  
بالنقابة، ومتابع��ة عملية االنتماء 
أو تغيي��ر صف��ة العضوي��ة مبوجب 
الضوابط املوضوعة من قبل نقابة 
والزم��الء  العراقي��ني،  الصحفي��ني 
الذي��ن تق��رر قبولهم ه��م كال من 
: احم��د مط��رود، عم��اد الركاب��ي، 
ع��الء عبد ال��رزاق، باس��م حس��ن 
العذاري، محمد فخري الش��ريفي، 
الس��عد،  س��مير  اجلوران��ي،  اي��اد 
محم��د اخلفاجي، حارث فاروق، منى 
اجلب��وري، به��اء عماد ش��اكر، عمار 
فاروق عب��دول، ماهر حس��ان، واثير 
الشويلي.. واغلق احملضر بعد حتديد 

موعد االجتماع املقبل.

بغداد ـ  نعمه كاظم* 
اوع��ز مدير ع��ام الش��ركة العامة 
عب��د  والوف��ود  املس��افرين  لنق��ل 
أهلل لعيب��ي رئيس ن��ادي املصلحة 
الرياضي بإجراء الوحدات التدريبية 
وقيام املباريات التجريبية مع الفرق 
للدخ��ول  اس��تعدادا  اجلماهيري��ة 
في منافس��ات دوري الدرجة االولى 

للموسم احلالي.
ج��اء ذل��ك خ��الل االجتم��اع الذي 
عقد في مقر الش��ركة الكائن في 
منطق��ة الوزيرية مع رس��ن حمود 
أمني س��ر النادي ومدرب كرة القدم 
الكاب��ن ناصر حس��ني ومس��اعده 
حي��در الس��يد وعدد م��ن الالعبني 

وأك��د لعيبي عل��ى تق��دمي الدعم 
امل��ادي واملعن��وي م��ن أج��ل حتفيز 
اإلداري��ة  امل��الكات  ل��دى  الق��درات 
والفنية ملواصلة مشوارها الرياضي 

الذي تطمح له إدارة الشركة ومتثيل 
األخيرة في احملافل الرياضية.

* إعالم النادي
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إلغاء استثناءات 
الهيئات اإلدارية

إعادة العمل بملعب 
الكوت األولمبي

الخميس.. كرنفال تنس 
بغداد للفئات العمرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة الش��باب والرياضة الغ��اء القرارات اخلاصة 
باالس��تثناءات املمنوح��ة للهيئات االدارية من ش��رط 

الشهادة املنصوص عليه بقانون انتخابات االندية.
وجاء القرار اس��تنادا الى قان��ون االندية الرياضية رقم 
18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 وعطفا 
على ق��رارات محكم��ة التمييز التي نصت ب��ان وزارة 
الش��باب والرياض��ة ليس له��ا احلق بالتدخ��ل بعمل 

الهيئات االدارية لالندية الرياضية.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان انه 
س��يتم اعادة العمل بلمعب الك��وت االوملبي اليوم 

االحد، بعد حل جميع املشاكل املتعلقة باملشروع.
وقال عبطان خالل اجتماع له مع الش��ركة املنفذة 
للمش��روع، ان ال��وزارة بذل��ت جهودا كبي��رة العادة 
العم��ل مبلعب الك��وت االوملب��ي واجنازه بالس��رعة 
املمكنة والسيما ان رياضي وشباب احملافظة صبروا 
كثي��را بع��د التأخير ال��ذي حصل، ونطم��ح افتتاح 

امللعب في االشهر االولى من العام املقبل.
واضاف ان افتتاح ملع��ب الكوت ميثل اضافة كبيرة 
للمنشآت الرياضية التي افتتحتها الوزارة والسيما 
ان محافظة واسط ال متتلك سوى هذا امللعب الذي 
يعتب��ر من املالع��ب املتطورة واملطابق��ة ملواصفات 

االحتاد الدولي لكرة القدم ) الفيفا (.

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
تش��هد مالعب التنس في ملعب الش��عب الدولي 
كرنفال كبي��را ينظمه االحت��اد العراقي للتنس فرع 
بغ��داد بالتعاون مع االحتاد العراق��ي املركزي للتنس 
وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم اخلميس املقبل.
 اعلنت ذلك الدكتورة بيداء كيالن رئيسة احتاد بغداد، 
واضافت ان الكرنفال الذي يقيمه احتاد بغداد يشهد 
بطوالت للفئات العمرية لكال اجلنس��ني اضافة الى 
احتفالية لالعب��ني الذين حصلوا على املراكز االولى 
من بغداد في بطوالت االحتاد وقد توزعت اللجان كل 

حسب اختصاصه. 

