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الع��راق في محن��ة .. محنة خطيرة تنطوي عل��ى كل اخملاطر .. 
وتبعث على االسى واحلزن . وتكاد نعصف بكل ما حتقق وما لم 
يتحقق من مكاس��ب او آمال وطنية وش��خصية حتى . ورمبا ال 
يتعب االنتهازيون من التغاضي عن مجريات االحداث ويخلطون 
ما هو جوهري مبا هو ثانوي ، ما هو عابر وقابل للحل وما هو غير 

قابل للحل . 
واألنتهازي��ون ، واملقاول��ون اإلعالميون خاصة ، ميس��كون اليوم 
بالظواهر الس��طحية لتثبيت ما يعتقدون انه حقوق جوهرية 
او مصيري��ة للش��عب الكردي فيما هو ال ينظ��رون الى احلقائق 
الس��اطعة التي تبره��ن ان النخب الكردية لم ت��ؤدي واجباتها 
طيلة عقدين من الزمن في تأس��يس نظام حكم يليق بشعب 
كردس��تان . متاما كما فش��لت نخبنا العربية واإلس��المية في 
خلق مثل هك��ذا نظام . واملكابرة والعجرف��ة احلاصلة االن في 

مضمون اخلطاب السياسي تدفع الى اإلشمئزاز والغضب . 
نح��ن في محن��ة كلنا واكثرنا من يتمس��ك مبواقف��ه ويعتقد 
ان الباط��ل ال ياتية م��ن اي جانب .. وحيث اننا نحيط انفس��نا 
باملتآمري��ن والنهازي��ن والفاجرين واللص��وص واملفترين لتصل 
بلدن��ا ال��ى محيط هائ��ج ال مفر م��ن االستس��الم لطغيانه. 
ل��م ينصح ه��ؤالء قياداتنا حتى نق��ول انهم ل��م ينتصحوا او 
يرعووا ، ولم يس��مع احد صوت العقل او الواقع باالحرى ، حتى 
وصلنا الى موضع نش��به في��ه دكتاتوريات العال��م التقليدية 
او الكالس��يكية ... في املس��رح العياني في كردستان عشرات 
الش��خصيات املتنفذة التي ال تنتمي الى البيشركة يوما ولم 
تقات��ل ف��ي صفوفها وه��ي تتلم��ض االن طامعة مب��ا ميكن ان 
يأتي��ه عليها احتكار احلكم على ظهر الش��عب الكردي ، متاما 
كما يفعل اليوم عش��رات بل مئات من العرب العراقيني الذين 
يدمغون جباههم ليتظاهروا بالعفة الدينية وهم لم يسهموا 
بأي شيئ في محاربة الدكتاتور الذي تشاركنا عقودا من الزمن 

في النضال والتضحية في مقاومته . 
واس��فاه على موت مشروع العراق الدميقراطي ، ووااسفاه على 
االخ��وة والرفقة الش��ريفة الت��ي عملنا عليها طيلة س��نوات 
الظلم والتعس��ف ..  ولنا اهلل ايها العراقيون عربا واكرادا على 

املستقبل . 

موت مشروع العراق 
الديمقراطي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��نت املقات��الت العراقية غارات 
على أه��داف لتنظي��م "داعش" 
داخل األراضي الس��ورية مبنطقة 
امليادين في دير ال��زور القريبة من 
احلدود العراقية، وهي الثانية بعد 

غارات مماثلة في فبراير املاضي.
"الصق��ور"  خلي��ة  وقال��ت 
لوكالة  التابعة  االس��تخباراتية، 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات 
االحتادي��ة ب��وزارة الداخلي��ة ف��ي 
الصق��ور  بي��ان، "نف��ذت خلي��ة 
م��ع  وبالتنس��يق  االس��تخبارية 
جلنة التنس��يق الرباع��ي، عملية 
اس��تهداف ل���6 مواق��ع لعناصر 
امليادي��ن  منطق��ة  ف��ي  داع��ش 
 3 تفجي��ر  إل��ى  أدت  الس��ورية 
ومس��تودع  مفخخ��ة  عج��الت 

والعب��وات  واألحزم��ة  للذخي��رة 
الناس��فة وقتل وجرح العشرات 
من عصابات داع��ش اإلجرامية"، 

دون اإلشارة إلى التاريخ الذي متت 
فيه هذه الغارات.

الطائ��رات  أن  اخللي��ة  وتابع��ت 

قصف��ت أيض��ا جتمع��ات داعش 
ف��ي عدد من املواق��ع في األراضي 
العراقي��ة في مناطق عكاش��ات 
وعنه والقائم، وعددها 42 هدفا مت 
تدميرها بشكل كامل، من تاريخ 
16 الش��هر اجل��اري،  11 ولغاي��ة 
كم��ا أدت إلى مقت��ل 306 وجرح 

العشرات من اإلرهابيني.
وبش��أن الغ��ارات اجلوي��ة داخ��ل 
األراضي السورية، نقل عن مصدر 
لم يذكر اس��مه في وزارة الدفاع 
العراقي��ة، أن "احلكومة العراقية 
بالتنس��يق مع  الغ��ارات  ش��نت 
سوريا، موضحا أن بغداد ودمشق 
تنس��قان مثل هذه العمليات من 
خالل اللجنة الرباعية التي تعقد 

اجتماعات دورية في بغداد".
تتمة ص3

مقاتالت عراقية

مقاتالت عراقية تقصف ستة مواقع لـ"داعش"
في منطقة الميادين داخل األراضي السورية

تأتي في إطار االتفاقيات األمنية بين بغداد ودمشق
تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة العمليات املش��تركة 
, أمس االثنني , اس��تمرار عمليات 
تطهير غربي محافظة االنبار من 
تنظيم داع��ش  اإلجرامي, مبينة 
ان ، العمليات تهدف للوصول إلى 
قضاء عنه غرب��ي احملافظة ، فيما 
أش��ارت مصادر أمنية محلية في 
احملافظ��ة الى أن ، ع��ددا كبيرا من 
عناصر وقادة داعش فروا من قضاء 
عنه باجتاه قض��اء القائم القريبة 

من احلدود العراقية السورية . 

وق��ال مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
العملي��ات املش��تركة في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" القوات األمنية ما تزال تتقدم 
باجتاه املناط��ق الغربية من االنبار 
و ل��م توقف املع��ارك ضد تنظيم 

داعش اإلجرامي. 
 وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح 
ناحي��ة  إن"حتري��ر  أس��مه  ع��ن 
عكاش��ات جاء بعد تنس��يق عال 
املستوى ما بني القوات احمللية في 
احملافظة واحلشد الشعبي واجليش 

العراقي". 
وأوضح أن"اله��دف من العمليات 
العسكرية اجلارية اآلن هو تطويق 
الط��رق  وقط��ع  بالكام��ل  عن��ه 
أمام  تنظيم داع��ش إلى املناطق 

احلدودية مع سوريا". 
وبني إن "الهندس��ة العس��كرية 
أكملت رفع العبوات الناسفة عن 
الطريق الع��ام والط��رق الفرعية 
الرابطة بني قض��اء حديثة وصوالً 
إلى مفرق عنه وبإسناد من الطيران 

احلربي العراقي واألميركي". 

