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بغداد - أسامة نجاح:
كشفت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس األح��د ، بأن القوات األمنية 
تس��تعد للتوجه نحو حترير قضاء 
القائم غربي األنبار بعد استكمال 
عكاش��ات  منطق��ة  تطهي��ر 
بالكامل ، فيما أشارت إلى تطهير 
طريق الصكره - عنه بعد القضاء 
على جميع جيوب عصابات داعش 

اإلجرامية . 
وق��ال مصدر امني رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املشتركة في 
حديث خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح 
املش��تركة  "الق��وات  إن  اجلدي��د‘‘ 
املاض��ي  الس��بت  ي��وم  حقق��ت 
نص��را كبيرا ض��د عصابات داعش 
اإلرهابية بتحرير ناحية عكاش��ات 
في وقت قياسي وبعملية سريعة 

وخاطفة". 
وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن 
أس��مه أن "القطعات العسكرية 
تستعد للتوجه نحو قضاء القائم 
لتحريره وبعده��ا تتوجه لقضائي 

عنه وراوه". 
وبني إن" الق��وات األمنية والقوات 
الس��اندة له��ا ومبش��اركة فرق��ة 
معاجل��ة املتفجرات أجن��زت عملية 
تطهي��ر طريق الصكره - عنه بعد 
القضاء على جميع جيوب عناصر 

عصابات داعش اإلجرامية". 
وأوضح أن" القوات اس��تولت على 
وآليات ومع��دات حربية  أس��لحة 
مختلفة تركه��ا عناصر التنظيم 
ف��ي املنطقة املس��تهدفة"، الفتا 
ال��ى أن "الطري��ق يبل��غ طوله 21 
ك��م ويعد من أهم ط��رق إمدادات 
مجرمي داعش وبالس��يطرة على 
ه��ذا الطريق عزل قض��اء عنه عن 

بقية مناطق ارتكازه". 
وتابع أن" وحدة معاجلة املتفجرات 
بأبط��ال  قام��ت  املنفلق��ة  غي��ر 
مفعول العبوات الناس��فة واملواد 
املتفجرة م��ن دون وقوع أي إصابات 
الق��وات  صف��وف  ف��ي  بش��رية 
األمني��ة والقوات الس��اندة لها"، 
مش��يرا إلى أن"الساعات القليلة 
املقبلة ستش��هد تطهير مناطق 
اس��تراتيجية في املناطق الغربية 
من محافظة االنب��ار بالتزامن مع 
تطويق قض��اء عنه غربي احملافظة 
متهي��دا القتحام��ه ف��ي غض��ون 

الساعات القليلة املقبلة". 
من جانبها عاجلت القوات األمنية، 
أمس األحد ، 7 ألغ��ام في الطريق 
الصح��راوي ال��ذي تس��لكه ف��ي 
عملية حتري��ر الريحانة وعنه غربي 

االنبار.
وق��ال مص��در امني ف��ي عمليات 

االنبار إن "الق��وات األمنية عاجلت 
7 ألغ��ام ف��ي الطري��ق الصحراوي 
الذي تسلكه في عملية حترير عنه 

والريحانة غربي االنبار". 

وأضاف املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "داع��ش اإلرهاب��ي زرع 
تلك األلغام م��ن اجل إيقاف تقدم 
الق��وات األمني��ة باجت��اه املناط��ق 

املذكورة". 
وأوضح املصدر الذي لم يكش��ف 
ع��ن هويته إن "القوات األمنية في 
عمق الصحراء من جهة الش��مال 

الش��رقي لقض��اء عن��ه وتتق��دم 
ص��وب اله��دف اخملط��ط لعملية 

حترير الغربية ". 
تتمة ص3

القطعات العسكرية تستعد للتوّجه
صوب قضاء القائم لتحريره من "داعش" 

بعد تطهير منطقة عكاشات بالكامل

مقاتلو اجليش في األنبار "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف عضو جلنة العالقات اخلارجية 
النيابية عباس البياتي، أمس االحد، 
عن امللفات التي س��يطرحها رئيس 
الوزراء حي��در العبادي خ��الل زيارته 
الى نيويورك، مشيرا الى أن العبادي 
س��يجري أكثر من ثالثني لقاًء خالل 

تلك الزيارة . 
وقال البياتي في تصريح صحفي، إن 
"العبادي س��يطرح خالل زيارته الى 
نيويورك واللقاءات الفردية التي قد 

تتج��اوز الثالثني لق��اًء ثالثة ملفات 
مهمة"، مبينا أن اب��رز هذه امللفات 
هي "ملفي االنتصارات التي حصلت 

على داعش واستفتاء االقليم".
وأوضح البياتي أن العبادي سيناقش 
خ��الل تلك اللق��اءات "مل��ف اعادة 
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة ودور ال��دول 
بدع��م العراق ف��ي عملي��ات اعادة 
االعمار، بع��د ان قات��ل بالنيابة عن 

دول العالم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد مجلس القضاء األعلى، امس 
الدورية ملناقشة  األحد، جلس��ته 
ع��دد م��ن القضاي��ا املدرجة على 
ج��دول أعماله، بينها س��بل إجناز 

معامالت املواطنني بأسرع وقت.
وق��ال املتح��دث باس��م مجل��س 
القض��اء األعل��ى القاض��ي عب��د 
الس��تار بيرق��دار في بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
القض��اء  مجل��س  "جلس��ة  إن 
األعلى عق��دت برئاس��ة القاضي 

فائق زيدان رئي��س اجمللس، وحضور 
رؤساء املناطق االستئنافية كافة 
ورئيس��ي اإلدعاء العام واإلش��راف 

القضائي".
وأض��اف، ان "اجملل��س ناق��ش عدد 
من القضايا املدرج��ة على جدول 
أعمال��ه، بينه��ا أعم��ال احملاك��م 
والس��بل الكفيل��ة بإجن��از قضايا 
ومعام��الت املواطن��ني بالس��رعة 
"اجللس��ة  أن  مبين��اً  املمكن��ة"، 
ش��هدت ترقية عدد م��ن القضاة 

إلى صنوف متقدمة".

متابعة الصباح الجديد:
أعلن��ت حرك��ة "حم��اس"، ام��س 
اإلداري��ة  اللجن��ة  ح��ل  األح��د، 
احلكومية في قط��اع غزة من اجل 
لتحقيق  املبذول��ة  اجله��ود  إجن��اح 
وانه��اء  الفلس��طينية  املصاحل��ة 

االنقسام.
وقال��ت احلرك��ة في بي��ان صحفي 
"قررنا حل اللجنة اإلدارية احلكومية 
في قطاع غزة اس��تجابة للجهود 
املصري��ة بقي��ادة جه��از اخملاب��رات 
العامة املصرية والتي جاءت تعبيرا 
عن احل��رص املص��ري عل��ى حتقيق 
وإنه��اء  الفلس��طينية  املصاحل��ة 
االنقس��ام وحرصا على حتقيق أمل 

بتحقيق  الفلس��طيني  الش��عب 
الوحدة الوطنية".

ودع��ت احلرك��ة حكوم��ة الوف��اق 
للقدوم إل��ى قطاع غزة ملمارس��ة 
مهامه��ا والقي��ام بواجباتها فورا، 
مطالبة في الوقت نفسه باملوافقة 

على إجراء االنتخابات العامة.
وأكدت اس��تعدادها لتلبية الدعوة 
املصري��ة للح��وار مع حرك��ة فتح 
حول آلي��ات تنفيذ اتف��اق القاهرة 
2011 وملحقاته وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية في إطار حوار تشارك 
الفلس��طينية  الفصائ��ل  في��ه 

املوقعة على االتفاق نفسه.
تفصيالت ص6

"القضاء األعلى" يسعى إلنجاز 
قضايا ومعامالت المواطنين 

بـ"أسرع وقت"

حماس تحل حكومتها في غزة وفتح 
تعّدها خطوة إلنهاء االنقسام

في نيويورك.. العبادي يعتزم 
طرح ملفي االنتصارات المتحققة 

واستفتاء اإلقليم

بغداد تقدّم مقترحًا جديدًا يتضمن طالقًا 
هادئًا طويل األجل بين بغداد وأربيل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت رئاسة إقليم كردستان، 
أمس األح��د، عن لق��اء عقد بني 
رئيس اإلقليم مس��عود البارزاني 
ووزير الدولة الس��عودي لش��ؤون 
اخلليج ثامر الس��هبان، مش��يرة 
إل��ى أن األخي��ر أب��دى اس��تعداد 
الرياض للوساطة وتهيئة األجواء 

إلجراء حوار بني بغداد وأربيل.
وقالت رئاس��ة اإلقلي��م في بيان 
اجلديد"، نسخة  "الصباح  تلقت 
منه، إن "رئيس إقليم كردس��تان 

وزير  البارزاني استقبل  مس��عود 
الدولة السعودي لشؤون اخلليج 
ثام��ر الس��هبان"، الفت��ة إلى أن 
الش��عب  ب��دور  "أش��اد  األخي��ر 
البيشمركة  الكردستاني وقوات 
مواصل��ة  عل��ى  أك��د  كم��ا 
الس��عودية  الصداق��ة  عالق��ات 

والكردستانية".
وأب��دى الس��هبان، وفق��ا للبيان، 
للوس��اطة  ب��الده  "اس��تعداد 
وتهيئ��ة األجواء إلج��راء حوار بني 
كردس��تان وبغداد حلل املشكالت 

بني اجلانبني".
البارزان��ي  أش��اد  جانب��ه،  م��ن 
ب�"العالقات املستمرة بني الرياض 
وكردس��تان"، مؤكداً أن "اإلقليم 

لم يغلق أبواب احلوار".
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان 
معص��وم أص��در، ف��ي األول من 
أمس السبت، بيانا أعلن فيه عن 
إطالق مبادرة للحوار بني الزعماء 
السياس��يني للتوصل إلى حلول 
ملموس��ة وعاجلة تكف��ل جتاوز 
األزم��ة الت��ي أحدثها اس��تفتاء 

إقليم كردس��تان، فيما أشار إلى 
إلغاء س��فره املقرر إلى نيويورك 
وتكلي��ف رئي��س ال��وزراء حي��در 
العراق  بإلق��اء كلم��ة  العب��ادي 
باجتماع��ات اجلمعية العمومية 

لألمم املتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
استعداد بغداد التدخل عسكريا 
إذا أدى استفتاء إقليم كردستان 

إلى العنف.
املتح��دة،  الوالي��ات  وأص��درت 
بيان��ا ج��ددت فيه ع��دم تأييدها 

كردس��تان،  إقلي��م  الس��تفتاء 
مح��ذرة من أنه يش��تت التركيز 
عل��ى اجله��ود الرامية إل��ى إحلاق 
الهزمية ب�"داعش"، فيما اعتبرته 

"استفزازا وزعزعة لالستقرار".
وأعلنت وزارة اخلارجية البريطانية، 
عدم تأييدها الستفتاء كردستان، 
محذرة من تأثيره على اس��تقرار 
الش��رق األوس��ط، فيما اقترحت 
إج��راء محادثات غير مش��روطة 

بني بغداد وأربيل.
تتمة ص3

السعودية تدخل على خط الوساطة إلجراء حواٍر بين بغداد وأربيل

بغداد - وعد الشمري:
أكد التحالف الوطني، أمس األحد، 
أن اجتماع��ات هيئاته معطلة منذ 
أكثر من ش��هر، وعزاها إلى اسباب 
عدي��دة واهمها ع��دم اختيار رئيس 
يخلف عمار احلكيم املنتهية واليته، 
فيم��ا أش��ار إل��ى أن التصريح��ات 
الص��ادرة عن مكوناته خ��الل االيام 
القليل��ة جتاه االزمة السياس��ية ال 

تعبر عن موقفه املوحد.
وق��ال عض��و الهيئ��ة السياس��ية 
النائ��ب عامر  للتحال��ف الوطن��ي 
التحال��ف  "اجتماع��ات  إن  الفاي��ز 
جمي��ع  مس��توى  عل��ى  الوطن��ي 
الهيئات سواء العامة أو السياسية 
أو القيادي��ة معطل��ة منذ أكثر من 

شهر".
وتابع الفايز في حديث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "تعطي��ل االجتماعات 
افضى إلى عدم وجود موقف واضح 
جتاه القضايا احلساسة بل أن جميع 
م��ا يتم االدالء به من خالل وس��ائل 
االع��الم ال تتع��دى كونه��ا موقفا 

الوطن��ي كل  التحال��ف  ملكون��ات 
حسب توجهه".

وأش��ار إلى أن "انتهاء عمار احلكيم 
بوصف��ه رئيس��اً للتحالف الوطني 
يعد ابرز اسباب تعطيل اجتماعات 
التحال��ف، وبالتال��ي يج��ب أن يتم 

انتخاب ش��خصية بديلة عنه لكي 
تدب احلياة مجدداً إلى الهيئات".

"االوض��اع  أن  إل��ى  الفاي��ز  ولف��ت 
السياسية احلالية تفرض بالتحالف 
أن يعود مرة اخرى موحداً إلى امليدان 
التحدي��ات  ملواجه��ة  السياس��ي 

الراهنة".
لكنه يوضح أن "مكونات التحالف 
حالي��اً منش��غلة مبل��ف مقارع��ة 
تنظي��م داعش واس��تعادة املناطق 
املش��كالت  إل��ى  إضاف��ة  احمل��ررة، 
السياسية اخلاصة باستفتاء اقليم 

ازمة محافظة  كردستان الس��يما 
كركوك االخيرة".

ومض��ى الفاي��ز إل��ى ان "فعالي��ة 
التحالف الوطني تك��ون من خالل 
اجتماعات هيئته السياسية وفيها 
يتم اتخاذ الق��رارات وفي ضوء ذلك 
تعق��د الهيئتني القيادي��ة والعامة 

اجتماعاتها".
بدوره، ذكر عضو الهيئة السياسية 
للتحالف الوطني النائب رسول أبو 
حس��نة أن "التحالف م��ا زال مؤثراً 
في املشهد السياسي وأن لم يعقد 
اجتماع��ا ملكونات��ه فه��و ممثل في 
اللقاءات التي دعت اليها الرئاسات 
الثالث مع رؤساء الكتل السياسية 
اخملصصة ملناقشة تطورات االوضاع 

السياسية في العراق".
وأض��اف اب��و حس��نة ف��ي تصريح 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "عطلة 
مجلس الن��واب الت��ي امتدت نحو 
ثالث��ة اس��ابيع اس��همت ايضاً في 

عدم التئام التحالف الوطني".
تتمة ص3

الهيئة السياسية: تصريحات مكوناته ال تعّبر عن الموقف الرسمي

الخالف على رئاسة التحالف الوطني يعّطل اجتماعاته ألكثر من شهر

متابعة

اإلعالن عن مفاوضات مع أوروبا لعودة الالجئين العراقيين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي��ة، امس األحد، أن موازنة 
العام املقبل س��تتضمن تنفيذ 
ش��روط البن��ك الدول��ي عل��ى 
الع��راق، فيما أش��ارت إلى أنها 

ستكون "تقشفية".
ن��ورا  اللجن��ة  عض��و  وقال��ت 
البجاري في تصريح صحفي إن 
"املوازن��ة املالي��ة االحتادية لعام 
تنفيذ شروط  2018 ستتضمن 
البنك وصن��دوق النقد الدوليني 
على العراق التي وضعت مقابل 
إقراضه لسد العجز في موازنته 

املالية نتيجة انخفاض اس��عار 
النفط".

واضاف��ت أن "املوازن��ة املقبل��ة 
ستكون تقشفية كسابقاتها"، 
موضحة أن "تخفيض النفقات 
برنامج��ا مهم��ا في  س��يكون 
املوازن��ة، وه��ذه الفق��رة خاصة 
بالرئاس��ات الث��الث تش��ريعية 

وتنفيذية وقضائية".
ولفت��ت إل��ى أن "موازن��ة العام 
املقبل س��تكون موازن��ة برامج 
ولي��س بن��ود كما ف��ي املوازنات 

املالية السابقة".
وبين��ت أن "املوازن��ة ف��ي ط��ور 

وهناك جلان مش��تركة  اإلعداد، 
املالي��ة  وزارات  قب��ل  م��ن 
املعنية  واجله��ات  والتخطي��ط 
وتقدميه��ا  دراس��تها  إلكم��ال 

كمسودة قانون".
وكان البن��ك الدول��ي ق��د وضع 
ش��روطاً على الع��راق في العام 
إقراض��ه  مقاب��ل   2016/  2015
لس��د عج��ز موازنات��ه املالي��ة، 
وم��ن ضم��ن الش��روط احلد من 
الدرجات الوظيفية وإيجاد موارد 
مالية بديلة عن النفط وخفض 
النفقات وتش��غيل الش��ركات 

اململوكة للدولة.

موازنة 2018 تتضمن تنفيذ شروط البنك الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ه��دد أم��ني اجمللس األعل��ى لألمن 
القوم��ي اإليران��ي األمي��رال علي 
ش��مخاني، أم��س األح��د، بإلغاء 
والعس��كرية  األمنية  االتفاق��ات 
مع كردستان وإغالق جميع املنافذ 
احلدودي��ة م��ع اإلقلي��م ف��ي حال 
مضيه باالس��تفتاء املزمع إجراؤه 
في اخلامس والعش��رين من أيلول 

اجلاري.
ونقلت وكالة أنباء "تس��نيم" عن 

ش��مخاني قول��ه، إن "االتفاقيات 
األمنية والعس��كرية ستلغى في 
ح��ال أقدم إقليم كردس��تان على 
االنفصال عن العراق"، الفتا إلى أن 
"إيران س��تعمل ضمن إطار تأمني 
حدوده��ا املش��تركة، عل��ى إعادة 
نظرها ف��ي طريق��ة التعامل مع 
تواجد وحتركات العناصر اإلرهابية 
الع��راق  كردس��تان  إقلي��م  ف��ي 
املعادي��ة للجمهورية اإلس��المية 
اإليرانية وس��تقدم على خطوات 

مغايرة متاما عن اخلطوات املتخذة 
سابقا".

وأض��اف ش��مخاني أن "الفرص��ة 
م��ا تزال س��انحة أمام مس��ؤولي 
لالس��تجابة  الع��راق  كردس��تان 
للمبادرات اخلّيرة التي تهدف تأمني 
ودولة  الكردي  الش��عب  مصلحة 
العراق واحليلولة دون إنشاء تيارات 
ته��دد األمن في املنطقة"، مؤكدا 
أن "إجراء االس��تفتاء مبنزلة إغالق 

جميع املنافذ احلدودية مع إيران".

إيران تهدد بغلق المنافذ الحدودية
في حال انفصال كردستان عن العراق

جانب من اجتماع سابق للتحالف الوطني

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد زعيم تي��ار احلكمة الوطني، 
االح��د،  ام��س  احلكي��م،  عم��ار 
حاجَة البلد لفريقني متنافس��ني 
يتش��كالن عبر األغلبية الوطنية 
أحدهما ميثل مصدر القرار واآلخر 
معارض، مش��يراً إل��ى أن احلفاَظ 

على وحدة العراق أهم التحديات 
بع��د  العراقي��ني  تواج��ه  الت��ي 
االنتص��ارِ عل��ى عصاب��ات داعش 

اإلرهابية.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه 
على هامش لقائه وفداً من عشائر 

محافظة بابل، إنه "جندد تأكيدنا 
عل��ى ض��رورِة حكوم��ة األغلبية 
الوطنية ف��ي املرحلة املقبلة، وأن 
احلفاَظ عل��ى وحدِة الع��راق أهم 
التحدياِت الت��ي تواجه العراقيني 
بعد االنتصار على عصابات داعش 

اإلرهابية".

واض��اف ان "كل مح��اوالت حكم 
الع��راق بالق��وة وباحلدي��د والن��ار 
فش��لت على مر العقود املاضية، 
وما يحتاج��ه البلد اليوم احلكمَة 
في حلحلة األم��ور واحلفاَظ على 
وح��دة البل��د بعَد االنتص��ار على 

عصابات داعش اإلرهابية".

واكد احلكيم عل��ى "حاجة البلد 
يتش��كالن  متنافس��ني  لفريقني 
عب��ر األغلبية الوطني��ة أحدهما 
ميثل مصدر القرار واآلخر معارض 
على أن يتك��وَن كال الفريقني من 
جميع مكونات الش��عب العراقي 
ليكوَن احلكم في العراق تنافسياً 

يحصل عليه من يثبت أنه األجدر 
مش��يداً  الن��اس"،  خدم��ة  ف��ي 
ب�"تضحي��ات أبن��اء عش��ائر بابل 
الذين كان له��م النصيب الكبير 
في بطوالت التحرير واملعارك ضد 

عصابات داعش اإلرهابية".
تتمة ص3

الحكيم: العراق يحتاج فريقين متنافسين يتشكالن عبر األغلبية الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق��ي  ال��وزراء  رئي��س  ق��ال 
حي��در العب��ادي ان حكومته "في 
مفاوض��ات مطول��ة" م��ع الدول 
االوروبي��ة ح��ول ع��ودة الالجئ��ني 

العراقيني.
أنب��اء  لوكال��ة  العب��ادي  وق��ال 
االميركية،  ب��رس"  "أسوش��ييتد 
"ال نري��د أن نفق��د مواطنينا، ولن 

أؤيد العودة القس��رية إلى العراق، 
ولكني أعتقد أن جميع العراقيني 
وج��دوا أنه م��ن الصع��ب جدا أن 

يكونوا في أوروبا كالجئني".
وفي عام 2015 وحده، أشارت األمم 
املتحدة إلى أن نحو 80 ألف عراقي 
قاموا برحلة مغادرة إلى أوروبا عن 
طريق البحر، ف��رارا من االنكماش 
االقتص��ادي وعدم االس��تقرار في 

مواجهة تق��دم مجموعة الدولة 
اإلسالمية.

آالف  ع��اد  احل��ني،  ذل��ك  ومن��ذ 
العراقي��ني إل��ى دياره��م، وكثي��ر 
منهم مبساعدة املنظمة الدولية 

للهجرة.
وق��ال العبادي "لقد وع��دوا اجلنة 
هناك، ولك��ن في نهاي��ة املطاف 

هذه اجلنة لم يكن لها وجود".



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يناق��ش اجمللس االعلى لالس��تفتاء 
البديل الذي قدم��ه اجملتمع الدولي 
لس��لطات االقلي��م لق��اء تأجي��ل 
احل��وار  ال��ى  والع��ودة  االس��تفتاء، 
والتفاه��م م��ع بغداد، ف��ي غضون 
ذلك اك��د املتح��دث باس��م احلزب 
الدميقراط��ي ع��ن زي��ارة وف��د رفيع 
املس��توى م��ن االقليم ال��ى بغداد 
للتباحث في احتواء التوتر والتشنج 
الذي جنم مؤخرا على خلفية اصرار 
االقلي��م على اجراء االس��تفتاء في 

25 من شهر أيلول اجلاري.
وق��ال املتحدث باس��م الدميقراطي 
محمود محمد ان وفداً من االقليم 
س��يزور بغ��داد خالل االي��ام املقبلة 
للتفاهم مع بغداد ودول اجلوار حول 
القضاي��ا اخلالفي��ة وتوضيح وجهة 
نظر الك��رد واالس��باب التي دفعت 
بهم الى تبني مس��ألة االستفتاء، 
منتق��دا موقف احلكوم��ة االحتادية 
م��ن االقلي��م وس��عيها للتضييق 
عليه والتنصل من الش��راكة التي 

بنيت عليها العملية السياسية.
واضاف محمد في تصريح للصباح 
اجلدي��د عل��ى هام��ش مش��اركته 
وح��ق  الدميقراطي��ة  مؤمت��ر  ف��ي 
تقري��ر املصي��ر املنعق��د مبحافظة 
م��ن   17--16 يوم��ي  الس��ليمانية 
الش��هر اجل��اري مبش��اركة كت��اب 
واكادمييني ع��رب وعراقيني، ان الوفد 
الضمانات  بغ��داد  س��يناقش م��ع 
الدولية ومدى تقبل بغداد لها اذا ما 
وافق االقليم على تأجيل االستفتاء، 
وهل ستعترف بغداد بالنتائج التي 
س��تلي التأجيل ، مبيناً ان االقليم 
يسعى الختيار افضل الطرق بعيدا 
ع��ن العن��ف واالقتت��ال لتحقي��ق 

االهداف التي يرنو اليها.
ج��اء  البرمل��ان  تفعي��ل  ان  وتاب��ع 
كض��رورة حتمية لالقليم وان ابواب 
احل��وار مفتوحة امام حركة التغيير 
للع��ودة  االس��المية  واجلماع��ة 
واملش��اركة ف��ي جلس��ات البرملان 
وطرح وجهة نظرهم ورؤيتهم جتاه 

الية معاجلة مشكالت االقليم.   

وكان رئي��س ال��وزراء العراقي حيدر 
العب��ادي ق��د وص��ف ف��ي اح��دث 
تصري��ح له اج��راء االس��تفتاء في 
كردستان بانه »لعب بالنار«، محذرا 
من فتح الباب على مصراعيه أمام 
الدول لعدم احترام حدود ودس��تور 
الع��راق، اذا م��ا اص��ر االقليم على 
»كل  ان  وق��ال  االس��تفتاء،  اج��راء 
املكتسبات التي حققها مواطنونا 
الكرد العراقيني معرضة للتهديد«.

وأضاف العبادي أن��ه »عندما تفتح 
خالفا مع الكل وال تعترف بالدستور 
واحلدود والقان��ون العراقي، وتطلب 
من ال��دول األخ��رى االعت��راف، فإن 
هن��اك تناقض��ا«، مس��تدركا »أنت 
اآلن تفت��ح الب��اب عل��ى مصراعيه 
لعدم احت��رام هذه ال��دول للحدود 
والدستور العراقي، وتشجع اآلخرين 
على التدخل بالشأن العراقي، وهذه 

خطورة«.
م��ن جانب��ه اش��ار عض��و مجلس 

النواب ع��ن ائت��الف دول��ة القانون 
موفق الربيعي إلى اس��تعداد بغداد 
لالتف��اق م��ع االقليم عل��ى برنامج 
لتحقيق الكونفدرالية واالستقالل 
الس��نوات  دولية، خالل  بضمان��ات 

العشر املقبلة.
وتاب��ع الربيع��ي في تصري��ح ملوقع 
روداو إن االس��تفتاء خط��وة خطرة 
ألنها س��وف تذهب جميع املنجزات 
التي حصل عليها الشعب الكردي، 
مضيف��اً وإن ما يقوم ب��ه الكرد هو 
القفز في الهواء، وال توجد خطوات 
ما بعد االستفتاء، الن االصرار على 
اج��راء االس��تفتاء س��يجعل م��ن 
كردس��تان بؤرة للتوتر من اآلن حتى 

عشرات السنني.
في غضون ذلك ناقش اجمللس االعلى 
لالس��تفتاء ف��ي اقليم كردس��تان 
الت��ي قدمها  والبدائل  الضمان��ات 
اجملتم��ع الدول��ي حلكوم��ة االقليم 
لق��اء تأجي��ل االس��تفتاء، واك��دت 

مصادر مطلع��ة ان اهم الضمانات 
املقدم��ة هي ط��رح قضي��ة الكرد 
على ج��دول اعمال مجل��س االمن 
الدول��ي ملناقش��تها وتوجيه طلب 
رس��مي لالقليم بتأجيل االستفتاء 

وحتديد موعد آخر إلجرائه.
ال��ى ذل��ك ح��ذر مس��ؤول املرك��ز 
الثان��ي لتنظيمات االحت��اد الوطني 
م��ن  كرك��وك  ف��ي  الكردس��تاني 
خط��ورة اج��راء االس��تفتاء عل��ى 
مستقبل الكرد في املدينة، مطالبا 
رئي��س االقلي��م مس��عود بارزان��ي 
بعدم اجراء االس��تفتاء في كركوك 

واملناطق املتنازع عليها.  
ونقل موقع ش��ار بريس عن مصادر 
مطلعة ان مسؤول مركز تنظيمات 
الوطن��ي  االحت��اد  ف��ي  كرك��وك 
الكردس��تاني اس��و مامن��د ح��ذر 
مس��عود بارزاني من االص��رار على 
اجراء االستفتاء في املناطق املتنازع 
عليها وخصوصا كرك��وك، مؤكدا 

ان اج��راء االس��تفتاء س��ينعكس 
سلبا وسيلحق ضررا مبصالح الكرد 

في كركوك.
وتاب��ع مص��در مطل��ع ان الك��رد ال 
ف��ي  اغلبي��ة مطلق��ة  يش��كلون 
اج��راء  وان  كرك��وك  محافظ��ة 
االس��تفتاء في الوق��ت الراهن في 
ظ��ل مقاطع��ة الع��رب والتركمان 
له الى جانب قس��م م��ن الكرد لن 
يحقق النس��بة املطلوبة العتماده 

في كركوك.     
وقال مص��در انه وفي ظل االختالف 
ومعارض��ة  النظ��ر  وجه��ات  ف��ي 
مس��ؤول واعضاء مرك��ز تنظيمات 
كرك��وك الج��راء االس��تفتاء ف��ي 
التدابي��ر  اتخ��اذ  دون  املدين��ة م��ن 
املطلوبة، ادى الى توقف ومنع البدء 
باحلمالت الدعائية لالس��تفتاء في 

كركوك.
)كال  حرك��ة  طالب��ت  بدوره��ا 
لالس��تفتاء ف��ي الوق��ت الراه��ن( 

االطراف السياسية في االقليم الى 
التجاوب مع املعارض��ة التي ابداها 
اجملتمع الدولي لالس��تفتاء وتأجيل 

االستفتاء الى اجل غير مسمى.
واض��اف عض��و  برمل��ان كردس��تان 
املتحدث الرسمي باسم حركة كال 
لالستفتاء رابون معروف، ان املوقف 
الرس��مي ل��المم املتح��دة واجملتم��ع 
الدولي، فضالً عن جميع التطورات 
االخي��رة  السياس��ية  واالح��داث 
اخلاصة باالس��تفتاء أثبتت من دون 
مجال للشك صحة التوقعات التي 
اعلنت عنها حركة كال لالستفتاء.

واقال انن��ا نؤكد مرة اخ��رى ان قرار 
اجراء االس��تفتاء لم يأت منسجما 
ملتطلبات ومصالح ش��عب  وملبياً 
كردس��تان العليا، وان االصرار على 
اجرائه بهذا الش��كل سوف يعرض 
شعب كردستان للعديد من االزمات 
والكوارث السياس��ية واالنس��انية 

التي نحن في غنى عنها.

بغداد تقّدم مقترحًا جديدًا يتضمن طالقًا 
هادئًا طويل األجل بين بغداد وأربيل

المجلس األعلى لالستفتاء يناقش بديل المجتمع الدولي لتأجيل االستفتاء د. علي شمخي 

ال تنته��ي معرك��ة العال��م م��ع اإلره��اب 
إال باس��تئصال الفك��ر املري��ض والس��لوك 
املتوح��ش من عقول الذين امنوا بهذا الفكر 
ومنذ ظهور تنظيم القاعدة االرهابي وسريان 
نش��اطه االرهابي ف��ي افغانس��تان والعراق 
وانتقال��ه ال��ى دول اخرى مبس��ميات جديدة 
وتنظيمات فرعية تنتمي الى القاعدة فكرا 
وقيادة يدير قادة هذه التنظيمات عملياتهم 
باس��اليب بث الرعب والتوح��ش وفي ادبيات 
تنظيم داعش مايؤكد ويرسخ بهذه االعمال 
الوحشية بوصفها الوسيلة املثلى في متدد 
التنظيم والتمهيد الخضاع السكان الذين 
يصبحون حتت س��لطة احت��الل التنظيمات 
االرهابية وقد شاهد العالم باسره على مدى 
عقدي��ن من الزمن مش��اهد الذب��ح والقتل 
والتعذيب الت��ي اقدم عليها مجرمني وقتلة 
وجزارين اجتهد االرهاب في تقدمي وحشيتهم 
بنحو يندى له اجلبني االنس��اني وتهتز امامه  
مش��اعر كل من يؤمن بالرحم��ة واذا كانت 
فلس��فة القاعدة ومن بعده��ا داعش تقوم 
على هذه الصور املفزعة واملرعبة فان االحرى 
بالدول التي تتحال��ف ملواجهة هذا االرهاب 
ان متن��ع االرهابي��ني م��ن حتقي��ق اهدافه��م 
وغاياتهم في ان تصل رس��ائل اخلوف واملوت 
والترهي��ب ال��ى اجله��ات او االماك��ن الت��ي 
يستهدفونها ومن هنا تأتي اهمية وخطورة 
االع��الم ووس��ائله اخملتلف��ة الت��ي وظفه��ا 
االره��اب لتحقيق مآربه وكانت ذروة نش��اط 
هذا التوظيف هو االستعمال الواسع ملواقع 
االنترنيت ومواق��ع التواصل االجتماعي وبث 
االف الصور والرس��ائل من خاللها مع وجود 
دعم من قب��ل انصار التنظيم��ات االرهابية 
الذين س��محوا لهذه الصور وهذه الرسائل 
باملرور واالنتشار من دون وجود اي رادع قانوني 
او اخالق��ي او اجتماعي يوقف ه��ذا التدفق 
للفك��ر االرهاب��ي وبرغم الهزمية امل��رة التي 
حلق��ت بتنظيم داع��ش في العراق وس��وريا 
وبرغم تقلص مس��احات تواج��د االرهابيني 
في هذين البلدين وانحس��ار نش��اطهم في 
اماك��ن صغي��رة اال ان ق��درة التنظيم على 
اس��تعمال االع��الم وتوظيفه لبث رس��ائله 
مات��زال قائم��ة وقوي��ة وماي��زال ق��ادة هذا 
التنظي��م يخت��ارون االماك��ن والش��خوص 
البارزة  ف��ي عملياتهم االرهابية  التي ميكن 
ان تترك صدى اعالميا واس��عا بعد تنفيذها 
لذا فان اس��تهداف التجمعات الس��كانية 
واالحياء واملناطق املشهورة واالبنية واملعالم 
البارزة  واالش��خاص املش��هورين س��تبقى 
ضمن اجندة التنظيم املفضلة في نشاطه 
االرهاب��ي من دون ان يراعي هؤالء القتلة الية 
حرمة الساليب التفجير والقتل وماشهدته 
محافظ��ة الناصرية من جرمية مروعة تعرف 
املالي��ني عل��ى مش��اهدها من خ��الل مواقع 
الفيس بوك وتويتر يؤك��د مانقوله في هذه 
الس��طور وس��يكون من املهم جدا االنتباه 
لهذه الفلس��فة ولهذا الفكر وايجاد آليات 
عم��ل تس��هم فيه��ا مرجعيات سياس��ية 
وقانونية واعالمية الفشال مساعي االرهاب 
في الترويج لعملياته والعمل على مخاطبة 
وس��ائل االعالم التي تس��اعد هذا التنظيم 
من حيث تدري او التدري بعدم نشر املشاهد 
البش��عة واملؤملة لضحايا االعمال االرهابية 
والتفجي��رات الدامي��ة مب��ا يحق��ق لالرهاب 

رسائله امللوثة .