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

عشق آباد ـ رحيم الدراجي*

تنطلق، اليوم االحد، منافسات دورة 
االلعاب االسيوية للصاالت املغلقة 
بنس��ختها اخلامس��ة في عاصمة 
اباد، وتستمر  تركمانستان عش��ق 
لغاية ال�27 من شهر ايلول اجلاري .
هذا ورفع، اول امس اجلمعة، العلم 
الوطني  النش��يد  العراقي وع��زف 
وس��ط حض��ور  العراق��ي  للوف��د 
حكوم��ي وجماهيري، حي��ث تبادل 
رئي��س البعث��ة العراقي��ة جمي��ل 
العبادي ومس��ؤول الدورة املنظمة 

الهدايا التذكارية .
فيم��ا مت امس الس��بت افتتاح دورة 
االلعاب االسيوية للصاالت املغلقة 
بحف��ل كبي��ر اقي��م ف��ي امللع��ب 
الرئيسي للقرية االوملبية، اذ يترقب 
اجلمي��ع فق��رات ه��ذا الكرنفال ملا 
ش��هدناه من حتضير مميز الميكن ان 
يوص��ف من خالل البني��ة التحتية 
لهذه القرية الرياضية اجلديدة التي 
شدت انتباه جميع من وصل اليها 

من الدول االسيوية .
ومتنى رئيس البعثة جميل العبادي 
جلميع العب��ي منتخباتنا الوطنية 
التوفيق وحتقيق ما جئنا من اجله 
أال وه��و الوق��وف عل��ى منص��ات 
اللجن��ة  وان  ، الس��يما  التتوي��ج 
االوملبية وضعت الثقة بكم وانتم 

اهل للثقة التي منحت اليكم .
 عل��ى صعيد متص��ل، اكد مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي للم��واي ت��اي، 

مصطفى جب��ار عل��ك؛ ان العبي 
املنتخب قادرون على حتقيق االجناز 
في ه��ذا احملفل االس��يوي الكبير. 
مبين��ا: ان لن��ا مواجه��ات كثي��رة 
س��ابقا مع اغلب الدول املشاركة 

االس��يوية  االلع��اب  دورة  ف��ي 
للص��االت املغلق��ة، ونع��رف اي��ن 
تكم��ن نقاط الضعف والقوة لدى 
املنتخب��ات اخلصم على الرغم من 
قوته��ا، ولك��ن هذا ل��ن مينحنا اال 

االصرار والعزمية لتحقيق االوسمة 
املتنوعة .

فيم��ا كش��فت العب��ة منتخبنا 
الوطني للجوجيتسو، عشتار، عن: 
انها جاءت للتويج باملعدن النفيس 

الغي��ر، ولديه��ا العزمي��ة واالصرار 
لطرح منافساتها والتفوق عليهن 
ملا تتمتع به من حتضير عال ميكنها 
من اثب��ات الوجود ف��ي هذا احملفل 

االسيوي الرائع .

م��ن جانبه، اك��د الع��ب املنتخب 
الوطن��ي للقف��ز بالزان��ة، منتظر 
فال��ح، عزمه حتقيق اجناز اس��يوي 
يض��اف الى س��جله الش��خصي، 
السيما انه س��يخوض منافسات 
عالية املس��توى م��ع العبي القارة 
الصفراء. مش��يرا الى: ان س��عيه 
مينح��ه  اجن��از  لتحقي��ق  الكبي��ر 
الوقوف على منصة التتويج وهذا 
ما يطمح  اليه بس��بب استعداده 
العالي وثقته الكبيرة بإمكانياته.

يذك��ر ان رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقي��ة الكاب��ن رعد 
حمودي قد وصل، اول امس اجلمعة، 
مبعية االمني العام حيدر اجلميلي، 
ال��ى العاصمة عش��ق اباد حلضور 
منافس��ات دورة االلعاب االسيوية 
بنس��ختها  املغلق��ة  للص��االت 

اخلامسة .
والننس��ى الدور الكبير الذي يقوم 
ب��ه الوف��د االداري للبعثة، املتمثل 
بالس��ادة يوسف خوش��ابا واحمد 
صب��ري وهيث��م عبد احلمي��د، في 
س��بيل توفي��ر جمي��ع متطلبات 
النجاح لالعبي ومدربي املنتخبات 
للزم��الء  وكذل��ك  الوطني��ة، 
االعالميني بش��كل مهني ومثالي 
بغية خلق االجواء واملناخات املميزة 
لغ��رض اجناح املش��اركة العراقية 
التي نريدها جميعا ان تليق بإسم 
وس��معة الرياض��ة العراقي��ة في 

قارة اسيا.

* إعالم اللجنة االوملبية

تركمانستان تضّيف الحدث القاري بنسخته الخامسة 

اليوم.. بدء دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت المغلقة 
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الوفد العراقي في تركمانستان

شباب السيف العربي

دعم لنادي املصلحة

موسكو ـ وكاالت:

قال االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 
أول أم��س، إنَّ اجلماهير طلبت أكثر من 
500 أل��ف تذك��رة حلض��ور مباريات في 
مونديال روسيا 2018، خالل اليوم األول 

من عملية طرح التذاكر للبيع.
وأوضح الفيف��ا، في بي��ان أنَّ اجلماهير 
الروس��ية، كان��ت األكثر طلًب��ا في أول 
24 ساعة من املبيعات، تلتها اجلماهير 
والبرازيلية،  واألرجنتينية،  املكسيكية، 
والصينية، واألمريكي��ة، والكولومبية، 
واألملاني��ة، واإلجنليزي��ة«.. ومتَّ طلب أكثر 
من 50 ألف تذكرة للنهائي الذي سيقام 
في 15 متوز عل��ى ملعب لوجنيكي في 

موسكو الذي أعيد جتديده.
وطلبت اجلماهير، نح��و 40 ألف تذكرة 
ملباراة االفتتاح التي س��تقام أيًضا على 
ملعب لوجنيك��ي.. وقال االحتاد الدولي 
للعبة، إنَّ التذاكر س��تباع عبر موقعه 
على اإلنترنت على مرحلتني، وسيجري 
بعده��ا بيع التذاكر قبل وقت قليل من 