وتاب��ع أن"جراف��ات اجليش فتحت 
أكثر من 4 فتحات لتتقدم القوات 
منه��ا وطائرات االس��تطالع حتلق 

في السماء". 
من جانب��ه أفاد مص��در امني في 
محافظ��ة االنبار ، أم��س االثنني ، 
ب��أن عددا كبيرا م��ن عناصر وقادة 
داع��ش االرهاب��ي فروا م��ن قضاء 
عنه باجتاه قض��اء القائم القريبة 
م��ن احل��دود العراقي��ة الس��ورية 

غربي االنبار. 
تتمة ص3

لقطع الطريق أمام المجاميع اإلرهابية

القّوات المشتركة تواصل تطهير غربي األنبار وتسعى لتطويق قضاء عنه  

انطالق مناورات تركية
قرب الحدود مع العراق

وزير الدفاع البريطاني يؤكد 
استمرار بالده بدعم العراق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت رئاس��ة األركان التركية، أمس 
االثنني، ب��دء مناورات عس��كرية، في 
والية ش��رناق جن��وب ش��رقي تركيا، 

املتاخمة للحدود مع العراق.
وقالت األركان في بي��ان أوردته وكالة 
من��اورات  إن  التركي��ة،  األناض��ول 
عس��كرية انطلق��ت ف��ي منطق��ة 

سيلوبي- خابور.
وأوضح��ت، أن انط��الق املن��اورات جاء 
عملي��ات  اس��تمرار  م��ع  بالتزام��ن 
املنطق��ة  ف��ي  اإلره��اب  مكافح��ة 

احلدودية.

وكان رئي��س الوزراء الترك��ي بن علي 
يلدرمي شدد، السبت )16 أيلول 2017(، 
االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل إقلي��م 
كردس��تان مسألة أمن قوي بالنسبة 
لبالده، مؤكدا أن أنقرة س��تتخذ كل 
اإلج��راءات بش��أنه. وفي س��ياق آخر 
ق��ال مص��در محلي مبدين��ة كيليس 
احلدودية مع سوريا، إن املدينة تشهد 
حتركاً عس��كرياً كثيفاً منذ أس��بوع، 
تقوم  التركي��ة  املس��لحة  والق��وات 
منذ نحو األس��بوع بإرس��ال تعزيزات 

عسكرية إلى احلدود السورية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة،  وزي��ر  بح��ث 
االعرجي، مع وزير الدفاع البريطاني 
مايكل فالون الذي وصل العاصمة 
بغداد صباح اليوم جهود مكافحة 

االرهاب.
وذك��ر بيان ملكت��ب وزي��ر الداخلية 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
من��ه ان اجلانب��ني "بحثا ع��دداً من 
املواضيع االمنية والعس��كرية ذات 
االهتمام املش��ترك وسبل تعزيزها 
مل��ا في��ه مصلح��ة حتقي��ق االمن 

واالستقرار ومكافحة االرهاب".

بحس��ب  االعرج��ي  واس��تعرض 
البيان خ��الل اللقاء "جهود القوات 
بتحري��ر  واس��تمرارها  العراقي��ة 
االراضي من دن��س عصابات داعش 
االرهابية" مؤكداً "اهمية استمرار 
التعاون والدعم اللوجستي للعراق 
في حربه مثنياً في ذات الوقت على 

جهود االصدقاء بهذا الصدد".
الدف��اع  وزي��ر  أثن��ى  جهت��ه  م��ن 
البريطان��ي عل��ى جه��ود الق��وات 
العراقي��ة ودورها احملوري في مقاتلة 
االرهاب مؤكداً اس��تمرار دعم بالده 

للعراق على شتى االصعدة".

هذا الصباح

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أص��درت احملكم��ة االحتادية، أمس 
االثن��ني، امرا والئيا يقضي بإيقاف 
كردس��تان،  اس��تفتاء  إج��راءات 
مؤك��دة أن ق��رار االس��تفتاء غير 

دستوري.
وق��ال مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي 
للمحكم��ة االحتادية العليا إياس 
الساموك في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، "عقدت 
احملكمة االحتادية العليا جلستها، 
اليوم)أم��س(، بحض��ور األعض��اء 
الطلب��ات  ف��ي  ونظ��رت  كاف��ة 
املقدمة بوقف إجراءات االستفتاء 
في إقليم كردستان وفي املناطق 

املشمولة باالستفتاء".
وأضاف الس��اموك، "بعد املداولة 
الش��كلية  الش��روط  ولتوف��ر 
أصدرت  الطلب��ات،  في  القانونية 
احملكمة أمرا والئياً بإيقاف إجراءات 
االستفتاء املنوي إجراؤه بتاريخ 25 
أيلول 2017، مبوجب األمر الرئاسي 
املرقم )106( ف��ي 8 حزيران 2017 
الصادر عن رئاسة إقليم كردستان 
حلني حسم الدعاوى املقامة بعدم 

دستورية القرار املذكور". 
وأوض��ح، أن "ذل��ك جاء اس��تناداً 
إلى أح��كام املادة )151( من قانون 
املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

."1969
يذك��ر أن "األم��ر الوالئ��ي"، ه��و 
من��ط م��ن الق��رارات الت��ي يجوز 
للقض��اء اتخاذه��ا ف��ي قضاي��ا 
مس��تعجلة، ويغل��ب عل��ى هذه 
الق��رارات الصف��ة اإلداري��ة أكثر 
من الصف��ة القضائية، فهو قرار 
وقتي يصدره القاضي في األحوال 
املنص��وص عليها في القانون في 
أمر مس��تعجل بن��اءا على طلب 
يق��دم إليه من اح��د اخلصوم، وال 
يش��ترط ف��ي إص��داره مواجهة 

اخلصم اآلخر.
وف��ي س��ياق املناقش��ات املزم��ع 
اجراؤه��ا ب��ني وف��د م��ن إقلي��م 
االحتادي��ة  واحلكوم��ة  كردس��تان 
كش��ف التحالف الكردس��تاني، 
أمس االثنني، أن وف��داً كردياً رفيع 
املستوى سيصل إلى بغداد خالل 

الساعات املقبلة.
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تصدر أمرًا
بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان

وفد كردي رفيع في بغداد لمناقشة الخالفات

احملكمة االحتادية "ارشيف"

القوّات السورية تسيطر على 
6ضاحية الجفرة الحيوية في دير الزور شحة المياه تزيد من متاعب

3المواطنين في بغداد
اسماعيل زاير



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

والوعي��د  التهدي��د  جان��ب  ال��ى 
والتصعيد السياس��ي  والتش��نج 
واحلكومي بني اربي��ل وبغداد تقيم 
ومراك��ز  املنظم��ات  العدي��د م��ن 
الثقافي��ة  واحللق��ات  البح��وث 
ن��دوات  الس��ليمانية  مبحافظ��ة 
وملتقي��ات حوارية على ن��ار هادئة 
والتداعي��ات  النتائ��ج  ملعرف��ة 
الت��ي س��يفرزها اجراء  والتبع��ات 
واالقليم  الع��راق  االس��تفتاء على 

واملنطقة على حد سواء.
صال��ون صحيفة كردس��تاني نوي 
اس��تضاف في احدث ندوة نظمها 
بالتعاون مع مراكز بحثية، الكاتب 
العراق��ي  والسياس��ي  والباح��ث 
الدكتور غس��ان العطية، الذي يزور 
االقلي��م للتباح��ث ف��ي امكاني��ة 
فتح افاق اوس��ع للحوار ومنع االثار 
السلبية التي لقيها الصراع الدائر 
بني النخب السياسية في االقليم 
وبغ��داد عل��ى الش��ارعني الك��ردي 

والعربي
صحيف��ة  حتري��ر  رئي��س  افتت��ح 
كردس��تاني نوي س��تران عبد اهلل 
حض��وراً  ش��هدت  الت��ي  الن��دوة 
ومش��اركة م��ن نخ��ب سياس��ية 
وأكادميية وكتاب وصحفيني، بتقدمي 
نبذة عن تأريخ العطية السياسي 
الكلم��ة  من��ح  ث��م  واالكادمي��ي، 
للعطية الذي اس��تهل محاضرته 
بتسليط الضوء على تأريخ العراق 
العه��ود  ان  ق��ال  ال��ذي  املعاص��ر، 
العراقي��ة اخملتلف��ة منذ تأس��يس 
الع��راق حل��د الي��وم فش��لت ف��ي 
إيجاد صيغ��ة لالندماج االجتماعي 
والعيش املشترك، وإن كانت هناك 
مح��اوالت جادة ف��ي العهد امللكي 
وأخرى إبان حكم عبدالكرمي قاسم، 
ثم ف��ي م��ا بع��د محاول��ة رئيس 
الوزراء عبدالرحمن البزاز، ومحاولة 
الس��بعينيات بإصدار  أخ��رى ف��ي 
قانون احلك��م الذاتي لألك��راد، كل 
هذه احملاوالت ل��م تكلل بالنجاح أو 
الدميومة، وس��رعان ما كانت تعود 
العالق��ة بني عرب العراق وكرده إلى 

نقطة الصفر، مبيناً “إن مسؤولية 
الطرفان  يتحمله��ا  الفش��ل هذه 
العربي والكردي بدرجات متفاوتة”.