الترويج لإلرهاب

جوزيف هاموند*

ق��د تك��ون أكث��ر عملي��ة انتخابي��ة 
مثي��رة لالهتمام في س��نة 2017 هي 
األق��ل ش��فافية. ففي تش��رين األول/

املتح��دة  األمم  س��تنتخب  أكتوب��ر، 
املدي��ر الع��ام اجلدي��د ل�”منظمة األمم 
املتح��دة للتربي��ة والعل��م والثقافة” 
)اليونس��كو(، في س��باٍق ال يقل إثارًة 
عن أي مبارزة رئاس��ية أو نيابية أخرى. 
وس��يتولى املدير التالي إدارة أكثر من 
500 مليون دوالر من الهبات املمنوحة 
للمنظمة على مدى خمس س��نوات، 
ويتب��ّوأ مرك��زًا رفيًعا بش��كٍل واضح 
في األمم املتحدة والسياس��ة الدولية. 
وفي الس��نة املاضية، أوش��كت إيرينا 
بوكوف��ا، املدي��رة العامة لليونس��كو 
الت��ي انته��ت واليته��ا، على ش��غل 
منص��ب األمني الع��ام ل��أمم املتحدة 

بفرق بضعة أصوات.
أج��رى اجملل��س التنفيذي لليونس��كو 
مقاب��الٍت م��ع املرش��حني النهائي��ني 
التس��عة خلالفة إيرينا بوكوفا في 24 
نيسان/أبريل. وينتمي أربعة من هؤالء 
املرشحني إلى أربعة بلدان من “جامعة 
الدول العربية” )الع��راق ومصر ولبنان 
وقطر(. أما املرش��حون اآلخرون فيأتون 
م��ن أذربيج��ان وفيتن��ام وغواتيم��اال 
وفرنس��ا والصني. ويعتبر املرش��حون 
الع��رب أن مصيرهم هو الفش��ل في 
ه��ذا الس��باق، مبا أن��ه لم يس��بق أن 

انُتخب مديٌر عربيٌّ لليونسكو.
لك��ّن الفري��ق العربي لي��س متحًدا، 

وتس��ّلط ه��ذه املب��ارزة الض��وء على 
االضطراب��ات في السياس��ة العربية 
الشاملة، ال س��ّيما املنافسة القوية 
بني مصر، التي تدع��م وزيرة احلكومة 
السابقة مشيرة خّطاب، وقطر، التي 
تطرح مرشًحا لها حمد بن عبد العزيز 
الك��واري، وزير الثقاف��ة الذي لم ميِض 

الكثير من الوقت على انتهاء واليته.
ف��ي س��نة 2013، أطاح اجلن��رال عبد 
الفت��اح السيس��ي ال��ذي أصبح اآلن 
رئيس مصر محمد مرس��ي الذي كان 
أول رئيٍس مص��ري منتَخب دميقراطًيا. 
جماع��ة  ف��ي  قائ��ًدا  مرس��ي  وكان 
اجلماعة  املس��لمني”، وه��ذه  “اإلخوان 
هي منظمة إس��المية طاملا دعمتها 
قط��ر. وقد اتهمت مص��ر قطر بدعم 
كٍل من “اإلخوان املسلمني” واملنظمات 
اإلرهابي��ة ف��ي مص��ر. وتأّزم��ت هذه 
املس��ائل في 5 حزيران/يوني��و، عندما 
انضمت مصر إلى السعودية واإلمارات 

في فرض حصارٍ على قطر.
ال يتضح كيف ستوّثر األزمة القطرية 
في اليونسكو. ورمّبا يشّكل ذلك سبًبا 
من بني عدة أس��باب أخرى تدفع قطر 
إل��ى الرغب��ة في إنه��اء ه��ذه األزمة 
بس��رعة. وكٌل م��ن مص��ر وقط��ر هو 
عضٌو في اجمللس التنفيذي لليونسكو 
ح  الذي سيفصل في املسألة. وال يُرجَّ
أن تكس��ب قطر دعم السنغال، التي 
قطعت عالقاتها مع قطر في وقٍت من 
األوقات أثناء األزمة. كما أنه لن يكون 
باستطاعتها أن تعّول على تشاد التي 
ضعف��ت عالقاتها م��ع الدوحة أيًضا. 
غير أن دولة الس��ودان ستصوت أيًضا 

في تشرين األول/أكتوبر، وعالقاتها مع 
قطر متينة؛ فقد أنفقت هذه األخيرة 
الس��ودانية  األه��رام  املالي��ني إلنق��اذ 
وس��اعدت ف��ي مش��اريع أخ��رى ف��ي 

السودان.
إال أن الكواري، مرشح قطر، استخدم 
ث��روة بالده من دون أن يوّف��ر زاوية على 

الك��رة األرضي��ة جلمع الدع��م. فقبل 
األزمة الراهنة، وصف��ت إحدى اجملالت 
الك��واري  الهولندي��ة  الدبلوماس��ية 

باملتسابق األمامي.
م��ع ذل��ك، تُع��ارض بع��ض اجملموعات 
الكواري بس��بب  اليهودي��ة ترش��يح 
حجم املنشورات املعادية للسامية في 

قطر. ووّجه املكت��ب األوروبي ل�”مركز 
ساميون ويس��نتل” كتابًا مفتوًحا إلى 
رئيس اجمللس التنفيذي في اليونسكو، 
مّدعًيا فيه أن الكشك اخملصص لقطر 
للكتاب”  فرانكف��ورت  “مع��رض  ف��ي 
ع��رض نصوًص��ا تضّمن��ت نظري��ات 
حول املؤامرة املعادية للس��امية. كما 

دعمت قطر ق��رارات األمم املتحدة التي 
تنفي عالقة اليهود باملسجد األقصى 

وحائط البراق.
ليس��ت املرة األولى التي تُفِسد فيها 
مع��اداة الس��امية س��باق مدي��ر عام 
اليونس��كو. ففي س��نة 2009، واجه 
املرشح العربي املتقّدم على منافسيه 
حتدي��ات ناجتة ع��ن معاداة الس��امية، 
قضت أخيرًا على ترشيحه. فكان من 
الواضح أن حسني فاروق، الذي شغل 
منص��ب وزي��ر الثقاف��ة املص��ري ملدة 
ا.  عشرين عاًما، هو املرّشح األوفر حظًّ
ث��م انكش��ف أن الرّس��ام الس��ريالي 
السابق وعد “اإلخوان املسلمني” بحرق 
كل الكت��ب اإلس��رائيلية الت��ي ميكن 

إيجادها في املكتبات املصرية.
اعتذر ف��اروق ف��ي افتتاحية صحيفة 
“لومون��د”، حت��ى أنه تعّه��د بترجمة 
األعم��ال األدبية لكاتبنينْ إس��رائيلينينْ 
هم��ا عاموس عوز وديفيد غروس��مان 
إل��ى العربي��ة. غي��ر أن م��ا حصل قد 
حص��ل وف��ازت بوكوفا ف��ي انتخابات 

اليونسكو لعام 2010.
كان الت��راث الثقاف��ي الغن��ي ال��ذي 
تتمتع به مصر محور حملة مش��يرة 
خطاب. وأكثر ما يُعرف عن اليونسكو 
ه��و قائمتها اخلاص��ة مبواق��ع التراث 
العامل��ي التي حتوز مصر على س��بعة 
منها، مب��ا فيها األهرام وآث��ار أبو مينا 
املعّرضة للخطر، التي كانت في وقٍت 
ا  من األوق��ات موقًعا مس��يحيًّا مهمًّ
للحج. وأعلنت خّطاب عن ترشيحها 
ملنصب اليونس��كو من أمام “املتحف 
املصري” في القاهرة، الذي يقع مقابل 

“مي��دان التحرير” ويحت��وي على قناع 
املل��ك ت��وت عنخ آم��ون وقط��ع أثرية 
أخرى. وصممت خّطاب حملتها حتى 
تدفع باجت��اه املزيد من التس��امح في 
الشرق األوس��ط والعالم قائلًة، “منذ 
العصور الوس��طى حتى اليوم، اّتسم 
تاري��خ مصر بجم��ع العلم��اء اليهود 
واملس��يحيني واملسلمني مًعا، وهذا ما 

حتتاج اليونسكو إلى القيام به”.

لم حتقق مصر أي جن��اح عندما كانت 
تترش��ح في كل م��رة ف��ي انتخابات 
اليونس��كو من��ذ س��نة 1999، وهي 
تعتب��ر أن قط��ر دول��ة متطفلة حتاول 
انت��زاع منصٍب طامل��ا اعتبرت القاهرة 
أنها تستحقه لنفس��ها. غير أن ثروة 
قطر س��محت لها ببن��اء متحٍف من 
املس��توى العاملي وبتنظي��م معارض 
دامي��ان  مث��ل  مش��هورين  لفنان��ني 
هيرس��ت. ويُتوقَّ��ع أن يُفتتح “متحف 
قطر الوطني” من تصميم جان نوفيل 
في س��نة 2018 املقبل��ة. ولم حتصل 
قطر على أّول موقٍع لها في اليونسكو 
إال في س��نة 2013، بعد س��نواٍت من 
املن��اورات السياس��ية إلضافة حصن 
الزبارة الذي يعود لسنة 1938، وبعض 

اآلثار في جواره، إلى القائمة.

* جوزي��ف هاموند هو مراس��ل رفيع 
املستوى في معهد “أميريكان ميديا 
إنس��تيتيوت” مارس مهنته بشكٍل 
واس��ع في الشرق الش��رق األوسط 

وأفريقيا.

مسابقة قطر- مصر في قلب انتخابات اليونسكو
تقـرير

رئيس الوزراء حيدر العبادي

العبادي: عندما تفتح 
خالفا مع الكل وال 
تعترف بالدستور والحدود 
والقانون العراقي، 
وتطلب من الدول األخرى 
االعتراف، فإن هناك 
تناقضا«، مستدركا 
»أنت اآلن تفتح الباب على 
مصراعيه لعدم احترام 
هذه الدول للحدود 
والدستور العراقي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
احلمام��ي، ام��س األحد، اس��تئناف 
الرحالت اجلوية بني بغداد والعاصمة 
بعد  وبالعكس  الروسية موس��كو 

انقطاع دام 13 عاما.
وق��ال احلمام��ي ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، 
أن��ه "س��تنطلق الي��وم األح��د أول 
رحلة جوية مباش��رة من بغداد الى 
موس��كو لتعلن انط��الق هذا اخلط 
املهم، الذي سيمكن الطيران املدني 
العراقي م��ن الدخول إل��ى األجواء 

األوربية، ويفتح اآلفاق أمام املسافر 
العراق��ي ف��ي الدراس��ة والع��الج 
له��ذا  مل��ا  والتج��ارة،  والس��ياحة 
البلد من أبع��اد علمية واقتصادية 

متقدمة".
واض��اف، أن "العراق يرتبط بعالقات 
تاريخي��ة م��ع روس��يا تع��ود ال��ى 
األربعينيات من القرن املاضي، عندما 
بني  الدبلوماسية  العالقات  أقيمت 
الع��راق واالحتاد الس��وفيتي آنذاك، 
خ��الل  العالق��ات  تل��ك  وتط��ورت 
السنوات املاضية السيما في مجال 
االس��تثمارات والدراس��ة والطب"، 

مؤكدا، انه "س��يخفف من األعباء 
على كاهل املواطن ويوفر عليه عناء 
التنقل بني املط��ارات وكذلك يقلل 
من تكاليف الس��فر".  وبني بالقول 
أنه "جرى االتفاق بني الطيران املدني 
العراق��ي والطيران املدني الروس��ي 
الرحالت  اس��تئناف تس��يير  عل��ى 
اجلوي��ة بني بغ��داد وموس��كو بعد 
توق��ف دام نحو 13 عاماً"، مش��يدا 
باجلهود "التي بذلت خالل املباحثات 
واملناقشات التي مت اخلوض فيها من 
أجل استكمال إجراءات افتتاح هذا 

اخلط". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
استنكرت مديرية توزيع الكهرباء 
في اجلنوب تعرض قابلوات أرضية 
في محافظة البصرة الى السرقة 
والتخري��ب م��ن قب��ل مجهولني، 
وهو م��ا تس��بب بانقط��اع التيار 
الكهربائي لس��اعات عن عدد من 

املناطق.
وقال��ت املديري��ة في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد«، نسخة منه، إن 
الكهرباء  لتوزيع  العامة  »املديرية 
في اجلنوب تس��تنكر تكرار حاالت 
الس��رقة والتخريب املتعمد التي 

قابل��وات  خط��وط  اس��تهدفت 
ش��بكة الكهرباء خ��الل اليومني 
»القابل��و  أن  مبين��ة  املاضي��ني«، 
املغذي حملطة متنقلة في منطقة 
احلكيمي��ة تع��رض ال��ى القط��ع 
وس��رقة 50 متراً من��ه، ما أدى الى 
انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
ع��ن منطقة احلكيمي��ة الواقعة 

في مركز احملافظة«.
ولفت��ت املديرية ال��ى أن »القابلو 
تع��رض  نظ��ران  حملط��ة  املغ��ذي 
أيضاً الى القط��ع املتعمد لغرض 
التخري��ب، م��ا تس��بب بحرم��ان 

التي��ار  م��ن  نظ��ران  منطق��ة 
الكهربائ��ي«، مضيف��ة أن »ف��رق 
الصيان��ة التابع��ة ال��ى املديري��ة 
سارعت الى معاجلة تلك احلوادث، 
وأع��ادت التي��ار الكهربائ��ي ال��ى 
املديري��ة  وأضاف��ت  املواطن��ني«. 
ضم��ن بيانه��ا »تهي��ب مديريتنا 
باألجهزة األمنية، وبخاصة شرطة 
الكهرباء، تكثيف جهودها حلماية 
الش��بكة الكهربائي��ة، ومالحقة 
اجلن��اة لتقدميه��م ال��ى العدالة، 
وبأس��رع وق��ت لينال��وا جزاءه��م 

العادل«.

تسيير الرحالت الجوية بين بغداد
وموسكو بعد توقف دام 13 عامًا

سرقة وتخريب القابلوات تؤدي
النقطاع الطاقة عن البصرة

اليونسكو



بغداد – سطو مسلح 
كش��ف مصدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امس االحد عن القاء القبض على 
عصابة للسطو املسلح في االعظمية 
واخ��رى للتس��ليب في مدين��ة الصدر 

بجانب الرصافة في بغداد.
وقال املصدر في بيان صدر عن القيادة ان 
"القوات االمنية في فرقة املش��اة )11( 
اللوائني )44، 45( من القاء القبض على 
عصابة للسطو املسلح اثناء دخولهم 
منطق��ة  ضم��ن  املواطن��ني  اح��د  دار 
االعظمية/الك��م، ومت تس��ليمهم الى 
مكت��ب مكافحة اج��رام االعظمية" ، 
مضيفة ان "الق��وات متكنت ايضاً، من 
القاء القب��ض على عصابة لتس��ليب 
املواطنني، ضمن مدينة الصدر ش��رقي 

بغداد".

ديالى – تفجير انتحاري 
اعل��ن رئيس مجل��س قض��اء املقدادية 
ف��ي محافظ��ة ديالى عدن��ان التميمي 
امس االحد، تفجير انتحاري نفسه بعد 
محاصرت��ه واطالق الن��ار عليه من قبل 

القوى األمنية داخل القضاء.
وق��ال التميم��ي إن "االجه��زة االمنية 
الواس��عة  التمش��يط  وخالل عمليات 
الت��ي نفذته��ا، فجر يوم ام��س في حي 
اجلهاد وس��ط قضاء املقدادية ضبطت، 
انتحاريا مختبئا في حفرة"، مشيرا الى 
أن "قوات امنية قامت بحاصرته واطالق 
النار عليه قبل ان يفجر نفس��ه دون اي 

اصابات".

كركوك – مقتل ارهابي 
أف��اد مص��در اس��تخباري ف��ي مديرية 

ام��س  كرك��وك  محافظ��ة  ش��رطة 
األح��د، بأن مجهولني قتلوا ما يس��مى 
ب�"مس��ؤول احلس��بة" التابع لتنظيم 
"داعش" ف��ي قضاء احلويج��ة ووضعوا 

صورة حمار على جثته.
وق��ال املصدر إن "مجهولني قاموا بقتل 
مس��ؤول احلس��بة لعصاب��ات داع��ش 
اإلرهابية املدعو ) أبو أمين العراقي( ووضع 
صورة حلمار على جثته ، حيث عثر عليه 
وهو مقتول وس��ط مدين��ة احلويجة اثر 

إطالقات نارية في الرأس".

بابل – العثور على جثة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
باب��ل ام��س االح��د ان الق��وات االمنية 
عثرت عل��ى جثة في منطق��ة املزيدية 

بالقرب من سكة قطار احملافظة .
وذكر املصدر االمني ان " اجلثة تعود الى 

ش��خص من أهالي محافظة ذي قار ومت 
التعرف عليها من قبل ذويه كونه خرج 
من محافظة ذي قار ولَم يعود الى داره" 
، مش��يرا الى انه " مت العثور على اجلثة 
بني االدغال ، كما صنف احلادث على انه 

جنائي

صالح الدين – عملية عسكرية 
أعلن بيان عن اعالم احلش��د الش��عبي 
عملي��ة  انط��الق  ع��ن  االح��د،  ام��س 
عسكرية مش��تركة لتطهير ومتشيط 
مناطق ش��مال قض��اء الدجيل جنوبي 

محافظة صالح الدين.
أمني��ة  "عملي��ة  ان  البي��ان   وذك��ر 
مش��تركة بني قوات احلش��د الشعبي 
واجلي��ش وباس��ناد م��ن طي��ران اجليش 
انطلقت، صباح يوم امس مس��تهدفة 
عناص��ر داعش في مناطق س��يد غريب 

والرفيع��ات  والفرحاتي��ة  والبوعل��ول 
ش��مال قض��اء الدجي��ل" ، مضيفا ان 
"العمليات جاءت لتأم��ني هذه املناطق 
بعد اخلروق��ات االمنية التي تش��هدها 

بني فترة واخرى".

االنبار – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنب��ار امس االحد، بأن ق��وة من اجليش 
أحبطت تعرضا لتنظيم "داعش" على 

مقرها جنوب شرق الرطبة.
وقال املصدر إن "ق��وة من اجليش ضمن 
الفرق��ة األولى متكنت، فج��ر امس من 
احباط تع��رض لداعش على مقرها في 
منطقة الضبعة، )15كم جنوب ش��رق 
الرطب��ة(، والت��ي تقع بدوره��ا )310كم 

غرب الرمادي(".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 

عن اس��مه، أن "الق��وة متكنت من قتل 
عدد م��ن عناص��ر داع��ش والذوا بالفرار 
بعده��ا الى عم��ق الصح��راء اجلنوبية 

للرطبة". 

نينوى – عملية استباقية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نين��وى ام��س االح��د ان قوات احلش��د 
الش��عبي قتل��ت 32 داعش��يا بينه��م 
قياديون بعملية استباقية غرب مدينة 

املوصل.
وذك��ر املصدر ان "اللواء 13 في احلش��د 
الش��عبي، نفذ صباح ي��وم امس االحد، 
عملية استباقية نوعية وفق معلومات 
اس��تخبارية دقيقة ومتكن من قتل )٣٢( 
ارهابي��ا ع��رب واجانب ف��ي منطقة ابو 
راسني وثري الكراح واخلبرة ووادي الثرثار 

واملناطق احمليطة بها غرب املوصل".

البصرة – ضبط عصابة 
كشفت وزارة الداخلية امس االحد عن 
اعتق��ال عصابة من ثمانية اش��خاص 
بينه��م امرأت��ان وحتري��ر مختطف في 
البصرة، فيما بين��ت أن العصابة تقوم 
"باقام��ة عالقة  الضحاي��ا  باس��تدراج 

غرامية".
وقال��ت الداخلية في بي��ان صحافي إن 
"مفارز اجلرمي��ة املنظمة العاملة ضمن 
وكالة االس��تخبارات وقوة من ش��رطة 
البصرة، ألقت القبض على عصابة في 
احملافظ��ة مكونة من ثماني��ة متهمني 
بينه��م امرأت��ان وح��ررت مخطوف��ا مت 
خطف��ه م��ن قبله��م" ، مضيف��ة ان 
العصابة تقوم باستدراج الضحايا بعد 
اقامة عالقة غرامية واس��تدراجهم ثم 

اخلطف .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمع��ت كل من جلنة األمن والدفاع واملهجرين 
النيابيت��ني، امس األحد، ملناقش��ة س��بل عودة 

النازحني إلى مناطق سكناهم.
وقال عبد العزيز حسن عضو جلنة األمن والدفاع 
النيابي��ة في تصري��ح لعدد من وس��ائل اإلعالم 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" إن "جلنتي الدفاع 
واملهجري��ن النيابيتني، اجتمعتا ملناقش��ة عودة 

النازحني إلى ديارهم ومعوقات عودتهم".
واضاف، إن "هناك العديد من الش��كاوى وصلت 

إلى اللجنة تفيد بإعاقة عودة النازحني".
واش��ار إلى، أن "اللجنتني ستناقشان قرار رئيس 
مجلس الوزراء بعدم دخول نازحي نينوى والقائم 

إلى بغداد".
يذك��ر أن النازحني يعانون من ظروف معيش��ية 
س��يئة، من��ذ خروجهم م��ن دياره��م ونزوحهم 
إلى مناط��ق اخرى، أبان س��يطرة تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي في حزيران 2014 على محافظة نينوى 

واألنبار ومحافظات اخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مديرية اإلحصاء في إقليم كردستان، 
ام��س األحد، عن ارتفاع عدد س��كان اإلقليم في 
احملافظ��ات الث��الث مقارنة مع األع��وام املاضية، 
مشيرًة إلى أن عدد س��كان االقليم بلغ في عام 

2016 أكثر من خمسة ماليني نسمة.
وق��ال س��يروان محم��د، مدي��ر احص��اء إقليم 
كردس��تان في تصري��ح صحفي، انه "بحس��ب 
اإلحصائي��ات احلديثة من املتوق��ع أن يصل عدد 
س��كان كردس��تان ف��ي احملافظ��ات الث��الث الى 
خمس��ة ماليني و755 ألفا و43 شخصا"، مبيناً 
أن "ع��دد س��كان االقلي��م في الع��ام 2015 بلغ 

خمسة ماليني و472 الفا و436 شخصا".
وأض��اف، ان "ع��دد س��كان مدين��ة أربي��ل ف��ي 
والس��ليمانية   ،)2,062,380( بل��غ   2016 الع��ام 
)2,084,492( وده��وك )1,467,180(". مضيف��اً ان 
"مجموع الس��كان االقليم في احملافظات الثالث 

في نفس العام بلغ )5,644,000(".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مصدر في وزارة التربية موافقة الوزير على 
اجراء امتحان حتس��ني املعدل لطلبة الس��ادس 

االعدادي.
وذكر املصدر في تصريح صحفي " ال توجد هناك 
موافقة من قبل وزي��ر التربية محمد اقبال على 
اجراء امتحان حتس��ني املعدل لطلبة الس��ادس 

االعدادي للعام الدراسي 2016 2017- ".
وكانت النائبة ماجدة التميمي قد اعلنت بوقت 
س��ابق ام��س موافقة وزي��ر التربية عل��ى اجراء 
امتحان حتس��ني املعدل ورفع كتاب الى رئاس��ة 

الوزراء.
وذكرت ف��ي بيان صحفي " بع��د اجلهود احلثيثة 
الت��ي قام��ت به��ا التميم��ي ف��ي مطالبته��ا 
ومتابعتها املس��تمرة مع اجله��ات املعنية وافق 
وزير التربية على اجراء امتحانات حتس��ني املعدل 

لطلبة السادس االعدادي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تستعد مدينة املوصل، اليوم االثنني، القامة احد 
اكبر املهرجانات على صعيد البالد وهو مهرجان 
الس��الم العاملي، حيث بدأت جه��ات مدنية منذ 
اس��بوعني بتهيئة ملعب املوص��ل لغرض البدء 

باقامة املهرجان.
وقال محمد سعيد وهو عضو في جلنة التحضير 
ف��ي تصريح صحف��ي، ان "املهرجان هو رس��الة 
س��الم من املوصل بنس��ختها الس��ادس بعدما 
اقيمت خمس��ة مرات ف��ي بغ��داد ومحافظات 

جنوبية".
واض��اف س��عيد ان "املوص��ل تس��تحق الكثير 
ولديها الكثير لعرضه امام اجلمهور والعالم غير 
الصورة النمطية التي رس��مت عنها خالل فترة 
داع��ش والتي اختزلت هذه املدينة الكبيرة بفكر 

متطرف منعزل ومغلق".

اجتماع لمناقشة عودة 
النازحين إلى مناطق سكناهم

إحصاء كردستان تعلن 
ارتفاع عدد سكان اإلقليم

"التربية" تنفي الموافقة على 
اجراء امتحان تحسين المعدل

الموصل تستعد القامة 
مهرجان السالم العالمي

الملف األمني

القطعات العسكرية تستعد 
للتوّجه صوب قضاء القائم 

لتحريره من "داعش"
ال��ى ذلك أف��اد مص��در محلي في 
محافظة األنبار، أم��س األحد، بأن 
تنظيم داعش أق��دم على اعتقال 
أكث��ر م��ن 70 مدني��اً وقت��ل اثنني 
منهم ف��ي قض��اء القائ��م غربي 
احملافظ��ة، مبين��اً أن ، قوات اجليش 
فتحت ساتر الصكرة باجتاه مدينة 

عنه لبدء عمليات حتريرها. 
وق��ال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح 
داع��ش  "تنظي��م  إن  اجلدي��د‘‘  
اإلرهابي اعتقل أكثر من 70 ش��اباً 
وقت��ل اثن��ني منه��م ف��ي قض��اء 
القائ��م بالتزامن مع قصف عنيف 
شهده القضاء على أماكن تواجد 
أن  اإلرهاب��ي"، موضحاً  التنظي��م 
"داع��ش يتخلله الرعب الش��ديد 

مع انطالق العمليات الكبرى على 
الغربية". 

وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن أسمه أنه "بالتزامن مع قصف 
مدفعي كثيف على خطوط الصد 
لداعش في عنه قامت قوات اجليش 
بفتح س��اتر الصكرة باجتاه مدينة 
عن��ه وحترك��ت القطع��ات لتأمني 
الطريق م��ن األلغام لبدء العملية 

العسكرية لتحرير القضاء". 
وتخوض الق��وات األمنية عمليات 
الس��تعادة  واس��عة  عس��كرية 
مناط��ق غرب��ي األنبار م��ن قبضة 

التنظيم اإلرهابي داعش.

احلكيم: العراق يحتاج فريقني 
متنافسني يتشكالن عبر 

األغلبية الوطنية
احلكم��ة  "تي��ار  أن  إل��ى  ولف��ت 

الوطني يس��عى إلى ض��م جميع 
العراق��ي في  الش��عب  مكون��ات 
قائم��ٍة  عل��ى  ويعم��ل  صفوف��ه 
انتخابية مشكلة من شخصيات 
كفوءة ونزيه��ة وقادرة على حتقيق 
املنج��زات، وص��والً إل��ى تش��كيِل 
حكومة أغلبية وطنية في املرحلة 
التي  التقاطع��ات  املقبلة إلنه��اء 

خلَّفتها احملاصصة".

في نيويورك.. العبادي يعتزم 
طرح ملفي االنتصارات 

املتحققة واستفتاء اإلقليم
ال��وزراء  رئي��س  أن  البيات��ي  وع��ّد 
س��يكون حام��ال مللفات��ه ليتكلم 
فيه��ا م��ن ب��اب الق��وة والقائ��د 
املنتص��ر على اعتى واش��رس قوة 
ارهابي��ة عرفها التأري��خ احلديث"، 
مش��ددا على ان "الزيارة س��تكون 

ناجحة وقوي��ة وذات ابعاد ايجابية 
للعراق". 

ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وأعل��ن 
أم��س  م��ن  األول  ف��ي  معص��وم، 
الس��بت )116 ايل��ول 2017(، إلغاء 
سفره املقرر إلى نيويورك وتكليف 
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي بإلقاء 
كلمة العراق باجتماعات اجلمعية 

العمومية لألمم املتحدة.

السعودية تدخل على خط 
الوساطة إلجراء حواٍر بني بغداد 

وأربيل
كما أعل��ن الرئي��س التركي رجب 
طيب أردوغان، يوم اجلمعة املاضي، 
ع��ن تق��دمي موع��د عق��د اجتماع 
مجل��س األم��ن القوم��ي التركي 
لبحث اس��تفتاء إقليم كردستان 
املزمع إجراؤه في اخلامس والعشرين 

من أيل��ول اجلاري، متعه��دا باتخاذ 
ق��رار نهائ��ي بعد االجتم��اع، فيما 
عّد قرار االستفتاء بأنه "قلة خبرة 

سياسية".

اخلالف على رئاسة التحالف 
الوطني يعّطل اجتماعاته ألكثر 

من شهر
وف��ي مقاب��ل ذلك أك��د أن "هناك 
س��يجري  مس��تجدات  حصيل��ة 
مناقشتها سواء ملكونات التحالف 
أو م��ع بقي��ة الكتل السياس��ية 
واملتعلق��ة باالص��رار عل��ى موعد 
اس��تفتاء اقليم كردس��تان نهاية 
الش��هر اجلاري، اضافة إل��ى اقالة 
محاف��ظ كركوك جن��م الدين كرمي 
عمر، وانسحاب القوى الكردستاني 

من مجلس النواب االحتادي".
وزاد أبو حسنة أن "رئاسة التحالف 

الوطني ما زالت لرئيس تيار احلكمة 
عمار احلكيم، ولم يحصل أي تطور 
عل��ى هذا الصعيد، ولم يتم تداول 
أي مرش��ح رس��مي خلالفته حتى 

االن".
ويأم��ل أب��و حس��نة ب��أن "ينجح 
االزم��ة  تس��وية  ف��ي  التحال��ف 
باقلي��م  املتعلق��ة  السياس��ية 
كردس��تان، وأن يتفرغ م��ن بعدها 
الق��رار القوان��ني املهمة الس��يما 
املتعلق��ة باملل��ف االنتخابي كون 
لم يبق على انته��اء والية مجلس 
النواب احلالي سوى اشهر قليلة".

يش��ار إلى أن تسريبات اشارت إلى 
أن الكتل السياس��ية اتفقت على 
أن يكون الرئي��س اجلديد للتحالف 
الوطن��ي من ائتالف دول��ة القانون 
نائ��ب رئي��س اجلمهورية  وحتدي��داً 

نوري املالكي.

تتمات ص1

بغداد- زينب الحسني: 

االعاق��ة  ذوي  هيئ��ة  اس��تكملت 
واالحتياجات اخلاصة في زارة العمل 
والشؤون االجتماعية استعداداتها 
إلص��دار هوي��ات خاص��ة باملعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة لتسهيل 
حصولهم على االمتيازات اخملصصة 
لهم من قبل الوزرات، فيما اوشكت 
عل��ى االنته��اء م��ن اع��داد قاعدة 
بيانات للفئات املشمولة باخلدمات 

املقدمة من قبلها.
وقال رئي��س الهيئة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوس��وي ل��� " الصباح 
اجلدي��د" : ان الهيئ��ة اس��تكملت 
اجراءاته��ا إلص��دار هوي��ات خاصة 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  باملعاقني 
لتسهيل حصولهم على االمتيازات 
اخملصص��ة لهم م��ن قبل ال��وزرات 
واملتضمنة تخفيض اجور الس��فر 
اجلوي بنس��بة 50 باملئة وملرتني في 
الس��نة  والنقل والزام الش��ركات 
الس��ياحية بتام��ني واس��طة نقل 
له��م  وتخصيص مقاعد دراس��ية 
ف��ي الدراس��ات العلي��ا وتس��هيل 
االجراءات املرورية لهم والتعينات ، 
فضاًل عن تامني السكن املالئم لهم 
، مبين��اً ان  ال��وزارة ستباش��ر مبنح 
قروض للمعاق��ني ، ومنحهم اعانة 
نقدية ش��هرية تتناسب مع نسبة 

العجز املقدر من جلنة الطبية .
ال��وزارة  اس��تعداد  ع��ن  وكش��ف 
إلص��دار البطاق��ة الذكي��ة " ك��ي 
توزي��ع  عملي��ة  لتس��هيل  كارد" 
الرواتب وايضا لتنظيم موعد صرف 
الروات��ب للمعني املتف��رغ بالتعاون 
مع دائ��ر وزارة العمل في احملافظات 
ومجالس احملافظات والتي لها الدور 
الكبير في اجناح عملية توزيع راتب 
املعني املتفرغ في جميع احملافظات.

واضاف القاض��ي: ان قانون الهيئة 
ضمن انه من ح��ق ذوي االعاقة ممن 
هم بدرجة حتول دون تلبية متطلبات 
حياته��م العادي��ة ويحتاج��ون ملن 
يالزمهم لقضاء حاجاتهم بشكل 

مس��تمر من خالل تخصيص معني 
متفرغ لهم مينح راتبا ش��هريا من 
قب��ل الهيئة ال يقل ع��ن 170 ألف 
شهريا، موضحا بأنه إذا كان املعني 
موظفا ويتقاض��ى راتبا من الدولة 
مينح اجازة براتب تام مع اخملصصات 
الثابت��ة وبقي��ة االمتيازات اس��وة 
بأقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ 
س��نويا، فيما لو كان ليس موظفا 
مينح راتبا ش��هريا يع��ادل راتب احلد 

االدنى في سلم رواتب املوظفني.
وبني املوس��وي: ان مس��توى تعاون 
ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومي��ة 
يتعل��ق  فيم��ا  ضعيف��ا  مازال��ت 
للمعاق��ني،  املقدم��ة  باخلدم��ات 

الس��يما امان��ة بغ��داد اذ نتيج��ة 
نتيج��ة  املعاق��ني  اع��داد  زي��ادة 
اصابات احل��روب واالعمال االرهابية 
يتطل��ب  مم��ا  اجملتمع��ي  والعن��ف 
تخصي��ص مرائ��ب وطرق وجس��ور 
وحمامات مخصصة لذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاص��ة، موضحاً: أن 
وزارة التعلي��م العال��ي ابدت تعاوناً 
فيم��ا يتعل��ق بتخصي��ص املقاعد 

الدراسية لهذه الفئة.
وتاب��ع ان اعداد املعاق��ني التقريبية 
املتوفر لدى الهيئة جتاوزت 4 ماليني 
معاق��ني بضمنه��م جرح��ى حرب 
االولى،  واخلليج  االيراني��ة  العراقية 
وه��ذا ال ميثل العدد الكلي لهم في 

بغ��داد واحملافظ��ات فهو ف��ي تزايد 
مستمر، كاش��فا انه مت شمول 29 
ألف ش��خص ملنحهم راتب املعني 
املتفرغ ومبيزانية ال تتجاوز 59 مليار 
دينار ضم��ن ميزانية الع��ام احلالي 
2017 وه��و مبالغ غي��ر كافي لدفع 
روات��ب املع��ني، ل��ذا نطم��ح بزيادة 
املبال��غ اخملصص��ة لروات��ب املع��ني 
املتف��رغ والتي ال تتع��ارض مع راتب 

املعاق وذوي االحتياجات اخلاصة.
واوض��ح، بأن الهيئة ش��كلت جلنة 
ذوي  تعيين��ات  ملتابع��ة  مختص��ة 
االعاق��ة ف��ي مؤسس��ات الدول��ة 
وشركات القطاع اخلاص وستباشر 
احلكومي��ة  املؤسس��ات  بزي��ارة 

واالهلي��ة على حدا س��واء ملتابعة 
واس��تحصال   16 امل��ادة  تفعي��ل 
الدرجات الوظيفية التي تتناس��ب 
االش��خاص م��ن ذوي االعاق��ة في 
بغ��داد واحملافظات بغية اس��تثمار 

طاقتهم خلدمة اجملتمع.
من جانبه اوضح مدير قسم املعني 
املتف��رغ في الهيئة ياس��ني كاظم 
خلف: ان اجتماًع��ا ضم ممثلني عن 
مديرية املرور العامة ووزارتي التجارة 
ووزارة والصحة وهيئة الكمارك في 
مت خالله التأكيد على ضرورة تفعيل 
العمل باملادة )18( من قانون الهيئة 
اخلاص��ة   2013 لس��نة   )38( رق��م 
بإعفاء ذوي االحتياجات اخلاصة من 

الضرائب والرس��وم املفروضة على 
وسائل النقل الفردية واجلماعية. 

ودعا مدير قس��م املعني الى ضرورة 
ايجاد وس��ائل فعالة لتحقيق ذلك، 
والسعي الى رس��م استراتيجيات 
بامل��ادة  العم��ل  لتطوي��ر  جدي��دة 
)18( عل��ى وفق ضواب��ط وتعليمات 
من امله��م اس��تحداثها ألهميتها 
بالنسبة لش��ريحة املعاقني الذين 
يتطلع��ون المت��الك وس��ائل نقل 
تعينهم على اداء اعمالهم احلياتية 
وتسهيل احلصول على احتياجاتهم 
اخلاصة من خالل متكينهم وزجهم 
ف��ي اجملتمع مس��اواًة بأقرانهم من 

االشخاص غير املعاقني.

إن الهيئة استكملت 
إجراءاتها إلصدار 
هويات خاصة بالمعاقين 
وذوي االحتياجات الخاصة 
لتسهيل حصولهم على 
االمتيازات المخصصة 
لهم من قبل الوزارات 
والمتضمنة تخفيض اجور 
السفر الجوي بنسبة 50 
من المئة ولمرتين في 
السنة  والنقل وإلزام 
الشركات السياحية 
بتأمين واسطة نقل 
لهم  وتخصيص مقاعد 
دراسية في الدراسات 
العليا وتسهيل اإلجراءات 
المرورية لهم والتعينيات

جانب من مراجعي هيئة ذوي االعاقة

طالبت بإعفاء ذوي االحتياجات من رسوم النقل

هيئة ذوي اإلعاقة تستكمل إجراءتها
لمنح هويات للمستفيدين منها
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا ائت��الف الوطني��ة بزعامة نائب 
رئي��س اجلمهورية إي��اد عالوي، أمس 
األحد، وس��ائل اإلعالم للمساهمة 
الوطن��ي  االس��تقرار  حتقي��ق  ف��ي 
واالبتعاد ع��ن إبراز أص��وات "طبول 
احلرب" بني بغ��داد وأربيل، فيما أكد 
الص��دع  رأب  مبحاول��ة  اس��تمراره 

ومحاولة نزع فتيل األزمة.
وقال رئيس الكتلة النيابية لالئتالف 

النائ��ب كاظم الش��مري ف��ي بيان 
نس��خة  اجلديد"،  "الصب��اح  تلقت 
منه، "نتابع وبقلق بالغ التصريحات 
واملواقف النارية من أطراف سياسية 
وشعبية في كل من أربيل وبغداد"، 
مبينا أنه "في الوقت الذي بدأنا فيه 
حركة مبكرة لرأب الصدع وتخفيف 
حدة التوتر من خالل جوالت قام بها 
زعيم االئتالف إياد عالوي اس��تهلها 
بزي��ارة القاه��رة وم��ا تضمنها من 

لق��اءات عقدها هن��اك وحتديدا مع 
األمني الع��ام جلامعة الدول العربية 
والت��ي تكللت بزيارت��ه مؤخرا لكل 
م��ن بغداد وأربيل بن��اء على مقترح 

سابق من عالوي".
"الوطني��ة  أن  الش��مري،  وأض��اف 
لتقري��ب  جهده��ا  ب��كل  س��عت 
وجه��ات النظر من خ��الل اللقاءات 
الت��ي أجراه��ا ع��الوي م��ع الزعماء 
السياس��يني ف��ي الداخ��ل وكذلك 

مع بعض الق��ادة والزعم��اء العرب 
وتوجت بلقائنا قبل يومني في أربيل 
مع رئيس اإلقليم مسعود البارزاني 
وحديثن��ا الصري��ح والواض��ح معه 
في ض��رورة التهدئة وتخفيف حدة 
التصريح��ات التي قد تؤدي إلى تأزمي 
املوق��ف وتعقد كل اجلهود للوصول 

إلى حلول ناجعه".
وأوضح الش��مري، أن "جهود عالوي 
ما تزال مستمرة في محاولة إليجاد 

حلول عبر احلوار والتفاهم"، مطالبا 
واملرئية  املس��موعة  اإلعالم  وسائل 
واملقروءة إلى "املس��اهمة بتحقيق 
االستقرار الوطني والدعوة لتغليب 
لغة احل��وار بعيدا عن إب��راز أصوات 
طبول احل��رب التي بات��ت تقرع هنا 
وهن��اك بدفع من جه��ات أجنبية ال 

تريد اخلير واالستقرار للعراق".
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم 
أص��در، في األول من أمس الس��بت، 

بيان��ا أعلن في��ه عن إط��الق مبادرة 
للح��وار ب��ني الزعماء السياس��يني 
ملموس��ة  حل��ول  إل��ى  للتوص��ل 
وعاجل��ة تكفل جت��اوز األزم��ة التي 
أحدثها اس��تفتاء إقليم كردستان، 
فيما أش��ار إلى إلغاء س��فره املقرر 
إلى نيوي��ورك وتكليف رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بإلق��اء كلمة العراق 
باجتماع��ات اجلمعي��ة العمومي��ة 

لألمم املتحدة.