انطالق النهائيات.
وتت��راوح أس��عار التذاك��ر م��ا بني 105 
دوالرات ألقله��ا س��عرًا، واخلاص��ة بدور 

1100 دوالر ألغل��ى  اجملموع��ات وحت��ى 
املقاع��د في املب��اراة النهائي��ة.. وميكن 
للمشجعني طلب تذاكر ملباراة واحدة، 
أو مللعب محدد، أو طلب التذاكر اخلاصة 
مبنتخ��ب معني، خالل تلك املرحلة وفًقا 

الختيارهم.
وسيتم إبالغ أي ش��خص تقدم بطلب 
بقب��ول أو رفض طلبه بحل��ول يوم 16 
تش��رين الثاني.. وتنتهي املرحلة األولى 
ف��ي الفت��رة م��ا ب��ني 16، و28 نوفمبر، 
وس��يتم فيها تخصيص التذاكر وفًقا 
لقاع��دة أس��بقية التق��دم بطلب��ات 

احلجز.
فت��م  للبي��ع،  الثاني��ة  املرحل��ة  أم��ا 
تقسيمها أيًضا على فترتني. األولى من 
5 كان��ون األول 2017، وحت��ى 31 كانون 
الثاني 2018، على أن يتم توزيع حصص 
التذاكر وفًقا لقرعة عشوائية.. وخالل 
الفت��رة ما بني 13 آذار، وحتى 3 نيس��ان 
س��تكون التذاك��ر متاح��ة بأس��بقية 

احلجز.
كما س��تكون هن��اك »فرص��ة أخيرة« 
للش��راء في الفترة ما بني 18 نيس��ان، 
و15 متوز حيث موعد املب��اراة النهائية، 

وستكون وفًقا ألسبقية احلجز.
وذك��ر الفيف��ا أن هن��اك 3 فئ��ات م��ن 

التذاك��ر، س��تكون متاحة وس��تكون 
الفئة األولى هي األغلى سعرًا.

وس��تتراوح تكلف��ة أرخص فئ��ة، وهي 

105 دوالرات  الفئ��ة الثالث��ة م��ا ب��ني 
للمب��اراة في دور اجملموع��ات وصوال إلى 
175 دوالرًا للمب��اراة ف��ي دور الثماني��ة، 

للمب��اراة  دوالرًا   455 مببل��غ  وانته��اء 
النهائية.. وستتراوح تكلفة املقعد في 
الفئ��ة األولى ما بني 550 دوالرا للمباراة 

في دور اجملموعات وصوال إلى 1100 دوالر 
للنهائي.

وأش��ار الفيفا إلى أن هن��اك فئة رابعة 
س��تكون مخصصة للمواطنني الروس 
بسعر مخفض يتراوح ما بني 1280 روبل 
)22.19 دوالرًا( ملب��اراة في دور اجملموعات 
إل��ى 7040 روبل للمب��اراة النهائية. ومت 
اتباع نف��س النه��ج ف��ي البرازيل عام 

.2014
وس��يحتاج كاف��ة املش��جعني الذي��ن 
س��يحضرون املباريات للتق��دم بطلب 
للحص��ول على بطاقة هوية رس��مية 
الس��لطات  لطل��ب  وفًق��ا  مجاني��ة 
الروس��ية.. وتتضم��ن ه��ذه البطاق��ة 
بعض املمي��زات مثل تأش��يرة مجانية 
لدخ��ول روس��يا، واس��تخدام وس��ائل 
النقل مجانًا في أيام املباريات.. وستقام 
مباريات كأس العالم في 12 ملعًبا عبر 
11 مدينة روس��ية ،من بينها موسكو، 

وسان بطرسبرج، وسوتشي ، وكازان.
هذا وأعلن��ت جلنة املس��ابقات باالحتاد 
الدولي لكرة القدم، أنَّ تصنيف الفيفا 
لش��هر تش��رين األول املقبل، سُيحدد 
املنتخبات الس��بعة التي ستكون إلى 
جان��ب روس��يا بالتصني��ف األول خالل 
قرع��ة موندي��ال روس��يا 2018، الت��ي 

ستقام أول كانون األول املقبل.
ووافق��ت اللجن��ة، خ��الل اجتماعه��ا 
ال��ذي عقد اخلميس ف��ي مدينة زيوريخ 
السويس��رية، عل��ى إج��راءات القرعة 
التي س��يتم خالله��ا تقس��يم ال�32 
منتخًبا ل�4 مس��تويات، ثمانية في كل 
واحد، وفًقا ملعطي��ات رياضية ولترتيب 
كل منتخ��ب بتصني��ف الفيف��ا، الذي 
س��يصدر منتص��ف الش��هر املقب��ل.. 
وس��ترافق املنتخبات الس��بعة األولى، 
األول،  باملس��توى  الروس��ي  املنتخ��ب 
وسيتم وضع كل واحد منها على رؤوس 
اجملموعات الثمانية، التي س��تضم كل 

واحدة منها 4 منتخبات.
وباس��تثناء املنتخب��ات األوروبي��ة، ل��ن 
يت��م إدراج أكثر م��ن منتخب من نفس 
االحتاد الق��اري، في مجموع��ة واحدة.. 
��دت اللجن��ة أيًضا، التي يترأس��ها  وأكَّ
السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس 
االحت��اد األوروبي، على ق��رار إعادة مباراة 
منتخب��ي الس��نغال وجن��وب أفريقيا، 
التي أقيمت يوم 12 شباط املاضي، وفًقا 
لق��رار اللجنة املس��ؤولة عن تصفيات 
املونديال؛ بس��بب تورط حك��م املباراة 
الغان��ي، جوزيف المبتي، ف��ي التالعب 

بنتيجة املباراة، وإيقافه مدى احلياة.