واكد العطية ان مسألة االستفتاء 
بحاج��ة ال��ى مقوم��ات وترتيب��ات 
مسبقة يقف في مقدمتها ترتيب 
البي��ت الك��ردي وانه��اء اخلالف��ات 
الكردي��ة الكردي��ة، واالتف��اق على 
صي��غ مش��تركة حملارب��ة الفس��اد 
والتوزي��ع الع��ادل لث��روات االقليم 
ومعاجل��ة  الش��فافية  وحتقي��ق 
مش��كالت احلك��م والرئاس��ة، وان 
يكون هناك برملان فاعل مبش��اركة 
السياس��ية، مشيرا  القوى  جميع 
الى ان الش��عارات القومية وشحن 
الش��ارع الت��ي ترف��ع االن س��تؤذي 

الشعب الكردي ولن تخدمه.
االقتص��اد  ان  العطي��ة  واض��اف 
االس��اس للتع��اون بني الش��عوب 
الرف��اه  حتقي��ق  وان  ومكوناته��ا 
االقتص��ادي، والتع��اون يجم��ع بني 
الش��عوب ويذيب الف��وارق، ما ميلي 

على النخب السياسية ان تشترك 
في مش��روع وقيم سياسية لكي 
يضمنوا انفتاحاَ ينهي املش��كالت 

والتوترات القومية واملذهبية.
وتاب��ع “نح��ن نحت��اج ال��ى نخ��ب 
م��ن كل االطي��اف يش��تركون في 
مشروع سياسي مش��ترك، بعيدا 
واالنقس��امات”  االنتم��اءات  ع��ن 
واذا م��ا انوج��د مث��ل ه��ذا الرق��م 
العراق��ي عنده��ا ميك��ن ان يك��ون 
للك��رد كونفدرالية ويك��ون هناك 
عراق كردي وعراق عربي يش��تركون 
ف��ي دول��ة واح��دة تضم��ن احلقوق 

والواجبات.
إن االنفص��ال ال يعن��ي بالض��رورة 
ح��الً ملش��كالت إقليم كردس��تان، 
ألن غياب رؤية واضحة لكردس��تان 
م��ا بع��د االنفص��ال قد ي��ؤدي إلى 
مشكالت أخرى ورمبا أعمق، ولنا في 
جتربة انفصال الباكس��تان وجنوب 
السودان دروسا ال بد من االستفادة 
منه��ا، كم��ا إن جترب��ة كردس��تان 

املس��تقلة عن بغداد في منتصف 
التس��عينيات تؤكد ذل��ك، مضيفاً 
“في ح��ال االختالف عل��ى املناطق 
املتن��ازع عليه��ا مبب��دأ التحكي��م 
الدولي وهذا ما جلأ إليه الكثير من 
ال��دول ومنه��ا البحري��ن وقطر في 
م��ا يخ��ص حدودهم��ا البحرية، إن 
التحكيم الدول��ي يرفع العتب عن 

الطرفني من جانب جمهورهما.
واش��ار ال��ى إن إطالق الدع��وة إلى 
االس��تفتاء على مستقبل العالقة 
بني الكرد والع��راق من جانب أربيل 
يؤكد فش��ل العملية السياس��ية 
ويفت��ح الب��اب واس��عاً الختيارات 
صعب��ة، لك��ن األه��م أن ال ي��ؤدي 
اإلعالن ع��ن االس��تفتاء أو تنفيذه 
إلى حرب أهلية جديدة جتعل الكل 

خاسراً.
متوقعاً ان تتيح االنتخابات املقبلة 
في ح��ال ضمان حريته��ا ونزاهتها 
الفرص��ة لتحالفات بقي��ادة رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، للمجيء 

ببرملان متعاون وقادر على التجاوب 
مع اإلصالح��ات املطلوب��ة عراقي�اً 
وكردي��اً، مبين��اً ان أي ثم��ن يدف��ع 
إل��ى احليلول��ة م��ن دون االن����زالق 
إلى العن�ف واحل��رب األهلية يبقى 
أرخ��ص م��ن ك�لف��ة ح��رب أهلية 
مدم��رة، “ولن��ا في جترب��ة »داعش« 

درس بليغ”.
الدكت��ور  اس��تبعد  جهت��ه  م��ن 
سربس��ت نب��ي ان يذه��ب االقليم 
نح��و االس��تقالل الس��باب عدي��د 
منها ان النخب السياس��ية ليس 
لديه��ا خط��اب اس��تقاللي وه��ي 
منش��غلة في س��جال استقاللي 
لتحقيق مأرب سياس��ية ومصالح 
ان االس��تفتاء  ش��خصية، مبين��اً 
سيحقق ش��يئا واحدا وهو ان مينح 
االس��تقالل،  لتحقي��ق  الش��رعية 
مبيناً ان االس��تفتاء شرعي وهو ان 
جنح ميتلك ش��رعية الش��ارع التي 

هي فوق كل عقد اجتماعي.
مطالباً الش��عب العربي ان يدافع 

ع��ن هويت��ه كم��ا الك��رد وغيرهم 
من القوميات، مش��يرا الى ان على 
القومي��ني العرب ان يع��وا ان هناك 
امة كردية فرض��ت عليها وصايات 
متعددة وفقا للمقاسات السورية 

وااليرانية والتركية والعراقية.     
يش��ار الى طرح مسألة االستفتاء 
على استقالل اقليم كردستان من 
قبل رئيس االقليم مسعود بارزاني 
ف��ي الوق��ت الراهن، جوب��ه برفض 
محل��ي واقليم ودول��ي وخلف ردود 
فعل وتوجس وخوف لدى املواطنني 
في كردس��تان الذي��ن يعانون خالل 
اوض��اع  م��ن  االخي��رة  الس��نوات 
ومعاش��ية  ومعيش��ية  اقتصادية 
صعبة، وهم يخش��ون من ان يؤدي 
اغالق دول اجلوار حلدودها مع االقليم 
االقتصادي��ة  االزم��ة  ارتف��اع  ال��ى 
والذي س��يؤدي ال��ى صعوبة تأمني 
احتياجاتهم االساس��ية من سلع 
ومواد غذائية والتي يستورد االقليم 

اغلبها من دول اجلوار واخلارج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التخطي��ط ان جه��از 
التقييس والسيطرة النوعية التابع 
له��ا، أجن��ز 70 ال��ف معاي��رة دولية 
وفح��ص 4600 كغم من املصوغات 

الذهبية ومنح 867 براءة اختراع.
وق��ال املتح��دث الرس��مي لل��وزارة 
عبدالزه��رة الهن��داوي ف��ي بيان له 
تلق��ت “الصب��اح اجلدي��د” نس��خة 
من��ه ان “اجلهاز املرك��زي للتقييس 
والس��يطرة النوعي��ة التاب��ع لوزارة 