دعوات لحجب أصوات "طبول الحرب" بين بغداد وأربيل
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بغداد - محمود خيون: 

تواصل وزارة الكهرباء ومن خالل 
مديري��ات التوزي��ع التابع��ة لها 
م��ن إكم��ال متطلب��ات العقود 
األس��تثمارية واخلاص��ة بعق��ود 
اخلدمة واجلباية التي كانت الوزارة 
قد أبرمتها مع عدد من الشركات 
األستثمارية في مناطق متفرقة 
م��ن العاصم��ة ومنه��ا ش��ركة 
كرس��تال لالس��تثمار وب��ه رزيار 
ودي��ار الغ��امن وغيرها ، وش��ملت 
تل��ك العق��ود مناط��ق اليرموك 
والعامري��ة واملنصور والس��يدية 

والدورة .
وقال املهندس عمر رش��يد خلف 
مدير توزي��ع كهرباء الكرخ املركز 
، أنه وبالنظر ألس��تكمال العقد 
األستثماري اخلاص بعقد اخلدمة 
واجلباي��ة في مناطق القادس��ية 
 608 والداخلي��ة  واحلم��راء 
و610و612و 616 مت تسليم احملالت 
أعاله لشركة بهرزيار للمقاوالت 
حس��ب ملح��ق العق��د )1( في 

2017/4/18 في مجال التوزيع .
وأكد مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املرك��ز بأن��ه مت توقي��ع  محض��ر 
التس��ليم مع الشركة من قبله 
شخصياً ممثالً عن املديرية العامة 
لتوزي��ع كهرب��اء الك��رخ وبذلك 
الش��ركة قد اس��تلمت  تك��ون 
جمميع احملالت السكنية املتفق 
عليها ضمن عقداخلدمة واجلباية 

املبرم معها . 
وأش��ار  عم��ر ان ش��ركة بهرزيار 
األس��تثمارية كان��ت الس��باقة 
في احلصول عل��ى عقود اخلدمة 
واجلباية في جانب الكرخ وحتديداً 
حمل��الت منطق��ة اليرم��وك 618 
و610و612 و 616 محققني تقدم 
كبير في في هذا اجملال موضحاً بأن 
املديرية العامة تسعى من خالل 

هذه العقود ال��ى إنهاء ضائعات 
الطاقة والس��يطرة على جباية 
أج��ور األس��تهالك وتوفير طاقة 
على مدار الس��اعة أي مبعدل 24 
ساعة باليوم  لعموم املشتركني 
وبالتالي تقليل معاناة املواطنني 
والس��عي للقض��اء عل��ى حالة 

تذبذب التيار الكهربائي .
وب��ني مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز أن احملالت التي مت تسليمها 
والت��ي  رزي��ار  ب��ه  ال��ى ش��ركة 
ش��ملتها عقود اخلدمة واجلباية 
م��ن قب��ل ش��ركات األس��تثمار 
التي��ار  قط��ع  س��يتم  األخ��رى 

الكهربائ��ي ع��ن ال��دور واملرافق 
اخلدمية التي يترتب بذمتها ديوناً 
التيار  واليعاد  س��ابقة متراكمة 
الكهربائي اليها اآل بعد تس��ديد 
الدي��ون موضح��اً أن التوجيهات 
ص��درت بض��رورة التعامل بحزم 
فيم��ا يخ��ص موض��وع جباي��ة 
أج��ور قوائمالكهرباء التي حتمل 
ديوناً س��ابقة لم يتم تسديدها 
عالية  أرقاماً  ومنبينها ماحتم��ل 
تصل املاليني ولس��نوات ماضية 
كذلك الديون املترتبة على الدور 
أوالتي حتولت  واملهدمة  املتروكة 
ال��ى عم��ارات أوأنش��طرت ال��ى 

أكثر م��ن دار كالت��ي حتولت الى 
مساكن التتجاوز مساحاتها 50 

متراً مربعاً .
امل��الكات  أن  عم��ر  وأوض��ح 
الهندسية والفنية واحلرفية في 
القطاع��ات والصيان��ات التابعة 
ملديريت��ه الك��رخ املرك��ز تواصل 
حمالته��ا الت��ي تخ��ص جباي��ة 
الت��ي  أج��ور الكهرب��اء خاص��ة 
حتمل أرقاماً عالية بسبب تراكم 
الديون وتعد هذه من املش��كالت 
التي تواجهه��ا مديريات التوزيع 
والت��ي تس��بب ضائع��ات كبيرة 

وهدر في الطاقة .

يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء كان��ت 
ق��د أوضح��ت ف��ي وقت س��ابق 
تس��عيرة فواتير إستهالك التيار 
للمواطن  وجتيه��زه  الكهربائ��ي 
ب� 24 س��اعة وفق مشروع عقود 
واجلباي��ة  والصيان��ة  اخلدم��ة 
للشركات اإلس��تثمارية مشيرة 
الى أن اإلس��تثمار سيكون بذات 
التعرف��ة املعمول به��ا من قبل 
وزارة الكهرب��اء التي يصل فيها 
نس��بة الدعم احلكومي حملدودي 
الدخل واإلستهالك املنخفض ب� 

.« % 94
وبينت ال��وزارة انها قامت بإحالة 

جمي��ع أحي��اء العاصم��ة بغداد 
لقط��اع  احملافظ��ات  ومعظ��م 
اإلس��تثمار »موّضحاً »في بغداد 
حالي��اً متّ إحال��ة ثالث��ة مح��الت 
س��كنية في منطقة زيونة الى 
اإلستثمار وفي منطقة اليرموك 
4 مح��الت، ومحلتني في املنصور 
وس��بع مح��الت ف��ي العامري��ة 

ومحلتني في حي اجلامعة«.
وكشفت بأنه سيتم األعالن عن 
مناطق جديدة في األيام القليلة 
بتجهيز  املقبلة ش��ملت أيض��اً 
الكهرباء ب� 24 ساعة بعد توقيع 

العقد لها .«.

الكهرباء تحيل عددًا من مناطق الكرخ الى الشركات االستثمارية 

اكد مدير توزير 
كهرباء الكرخ 

/ المركز ان 
شركة بهرزيار 

األستثمارية كانت 
السباقة في 

الحصول على 
عقود الخدمة 

والجباية في جانب 
الكرخ

مدير توزيع كهرباء الكرخ / املركز خالل توقيع محاضر التسليم

مناشدة 

أم��ام أنظار معال��ي وزير التعلي��م العالي والبحث 
العلمي احملترم

بعد التحية:
نح��ن طلب��ة الدراس��ات العليا املرقن��ة قيودهم في 
اجلامعات العراقية نضع مشكلتنا أمام أنظار معالي 
الدكتور عبد الرزاق العيس��ى ووكيل الوزارة للشؤون 
اإلداري��ة الدكتور محمد عطية الس��راج ويناش��دون 
بإص��دار قرار بعودتهم الى مقاعد الدراس��ة وإكمال 
مس��يرتهم العلمية أخذين بنظ��ر االعتبار الظروف 
األمنية الت��ي مير بها البلد واملعرك��ة التي يخوضها 
أبن��اء الش��عب العراق��ي ض��د مجامي��ع التنظيم 

اإلرهابي " داعش".
ويطالب ه��ؤالء الطلب��ة مبنحهم الفرص��ة إلكمال 
دراستهم واإلس��هام ببناء ونهوض البلد واالرتقاء به 

نحو اآلفاق املتقدمة.

لفيف من طلبة الدراسات العليا
املرقنة قيودهم في اجلامعات العراقية 

تشغيل معمل 
اسمنت حمام العليل 
الجديد الشهر المقبل 

حملة لصيانة وإصالح 
الشبكة الهاتفية في 
عدد من المحافظات  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العامة لالس��منت العراقية 
إحدى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن عزمها 
تشغيل معمل حمام العليل اجلديد الواقع في 
مدينة املوصل واملباش��رة باالنتاج خالل الشهر 
املقب��ل وذلك تنفيذا لتوجيه��ات الوزير بضرورة 
اإلس��راع بأعادة اعمار وتأهيل معامل ش��ركات 
ال��وزارة في امل��دن احملررة وإعادة احلي��اة اليها من 

جديد .
 وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة املهندس حس��ني 
محسن اخلفاجي في تصريح للمركز اإلعالمي 
في ال��وزارة بأن��ه قد أج��رى زي��ارة ميدانية الى 
معام��ل الش��ركة في مدين��ة املوص��ل وعقد 
إجتماعاً موسعاً مع املالكات القيادية والفنية 
في مقر معاونيه االس��منت الشمالية اجلديدة 
مت خالله دراس��ة خط��ة العمل املع��دة لتأهيل 
معام��ل الش��ركة ف��ي املنطق��ة الش��مالية 
وتطبيقها باإلمكان��ات الذاتية والفنية املتاحة 
ل��دى الش��ركة وعل��ى وف��ق األولوي��ة واجلدوى 
اإلقتصادي��ة ، مؤكدا على س��رعة إجناز مراحل 
التأهيل وحسب األس��بقية إلعادة احلياة لتلك 

املعامل وإستئناف اإلنتاج فيها .

بغداد - الصباح الجديد:
من منطلق اإلستمرار بتأمني خدمات اإلتصاالت 
واالنترن��ت وتنفي��ذا« لتوجيهات وزي��ر اإلتصاالت 
حس��ن كاظم الراش��د قامت مديري��ة إتصاالت 
الديوانية بأعمالها الفنية  بصيانة واصالح عدد 
من الكابينات وعوارض الكابل املغذي ملديرية مرور 
الديوانية وعوارض الكابالت مبنطقة اجلزائر ، فيما 
نفذت مالكات ش��عبة التراس��ل باملديرية حملة 
إلصالح اخللل في بدالة قضاء الش��امية وناحية 
غم��اس . من جان��ب اخر أجن��زت مديرية إتصاالت 
ميس��ان عملها بإصالح الكابالت اخلاصة مبديرية 
األوقاف في احملافظة إلعادة خدمة الهاتف األرضي 
، بينما نفذت إتصاالت األنبار  حملة اس��تطاعت 
من خاللها صيانة بدالة الرمادي في املركز  وإعادة 

خدماتها للمشتركني .
كما متكن��ت امل��الكات الهندس��ية والفنية من 
إص��الح الكابالت ونصب أعم��دة الهواتف وإبدال 
التقاس��يم العاطل��ة وأثم��ر اجلهد الهندس��ي 
والفن��ي ع��ن إصالح جمي��ع الكاب��الت املتضررة 
للبدال��ة وإص��الح الكابين��ات التي تغ��ذي أحياء 
األندلس وش��ارع البريد وشارع املستودع التجاري 
واإلس��كان القدميه وبل��غ عدد الهوات��ف التي مت 
اصالحه��ا ما يقارب )1000( خ��ط هاتفي ومت إجناز 
العمل في املديريات آنفة الذكر  بجهود متواصلة 

و وإستثنائية خدمة« للصالح العام.
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متابعة الصباح الجديد:

 قدم العراق على هامش املنتدى الرابع 
لالعمال والتجارة مع املانيا ورقة رؤية 
حكومته بادارة املشاريع االستثمارية 

واالعمال داخل البالد .  
واوضح وزير التج��ارة وكالة الدكتور 
سلمان اجلميلي انه قدم ورقة اجلانب 
العراقي التي تضم��ن رؤية احلكومة 
في ادارة واجتاهات االستثمار واالعمال 
داخ��ل الع��راق خ��الل العق��د املقبل 
خلصت بعدة اولوي��ات اهمها تعافي 
مواطن��ي املناط��ق احمل��ررة واعتم��اد 
خط��ة اع��ادة االعم��ار 2017 2027- 
ودعم الفئات االكثر فقرا وهشاش��ة 
واالندماج  بالع��ودة  النازح��ني  وح��ق 
االجتماع��ي وتعزير قدرات الش��باب 
واحلرص عل��ى اس��تكمال متطلبات 
التنمية املستدامة واهمية الشراكة 
الدولي��ة والوطنية في حل معضالت 
االقتص��اد والتنمي��ة واالندم��اج في 
الع��راق اضافة ال��ى اعتم��اد اخلطة 
الوطني��ة للتنمية للس��نوات 2018 
املس��تدامة  التنمية  واهداف   -2022

لع��ام 2030 وكذلك اس��تراتيجيتي 
تطوير القطاع اخلاص والتخفيف عن 

الفقر .
وق��ال الدكتور اجلميل��ي ان احلكومة 
العراقي��ة وم��ن اج��ل حتقي��ق ه��ذه 
االولويات ح��ددت املنهجيات اخلاصة 
بذلك والقائمة على احلوكمة واالدارة 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  الرش��يدة 
واع��ادة اعم��ار وبناء البن��ى التحتية 
امل��وارد االقتصادية وبش��تى  وتنمية 
قطاعاته��ا وقي��ادة الدول��ة لش��تى 
بالتح��ول  اخلاص��ة  النش��اطات 
واالجتماعي  والتنم��وي  االقتص��ادي 
وربط خط��ة اعادة االعم��ار بخطط 
التنمية الوطنية الثابتة واخلمس��ية 
االس��تثمارات  وحت��ول  والعش��رية 
لالقتص��اد  مح��رك  ال��ى  املتوقف��ة 
الوطني واالصالح االقتصادي بجميع 
املالي��ة والنقدية واملصرفية  ابعادها 
والتجاري��ة والتركي��ز عل��ى التن��وع 
والتخل��ص من االحادية في االقتصاد 
ودعم وتطوير القط��اع اخلاص ضمن 
رؤي��ة اس��تراتيجية وخط��ة وطنية 
ش��املة له��ذا الغ��رض اضاف��ة الى 
تشجيع االس��تثمار االجنبي وتطوير 

ش��تى انواع املش��اركة م��ع اجلهات 
اخلارجية . 

هذا وقدم اجلميلي شكره للحكومة 
االملاني��ة وش��عبها لدعمه��ا الثابت 

واملس��تمر واملتزايد للع��راق في حربه 
ضد االره��اب وف��ي معركت��ه العادة 
االعم��ار ومب��ا فيه الدعم امل��ادي الذي 
بلغ املليار يورو ال��ذي خصص للدعم 

االنساني الغاثة واعادة النازحني واعادة 
االعمار واالستقرار اضافة الى القرض 
امليس��ر غي��ر املش��روط البال��غ 500 
مليون يورو العادة اعمار املناطق احملررة 

والذي اطلق في ش��هر شباط املاضي 
من هذا العام . الفتا ان املنتدى شهد 
اهتم��ام احلكوم��ة االملاني��ة بحضور 
ومش��اركة وزيرة االقتص��اد والطاقة 
االملاني��ة جللس��ات املنتدى م��ع كبار 
املس��ؤولني واملمثلني للوزارات املعنية 
في املانيا حيث قدمت خالل جلسات 
املنتدى ورق��ة تضمنت رؤية احلكومة 
االملانية للعالقات املستقبلية النامية 

واملتطورة مع العراق . 
وم��ن اجلدير بالذك��ر ان ه��ذا املنتدى 
بدورت��ه الرابع��ة نظمت��ه الس��فارة 
العراقية في برلني بالتعاون مع غرفة 
التجارة والصناع��ة العربية واالملانية 
منتص��ف ايل��ول اجل��اري وحضره عن 
اجلان��ب العراقي مع وزي��ر التخطيط 
الكهرب��اء  وزي��ر  وكال��ة  والتج��ارة 
ورئي��س  االس��تثمار  هيئ��ة  ورئي��س 
البنك العراقي للتجارة TBI ورؤس��اء 
الغ��رف التجارية وعدد كبير من رجال 
االعمال واملستثمرين والتجار ، فضال 
ع��ن حضور ممثلي كبريات الش��ركات 
االملانية والسويس��رية والنمس��اوية 
والبولوني��ة م��ن املهتم��ني بالس��وق 

العراقي

على صعيد متصل نظم قس��م ادارة 
اجل��ودة الش��املة ف��ي وزارة التجارة 
ورش��ة عمل لش��رح قائمة الفحص 
اخملتب��ري لتش��خيص الفج��وة وف��ق 
 ) ISO/IEC17025( املواصف��ة الدولية
واملتطلبات اخلاصة بتأهيل مختبرات 
الفح��ص للحص��ول عل��ى االعتماد 

والتي استمرت على مدى يومني .
اجل��ودة  ادارة  قس��م  مدي��ر  واوض��ح 
الش��املة املهن��دس عام��ر حم��دي 
بان��ه مت تنظي��م ه��ذه الورش��ة بعد 
موافق��ة وزير التجارة على تش��كيل 
فرق عمل لتأهيل مختبرات الفحص 
في ش��ركات الغذاء ) جت��ارة احلبوب ، 
تصني��ع احلب��وب ، الغذائي��ة ( اضافة 
ال��ى الش��ركة العامة لتج��ارة املواد 
االنشائية وباشراف قسم ادارة اجلودة 

في الوزارة .
واض��اف املهن��دس حم��دي ان ه��ذه 
الورشة تعد اخلطوة االولى لعمليات 
التأهي��ل م��ن خ��الل تطوير ق��درات 
املش��اركني في الدورة من منتس��بي 
مختبرات ال��وزارة وتطوي��ر خبراتهم 
ف��ي مج��ال الفح��ص اخملتب��ري وفق 

املواصفات الدولية .   

تقرير

العراق يقّدم ورقة إدارة المشاريع االستثمارية واألعمال داخل البالد 
على هامش المنتدى الرابع لألعمال والتجارة مع ألمانيا  

هدى فرحان *
اك��دت الش��ركة العام��ة لصناعة 
الس��يارات واملعدات احدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن توفر ش��روط 
الس��المة واالمان في املركبات التي 
تق��وم بانتاجها حاليا والتي تش��مل 
والش��احنات  الصال��ون  س��يارات 
باعتماد  واحجامها  انواعها  بش��تى 
املواصفة القياسية العراقية واجبة 
التطبي��ق وذلك تنفي��ذا لتوجيهات 
وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن املهن��دس 
محم��د ش��ياع الس��وداني بضرورة 

مراعاة اجلودة والنوعية في االنتاج .
وقال مدير عام الشركة طالل حسني 
سلمان في تصريح للمركز االعالمي 
في الوزارة ان الش��ركة وبعد تسلم 
ادارته��ا اجلدي��دة حت��رص كل احلرص 
على حماية مس��تخدم العجلة من 
خالل تطبي��ق املواصفة القياس��ية 
العراقية رقم )2315( لعام 2015 على 
جميع العجالت التي تقوم الشركة 
بتجميعها وانتاجها بنس��بة 100% 
على وفق عقود شراكة مع )27( دولة 
منها ايران والصني وفرنسا وبريطانيا 

وكوريا والنمسا والسويد .
ه��ذه  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 

الصالون  العجالت تشمل س��يارات 
بش��تى انواعه��ا واحجامه��ا وانواع 
الش��احنات واملع��دات التخصصية 
ومعدات  والكابس��ات  كاحلوضي��ات 
والكري��درات  كالش��فالت  احلف��ر 
البي��ع  ان  ال��ى  مش��يرا   ، وغيره��ا 
لس��يارات الصال��ون املنتج��ة ل��دى 
الش��ركة يكون بالنقد اوالتقسيط 
عب��ر املص��ارف احلكومية وتس��ويق 
الش��احنات واملع��دات التخصصية 
ال��ى دوائ��ر الدولة ، الفت��ا في الوقت 
ذاته الى ان سيارات الصالون واحلمل 
نوع كيا حتظى باقبال واسع من قبل 
املواطنني والتي تش��مل كيا صالون 
ن��وع كاردنز وري��و وبيكانت��و واوبتما 
وسيرانتو وكيا حمل )1 و1وربع ( طن 

نوع بانكو .
واك��د املدي��ر الع��ام جدي��ة وه��دف 
املس��لك  بتطوي��ر  الش��ركة 
التكنولوج��ي ملعامله��ا وخطوطها 
االنتاجية لتحقي��ق النوعية واجلودة 
، مفصح��ا عن عزم الش��ركة النتاج  
س��يارات الف��او خ��الل ه��ذا الع��ام 
لتنفي��ذ  املس��تقبلية  وخطته��ا 
مش��روع تدريع املركبات املستعملة 

من قبل مؤسسات الدولة .

من جانبه اوضح مدير مصنع سيارات 
الصالون ب��أن املصنع يتكون من اربع 
خط��وط انتاجي��ة النت��اج س��يارات 
وليفان  والس��ايبا  والسمند  البيجو 
وبي واي دي بطاق��ات انتاجية تتراوح 
بني )6 الى 8( سيارات بالساعة ، الفتا 
ال��ى ان اخلط االنتاجي الواحد يتكون 
من )30( محطة رئيسة و)12( محطة 
حتضيرية وحل��ني الوصول الى مرحلة 
الفح��ص حي��ث توجد ضم��ن هذه 
احملط��ات بوابات ج��ودة للتحقق من 
املنتج وفحصه على وفق املواصفات 
القياس��ية العراقي��ة املعتمدة لدى 
اجلهاز املركزي للتقييس والس��يطرة 
النوعية ، مش��يرا ال��ى انه باالمكان 
اس��تعمال اخلط��وط االنتاجي��ة في 
جتمي��ع وانت��اج اي نوع من س��يارات 
الصال��ون املطلوب��ة في االس��واق ، 
مفصحا عن توجه الوزارة والشركة 
لالس��تفادة م��ن منتجات ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن كاالطارات 
لغ��رض  والبطاري��ات  واخملم��دات 
اس��تخدامها ف��ي تصني��ع وانت��اج 

السيارات خالل العامني املقبلني.

*إعالم الصناعة 

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ت��رأس 
االجتماعي��ة رئيس هيئ��ة احلماية 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
شياع السوداني اجتماعا ملسؤولي 
اقسام الهيئة في بغداد واحملافظات 
ملناقش��ة مس��ألة االيقافات التي 
حصلت في الدفعة الرابعة العانة 
احلماي��ة االجتماعي��ة لعام  2017 
الط��الق  االس��تعدادات  وكذل��ك 
اس��تمارة البي��ان الس��نوي وايضا 
التهيئة للدفع��ة اجلديدة وضرورة 
معاجلة املشكالت التي برزت خالل 

اطالق الدفعات السابقة. 
وثمن الوزير جهود مالكات الهيئة 
دفع��ات  اط��الق  ضمن��ت  الت��ي 
االعانة قبل عي��د االضحى املبارك 
وبانس��يابية برغم الظ��رف املالي 
الدقيق الذي مير به العراق، وحثهم 
عل��ى ب��ذل املزي��د حلل مش��كلة 
االيقاف��ات واالس��راع في حس��م 
بدأوا  الذين  املستفيدين  معامالت 
يشكلون زخما على تلك االقسام 
لكث��رة املراجعني، مش��يرا الى ان 
الوزارة تتعام��ل مع فئات ضعيفة 
باجملتمع ال متتلك س��وى هذا املورد 

البسيط العانتها .
واكد السوداني على ضرورة حتقيق 
جمي��ع  ومراجع��ة  االنس��يابية 
مش��كالت العمل التي تظهر في 
كل دفع��ة لتجاوزه��ا مس��تقبال، 
موضحا انه في ظل الظرف املالي 
الذي متر ب��ه الدولة اال ان احلكومة 
حريصة عل��ى ضمان تخصيصات 
هيئة احلماي��ة االجتماعية ، الفتا 
ال��ى ان احلكوم��ة  حريص��ة على 
االيف��اء بالتزاماتها جتاه الش��رائح 

الضعيفة في اجملتمع. 
م��ع  الس��وداني  واس��تعرض 
مسؤولي االقس��ام االسباب التي 
ادت ال��ى االيقاف��ات خاص��ة فيما 
يتعل��ق بتدقيق افراد االس��رة بعد 
دمج قاعدت��ي بيانات الرجل واملرأة 
من اجل توحي��د العمل ، الفتا الى 
انه بالرغ��م من الضغ��ط الكبير 
ال��ذي يواج��ه عمل االقس��ام من 
ناحية قلة املالكات اال انها متكنت 
من اجن��از الدفعات ف��ي التوقيتات 

املناسبة.
كم��ا وج��ه رئي��س هيئ��ة احلماية 
االقس��ام  مس��ؤولي  االجتماعية 
بالتنس��يق م��ع مديري��ات العمل 

ف��ي احملافظ��ات وبقي��ة االقس��ام 
اخرى  االخرى الس��تيعاب مالكات 
حلس��م  للعم��ل  وتس��خيرهم 
مسألة االيقافات اخلاصة بالدفعة 
الرابع��ة لضمان عدم تك��رار تلك 
املش��كالت وجتاوزه��ا ف��ي الدفعة 
اخلامس��ة ، واوعز بعقد اجتماعات 
تنس��يقية م��ع اقس��ام الهيئ��ة 
ودوائره��ا للخ��روج بتوصيات تؤدي 
الى حل االش��كاليات البارزة خالل 
العمل م��ن اجل ان تعمم والعمل 
مبوجبه��ا ك��ي يت��م االنته��اء من 

موضوع ايقاف الراتب .
م��ن جانب��ه ح��ث املفت��ش العام 
بال��وزارة جمي��ع املوظف��ني عل��ى 
التع��اون مع املكت��ب ، موضحا ان 
العالقة ب��ني املكتب واملوظف البد 
من ان تص��ب  في خدمة املواطن ، 
مش��يرا الى ان املكتب ليس غايته 
استهداف املوظف او الوقوف على 
زالت��ه او اخطائ��ه امن��ا هو يرس��ل 
املالحظات للدوائر من اجل معاجلة 
االس��باب ، مبين��ا ض��رورة ايج��اد 
عالق��ة ودي��ة ب��ني املكت��ب وبقية 
دوائر الوزارة، ع��ادا املكتب جزء من 

منظومة عمل الوزارة .

»الصناعة« تطبق شروط السالمة 
واألمان للمركبات التي تقوم بإنتاجها 

وزير العمل يؤكد ضرورة حسم إيقاف 
رواتب إعانات المستفيدين 

أكد أن الباحث االجتماعي ركيزة مهمة لتنفيذ قانون الحماية   تشمل سيارات الصالون والشاحنات بشتى أنواعها وأحجامها



5تقارير محلية االثنني 18 ايلول 2017 العدد )3782(

Mon. 18 Sep. 2017 issue (3782(

البصرة - سعدي علي السند:

اإلدريس��ي  مؤسس��ة  احتفل��ت 
التعليمي��ة ف��ي البص��رة بتكرمي 
املتفوقني م��ن طلبتها وللمراحل 
الدراس��ية كاف��ة في مدارس��ها 
  ) االهلي��ة  االدريس��ي  م��دارس   (
وعلى قاعة س��ينما البصرة تاميز 
س��كوير كم��ا ش��هد االحتف��ال 
تك��رمي معلمي ومدرس��ي املراحل 

الدراسية الثالث.
بدأ االحتفال ال��ذي حضره ممثلون 
البص��رة  دي��وان محافظ��ة  ع��ن 
ومس��ؤولون في املديري��ة العامة 
لتربية البصرة وعدد من املسؤولني 
في دوائر الدولة واألشراف التربوي 
ومنظمات اجملتم��ع املدني وأولياء 
أمور الطلبة املتفوقني وعائالتهم 
بتالوة آيات من كت��اب اهلل العزيز 
وقراءة س��ورة الفاحت��ة على أرواح 
ش��هداء العراق امليامني ثم أنشد 

طلبة األدريسي النشيد الوطني
والقى بعد ذلك مؤس��س مدارس 
س��لمان  ش��ريف  األدريس��ي 
العبي��دي كلم��ة اس��تنكر فيها 
ف��ي البدء العم��ل األرهابي اجلبان 
ال��ذي ط��ال املدني��ني الع��زل في 
س��يطرة ومطع��م ف��دك عل��ى 
الطريق الس��ريع ب��ني محافظتي  
ذي ق��ار والبصرة والذي خطف من 
مدارس��نا برعم��ا نديا ل��م ميهله 
القدر فرص��ة أن يق��ف اليوم مع 
اقرانه املتفوقني ليتسلم شهادة 
التلمي��ذ  وه��و  التف��وق  وهدي��ة 
قاس��م  ع��الء  حس��ني  املتف��وق 
ف��ي الص��ف الس��ادس األبتدائي 
واحلاصل على معدل %94 وتكرميا 
لش��هيدنا الغالي أطلقنا اسمه 
على دفع��ة التخرج والتكرمي هذه 
لتك��ون دفعة الش��هيد التلميذ 

املتفوق حسني عالء قاسم .

املتفوقون ثروة كبيرة
وأضاف العبي��دي ان وقوفنا اليوم 
لتك��رمي  البهي��ج  احلف��ل  به��ذا 
طلبتنا املتفوقني ليس فضال منا 
ب��ل هو واجب علينا ملا ميثله هؤالء 
الطلب��ة من ثروة كبي��رة والبد أن 

نحتفي بهم بهذا الش��كل الذي 
يس��تحقونه وهو احتفال سنوي 
اعتدن��ا عل��ى اقامت��ه وه��و ثمرة 

جهد مشترك لنفرح بهم .  
واوضح : ان مدارس��نا تتشرف في 
احتفالي��ة الف��رح ه��ذه أن تعلن 
وبفخ��ر كبي��ر انه��ا ق��د حققت 
مع��دالت عالية ف��ي األمتحانات 
الوزاري��ة للمراحل الث��الث ومنها 
املرحل��ة اإلعدادي��ة اذ ان ش��عارنا 
س��يبقى دائما صناعة املتفوقني 
مهنتنا، ونس��جل ش��كرنا بهذه 
املناس��بة ل��كل من آزرن��ا لنصل 
الى ه��ذا التفوق ونخ��ص بالذكر 
ايض��ا مالكاتن��ا التدريس��ية في 
البن��ات  وثانوي��ة  البن��ني  ثانوي��ة 
ووصوال الى معلمين��ا ومعلماتنا 

ف��ي املرحل��ة االبتدائي��ة اضاف��ة 
ال��ى روعة طلبتنا ف��ي تواصلهم 
اليومي مع واجباتهم الدراس��ية 
بكل تفاصيلها ومعهم في البذل 
والعط��اء عائالته��م التي فتحت 
أمامه��م كل أب��واب التحصي��ل 
العلمي من أجل النجاح والتفوق 
ويبق��ى ش��عارنا دائم��ا صناع��ة 

املتفوقني مهنتنا .

كلمة الطلبة املتفوقني
ثم الق��ت الطالبة املتفوقة زينب 
ش��ريف س��لمان كلم��ة الطلبة 
 : اك��دت فيه��ا  وق��د  املتفوق��ني 
ال ب��د ل��ي ونياب��ة ع��ن زميالت��ي 
وزمالئ��ي الطلبة ان اتق��دم بوافر 
الش��كر واالمتنان الى جميع من 

اوصلن��ا الى م��ا كنا نصب��و اليه 
وهو النج��اح والتفوق… فش��كرا 
ألساتذتي وشكرا ملدرستي وأقول 
ف��ي هذه الكلمة عن لس��ان حال 
كل طال��ب عراق��ي كان ينتظ��ر 
حلظ��ة تفوق��ه ليفخ��ر بنفس��ه 
اال انه ُص��دم بجهوده املس��روقه 
وتنوعت اشكال ظلمهم فطالب 
تأتيه درجة 50 وهو قد أجل الدرس 
وس��لم دفت��ره فارغ��ا وطالب لم 
يُس��لم دفتره مل��ادة الكيمياء الى 
النتيجة  وتأتي��ه  التصحيح  جلنة 
)معيد( وس��أكتفي بهذه االمثله 
  .. الن اش��كال ظلمه��م كثي��رة 
وتقديري  اك��رر ش��كري  وختام��ا 
لألساتذة األفاضل الذين كان لهم 

الفضل األول في تفوقنا.

بع��د ذل��ك مت ع��رض فيل��م ع��ن 
والعلمي ملؤسسة  التربوي  البناء 
وكيفي��ة  العلمي��ة  األدريس��ي 

مواكبتها للتطور واألبداع .. 
ثم قدم كورال مدارس اإلدريس��ي 
أناش��يد وطنية كتبه��ا عدد من 
الش��عراء وحلنه��ا الفن��ان املبدع 
جنم مشاري ثم جرى توزيع الدروع 
والش��هادات التقديري��ة والهدايا 
التذكارية بني املشمولني بالتكرمي 
من املدرسني واملعلمني واملوظفني 

والطلبة املتفوقني

تكرمي خاص للمتفوق الشهيد 
حسني عالء

وكان��ت الفق��رة األخي��رة خاصة 
جدا بتقدمي هدية التلميذ املتفوق 

الش��هيد حس��ني ع��الء قاس��م 
ف��ي الص��ف الس��ادس األبتدائي 
واحلاص��ل عل��ى مع��دل %94 ... اذ 
املتفوقون  الطلب��ة  زمالؤه  اعتلى 
خشبة مسرح األحتفال ومعهم 
األدريس��ي  م��دارس  مؤس��س 
ومديرها واساتذة األدريسي وجاءوا 
بهدية الش��هيد عالء وش��هادته 
الت��ي  ال��ورد  وس��لة  التقديري��ة 
أحضروها له وكلها لفت بالعلم 
العراقي وتسلمها نيابة عنه أحد 
أبناء األدريس��ي ثم تسلمها مدير 
بزيارة  مدارس األدريسي ليقدمها 
خاص��ة الى عائلة الش��هيد عالء 
وكان النش��يد الوطني يعزف مرة 
أخرى في مراس��يم تق��دمي هدية 

الشهيد تخليدا له  .

أطلقوا عليها دفعة زميلهم المتفوق الشهيد حسين عالء الذي استشهد في فدك

مدارس اإلدريسي في البصرة احتفلت بتكريم طلبتها المتفوقين
أمانة بغداد تضع خطًة 

متكاملًة استعدادًا 
لموسم األمطار

منح 33  إجازة تصدير 
لمنتجات عراقية في 

تموز الماضي 

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت امانة بغ��داد أعمال اإلس��تعدادات اجلارية 
ملوس��م االمط��ار عب��ر إتخاذ ع��دد من اإلج��راءات 
لتنظيف وتسليك شبكات اجملاري وفتح االنسدادات 

وتأهيل احملطات .
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم ان » امانة بغداد 
باش��رت تنفيذ خطة متكاملة أعدت لإلس��تعداد 
ملوس��م االمطار املقبل تضمن��ت صيانة وتنظيف 
محط��ات اجمل��اري وإدام��ة املضخ��ات والغواط��س 
والس��كرينات واالقفال وخطوط الس��حب والدفع 

وإستبدال التالف منها ».
واضاف��ت ان » اخلطة تضمنت ايضا صيانة وتأهيل 
مول��دات الطاق��ة الكهربائي��ة وتش��كيل جلن��ة 
مش��تركة من امانة بغ��داد ووزارة الكهرباء لغرض 
التنس��يق لضمان عمل احملط��ات بكامل طاقاتها 
التش��غيلية وضمان استمرار التيار الكهربائي في 

اثناء هطول امطار غزيرة ».
وبينت ان » امانة بغداد باشرت تنفيذ خطة إلصالح 
التخس��فات ف��ي اخلط��وط الرئيس��ة والفرعي��ة 
الناقلة ملي��اه االمطار وتنظيف اح��واض التفتيش 
ومشبكات تصريف مياه االمطار« ، مشيرة الى ان 
»امانة بغداد فاحتت وزارة الصناعة واملعادن بش��أن 
امكانيتها جتهيز امانة بغداد باملضخات والغواطس 
واالنابي��ب املس��تعملة في خط��وط تصريف مياه 
الصرف الصحي واالمطار بأنواع وأقطار متعددة ».

واوضحت مديرية العالقات واالعالم ان« امانة بغداد 
نس��قت مع وزارة النفط لتأم��ني كمية كافية من 
الوق��ود كخزين ط��وارئ لتجنب اي انقط��اع للتيار 
الكهربائ��ي وتأم��ني التش��غيل املس��تمر ملولدات 

الطاقة الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:  
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدم��ات 
التجاري��ة العراقي��ة في وزارة التج��ارة عن منحها 
)33( اج��ازة تصدير ملنتج��ات عراقية متنوعة خالل 

شهر متوز املاضي . 
واوض��ح املهندس هاش��م محمد ح��امت مدير عام 
الشركة ان اجازات التصدير كانت الى دول ) سوريا 
, امي��ركا ، كن��دا ، االم��ارات ، ايران ، لبن��ان ، مصر ، 
ايطالي��ا ، الهند الكوي��ت ، قط��ر( وتضمنت مواد 
متنوعة مثل ) التمر ، الدبس ، سينالكو ، برامي كوت 
، اسفلت ، النفثا ، املكثفات ، زيت أساس ، مصران 
أورجنال ، جلد غنم ، صوف ، جلد بقر ، حجر حالن ، 

حصى ، أربطة سياج ( .  
واش��ار املدير العام الى ان اقيام هذه املواد املصدرة 
بلغ��ت )43 ( ملي��ارا و345 مليون��ا و911 الفا و932 
دينارا أي بزيادة نسبة %57 عن شهر حزيران املاضي 
، مبيناً بان الشركة أصدرت خالل شهر متوز املاضي 
)154( هوي��ة خاص��ة باملس��توردين ، كم��ا مت منح 
)7083( أجازة اس��تيراد للمنتجات والسلع واملكائن 

واالالت ومن شتى دول العالم .