تحديد آلية اختيار رؤوس المجموعات

500 ألف طلب باليوم األول لطرح تذاكر مونديال روسيا

تقرير

جانب من احدى مباريات املونديال

مفكرة الصباح الجديد

3:30 عصرًا

1:30 ظهرًا

10:00 مساًء

9:45 مساًء

6:00 مساًء

4:00 عصرًا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

الدوري اإلسباني

تشيلسي ـ أرسنال

ساسولو ـ يوفنتوس

سان جيرمان ـ ليون

سوسييداد ـ ريال مدريد

مان يونايتد ـ إيفرتون

ميالن ـ أودينيزي

العراق في اجتماعات الجمعية 
العمومية لالتحاد الدولي بالمبارزة 

قبول أعضاء جدد ولجنة نسوية في 
الهيئة العامة التحاد اإلعالم الرياضي 

»المصلحة« يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

شباب السيف العربي يدخلون منافسات كأس العالم 



بغداد - وداد إبراهيم:
بعيدا ع��ن التعقي��د، وبعيدا عن 
القي��ود االجتماعي��ة، جيل جديد 
من الش��ابات العراقي��ات يعملن 
املوض��ة  عال��م  ال��ى  للدخ��ول 
واملكياج، وفي تفس��يرات جديدة 
ملعنى العمل، والغوص في قضية 
ان تك��ون الفت��اة س��يدة اعم��ال 
مثله��ا مث��ل أي س��يدة اعم��ال 

عربية، او عاملية.
املوهب��ة،  منه��ن  كل  حمل��ت   
وقي��م  واحلماس��ة،  والش��غف، 
االبداع، محكومة مبا ميليه عقلها 
املتفت��ح، م��ن اج��ل االنطالق من 
بحكم  التي تش��كلت  اقفاصها 
البطال��ة، وع��دم وج��ود تعيينات 
دون  وم��ن  اجلامع��ات،  خلريج��ات 
اللج��وء لط��رق اب��واب ال��وزارات، 
والدوائ��ر الرس��مية، والبحث عن 
عم��ل وس��ط له��اث العديد من 
الشباب وراء وهم التعيني، والبحث 
وس��ط هذا الزخم من الصراعات 
ع��ن  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة 

هوية جديدة جليل من الش��ابات، 
مروج��ات  او  كمودي��ل،  يعمل��ن 
لصناعات عاملية او عربية، لتمتد 
هذه الظاهرة في ارضية اس��مها 

مواقع التواصل االجتماعي.
الغريب في االم��ر انهن يخضعن 
لتدريب��ات عب��ر مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، من خالل البحث عن 
دروس لتطوير امله��ارات، واملواهب 
في مجال املوضة، لتكون لهن لغة 
جديدة في العمل، مس��كونة في 
تفاصيل عقل، يبحث عن س��يدة 
اعمال عراقية من نوع جديد، وفي 
زم��ن جديد، ف��ي حم��ى التطور، 
والبحث ع��ن كل ما توصلت اليه 

املوضة من اجلديد والساحر.
هاجر شابة في مقتبل العشرين 
من العمر، متتلك اخلبرة االقتصادية 
والعملي��ة ف��ي كيفي��ة تطوي��ر 
موهبته��ا، وس��عيها الن تك��ون 
ليست مجرد موديل لنوع معني من 
املكياج، او العدسات فحسب، بل 
سيدة اعمال عراقية، ولها ماركة 

جتارية خاصة بها مستقبال. تقول 
هاج��ر: ليس س��هال عل��ى الفتاة 
العراقية التي تعيش في مجتمع 
يحافظ على الع��ادات والتقاليد، 

ان تفت��ح لها مدون��ة خاصة بها، 
وتق��وم بعم��ل مكي��اج لوجهها 
االجتماعي   التواص��ل  عبر مواقع 
ال�)السناب جات(، وتدعو الفتيات 
للتعلم على كيفية عمل املكياج 
بطرق الئقة وجميلة، لذا لم تكن 
البداية س��هلة، بل كانت صعبة، 
وشجعتني على الدخول الى هذا 
العال��م الس��احر اجلمي��ل املمتع 
والدت��ي، ويخضع كل م��ا اقدمه 
آلراء عائلتي، كما اني لم اكن  اول 
من ط��رق ابواب العم��ل كموديل 
للمكياج، او لنوع من العدس��ات 
الالصق��ة، فهن��اك الكثي��ر م��ن 
الفتيات العراقيات يعملن في هذا 
اجملال، ومنذ اكثر من اربع سنوات، 
وهذا ما ش��جعني للدخ��ول الى 
ه��ذا اجمل��ال، ولكن بص��ورة حذرة، 
وبطريق��ة تعط��ي قيم��ة للفتاة 

التي تبحث عن عمل.
اما عن التسميات فتقول: انا حلد 
االن يطلق عل��ي )بيوتي لوكر(، اي 