تطوي��ر  م��ن  متك��ن  التخطي��ط 
أسلوب إعداد املواصفات القياسية 
العراقية عل��ى وفق املعايير الدولية 
ومبا يضمن مش��اركة اجله��ات ذات 
املش��اركة  وبضمنه��ا  العالق��ة 
الواس��عة للقطاع اخلاص” مش��يرا 
مبراجع��ة  ش��رع  “اجله��از  ان  ال��ى 
املواصفة العراقي��ة املعتمدة بنحو 
دوري كل خم��س س��نوات، فأن عدد 
املواصفات واملتطلبات الفنية شهد 
زيادة واضحة خالل السنوات الثالث 

املاضي��ة”. وبني ان “ع��دد املواصفات 
املنجزة خالل االعوام الثالث املاضية 
بل��غ 234 مواصف��ة لغاي��ة نهاي��ة 
النصف االول من العام اجلاري موزعة 
بواق��ع 77 مواصفة عام 2015 و132 
مواصف��ة ع��ام 2016 و25 مواصفة 

خالل النصف االول من عام 2017”.
وأش��ار الهن��داوي إل��ى ان “نش��اط 
املصوغ��ات الذهبية ال��ذي يقوم به 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية ش��هد ه��و اآلخ��ر إرتفاعاً 

ف��ي كميات املصوغ��ات املفحوصة 
وجتدي��د االجازات فضال عن كش��ف 
وتفتي��ش محالت الصاغ��ة، ففيما 
يتعل��ق بفحص ووس��م املصوغات 
فقد متكن اجلهاز من فحص ووس��م 
)1576( كغم من املصوغات الذهبية 
والفضي��ة خالل النص��ف االول من 

العام احلالي”.
الكمي��ات  “مجم��وع  ان  وتاب��ع 
املفحوصة م��ن املصوغات الذهبية 
والفضي��ة خ��الل الث��الث س��نوات 

االخيرة بلغ )4635( كغم، كما جرى 
من��ح وجتدي��د 2381 اج��ازة صياغة 
منه��ا }508{ إج��ازات خالل النصف 
االول م��ن هذا العام، وتفتيش 5408 
محال م��ن مح��ال الصاغ��ة منها 

1226 محالً خالل العام احلالي”.
وأض��اف الهن��داوي، ان “اجله��از أجنز 
)70163( معايرة بنوعيها الصناعية 
والقانوني��ة منه��ا 19267 معاي��رة 
صناعي��ة و50896 معاي��رة قانونية 
خ��الل الس��نوات الث��الث املاضي��ة 

كان��ت حص��ة النص��ف االول م��ن 
العام احلال��ي 11896 معايرة” مبينا 
ان “ك��وادر اجلهاز متكن��ت من اجراء 
8782 كشفاً موقعياً على املشاريع 
الصناعية خالل ثالث سنوات منها 
1812 كش��فاً خالل األشهر الستة 
االول��ى من هذا العام، فيما بلغ عدد 
اجل��والت في االس��واق احمللي��ة 616 
جولة منه��ا 154 جولة لعام 2017 
جرى خاللها فح��ص 12544 منوذجاً 

مختلفاً”.

التخطيط: فحص 4 أطنان من الذهب ومنح 867 براءة إختراع

صالون كردستاني نوي يستضيف
الكاتب والباحث الدكتور غسان العطية 

أكد ضرورة إيجاد صيغ جديدة للعيش المشترك بين مكونات العراق  عبد الزهرة محمد الهنداوي 

قبل ايام حت��دث نائب كردي عن كركوك بلغة يش��وبها 
ش��يء م��ن الغرابة ، عندم��ا يقول ، انه��ا مدينة كردية 
تعرض��ت لالحت��الل ف��ي  العه��د امللكي ، ث��م تواصل 
االحت��الل خالل العه��د اجلمهوري والبعث��ي ، ولم يكن 
االكراد ميتلكون القدرة على حتريرها لضعف امكاناتهم  
خالل تلك العه��ود ! ..وقد آن االوان إلع��ادة كركوك إلى 

حضن اهلها !! . 
ان مثل هذه التصريحات ليست مجرد كلمات يطلقها 
اصحابها وميضون  بعيدا ، امنا هي متثل ارض الواقع ، ففي 
الوقت الذي يؤكد فيه البارزاني كردية كركوك ورفض اي 
حوار بش��أنها ، فقد سبق حملافظها املقال برملانيا ان قرر 
رفع العلم الكردي فوق جميع ابنيتها الرسمية في اشارة 
واضحة إلى ان احملافظة تعود لإلقليم ، ولم يصدع لقرار 
احملكمة االحتادية  التي حكمت ببطالن ذلك االجراء ، ثم 
بعد ذلك جاء املوقف الص��ادم جمللس محافظة كركوك 
الذي صّوت على ش��مول احملافظة باس��تفتاء االنفصال 
املزمع اجراؤه االس��بوع املقبل متجاهلني جميع املواقف 

الرافضة بشدة لهذا االنفصال محليا وإقليميا ودوليا 
ان قرار مجلس محافظة كركوك االخير ميثل ضربة قوية 
جلميع الشركاء في احملافظة وميثل  تعديا صارخا حلقوق 
بقي��ة املكونات ، اذ اس��هم القرار ، في تعقيد املش��هد 
بنحو يصعب معه التوصل إلى حل ، الس��يما مع وجود 
الكثير من املش��اكل املس��توطنة املتعلق��ة بكركوك 
ل ، اذ سبق ان  ذاتها , ومنها مش��كلة النفط التي لم حتحُ
جرى االتفاق بني بغداد واربيل على قيام االخيرة بتسليم 
550 الف برميل من النفط يوميا منها 300 الف برميل 
م��ن نفط كركوك ، مقابل حصول االقليم على نس��بة 
%17 م��ن املوازنة ، إال ان هذا ل��م يحصل ونتيجة لذلك 
يواجه موظفو االقليم ومنذ ثالث س��نوات مشكلة في 
تس��لم رواتبهم ، .. ليس هذا و حسب امنا هناك قضية 
املادة 140 وتداعياتها املتضمنة اجراء احصاء س��كاني 
لتحدي��د حجم املكونات ومن ث��م الذهاب إلى التطبيع 
، وغي��ره من االجراءات ، إال ان ش��يئا من ذلك لم يحدث 
، ب��ل ٌحرمت كركوك م��ن اجراء االنتخاب��ات احمللية منذ 
عام 2005 االمر الذي ابقى احلكومة احمللية فيها من ذات 
اللون  طوال هذه السنوات ، ما سمح لها اتخاذ العديد 
من االجراءات التي من شأنها التأسيس لتكريد املدينة 
ل مبثل هذه االس��اليب ،  وم��ن املؤكد ان املش��كالت ال حتحُ
اذا ما علمنا ان اكراد كركوك س��يكونون اكثر املكونات 
تض��ررا الن احملافظة حتص��ل على ميزانيته��ا من املركز 
ولي��س من االقلي��م ،  امن��ا املطلوب البح��ث عن حلول 
ومعاجل��ات منطقي��ة يت��م م��ن خالله��ا الوص��ول إلى 
منطقة مش��تركة بني الفرق��اء واملكونات ، بدال من جر 
البلد إلى مش��كالت هو في غنى عنها ، في وقت مازلنا 
نعالج جراحاتنا التي اصابتنا نتيجة االرهاب ، إال اذا كان 
االخوة الكرد يس��عون الستغالل انشغال اجلريح مبداواة 
جراحه ليحققوا مآربهم في ضم كركوك إلى )دولتهم( 
، فاملكون��ات االخ��رى غي��ر الكردي��ة وف��ي مقدمته��م 
)العرب والتركمان( ، لن يس��كتوا على السلوك الكردي 
االس��تفزازي ،باإلضافة إلى ان هذه احملافظة تعد مصدرا 
مهما من مصادر الثروة ملا تش��تمل عليه ارضها من ابار 
نفطي��ة كبيرة ، ال ميكن بأي حال من االحوال الس��ماح 
لإلقليم االس��تحواذ عليها بهذه الطريقة التعس��فية 
، وبالتالي االجنرار إلى منطقة مظلمة تّنش��ط الذاكرة 
السوداء التي حتمل ارثا بالفجيعة ميتد لعقود من الزمن 
ومتح��و الذاك��رة البيضاء الت��ي نبحث عنه��ا لتمنحنا 
القدرة في مغادرة املاضي  إلى مستقبل أكثر بهاء مثل 

سائر خلق اهلل .