 قال رئيس 
مدارس اإلدريسي 
إن الحفل البهيج 
لتكريم طلبتنا 
المتفوقين ليس 
فضال منا بل هو 
واجب علينا لما 
يمثله هؤالء 
الطلبة من ثروة 
كبيرة

مدير مدارس اإلدريسي يشكر مراسل الصباح اجلديد في البصرة على تغطيته إلحتفالية تكرمي املتفوقني

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت أمانة بغ��داد ووزارة الصحة 
مج��ازر  إنش��اء  آلي��ات  والبيئ��ة 
العاصم��ة تخضع  للمواش��ي في 

للمحددات الصحية والبيئية .
 ج��اء ذل��ك ف��ي اجتماع مش��ترك 
حضره وكيل أمانة بغداد للش��ؤون 
البلدي��ة املهن��دس ك��رمي البخاتي 

ووكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة 
الدكتور جاسم الفالحي وممثل عن 
مدير ع��ام الصحة العام��ة ومدير 
عام دائرة التصاميم في امانة بغداد 
ملناقشة آليات إنشاء مجازر صحية 
جديدة ف��ي العاصمة بواقع مجزرة 
ضمن قاطع كل دائرة بلدية ملعاجلة 
ظاهرة اجلزر العش��وائي للمواشي 

في األماكن غي��ر اخملصصة وإتخاذ 
اإلج��راءات القانونية للحد من هذه 
الظاه��رة التي تس��ببت بتش��ويه 
جمالي��ة مدين��ة بغ��داد وأثرت في 

واقعها البيئي والصحي .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ان » أمان��ة بغ��داد قدم��ت مقترحاً 
لتنفيذ مج��ازر صحية مؤقتة ملدة 

)5( س��نوات قابل��ة للتمديد بواقع 
دائ��رة  قاط��ع كل  مج��زرة ضم��ن 
بلدية ملعاجلة ظاه��رة الرعي واجلزر 
العشوائي التي باتت تشوه معالم 
العاصمة وتض��ر ببنيتها التحتية 

. «
واضاف��ت املديري��ة أن » ه��ذه اجملازر 
س��يخصص لها اآلليات املناس��بة 

ملعاجلة اخمللفات الس��ائلة واخمللفات 
الصلب��ة وتخصي��ص م��الك طبي 
للكش��ف عل��ى احليوان��ات املعدة 
س��المتها  م��ن  والتأك��د  للذب��ح 

لالستهالك البشري » .
تضم��ن  االجتم��اع   « ان  وتابع��ت 
تفعي��ل  ابرزه��ا  مقترح��ات  ع��دة 
آلي��ة التعاون مع االجه��زة االمنية 

ومجل��س القضاء االعل��ى وتفعيل 
دور القوان��ني اخلاصة بهذا الش��أن 
ومنه��ا قان��ون صح��ة العاصمة ، 
مش��يرة ال��ى أن » االجتم��اع بحث 
ايض��اً أهمي��ة الوع��ي اجلماهي��ري 
والتعري��ف بآث��ار اجلزر العش��وائي 
بيئي��اً وصحي��اً الى جانب تش��ويه 

مظهر شوارع العاصمة » .

إنشاء مجازر صحية جديدة للمواشي في العاصمة 



غزة ــ أ ب ف:

أعلنت حركة حماس امس االحد انها 
حّل��ت حكومتها في قط��اع غزة التي 
كان اس��مها »اللجنة االدارية«، ودََعت 
حكوم��ة رامي احلم��داهلل ومقرها رام 
اهلل للق��دوم ال��ى القطاع ملمارس��ة 
مهامها، كم��ا اعلنت موافقتها على 

اجراء انتخابات عامة.
وقال��ت احلركة في بي��ان تلقته وكالة 
فران��س برس انه »اس��تجابة للجهود 
املصرية الكرمية بقيادة جهاز اخملابرات 
العام��ة ، تعل��ن حركة حم��اس: حل 
اللجنة االداري��ة في قطاع غزة، ودعوة 
حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة 
ملمارس��ة مهامها والقيام بواجباتها 
فورا، واملوافقة عل��ى اجراء االنتخابات 

العامة«.
كما اك��د البي��ان »اس��تعداد احلركة 
لتلبي��ة الدع��وة املصرية للح��وار مع 
حرك��ة فتح حول آلي��ات تنفيذ اتفاق 

القاهرة 2011 وملحقاتها، وتش��كيل 
حكوم��ة وحدة وطنية ف��ي اطار حوار 
تش��ارك فيه الفصائل الفلسطينية 

املوقعة على اتفاق 2011 كافة«.
وين��ص اتف��اق القاهرة ال��ذي توصلت 
اليه حم��اس وفتح وبقي��ة الفصائل 
برعاي��ة مصرية على  الفلس��طينية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء 
انتخاب��ات رئاس��ية وبرملاني��ة واج��راء 
انتخابات للمجل��س الوطني ملنظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، اضاف��ة الى 

اعادة هيكلة االجهزة االمنية.
 وكان��ت حماس اعلنت عن تش��كيل 
جلنته��ا االدارية ف��ي آذار املاضي ، وهو 
ما اعتبرته الس��لطة الفلس��طينية 
»الش��اطئ«  التف��اق  »مخالف��ة« 
الذي مبوجب��ه توصلت فت��ح وحماس 
لتش��كيل حكوم��ة الوف��اق الوطني 

برئاسة احلمد اهلل.
لكن بعد اش��هر على هذا االتفاق لم 
تتمك��ن حكوم��ة احلم��د اهلل القيام 
مبس��ؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت 

حماس بتعطيل عملها وفق مسؤولني 
في احلكومة. واكد مصدر مطلع على 
احلوارات في القاهرة ان »مصر ستصدر 
بيانا  امس االحد حول نتائج اللقاءات 
م��ع وف��دي حركت��ي فت��ح وحم��اس 
املتواجدين في القاه��رة، واعالن البدء 
بحوار وطني النهاء االنقسام، وحتقيق 

مصاحلة فلسطينية-فلسطينية«.
وكان وفد حماس برئاس��ة اسماعيل 
السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  هني��ة 
للحرك��ة الذي وصل قبل اس��بوع الى 
القاه��رة اج��رى مباحثات م��ع رئيس 
اخملابرات العامة خال��د فوزي، في حني 
التقى وفد برئاسة القيادي في حركة 
فتح عزام االحمد مس��ؤولني مصريني 

امس االول السبت.
وتعتب��ر قضي��ة اس��تيعاب موظفي 
حكوم��ة حماس في القط��اع والبالغ 
عدده��م نح��و اربع��ني ال��ف موظف 
مدني وعسكري في حكومة السلطة 
الفلسطينية، وملف االجهزة االمنية 
من اهم املش��اكل التي ادت الى فشل 

املصاحلة بني فتح وحماس مرات عدة.
وف��ي أول تعليق عل��ى الق��رارات قال 
محم��ود العال��ول نائ��ب رئيس حركة 
فت��ح ، إن م��ا يجري تداوله م��ن أخبار 
بش��أن قيام حماس بحل ما تس��مى 
اللجنة اإلدارية في قطاع غزة إيجابي 

ومبشر.
ودع��ا العال��ول إلى عدم التس��رع في 
التعاط��ي مع هذه األخبار قبل التأكد 
من صحتها، مش��يرا إلى أنه س��يتم 
الي��وم التواص��ل مع وف��د حركة فتح 
في القاه��رة ملعرفة التفاصيل، معربا 
عن أمله بأن تكون هذه األخبار دقيقة 

وصحيحة.
وأض��اف العال��ول أن اخلط��وة األول��ى 
الس��تعادة الوح��دة الوطنية هي حل 
ما تس��مى اللجنة اإلدارية، وتس��ليم 
األمور في قطاع غ��زة حلكومة الوفاق 
الوطني، ليت��م بعد ذلك حل القضايا 
العالقة األخ��رى، والتي جرى س��ابقا 
وض��ع حل��ول له��ا كمل��ف املوظفني 

واملعبر واملصاحلة اجملتمعية.
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الكويت ـ وكاالت:
طلب��ت الكوي��ت م��ن س��فير كوريا الش��مالية 
لديها مغادرة أراضيها، وقررت تخفيض مس��توى 
التمثيل الدبلوماسي معها، واإلبقاء على القائم 
باألعمال و 3 دبلوماس��يني فق��ط، وفق ما ذكرته 

وكالة »األناضول«.
 ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماس��ية في وزارة 
اخلارجي��ة الكويتي��ة، أن الكويت أبلغت س��فارة 
كوري��ا الش��مالية بتخفيض مس��توى التمثيل 
الدبلوماسي معها، وتقليص عدد الدبلوماسيني 
فيه��ا إلى 4 فقط، مبن فيهم القائم باألعمال من 

أصل 9 دبلوماسيني.
ولفت��ت املص��ادر ذاته��ا إل��ى أن س��فير كوري��ا 
الشمالية في الكويت سو تشانغ سيك، سيغادر 
البالد خالل األسابيع القليلة املقبلة، برفقة باقي 

الدبلوماسيني.
وبين��ت املصادر أن هذه اخلطوة تتماش��ى مع قرار 
مجلس األم��ن الدولي رقم 2321 الذي اعتمد في 
نوفمبر املاض��ي، ردا على إجراء كوريا الش��مالية 

جتربتها النووية اخلامسة )9 سبتمبر 2016(.
ولم يصدر تأكيد رس��مي كويت��ي لهذه اخلطوة، 
لكن ح��ال تأكيدها س��تكون الكوي��ت أول دولة 
عربية، وثالث دولة في العالم تطرد س��فير كوريا 

الشمالية بعد املكسيك وبيرو.

طوكيو �� أ ب ف :
افادت وس��ائل اعالم يابانية ام��س االحد ان رئيس 
الوزراء شينزو آبي يعتزم حل مجلس النواب وإجراء 

انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام.
وقالت شبكة التلفزيون العامة »ان اتش كي« انه 
»بحسب اش��خاص في االكثرية فان رئيس الوزراء 
اجتم��ع برئيس حزب كوميتو )العضو في االئتالف 
احلكوم��ي( وابلغ��ه انه ال يس��تبعد حل« مجلس 
النواب خ��الل الدورة البرملاني��ة الطارئة التي تبدأ 

في 28 ايلول اجلاري.
بدوره��ا اوردت قن��اة »نيبون تي ف��ي« التلفزيونية 
اخلاصة معلومة مشابهة، وكذلك فعلت صحف 

عدة.
واذا تأك��دت صح��ة ه��ذه املعلومات وح��ّل رئيس 
احلكوم��ة فع��ال مجلس الن��واب ف��ان االنتخابات 
املبكرة س��تجري قبل عام م��ن موعدها االصلي، 
في خط��وة يضعها محللون ف��ي خانة رغبة آبي 
باالس��تفادة من تضعضع صفوف املعارضة، ذلك 
ان »احل��زب الدميوقراط��ي«، ابرز اح��زاب املعارضة، 
انتخب لتوه رئيس��ا جديدا له ويشهد انشقاقات 

وفضائح.
كذل��ك فان آبي ال يفّوت فرص��ة منذ نهاية 2012 
لسحب البس��اط من حتت قدمي يوريكو كويكي 
حاكم��ة العاصمة طوكيو وزعيمة حركة »تومني 
فيرس��ت« )ابن��اء طوكي��و اوال( الت��ي اسس��تها 
خل��وض االنتخابات احمللية ف��ي العاصمة وحققت 
خاللها فوزا كبيرا على حس��اب احل��زب الليبرالي 

الدميوقراطي بزعامة آبي.

واشنطن ـ وكاالت:
كش��فت قن��اة« إن اتش ك��ي« الياباني��ة، أن نائب 
رئيس إدارة أميركا الشمالية في اخلارجية الكورية 
الشمالية تشاي غان ايل، عقد لقاء سريا مع نائب 

وزير اخلارجية األميركي السابق إيفانز ريفر.
ونوه��ت القناة بأن اللقاء جرى في سويس��را على 
هام��ش مؤمتر دولي خ��اص باملس��ائل األمنية في 
شمال ش��رق آس��يا وعقد في الفترة بني 11 و 13 

سبتمبر.
وأشارت القناة، إلى أنه جرى خالل لقاء، ايل، وريفز، 
تبادل وجهات النظر حول االختبار الذري في كوريا 

الشمالية في 3 أغسطس املاضي.
وبحس��ب القن��اة الياباني��ة، ف��إن اللق��اءات غير 
الرس��مية، بني ممثلي كوريا الشمالية ومسؤولني 
أميركيني سابقني رفيعي املستوى، تعقد بانتظام 

على هامش املؤمترات الدولية في أوروبا وآسيا.

أول دولة عربية تطرد 
دبلوماسيين كوريين شماليين

رئيس الوزراء الياباني 
يعتزم الدعوة النتخابات 

تشريعية مبكرة

لقاء سري أميركي- كوري 
شمالي في سويسرا

متابعة ـ الصباح الجديد:

توافد ق��ادة العالم إل��ى نيويورك 
للجمعي��ة   72 ال��دورة  حلض��ور 
العام��ة لألمم املتحدة ه��ذا العام. 
والتش��ويق  اإلث��ارة  من  والكثي��ر 
تنتظ��ر اجللس��ات الت��ي س��تبدأ 
صب��اح الثالث��اء املقب��ل، وس��ط 
أحداث سياسية ملتهبة كالعادة 
تش��غل اجملتمع الدولي من ش��رق 
الك��رة األرضية إل��ى غربها. وتثير 
الش��مالية  كوري��ا  اس��تفزازات 
ومستقبل االتفاق النووي اإليرانية 
الكثي��ر من اجل��دل، وتط��رأ على 
س��طح األح��داث بق��وة عمليات 
للروهينغا في  االثن��ي  التطهي��ر 
ميامنار، إضافة إلى ما ستش��كله 
مشاركة الرئيس األميركي دونالد 
ترمب ألول مرة في هذه الدورة من 

اهتمام ومتابعة ورمبا مفاجآت.
ف��ي  املش��اركة  ع��ن  ويتغي��ب 
اجتماعات اجلمعي��ة العامة لألمم 
املتحدة هذا العام كل من الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، والرئيسي 
ورئيسة  الصيني شيء جينبينغ، 
ميامن��ار أون��غ أن س��و تش��ي. وال 
ي��زال اجل��دل قائم��اً بش��أن تورط 
روس��يا في االنتخابات الرئاس��ية 
األميركي��ة، وال يوجد لدي الصني 
الكثي��ر لتقدم��ه للرئي��س ترمب 
لكبح جم��اح كوريا الش��مالية. 
وقد اختارت أونغ س��ان س��و كي 
احلائ��زة على جائزة نوبل للس��الم 
وزعيم��ة حكوم��ة ميامن��ار ع��دم 
احلضور واملشاركة في اجتماعات 
أنه��ا  أدرك��ت  عندم��ا  نيوي��ورك 

ستلقي العديد من االنتقادات.
ووفق��اً مل��ا أعلنه البي��ت األبيض 
فم��ن املق��رر أن يلتق��ي الرئي��س 
ترامب، مس��اء  دونالد  األميرك��ي 
اليوم االثنني مع الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، ثم يعقد لقاء مع 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
ترامب  الرئيس  وأجن��دة  نتانياهو. 
الثالثاء  يوم��ي  س��تكون مليئ��ة 
واألربع��اء بالكثير م��ن اللقاءات، 
حيث يلتقي مع الش��يخ متيم بن 
حم��د أمي��ر دولة قطر ملناقش��ة 
س��بل حلحل��ة األزمة م��ع الدول 
العربي��ة واخلليجي��ة، ث��م يلتقي 
مع امللك عبد اهلل عاهل اململكة 
والرئي��س  األردني��ة،  الهاش��مية 
محمود عب��اس رئيس الس��لطة 
املصري  والرئيس  الفلس��طينية، 
عبد الفتاح السيس��ي، ورئيس��ة 
وزراء اململك��ة املتحدة تيريزا ماي، 
وعدد من رؤس��اء الدول األفريقية. 
كما س��يجتمع ي��وم اخلميس مع 
وأفغانس��تان  تركي��ا  م��ن  زعماء 
وأوكراني��ا، ثم يعق��د حفل غداء 

كوري��ا  زعيم��ي  م��ع  مش��تركا 
اجلنوبية واليابان.

وفي كل عام يأت��ي زعماء العالم 
إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك، وعادة ما تكون هناك 
أزم��ة عاملي��ة ملح��ة عل��ى قمة 
ج��دول األعم��ال. وفي الس��نوات 
املاضية كان��ت قضايا مثل تدفق 
الرئيس��ية  الالجئني من القضايا 
التي تش��غل اجملتمع الدولي، لكن 
هذا العالم يعد التحدي الضخم 
هو فهم نوايا وسياس��ات الرئيس 
اقتراحات��ه  ترام��ب نفس��ه م��ع 
لتخفي��ض ح��اد لألم��وال الت��ي 
املتحدة  الوالي��ات  به��ا  تس��اهم 
في ميزاني��ة األمم املتحدة، خاصة 
أن الوالي��ات املتح��دة تع��د أه��م 
العب دول��ي عندما يتعل��ق األمر 
بصن��ع الق��رار في قضاي��ا ما بني 
منع االنتش��ار النووي، إلى حفظ 

السالم، إلى تقدمي املعونة.
املتح��دة أيض��ا  الوالي��ات  وتع��د 
أكب��ر مس��اهم مال��ي ف��ي األمم 
املتحدة، وتقدر مساهمتها بنحو 
ملي��ار دوالر س��نويا، إضاف��ة إلى 
برامج  ف��ي  الكبيرة  مش��اركتها 
مث��ل برنام��ج األغذي��ة العامل��ي، 
الالجئ��ني،  ش��ؤون  ومفوضي��ة 
والتي تصل إل��ى 40 في املائة من 

ميزانيات هذه املنظمات.
والعيون على  األضواء  وستسلط 
الرئي��س ترامب الذي يس��تضيف 

اجتماع��ات لق��ادة العال��م حول 
إص��الح األمم املتحدة اليوم االثنني، 
ثم خطاب��ه األول أم��ام اجلمعية 
صب��اح  املتح��دة  ل��ألمم  العام��ة 
الثالث��اء، وهو ما يثير التس��اؤالت 
والتكهن��ات عم��ا إذا كان ترامب 
الرؤس��اء  أس��لوب  س��ينتهج 
نفس��ه  الس��ابقني  األميركي��ني 
ويدعو في خطابه إلى احلاجة إلى 
تعاون دول��ي أكبر عل��ى اجلبهات 
اخملتلفة، أم أنه سيصدر تهديدات 
ل��دول بعينه��ا، ويقت��رح إجراءات 
تش��مل أن تقوم الواليات املتحدة 
وحده��ا برد على تهدي��دات كوريا 

الشمالية النووية.
ويش��ير احمللل��ون إل��ى أن العال��م 
ينتظر هذا اخلط��اب بترقب وقلق 
بأن يك��رر ترمب خطابه الس��ابق 
ي��وم تنصيب��ه رئيس��ا للوالي��ات 
املتح��دة باعتم��اد ش��عار أميركا 
أوال، والتأكيد في خطابه أمام األمم 
املتحدة على ه��ذا النهج، وهو ما 
يشير إلى تراجع أميركي في الدور 
القيادي الذي تقوم به منذ عقود.

ويش��ير جون الترم��ان نائب رئيس 
السياس��ية  الدراس��ات  مرك��ز 
أن  إلى  بواشنطن  واالستراتيجية 
موضوعني أساسيني سيسيطران 
على املناقش��ات داخ��ل اجلمعية 
العام��ة ل��ألمم املتح��دة، األول هو 
أس��لوب إدارة ترام��ب، والثاني هو 
الت��ي  والتحدي��ات  التهدي��دات 

لزعزعة  وتدخالتها  إيران  تفرضها 
استقرار جيرانها.

ويق��ول الترم��ان »زعم��اء العالم 
يستيقظون كل صباح ويتساءلون 
املتح��دة  الوالي��ات  ت��زال  ال  ه��ل 
ويتس��اءلون  ال،  أم  لن��ا  صديق��ة 
أن يكون��ون  يعن��ي  أيض��ا: م��اذا 
أصدق��اء للرئيس ترامب؟. وأعتقد 
أن االجتماع��ات س��تكون فرصة 
لعدد من الق��ادة ملعرفة توجهات 
ترام��ب« ، إضافة إلى قضايا أخرى 
ستتم مناقشتها مثل جهود دفع 
السالم الفلسطيني اإلسرائيلي، 
والوضع ف��ي اليمن وليبيا، إضافة 
إلى التركيز على كوريا الشمالية 
ف��ي ض��وء منطه��ا املتزاي��د م��ن 

االستفزازات«.
وأشارت بعض التقارير والتسريبات 
الصحافي��ة إلى أن ع��دد أعضاء 
الوف��د األميرك��ي املش��ارك ف��ي 
اجتماع��ات ال��دورة احلالي��ة لألمم 
املتح��دة ق��د مت تخفيض��ه إل��ى 
ح��د كبير، ول��ن تت��م اجتماعات 
ثنائية ومتع��ددة األطراف بالكم 
نفس��ه الذي ش��هدته ال��دورات 
األمم  اجتماع��ات  م��ن  الس��ابقة 
املتح��دة. فق��د ج��رت الع��ادة أن 
يتألف الوف��د األميركي من نحو 
أل��ف ش��خص، وأش��ارت مصادر 
باخلارجي��ة األميركية إلى أن عدد 
الوفد األميركي ق��د يتقلص إلى 

عدة مئات فقط.

تخصي��ص  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
15 دقيق��ة ل��كل متح��دث أمام 
اجلمعي��ة العام��ة ل��ألمم املتحدة 
)الت��ي يش��ارك فيه��ا 193 دولة(، 
فإن الرؤس��اء والزعماء والقادة ال 

يلتزمون بالفترة الزمنية احملددة.
وعلى هامش اجتماعات اجلمعية 
تعق��د  املتح��دة،  ل��ألمم  العام��ة 
منت��دى  بلومبي��رغ  مؤسس��ة 
األعمال العامل��ي في نيويورك في 
س��بتمبر/أيلول  م��ن  العش��رين 
املقبل، حيث يش��ارك فيه رؤساء 
30 دول م��ن بينها قادة مجموعة 
العش��رين، واالحت��اد األوروبي، إلى 
جانب أكثر من 100 من الرؤس��اء 
الش��ركات  لكب��رى  التنفيذي��ني 
العاملي��ة. ويعقد املنت��دى برعاية 
بلومبي��رغ ومجموع��ة ماهيندرا 
اخليري��ة  واملؤسس��ة  وميس��ك 

السعودية.
ويستهدف املنتدى مناقشة سبل 
حل التحدي��دات اجلديدة للنظام 
االقتص��ادي العامل��ي ومناقش��ة 
ف��رص النهوض بالتج��ارة والنمو 
اجملتمعية  والتحديات  االقتصادي 
من تغير املناخ إلى حتديات اإلرهاب. 
ومحادث��ات  لق��اءات  ويتضم��ن 
العاملي��ني  والق��ادة  اخلب��راء  ب��ني 
لدعم خط��ط التع��اون التجاري 
واحلكومي، من أجل حتقيق النمو 
االبتكار،  وتش��جيع  االقتص��ادي، 

وتوسيع التقدم االجتماعي.

ويش��ارك في هذا املنتدى الرئيس 
األميركي األس��بق بيل كلينتون، 
وامللياردي��ر بي��ل غيت��س، واألمني 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة أنطوني��و 
النقد  ومديرة صن��دوق  غوتيرش، 
الدولي كريس��تني الغارد، ورئيس 
مجموع��ة البن��ك الدول��ي جيم 
كيم، والرئيس التنفيذي لشركة 
غولدمان ساكس ورئيس مجلس 

اإلدارة لويد بالنكفني.
 وتناقش جلس��ات املنت��دى الذي 
يعقد ملدة يوم واحد قضايا تتعلق 
بكيفي��ة اغتنام الفرص التجارية 
الكامن��ة ف��ي أه��داف التنمي��ة 
املس��تدامة ل��ألمم املتحدة، وفهم 
القواعد اجلدي��دة للعوملة، مبا في 
ذل��ك التغيي��رات في سياس��ات 
التجارة الدولية والهجرة، وكيف 
ميكن لصفق��ات التجارة العاملية 

خلق االزدهار على نطاق واسع.
 ويخصص املنتدى جلسة خاصة 
ملناقش��ة ما الذي يعنيه التحول 
االقتصادي ف��ي اململكة العربية 
السعودية لالستثمار العاملي، وما 
ال��ذي تطرحه رؤية 2030 من آفاق 
اس��تثمارية دولية.كم��ا تناق��ش 
جلسات قضايا تغير املناخ، وخلق 
مصادر جديدة للطاقة النظيفة، 
والقض��اء على الفق��ر في جميع 
أنح��اء العال��م. وم��ن املتوقع أن 
يصدر عن املنت��دى إعالنات جتارية 

قطرية.

وسط أحداث سياسية ملتهبة كالعادة تشغل المجتمع الدولي

قادة العالم يصلون إلى نيويورك لحضور
الدورة الـ 72 للجمعية العامة لألمم المتحدة

تعد الواليات المتحدة 
أيضا أكبر مساهم 

مالي في األمم 
المتحدة، وتقدر 

أسهاماتها بنحو 
مليار دوالر سنويا، 

فضاًل عن مشاركتها 
الكبيرة في برامج 

مثل برنامج األغذية 
العالمي، ومفوضية 

شؤون الالجئين، والتي 
تصل إلى 40 من المائة 

من ميزانيات هذه 
المنظمات

اجتماع جمعية االمم املتحدة

تقـرير
في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية

حماس تحل حكومتها في قّطاع غّزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة
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حماس توافق على اجراء االنتخابات

كابول �� أ ب ف :
أعلن احللف األطلسي امس االول 
الس��بت أنه ميهل نفس��ه شهرا 
للرد على طلب واشنطن من أجل 
املزيد من االلتزام من جانب الدول 

احلليفة األخرى في أفغانستان.
وأعلن رئيس اللجنة العس��كرية 
للحلف اجلن��رال بيتر بافيل امس 
االول السبت بعد اجتماع عقدته 

اللجنة ألول مرة في تيرانا، أن قادة 
أركان دول احللف ال�29 "أقروا بأنه 
من الضروري االستجابة للحاجة" 

إلى تعزيزات في أفغانستان.
لكنه أوضح خالل مؤمتر صحافي 
أنه��م ل��ن يتخ��ذوا اي ق��رار قبل 
باحلاج��ات  حكوماته��م  إب��الغ 
الت��ي عرضه��ا عليه��م املمثلون 
األميركيون وال س��يما قائد هيئة 

الق��وات األميركية اجلنرال  أركان 
جو دانفورد وقائد قوات التحالف 
ف��ي أفغانس��تان اجلن��رال ج��ون 

نيكولسون.
وم��ن املق��رر أن جتتم��ع اللجن��ة 
العس��كرية مجددا في تش��رين 
األعل��ى  القائ��د  وق��ال  األول. 
للقوات احلليفة في أوروبا اجلنرال 
األميرك��ي كورتيس س��كاباروتي 

الصحافي��ني "عندها  لعدد م��ن 
ينبغي احلصول على ردود محددة 

على طلباتنا".
وق��دم عدة بل��دان اقتراحات لكن 
رفضوا  العس��كريني  املس��ؤولني 
الب��وح به��ا. وحده��ا ألبانيا التي 
تنش��ر 83 جنديا في افغانستان 
أعلن��ت ف��ي بي��ان اس��تعدادها 

إلرسال ثالثني عسكريا إضافيا.

وتلت��زم الواليات املتح��دة تكتما 
شديدا بش��أن استراتيجيتها في 
أفغانس��تان حي��ث تنش��ر قوات 
2001، مكتفية بالقول إنها  منذ 
تعتزم إرس��ال تعزي��زات إلى هذا 
البل��د م��ن غير أن تذك��ر أي رقم، 
فيما قالت ع��دة مصادر إن عديد 
الق��وات اإلضافية ق��د يصل إلى 

أربعة آالف جندي.

س��كاباروتي  اجلن��رال  وامتن��ع 
ع��ن كش��ف أي معلوم��ات حول 
مكتفي��ا  احملادث��ات  تفاصي��ل 
باإلشارة إلى أن التحالف بحاجة 

إلى تعزيز الدفاع األفغاني.
وأوض��ح أن الهدف، عل��ى غرار ما 
حص��ل ف��ي الع��راق، ه��و تدريب 
وجتهيز الق��وات اخلاصة األفغانية 

وتشكيل قوة جوية لهذا البلد

الحلف األطلسي يمهل نفسه شهرا للرد على طلب واشنطن بشأن أفغانستان



7 اقتصاد

 
بغداد ـ الصباح الجديد: 

بحث��ت رابطة املص��ارف اخلاصة 
العراقي��ة م��ع صن��دوق النق��د 
تواجه  الت��ي  التحديات  الدول��ي 
اقتص��اد الع��راق خ��ال املرحلة 
احلالي��ة وط��رق مواجه��ة االزمة 
االستعداد  واتفاقية  االقتصادية 
االئتماني الذي وقعها العراق مع 
صندوق النق��د الدولي في العام 

.2015
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي لرابطة 
املصارف اخلاص��ة العراقية، علي 
طارق، في بيان له أمس األحد: إن 
»وفدا من رابطة املصارف اخلاصة 
التقى رئيس بعثة العراق لصندوق 
النقد الدولي كرس��تيان جوز في 
االردني��ة عمان، وجرى  العاصمة 
خ��ال اللق��اء، بح��ث التحديات 
التي تواجه اقتصاد العراق خال 
املرحل��ة احلالية وط��رق مواجهة 
واتفاقي��ة  االقتصادي��ة  االزم��ة 
االستعداد االئتماني الذي وقعها 
العراق مع صندوق النقد الدولي 

في العام 2015«.
وأض��اف ط��ارق، أنه »ج��رى خال 
اللقاء، طرح رؤية رابطة املصارف 
اخلاصة العراقية بضرورة فس��ح 
احلكوم��ة اجمل��ال أم��ام املصارف 
اخلاص��ة الخ��ذ دوره��ا الطبيعي 
لتنش��يط اقتص��اد الع��راق عبر 
دوائرها  بتعامل  سماح احلكومة 
مع املصارف اخلاصة بهدف ارجاع 

الثقة للقطاع املصرفي«.
ومض��ى الى القول، أن��ه »قدمنا 
خ��ال االجتم��اع عرضا ش��اماً 
عن التط��ور احلاصل في القطاع 
االلت��زام  حي��ث  م��ن  املصرف��ي 
واالمتث��ال للمتطلب��ات الدولية 
وخصوصا مب��ا يتعل��ق بعمليات 
االموال ومتويل  مكافحة غس��ل 
االرهاب وقي��ام الرابطة بالتعاون 

م��ع البن��ك املركزي ف��ي تدريب 
%70 م��ن العاملني ف��ي القطاع 

املصرفي العراقي«.
م��ن جه��ة أخ��رى، ق��دم رئي��س 
النقد  الع��راق لصن��دوق  بعث��ة 
الدولي، كرس��تيان جوز، ملخصاً 
العراقي  االقتص��ادي  الوضع  عن 
واملباحثات مع احلكومة العراقية 
ف��ي اط��ار اتفاقي��ة االس��تعداد 

االئتماني.
ونق��ل البي��ان عن ج��وز قوله، إن 
»صن��دوق النقد الدول��ي يتطلع 
الى تعظيم امل��وار غير النفطية  

الع��راق عب��ر تطوي��ر  القتص��اد 
وحتس��ني  والزراع��ة  الصناع��ة 
اخلدمات وضب��ط اجلمارك واعادة 

النظر بآلية عملها«.
وتابع أن »تنظي��م عمل اجلمارك 
سيشكل مورداً مهما للحكومة 
العراقي��ة في املرحلة املقبلة في 

ظل انخفاض اسعار النفط«.
وأضاف أن »صندوق النقد الدولي 
يتوق��ع  ان يك��ون س��عر برميل 
النف��ط خ��ال اخلمس س��نوات 
املقبلة مبع��دل ٥٠ دوالر للبرميل 

الواحد«.

وكان صندوق النقد الدولي طلب، 
خصخص��ة القط��اع املصرف��ي 

احلكومي.
وقال مصدر ف��ي رابطة املصارف 
اخلاص��ة، ف��ي تصري��ح صحافي 
إن »صن��دوق النق��د الدولي أبدى 
ماحظ��ات جوهرية ح��ول عمل 
مصرفي الرافدين والرشيد وعدم 
قدرتهما على اس��تثمار األموال 

املكتنزة لديهما«.
وأض��اف أن »املباحث��ات املقبل��ة 
العراقي��ة  احلكوم��ة  وف��د  ب��ني 
وصندوق النقد الدولي س��تتركز 

ح��ول إمكانية خف��ض النفقات 
عل��ى  والعم��ل  التش��غيلية 
الرافدين  مصرف��ي  خصخص��ة 
أولية إلنعاش  والرشيد كخطوة 
وتطوي��ر النظ��ام املصرف��ي في 

العراق«.
يذك��ر أن احتاد 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 أرباحه خال 
الع��ام املاضي بلغ��ت 192 مليار 

دينار.
وق��ال احت��اد املص��ارف العربي��ة 

في تقرير نش��ره بش��أن مصرف 
مص��رف  ودائ��ع  إن  الرافدي��ن، 
تريلي��ون   30.9 تبل��غ  الرافدي��ن 
دين��ار واملوج��ودات النقدية 12.3 
تريليون دينار واالس��تثمارات ٤.٨ 
تريليون دين��ار، مبينا أن رأس مال 
املدفوع للمصرف 126 مليار دينار 

واالحتياطات 107 مليار دينار.
وأضاف أن إي��رادات املصرف خال 
الع��ام املاضي بلغ��ت 715 مليار 
دينار واملصروفات 522 مليار دينار، 
مش��يرا إلى أن صافي الربح بلغ 

192 مليار دينار.

تدارسا اتفاقية االستعداد االئتماني

رابطة المصارف تبحث مع صندوق النقد الدولي
تحديات االقتصاد العراقي

إن وفدا من رابطة 
المصارف الخاصة التقى 
رئيس بعثة العراق لصندوق 
النقد الدولي كرستيان 
جوز في العاصمة األردنية 
عمان، وجرى خالل اللقاء، 
بحث التحديات التي 
تواجه اقتصاد العراق 
خالل المرحلة الحالية 
وطرق مواجهة األزمة 
االقتصادية واتفاقية 
االستعداد االئتماني الذي 
وقعها العراق مع صندوق 
النقد الدولي في العام 
2015

جانب من اللقاء

نيويورك ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار خام برنت قرب أعلى مستوى في 
خمسة أش��هر باجتاه حتقيق أكبر مكسب أسبوعي 
منذ أواخر متوز بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف 

تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية.
وتوقع��ت منظمة البل��دان املصدرة للبت��رول )أوبك( 
ه��ذا األس��بوع طلبا أعل��ى على نفطه��ا في 2018 
وحملت إلى بوادر على حتس��ن السوق العاملية، مشيرة 
إلى أن اتفاق خفض اإلنتاج الذي أبرمته مع منتجني 

خارجها يساهم في تقليص تخمة املعروض.
وأعقب ذل��ك تقرير أصدرته وكال��ة الطاقة الدولية 
قال إن التخم��ة في اإلمدادات تتقل��ص بفضل قوة 
الطلب األوروب��ي واألمريكي وانخفاض اإلمدادات من 

دول أوبك واملنتجني املستقلني.
وارتف��ع خام القي��اس العاملي مزيج برنت 15 س��نتا 
في التس��وية إل��ى 55.62 دوالر للبرميل. وصعد خام 
القياس العاملي لألس��بوع الثالث على التوالي بزيادة 

نسبتها 3.3 باملئة هي األعلى منذ نهاية متوز.
ولم يس��جل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
تغيرا يذكر في التس��وية عن��د 49.89 دوالر للبرميل 
لكنه حقق مكس��ب أسبوعي بنحو خمسة باملئة، 

وهو أيضا األفضل في نحو شهرين.
وأظهرت بيانات أس��بوعية أن عدد حف��ارات النفط 
ف��ي الواليات املتحدة، الذي يعد مؤش��را مبكرا على 
اإلنتاج املس��تقبلي، انخفض بأكبر وتيرة منذ كانون 
الثاني في األس��بوع املنتهي في 15 أيلول مع توقف 
تعافي أنش��طة احلفر الذي اس��تمر 14 شهرا بفعل 

ضعف أسعار اخلام.

القاهرة ـ رويترز:
قال عمرو اجلارحي وزير املالية املصري في تصريحات 
نُشرت أمس األحد إن مصر تخطط لطرح برنامج 
س��ندات دولية جديد بقيمة عش��رة مليارات دوالر 

لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وأضاف اجلارحي حسبما ذكرت صحيفة البورصة 
االقتصادية أن وزارته س��تدرس خال األس��بوعني 
املقبل��ني التوقيت��ات الزمني��ة املناس��بة إلصدار 
س��ندات بالي��ورو قبل نهاي��ة تش��رين الثاني ”في 
ح��دود 1.5 مليار يورو بع��د موافقة مجلس الوزراء 

على برنامج اإلصدار“.
وباعت مصر في يناير كانون الثاني س��ندات دولية 
بأربعة مليارات دوالر على ثاث شرائح. وفي نيسان 
وافقت احلكومة على زيادة سقف إصدار السندات 
الدولية ليصل إلى س��بعة ملي��ارات دوالر. وباعت 
مص��ر ما قيمته ثاثة ملي��ارات دوالر أخرى في أيار 

املاضي.

دبي ـ رويترز:
ذكرت بيانات نش��رتها حكومة قطر أن قفزة أسعار 
الغذاء هدأت خال آب مما يدل على عثور الس��لطات 
على وس��ائل لتخفي��ف آثار العقوب��ات االقتصادية 

التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.
وقفزت أس��عار الغذاء بعد قرار السعودية واإلمارات 
والبحري��ن ومص��ر قطع العاق��ات الدبلوماس��ية 
ووس��ائل النقل مع الدوحة يوم اخلامس من حزيران 
وإغ��اق احل��دود البرية بني الس��عودية وقط��ر التي 
مي��ر عبرها الكثير من الس��لع س��ريعة التلف كما 

تعطلت مسارات الشحن البحري.
وقفزت أس��عار األغذية واملشروبات 4.5 في املئة في 
متوز مقارنة بالعام السابق في أكبر زيادة منذ 2014 

على األقل وبزيادة 4.2 عن الشهر السابق.
لكن األس��عار ارتفع��ت 2.8 في املئ��ة فقط في آب 
مقارن��ة بنفس الفترة من العام املاضي مما يدل على 
جن��اح احلكومة القطري��ة في إقامة قن��وات جديدة 

للحصول على األغذية بأسعار اقتصادية.
وأقامت ش��ركات الش��حن البحري القطرية، التي 
خس��رت اس��تخدام دبي كمركز للش��حن بس��بب 
العقوبات، خدمات شحن جديدة عبر سلطنة عمان 

والكويت وشبه القارة الهندية.