الشغف 

باجلم��ال، لكن هن��اك من وصلت 
الى مراحل متقدمة في هذا اجملال، 
فيطلق عليها )فاشن ستايل(، او 

امنوذج ملوديل.
اما عن مجال العمل ذكرت هاجر: 
اعمل كموديل لش��ركات املكياج 
العاملية، م��ن خ��الل وكالئها في 
الع��راق، او ش��ركات التجميل، او 
مراكز التجميل املنتشرة االن في 
العراق. وع��ن طموحته��ا: انا في 
متابعة متواصلة مع التطور الذي 
يجتاح ش��ركات املكياج واملوضة، 
واح��اول ان اكون دقيق��ة جدا في 
اعالن��ي عن املنتج، يعن��ي التأكد 
من ان��ه منت��ج عامل��ي، ومعروف، 
واح��اول ان اطور عملي ليكون لي 
مارك��ة خاصة ب��ي، ومنتج خاص 
ب��ي، فتك��ون اعالنات��ي ملنتجاتي، 
او أنتج كس��يدة اعم��ال عراقية 

مستقبال.
وأوضح��ت احداهن: اس��تطاعت 
الفت��اة العراقي��ة كس��ر حاج��ز 
اخلوف، واملل��ل، والبطالة، والفراغ 

ال��ذي يطارده��ا بع��د ان تنته��ي 
من الدراس��ة اجلامعي��ة، وجعلت 
للعمل،  التواصل مسخرة  مواقع 
ولي��س لقت��ل الوق��ت، والف��راغ، 
بل االس��تفادة منه��ا بنحو كبير 
وملفت للنظ��ر، لتحقيق احالمنا 
كفتي��ات عراقي��ات، يبحث��ن عن 

العمل اجليد.
فتيات اخريات دخلن مجال املالبس 
واملوضة، ومنهن من س��افرن الى 
تركيا لعرض بع��ض املالبس التي 
تالئ��م الفتاة العراقي��ة، كموديل 
"اي��ة"،  تركي��ة مث��ل  لش��ركات 
والش��ابة "ولي��ان"، وغيره��ن ممن 
يجدن الرغبة الكبيرة للغوص في 
عال��م التجارة كس��يدات اعمال 
ناجح��ات، ف��ي مج��االت تبح��ث 
عنها الفت��اة العراقية، والعربية. 
له��ن  يك��ون  ان  نس��تغرب  وال 
متابع��ات م��ن مراك��ز التجميل، 
واملراكز الطبية اخملتصة بعمليات 
التجمي��ل، والش��ركات املنتج��ة 

ملساحيق التجميل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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برلمان موافج 
بنسخته الكوردية

جمال جصاني

بعد أكثر من عامني على الس��بات الذي عاش��ه برملان إقليم 
كوردستان، صدرت الفرامني ملمثلي الكتل املتنفذة فيه )عدا 
حرك��ة التغيير"كوران" واجلماعة اإلس��المية( لالس��تيقاظ 
س��ريعاً وعقد جلس��ة طارئ��ة وعاجل��ة لتمرير ق��رار إجراء 
االس��تفتاء على مصير اإلقليم في اخلامس والعش��رين من 
الش��هر اجلاري، وهو التأريخ الذي مترد فيه البارزاني األب على 
اجلمهوري��ة األول��ى الع��ام 1961 وأفضى ف��ي نهاية املطاف 
ال��ى اغتي��ال ذلك املش��روع الوطن��ي واحلضاري بي��د البعث 
واملتحالف��ني معه من قوميني متعصب��ني ورجعيني وإقطاع 
وفلول النظام امللكي والداعمني لهم من خلف احلدود. ويبدو 
من خالل سير األحداث، أن زعماء الكتل املتنفذة في اإلقليم 
يحتفظ��ون بذكرى طيبة عن ما عرف ب��� )برملان موافج( زمن 
امللكي��ة، حيث اعتاد البرمل��ان على التصويت وفقاً ملش��يئة 
احليتان الكبيرة ومصاحلها وما يتم طبخه من مشاريع خلف 
الكوالي��س. ما جرى في أربيل مس��اء اجلمعة 2017/9/15 أي 
قبل أقل من أس��بوعني ملوعد إجراء االس��تفتاء الذي حددته 
تل��ك الكتل، يع��ّد خطوة بعي��دة عن احلكمة والش��جاعة 
واملسؤولية املطلوبة بقوة في مثل هذه الظروف االستثنائية 
الت��ي مير بها العراق واإلقليم واملنطقة بش��كل عام. كما أن 
التصريح��ات املتش��نجة واملترافق��ة بحزمة الق��رارات التي 
اتخذتها كل م��ن بغداد وأربيل وكركوك، قد دفعت باألوضاع 
الى مزيد من التده��ور والالعقالنية، وهو ما حّذرنا منه مراراً 