كركوك .. محافظ ُمقال 
.. واستفتاء ُمحال !

أحمد فؤاد الخطيب*

من��ذ أن ط��ردت حركة “حم��اس” قوات 
“الس��لطة الفلس��طينية” م��ن غ��زة 
بشكل عنيف في 2007، فّصل تقرير تلو 
اآلخر تقهقر البني��ة التحتية وحتمية 
األزم��ات الت��ي س��يواجهها القط��اع. 
وكان��ت األمم املتح��دة قد ح��ّذرت من أن 
القط��اع س��يصبح غير قاب��ل للعيش 
بحلول 2020 - وهو حتذير تكرره بشكل 
شبه س��نوي منذ 2012، وبصوت أعلى 
وأكثر حزًما منذ حرب 2014 بني “حماس” 
وإسرائيل. ورغم أن ذلك قد يبدو منافًيا 
للمنطق، إال أن أي خطط اس��تراتيجية 
كبي��رة إلع��ادة إعم��ار غ��زة وتطويرها 
ل��ن تك��ون ذات فائدة تذكر ف��ي الوقت 
الراهن. الضرورة امللحة تتمثل بخطوات 
مدروس��ة وبراغماتي��ة وتكتيكي��ة من 
أج��ل تغيير الوضع القائم، دون فرض أي 
شروط مسبقة غير واقعية قبل إطالق 

مثل هذه اخلطوات.
ول��م متر دعوات التحذير من حدوث أزمة 
مرور الكرام. فخ��الل العقد املاضي، برز 
عدد من االقتراحات الرامية إلى إرس��اء 
االستقرار في غزة وتطويرها عبر مراكز 
بحوث وش��ركات وسياسيني أمريكيني 
وغيرهم.  وفلس��طينيني  وإس��رائيليني 
غي��ر أن أي��اً من هذه اخلط��ط لم تطبق 

على أرض الواقع.
وغالًب��ا م��ا يتحم��ل عدد م��ن الالعبني 
مس��ؤولية فش��ل التطبي��ق الفعل��ي 
له��ذه االقتراح��ات واخلط��ط: “حماس” 
بس��بب س��يطرتها املتعنتة على غزة؛ 
قيود إس��رائيل الصارمة عل��ى التنقل 
والتب��ادل م��ن وإل��ى غ��زة؛ ع��دم قدرة 
التغّلب  الفلسطينية” على  “السلطة 
على “حماس” ودعم مصالح الش��عب؛ 
إقف��ال مص��ر لدوافع سياس��ية املعبر 

الوحيد غير اإلس��رائيلي؛ عجز الواليات 
املتحدة عن التوّس��ط إلب��رام اتفاق بني 
الفلس��طينيني واإلسرائيليني؛ ال مباالة 
معظ��م ال��دول العربية إزاء املش��كلة 
الفلس��طينية؛ وفش��ل اجملتمع الدولي 
النس��بي في التركيز بشكل كبير على 
حتس��ني احلياة في غزة، بداًل من اإلصرار 
املس��تمر على أنها مسؤولية إسرائيل 

حصرًا.
ورغ��م أن هذه االقتراح��ات تختلف من 
حي��ث التفاصي��ل والفلس��فات، إال أن 
خيوًط��ا مش��تركة جتمعها، ال س��يما 
غي��اب قابلي��ة التطبيق الفعل��ي نظراً 
للظروف السيئة في غزة. فمعظم هذه 
االقتراحات قائم على أس��اس افتراضنينْ 
ل��م ولن يصبح��ا واقًعا في املس��تقبل 
املنظور: وحدة سياس��ية فلس��طينية 
الفلسطينية”  “الس��لطة  حتت مظلة 
وكافة اتفاقاتها والتزامات ذات الصلة؛ 
ورغبة إس��رائيلية في رفع كافة القيود 

عن التنقل والتجارة من وإلى غزة.

م��ن  وغيره��ا  “حم��اس”،  أن  وطامل��ا 
اجلماعات ف��ي القط��اع، تتبنى العنف 
معارضته��ا  ف��ي  كاس��تراتيجية 
السياسية ومحاربتها إسرائيل وترفض 
نزع سالحها، لن تتشكل حكومة وحدة 
فلس��طينية معت��رف به��ا دولًيا تضّم 
“حم��اس” ولن يكون هنال��ك رفع كامل 
للحص��ار اإلس��رائيلي عل��ى القط��اع 
الس��احلي. فهذا الواقع، ال��ذي يرافقه 
تقّلب املس��ار السياسي الفلسطيني، 
يجعل من املستحيل وضع خطط على 
املدى الطويل. هذا بالرغم من أن حركة 
“حماس” تتبن��ى مقاربة براغماتية عند 
تعاملها م��ع األصدقاء واألع��داء، على 
غ��رار حتالفاته��ا املتعاقبة م��ع العبني 
إقليميني أو قمعه��ا جلماعات مرتبطة 
بتنظي��م “داعش” في غزة. ف��ي املوازاة، 

واستنادًا إلى هذا املشهد غير املشجع، 
يدفع س��كان غزة ثمًنا باهًظا بس��بب 
عجز النظام السياس��ي الفلسطيني 
عن تلبية أبسط حاجاتهم األساسية، 
ناهيك ع��ن التعامل مع املس��ائل التي 
تعتبر أساسية وتعّد ركيزة الصراع مع 

إسرائيل.
يتمث��ل املس��ار األفضل لس��لوكه في 
املس��تقبل ف��ي اتخ��اذ خط��وات على 
املس��توى التكتيك��ي من أجل إرس��اء 
االس��تقرار ف��ي غ��زة وحتس��ني نوعية 
احلي��اة وزرع ب��ذور غير مكلفة ملش��اريع 

تطوير مستقبلية واسعة النطاق على 
صعي��دي البن��ى التحتي��ة واالقتصاد، 
باإلضاف��ة لضرورة قب��ول واقع الفصل 
بني غزة والضف��ة الغربية. وفي حني أن 
الوحدة السياس��ية بني غ��زة والضفة 
مهمة م��ن أجل احملافظ��ة على فرصة 
حّل الدولتني، لدى املنطقتني اختالفات 
وفرص وحتدي��ات سياس��ية واقتصادية 
ومجتمعية فريدة. فالوحدة والتضامن 
ال تعنيان جتانس احلاجات التنموية. وفي 
حال وجود فرص لتحسني ظروف سكان 
غزة قبل حتقيق الوح��دة البعيدة املنال 

أكثر م��ن أي وق��ت مضى م��ع الضفة 
الغربية، ال بّد من اغتنامها. 