أعلى مستوى للنفط
في 5 أشهر

مصر: سندات دولية
بـ 10 مليارات دوالر

انخفاض التضخم
في قطر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

ق��درت األمم املتح��دة أن 615 ملي��ون 
شخص يعانون من اجلوع، وأن مايني 
األطف��ال معرضون لإلصابة بس��وء 
التغذي��ة. وأك��دت في تقري��ر »حالة 
 ،»2017 والتغذي��ة  الغذائ��ي  األم��ن 
أن معدل اجل��وع في العال��م بدأ في 
االرتفاع مجدداً ليؤثر في 815 مليون 
شخص عام 2016، أو 11 في املئة من 
سكان العالم، بعدما شهد انخفاضاً 

مضطرداً خال العقد املاضي.
وأفاد تقرير األمم املتحدة في نس��خته 
الس��نوية، بأن أش��كاالً متعددة من 
سوء التغذية باتت تهدد صحة املايني 
في أنحاء العالم، وأن عدد األشخاص 
املتأثرين باجلوع زاد 38 مليوناً مقارنة 
بعام 2015، نتيجة انتش��ار النزاعات 

املسلحة والصدمات املناخية.
وأش��ار ال��ى أن 520 مليون ش��خص 
يعان��ون اجل��وع في آس��يا، ونحو 243 
مليوناً في أمي��ركا الاتينية، إضافة 
الى 42 مليون ش��خص ف��ي أميركا 
الاتينية والكاريبي. وأن نسبة اجلياع 
ف��ي العالم هي 11 في املئة كمعدل 
ع��ام، وتبلغ 11.7 في املئة في آس��يا، 
و20 ف��ي املئة في أفريقي��ا، و6.6 في 

أميركا الاتينية والكاريبي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 155 مليون 

طفل دون س��ن اخلامسة يعانون من 
التق��زم، في ح��ني يعان��ي 52 مليون 
طفل م��ن الهزال، ما يعني أن وزنهم 
يقل كثيراً نسبة إلى طولهم. ويعاني 
نح��و 41 مليون طفل من زيادة الوزن. 
كما بات انتشار فقر الدم بني النساء 
وس��منة البالغني يش��كان مصدراً 
للقلق. وهذه التوجهات ناجمة ليس 
فقط عن الن��زاع والتغير املناخي، بل 
عن التغي��رات الكبيرة ف��ي العادات 

الغذائية والتباطؤ االقتصادي.
ويعتب��ر هذا التقري��ر أول تقومي عاملي 
تنش��ره األمم املتح��دة ح��ول األم��ن 
الغذائي والتغذية، بعد تبني »أجندة 
أهداف التنمية املس��تدامة »2030« 
التي تهدف إل��ى القضاء على اجلوع 
وكل أش��كال س��وء التغذية بحلول 
ع��ام 2030 ووضع ذل��ك على أولويات 

السياسات العاملية. 
وأكد التقري��ر أن النزاع الذي يفاقمه 
التغي��ر املناخ��ي، هو أحد األس��باب 
الرئيس��ة وراء الزي��ادة اجلدي��دة ف��ي 
س��وء  وأش��كال  اجل��وع  مع��دالت 

التغذية.
وق��ال كل م��ن املدير الع��ام ملنظمة 
جوزي��ه  )ف��او(  والزراع��ة  األغذي��ة 
غرازيانو دا س��يلفا، ورئيس الصندوق 
الدول��ي للتنمي��ة الزراعي��ة جيلبير 
لبرنامج  التنفي��ذي  واملدي��ر  انغب��و، 
األغذي��ة العامل��ي ديفي��د بيزلي، في 

املقدم��ة املش��تركة للتقرير: »خال 
العقد املاضي زاد ع��دد النزاعات في 
ش��كل كبير وأصبحت أكثر تعقيداً 

وتداخاً«. 
وأك��دوا أن أكب��ر نس��بة م��ن أعداد 
األطف��ال الذي��ن يعانون م��ن انعدام 
األمن الغذائي ونقص التغذية تتركز 
اآلن في مناطق الن��زاع«. وأضافوا أن 

ذلك »دق أجراس اخلطر التي ال ميكننا 
أن نتجاهله��ا وه��ي أنن��ا ال ميكن أن 
نقض��ي عل��ى اجل��وع وكل أش��كال 
س��وء التغذية بحلول ع��ام 2030 ما 
لم نعال��ج كل العوامل التي تقوض 
األمن الغذاء والتغذية. كما أن ضمان 
وجود مجتمعات س��ليمة وش��املة 
جلمي��ع الش��رائح هو ش��رط ضروري 

لتحقيق ذلك«.
وضرب��ت اجملاع��ة أج��زاء م��ن جنوب 
السودان ألشهر مطلع العام احلالي، 
كم��ا ترتفع أخط��ار تك��رار حدوثها 
هن��اك وظهوره��ا في مناط��ق أخرى 
متأثرة بالنزاع وبخاصة ش��مال شرق 
نيجيري��ا والصوم��ال واليم��ن، وفقاً 

لرؤساء الوكاالت الدولية«.

وأش��ار معدو التقرير الى أن »موجات 
املرتبط��ة  الفيضان��ات  أو  اجلف��اف 
ف��ي  املناخي��ة  النيني��و  بظاه��رة 
املناط��ق التي يس��ودها قدر أكبر من 
الس��ام، إضافة الى تباطؤ االقتصاد 
العامل��ي، أدت إلى تده��ور أمن الغذاء 

والتغذية«. 
ولفتوا ال��ى أن 155 مليون طفل دون 
س��ن اخلامسة يعانون من التقزم وأن 
األطف��ال املتقزمني الذين يعيش��ون 
ف��ي دول متأثرة مبس��تويات مختلفة 
من الن��زاع عدده��م 122 مليوناً. أما 
املصاب��ون  اخلامس��ة  دون  األطف��ال 

بالهزال فيبلغ عددهم 52 مليوناً. 
وأش��ار التقري��ر الى أن م��ن بني 815 
ملي��ون ش��خص يعانون م��ن اجلوع، 
يبل��غ عدد من يعيش��ون في مناطق 
النزاع 489 مليوناً. وأن نسبة انتشار 
اجل��وع في ال��دول املتأث��رة بالنزاعات 
ترتفع عن نس��بة انتشاره في الدول 
األخرى بنس��بة تتراوح ب��ني 1.4 و4.4 

في املئة.
وتزيد نسبة انتش��ار اجلوع في الدول 
التي تعاني من هشاشة مؤسساتية 
أو بيئية بنسبة تتراوح ما بني 11 و18 
في املئة. واألشخاص الذين يعيشون 
في دول تعاني من أزمات طويلة أكثر 
عرضة لإلصابة بنقص التغذية مبرتني 
ونصف مرة مقارنة باألشخاص الذين 

يعيشون في دول أخرى.

وهذه هي امل��رة األول��ى تنضم فيها 
ومنظم��ة  »يونيس��يف«  منظم��ة 
الصحة العاملية إلى منظمة األغذية 
والزراع��ة والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية وبرنامج الغذاء العاملي، في 
إع��داد تقري��ر »حالة األم��ن الغذائي 

والتغذية في العالم«. 
ويعكس هذا التغيير النظرة الواسعة 
ألجن��دة أهداف التنمية املس��تدامة 
للجوع وكل أشكال س��وء التغذية. 
ويركز عق��د األمم املتحدة للعمل من 
أجل التغذية، الذي وضعته اجلمعية 
العمومي��ة لألمم املتح��دة، على هذه 
اجلهود من خال تش��جيع احلكومات 
عل��ى وضع أه��داف واالس��تثمار في 
إج��راءات ملعاجل��ة األبع��اد املتع��ددة 

لسوء التغذية.
ومت وض��ع تقرير حال��ة األمن الغذائي 
والتغذية في العال��م بحيث يواكب 
عص��ر أه��داف التنمية املس��تدامة 
ويش��مل مقاييس محسنة لتحديد 
حج��م اجل��وع وتقومي��ه مب��ا يش��مل 
مؤش��رين على انعدام األمن الغذائي 

وست مؤشرات على التغذية.
وشارك في إصدار التقرير إضافة الى 
غرازيان��و دا س��يلفا وأنغب��و وبيزلي، 
املدي��ر التنفي��ذي ل��� »يونيس��يف« 
أنتوني لي��ك، واملدير الع��ام ملنظمة 
الصح��ة العاملي��ة تي��دروس ادهانوم 

غيبريسوس.

تقـرير
بعد أن شهد انخفاضًا مضطردًا في العقد الماضي

النزاعات والتغّير المناخي تفاقم الجوع في العالم

تفاقم اجلوع في العديد من دول العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
البص��رة،  محافظ��ة  مجل��س  كش��ف 
أمس األحد، عن حج��م اإللتزامات املالية 
للمحافظ��ة ال��ى الش��ركات واملقاولني، 
مش��يرا الى انه��ا مديونة باكث��ر من 90 

مليار دينار.
وق��ال عضو مجل��س محافظ��ة البصرة 
أحمد الس��ليطي في حديث صحافي، إن 
»اإللتزامات املالية حملافظة البصرة جتاوزت 
ال� 90 مليار دينار«، مرجحا »زيادتها بنهاية 
العام احلالي في حال استمرار الوضع على 

ما هو عليه«.
وأش��ار عضو مجلس البصرة، إلى »توقف 
العديد من املشاريع االستثمارية واخلدمية 
ف��ي احملافظ��ة«، عازيا الس��بب إلى »عدم 
صرف التخصيصات املالية اخملصصة لها، 

نتيجة عدم وجود أموال«.

وتضم محافظة البص��رة حقوال نفطية 
كبي��رة منها حقل الرميل��ة وغرب القرنة 
وحق��ول الش��عيبة ومجنون، وتس��تحوذ 
على 80 باملئة من اخملزون النفطي والغازي، 
ف��ي ح��ني تق��ارب وارداته��ا 70 باملئة من 
املوازنة العامة، كما وتعد احملافظة الراقدة 
ف��وق معظ��م مخ��زون الع��راق النفطي، 
املنف��ذ البحري الوحيد للب��اد، فضا عن 
استحواذها على 70 باملئة من الواردات. إال 
إنه��ا تعاني مش��اكل اقتصادية وخدمية 

كبيرة.
على صعيد آخر، استنكرت مديرية توزيع 
الكهرب��اء ف��ي اجلن��وب تع��رض قابلوات 
أرضية في محافظة البصرة الى السرقة 
والتخري��ب من قب��ل مجهول��ني، وهو ما 
تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات 

عن عدد من املناطق.

90 مليار دينار ديون البصرة 
للشركات والمقاولين



د.جان كلوديوس فولكيل

يتعني على اعض��اء اجمللس املوافقة على اتفاق 
اخلروج بأغلبية %72 من مجموع الدول االعضاء 
)أي 20 دول��ة( ميثلون م��ا ال يقل عن 65 في املئة 
من س��كان االحتاد األوروبي وهذا يعني انه على 
الدول الكبيرة والصغيرة املوافقة واال فلن ميكن 
االيفاء بالشرط األول او الثاني من شروط اخلروج 
وه��ذا يلقي بدوره ضغوطاً هائلة على حكومة 
اململك��ة املتحدة نظ��راً ألن بريطانيا ترغب في 
الغ��اء حرية حركة مواطني االحتاد األوروبي الى 
اململك��ة املتحدة الس��يما بولن��دا التي يعمل 
كثير من مواطنيها في اململكة واجماالً يعمل 
نحو 2.1 مليون مواطن اوروبي في بريطانيا في 
الوقت احلاضر ونحو 900 الف يعيشون من دون 

عمل )غالبيتهم من الطالب(.
ويعيش غالبية ه��ؤالء املواطنني األوروبيني في 
اململكة املتحدة منذ اكثر من خمس س��نوات 
وس��تطال اثار اخلروج كذلك 1.2 مليون مواطن 
بريطان��ي يعيش��ون ف��ي دول االحت��اد األوروبي 
االخرى وحتتاج االتفاقية كذلك مبجرد التصديق 
عليها م��ن قبل احلكوم��ة البريطانية واجمللس 

األوروبي موافقة البرملان األوروبي.
وفي حالة عدم التواصل الى اتفاق خالل العامني 
ستغادر اململكة املتحدة االحتاد دون اطار محدد 
للتعاون ينظم العالقة بني االحتاد واململكة وما 
سيكون بالتأكيد اكثر السيناريوهات خطورة 

بالنسبة للجانبني.
لذل��ك البد ان يك��ون لدى الطرف��ني املصلحة 
للتوصل من خالل املفاوضات الى تسوية بناءة 
لك��ن بريطانيا-على وج��ه اخلصوص-الميكنها 
تق��دمي طلباتها دون اخذ مصال��ح بقية الدول 
االعض��اء في االحتاد في احلس��بان نظ��راً النها 
ف��ي حاجة الى موافقتهم المتام عملية اخلروج 
ومتتل��ك اململك��ة املتح��دة اضاف��ة ال��ى ذلك 
امكاني��ة االنس��حاب م��ن املفاوض��ات في اي 
وقت دون اطار زمن��ي وايقاف مفاوضات اخلروج 
وه��و ماقد يحدث في حالة تغيير في احلكومة 
او اج��راء اس��تفتاء جدي��د واذا كان��ت النتائج 
املتوقع��ة من املفاوضات غير مرضية على نحو 

كاف.
ان اللحظ��ة الت��ي تغادر فيه��ا بريطانيا االحتاد 
األوروبي التعني نهاية املفاوضات فرمبا كان هذا 
الوق��ت للبدء ف��ي تطويل مراح��ل اخلروج مثل 
مباحثات العالقة اجلديدة بني اجلانبني وهنا تبرز 
ع��دة صور من صور التعاون التي يجب وضعها 
ف��ي احلس��بان مث��ل احتاد اجلم��ارك م��ع تركيا 
او اتفاقي��ات التعاون م��ع سويس��را والنرويج 
للتج��ارة  الش��املة  واالتفاقي��ة  وإيس��لندا 
واالقتصاد م��ع كندا او التوص��ل التفاق جديد 
متاماً وسيستغرق هذا س��نوات للتفاوض ورمبا 
سنوات اخرى للتصديق على مامت التوصل اليه 
وف��ي حالة عدم التوصل الى اتفاق ستس��تمر 
العالق��ات التجاري��ة ب��ني اململك��ة املتح��دة 
واالحت��اد األوروبي وفقاً لقوانني منظمة التجارة 

العملية.
وطبقاً حلس��ابات خبراء االقتصاد سيؤدي ذلك 
الى خس��ائر س��نوية تقدر بنح��و 5200 جنيه 

استرليني لكل أسرة في اململكة املتحدة.
ومهم��ا تك��ن النتيج��ة النهائي��ة والعواقب 
االقتصادية لذلك فإن اململكة املتحدة  ستفقد 
بالتأكيد تأثيرها داخل االحتاد األوروبي وسيكون 
عليه��ا ان تقب��ل قرارات��ه م��ن دون مناقش��ة 
وس��تفقد ايضاً تأثيرها على املس��توى العاملي 
الن ج��زءاً كبيراً من اهميته��ا ال يأتي فقط من 
ماضيه��ا اجمليد ولكن أيضا م��ن عضويتها في 

االحتاد األوروبي.

األثار األوسع نطاقاً خلروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي:

لع��ل الش��يء املثي��ر للس��خرية ان واحدة من 
املصال��ح األساس��ية لعضوي��ة بريطانيا في 
االحت��اد األوروب��ي وه��ي الدخ��ول في الس��وق 
األوروبي��ة املش��تركة حتول��ت الى واح��دة من 
الدواف��ع الرئيس��ة وراء احلمل��ة املؤي��دة خلروج 
بريطانيا من االحتاد فحرية حركة الناس واحدة 
من الركائز االربع االساسية للسوق املشتركة 
لالحتاد األوروبي والتي تتألف من حرية الس��لع 
ورؤس االم��وال واخلدمات واالش��خاص وبصفة 
عامة كان لعضوية بريطانيا في االحتاد األوروبي 
اثار ايجابية كبيرة على االقتصاد البريطاني اذا 
كانت بريطاني��ا قد حققت أبطأ معدل منو بني 
مجموعة الدول الصناعية السبع الغنية قبل 
االنضمام الى االحتاد األوروبي واس��رع معدل منو 

منذ االنضمام.
وكعض��و كام��ل العضوي��ة كان��ت بريطانيا 
ق��ادرة عل��ى الوص��ول ال��ى صنادي��ق الدع��م 
الهام��ة التابعة لالحتاد األوروبي مثل الصناديق 
اخملصصة للتعليم والبحوث والزراعة والتنمية 
االقليمية وتواجه هذه احملفزات خطراً ش��ديداً 
االن مال��م تس��فر مفاوضات خ��روج بريطانيا 
من االحتاد عن نتيجة غي��ر محتملة وهي بقاء 
اململكة املتحدة كعض��و كامل العضوية في 

السوق املشتركة لالحتاد األوروبي.
وهناك بعض االثار السلبية الواضحة بالفعل 
عل��ى االقتص��اد البريطاني وقد تنبأت دراس��ة 
اجراها مؤسسة برتلسمان االملانية )عام 2015( 
ب��ان االقتص��اد البريطاني س��يتكبد خس��ائر 
بقيم��ة 300 مليار يورو ج��راء اخلروج من االحتاد 
األوروبي كما توقعت كلية لندن لالقتصاد قبل 
االستفتاء خسائر مماثلة لالنخفاض الذي حدث 
في الن��اجت احمللي االجمالي في اململكة املتحدة 

خالل االزمة املالية  العاملية عام 2008.
والتعتزم %25 من الشركات البريطانية تعيني 
موظف��ني جدد ف��ي الوقت احلاض��ر كما تدرس 
%5 من الش��ركات الغاء بع��ض الوظائف وقد 
بدأت الشركات الدولية في نقل اماكن عملها 
ومقارها م��ن اململكة املتحدة ال��ى دول االحتاد 
األوروب��ي او ف��ي االقل ت��درس ه��ذا االمر بنحو 
ج��دي وباملثل قد يرغب العديد من االجانب في 
االحتاد األوروبي في مغادرة بريطانية عالوة على 
ان العم��ال البريطانيني والس��يما ذو الكفاءات 
العالية مث��ل خبراء الكومبيوتر واملهندس��ني 
بدأوا في البحث عن فرص عمل خارج اململكة.

واذا كان هذا س��يؤدي الى وض��ع ضغوط على 
اس��واق العمل ف��ي البل��دان ال��� 27 االعضاء 
ف��ي االحت��اد األوروبي فانه يش��كل ايضاً فرصة 
كبي��رة القتصاد تلك ال��دول للمضي قدماً في 
التحديث والتطوير وبالنسبة القتصاد اململكة 
املتحدة فان اخلسارة املتوقعة للعمال قد تؤدي 
ال��ى ارتفاع تكاليف العمالة في حني يتوقع ان 

تنخفض االرباح.
وس��ف يؤدي اخلروج في االحت��اد ايضاً الى وضع 
حاجز امام القطاع املالي الذي يس��اهم بنحو 
%8 من النتاج احمللي االجمالي لبريطانيا ويعادل 

%11.5 من امليزانية العامة للملكة املتحدة.
واذا انته��ى االم��ر بدخول قطاع��ات فقط من 
بريطانيا وليس الوصول بنحو كامل الى س��وق 
االحتاد األوروبي فان القطاع املالي سيبقى على 
االرجح مس��تبعداً ولذا فان البنوك البريطانية 
ستبقى  في القيام باعمال جتارية داخل االحتاد 
األوروب��ي وه��ذا ه��و احل��ال بالفعل بالنس��بة 
لسويس��را وايض��اً هناك من س��بب الفتراض 
ان اململكة املتحدة س��وف جت��د صفقة افضل 

بطريقة او بأخرى.
وهن��اك ايض��اً بع��ض التداعيات السياس��ية 
اخلطي��رة والت��ي تتج��اوز حقيقي��ة ان ديفي��د 
كامي��رون تنحى ع��ن منصبه كرئي��س للوزراء 
بس��بب نتيجة هذا االس��تفتاء. فقد اتسمت 
حمل��ة خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروبي 
باالكاذي��ب والتضلي��ل املعتمد، والس��يما من 
جانب املؤيدين خلروج بريطانيا من االحتاد ويقول 
البيان الش��ائن ملايكل جوف، أح��د قادة حملة 
خروج بريطانيا من االحتاد: »اعتقد ان الش��عب 
البريطان��ي لدي��ه مايكفي من اخلب��راء«، وهي 
عبارة عن تركز عل��ى العواطف، وليس احلقائق 
رمبا متثل ه��ذه »الس��الله الش��ريرة املناهضة 
للفكر« بداية لسياس��ة مابعد احلداثة، حيث 

تخض��ع الكفاءة إلى »جب��روت االكاذيب« لقد 
مت تنحية احلقائق التجريبية جانباً واالس��وأ من 
ذلك انه قد حدث اثارة للمخاوف بنحو مسيء 
كما تعرضت االقليات للسخرية. وعلى سبيل 
املثال صور امللصق الدعائي خلروج بريطانيا من 
االحتاد والذي يحمل اس��م نقطة فاصلة عدداً 
هائالً من الالجئني بنفس طريقة الدعاية التي 
كان يس��تخدمها النازيون مش��يراً الى ان بقاء 
بريطانيا في االحت��اد األوروبي يعني ان بريطانيا 
ستغرق قريباً بحش��ود غوغائية من املهاجرين 
من غير ذوي البش��رة البيضاء )ش��ابيرو 2016( 
ونتيجة ذلك كانت الهجمات املعادية لالجانب 
ف��ي ارتفاع بنح��و واضح منذ اس��تفتاء خروج 

بريطانيا من االحتاد.
ويعني التصاعد في السياس��ة القائمة على 
العاطفة وضع حد للعقالني��ة ويبدو ان خروج 
بريطاني��ا م��ن االحتاد األوروبي اك��د على االجتاه 
الذي نالحظه من عدة سنوات والذي يوجد االن 
ف��ي بلدان اخرى ليس فقط في اوروبا ولكن في 
جميع انح��اء العالم بظهور قيادات ش��عبية 
مث��ل- رودريج��و دوتيرتي ف��ي الفلب��ني ورجب 
طي��ب اوردغ��ان في تركي��ا ودونال��د ترامب في 
الواليات املتحدة وه��ي االمثلة االخيرة واالكثر 
اثارة لالنتباه واليس��تمع انصار هؤالء االكثرية 
دراية وعلماً لكنهم يس��تمعون ألولئك الذين 
يصرخ��ون بص��وت اعل��ى وتعد هذه اخلس��ارة 
النوعي��ة للسياس��ة ب��كل تأكيد س��بباً آخر 
للقل��ق من جناح احلركات الش��عبية في جميع 

انحاء العالم.
واث��ارت املوج��ة الش��عبوية احمليط��ة بحمل��ة 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي كراهية ضد 
االجان��ب وعنصري��ة بنحو عام لم يس��بق له 
مثيل ف��ي اململكة املتحدة وف��ي حني يتعرض 
العديد من االجانب الهانات لفظية واعتداءات 
جسدية االن فقد كان الشيء االسواء بالتأكيد 
هو اغتي��ال النائبة املؤيدة لبق��اء بريطانيا في 
االحت��اد األوروبي جو كوكس في بريس��تال غرب 
يوركش��اير ي��وم 16 يوني��و 2016 قبل اس��بوع 
من االس��تفتاء ورغم ان ه��ذا قد اضفى بعض 
»الكياسة« على املناقشات العامة بشأن بقاء 
أو خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي فان هذا 

االمر لم يدم طويالً.
واليوجد ادنى ش��ك في ان االتهامات الشديدة 
خالل احلملة قد سممت املناخ االجتماعي في 
اململكة املتحدة وكما هو احلال في العديد من 
البل��دان األوروبية االخرى ومنذ فوز ترامب ايضاً 
ف��ي الواليات زادت االعمال العنصرية من حيث 
عدد احل��االت وش��دتها قبل صدور ق��رار خروج 
بريطاني��ا م��ن االحت��اد ويبدون من غي��ر احملتمل 
ان ه��ذه االجتاهات الس��لبية ميك��ن ان تتوقف 
بطريقة م��ا في املس��تقبل القري��ب )اللجنة 
والتعص��ب  العنصري��ة  ملناهض��ة  األوروبي��ة 

.)2016
وجهت بريطانيا بخروجه��ا من االحتاد األوروبي 
ضربة قوية الى االحتاد األوروبي برمته قد تكون 

لالفضل او لالس��وأ وعلى الرغم من شكوكها 
املستمرة كانت اململكة املتحدة احدى اجلهات 
الفاعل��ة واحملوري��ة ضمن اطار االحت��اد األوروبي 
وس��اهمت بنحو فع��ال ف��ي اتخاذ الق��رارات 
الداخلية لالحتاد وشغل الدبلوماسيون واخلبراء 
البريطاني��ون الذين مارس��و تأثي��راً كبيراً على 
االحت��اد األوروب��ي ايض��اً العدي��د م��ن املناصب 
املركزية ف��ي مفوضية االحت��اد األوروبي وامانة 

اجمللس وخدمة العمل اخلارجي األوروبي.
س��يكون ه��ذا جزءاً م��ن املاضي مبج��رد خروج 
اململك��ة املتحدة م��ن االحتاد األوروب��ي ولذلك 
ف��ان بريطاني��ا لن تفق��د نفوذها السياس��ي 
مزيد م��ن التطوي��ر والتنمية لالحت��اد األوروبي 
فحسب لكن االحتاد األوروبي ايضاً سوف يفقد 
احد اكبر ث��الث دول من اعضائ��ه واقوى قواته 
العسكرية والنووية وعضواً في مجلس االمن 
عالوة على خبرة وكفاءة الدبلوماسيني واخلبراء 
البريطانيني الذين كانوا يشغلون مراكز مؤثرة 

داخل االقتصاد.
ورغم ان هذه االنباء ليس��ت بالتأكيد ايجابية 
بالنس��بة لالحت��اد األوروب��ي يصب��ح الس��ؤال 
املناس��ب االن ه��و: كي��ف س��يكون تعام��ل 
االعضاء االخرين في االحت��اد األوروبي مع خروج 
اململك��ة املتحدة ؟ قد يلجؤون ملدخالت جديدة 
في عملي��ة التكامل واالندماج ف��ي اوروبا مع 
ربط الدول بعضه��ا بعضاً بصورة اقرب بهدف 
ان يك��ون االحتاد األوروبي اكث��ر ترابطاً وفعالية 
وبالتالي كما س��بق في كثير م��ن االحيان من 
قب��ل قد ينمو االحتاد األوروب��ي بصورة اقوى في 

اوقات االزمات.
ومع هذا ومع الوضع في االعتبار املوجة احلالية 
م��ن ش��عبية اجلن��اح اليمني ف��ي العديد من 
الدول االعض��اء في االحتاد بيدو من غير احملتمل 
ان تس��عى الدول االعضاء ال��� 27 املتبقية من 
اج��ل حتقي��ق مزيد م��ن التكامل فيم��ا بينها 
فهن��اك العديد من الدول االعض��اء من بينها 
جمهوري��ة التش��يك والدمنارك واجمل��ر وبولندا 
وسلوفاكيا والسويد متر بحالة من التردد ان لم 
تك��ن رافضة لفكرة حتقيق مزيد من التوس��ع 
من االحت��اد األوروبي وس��يكون من ش��أن جناح 
اخل��روج البريطاني من االحت��اد ان يتطلب جتديد 
توقيعاته��ا املتعلقة بش��أن لش��بونة نتيجة 
لذلك التغير املهم في نص االتفاقية )أي وجود 
27، دوالً ب��دالً م��ن 28 دولة داخ��ل االحتاد والغاء 
البن��ود املتعلق��ة باململك��ة املتحدة( وس��وف 
يفس��ح ذلك اجملال ام��ام مطال��ب جديدة من 
الدول االعضاء الباقي��ة والتي تتحمل مخاطر 
مفاده��ا ان االحت��اد األوروبي س��يبدأ في صراع 
يتعلق بهياكله الداخلية االساسية مرة اخرى 

لفترة غير محددة.
وحت��ى االن تنتمي فرنس��ا وباالخص املانيا الى 
تلك ال��دول التي حاولت ان تدفع فكرة التعاون 
األوروبي ال��ى االمام ومع ذلك ق��د يتحول ذلك 
ال��ى صورة اكثر س��لبية اذا متكن حزب اجلبهة 
الوطني��ة في فرنس��ا وحزب البدي��ل من اجل 

املانيا ف��ي املانيا وهما حزبان ميينيان من حتقيق 
نتائج قوية في انتخابات 2017 وتشير مخاوف 
اخرى ال��ى هولن��دا والدعم الش��عبي املتوقع 
السياس��ي خي��رت فلي��درز زعم ح��زب احلرية 

اليميني في انتخابات مارس 2017 البرملانية.
أث��ار اخل��روج عل��ى منطقة الش��رق األوس��ط 

وشمال أفريقيا:
بالنس��بة ملنطقة الش��رق االوس��ط وش��مال 
افريقيا هناك ش��يئان سوف يثيران قلقاً خاصاً 
االول ان االقتص��اد البريطان��ي وكذلك اقتصاد 
االحتاد األوروبي بأكمله س��وف يعاني من فترات 

عدم اليقني ومن بعض االضطرابات املتوقعة.
ورمب��ا تب��دو ف��رص االس��تثمار في اوروب��ا وفي 
بريطانيا على وجه اخلصوص اقل جذباً وقد أثار 
التراجع احلال��ي في قيمة اجلنيه االس��ترليني 
بالنس��بة  اخلس��ائر  م��ن  موج��ة  بالفع��ل 
للمس��تثمرين الدولي��ني وم��ن ش��أن ذل��ك ان 
يجع��ل االصول واملنتجات ال��واردة من اململكة 
املتحدة اقل ثمناً وهو ماقد يؤدي ايضاً الى زيادة 
االنش��طة االقتصادية لكن على اية حال تأتي 
مث��ل ه��ذه االضطرابات االقتصادي��ة في وقت 
تتراج��ع فيه عائدات النفط والغ��از وهو ما اثر 
بالفعل على االنشطة املالية العاملية وكذلك 

االنشطة القادمة من دول اخلليج.
وهنا س��تحاول اململكة املتح��دة على االرجح 
ان تب��رم ان تبرم اتفاقات جتاري��ة تفضيلية مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي من اجل تنشيط 
العالقات التجارية املش��تركة وعلى الرغم من 
ان اململكة املتحدة تس��اهم بنح��و 2.7 فقط 
ف��ي حجم االنش��طة التجاري��ة الكلية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي فأن اثار ذلك ستكون 
ذات اهمية اقل بالنسبة لتلك الدول اخلليجية 
فبينما ليس لالحتاد األوروبي اتفاقات جتارة حرة 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي هناك اتفاقات 
من ه��ذا الن��وع بالفعل م��ع العدي��د من دول 
الش��رق االوسط وش��مال افريقيا حول حوض 
البحر املتوس��ط )في صورة اتفاقات ش��راكة( 
وهنا يس��توجب عل��ى اململكة املتح��دة اعادة 
التفاوض حول فرض دوخلها الس��واق ش��مال 
افريقي��ا في حال فق��دت انضمامها للس��وق 

األوروبية املشتركة )داش 2016(. 
والثاني هو ان االحتاد األوروبي سيكون مشغوالًَ 
باحلد من االجتاهات الش��عبية الت��ي اثارت قرار 
اخل��روج البريطان��ي وابقائها في اق��ل درجاتها 
قدر املستطاع لتجنب ظهور مزيد من النزعات 
الداعي��ة لتفكيك االحتاد وس��وف ي��ؤدي على 
االرجح ال��ى تركيز ق��وة على فم��رة تخفيض 

اعداد املهاجرين الى دول االحتاد األوروبي.
وتعط��ى خطة العم��ل اخلاصة بقم��ة فاليتا 
الت��ي مت االتفاق عليه��ا في نوفمب��ر 2015 مع 
العديد من احلكومات االفريقية مؤش��راً ايضاً 
ملا تتوقعه حكومات ش��مال افريقيا من االحتاد 
األوروب��ي وهو: زيادة مخصص��ات الدعم املالي 
)لتل��ك احلكوم��ات( مقاب��ل اتخاذه��ا اجراءات 

افضل للتحكم في حدودها.

وتتعرض تلك االس��تراتيجية ملناقش��ات حادة 
فيما يتعلق باالس��اس الذي بنيت عليه واملثير 
للشكوك )دعم انظمة مستبدة من اجل ابعاد 
الالجئني واملهاجري��ن عن اوروبا وترك املهاجرين 
غي��ر النظامي��ني ف��ي ي��د أنظم��ة ال تتمت��ع 
بسجالت مناس��بة في حقوق االنسان( اضافة 
الى الفعالية النهائية لهذه اخلطة )فهل ميكن 
بالفعل منع املهاجرين من اخلروج او هل ستؤدي 
االتفاقيات م��ع احلكومات االفريقية الى حتويل 
مس��ارات الالجئني الى طريق اكثر طوالً واغلى 

ثمناً واكثر خطورة باجتاه اوروبا ملنعهم(.
ان النتائ��ج املش��كوك فيها ملثل ه��ذا التعاون 
ليس��ت في صال��ح املهاجرين كم��ا هو واضح 
ولكنه��ا تنبع من الرغبة اليائس��ة ف��ي ابقاء 
الش��عبية املتزايدة للهجرة في اقل مس��توى 
لها ف��ي تل��ك البالد ويص��ب ذلك ف��ي صالح 
حكومات العالم النامي التي لن تتلقى مبالغ 
كبيرة وحس��ب وامنا ستصبح ايضاَ في موقف 
مري��ح من »ابتزاز اوروبا في املس��تقبل: اذا اردمت 
بق��اء حدودنا مغلق��ة فعليكم بدف��ع املزيد« 
)فولكيل 2016( كم��ا ان التهديدات املتواصلة 
من الرئي��س التركي اردوغان بالغ��اء االتفاقية 
املتعلق��ة بالهجرة مع االحت��اد األوروبي تعطى 

بالفعل منوذجاً جيداً لذلك.

خامتة:
كان��ت بريطانيا- وماتزال- تتمت��ع دائماً بنظرة 
اكث��ر براجماتي��ة فيما يتعل��ق بعضويتها في 
االحت��اد األوروب��ي وكانت فك��رة حتقيق مصالح 
ملموس��ة تقع دائماً في محور اهتمامها فاذا 
كانت التبدو هذه العضوية ذات فائدة مبا يكفي 
كانت النتيجة املنطقية هي اخلروج من االحتاد 
وميثل ه��ذا املب��دأ تناقضاً صارخاً م��ع كل من 
فرنسا واملانيا ودول اخرى والتي تشكل عضوية 
االحت��اد وجناحه بالنس��بة لها مكوناً رئيس��ياً 
وقوي��اً وفقاً ملبدا الس��الم والتع��اون فيما بعد 

احلروب األوروبية.
وق��د ت��ؤدي مغ��ادرة  االحت��اد األوروب��ي او حتى 
انهياره بالكامل الى اثارة مخاوف من ان القارة 
رمبا تنجرف نح��و اوقات اكثر انفالتاً وهذا بدوره 
يعن��ي ان رأي بريطاني��ا بش��أن عضويته��ا في 
االحت��اد األوروبي ق��د يتغير مرة اخ��رى اذا كانت 
نتائ��ج مفاوضات اخل��روج من االحت��اد لن تلبى 
ماكان يتطلع اليه ما يؤيد من االحتاد من فوائد 
م��ن هذا املنظور ميكننا ان نتوقع موقفاً صارماً 
من جانب االحتاد األوروبي في املفاوضات املقبلة 
بقي��ادة مايكل بارنير وزير اخلارجية الفرنس��ية 
الس��ابق واملفاوض الرئيس��ي لالحت��اد األوروبي 
في مباحثات خ��روج بريطانيا من االحتاد ديفيد 
دافيس وزير الدولة البريطاني املكلف بش��ؤون 
اخلروج م��ن االحتاد األوروبي والميكننا اس��تبعاد 
فكرة ان اث��ارت احلكومة البريطاني��ة املادة 50 
فأن املفاوضات سوف تستغرق اكثر من عامني 
ومبجرد ان تصبح كل العواقب والنتائج واضحة 
متام��اً رمبا يكون هناك اس��تفتاء اخر يجري في 
بريطانيا والذي حينها قد يقلب الوضع ويلغي 

االستفتاء السابق.
وليس هذا امراً خيالياً متاماً فقد حدث مثل هذا 
االم��ر من قبل في ايرلن��دا عند التصويت على 
اتفاقية لش��بونة- في اس��تفتاءين )عقداً في 
2008،و 2009( وف��ي الدمنارك عند التوقيع على 
اتفاقي��ة ماس��تريخت ايضاً- في اس��تفتاءين 

)عام 1992، و 1993(.
وليس معنى هذا ان نقول ان اخلروج البريطاني 
من االحتاد االوروبي مس��ألة غي��ر واقعية متاماً 
لك��ن الي��زال م��ن املبك��ر ان نفت��رض ان ذل��ك 
س��يحدث بالفع��ل ومع ذلك س��تظل قضية 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي تسيطر على 
املناقش��ات الداخلية على كل املس��تويات في 
املفوضية األوروبي��ة ومجلس ال��وزراء األوروبي 
والبرمل��ان األوروب��ي واجملل��س األوروب��ي ومئ��ات 
االش��خاص ف��ي اللج��ان والف��رق العاملة في 
مؤسسات االحتاد األوروبي ومن بينهم مبعوثو 

االحتاد األوروبي في جميع انحاء العالم.
يأت��ي ذلك في وقت يواجه في��ه االحتاد األوروبي 
مش��كالت اخرى يج��ب علي��ه التعامل معها 
بداية من االزمة االقتصادية احلالية وخاصة مع 
ال��دول الواقعة جنوب االحت��اد األوروبي وصعود 
االجتاهات واالح��زاب اليمينية ف��ي العديد من 
الدول االعضاء ف��ي االحتاد والصراعات القائمة 
في اوكرانيا وس��وريا ومنطقة الشرق االوسط 
وش��مال افريقيا وصوالً الى مش��كلة كيفية 
التعام��ل مع االع��داد الكبيرة م��ن املهاجرين 
الى دول االحتاد ومن هذا املنظور تضيف قضية 
خ��روج بريطانيا م��ع االحتاد األوروب��ي مزيداً من 
الضرر لالحتاد االوروبي خالل الس��نوات املقبلة 

سواء اصبحت حقيقة واقعة ام ال. 