وتكراراً لكن من دون جدوى.
كان يفترض بأعضاء البرملان عكس شيء من االحترام لعقل 
ومصالح من يفترض أنه أوصلهم إليه أي )شعب كوردستان( 
عبر تق��دمي توضيح ولو مختصر عن علل كل ذلك الس��بات 
الذي عاش��وه، قبل أن يشمروا عن س��واعدهم وحماستهم 
لل��ذود عن "ح��ق تقري��ر املصير" واإلع��الن عن بدء الش��روع 
بإطالق دولة كوردس��تان املس��تقلة، عبر التصويت اجلمعي 
مبفردة )بله( موافج على ذلك القرار وذلك املشروع احللم الذي 
هدهدته عقول وضمائر أجيال متتالية من الكورد في ش��تى 
بقاع العالم. على كل حال نحن نعرف حقيقة إمكانات هذا 
البرملان والذي ال يختلف كثيراً عن البرملان االحتادي في بغداد، 
بوصفه أقرب الى اإلكسسوارت املطلوبة، منه الى البرملانات 
الفعلي��ة التي تض��م املش��رعني احلقيقيني لألم��ة والدولة 
واجملتمع. لقد كانت جلس��ة باهتة وال تليق باتخاذ مثل تلك 
الق��رارات التاريخية احلاس��مة، وكما يق��ال )فاملكتوب مبني 
م��ن عنوانه( والنتائج لن تش��ذ عن هذه املناخات والش��روط 
الت��ي مت فيها اتخاذ مثل تلك الق��رارات البعيدة عن احلكمة 
وبديهيات العمل السياس��ي بوصفه )ف��ن املمكن( ال عبارة 
)أما أو( التي يكررها في كل مناس��بة رئيس اإلقليم املنتهية 
واليته الس��يد مسعود البرزاني. لقد برهنت جتارب الشعوب 
واألمم عل��ى أن اج��واء ومناخات التعبئ��ة والتجييش ال جتلب 
غير املصائب في نهاية املطاف، ألنها الش��روط املتخصصة 
بط��رد كل م��ا ميت للوس��طية واحلكمة من س��بل وقرارات، 
وس��كان العراق من شتى الرطانات والهلوس��ات واألزياء قد 
خب��روا ذلك في محطات مهمة م��ن تأريخهم احلديث، وكل 
م��ن م��ا زال يقبض على ش��يء من العق��ل والضمير يفهم 
معنى العبارة التي تقول )الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا 
احلسنة( وقد دفعنا جميعاً )شعوب هذا الوطن القدمي( ثمناً 
باهضاً جّراء الهروالت والفزعات العابرة للحكمة والواقعية 
والتي تضع على رأس أولوياتها كس��ب املزيد من األصدقاء ال 
صناعة األعداء كما يجري غالباً على تضاريس هذه املضارب 

املنكوبة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بع��د معان��اة م��ع املرض 
واملشكالت التي مرت بها 
املمثل��ة العاملي��ة أجنلينا 
األخيرة  ظه��رت  جول��ي، 
بل��وك أنعش حب املوضة 
محبيه��ا،  قل��وب  ف��ي 
ضمن اطالالتها اليومية. 
فاعتمدت على البساطة 
املثي��رة، وبدا على وجهها 
انه��ا أكث��ر س��عادة اآلن، 
مل��ا هي  أكث��ر  ومرتاح��ة 
علي��ه ف��ي ه��ذه امل��دة، 

احلمراء  احلقيبة  وأضافت 
ملس��ة عصرية كانت قد 
فقدتها محبوبة هوليوود 

في املدة األخيرة.

على الرغم من انفصالها 
عن زوجها جوش دوهامل، 
حت��اول  فيرغ��ي  أن  إال 
االس��تمرار ف��ي حياته��ا 

بكل إيجابية.
عدس��ات  فالتقط��ت 
أم��س  ليل��ة  الباب��ارازي 
ص��ورة للنجم��ة البالغة 
من العمر 42 عاماً، وذلك 
ف��ي أول ظه��ور لها بعد 
خبر انفصالها عن زوجها 
ف��ي أثن��اء خروجه��ا من 
فندق كوباس��ابانا باالس، 
وه��ي تبتس��م وتتص��ّور 
بنحو عفوي، وكأن ش��يئاً 

لم يحصل.
فيرغي املوجودة حاليا في 
أمي��ركا اجلنوبي��ة إلحياء 
حف��ل، توقفت ملصافحة 
الكثي��ر م��ن معجبيه��ا 
الذي��ن كان��وا ينتظرونها 

خارج الفندق.

العراق��ي  الفن��ان  كش��ف 
كاظ��م الس��اهر، أنه تلقى 
ب�"الثمينة  وصفه��ا  هدية 
ع��ن  عب��ارة  وه��ي  ج��ًدا"، 
رس��الة مكتوبة بخط اليد 
من حفيدته "س��نا"، والتي 
تذكرت��ه في مناس��بة عيد 
ميالده الس��تني، قائاًل: "رمبا 
كان��ت فرحت��ي أكب��ر م��ن 
كل العال��م، حني رأيت تلك 
الكلمات الرقيقة والصادقة 
تصلن��ي م��ن حفيدتي، وال 
ش��ك أنن��ي تأث��رت كثي��رًا 
التي  احل��روف  تل��ك  نتيجة 

المستني برغم برأتها".
 وأض��اف الس��اهر: "أكي��د 
مبعاي��دة  س��عيًدا  كن��ت 
األصدق��اء  واتص��االت 
واحملبني، وهي ناحية تعكس 
وأنا  وتقديره��م،  محبتهم 

ال  النواحي  تل��ك  أبادله��م 
س��يما ف��ي مرحل��ة أعت��ز 
به��ا على مس��توى العمر، 
ألنن��ي ال أتن��اول عمري من 
حي��ث األع��وام، وإمن��ا م��ن 
القلب، والروح، وحب احلياة، 
والن��اس، و الف��ن، والق��درة 
على اإلبداع"، مختتًما "كل 
احل��ب للذين متنوا لي العمر 
املديد، وأنا بدوري أمتنى لهم 
والس��عادة  والعم��ر  اخلي��ر 

واألمان". 