ميّثل توفير التنسيق واملساعدة الدولية 
في قطاع غزة الس��بيل الوحيد ملعاجلة 
معان��اة الش��عب الكبي��رة، م��ع األخذ 
باحلسبان أن اجملتمع الدولي ال يرغب في 
ترس��يخ س��يطرة “حماس”. ورغم عدم 
تلبي��ة الكثير م��ن حاجات غ��زة، ميكن 
أن تش��ّكل مس��ألتان مهمتان نقطتي 
انط��الق لتعزيز أمن وس��المة س��كان 

القطاع: إدارة الكهرباء وحرية التنقل.
اجلغرافي��ة  الطبيع��ة  إل��ى  نظ��راً 

والسياسية التي حتكم تشغيل معبري 
إيرز ورفح، يبقى الس��كان رهينة ظروف 

ال سيطرة لهم عليها.
تغاضى عن��ه من التاريخ  وميك��ن جلزء محُ
أن يق��ّدم ح��اًل يعال��ج جزًءا كبي��رًا من 
املعان��اة ف��ي غزة م��ع أخ��ذ االعتبارات 
األمني��ة واجليوسياس��ية اإلس��رائيلية 
في احلسبان. فعقب أزمة السويس في 
عام 1956، متّ تش��كيل “ق��وات الطوارئ 
التابعة لألمم املتحدة” في غزة للحفاظ 
على الس��الم في ش��به جزيرة س��يناء 
وقط��اع غ��زة، وهذا م��ا فعلت��ه لغاية 
صدور القرار اخلاطئ والغير استراتيجي 
من قب��ل الرئيس املصري آن��ذاك جمال 
عبد الناصر القاض��ي بطرد القوات في 
مس��عى لترهيب اإلس��رائيليني. اجلدير 
بالذك��ر ه��و أن��ه قامت ق��وت الطوارئ 
بتش��غيل مطار في غزة، وقد اس��تفاد 
منه كل م��ن القوات الدولية وس��كان 
غزة الذين اس��تقلوا طائرات تابعة لألمم 
املتحدة قاصدي��ن وجهات متعددة مثل 

مصر ولبنان وقبرص.
ال يَخفى على أحد ارتياب وكره إسرائيل 
من األمم املتحدة. ورغم ذلك، تترافق مظلة 
األمم املتحدة مع ع��دة مزايا. أواًل، تتمتع 
هذه املنظمة بخبرة واس��عة في مجال 
العمليات اجلوية اإلنسانية في مناطق 
تعاني صراعات وعدم اس��تقرار. وميكن 
تطبيق منوذج “دائرة األمم املتحدة خلدمات 
النق��ل اجلوي للمس��اعدة اإلنس��انية” 
بس��هولة ف��ي غ��زة. فهذه املؤسس��ة 
تعمل مبوجب ش��روط تختلف متاًما عن 
منظمات األمم املتحدة التي تنظر إليها 
إسرائيل بعني الريبة والنفور، على غرار 
“وكال��ة األمم املتحدة إلغاثة وتش��غيل 
الالجئ��ني الفلس��طينيني في الش��رق 
األدنى” )األون��روا( و”برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي”. ثانًيا، متّثل مظلة األمم املتحدة 
األمل األفضل إلدخ��ال أعداد كبيرة من 

املراقبني الدوليني وقوات حفظ الس��الم 
)الذين س��يقتصر وجودهم في مجمع 
املطار( من دون أن يعتبر السكان احملليون 
هذا الوجود “احت��الاًل أجنبًيا”. فهذا هو 
احلال بش��كل خاص نظرًا إل��ى الوجود 
التاريخ��ي واحلديث ل��وكاالت مختلفة 
تابعة لألمم املتحدة في غزة، ويتلقى اآلن 
نحو ثلثي السكان بعض املساعدات من 
هذه املنظمة. وصحيح أنه غالًبا ما يتّم 
اس��تخدام اآلليات اجلوي��ة لألمم املتحدة 
الس��تعماالت خاصة بها، س��واء لنقل 
العامل��ني في اجمل��ال اإلنس��اني أو نقل 
مساعدات، إمدادات ومعدات أممية، وفي 
بعض األحيان تنقل طائرات األمم املتحدة 
مرضى ومدنيني بحاجة إلى مس��اعدة، 
خ��ارج اإلط��ار العملياتي املعت��اد، كما 
كانت عليه احلال عقب الزلزال في نيبال 

أو الفيضانات في باكستان.
من املمكن أن يتم تطبيق منوذج فعال عبر 
تولي األمم املتحدة إدارة ومراقبة عمليات 
جوي��ة لنقل ال��ركاب الفلس��طينيني، 
وميك��ن ذلك عبر تش��غيل الهيئة ملطار 
صغير لتلبية حاجات الناس املسافرين 
عب��ر مم��رات مس��تقلة غي��ر خاضع��ة 
لس��يطرة إس��رائيل أو مصر. وبداًل من 
إنفاق مليارات الدوالرات على املنش��أة، 
بإمكان اس��تثمار صغير تصل تكلفته 
إلى 200 مليون دوالر أن يضمن الوصول 
للقدرة التشغيلية األولية. ويحُعتبر موقع 
مس��توطنة غوش قطيف اإلسرائيلية 
الس��ابقة )مواص��ي خانيون��س( عل��ى 
الس��احل اجلنوبي الغربي م��ن القطاع 
األفضل إلنش��اء مطار مس��تقبلي في 
غزة. وسيس��مح هذا املوقع، غير املطّور 
مبعظمه، بإقالع الرحالت وهبوطها على 
مقربة من البحر، وبالتالي جتّنب احلاجة 
إلى اس��تعمال اجملال اجلوي فوق األراضي 

اإلسرائيلية واملصرية.

خيـارات براغماتيـة لقطـاع غزة
تقـرير

جانب صالون كردستاني نوي

افتتح رئيس تحرير 
صحيفة كردستاني 
نوي ستران عبد اهلل 
الندوة التي شهدت 
حضورًا ومشاركة 
من نخب سياسية 
وأكاديمية وكتاب 
وصحفيين، بتقديم 
نبذة عن تأريخ العطية 
السياسي واالكاديمي
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بغداد - انفجار عبوتني 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني بأن ش��خصا قتل واصيب 
ستة آخرون بانفجار عبوتني في حادثني 

منفصلني جنوب العاصمة بغداد.
وق���ال املص���در ال���ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اس��مه إن "عبوة ناسفة 
كان��ت موضوع��ة بالقرب م��ن مجمع 
طبي ف��ي ح��ي الوحدة جن��وب بغداد 
انفجرت، مس��اء يوم امس ، ما ادى الى 
اصاب��ة ش��خصني بج��روح متفاوتة" 
، مضيف���ا أن "عب��وة ناس��فة اخ�رى 
انفج��رت بالق��رب من مح���ال جتاري�ة 
مبنطقة س��يد عبد اهلل جنوب بغداد، 
واس��فرت عن مقتل مدن���ي وإصاب�ة 

أربع�ة آخري�ن". 

ديالى – تفجير ملغمة 
اكد املتحدث االعالمي باس��م شرطة 
محافظة ديالى العقيد غالب العطية 
ام��س االثنني، ان االنفجار الذي س��مع 
صوته وس��ط بعقوبة مس��يطر عليه 
م��ن قبل خبراء املتفجرات، فيما اش��ار 

الى ان الوضع حتت السيطرة.
وقال العقيد العطية ان "االنفجار الذي 
س��مع صوته في ش��ارع مستش��فى 
بعقوبة وسط بعقوبة مسيطر عليه 
وكان من قبل خبراء املتفجرات بعدما مت 
االشتباه بوجود سيارة ملغمة متوقفة 
على جانب الطري��ق قرب احدى الدوائر 
الرس��مية" ، مضيف��ا ان "االنفجار لم 

يحدث اي اضرار مادية او بشرية. 