* محاض��ر باملعهد األملاني خلدم��ات التبادل 
االكادميي)داد(.

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



األج��واء الت��ي نعيش��ها اليوم في 
إقلي��م كردس��تان تش��به الى حد 
التطابق األجواء التي سادت العراق 
واملنطقة ف��ي أثناء أزم��ة الكويت 
واحتالل جيش ص��دام ألراضي هذه 
الدولة، فالصورة تتكرر بتفاصيلها. 
وف��ود أجنبية وعربية تأتي وتذهب.. 
وإقليمي��ن  أميركي��ن  مبعوث��ن 
الى  بج��والت مكوكي��ة  يقوم��ون 
مصيف صالح الدين مقر مس��عود 
دولي��ة  مناش��دات  البارزان��ي. 
وإقليمية ومحلية لإلنس��حاب من 
فكرة اإلس��تفتاء.. ضغ��وط دولية 
وإقليمي��ة بعواقب وخيم��ة لهذه 
العملية. تعن��ت البارزاني كصدام 
عن اإلنس��حاب، والنهاية ستكون 
اهلل  الق��در  إذا  أيض��ا  مش��ابهة 
وإستمر البارزاني بتعنته سادا أذانه 
عن كل تلك املناش��دات والدعوات 
الدولية واحمللية، واحلصيلة ستكون 
أيض��ا متش��ابهة بدفع الش��عب 

الثمن غاليا.
ف��ي  ه��ي  الكب��رى  املصيب��ة 
الدكتاتوري��ة وإس��تفراد ش��خص 
وبالقرارات  واحد مبصي��ر الش��عب 
املصيري��ة والسياس��ية، فمثلم��ا 
تفرد صدام حس��ن بالعراق وفرض 
نفس��ه كقائ��د أوح��د ال��ذي اليرد 
له ق��رار، أصب��ح مس��عود بارزاني 
ب��دوره يعد نفس��ه القائ��د األوحد 
ال��ذي يفت��رض أن يتبعه الش��عب 
وأحزابه. فكما دفع العراقيون ثمن 
دكتاتورية ص��دام من دماء أبنائهم 
ألكث��ر م��ن خم��س وثالثن س��نة، 
سيدفع الشعب الكردي بدوره ثمن 
أخط��اء البارزان��ي من دم��اء أبنائه 
خلمس وثالثن سنة قادمة، فاحلرب 
باتت على األبواب، اجليوش حشدت 
واملداف��ع تهي��أت والبن��ادق ملئ��ت 

بالرصاص.
ح��ن تعنت ص��دام جت��اه املطالب 
الدولية والعربية ورفض اإلنسحاب 

من الكوي��ت، كانت النتيجة صدور 
ق��رار م��ن مجل��س األم��ن الدولي 
القوة وحتش��يد قوات  بإس��تخدام 
عس��كرية لثالث��ن دولة ثم ش��ن 
احل��رب عل��ى الع��راق الذي خس��ر 
جيش��ه ودمر إقتصاده وقتل مئات 
األلوف م��ن أبنائ��ه. والي��وم يتكرر 
ق��وات  تتحش��د  حي��ث  املش��هد 
احلش��د الش��عبي وعصائ��ب أهل 
احلق واملتطوعون العرب والتركمان 
بعد أن أصدر مجلس األمن العراقي 
)البرملان( قراره بتخويل رئيس الوزراء 
بإستخدام القوة لصد اإلستفتاء..

األجواء ذاتها.
كان نظ��ام ص��دام قب��ل إحت��الل 
الكويت يعاني م��ن نفس الظروف 
نظ��ام  يعيش��ها  الت��ي  احلالي��ة 
البارزاني من حي��ث العزلة وانهيار 
املعارض��ة  وتعاظ��م  اإلقتص��اد 
الداخلية للسياسات الدكتاتورية، 
وأراد ص��دام بإحتالل��ه الكوي��ت أن 

يس��وق أزماته الداخلية الى اخلارج 
ليص��رف نظر ش��عبه ع��ن أزماته 
اخلانقة، وها هو مس��عود البارزاني 
يفعل نفس الشيء لتصريف أنظار 
ش��عبه عن أزمة إقتصاده وضعف 
داع��ش  زوال  بع��د  اإلقليم��ي  دوره 

وتقليل اإلهتمام الدولي بنظامه.
وكما كان��ت هناك فرص��ة ذهبية 
أمام صدام حسن في حال إحتكم 
وإس��تجاب  واملنطق  العق��ل  ال��ى 
لدعوات العالم باإلنسحاب مقابل 
أيضا  اليوم  اإلمتيازات،هناك  بعض 
فرصة غالية وثمينة أمام مسعود 
البارزاني للتراجع عن قراراإلستفتاء 
واإلنفص��ال عن الع��راق وهي وعود 
دولية وإقليمي��ة بتنفيذ املادة 140 
الدس��تورية املتوقفة ع��ن التنفيذ 
منذ أكثر من عشر سنوات، وإعادة 
حصة كردستان من موازنة الدولة، 
ال��ى  البيش��مركة  ق��وات  وض��م 
العراقي،  الوطني  الدفاع  منظومة 

وص��رف املزيد من األم��وال إلنهاض 
البنية التحتية لكردس��تان، وهذه 
الوع��ود التق��در بثمن خاص��ة أنها 
أح��وال  حتس��ن  ف��ي  ستس��هم 
الش��عب الكردي الذي يعاني اليوم 
من ش��ظف العيش بس��بب عجز 
حكوم��ة اإلقلي��م عن دف��ع رواتب 
املوظفن،وه��ي أفضل م��ن تدمير 
اإلقليم أكث��ر مما هو مدم��ر اليوم، 
فهل س��يحتكم مس��عود بارزاني 
واحلكم��ة  واملنط��ق  العق��ل  ال��ى 
ويتخلى عن هذا اإلستفتاء لينعم 
شعبه باإلس��تقرار واألمن والرفاه، 
أم سيس��تمر في عناده العشائري 
وميض��ي بش��عبه ال��ى التهلك��ة 
واخل��راب كم��ا فعل صدام��ا بأزمة 
الكويت التي مهدت تاليا لسقوط 
نظامه؟. دعونا ننتظر ما ستس��فر 
عن��ه األي��ام القليلة املقبل��ة التي 
تع��د نقط��ة مفصلية ف��ي تاريخ 

الشعب الكردي.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

شيرزاد شيخاني

محمد العريان

كاتب من إقليم 
كردستان

كبير المستشارين 
االقتصاديين في 

مؤسسة أليانز

قبل عش��ر س��نوات من ش��هرنا 
هذا، قرر البنك الفرنسي بي إن بي 
باريباس تقييد قدرة املستثمرين 
على الس��حب من أموالهم التي 
أودعوها في ثالثة صناديق. وكانت 
ه��ذه أول��ى اإلش��ارات الواضحة 
إلى الضائق��ة املالية التي دفعت 
باالقتص��اد العامل��ي بع��د ذل��ك 
بس��نة واحدة إلى دوامة هابطة. 
االرتب��اكات  ف��إن  ه��ذا  وبرغ��م 
االقتصادية واملالية الهائلة التي 
بلغت أوجها في أواخر عام 2008 
واس��تمرت حتى أوائل عام 2009 
�� والتي دفعت العالَم إلى حافة 
كساد مدمر لس��نوات عديدة �� 
باغت��ت صن��اع السياس��ات في 
االقتص��ادات املتقدمة متاما. ومن 
الواضح أنهم لم ينتبهوا بالقدر 
الكافي لل��دروس من األزمات في 

العالَم الناشئ. 
كل م��ن ش��هد أو درس األزم��ات 
املالية في الدول النامية س��وف 
يتع��رف ع��ن وع��ي مؤل��م على 
ذي  فب��ادئ  احمل��ددة.  س��ماتها 
ب��دء، كما زع��م الراح��ل روديجر 

دورنب��وش، ق��د يس��تغرق تط��ور 
طوي��ال،  وقت��ا  املالي��ة  األزم��ات 
ولكنه��ا مبجرد اندالعها متيل إلى 
نطاق  وعلى  االنتش��ار بس��رعة، 
واسع، وبعنف، وبشكل عشوائي 

)على ما يبدو(.
في ه��ذه العملية من اإلخفاقات 
املتتالي��ة، س��رعان م��ا تنقل��ب 
الظ��روف املالي��ة اإلجمالي��ة من 
فترك��ع  مجاع��ة.  إل��ى  وليم��ة 
مصان��ع االئتم��ان اخلاص��ة التي 
بدت وكأنها غي��ر قابلة للتدمير، 
املركزي��ة  البن��وك  وتواج��ه 
واحلكوم��ات اختي��ارات عصيب��ة 
وغي��ر يقيني��ة بطبيعتها في ما 
يتصل بالسياس��ات. وعالوة على 
ذل��ك، يضطر صناع السياس��ات 
أيض��ا إلى وضع خط��ر »التوقف 
املفاجئ« للنشاط االقتصادي في 
احلس��بان، وهو ما قد يدمر فرص 

العمل، والتجارة، واالستثمار.
ويُصبح تنظيم استجابة شاملة 
بالق��در الكاف��ي لإلجه��اد املالي 
املفرط أشد صعوبة، إذا لم يُبَذل 
اجلهد الكافي خالل أوقات الرخاء 

لضمان النمو املستدام والشامل. 
ويزداد األمر صعوبة عندما ميارس 
الل��وم  تب��ادل  لعب��ة  الساس��ة 
بنش��اط. وفي النهاي��ة، رمبا تدوم 
اآلث��ار االجتماعي��ة السياس��ية 
واملؤسسية لألزمة لسنوات بعد 

زوال اآلثار االقتصادية واملالية.
ف��ي  السياس��ات  صن��اع  كان 
االقتصادات املتقدمة ليستفيدوا 
من كل هذه الدروس قبل عش��ر 
س��نوات. فعندما جم��د بنك بي 
إن ب��ي باريب��اس م��ا قيمت��ه 2.2 
ملي��ار دوالر أميركي م��ن األموال 
ف��ي التاس��ع من أغس��طس/آب 
2007، كان م��ن الواجب أن ينتبه 
اجلميع إل��ى أن املزيد من اإلجهاد 
املال��ي ق��ادم ال محال��ة. ولك��ن 
صناع السياس��ات اس��تخلصوا 
استنتاجات خاطئة، وهو ما يرجع 

في األساس إلى سببن.
فأوال، استغرق صناع السياسات 
وقتا طوي��ال للوق��وف على مدى 
الكام��ن ف��ي  ع��دم االس��تقرار 
النظام املال��ي، والذي تراكم حتت 
أعينهم. وثانيا، كان أغلب صناع 

السياس��ات ف��ي العالَم املتقدم 
رافضن بش��دة لفكرة أنهم رمبا 
يتعلم��ون أي ش��يء م��ن جت��ارب 

البلدان الناشئة. 
من املؤسف أن هذه املشكالت لم 
حتل بالكامل بع��د. وهناك خطر 
متزايد يتمثل في احتمال مفاده 
أن الساسة �� املشتتن املتهربن 
املتعلق��ة  مس��ؤولياتهم  م��ن 
ب��اإلدارة االقتصادي��ة غالبا �� رمبا 
يهدرون الرؤي��ة التاريخية األكبر 
على اإلطالق: أهمية منوذج النمو 

األساسي ألي اقتصاد.
ويب��دو أن الساس��ة ف��ي البلدان 
املتقدمة اليوم ال زالوا يتجاهلون 
القي��ود الت��ي يفرضه��ا النظام 
بإفراط  يعتمد  ال��ذي  االقتصادي 
النم��و  خلل��ق  التموي��ل  عل��ى 
املستدام الشامل. وبرغم أن هذه 
القيود باتت شديد الوضوح على 
مدار السنوات العشر املنصرمة، 
ل��م  السياس��ات  صن��اع  ف��إن 
يجتهدوا بالق��در الكافي لتعزيز 
امنوذج النمو ال��ذي تعتمد عليه 
اقتصاداته��م. وب��دال م��ن ذل��ك، 

تصرف��وا غالبا وكأن األزمة مجرد 
صدمة دورية �� وإن كانت درامية 
�� وافترضوا أن االقتصاد س��وف 
يرت��د س��ريعا إلى االرتف��اع، كما 

يحدث عادة بعد الركود.
وألن صانع��ي السياس��ات كانوا 
في مستهل األمر أسيري الِفكر 
ال��دوري، فإنهم لم ينظ��روا إلى 
األزم��ة املالي��ة بوصفه��ا حدث��ا 
مزمنا أو خطيرا. وكانت النتيجة 
أنهم صمموا عمدا استجابتهم 
تك��ون  بحي��ث  السياس��ية 
»موقوتة، ومستهدفة، ومؤقتة«. 
وف��ي نهاي��ة املط��اف، ب��ات من 
الواضح أن املشكلة تتطلب حال 
بنيويا أع��رض وأطول أمدا. ولكن 
بحلول ذل��ك الوقت، كانت نافذة 
الفرصة السياسية التخاذ تدابير 

جريئة أغلقت في األساس.
اس��تغرقت  له��ذا،  ونتيج��ة 
االقتصادات املتقدمة وقتا طويال 
للغاي��ة للع��ودة إلى مس��تويات 
الت��ي  اإلجمال��ي  احملل��ي  الن��اجت 
كانت قب��ل األزمة، وكانت عاجزة 
ع��ن إط��الق العن��ان إلمكان��ات 

م��ن  واألس��وأ  الكبي��رة.  منوه��ا 
ذل��ك أن النمو ال��ذي متكنت من 
الس��نوات  بالفعل في  حتقيق��ه 
التالي��ة لألزمة لم يكن ش��امال؛ 
وبدال م��ن ذلك، دام��ت الفجوات 
املفرط��ة االتس��اع ف��ي الدخ��ل 
والث��روة والفرصة في العديد من 

االقتصادات املتقدمة.
وكلم��ا طال أم��د ه��ذا النمط، 
كلما كان��ت معاناة آف��اق النمو 
االقتص��ادات  ف��ي  املس��تقبلية 
املتقدم��ة أكب��ر. وم��ا كان غي��ر 
متص��ور س��ابقا ���� س��واء من 
الناحية املالية أو السياس��ية �� 
بدأ يصب��ح ممكنا، ب��ل ورمبا حتى 

مرجحا.
س��نوات  عش��ر  م��رور  بع��د 
من��ذ اندلع��ت األزم��ة، م��ا تزال 
املتقدمة عاجزة عن  االقتصادات 
التح��رك بعيدا عن من��وذج النمو 
ال��ذي يعتمد بنح��و مفرط على 
السيولة واالس��تدانة �� أوال من 
املؤسسات املالية اخلاصة، ثم من 
البن��وك املركزية. وما ي��زال لزاما 
عليها أن تكرس القدر الكافي من 

االس��تثمارات للبنية األساسية، 
والتعليم، ورأس املال البشري في 
عم��وم األمر. وهي لم تعالج بعد 
التي  التش��وهات املعوقة للنمو 
تقوض كفاءة األنظمة الضريبية، 
والوساطة املالية، والتجارة. كما 
فشلت االقتصادات املتقدمة في 
مواكبة التكنولوجيا، واالستفادة 
من الفوائد الكامنة في البيانات 
الضخمة، والتعلم اآللي، والذكاء 
التنقل  وأش��كال  االصطناع��ي، 
اجلديدة، وفي الوقت نفس��ه إدارة 

اخملاطر املتعلقة بفعالية.
لقد تأخر صناع السياس��ات في 
العالَ��م املتق��دم في اس��تيعاب 
األف��كار وال��رؤى ذات الصل��ة من 
ولكنهم  الناش��ئة.  االقتصادات 
والق��درة  الدلي��ل  ميلك��ون  اآلن 
التحليلي��ة للقي��ام به��ذا. وفي 
املزي��د  يتجنب��وا  أن  مقدوره��م 
م��ن اإلحباطات، وأن يس��تفيدوا 
من مصادر النمو املس��تدام، وأن 
املزعجة  املستويات  يتعاملوا مع 
من التفاوت اليوم. الكرة اآلن في 

ملعب الطبقة السياسية.

درس األزمة المالية الـُمهَمل
PROJECT
SYNDICATE

عجلة االتحاد األوروبي
طارق حرب 

قرر برملان اربيل استقالل كردستان وقضي االمر 
الذي فيه تستفتيان وال اميركا ايران تركيا

وال نقول ان تصريحات عالوي واملالكي والتحالف 
الوطني قبل ساعات حتى لم يذكرها البرملان

قرر برملان كردس��تان االستقالل وليس املوافقة 
على االستفتاء فقط.

وهكذا حقق البارزاني الش��رعية واملش��روعية 
وحصل على س��الح بيده من افضل األس��لحة 

السياسية
ال اعلم كيف ساوى املتحدث االيزيدي بن حرس 

جمهوري صدام واحلشد املقدس.
لم اكن اعلم ان التركمان في اقليم كردس��تان 
بهذا الوجود وهذا التأييد لالستفتاء في البرملان 

الكردي
جتاوز برملان اربيل جميع احكام النظام الداخلي 
اخلاصة بآلية اتخاذ القرار ولم يلتفت الى اقوال 

احلاضرين
انتهى الدور االميركي بعد كلمات البارزاني في 

دهوك والعمادية اذ لم يلتفت لقولهم.
خذل حلفاء ايران ف��ي االحتاد الوطني حليفهم 
بتصويتهم وتبن ان الدور االيراني ليس كما هو 

إعالميا.
اثبت قرار اليوم اجلهل السياس��ي لسياس��يي 
بغداد باس��تثناء العبادي،فقد قرأ رئيس الوزراء 
املوق��ف ق��راءة صحيح��ة مما جهله سياس��يو 

بغداد واميركا وايران وتركيا.
لم أكن اعلم انه ال يوجد كردي أفيلي في برملان 
االقليم اذن ملاذا مدير ناحية مندلي عبد احلسن 

القره لوسي يؤيد االستفتاء.
ال اعل��م كيف قب��ل برملان كردس��تان رئاس��ة 

البارزاني لإلقليم منذ ١٩٩١ وحلد االن.
ف��ي بغ��داد حصل الك��رد على منص��ب رئيس 
اجلمهوري��ة وال��وزارات والوكالء ول��م اجد ذلك 
ف��ي االقلي��م حت��ى مق��رر البرمل��ان ك��ردي وال 
مكان للتركماني وااليزي��دي في املناصب حتى 

الصغيرة البسيطة.
توصيات برملان كردستان صريحة في االستفتاء 

يوم2017/9/25 وانه لتقرير املصير.
لم يبق امام بغداد سوى قرار من مجلس االمن 

الدولي وقرار ملزم طبقا للفصل السابع.
بع��د صدور ق��رار برملان كردس��تان عل��ى بغداد 
اتخاذ ما يلزم بش��أن مئات املالين من الدوالرات 

املوجودة في اربيل والوثائق الرسمية االحتادية.
هنالك دوائر احتادية في االقليم كالبنك املركزي 
ومص��رف الرافدين والرش��يد وفروع الش��هداء 
والسجناء والتقاعد واملنافذ واجلنسية وغيرها 

كثير البد لبغداد اتخاذ ما يلزم بشأنها.
ل��م يؤثر اجتماع مكورك وممثل��ي دول التحالف 
قبل س��اعات من ص��دور قرار االس��تفتاء على 
اتخ��اذ ق��رار تقري��ر املصي��ر فاعتب��روا ي��ا أولي 

االبصار.
ق��رار برملان كردس��تان اجلديد ترت��ب عليه ان ال 
قيمة للدع��اوى التي اقامتها بع��ض النقابات 
لتغيي��ر اخلصوم��ة كان البارزان��ي واصبح االن 
برمل��ان االقلي��م باعتب��ار الق��رار اجلدي��د ال��ذي 
اص��دره اخلصم اجلديد رئيس البرملان إضافة الى 

وظيفته.
العجيب ان ال احد من أعضاء برملان كردس��تان 

سأل عن غلق البرملان سنتن.
طبقا لقرار برملان كردس��تان االستفتاء وتقرير 

املصير يشمل املناطق املتنازع عليها.
السؤال بعد قرار برملان كردستان بتقرير املصير 

هل توجد حاجة حلضور وفد اربيل الى بغداد؟؟
اثبت صدور قرار برملان بتقرير مصير كردس��تان 
الفشل الذريع للسياسة التركية واإليرانية في 

ثني االقليم عن هذا التوجه.
وانفص��ل االقليم وأنهى الوج��ود العراقي فيه 
بق��رار برملانه فهل س��ينفصل الع��راق وينهي 

الوجود الكردي فيه.
هنالك خطوة س��يقدم عليها برملان بغداد بعد 
صدور قرار برملان كردستان بتقرير املصير ولكن 
ال نعلم ماهي خطوة بغداد وان كانت املس��ائل 
كثيرة حتت��اج الى قوان��ن وقرارات م��ن البرملان 

االحتادي.

آثار قرار برلمان
كردستان باالستفتاء 
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األوائ��ل، وه��ي تف��رش قلبه��ا س��جادة 
حمراء

للقادمني اليها.
تعالوا نتساءل لو لم يكن الشعر

هل كان للخيال ان يتسع؟
ودعوني أكون أكثر صدقا

لم لم تكن املرأة ملن سنكتب الشعر؟
أهال وسهال بكم أمراء كرام.

لتب��دأ الق��راءات الش��عرية لع��دد م��ن 
الشعراء منهم الش��اعر الكبير كاظم 
احلجاج، وتتواصل القراءات في اجللس��ة 
الش��عرية األول��ى، مع جلس��تني نقدية 
صباحية ومس��ائية، مبش��اركة عدد من 
النقاد، في بحوث عن القصائد املشاركة 

في هذا امللتقى.
ف��ي الثاني للملتقى، وبعد وصول االدباء 
ساملني، كان افتتاحا ثانيا مللتقى قصيدة 
النثر، وس��ط حتاي��ا وس��المات من قبل 
الدكتور سلمان الكاصد رئيس احتاد ادباء 
البص��رة، وأعضاء اللجن��ة التحضيرية 
للملتق��ى، وهم يتس��ابقون في طريقة 
استقبالهم للشعراء واإلعالميني، سباق 

للمحب��ة، وللجم��ال، فكان بح��ق يوما 
افتتاحيا اخرفي قاعة فندق مناوي باشا، 
ليلقي األمني العام الحتاد االدباء الشاعر 

إبراهيم اخلياط كلمة باملناسبة« 
 

األع��زاء،  زمالئ��ي  العزي��زات،  زميالت��ي 
أساتذتي األجالء االكارم، السالم عليكم 
وعل��ى البصرة أهالً ونخ��الً وأدباً ومدينًة 
حبيبًة ومحبوبة، وحاضنًة كرمية لشتى 
املهرجانات، وعن ش��تى االبداعات، فمرًة 
ع��ن القصة، ومرة ع��ن الرواية، ومرة عن 
اجلندر االدبي، ومرات عن العموم.. وأقصد 

املربَد احلميم.
أيها احلضور الكرمي..ه��ذه البصرة، وهذا 
احتاد أدبائها املثابر رئيس��اً وهيأًة وعامة، 
وَم��ْن غير البصرة تس��تطيع أن تتصدى 
حمل��اور ملتهبة مثل قصي��دة النثر، هذه 
القصيدة الثائرة التي وقفت مع العمود 
واحل��ّر والتفعي��الت، وصارت تغ��رد ليس 
خ��ارج الس��رب ب��ل اتخذت لنفس��ها – 
وبجدارة – سرباً ومساراً وتغريدًة وسياقاً 
ونس��قاً معارض��اً للهيمن��ة، ونحن في 
احتاد االدباء نرعى ونهتم ونحتضن ونؤازر 
وندعم ونحتفي باألجناس األدبية كّلها 
وب��كّل تفرعاتها ومتظهراته��ا وأنواعها، 
ونطبع االش��كال كّلها، وال منيُل لشكل 
ف��ي مضادِة ش��كل آخ��ر، ولك��ن نبارُك 
ونش��ّد على أي��دي األدب��اء الثائرين على 

الشكل واملُثّورين للمنت.
أيها امللتقى األثير..إننا نرى في مهرجاننا 
هذا تتمًة ملعركة قواتنا املسلحة البطلة 
ض��د اإلرهابيني الوحوش م��ن الدواعش 
وبقايا البعث، فف��ي كّل قصيدة نحاول 
أن منحو بعضاً من كّم الس��واد والظالم 
والظلم الذي يحاولون أن يلطخوا احلياة 
به، وس��ننتصر، ألن الش��عر أمضى من 
الرص��اص، وأقوى من الب��ارود، وأعلى من 

اخلالفة.
أيها احلضور الكرمي.. ونحن نعقُد ملتقانا 
هذا، نرى ونسمع طبوَل احلرب وهي تقرُع، 
فنقول للكتل املتنفذة: كفى كذباً على 
الناس، كف��ى ادعاًء بأّن التناحرَ ملصلحة 
الع��راق، فأنت��م جميعا ولي��س غيركم 
َم��ْن وقعتم معاً اتف��اق أربيل عام 2009 
وتقاس��متم الكعك��َة، واالن تري��دون أن 
أّن��ه  تخدعونن��ا باس��تحالة احل��وار، أم 

التحاصُص ما يُقرُِّب.
وهنا نخاطبكم يا َمْن في املركز واالقليم، 
ونقول: إنّنا وبدم��اء بناتنا وأبنائنا طوينا 
احل��رب الطائفية املقيت��ة عامي 2006 – 
2007، وبثقافتنا الوطنية متعددة الرؤى 

واالطي��اف انتصرن��ا، واالن نح��ن محفُل 
الشعر واالدب والثقافة في بصرة الشعر 

واألدب والثقافة، نقول لكم: 
احلرُب قذرٌة وال يفك��رُ بها ااّل اجملنون.. فال 

وألف ال للحرب االهلية.. 
ونقول لكم:  لقد فشلتم في إدارة البالد، 
فعليكم أنتم أن تدفعوا الثمن أما أبناء 
ش��عبنا فهم ُق��ّرة أعينن��ا، ونحميهم 
بأصواتنا وقصائدنا وقبالتنا ودعائنا، ومن 

بعيد، يأتينا أننُي العّم جاك بريڤيير:
آِه  بربارا أيُة حماقٍة هي احلرب

أيُة حزمٍة من االخطاء، حتّل بنا !!
كيف أصبحِت االن؟

فن��رددُ بعده: آِه. يا عراق... كيف أصبحَت 
االن؟.

بعدها باش��ر الش��عراء بتزي��ني املنصة 
ب��روح القصي��دة، التي ش��ارك بها عدد 
من الشعراء والش��واعر منهم الشاعر 
زهير بهنام بردى، غرام الربيعي، حس��ام 
مه��دي  البط��اط،  حس��ام  الس��راي، 
القريش��ي، س��المة الصاحل��ي، مهن��د 
اخليكاني، منتهى عمران، حس��ن هاني، 

إبته��ال قاس��م، طالب عباس هاش��م، 
وحي��دة حس��ني، رعد ك��رمي عزي��ز، علي 
إبراهيم الياس��ري، إضافة الى الش��اعر 
الدكتور حازم هاشم وقصيدة عن الوجع 

العراقي الذي يبدون انه لن يغادرنا :
حزين مثل أم لم تلد ..

مثل أسوء نص في الديوان 
مثل عكازة ميت 

مثل أب فاشل 
مثل أب نسي ولده في النهر 

مثل نهر قاتل صار أبا .
.
.
.

حزين مثلي .. مثل كل مرة 
أموت فيها وحدي.

وفي املس��اء كان لنا موعد مع اجللس��ة 
النقدية األولى للي��وم الثاني للملتقى، 
التي ش��ارك بها الدكتور مالك املطلبي، 
والدكت��ور احم��د الزبي��دي، وع��دد م��ن 
البح��وث النقدية ح��ول القصائد التي 
قرأت في اليوم األول للملتقى، على قاعة 

فندق مناوي باش��ا، وحت��دث بها الدكتور 
مالك املطلبي، والدكتور جاسم اخلالدي 

والناقد زهير اجلبوري.
 

في اجللس��ة الشعرية املس��ائية شارك 
الش��عراء )جبار الكواز، عادل مردان، آوات 
حس��ن، فراس الصكر، هاشم تايه، فرح 
الدوس��كي، عل��ي وجيه، كاظ��م مزهر، 
سرمد س��ليم، إبتهال بليبل، مصطفى 
عب��ود، ناج��ح ناج��ي، أحمد العاش��ور، 
عب��اس الس��المي، عبدال��رزاق اخلطيب، 
هيثم جبار(، لتعقبها مباش��رة اجللسة 
النقدية الثانية والتي شارك بها عدد من 

النقاد منهم الناقد علوان السلمان.
وف��ي خت��ام امللتق��ى، أقيم حف��ل فني 
لفرقة اخلشابة البصرية، ومجموعة من 
األغاني الفلكلوري��ة العراقية والعربية، 
م��ع توزيع للش��هادات التقديرية جلميع 
الش��عرية  اجللس��ات  ف��ي  املش��اركني 
والنقدية، مبباركة من الش��اعر الدكتور 
ادب��اء  احت��اد  رئي��س  الكاص��د  س��لمان 

البصرة.

  

حذام يوسف
 

برعاي��ة معالي وزير النف��ط جبار لعيبي، 
وش��ركة نفط البصرة، وبالتنس��يق مع 
االحتاد العام لألدب��اء والكتاب في العراق، 
أق��ام احتاد ادباء البصرة ف��ي يوم اخلميس 
14 أيل��ول 2017، ملتق��ى قصي��دة النثر 
الثقاف��ي  املرك��ز  قاع��ة  الثال��ث، عل��ى 
النفطي، بحضور حش��د كبير من االدباء 
والباحث��ني، م��ن بغ��داد والبص��رة وعدد 
من احملافظ��ات العراقية، الت��ي احتفلت 
بالش��عر وباحلياة، برغ��م احلزن الذي خيم 
على اغلب القصائد، بسبب احلادث الذي 
وقع على الطريق اخلارجي قرب س��يطرة 
الناصرية، وجنا منه االدباء بحماية الهية.

في يوم االفتتاح قرأ الشاعر كرمي جخيور، 
كلمة باس��م الش��عراء، فكانت قصيدة 

غرد بها وسط مباركة احلضور:
 

بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم الس��يدات 
والسادة احلضور أسعدمت مساء.

عن احلريري
الدنيا طائر كوني، أحد جناحيه البصرة

وع��ن الفراهيدي طي��ب اهلل ثراه، وخفف 
من وحش��ته بسبعني حورية، ونهرين من 

عسل وخمر خالصني، حيث قال:
الش��عراء أم��راء ال��كالم يصرفون��ه أنى 

شاءوا
وألن في البدء كان��ت الكلمة لهذا صرنا 

أمراء احلياة
نخوض فيها ط��وال وعرضا برؤوس عالية 

ونفوس كرمية
يوحدنا اجلمال ونأنف من الغنائم

فال سبي في أمارتنا وال عبيد
أيه��ا األم��راء اجلمالء أع��رف ان املقدمات 

تفسد الشعر
وانا ال ألزم نفسي مبفسدة

في��ا أيها األمي��ر اجلميل وأن��ت تنظر الى 
العالم من نافذة النثر

علي��ك ان تزي��ل ع��ن جس��د الكلم��ات 
الدمامل والفقاقيع

ومتنحها ما متلك من إكسير احلياة
فأن��ت ال تذهب مع دمية، مهما برعوا في 

جتميلها،
الى السرير حتى لو كان وثيرا

أن تكتب نثرا علي��ك ان تفطم الكلمات 
من ثدي القواميس

حينها ستش��ع وتبرق ويراه��ا الناس فال 
حتتاج الى بوق نحاس 

وال راوية ألثغ
أن تكتب نثرا عليك أن تتثبت من قوسك 

جيدا
فالطيور تهادن صيادها حلظة

ثم تكسر صمت املكان
وكلم��ا كان��ت داني��ة عناقي��د الكرم فال 

تقطف منها
إال ما يزيدك فتوة وبهجة

وعلي��ك أن ال تذهب ال��ى وادي عبقر فما 
عاد صاحلا

لرعي الثيران اجملنحة
علي��ك أن تق��ف وس��ط الري��ح مخضبا 

بالرؤيا، تنظر الى شجرة
وتتعلم منها درسا  في الفصول.

صديقاتي وأصدقائي أمراء قصيدة النثر
ال نريد أن ننعزل عن أخوتنا أمراء الش��عر، 
ولك��ن نريد أن نختلي ونتذاكر كما قالها 
احلس��ن البصري هنا في البصرة س��يدة 

معتادتني على مثل ه��ذه األمور بني احلني 
واآلخر، فتارة يرم��ون قمامة أو جثة ممزقة 
بالرصاص ، لكن الش��يء الذي القوه كان 
يتحرك ميينا وشماال جاعال مكان السيارة 
التي انطلقت محورا ل��ه، فنظرت لعماد 
بعد أن وضعت الكأس من يدي .أترى أم أن 
العرق أخذ مأخذه منا مثل باقي األمور وانا 
الذي لم اش��رب إال كاسا واحدة .فأجابني 
ما ن��راه حقيقة، هيا لنرى م��ا هو )رحمه 
على والديك خاف يطل��ع كلب واحنه ما 

ناقصني ، فأجابني كوم وخليك سبع(.

عن��د اقترابنا لم نر س��وى طفل يبدو انه 
في اخلامسة من عمره، وعينيه الزرقاوتني 
تتراقص ميينا وش��ماال، وجسمه ينتفض 
وق��د تفصد جبينه عرقا وف��ي حالة ذعر، 
كأن رج��ال يري��دون تنفيذ حك��م االعدام 
فيه وهو يردد )خالو س��الم...خالو سالم(، 
حاولن��ا أن منس��ك ب��ه فل��م نس��تطيع، 
فحاصرناه وانقض عليه عماد وهو يصرخ 
به )انعل أبوك وأبو خالك سالم(، كان يئن 
مرة ويبكي مرات، بعدها فهمت انه  يريد 
ماء، س��حبناه من الش��ارع وف��ي طريقنا 

إلى بي��ت عماد قل��ت )ماذا نفع��ل بهذه 
البلوة(، فأجابني عماد )ال أدري ولكن حاليا 
س��ابقيه بالبيت حتى نفكر ماذا نفعل(، 
����� ماذا تقول إلى احلجية ( ��� )اقول لها 
طفل تائه وسط الليل (، هكذا قالها وقد 

بدأ يبطئ مبشيته. 
بقي��ت خ��ارج البي��ت ودخ��ل ه��و بعدها 
بقليل س��معت ضجة ميزت منها صوت 
)احلجية(، وهي تولول وتقول اهلل يرحمنا، 
بعدها حزمت كل ش��يء من القنينة إلى 
الفاكه��ة حت��ى الك��ؤوس وضعتها في 

كيس وكأني امسح بصماتي من اجلرمية، 
وعندم��ا فرغت صحت بصوت��ي اجلهوري 
عماد اتصل ب )عباس(في مركز الشرطة 
وه��و يقول لنا ماذا نفعل، خرج عماد بعد 
قليل قائال: س��يأتي عب��اس ومعه مفرزة 

ليتبنوا ماذا حدث.
بقينا جالس��ني ونحن نش��عل س��يكارة 
بأخرى وعماد ينظر الي فانفجرت ضاحكا: 
واهلل اذا س��ولفناها للناس صباحا ال أحد 
يصدق ويقول��ون مخمورين وم��ا عليهم 
عتب، )مئة مرة قلت لك ان حتول اجللس��ة 
إلى يوم اجلمعة فل��م توافق وحجتك انه 
يوم مبارك، تفضل طفل مجهول وسهرة 
افس��دت ونح��ن بانتظار الش��رطة (، لم 
أكمل الكلمة األخي��رة حتى انتبهنا إلى 
س��يارة املفرزة بالقرب منا، ترجل )عباس(
من الس��يارة مع أم��ر املفرزة وق��د أخذنا 
باألحضان كعادت��ه، �� ماذا حدث..س��أل 
أمر املفرزة ..فسردت كل شئ حتى نوعية 

)العرق(الذي شربناه. 
���� أين الطفل. .فأش��ار له عم��اد انه مع 
العائل��ة، ولكن��ه مرع��وب ، ومبالبس��كم 
الرس��مية س��يزداد خوفه، ��� ال عليكم 
ان��ا بلب��اس مدني وس��اراه وح��دي فقط 
اعطون��ي طريقا، دخل عب��اس وانا بقيت 
مع الدورية أقوم بتوزيع السجائر ونتكلم 
عن األمر بش��ئ م��ن الس��خرية، عندها 
خرج عب��اس ومعه عماد متوجها إلى أمر 
الدوري��ة، وهو حائر كأنه يعرف��ه .فقال....
س��يدي .إنه يش��به املرأة الت��ي وجدناها 
قبل س��اعة، فأجابه ما عالقة هذا بتلك، 
فقال ق��د تكون أمه ياس��يدي، واقترح أن 
نأخذه إلى مركز الش��رطة، ليراها قبل أن 

نذهب باجلثة إلى الط��ب العدلي، عندها 
قاطعته: عباس الطفل لم يس��تفق بعد 
من الصدم��ة وتريد أن تأخ��ذه ليرى جثة 

امرأة قد نكون امه؟!
����� كل ما تقوله صحي��ح ولكن لنتأكد 

قبل كل شيء. 
أخ��رج عماد الطفل ملفوفا ببطانية وقد 
بدأ النوم يغلب علي��ه، صاح عماد:اذهبوا 
وس��نلحق بك��م بس��يارتي. فه��ز عباس 

رأسه باملوافقة.
دخلنا إلى مركز الشرطة من الباب اخللفي 
املضاءة من كل جوانبه، رأينا عباس يقف 
أمام اجلثة امللفوف��ة ببطانية، وقد جفت 
عليها الدماء حديثا، فأشار إلينا أن نقترب 
م��ن اجلثة وق��د رفع عب��اس البطانية عن 
وجهه��ا ، فإذا بها امرأة زرقاء العينني وقد 
جحضت عيناه��ا، فمها مفتوح.، وجهها 
اصف��ر كالش��مع، فقال عب��اس: اترون أن 
الطفل يش��بهها كثيرا، نظرت إلى عماد 

وقد زم شفتيه على السيكارة بقوة.
اذهب واحضر الطفل من السيارة 

��� كيف أفعل ذلك؟! سيموت الطفل 
���� بال تنظير أحضر الطفل رجاًء.