انجيلينا جولي

كاظم الساهر

فيرغي

أخبــارهــــــــــم

هاجر موديل

فتيات يكسرن حاجز الخوف ويدخلن من أوسع أبواب الشهرة واألعمال

الصباح الجديد - وكاالت:
حص��ل صب��ي، يبلغ من العم��ر 11 عاًم��ا، على فرص��ة لقطع 
العش��ب في البيت األبيض، اجلمعة 15 س��بتمبر/أيلول اجلاري، 
متقدًما برغبة كتبها للرئيس األميركي دونالد ترامب في يوليو/
متوز، ويقوم فرانك جياتش��يو حالًيا بدفع آلة قطع األعشاب في 
حديقة الورود، بعد قضائه صباح السبت، مع أحد حراس البيت 
األبيض، بجولة على مس��احة 18 فدانًا حتيط بقصر الرئاس��ة 
األميركية. وعندما خرج ترامب ملقابلة صبي فرجينيا، لم يتوقف 
جياشيو، وظل محافًظا على نظارات السالمة، وسدادات األذن، 
واس��تمر بدفع آلة قطع احلشائش، وقال له ترامب: "رائع! عمل 

عظيم، فرانك! عمل عظيم!".
 وضحك املصورون، ومش��غلو كاميرات الفيديو، عندما استمر 
جياش��يو في العمل، واضطر ترامب إلى السير إلى جانبه، قائاًل 
إنَّ آلته تعمل "جيًدا" في احلديقة، وقال له: "هل فعلت ذلك من 
قبل؟"، وف��ي نهاية املطاف، قام والد الصب��ي بإقناعه بالوقوف 

ملدة مبا فيه الكفاية لتحية الرئيس.

ترامب يشيد بطفل يبلغ 11 عامًا 
تطّوع لقص العشب في البيت األبيض

الصباح الجديد - وكاالت:
تستأنف الفنانة درة تصوير مشاهدها في 
مسلس��ل "الش��ارع اللي ورانا"، األس��بوع 
املقبل في أس��توديو املغربي في الهرم، ثم 
تنتقل بعد ذلك لتصوير املشاهد اخلارجية 
بشوارع منطقة مصر اجلديدة، وذلك لتغيير 
الديك��ورات، والتصوير في حقبة زمنية من 
احلقب التي يتضمنها العمل، وجتّس��د درة 
دور مريضة نفس��يا، وتذه��ب ألحد األطباء 
ليعاجلها، وتتعرض لبعض األحداث، فتغير 
مج��رى حياتها، وقد انته��ت درة من تصوير 

%40 من مشاهدها في العمل، والذي تعده 
من أهم أعمالها.

وت��دور أحداث املسلس��ل بش��أن الهالوس 
والتخاريف الفاصلة بني احلياة واملوت، كما 
أن األحداث تدور حول ش��ارع معني، وهو سر 
تس��مية املسلسل بهذا االس��م "الشارع 
إلل��ي ورانا"، إذ ت��دور األحداث في الش��ارع 
اخللف��ي ال��ذي تقط��ن في��ه عائل��ة فاروق 
الفيشاوي، التي تتكون من الفنانة شيرين 
زوجته، ودرة ابنته الكبرى، وهند عبد احلليم 
ابنت��ه الصغرى، كما جتس��د الفنانة لبلبة 

ش��خصية سيدة أرس��تقراطية، تروي 
قصتها، وبع��ض احلكم واملواعظ ألقاربها 

وأصدقائها.
يذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا" كان 
م��ن املفت��رض أن يعرض في ش��هر رمضان 
املاضي، إال أن ظ��روف إنتاجه أجلت عرضه، 
ويش��ارك في بطولت��ه فاروق الفيش��اوي، 
ولبلبة، ودرة، ومن تأليف حامت حافظ، وإخراج 
مجدي الهواري، وتعك��ف درة على االنتهاء 
من تصوير مسلس��ل "نصيبي وقس��متك 
2" حي��ث تعد قصتها ه��ي األولى في هذا 

العمل، 
يعتمد  الذي 

جنمة  بطول��ة  على 
ل��كل قصة في األح��داث، ولم 

يتبق لها سوى 10 أيام ويتم االنتهاء 
م��ن القصة متام��اً، والتي س��تعرض 
مطل��ع ش��هر ديس��مبر/كانون األول 

املقبل.

الفنانة درة تستأنف تصوير مشاهدها في "الشارع اللي ورانا"

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس وزي��ر الثقافة والس��ياحة واالثار فرياد 
رواندزي، اه��م اجتماع��ات اجلمعية العامة 
ملنظمة السياحة العاملية، والتي تضم في 
عضويتها 159 بلدا، وإقليما، وأكثر من 500 

مؤسسة اكادميية سياحية عاملية. 
ومت في االجتماعات اعتماد اتفاقية أخالقيات 
الس��ياحة، علم��ا بأنه��ا أول اتفاقية تقرها 
املنظمة منذ تأسيسها عام 1975. وكذلك 
متت املوافقة على اس��تضافة مدينة س��ان 
بطرس��بورغ الجتماع��ات اجلمعي��ة العامة 