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 

محافظة بابل ام��س االثنني، عن القاء 
القبض على 25 متهماً بقضايا جنائية 

مختلفة في احملافظة.
ال��ذي رف��ض  وذك��ر املص��در االمن��ي 
الكشف عن اسمه إن "مفارز مديريات 
وأقس��ام قيادة شرطة احملافظة، نفذت 
عمليات تفتيش في ع��دد من املناطق 
إل��ى معلومات  باحملافظ��ة، اس��تندت 
اس��تخباراتية دقيقة ومذكرات قبض 
اصولية ص��ادرة من احملاك��م اخملتصة" 
، مضيف��ا أن "العمليات أس��فرت عن 
إلق��اء القبض على 25 متهماً بارتكاب 
جرائ��م جنائي��ة ومخالف��ات قانوني��ة 

متنوعة ".

صالح الدين – قصف جوي  
افاد مصدر محلي في محافظة صالح 
الدين امس االثنني، بدوي انفجارين في 

املطيبيج��ة على احلدود ب��ني احملافظة 
وديالى وس��ط انباء اش��ارت ال��ى انها 
قافل��ة  اس��تهدفت  جوي��ة  ضرب��ات 

لتنظيم "داعش".
وقال املص��در  ان "دوي انفجارين قويني 
ضربا منطقة املطيبيجة ش��رق صالح 
الدين قرب احلدود الفاصلة مع محافظة 
ديالى" ، مضيفا أن "املعلومات االولية 
تشير الى قصف جوي استهدف قافلة 
لتنظيم داعش تتألف من عدة همرات 

تسللت من احلويجة. 

االنبار – اعدام ارهابيني 
كش��ف القي��ادي في حش��د عش��ائر 
البغ��دادي مبحافظ��ة االنب��ار الش��يخ 
قط��ري العبيدي امس االثنني، عن قيام 
تنظي��م "داع��ش" بإع��دام أربع��ة من 

قيادييه بعد هروبهم من مدينة عنه.

وق��ال الش��يخ العبي��دي إن "تنظي��م 
داعش اعدم أربعة من قيادييه العراقيني 
ف��ي مدينة البوكمال احلدود الس��ورية 
م��ع الع��راق، )460 كم غ��رب الرمادي(، 
غربي محافظ��ة األنب��ار" ، مضيفا أن 
"التنظيم اعدم قيادييه رميا بالرصاص 
بع��د هروبهم من مدينة عن، )210 كم 
غ��رب الرمادي(، باجتاه احل��دود العراقية 

السورية غربي األنبار".

كربالء – خطة امنية 
اعلن مدير ش��رطة محافظ��ة كربالء 
واملنش��آت الل��واء احم��د عل��ي زويني 
امس االثنني انه ومن خ��الل العمليات 
االس��تباقية لتنفي��ذ مق��ررات اخلطة 
األمني��ة اخلاصة بش��هر مح��رم احلرام 
متكنت  مفارز املديرية من إلقاء القبض 
على عدد من املتهم��ني املطلوبني إلى  

القض��اء العراق��ي عل��ى وف��ق جرائم 
جنائية مختلفة. 

واض��اف الل��واء زوين��ي ان م��ن بينهم 
متهم مطلوب على وفق أحكام املادة 4 
إرهاب، فضال عن  ثالثة متهمني ضبط 
بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، مشيرا 
الى نق��ل املتهمني الى مراكز االحتجاز 

متهيدا لعرضهم على القضاء.

الديوانية – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س االثن��ني ان مفارزه��ا 
متكنت من إلقاء القبض على عدد من 
املتهمني واملطلوبني للقضاء على وفق 
مواد قانونية وقضايا جنائية مختلفة 
خالل حملة أمنية في مناطق متفرقة 

من احملافظة.
وبني املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اسمه ان عمليات القبض متت على 
وفق مذكرات قبض أصولية صادرة عن 

اجلهات القضائية. 

نينوى – عملية استباقية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة املوص��ل ان ق��وات احلش��د 
الش��عبي قتل��ت 32 داعش��يا بينهم 
غ��رب  اس��تباقية  بعملي��ة  قيادي��ون 

املوصل.
وذك��ر املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "اللواء 13 في احلش��د 
الش��عبي، نفذ فجر ي��وم امس عملية 
معلوم��ات  وف��ق  نوعي��ة  اس��تباقية 
استخبارية دقيقة ومتكن من قتل )32( 
ارهابيا ع��رب واجانب ف��ي منطقة ابو 
راسني وثري الكراح واخلبرة ووادي الثرثار 

واملناطق احمليطة بها غرب املوصل".

انفجار عبوة ناسفة في حي الوحدة جنوبي بغداد * تفجير سيارة ملغمة تحت السيطرة وسط بعقوبة 
الطيران يستهدف قافلة إرهابية شرقي صالح الدين * مقتل 32 داعشيًا بعملية استباقية غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئيس مجل��س الن��واب س��ليم اجلبوري، 
أمس��االثنني، جتاوز س��تة ن��واب احل��د القانوني 

للغيابات. 
وقال اجلبوري خالل جلس��ة مجلس النواب التي 
عق��دت، امس، إن عدد الن��واب الذين جتاوزوا احلد 
القانوي��ي للغياب��ات بلغ س��تة ن��واب، مبينا أن 
الن��واب هم عدن��ان الش��حماني، عب��د الهادي 
تقي، فطم حس��ن، عبد اهلل حسن رشيد، فائق 

الشيخ، مثال االلوسي". 
يذك��ر أن رئي��س مجلس النواب س��ليم اجلبوري 
أعل��ن، في 25 ايار املاضي، عن عزم اجمللس اعتماد 
آلي��ة جديدة خ��الل الفصل التش��ريعي املقبل 
لضبط التزام النواب بحضور اجللسات، وأكد أنه 
سيتم إلغاء كل اإلجازات واالقتصار على ثماني 

جلسات فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت اللجن��ة القانونية النيابية، أمس االثنني، 
إجناز تعديل قان��ون العفو، مؤكدة أن القانون لم 

يشمل جرائم اإلرهاب. 
وقال رئيس اللجنة محس��ن السعدون في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، إن "التعديل 
األول لقان��ون العف��و العام مت اجن��ازه والتصويت 
عليه من قبل مجلس النواب العراقي في 22 آب 

املاضي"، مؤكدا أنه "نافذ منذ تاريخ إقراره".
وأوض��ح الس��عدون، أن "التعديل ال��ذي حصل 
لم يتس��بب ف��ي إيقاف أح��كام اإلع��دام بحق 
اإلرهابيني، ألن القانون لم يشمل جرائم اإلرهاب 

عدا حاالت االنتماء اجملرد".
وكانت اللجنة القانونية أك��دت، االثنني )21 آب 
2017(، أن تعدي��ل قانون العفو اس��تثنى جرائم 
اخلط��ف بش��كل كام��ل، فيم��ا أش��ارت الى أن 

القانون ال يشمل اجلرائم التي تزيد عن سنتني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر مجل��س القض��اء األعلى، ام��س االثنني، أن 
يك��ون التحقيق في جرائم غس��يل األموال في 
جمي��ع احملافظات لدى قاض��ي التحقيق اخملتص 
بقضايا مكت��ب مكافحة وغس��يل األموال في 

احملكمة اخملتصة بقضايا النزاهة في الرصافة.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى 
القاض��ي عب��د الس��تار بيرقدار في بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "جلس��ة 
مجل��س القض��اء األعل��ى األخيرة أس��فرت عن 
إعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل 
األموال، وقرر تخصيص قاض لنظر جميع دعاوى 

غسيل األموال في البالد".
وأضاف بيرقدار أن "اجللس��ة ناقش��ت ما ورد من 
مكتب غس��يل األموال التابع إلى البنك املركزي 
العراق��ي"، الفتا إل��ى أن "اجمللس توص��ل إلى أن 
املصلح��ة العام��ة تقتضي أن يك��ون التحقيق 
في جرائم غس��يل األموال ف��ي احملافظات كافة 
لدى القاضي اخملتص بنظر دعاوى مكتب غسيل 
األم��وال في محكم��ة حتقيق الرصاف��ة اخلاصة 