فجاء به يهمس بإذنه فأخذ يفيق ش��يئا 
فش��يئا ..أخذه عباس من ي��ده، وقّربه من 
جث��ة امل��رأة، مس��ح الطف��ل عينيه من 
النعاس عندها بدأ يصرخ )خالو س��الم...

أمي. . أمي(.
عندها ساد صمت رهيب ال يقطعه سوى 

صراخ الطفل.
التفت إلى اخللف وانا محّمر العينني فإذا 
بعم��اد وقد وضع رأس��ه ب��ني رجليه وهو 

يبكي بصوت إنساني بكاء الطفل.

محمد عواد

في إحدى ليالي الش��تاء الباردة، بدت أزقة 
احملل��ة مهج��ورة ومقف��رة، بع��د أن هجع 
الناس في بيوته��م، وال يقطع صمت هذه 
الوحش��ة، س��وى أصوات من هن��ا وهناك 
لل��كالب أو القطط أو طف��ل يأبى أن ينام، 
كان رفيقي عماد قد أعد كل شيء للموعد 
املقدس ، هكذا كان يسميه، وهو بانتظاري 
وقنينة )الع��رق(، ملفوفة ب��ورق الصحف 
وكأنها كنز نبش من حتت األرض، كان عماد 
رفيق العمر وتش��هد على ذلك دروب احمللة 
وس��احتها التي قضمت ما يزيد عن ثالثني 
عاما، كنا جنتمع كل خميس بعد الساعة 
الثامنة ليال على أطراف الساحة الكبيرة، 
وبالقرب من الش��ارع العام، بعد أن اعددت 
الكاس��ني ووضعت فيهم��ا قطعتني ثلج 
، بدأ عم��اد يتكلم وهو يتالع��ب بالكأس، 
بع��د ارتش��ف نصفه،عن مش��كلة احمللة 
املزمنة، اين يقيم األهالي مسجدهم، في 
س��احة كرة الق��دم أم م��كان بناية احلزب 
الت��ي هجرت بعد الس��قوط، ونتيجة هذا 
اجلدل كانت املش��كلة تكبر يوما بعد يوم، 
نظرت إلى عماد بشيء من البالهة، )مالك 
ومال اجلامع...ولعلمك احلل عندي وبسيط 
(، ف��رد عماد بع��د أن اجهز عل��ى ما تبقى 
م��ن الكأس. )احتفنا يا عال��م( فقلت )أن ال 
يبنوا اجلامع ويريحوا رؤوس��هم ورؤوسنا(. 
فضح��ك عم��اد بص��وت عال��ي فتابعته 

بنفس الصوت.
في غمرة انش��راحنا لف��ت انتباهي توقف 
سيارة وسط الشارع ومت إنزال شيء ما، كنا 

القصيدة انتصرت على اإلرهاِب والجمال تفّوق على القبح، والحب انتصر على الكراهية
البصرة انتصرت لشعرائها لتواصل شموخها بالقصيدة وبالنخيل

فضاء متجدد عنوان لملتقى )قصيدة النثر الثالث(

جانب من الندوات النقدية للملتقى

هذه البصرة، وهذا اتحاد 
أدبائها المثابر رئيسًا وهيأًة 

وعامة، ومَنْ غير البصرة 
تستطيع أن تتصدى لمحاور 
ملتهبة مثل قصيدة النثر، 
هذه القصيدة الثائرة التي 

وقفت مع العمود والحرّ 
والتفعيالت، وصارت تغرد 

ليس خارج السرب بل اتخذت 
لنفسها – وبجدارة – سربًا 

ومسارًا وتغريدًة وسياقًا 
ونسقًا معارضًا للهيمنة

ليل الطفولة

من أعمال الفنان الراحل احمد الربيعي

الشاعر كرمي جخيور رئيس احتاد أدباء البصرة الشاعر سلمان الكاصد مع الشاعر موفق محمداألمني العام الحتاد األدباء ابراهيم اخلياط
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املبكرة  الظن��ون  محاولة تفكيك 
للطفل الذي ص��ار دكتاتوراً وقاتالً 

بامتياز  
ح��رب اي��ران الكارثي��ة بالنس��بة 

لصدام.. ذكريات مسلية 
اذا ما كان لدى من تزوده الطبيعة 
بإشراقات مزاجية ، ارث طفولي مر 
،واذا م��ا حصل في وقت الحق على 
كتب تاريخ رخيصة ، واذا ما حتلقت 
حوله مجموعة أخرى لديها رغبة 
ف��ي االنتقام ، فيجب اال نتوقع من 
هذه كله��ا ، غير اخلراب وإش��عال 
ف��ي  مام��ن عجائ��ب   .  . احلرائ��ق 
السلوك البش��ري . هنالك احقاد 
تتخمر س��بع سنني ، وما ان تظهر 
الى العلن حتى يحدث االستثنائي 
اجلزويتي��ة"  للمحكم��ة  وتبع��ا 
اعطني الطفل في سنواته السبع 
االولى اعطك ش��كل الرجل الذي 
سيكون عليه ". يطلق على هؤالء 
تس��مية " الرج��ال الذي��ن تتحول 
ذاتهم الى مركز للكون " . لديهم 
الكثير م��ن الوقت ملداراة غيظهم 
بالطريقة نفسها التي يقف فيها 
فنان قبالة حامل الرس��م ليبتكر 
لوحة ، فيزيل ويضيف الى الصورة 
تفصيالت وفق��اً لومضات خيالية 
. ل��دى ه��ؤالء كما ل��دى كل فنان 
محت��رف ، صالبة عقلية ال تراودها 

الشكوك في صحة مواضيعها .
اول كلمة وردت في السيرة الذاتية 
التي كتبها له امير اس��كندر في 
الصحراء . انها سيرة رجل متوحد 
من البراري الفسيحة ، يعتقد انه 
مركز الك��ون ، ويحتفظ بخياالته 
م��دة اطول ، مبالغا ف��ي زخرفتها 
، مفحم��ا م��ن ق��درات ذهنه على 
ال  مادام  االس��تثنائي  اس��تحضار 
احد يعكر صفو رؤيته او يثنيه عن 
االس��تغراق في اللع��ب بخياالته . 
فصورته على غالف كتاب السيرة 
، التي يتعذر القول انها خطرت له 
هكذا ، وبكل بس��اطة ، وهو يوجه 
حتيات الى االعالي ، تدل على سمو 
خياالت بطله . فما يقع في مجال 
رؤيته يجعلنا نوق��ن ان الحد لديه 
فك��رة عما س��يفعله ، ألن��ه غير 
عابئ مب��ا يحدث عل��ى االرض . انه 
نوع من االخطار املوجه الى الرائي 
ع��ن مدى اهمي��ة طموحاته كاله 
اس��طوري يقرأ طالعه في النجوم 
، متمث��ال بقول املتنبي : اذا غامرت 
في ش��رف مروم /ف��ال تقنع مبا دون 

النجوم .
ماهو شكل االدمان لدى طفل في 
القرية ؟ الكالم مع النفس ، ورواية 

القصص اخليالية لها .
القصص اهم عمل بشري . ماليني 
البش��ر يس��تمعون ال��ى قص��ة، 
يس��ردون واح��دة او يقرأونها . انها 
اول طل��ب يري��ده الطف��ل قبل ان 

ينام .
ملاذا ينخرط اجلميع في هذا النشاط 
؟ لتلبي��ة حاج��ة بش��رية مهمة : 
احلص��ول عل��ى الصورة بحس��ب 
ريجي��س دوبريه ، اكث��ر عدوى من 
الكتاب��ة . فاالدي��ان . والثورات، في 
رأيه ، انتش��رت على ش��كل صور 
قبل ان تنتظم في مجموعة افكار 
. مايأس��ر املستمع في احلكاية هو 
الصورة ال االجنازات اللغوية . طلب 
احد اباطرة الصني من رسام بالطه 
ازالة صورة الش��الل الذي رس��مه 
عل��ى اجل��دار ألن وق��ع امل��اء مينعه 
من النوم . تتجل��ى القوة االجنازية 
للصورة في حتول الصورة املتخيلة 
الى واقع فعلي ، فتمسي اجلملتان 
التاليت��ان صحيحتني : انني اصدق 
اوهام��ي ، ان اوهام��ي حقائق . اي 
ان ال��ذي يط��ارد الص��ورة يصب��ح 
ه��و طريده��ا . الذي ي��روي حكاية 
يتحول الى مطارد من احلكاية . انه 
يتماثل مع رجل الصورة ، مع صورة 
البطل فال يستبني هل هو البطل 
، ام البطل هو. تقوده ش��خصيته 
الروائي��ة نفس��ها في نوع س��باق 
للحاق بالصورة . م��ن يروي روايات 
لش��خصيات  ويخض��ع  لنفس��ه 
روايته امنا هو حسي يعاني احتدام 
الرؤى والصور في راسه ، وال ميكنه 
ان ل��م   . االحتف��اظ به��ا طوي��ال 
يفلح في اخراجها فسيحدث أثرا 
شبيهاً مبا يحدثه الدود في برميل 
اخل��ل . عل��ى غرار جمي��ع املدمنني 

الذين ينجذبون نحو عاداتهم التي 
تكافئه��م بالراح��ة ، عليه��م ان 
يأخذوا احالمهم على محمل اجلد 
، واال تعرضوا  لفصام الشخصية 
، الذي ي��ؤدي الى اجلن��ون . هذا هو 
الطري��ق املفض��ي ال��ى تصدي��ق 
االحالم . كذلك يحيا املرء في امان 
مع نفسه ، يجب ان يضع تصديق 
اوهام��ه فوق كل اعتب��ار ، واال فان 
الداخلية س��تجعله مثل  توتراته 
سائر في حقل الغام في بالد عدوة 
. ينبغي ان ينخرط في فعل يسمح 
لفيض توتراته الداخلية باملرور في 

مسارب تدرأ عنه غائلة اجلنون .
يحدث هذا ل��كل من تعرض الزمة 
في طفولته جعلته غير قادر على 
العي��ش م��ن دون توت��ر . ان��ه مثل 
نبات ينكم��ش ، فيصفر ويذبل ان 
لم يغذه س��ماد الرع��ب . يصيب 
غي��اب املوض��وع وتش��تت الذهن 
ارادت��ه بالوه��ن . علي��ة ان يعيش 
حالة حرجة كي يجبر طاقته على 

التقشف 
وهو يتصدى لألخطار يوجهها نحو 
هدف معني مثل م��رأة بؤرية يركز 
االشعة في داخلها ويصوبها نحو 
نقطة يحرق فيه��ا اعدائه ينبغي 
ل��ه ان يعي��ش على حاف��ة اخلطر 
كي يكون قادرا على اشعال حريق 
او اجت��راح فعل عني��ف وانتقامي 
امل��آى  روح��ه  بواس��طته  يجل��و 
بامل��رارات . يعي��ش االف��راد )الذين 
تعنفهم ذكرياتهم يوميا على ما 
يسمى حد السكني انهم بحاجة 
للعيش قرب موقع اخلطر للشعور 
بان لديه��م حياة عندما اغتصبت 
جوستني في "رباعية االسكندرية 
" للورنس دوريل وهي طفلة حاولت 
جتاوز تلك التجربة والتخلص منها 
باالقت��راب من مرحل��ة اخلطر كي 
تس��تثار رغباتها . يضع هذا النوع 
م��ن االش��خاص قدما ف��ي الواقع 
واخ��رى في ارض اخليال . ومع توالي 
جناحاتهم يش��عرون بانه��م اكثر 
صحة وعافي��ة عندما يكونون في 
تلك املنطق��ة الرمادية بني الواقع 
واخليال . ال ينتج اذن الفرد لنفسه 
حكاية كي يتس��لى بها او يخفف 
م��ن حدة االمه فحس��ب بل يعيد 
انتاج نفس��ه م��ن خ��الل احلكاية 
. انن��ا ضحاي��ا قصصنا واس��راها 
يقع امل��رء في غرام بط��ل حكايته 
وم��ن كث��رة ترديده احلكاي��ة يغدو 
الواقع مختلطا عليه ال يعلم هل 
ما يحكيه لنفس��ه هو حكاية ام 

واقع .
الروائي��ون والرجال  هن��ا يش��ترك 
التاريخي��ون او رج��ال الدول��ة في 
الصف��ة نفس��ها انه��م ضحاي��ا 
الروائ��ي   . واس��راهم  ابطاله��م 
ورجل التاريخ يؤلفان لنفس��يهما 
ويطالب��ان االخري��ن بتصديقهما . 
ولكنهم��ا يختلفان في موقفهما 
م��ن احالم يقظتهم��ا االول ميارس 
س��لطته عل��ى احالم��ه والثان��ي 
متارس احالمه س��لطتها عليه به. 
به��ذه الطريقة. يعمل كل منهما 
بحس��ب موقعه م��ن حلمه االول 
يحول احالمه الى واقع عبر الكتابة 
والثان��ي عبر البحث عن س��لطة 
. هك��ذا ه��ي احلال فنح��ن عندما 
نق��رأ االول نتمت��ع بواقع منش��أة 
حلم وننفذ ل��دى الثاني حلما بات 
واقع��ا . باختصار هن��اك وفرة في 
اخلي��ال لدى كليهم��ا تنتهي على 
ش��كل كلمات ل��دى االول وافعال 
ل��دى الثان��ي . لك��ن رج��ل الدولة 
الفنان يختلف عن رجل السياسة 
. االول يخل��ق احل��دث والثاني مينع 
حدوث��ه. وعندما يق��ع احلدث فانه 
يحاص��ره بغية تطويعه. يثير رجل 
الدول��ة الفن��ان احل��دث بالطريقة 
نفس��ها الت��ي يثي��ر به��ا مصارع 
الثيران طريدت��ه بخرقة حمراء الن 
تهدئ��ة الث��ور جتعل��ه متبطال . ال 
ينتظر اجلمهور ش��يئا من البطل 
اال اهاجه ينبوع الش��ر داخل الثور 
كي ال يغادر امكنته . انه كاألس��د 
ال ميكنه الهاء فكيه بالتثاؤب فهو 
بحاجة ال��ى  طرائ��د كل عالقاته 
تقوم على سوء تفاهم مع االخرين 
وه��ي وحدها التي توف��ر له فرصة 

التمتع بصيته كاسد .
ان حرب��ا طويل��ة خاضه��ا البطل 

على مدى ثماني س��نوات جعلته 
متمرس��ا في اث��ارة اخلالف��ات وما 
كان خلص��ام ان يحدث م��ن دون ان 
تكون له حصة فيه عندما انتهت 
احلرب مع اي��ران كان البطل يبحث 
عن تلك احلروب الس��عيدة فدعم 
املس��يحيني في لبنان ضد س��وريا 
. اراد افتع��ال ح��رب م��ع س��وريا 
وهدد بحرق نصف اس��رائيل دخل 
في مواجهة م��ع بريطانيا عندما 
اعدم الصحفي البريطاني بازوفت 
كان يتمن��ى املواجهات التي اطلق 
عليها تسمية ش��عبية )الكونة ( 

بتوسل يضارع االبتهال .
تتطل��ب العالقة بني الش��خصية 
وبطلها التوضيح التالي : يختلف 
االش��خاص مبق��دار قدرتهم على 
التظاه��ر هن��اك م��ن يزع��م ان��ه 
يتظاه��ر وهن��اك من ال يع��رف انه 
يتظاه��ر طف��الن ميتل��كان لعب��ة 
على شكل اميرة االول يقرب كوب 
الش��اي م��ن فمه��ا ويهم��س في 
اذنها: اش��ربي الثان��ي يعتقد ، ان 
االميرة تدعوه الى حفلة شاي انه 

مستغرق في اداء دوره كضيف لن 
نحلل ش��خصية الطفلني فذلك 

موضوع اخر .
ان طفال اصي��ب بعله خطيرة في 
طفولته سينتج بطال يوقف النمو 
يرتفع  ك��ي  لصانع��ه  الطبيع��ي 
البطل عل��ى معاناة صانعه، وجب 
ان يتسامى ويتعالى في اللجوء الى 
اخليال، فتبدأ الشخصية املتخيلة 
الواقعي��ة،  الش��خصية  بإزاح��ة 
يلتب��س االم��ر على الش��خصية 
م��ا  لديه��ا  فتتعط��ل  الفعلي��ة 
نسميه منظومة كبح التصرفات، 
فتباش��ر حلاق بطلها الذي خلقته 
بيديها حلق الش��خص بظله الذي 
اليقب��ض عليه يع��وض الفرد عن 
عجزه باس��باغ صفات اس��طورية 
على بطله، فمن يفشل في دخول 
العس��كرية يخلق بطال  الكلي��ة 
يخوض ث��الث حروب دموية. عندما 
ابلغ اخر ملوك االندلس بس��قوط 
عاصمت��ه في ايدي االس��بان قتل 
الرس��ول واحرق الرسالة ،استنتج 
فرويد من هذه الواقعة ما يس��مى 

مفهوم االنكار، يقول فرويد ان ذلك 
م��رده الرغبة ف��ي مقاومة العجز 
عن طريق رف��ض الواقع ،انه يصل 
الى احلرية املطلقة من خالل انكار 
الواقع واحالل اخليال محله. االنكار 
ه��و أولوية س��يكولوجية دفاعية 
تغف��ل الوج��ود الفعل��ي املؤل��م 
بغي��ة تعويض��ه بواق��ع خيال��ي، 
ينك��ر االطفال  واقع قس��وة االباء 
محول��ني غضبهم عند البلوغ اما 
نح��و ال��ذات او نحو اخل��ارج بحثا 
عن ع��دو يحقق نوع��ا من االحالل 
ال��ى  بتوجي��ه  متراك��م  لغي��ظ 
حلق��ات ضعيف��ة او اقليات يجري 
ايهامه��ا بحيازتها اخلطر والش��ر 
والدونية به��ذه الطريقة الالوعية 
ينكر ويقمع الشعور االصلي الذي 
س��ببته قس��وة االب او زوج او االم 
الت��ي كان وجوده��ا اهان��ة بالغة 
للطفل الذي سيلجأ الى انكار اخر 
للشعور االصلي ببناء ضريح المه 
، واالستش��هاد " بحكم��ه " زوج 
االم في كيفية التعامل مع كوادر 
الدولة . يشمل االنكار ايضا تقزمي 

احلقائ��ق . فاالعت��راف بالواق��ع املر 
يفتح جروح الطفولة ، واليس��مح 
للخي��ال بالنم��و ماه��ي طريق��ة 
العمل لدى هذه الش��خصية ؟ ال 
ت��رى افعال االخرين بل تستش��ف 
العالم من خالل ردود افعالها على 
مقاص��د متخيلة تقف وراء افعال 
االخرين انها تتصرف برد فعل على 

فعل متخيل ،كيف؟
عندما كان هذا الطفل يتش��اجر 
م��ع االخرين كان احل��دث ال ينتهي 
بانتهاء الش��جار بل يبدأ بانتهائه 
يتذك��ر الش��جار فتب��دأ تصوراته 
حوارات��ه  بعم��ل  االخري��ن  ع��ن 
الس��اخنة معه��م ردوده املتخيلة 
عل��ى افعاله��م انزال��ه العق��اب 
بهم اش��هاد االخرين على ذلك ثم 
االهم كيف نظر االخرون اليه بعد 
ذل��ك كل��ه وماهي اال م��دة وجيزة 
حت��ى يعي ان هناك قوة في داخله 
تؤجج��ه بيديها االمرت��ني وعندما 
يع��ود الى البيت لي��ال ولكي يقوم 
بجرده الح��داث يومه كان عليه ان 
يس��تحضر تفصيالت ذات تأويالت 

شتى جتعله يقظا وتزيد من عزمه 
عل��ى ع��دم الرأف��ة ك��ي يضخم 

املصاعب وليحصن دفاعاته .
عل��ى ه��ذا النحو تكون��ت ذاكرته 
لالح��داث وبفضل ه��ذه الطريقة 
الت��ي حصنت��ه بالش��كوك جت��اه 
ذات��ه اجلديدة  االخري��ن تش��كلت 
او هويت��ه . الذاك��رة ارضي��ة فينو 
مونولوجية للهوية : كينونتي هي 
ذاكرتي . انني اكون ما اتذكره بهذه 
الطريقة تخرج هذه الذات اجلديدة 
وقد حت��ددت حياتها الالحقة ليس 
بقدرتها على التذكر فحس��ب بل 
باس��تعصاء النس��يان عليها الن 
ماحدث له��ا كان عل��ى درجة من 
الغ��ور اش��به بضرب��ة ازميل على 

حجر .
الواق��ع  قوان��ني  الف��رد  اليفه��م 
فهو ينق��اد لتصوراته ع��ن الواقع 
مس��تعينا مب��اء بئ��ر طفولته كي 
يفه��م االح��داث وافع��ال األخرين 
علي��ه اعادة تش��كيل احلدث وفقا 
ع��ن  بطل��ه  تص��ورات  ملف��ردات 
شجارات طفولته ، وعن الطريقة 
الت��ي ث��أر البط��ل به��ا لنفس��ه 
م��ن خصوم��ه الذين احلق��وا به اذ 
الينسى انه ينشط بهذه الطريقة 
عصاب طفولته يهيج ذكرياته كي 
يس��توعب مفردات احلدث اجلديد ، 
في عملية تتم من دون وعي منه .

عندم��ا ب��دأت عملي��ات "ثعل��ب 
الصح��راء " قال البيان الرس��مي 
انهم جبناء اليقاتلون وجها لوجه 
من دون ان تخطر حملرر البيان فكرة 
وج��ود ف��رق تكنولوج��ي يف��رض 
حقوقا وواجب��ات . املواجهة لديه 
الوحيد شجاعة  معارك محورها 
بدنية وارادة . انها مفردة طفولية 
يس��تخدمها طف��ل يلح��ق ب��ه 
االخ��رون اذى ث��م يل��وذون بالفرار 
، فيطل��ق زف��رة خفيض��ة " اه لو 
كان��وا امامي " وعندم��ا اندلعت 
حرب الصواريخ مع ايران وشملت 
املدن ف��ي البلدي��ن ، اوقفت هذه 
احلرب وفق الشرط االتي : ان تكون 
اخ��ر ضربة ل��ه م��ن دون ان يكون 
اليران حق الرد عليها . انها طريقة 
الذالل امله��زوم واش��هاد االخري��ن 
عل��ى ضعفه من اج��ل االحتفاظ 
لنفس��ه باخ��ر اهان��ة يلحقه��ا 
بأعدائه حني نش��بت حرب اخلليج 
الثانية قال البيان الرس��مي "غدر 
الغ��ادرون " ليس��ت اذن هي حرب 
مصال��ح ، بل معرك��ة غدر الذالل 
البطل . رد هذا البطل على اعدائه 
برس��م ص��ورة عدوه عل��ى االرض 
وجعل��ه موطئا لالق��دام . عندما 
اقت��رح الرئي��س الس��وري حافظ 
االسد س��حب قواته من الكويت 
مقاب��ل تعهد بالس��عي الى منع 
احلرب ، ش��تمه االعالم الرس��مي 
بألفاظ مقذعة ألنه وقف مع عدو 
البطل اثناء حربه مع ايران واحدة 
م��ن اجمل ذكرياته التي س��يظل 
يستعيدها طوال عمره هي صورة 
رس��الة بيكر التهديدية متروكة 
على الطاولة في سويس��را خالل 
اجتماع احملاولة االخيرة ملنع اندالع 

احلرب .
هذه ه��ي دراما انقياد الش��خص 
ال��ى ظله اجل��ري وراء صورة بطله 
التي ابتدعها ف��ي حكاياته عليه 
يضف��ي ق��وة غي��ر عادي��ة عل��ى 
بطله إلدخال خ��وف غير اعتيادي 
لدى اع��داء يظه��رون قبالته في 
املنعطفات اكثر الصراعات ايالما 
هي تلك التي التقابل بردود افعال 
فهي ترجع��ه الى صح��وة مؤملة 
جتعل��ه وحيدا مع ذات��ه االولى من 
دون بطل يدرأ عنه االذى فيدرك ان 
خيال الذي كان في حالة نش��اط 

فائق قد وجد نفسه بال عمل .
ه��ذه ه��ي العالق��ة ب��ني البطل 
وصانعه . الطفولة غير السعيدة 

التي دامت مدة طويلة في 
حي��اة امل��رء يبل��غ فيه��ا مرحلة 
النضج مبكرا لكنه يلبث حنينه 
قائم��ا الى طفولة مفقودة يجرب 
استعادتها مثل شخص لم يعط 
الوقت الكافي للنوم فيس��تيقظ 
قبل االوان لكن يقظته ال تستمر 
طوي��ال ، اذ تع��اود عيني��ه نوب��ات 
احلن��ني الى الن��وم املغتصب الذي 

سيحثه على التفكير فيه دوما.

يكابد كل من يص��ل الى النضج 
مبكرا لهفة العادة العاب طفولته 
ولكن بعقل رج��ل بالغ . ان طفال 
اصيب بعلة خطيرة في طفولته 
س��ينتج بطال قويا ي��روق صانعه 
اكثر مما هو مسموح به ، فيسلم 
قي��اده اليه . لكي يرتفع البطل او 
الظل على معاناة منش��ئه عليه 
ان يتس��امى ويغالي في التخيل . 
تبدأ الش��خصية اخليالية بإزاحة 
الشخصية الواقعية يلتبس االمر 
على الش��خصية الفعلية وتبدأ 
باللحاق الهثة وراء بطلها سيعود 
هذا الطفل عندما يكبر ويحصل 
على س��لطة الى العاب طفولته 
بعقل رجل بالغ . كي ينسى عالم 
طفولت��ه س��يبني عامل��ا جدي��دا 
خاليا م��ن توازن��ات واوضاع تذكر 
بعالم طفولته ل��ذا عندما وصل 
ال��ى اعلى س��لطة اط��اح جميع 
التوازن��ات القائم��ة ف��ي الداخل 
تغيي��ر الطبيعة بتجفيف االهوار 
االخ��الل بالت��وازن االثن��ي وتدمير 
االرث الس��اللي الغني للمجتمع 
تدمير التناسق االجتماعي تدمير 
التالع��ب  اخل��ارج  وف��ي  العائل��ة 
باحل��دود . ان تعي��ني عام��ل وزي��را 
للصناعة ، وشبه امي نائبا ألعلى 
سلطة ... كلها صور لدأب البطل 
)الذي اليعط��ى الحد حق االطالع 
على كيفية تفكي��ره على اقامة 
توازنات هش��ه يطيحها س��اعة 

يشاء كي يظهر بطولته .
ماهو املوضوع الذي يجد فيه هذا 
ابهى جتليات سلوكه  الش��خص 
؟ الع��دوان عل��ى الضعفاء يحتل 
انزال االلم باألخرين مكانا رئيسيا 
ف��ي افكاره . تصاحب هذه النزعة 
لم  التي  الصبيانية  الشخصيات 
تتط��ور تطورا كافيا ك��ي تتجاوز 
املتعة وااله��واء والتحييز العدوان 
لدى هذه الشخصيات امنا هو حل 
لعقدة اوديب ، اذ ميتص عيدي امني 
االس��يويون ، تروخيلو الهاييتيون 
، الس��يد الرئيس العج��م ( . لدى 
هذه الش��خصيات عالقات هانئة 
بالنس��اء . فاملركيز دي س��اد على 
س��بيل املثال ، الذي عاش في ظل 
ام المبالي��ة ، ط��ور عق��دة اوديب 
باملقل��وب . فه��و ، بدال م��ن قتل 
االب ، عقد حلف��ا معه ليس ضد 
امه فحس��ب ب��ل ض��د األمومة 
متمثل��ة بجميع قيمه��ا : احلنان 
ان��كار   ، التضحي��ة   ، املواس��اة   ،
الذات ، اعادة االنتاج التي يعتبرها 
خصال يجب معاقبة ممتلكها . ان 
من تخل��ت عنه ام��ه واضطهده 
زوجه��ا لق��ادر على تطوي��ر ماهو 
اكثر م��ن كره االموم��ة انه يطور 
كرها لكل ما ال ميكن الس��يطرة 
علي��ه : خن��ق احلي��اة ، االجن��ذاب 
نح��و امل��وت والدم��ار ، الرغبة في 
تقطيع اوصال اجلس��م احلي . من 
ب��ني مئات االالف م��ن قتلى احلرب 
مع ايران ، لم تستهوه غير قتيلة 
واحدة : عروس مندلي . وهي امرأة 
لم يبق من جس��دها غير اش��الء 
من اعض��اء ليلة زفافها بس��بب 
قص��ف ج��وي ايراني ، بحس��بما 
ت��ردد مس��ابقة كبرى لتس��جيل 
احلدث فنيا داعيا الفنانني الى ابراز 
النواحي اجلمالية في موتها . كان 
يتوقف طويال قبال��ة الصور التي 
يظهر فيها اجلسم البشري ، وقد 
تعرض ال��ى اخل��راب . كان يتفقد 
االعمال الفنية برغ��م ورود جثث 
مئات القتلى . هن��اك الكثير من 
االدلة على متتعه مبش��اهدة افالم 
االيدي  تتضم��ن مناظ��ر لقط��ع 

واالذان ولوشم اجلباه .
تهوى هذه الش��خصية التنظيم 
املف��رط لألش��ياء ف��ي محاول��ة 
للس��يطرة عل��ى احلي��ز .فهي ال 
حتتم��ل وج��ود االش��ياء ف��ي غير 
مكانه��ا . يش��عرها ذلك بفقدان 
س��يطرتها عل��ى امل��كان . انه��ا 
املغال��ي  التنظي��م  بواس��طة 
للوق��ت والدق��ة ف��ي املواعي��د ، 
حت��اول الس��يطرة عل��ى الزم��ن . 
تعش��ق اجلم��اد )ول��ع بالقصور ، 
املالب��س ، هداياها س��يارات وارض 
ومسدس��ات ( مت��ى تخ��رج الى 
العلن تس��تعرض قوتها ، تشهر 

سالحا او تطلق نارا . 

إن حربًا طويلة خاضها البطل على مدى ثماني سنوات 
جعلته متمرسا في إثارة الخالفات، وما كان لخصام 

أن يحدث من دون أن تكون له حصة فيه ،عندما انتهت 
الحرب مع إيران كان البطل يبحث عن تلك الحروب 

السعيدة، فدعم المسيحيين في لبنان ضد سوريا . أراد 
افتعال حربا مع سوريا وهدد بحرق نصف إسرائيل، 

دخل في مواجهة مع بريطانيا عندما أعدم الصحفي 
البريطاني بازوفت ،كان يتمنى المواجهات التي أطلق 
عليها تسمية شعبية )الكونة ( بتوسل يضارع االبتهال

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 7

محاولة تفكيك الظنون المبكرة للطفل الذي صار دكتاتورًا وقاتاًل بامتياز.. حرب إيران الكارثية بالنسبة لصدام.. ذكريات مسلية 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أح��رز منتخبن��ا الوطني لفئة 
الش��باب حتت 20 عام��اً املركز 
الثالث في بطولة كأس العالم 
اجلارية منافس��اتها ف��ي إيران 
وبحس��ب رئيس احت��اد اللعبة، 
زياد حسن، الذي اكد في اتصال 
هاتف��ي م��ن إي��ران، ان العبونا 
متكنوا من تأكيد جدارتهم في 
املنافسات واطاحوا باملنافسني 
من األردن وروماني��ا وفي دور ال� 

16 عبروا املنتخب اجلورجي.
الس��يف  ش��باب  ان  وذك��ر 
العربي واجه��وا في دور نصف 
االيران��ي  املنتخ��ب  النهائ��ي 
وقدمو مس��توى طيب، وكانوا 

نداً متميزاً، وقال ان تش��كيلة 
منتخبنا الش��بابي تألفت من 
الالعب��ني ) عل��ي حس��ن عبود 

ومحم��د فاخ��ر وعل��ي نعي��م 
ومحمد عالء( باش��راف املدرب 

علي محمد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ف م��درب منتدى ش��باب 
هان��ي  باملصارع��ة،  الش��عب 
م��ع  فريق��ه  تدريب��ات  عل��ي، 
املركز الوطن��ي لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة باملفيدة، حيث وجود 
املرك��ز  ف��ي  املثالي��ة  االج��واء 
وامل��الكات التدريبي��ة اخلبي��رة، 
للموهوبني،  املتميزة  والطاقات 
فريق��ه  حتضي��رات  تع��زز 

لالستحقاقات املقبلة.
ض��م  فريق��ه  وف��د  ان  وق��ال 
البراع��م  لفئ��ة  مصارع��اً   35
اج��رى  والناش��ئني،  واألش��بال 
مؤخ��راً التدريب��ات املش��تركة 
اندفاعاً  عالية شهدت  بروحية 
واضحاً، كما ان النزاالت الودية 
كانت فرصة لتطوير املستويات 
الفني��ة ل��دى املصارع��ني لكال 
اجلانبني، حي��ث كانت احلصيلة 

فائدة فنية كبيرة.

يذك��ر ان امل��درب هان��ي عل��ي، 
سبق ان توج باملركز السابع في 
بطولة العالم للناش��ئني التي 

اقيم��ت في إي��ران ع��ام 1996، 
ومثل الع��راق ف��ي العديد من 
املش��اركات اخلارجي��ة االخ��رى 
وإبراهي��م  الع��رب  كبطول��ة 
ف��ي  تال��ق  فيم��ا  مصطف��ى، 

بطوالت العراق جلميع الفئات.
 واش��ترك في منافس��ات أوزان 
28 ولغاية 60 كغم، على مدى 
مشيرته مع اللعبة التي بداها 
في الع��ام 1985، اش��رف على 
تدريب��ه العدي��د م��ن املدرب��ني 
الذي��ن يدي��ن له��م بالفض��ل 
منه��م: ك��رمي حس��ني هندال 
وقاس��م حن��ون وك��رمي خضير 
وجم��ال ناص��ر والراح��ل صالح 

مهدي ووليد منصور.
ويش��رف امل��درب الش��اب، منذ 
نح��و س��نتني ونصف الس��نة 
على اعداد فريق منتدى شباب 
الش��عب باملصارعة وه��و تابع 

لوزارة الشباب والرياضة.

جدة ـ وكاالت:
أعلنت إدارة الش��باب السعودي، 
إقال��ة املدي��ر الفن��ي لفريق كرة 
القدم، سامي اجلابر، بعد اخلسارة 
التي تلقاه��ا الفريق، أمس األول، 
على ي��د ضيفه الباط��ن، ضمن 
اجلول��ة الثالثة م��ن دوري جميل 
ج��اء  للمحترف��ني..  الس��عودي 
القرار من خالل تغريدة مت نشرها 
عب��ر صفحة الن��ادي على موقع 

»تويتر«.
وأكد اجلاب��ر اخلب��ر، بتغريدة عبر 
عل��ى  الش��خصية  صفحت��ه 
»تويت��ر« ق��ال فيه��ا: »مت إبالغي 
اليوم بانتهاء مهمتي مع الفريق 
الشبابي، أحب أن أتقدم بالشكر 

اجلزي��ل لرج��ال الش��باب عل��ى 
ثقتهم خالل الفترة املاضية.

ونش��ر اجلابر عدة تغري��دات عبر 

»تويت��ر«، ومعها ص��ورة جمعته 
س��لطان  ب��ن  خال��د  باألمي��ر 
الرم��ز الش��بابي، وال��ذي تق��دم 
املدرب بالش��كر ل��ه على دعمه 
ومساندته خالل الفترة املاضية، 
كما شكر اجلميع على تفانيهم 

ودعمهم.
وكان الش��باب تعاقد مع سامي 
اجلابر في ش��هر حزي��ران 2016 ، 
بعق��د ميتد إلى 3 س��نوات، وقاد 
املاض��ي  املوس��م  ف��ي  الفري��ق 
)الس��نة األولى م��ن العقد(، في 
26 مب��اراة بال��دوري، ف��از في   8 
مباري��ات وتع��ادل في 9 وخس��ر 
مثلها، وس��جل الفريق 28 هدفا 

واستقبل 32.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اح��رز ن��ادي العزيزي��ة وس��امان 
نحاسيان في بطولة أندية آسيا 
التي اختتمت منافساتها مؤخراً 
في العاصمة املاليزية كواالملبور، 
وقال مدرب الفري��ق ثائر خضير، 
ان الالعبان عل��ي جبار هالل حل 
ثالثاً واحرز الوسام النحاسي في 
فئ��ة املتقدمني ب��وزن 74 كغم، 
فيم��ا جاء زميله س��جاد محمد 
جاس��م باملركز الثالث مكرر في 

فئة الشباب بوزن 59 كغم.
وتاب��ع ان الالعب��ان تفوق��ا ف��ي 
الن��زاالت على العبني من ش��تى 
ال��دول بينه��ا الهن��د وفيتن��ام 
الت��ي  البطول��ة  ف��ي  وماليزي��ا 
ش��هدت صدارتها تفوق��اً كبيراً 

ألندية إيران وتايالند.
ن��ادي  وف��د  رئي��س  ان  واوض��ح 
العزيزي��ة في البطول��ة، محمد 
عبد اخلال��ق، كان متميزاً في اداء 
دوره اإلداري، وتابع بش��كل دقيق 
املش��اركة  تفصي��الت  جمي��ع 
اآلسيوية التي دافع فيها النادي 

عن الوان العراق، إلى جانب فريق 
نادي اخلطوط الرياضي.