لعام 2019.
وعلى هامش اجتماعات اجلمعية العمومية 
ملنظمة الس��ياحة العاملية، عق��د اجتماع 
وزراء الس��ياحة الع��رب، واملتضم��ن دع��م 
فلس��طني م��ن عض��و مراقب، إل��ى عضو 
فاعل وكامل العضوي��ة، ومت ترحيل الطلب 
إلى اجتماعات اجلمعي��ة العمومية املقبلة 

2019 بطلب من دولة فلسطني.
كما ش��ارك وزير الثقافة والس��ياحة واالثار 
فري��اد روان��دزي ف��ي احلف��ل ال��وزاري ل��زرع 

الشجر، الذي أقيم مبناسبة السنة الدولية 
للس��ياحة املس��تدامة من أج��ل التنمية، 
والذي أقيم على هامش اجتماعات اجلمعية 

العمومية ملنظمة السياحة العاملية.
ملنظم��ة  العام��ة  اجلمعي��ة  ع��ن  ونياب��ة 
السياحة، قدم الوزير شهادة تقديرية للفائز 
م��ن دولة اليون��ان، عن جائ��زة أفضل فيديو 

سياحي عاملي.

بغداد - الصباح الجديد:
زار املتح��ف العراقي ي��وم اخلميس الرابع 
عش��ر من ايل��ول اجلاري، القائ��م بأعمال 
الس��فارة االس��بانية ف��ي بغ��داد دانيل 
لوس��ادا- ميار، وجتول ف��ي اروقته، واطلع 

على االثار املعروضة فيه.
وف��ي ختام جولته قال داني��ا: هذه زيارتي 
الثاني��ة للمتح��ف العراق��ي، ولق��د نال 
اعجابي، ففيه الكثير من االثار املتنوعة، 
وهو غني جدا مبا يحتويه من اثار جميلة، 

وحضارة وتاريخ العراق. 
وع��ن وج��ود اث��ار عراقي��ة ف��ي املتاحف 
االسبانية قال: ان هناك عدة متاحف في 
اسبانيا واش��هرها متحف الرجل واملرأة 
ف��ي مدريد، وه��ي ال تعرض اث��ار منطقة 
واح��دة، او دولة، بل حتت��وي على عدد من 

االثار اجلميلة، ومن جميع الدول.
وتطرق ميار الى حجم التعاون بني العراق 
واس��بانيا في اس��ترجاع االثار املسروقة، 
وتوسيع افق التعاون بني الدولتني، خاصة 
بعد الدمار الذي احدثته عصابات داعش 

االرهابية في عدة مدن اثرية، ومن ضمنها 
مدينة نينوى وقال: ان احلكومة االسبانية، 
والس��فارة ف��ي بغ��داد، مهتمت��ني جدا 

ان يكون هن��اك تعاون بني اس��بانيا 
والعراق إلعادة االثار املسروقة 

بعد عام 2003 الى املتحف، 
مساعدة  نحاول  وسوف 
الط��رق  ب��كل  الع��راق 
وس��تكون  املمكن��ة، 
قريبة  ثاني��ة  زيارة  لنا 
جدا من قبل السفير 
ال��ى  االس��باني 

املتحف. 
وف��ي اخلت��ام ق��دم 
مي��ار ش��كره الى 
املتح��ف  ادارة 
والعاملني فيه، ملا 
جهود  من  بذلوه 
على  للحف��اظ 
الص��رح  ه��ذا 

احلضاري.

"الثقافة" ترأس اجتماعات
 منظمة السياحة العالمية

وفد من السفارة اإلسبانية
 يزور المتحف العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
فري��اد روان��دزي، تقي��م دائ��رة الفن��ون 
املوسيقية مهرجان األنشودة الوطنية 
مبناس��بة  ينتص��ر(،  )الع��راق  بعن��وان 
حترير تلعفر من براث��ن عصابات داعش 
اإلرهابية، مبش��اركة نخبة من مطربي 
الدائ��رة، وفرقه��ا الفني��ة، وذل��ك يوم 
الثالثاء املصادف 2017/9/19، الس��اعة 

احلادي��ة عش��رة صباح��ا عل��ى قاع��ة 
الرباط.

يذك��ر ان الق��وات العراقي��ة كان��ت قد 
اعلن��ت حترير قضاء تلعف��ر حتريرا كامال 
م��ن قبضة تنظيم داعش، وقد نش��رت 
اخللي��ة احلربية على فيس��بوك خريطة 
لتلعف��ر وكتب��ت عليها باخل��ط األحمر 
"تلعفر حتررت". وأش��ارت إلى أن القوات 
املش��تركة اجتهت إلى ناحية العياضية 

واملناطق احمليطة بها لتحريرها. وواصلت 
القوات العراقي��ة احلكومية وبدعم من 
التحالف الدول��ي، عملية اإلطباق على 
عناص��ر داعش في مدين��ة تلعفر، التي 
تعد واحدة من آخر معاقل التنظيم في 
البالد. وأعلنت قيادة العمليات املشتركة 
بع��د أس��بوع من انط��الق املعرك��ة، أن 
الق��وات العراقية باتت تس��يطر حاليا 
"عل��ى 94 في املئة م��ن املدينة، أي على 

27 حيا م��ن أصل األحياء 
ال���29" الت��ي تتكون 

املدينة  هذه  منها 
ف��ي  الواقع��ة 

فظ��ة  محا
نينوى.

احتفالية في قاعة الرباط بمناسبة تحرير تلعفر من قبضة اإلرهاب
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