وقال ان مؤسسة العطاء والبناء 
اخليري��ة، التي يرأس��ها حس��ني 
عب��د الزهرة، أس��همت في دعم 
مس��يرة الفريق في مش��اركته 
ضمن بطولة األندية اآلس��يوية، 
مش��يرا ًإلى ان املؤسس��ة ذاتها 
تبن��ت تنظي��م بطول��ة لألندية 
واملؤسس��ات تنطل��ق بع��د غٍد 

االربعاء املقبل على بس��اط نادي 
ال��والء الرياض��ي بالتع��اون م��ع 
مديرية ش��باب ورياض��ة مدينة 

الصدر وتستمر ليومني.
ان  خضي��ر،  ثائ��ر  امل��درب  وب��ني 
صباح يوم غٍد الثالثاء سيش��هد 
عملية وزن الالعبني املش��اركني، 
فيما تبدا الن��زاالت اليوم التالي 
باش��راف ح��كام معتمدي��ن من 

االحتاد املركزي للعبة.
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»الشبابي« يفوز على 
األردن تجريبيًا

حيدر محمد ينتقل 
إلى نفط الوسط

محمد عقيل يبدأ 
مهمته مع الجوية 

سجاد حسين يجدد عقده 
مع أسود العاصمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��از منتخ��ب ش��باب العراق، عل��ى نظي��ره األردني 
بهدفني دون رد، وديا، مس��اء أول أمس في العاصمة 
األردني��ة عمان، ضمن االاس��تعدادات لكأس العالم 
للش��باب، الذي س��يقام ف��ي الهند، تش��رين األول 

املقبل.
س��جل هدفي العراقي كل من محمد داود وبس��ام 
ش��اكر، ومن املقرر أن يخ��وض الفريقني لقاء جتريبيا 

آخر، ضمن معسكر املنتخب العراقي في عمان.
وق��ال م��درب املنتخ��ب العراقي قحط��ان جثير في 
تصريحات صحفي��ة إن إعداد الفريق لكأس العالم 
تعث��ر كثيرا ول��م يك��ن مبس��توى الطموح.وأضاف 
»كن��ا منني النف��س مبباريات جتريبية م��ع املنتخبات 
املتاهلة، ومعس��كرات تدريبية على مس��توى عال 
وفي مناخ مش��ابه ألجواء الهند، لكن لألس��ف لم 
نحظ بهذا اإلعداد، بس��بب الضائقة املالية التي مير 

بها االحتاد«.
يشار ان منتخب العراق العراق يلعب ضمن اجملموعة 
السادس��ة الى جانب منتخبات املكسيك وتشيلي 

وإجنلترا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم حارس مرمى فريق أمانة بغداد السابق حيدر 
محمد، إلى صفوف نفط الوسط، ليذود عن شباكه 
في املوس��م املقبل.. وقال مشرف الفريق فراس بحر 
العل��وم إن احلارس حيدر محمد انضم رس��ميا إلى 
الفريق بعقد ميتد ملوسمني، الفتا أن انضمام الالعب 
جاء وفق��ا لرغبة مدرب حراس املرمى حامد كاظم.. 
وب��ني أن املفاوضات قائمة مع عدد من الالعبني، ومن 
املؤمل أن ينضموا إلى الفريق بش��كل رسمي خالل 

األيام املقبلة
يشار إلى أن نفط الوسط أنهى تعاقده مع احملترفني 
الثالث، وهم النيجيري لورانس والس��وريني محمود 

خدوج ونصوح نكدلي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل الس��وري محمد عقيل، أمس األول، إلى بغداد، 
ليلتزم مباش��رة في تدريبات فريق القوة اجلوية، بعد 
تكليف��ه مبنصب املدرب املس��اعد ملواطنه حس��ام 
السيد. محمد عقيل، أعرب عن سعادته بأول جتربة 
احترافي��ة، بعد موس��م مثي��ر، عمل في��ه كمدرب 
لفري��ق االحتاد احللبي، الذي متنى ل��ه عقيل أن يكون 

في أفضل حاالته خالل املوسم املقبل.
ويستعد فريق القوة اجلوية العراقي، ملواجهة اإلياب 
أمام الوحدة السوري في نهائي غرب آسيا ملسابقة 
كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة الق��دم، وتقام مواجهة 
اإلي��اب ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة، يوم 26 
اجلاري وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوحدة 

بنتيجة 1-2.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 وص��ف العب فري��ق ن��ادي امانة بغداد، س��جاد 
حس��ني، جتدي��د عقده للموس��م الس��ادس مع 
الفريق بانه مح��ط اعتزاز كبير من اإلدارة واملالك 
التدريب��ي بقدراته، برغم انه تلقى عق��داً زورائياً 
يحلم ب��ه اي الع��ب ش��اب، اال ان النهاية كانت 
البق��اء مع فريق أمانة بغ��داد الذي يعده صاحب 
الفضل في بروزه وتاكيد مقدرته في دوري الكبار 
بعد ان ترعرع في اس��وار النادي م��ن فرق الفئات 

العمرية وصوالً إلى الفريق األول.
وقدم الالعب الشاب شكره إلى إدارة نادي الزوراء 
ومدربي��ه وجمه��وره الكبي��ر عل��ى اهتمامهم 
بصفق��ة التعاق��د مع��ه، مبينا انه لن ينس��ى 
االش��ادة بقدرات��ه م��ن قب��ل الن��ادي اجلماهيري 
صاحب األلق��اب الكبيرة والقاع��دة اجلماهيرية 

الواسعة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

التق��ى وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عب��د احلس��ني عبطان، م��ع رئيس 
اجمللس االوملبي االس��يوي الش��يخ 
احم��د الفهد على هام��ش اقامة 
الدورة اخلامسة لاللعاب االسيوية 
للصاالت وفنون الدفاع عن النفس 
والتي افتتحت أمس، في العاصمة 

التركمانستانية عشق آباد.
واك��د عبطان، س��عي الع��راق الى 
انهاء مل��ف احلظر الدولي املفروض 
على الكرة العراقية بشكل كامل 
من خالل تهيئة االرضية املناس��بة 
وتلبي��ة متطلب��ات االحت��اد الدولي 
لك��رة القدم )فيفا( والس��يما بعد 
النجاح��ات الكبي��رة التي حتققت 
من خ��الل اقامة املباري��ات الدولية 
الودية في البص��رة وكربالء، معربا 
عن شكره للفهد الذي قدم دعمه 
للعراق من اج��ل عودة املباريات الى 
املالع��ب العراقي��ة وب��ني اجلماهير 

الرياضية.
وق��د اعرب الش��يخ احم��د الفهد 
ع��ن دعم��ه املتواصل ومس��اندته 
للخطوات االيجابي��ة التي تبذلها 
وزارة الش��باب والرياض��ة واللجنة 
االوملبي��ة واحت��اد ك��رة الق��دم في 
سبيل رفع احلظر والنهوض بالواقع 
الرياضي في البل��د.. وحضر اللقاء 
الوطنية  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئيس 

العراقية رعد حمودي.
كما حضر وزير الش��باب والرياضة، 
عددا من ن��زاالت اجلوجس��تو التي 
يش��ارك فيه��ا الع��راق، فضال عن 
جتواله ف��ي فنادق وقاع��ات املدينة 

الرياضية التي حتتضن دورة االلعاب 
االس��يوية للصاالت، لالطالع على 
البنى التحتية واملنشآت الرياضية، 
والس��يما ان الع��راق مقب��ل عل��ى 
افتتاح العديد من املالعب والصروح 
الرياضية التي س��تضع العراق في 

مقدمة دول الشرق االوسط.
وزارة  ش��اركت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
اعم��ال  ف��ي  والرياض��ة  الش��باب 
امللتق��ى العراق��ي االملان��ي الراب��ع 
لالعم��ار واالس��تثمار والذي انعقد 

ف��ي العاصمة االملاني��ة برلني على 
مدى االيام املاضية.

ومثل ال��وزارة في امللتقى مدير عام 
دائرة االس��تثمار والتموي��ل الذاتي 
علي الشهرس��تاني ال��ذي اكد ان 
امللتق��ى كان ناجح��ا وعرضت فيه 
العديد م��ن الفرص االس��تثمارية 
الت��ي تخ��ص الش��باب والرياض��ة 
وعدد من مشاريع الطاقة واالعمار، 
مؤكدا انه نقل حتيات وزير الشباب 
والرياض��ة الس��يد عب��د احلس��ني 

عبط��ان للمنظمني ورؤي��ة وبرامج 
الوزارة للنهوض باملنشأت الشبابية 

والرياضية من خالل االستثمار.
واوضح قائال ان الهدف من امللتقى 
هو متت��ني الرواب��ط االقتصادية بني 
جمهوريت��ي العراق وأملانيا االحتادية 
والترويج ملش��اريع االس��تثمار في 
االقتصادية  القطاعات  العديد من 
وتقوية الروابط ب��ني رجال األعمال 
من اجلانبني وتعزيز التبادل التجاري 
الذي ش��هد من��واً مضط��رداً خالل 

الس��نوات األخي��رة وبلغ��ت قيمة 
املبادالت التجارية خالل العام 2016 

حوالي 1.3 مليار يورو”. 
وش��هد املؤمتر حضورا رس��ميا من 
اجلانب��ني العراق��ي واالملان��ي ممث��ال 
بوزيري الكهرباء والتخطيط ورئيس 
الهيئة الوطنية لالس��تثمار وعدد 
من الوكالء واملدراء العامني وسفير 
جمهوري��ة العراق ف��ي برلني ووزيرة 
االقتصاد االملانية وسفير املانيا في 
بغداد الى جانب عدد كبير من رجال 

االعم��ال واالقتص��اد م��ن البلدين 
الصديقني وتأتي مش��اركة الوزارة 
بناًء على الدع��وة املوجهة لها من 
قبل غرفة التجارة العربية االملانية 

التي تشرف على املؤمتر.
إلى ذلك، انطلق��ت في العاصمة 
فعالي��ات  الكوي��ت،  الكويتي��ة 
امللتق��ى االعالمي الش��بابي على 
قاع��ة ب��رج كيبكو مبش��اركة ١٨ 
دولة عربية من بينها العراق والتي 
مثلها وفد وزارة الشباب والرياضة 
ويس��تمر برنام��ج امللتق��ى لثالثة 

اّيام.
وتناول اليوم االول ثالثة محاور، هي 
إدارة اخملاطر واغتنام الفرص وحاضر 
فيه��ا الباحث يوس��ف الش��الل، 
فيم��ا ترك��ز احملور الثان��ي على فن 
االلق��اء واخلطاب��ة وحاض��ر فيها 
الدكتور ب��ركات الوقي��ان واختتم 
برنام��ج الي��وم االول مبحاضرة عن 
الكاركاتي��ر االلكترون��ي قدم لها 
الباح��ث محم��د الثالب.ويتضمن 
برنام��ج اليوم الثان��ي ثالثة محاور 
تناقش اساس��يات تغطية احلدث 
والتق��دمي االذاع��ي والفوتوش��وب 
املتق��دم للباحث��ني عب��د العزي��ز 
الس��ريع وط��الل مل��ك وعبد اهلل 
اعم��ال  تختت��م  فيم��ا  حم��ادة، 
امللتق��ى الش��بابي باج��راء محاور 
اليوم الثالث مبناقش��ة اساسيات 
املتقدم  والفوتوش��وب  الصحافة 
ومدخل الى After Affects يقدمها 
كل م��ن الدكت��ور ف��واز العجمي 
وعبد اهلل حمادة وس��الم املذكور.
وحضر حفل افتتاح برنامج امللتقى 
االعالم��ي العربي رئيس مجموعة 

قنوات mbc الدكتور علي جابر.

»الشباب والرياضة« تشارك في مؤتمر برلين لإلعمار واالستثمار

عبطان يلتقي الفهد ويثّمن مساعيه في رفع الحظر عن الكرة العراقية
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عبطان يلتقي الفهد

فرحة العبي املبارزة

تفوق عراقي في ماليزيا

مدريد ـ وكاالت:

انتزع برش��لونة فوزًا بشق األنفس على 
مضيفه خيتافي، بهدفني مقابل هدف، 
في املباراة التي جمعت الفريقني مساء 
أول أمس، مبلعب )ألفونس��و بيريز( ضمن 
منافس��ات اجلول��ة الرابعة م��ن الدوري 

اإلسباني.
بتل��ك النتيج��ة، انتزع البارس��ا 3 نقاط 
غالية، محقًقا فوزه الرابع على التوالي، 
ليرفع رصيده إل��ى 12 نقطة في صدارة 
ج��دول الليج��ا، ف��ي حني جتم��د الفريق 
املدري��دي عن��د 4 نق��اط، وب��ات مه��ددًا 
بفقدان املركز 11.. تقدم أصحاب األرض 
بتس��ديدة صاروخي��ة لليابان��ي جاك��و 
شيباساكي )39(، ورد الفريق الكتالوني 
بهدفني لدينيس س��واريز وباولينيو )62 

و84(.

م��ن جانب��ه، حتدث اإلس��باني خوس��ي 
بورداالس، مدرب خيتافي، لوسائل اإلعالم، 
عقب مباراة فريقه أمام برشلونة، والتي 
انتهت بف��وز صعب للفري��ق الكتالوني 

في الدقائق األخيرة، بهدفني لهدف.
وقال ب��ورداالس، في تصريح��ات نقلتها 
صحيف��ة »م��اركا« اإلس��بانية: »متاًم��ا 
مثلما ح��دث لنا أمام إش��بيلية، قدمنا 
مب��اراة كبي��رة، وصلنا إلى األم��ام، ولم 
يك��ن لديهم إال تس��ديدة من ميس��ي.. 
وصلن��ا ثمان أو تس��ع م��رات، والنتيجة 
تبدو حمقاء بالنس��بة لي، نشعر باحلزن 
من النتيجة، كانت هناك حلظات شعرنا 

فيها بأننا انتصرنا عليهم«.
وأضاف: »في نهاية املطاف لم يكن لدينا 
الكثي��ر من النجاح ف��ي املباراة، لم يكن 
كافًيا أن نسجل هدًفا واحًدا في الشوط 
األول، لكننا لعبنا مب��اراة كبيرة«.. وعن 
حكم املباراة، قال: »لم يكن األمر حاسًما، 

الهدف األول جاء من خطأ واضح لالعبنا 
أنتونز، لك��ن احلكم كان محًقا«.. وحتدث 
: »أي  املدرب ع��ن دينيس س��واريز، قائ��الاَ
العب يخ��رج من برش��لونة يأتي مكانه 

آخر في مستوى عاٍل«.
إلى ذل��ك، افتتح ن��ادي أتلتيك��و مدريد 
»وان��دا  اجلدي��د  ملعب��ه  اإلس��باني، 
متروبوليتانو«، أول أمس، بحضور العديد 
من الش��خصيات الهامة، على رأس��ها 
ملك إسبانيا، فيليب السادس.. واحتشد 
اآلالف م��ن جماهير أتلتيكو مدريد خارج 
أسوار امللعب، وداخله، من أجل االحتفال 
أول��ى  امللع��ب،  ويحتض��ن  بافتتاح��ه.. 
مبارياته، بلقاء أتلتيكو وماالجا، باجلولة 

الرابعة من الدوري.
وش��ارك فرناندو توري��س، أحد أبرز العبي 
أتلتيك��و مدري��د عل��ى م��ر التاريخ، في 
افتتاح امللعب الذي يتسع لنحو 68 ألف 
متف��رج.. وافتت��ح ملك إس��بانيا »واندا 

متروبوليتانو« بشكل رسمي، وأعلن عن 
املباراة ، بني األتلتي وماالجا.

وفيم��ا كانت الطائرات التابعة لس��الح 
اجل��و، حتلق في س��ماء امللعب، راس��مة 
ورائه��ا أل��وان العل��م اإلس��باني، كانت 
أرض��ه ممتلئ��ة بالالفت��ات، الت��ي حتم��ل 
أسماء وتواريخ املالعب السابقة للفريق 
املدريدي، بدءا من »ريتيرو« )1903(، مرورا 
)1913(، »ميتروبوليتانو«  ب���«أو دوني��ل« 
)1923(، و«فيس��نتي كالديرون« )1966(، 

وأخيرا »واندا ميتروبوليتانو« )2017(.
وف��ي ح��ني تعال��ت الصيح��ات بتردي��د 
نش��يد »الروخيبالنك��وس«، والالعب��ون 
ف��ي طريقه��م لدخ��ول امللع��ب، تزينت 
املدرج��ات بأعالم األتلت��ي.. وقبل انطالق 
املب��اراة، صف��ق جمي��ع احلاضري��ن ف��ي 
امللعب خلوس��يه لوي��س رودريجي��ز، أول 
عضو بالنادي، والذي تُوفي بداية الشهر 

اجلاري.

افتتاح ملكي لملعب أتلتيكو مدريد الجديد

سالح البدالء ينقذ برشلونة من فخ خيتافي

تقرير

برشلونة يتجاوز خيتافي بصعوبة

شباب المبارزة يحرز المركز
 الثالث في بطولة كأس العالم

مصارعة منتدى الشعب تستعد للنزاالت المقبلة

وسامان لتايكواندو العزيزية في نزاالت أندية آسيا

الشباب يقيل سامي الجابر

سامي اجلابرهاني علي



متابعة - أحالم يوسف:
ضم��ن فعالي��ات ن��ادي الس��ينما 
والن��اس، اختي��ر الفيل��م العرب��ي 
"موالنا"  للج��دل  واملثير  املص��ري، 
ليعرض عل��ى قاعة املركز الثقافي 
في احت��اد االذاعي��ني والتلفزيونيني 

العراقيني.
فيلم موالنا مأخوذ عن رواية الكاتب 
واإلعالمي املص��ري اجلريء إبراهيم 
عيسى، وحتمل االسم نفسه، وقد 
كتبه��ا بطريقة جميل��ة ومحببة 
للق��ارئ، بغض النظر عن خلفياته 
الثقافي��ة، حي��ث اخت��ار ان تكون 
احل��وارات فيها باللهج��ة املصرية 
الدارج��ة. لكن الفيلم يختلف عن 
الرواي��ة بالعديد من اجلزئيات مثله 
مث��ل كل األف��الم الت��ي اخذت عن 
روايات، حيث يكون لعنصر التجارة 
بالنس��بة للمنتج  واالرباح أهمية 
وصن��اع الفيلم االخري��ن، قام بأداء 
األدوار ف��ي الفيل��م كل من الفنان 
عمرو سعد بدور الشيخ حامت، بطل 
الرواية، والفنانة التونسية درة بدور 

أميمة، وقامت بدور نشوى الفنانة 
وق��ام  ريه��ام حج��اج،  الصاع��دة 
الفنان احمد راتب بأداء ش��خصية 
الش��يخ فتحي، مع الفنان لطفي 
لبيب بدور خال��د أبو حديد، إضافة 
ال��ى الفنان بيومي ف��ؤاد  الذي قام 

بدور أنور عثمان.
يحك��ي الفيل��م قصة رج��ل دين 
ميل��ك نفوذاًا هائالاً ف��ي اإلعالم وبني 
رجال السياسة، وهي رحلة صعود 
لش��يخ صغي��ر م��ن مج��رد قيادة 
الصل��وات في مس��جد حكومي، 
إل��ى داعية تلفزيوني ش��هير ميلك 
يتلقاه��ا  الت��ي  "للفت��وى"  ح��ق 
املاليني، باإلعجاب جلرأته ومحاوالته 
للخ��روج قليالاً ع��ن مألوف احلديث 
السائد، في مجتمع متأثر بدعاوى 
التش��دد الس��لفي، وم��ن ثم يجد 
"الش��يخ حامت" نفسه في شبكة 
م��ن الصراعات املعق��دة بني فقده 
اجلزئي لطف��ل تأخر إجنابه، ويعالج 
في مصح��ة خارج الوط��ن، وامرأة 
فت��ر حبها مع وط��أة الفقد لرباط 

األموم��ة، هناك أيضااً مؤسس��ات 
أمني��ة تس��عى للس��يطرة عل��ى 
واس��تغالل  وتوريط��ه،  الش��يخ، 
نق��اط ضعف��ه من أج��ل توجيهه 
خلدمة معاركها، كما تورطه جهة 

س��يادية علي��ا في حل مش��كلة 
أح��د أبنائها، الذي يعرض األس��رة 
الرئاس��ية إل��ى ح��رج ال تتحمل��ه 
ظروف مجتمع ه��ش، وليكون اخر 
مشهد في الفيلم مع جملة "مني 

فين��ا موجوع بج��د؟.. وم��ني جاى 
يعزي".  

يقودن��ا الفيل��م ال��ى التأم��ل في 
والدع��اة  الدي��ن  رج��ال  أح��وال 
ع��ن  بعي��دا  األخ��رى  بجوانبه��م 
كونه��م أئم��ة مس��اجد، او رجال 
دي��ن، ومفت��ني، حيث قام عيس��ى 
بتفكيك ش��خصية الش��يخ حامت 
بجانبها اإلنساني، فسلط الضوء 
على جانبي القوة والضعف لديه، 
وبذا فقد حمل��ت الرواية والفيلم 
جوان��ب فلس��فية تس��تفز عقل 
القارئ واملشاهد، فيما يرى ويسمع 

من قبل رجاالت الدين.
الرواي��ة كان��ت جريئ��ة، وه��ذا امر 
متوقع من صحفي معروف بجرأته 
واملص��ري،  العرب��ي  الواق��ع  بنق��د 
ونقرأ في احد نص��وص الرواية "إذا 
كان املس��لمون يعتقدون أن إسالم 
شخص مسيحي منفعة لإلسالم، 
وس��ببه  واه��م،  اعتق��اد  فه��ذا 
شعور املس��لمني بأنهم أقل قدرة، 
وإمكانات، وقوة في العالم، فهو نوع 

من التعويض، وفى مصر بالذات هو 
نوع من الشعور باالنتصار في واقع 
كله هزائم، كأن لو أسلم مسيحي 
يبقى املس��لمون أفضل، وأحس��ن، 
وكأنهم كس��بوا معرك��ة، وأثبتوا 
أن اإلس��الم أفضل من املس��يحية، 
املس��لمني  مش��اعر  ��ا  طبعاً ه��ذه 
محدودي الدخل، ومحدودي العقل، 
ومحدودي االنتصارات في احلياة، ثم 
وسط حالة فساد يرتع فيها الكل، 
فه��ذه وس��يلة للتطه��ر والتقرب 
من اهلل م��ن وجهة نظرهم". وهذا 
املوض��وع يع��د من احملرمات وس��ط 
العديد من البيئ��ات العربية بنحو 
عام، والبيئ��ة املصرية، وهذا ما دفع 
بعض مشايخ االزهر الى رفع دعوى 
ضد منتجي الفيل��م، وطالبوا مبنع 
ع��رض الفيل��م ألنهم وج��دوا فيه 
اس��اءة لرجاالت الدين، لكن يبدو ان 
صن��اع الفيلم انتص��روا أخيرا على 
الفكر الشمولي الذي يقف بالضد 
دائم��ا م��ن كل فكرة جدي��دة وكل 

انتقاد ألفكارهم. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

خ��الل إطاللتها في حلقة 
 Today جديدة من برنامج
أعلن��ت النجم��ة جينيفر 
لوران��س ملقدمة البرنامج 
أنها   Savannah Guthrie
ليس لديها أي عمل خالل 

السنتني املقبلتني.
فقال��ت جينيف��ر البالغة 
عام��ااً:   27 العم��ر  م��ن 
“س��آخذ مدة م��ن الراحة، 
لي��س ل��دي أي عمل خالل 

السنتني املقبلتني".
أم��ا بالنس��بة للهواي��ات 
التي م��ن املمكن ان تقوم 
به��ا جينيف��ر خ��الل هذه 

مازح��ةاً  فقال��ت  امل��دة 
انه��ا رمبا "س��تبدأ بصنع 

األواني".
يذك��ر ان جينيف��ر تط��ل 
ه��و  جدي��د  فيل��م  ف��ي 
دارين  إخراج  Mother! وهو 

آرونوفسكي.

رفع مصور الباباراتزي بيتر 
قضائية  دعوى  س��يبيدا، 
العاملية  العارض��ة  ض��ّد 
األص��ل  الفلس��طينية 
لقيامها  حدي��د،  جيجي 
بنشر صورة لها التقطها 
هو نفسه، على حسابها 
على أحد مواقع التواصل 

اإلجتماعي.
ويعد سيبيدا انه الوحيد 
الذي ميتلك حقوق نش��ر 

الصورة.
الص��ورة مت نش��رها ف��ي 
صيف 2016، وكان قد باع 

س��يبيدا حقوق نش��رها 
ملوقع تي ام زي، وصحيفة 

Daily Mail البريطانية.
جه��ة  أي  تنظ��ر  ول��م 
قضائي��ة أميركي��ة ف��ي 

القضية بعد.

أحم��د  الفن��ان  كش��ف 
حتمس��ه  س��بب  أن  ع��ز  
لتق��دمي فيلم اخللي��ة: هو 
اإلره��اب قضية  أن قضية 
ول��وال  وش��ائكة،  عاملي��ة 
مس��اعدة وزارة الداخلي��ة 
لنا ما اس��تطعنا أن نقدم 
الفيلم، مضيفا: لم نقدم 
الفيلم بناء على أي توجيه 
وأعجبت  الداخلي��ة،  م��ن 
العملي��ات  ضاب��ط  ب��دور 
ألنها ش��خصية  اخلاص��ة 
مثيرة لالهتمام، ولم تقدم 
م��ن قبل، مبين��ا أن الناس 
تريد أن تتع��رف على حياة 
الضب��اط محاربي اإلرهاب، 
وتدربت قرابة س��تة أشهر 

عل��ى الش��خصية حت��ى 
أص��ل للش��كل املناس��ب 
له��ا، وأك��د عز أن س��بب 
أن  ه��و  للدرام��ا  عودت��ه 
مسلسل أبو عمر املصري، 
جتربة مختلفة مأخوذة عن 
رواية ناجحة، وانه س��عيد 
أحمد  اخمل��رج  مع  بالتعاون 
خالد، والكاتبة مرمي نعوم .

جينيفر لورانس

احمد عز

جيجي حديد

أخبــارهــــــــــم

ملصق فيلم "موالنا"

الفيلم المثير للجدل موالنا ضمن عروض نادي السينما والناس

الصباح الجديد - وكاالت:
اكتش��ف علماء أن اجلنب يحتوي على مادة كيميائية يتش��ابه 
تأثيره��ا ف��ي الدماغ مع م��ادة موجودة في اخمل��درات، وتؤدي إلى 
اإلدمان، وهذا ما يفس��ر إدمان البعض على أطعمة بعينها من 

دون غيرها.
واستعمل العلماء مقياسا عامليا ملعرفة مدى تسبب األطعمة 
باإلدم��ان على عينة من 120 طالبا، ووج��دوا أن اجلنب أظهر قوة 

بنحو خاص، ألنه يحتوي على مادة "الكازين".
وهذه امل��ادة، املوجودة في جميع منتجات األلب��ان، ميكن أن تؤثر 
ف��ي أماكن بالدم��اغ، هي ذاتها التي تس��تقبل مؤثرات األفيون، 
أو اخمل��درات املرتبط��ة باإلدم��ان، وفق��ا لصحيف��ة "إندبندنت" 

البريطانية.
جتدر اإلش��ارة إلى أن دراس��ة كش��فت أن تناول اجلنب قبل النوم 
يس��اعد على رؤية أحالم س��عيدة، على عكس دراس��ات قدمية 

عدت اجلنب مصدرا للكوابيس خالل النوم.

علماء يحذرون من 
اإلدمان على الجبنة

الصباح الجديد - وكاالت:
داخ��ل حديقة عل��ى ضفة نهر دجلة، أحي��ا مئات العراقيني 
السبت النسخة السابعة من مهرجان "بغداد دار السالم"، 
ف��ي وس��ط العاصم��ة التي ل��م يغ��ب عنها العن��ف منذ 

سنوات.
وقال أحد منظمي املهرجان كرار حيدر لوكالة فرانس برس: 
إن اله��دف من هذا التجمع ه��و "تغيير الصورة الس��لبية 
عن بغداد"، في إش��ارة إلى املعارك الطائفية التي قس��مت 
ودمرت املدين��ة، والهجمات الدامية املتك��ررة التي غالبا ما 

يتبناها تنظيم داعش.
وأضاف الشاب العراقي البالغ من العمر 23 عاما، أن املهرجان 

"يستفيد من الطاقة اإلبداعية لدى الشباب".
وكان حيدر محاطا مبا يش��به معارض للرس��م واخلط، وإلى 

جانبه كشك صغير للحرفيات.
وتسيطر القوات األمنية بنحو صارم على وصول املشاركني 
إلى املكان، وتقوم بتفتيش النساء والرجال من كل األعمار.

وبرغم األس��الك الش��ائكة عند املدخل، أش��ار الشاب عبد 
الق��ادر س��عدون )25 عاما( إل��ى أن املهرجان يعد مس��احة 

ترفيه "نظرا ملا نعيشه من حروب وعنف".
ويش��كو الشباب الذين يش��كلون أكثر من 60 في املئة من 
الس��كان العراقيني، بنحو متكرر من انعدام أماكن التعبير 
والترفيه في مدينة تعج باحلواجز األمنية، والكتل اخلرسانية 
خوف��ا من أي اعتداء أو هجوم محتمل، خصوصا أمام مراكز 

التسوق التي تعد أهدافا لالنتحاريني والسيارات املفخخة.

الصباح الجديد - وكاالت:
يعمل 17 ن��ادال ونادلة مصابون جميع��ا باخلرف في مطعم 
يابان��ي بصفة مؤقتة للتوعية باملرض، وعلى الرغم من ذلك 

لم يبد الزبائن أي امتعاض أو شكوى.
وصاحب الفكرة هو ش��يرو أوجين��و )38 عاما( مدير تلفزيون 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية.
ويعمل كبار الس��ن املصابون باخلرف في املطعم من 16 إلى 
18 س��بتمبر بهدف زيادة التوعية باخلرف قبل اليوم العاملي 
للزهامير في 21 سبتمبر، وكذلك إلتاحة الفرصة أمام الناس 
للتفاع��ل م��ع املصاب��ني باملرض ف��ي بيئة آمنة ال يخش��ى 

العاملون فيها عاقبة أي أخطاء رمبا يقعون فيها.
وق��ال أوجينو: "كان أمرا رائعا أن يوق��ن اجلميع أنهم قادرون 
على القي��ام بهذا العمل طاملا توفر له��م القدر املالئم من 
الدع��م". وقال زبون يدعى ماكوتو إتش��يكاوا إنه اس��تمتع 
باحلدي��ث إلى نادلة نس��يت لبرهة أنها تعم��ل في املطعم 

وجلست للحديث معه.
وأعد طه��اة محترفون األطباق للزبائ��ن الذين تعني عليهم 

تسجيل طلباتهم مسبقا.
واليابان إحدى دول العال��م التي تقف في الصدارة ملواجهة 
م��رض اخلرف الذي تق��در تكلفته بواحد ف��ي املئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي في العالم.

مهرجان "بغداد دار السالم" 
يعود إلى عاصمة الرشيد

مطعم ياباني نادلوه 
مصابون بالخرف

الصباح الجديد - وكاالت:
وسط انشغاالته املتعّددة، وانطالق 
تصوي��ر مسلس��له اجلدي��د "ه��وا 
أصف��ر"، علمنا من مص��ادر خاصة 
أن النج��م اللبنان��ي يوس��ف اخلال 
يحّض��ر لنقل��ة درامي��ة نوعية مع 
بعض االختصاصيني سيكشف عن 

هويتهم قريبا.

وحس��ب املصادر فإن يوس��ف اخلال 
مختل��ف،  مش��روع  عل��ى  يعم��ل 
وأّول م��ن نوعه ف��ي لبنان، وذلك في 
محاولة جدّية حلمل الدراما إلى أفق 

جديدة ومتطّورة.
وتضي��ف تل��ك املصادر أن يوس��ف 
اخل��ال س��يعقد مؤمت��را صحافي��ا، 
يعلن فيه عن التحضير ملسلس��ل 

مختل��ف كليا ع��ن حال��ة، ومكان، 
وش��كل العرض ال��ذي اعتدناه في 

املسلسالت.
العمل على املشروع يجرى على قدم 
وساق، على أن يتم اإلفراج عنه قريبا 
وس��ط حمل��ة دعائية اس��تثنائية 
تش��مل مواقع التواصل االجتماعي 
كاّف��ة، ف��ي مفاجأة من��ه جلمهوره 

في شتى أنحاء الوطن 
العربي، وبلدان االغتراب.

س��ُيثبت  اخلُط��وة  به��ذه 
يوس��ف اخلال مّرة جديدة أنه 
الس��ّباق في مجاله، إذ يبحث 
ع��ن األف��كار املتج��ّددة التي 
الصناعة  تطوي��ر  إلى  تهدف 

التمثيلية والدرامية. 

يوسف الخال ُيحّضر لنقلة درامية نوعية 
وسط انشغاله بتصوير "هوا أصفر"

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام البيت الثقافي في مدينة الصدر 
محاض��رة بعن��وان )كيفي��ة النهوض 

بالواقع السياحي..  ميسان أمنوذجا(.
احملاض��رة الت��ي أدارها اإلعالم��ي عادل 
الس��اعدي وألقاها األستاذ أياد حسن 
جاءت للحديث عن واقع السياحة في 
العراق، وطرق تنميتها لدعم االقتصاد 
الت��ي  العراقي��ل  وكذل��ك  الوطن��ي، 
تعترض إقامة وتطوير هذه املش��اريع، 

وسبل تذليلها. 
و تطرق الباحث أياد حس��ن إلى أهمية 
اه��وار اجلن��وب بقول��ه: بات��ت مناطق 
االه��وار في جن��وب الع��راق، فضال عن 
السياحة الدينية، متثل هدفا ومطلب 
جميع القائمني على الشأن االقتصادي، 
الس��يما ف��ي القطاع��ات الت��ي متلك 
مقومات تنميتها بنحو س��ريع، ومنها 
امليدان السياحي الذي يعد موردا دائما 

غي��ر قاب��ل للنضوب لدع��م االقتصاد 
العراقي، حي��ث تلجأ إل��ى تنمية هذا 
اجلان��ب الكثي��ر م��ن البل��دان لدع��م 
اقتصاداته��ا، إذ صارت الس��ياحة أهم 

مورد اقتصادي في العالم.
وأشار حسن إلى إن مناطق االهوار في 
العراق تعد من ابرز القطاعات الرطبة 
على مستوى الكرة األرضية، ومن أهم 
مراكز التنوع اإلحيائ��ي في العالم، ملا 
حتتويه ه��ذه املناطق من ثراء بيولوجي 
زاخر بشتى أنواع األحياء املائية والبرية، 
والتنوع النباتي، والطيور النادرة، إضافة 
إلى إنها تزخر باملواقع األثرية التي تدل 

على عمق حضارة وادي الرافدين.
وفي خت��ام احملاضرة قدم مدي��ر البيت 
الثقاف��ي ف��ي مدينة الصدر األس��تاذ 
محمد حس��ني دهش، شهادة تقديرية 
إل��ى الضي��ف احملاضر تثمين��ا جلهوده، 

ومحاضرته القيمة.

بابل - الصباح الجديد:
نظم البي��ت الثقافي البابل��ي في دائرة 
العالقات الثقافي��ة بالتعاون مع معهد 
الصحفي��ني  ونقاب��ة  الثقاف��ي،  أك��د 
العراقّيني فرع بابل، دورة )صياغة خطاب 
 17 إعالم��ي غي��ر حتريض��ي( مبش��اركة 
صحفيا، ومدونا وناشطا مدنيا استمرت 
ملدة يوم��ني.  وقال مدي��ر البيت الثقافي 
البابلي علي الس��باك، إن البيت الثقافي 
البابل��ي حريص على إش��راك منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، والنقاب��ات، واالحت��ادات 
القطاعية ف��ي العملي��ة الثقافية، من 
خالل تنفيذ مش��اريع مشتركة، مشيرا 
إلى إن الدورة التي نفذها البيت الثقافي 
البابلي، تهدف إلى نش��ر ثقافة االبتعاد 
عن التحريض والتطرف، لصياغة خطاب 
إعالم��ي معت��دل، ينس��جم م��ع مبادئ 
االس��تقاللية، والس��عي خلل��ق مواطنة 
خالص��ة، ومواقف ملتزم��ة جتاه الثوابت 

الوطنية. من جانبه، حتدث مدير 
معه��د أك��د الثقاف��ي الدكتور 
عدنان بهية عن املقاييس العاملية 
الصحفية،  املقال��ة  كتاب��ة  في 
كتاب��ة  وهيكلي��ة  ومكون��ات 
املقال، و مفاهيم التحريض على 
الغلو والتطرف الديني، واملوقف 

القانون��ي م��ن احملرض��ني، كما مت 
عرض مناذج من اخلطابات التي تدعو 

إلى االعتدال والوس��طية كأس��اس 
للتعايش الس��لمي بني جميع 

مكونات الشعب.

واقع السياحة في العراق محاضرة 
البيت الثقافي بمدينة الصدر

بحث صياغة خطاب إعالمي 
معتدل في بابل

الصباح الجديد - وكاالت:
كانت دبة كواال أس��ترالية محظوظة بأن 
جنت، إال من خدوش بسيطة، بعد أن قامت 
برحلة مس��افتها 16 كيلومترا محش��ورة 
ف��ي قنطرة إطار س��يارة. ولم يكن س��ائق 
الس��يارة ذات الدفع الرباعي يدرك أن معه 
راك��ب إضافي، حتى وصال إل��ى مبتغاهما 
في ضواحي أديليد بأس��ترالية، ثم س��مع 
بعض الصرخ��ات غير املألوفة. وعلى الفور 
بع��د أن رأى الدبة األس��ترالية من فصيلة 
الكواال، اتصل مبنقذي احليوانات الذين أزالوا 

العجلة، وانتش��لوا الدبة املفزوعة، لكنها 
كان��ت محظوظ��ة. وقالت عامل��ة اإلنقاذ 
احليوانات، جني بريستر: "كانت تصرخ قليال، 
فقد كانت مصدومة قليال، بالتأكيد كانت 
في صدمة، لكني هرولت بها مباشرة إلى 
الطبيب البيطري". وعانت الدبة من جروح 
س��طحية، وكانت مغطاة بالش��حوم من 
حتت السيارة، وأطلق على الدبة األسترالية 
اسم كيلي، على اسم إحدى العامالت في 

هيئة اإلطفاء والتي أنقذتها.
وقال ديف جونيبر، من هيئة حريق العاصمة 

األسترالية اجلنوبية: "كيلي 
واحدة من أفضل العامالت 
ف��ي الهيئة، وق��ادت فريق 
اإلنق��اذ ف��ي ذل��ك اليوم، 
وكان�����ت متح��مس��ة 
بتل���ك  لتخ���رج  ج��دا 

النتيج�ة".
تنظيف���ه��ا  وب���ع��د 
ومراقبتها ملدة أس��بوع، 
أطلق��ت الدب��ة لتعود 

إلى األدغال السبت.

كواال تسافر 16 كيلو مترًا داخل إطار سيارة
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