بقضايا النزاهة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن محاف��ظ ذي قار يحي��ى الناص��ري، امس 
االثن��ني، خالل اجتم��اع قيادة عملي��ات الرافدين 
بحض��ور محافظ املثنى وم��دراء الدوائر االمنية 
باحملافظتني ع��ن وضع خطط امنية مش��تركة 
م��ع املثنى لتأم��ني حدود احملافظتني م��ع البادية 
وتفعيل اجلهد االس��تخباري والتنسيق ملواجهة 

التهديدات االمنية احملتملة. 
وقال الناصري في بي��ان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ، ان "اجتماع قيادة عمليات الرافدين 
بحضور محافظ املثنى فالح الزيادي ومبش��اركة 
م��دراء الدوائر االمنية للمحافظتني وبعد الزيارة 
االخيرة حملافظة املثنى جاء لوضع خطط حلماية 
ح��دود احملافظت��ني م��ع البادية وتفعي��ل اجلهد 
االس��تخباري والتنس��يق ملواجه��ة التهديدات 
االمني��ة احملتملة، وللتنس��يق حول تأم��ني زيارة 

االربعني". 

اإلعالن عن تجاوز ستة نّواب 
الحد القانوني للغيابات

إنجاز تعديل قانون
العفو العام

تخصيص قاٍض للنظر 
بجميع جرائم غسيل األموال

ذي قار والمثنى تضعان خططًا 
أمنية لتأمين حدودهما

الملف األمني

احملكمة االحتادية تصدر أمراً
بإيقاف إجراءات استفتاء 

كردستان
الفتاً إلى أن ملف استفتاء انفصال 
اقليم كردستان سيكون على رأس 
اس��تعداده  األعم��ال، مبدياً  جدول 
حل��ل االزمة ش��ريطة تق��دمي حلول 
بديل��ة وصفها بأن تلب��ي تطلعات 

ابناء االقليم.
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وق��ال 
الكردس��تاني ماجد ش��نكالي في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"وفداً كردياً رفيع املس��توى برئاسة 
احد القيادات س��يحضر إلى بغداد 

خالل الساعات املقبلة".
وتابع شنكالي أن "الوفد من املؤمل 
أن يلتق��ي بالرئاس��ات الثالث أو من 
ميثله��م والقيادات السياس��ية من 
ش��تى التوجهات الس��يما الكبيرة 

منها".
أن "مل��ف اس��تفتاء  إل��ى  وأش��ار 
انفصال اقليم كردس��تان سيكون 
على رأس جدول اعمال االجتماعات 

مع القيادات في بغداد".
"احلل��ول  ان  ش��نكالي  وأوض��ح 
املطروحة حالياً ل��م ترتق حتى االن 
ملس��توى طموح اقليم كردس��تان، 
وم��ا زلن��ا عل��ى اس��تعداد ملعاجلة 
موضوع االس��تفتاء شرط أن تكون 
هن��اك حل��ول بديلة تنس��جم مع 

تطلعات الشعب في االقليم".
واس��تطرد أن "مواق��ف دول اجل��وار 
دول��ة  الي  ميك��ن  وال  دبلوماس��ية، 
مت  ح��ال  ف��ي  عس��كرياً  التدخ��ل 
االنفص��ال عن الع��راق، لكن هناك 
مخاوف م��ن جماعات متش��ددة ال 

تقل خطورة عن تنظيم داعش".
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وب��ني 
الكردس��تاني أن "اقليم كردس��تان 

قادر على ف��رض االمن في مناطقه 
س��واء التي ترتبط به ادارياً حالياً أو 

املناطق الكردية خارج االقليم".
ويأم��ل ش��نكالي بأن "يخ��رج وفد 
االقلي��م بنتائج ايجابي��ة مبا يحقق 
املصلحة للطرفني وال يس��هم في 

تصعيد املواقف".
م��ن جانبه ذك��ر النائب ع��ن االحتاد 
االسالمي الكردس��تاني زانا سعيد 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد" أن 
""الوضع السياس��ي يزداد تعقيداً، 
السيما وأن الشعب الكردي يشعر 
ب��أن مجل��س الن��واب ال ميث��ل كل 

العراقيني".
وشكا س��عيد مما اسماه "تهميش 
املك��ون الك��ردي، كم��ا أن مجلس 
صالحيات��ه  ع��ن  يتن��ازل  الن��واب 
واعطاها إل��ى رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي س��ابقة خطيرة ف��ي موضوع 

متابعة ملف االستفتاء".
وف��ي مقابل ذلك أك��د أن "للعبادي 
سياس��ة حكيم��ة بالتعامل لكن 
هناك ضغوط��ا اقليمي��ة وداخلية 
يتع��رض له��ا، ول��و ت��رك االم��ر له 
فسيتم معاجلة امللف لكل هدوء".

ومضى س��عيد إل��ى أن "التحالف 
الوطن��ي يدف��ع نح��و االس��تفتاء 
واالنفصال ألس��باب مجهولة ومن 
خ��الل سياس��ات الت��ي نراه��ا جتاه 

االقليم".
إل��ى ذل��ك، أف��اد عض��و التحال��ف 
الوطني علي اجلوراني في تعليق إلى 
"الصباح اجلديد"، بأن "القيادات في 
بغ��داد بانتظار وصول الوفد الكردي 

الجراء حوارات جدية".
"التحال��ف  أن  اجلوران��ي  وأض��اف 
الوطن��ي على اس��تعداد ب��أن يتم 
وضع جميع النق��اط اخلالفية على 

طاولة احلوار".

ويع��رب عن امله ب��أن "يكون غرض 
الزيارة الج��راء مباحث��ات والتوصل 
إلى حلول وليس جملرد الزيارة فقط".

وزاد اجلوران��ي ان "التحالف الوطني 
حريص على وح��دة العراق وال يدفع 
إلى انفص��ال االقليم بأي وس��يلة، 
كما أن��ه يعقد اجتماع��ات يومية 
للجان��ه اخملتصة من أج��ل التوصل 
إل��ى حل يخ��رج الع��راق م��ن هذه 

االزمة".

القّوات املشتركة تواصل تطهير 
غربي األنبار وتسعى لتطويق 

قضاء عنه
‘‘الصباح  وقال املص��در لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ إن"عددا كبي��را من عناصر 
وق��ادة داعش ف��روا من قض��اء عنه 
غرب��ي االنب��ار باجتاه قض��اء القائم 
العراقي��ة  احل��دود  م��ن  القريب��ة 
الس��ورية بالتزامن م��ع نية القوات 
الس��اندة له��ا  والق��وات  األمني��ة 
اقتحام املدينة في غضون الساعات 

القليلة املقبلة".
وأضاف املص��در الذي لم يكش��ف 
ع��ن أس��مه أن" الفاري��ن س��لكوا 
الط��رق الوع��رة في صح��راء االنبار 
الغربية للوصول إل��ى منفذ قضاء 
القائم غربي االنب��ار احملاذي للحدود 
العراقية الس��ورية واختفى العديد 
م��ن الفارين في ه��ذه املنطقة من 

دون معرفة مكان تواجدهم". 
أن"معلومات اس��تخباراتية  وتاب��ع 
أك��دت إن قيادات أجنبي��ة فرت من 
تل��ك املنطقة بعد تضيي��ق اخلناق 
من قبل الطيران احلربي الذي كثف 

من قصفه" . 
ال��ى ذل��ك أعلن��ت خلي��ة الصقور 
االس��تخبارية ، أم��س االثنني ، قتل 
306 عناص��ر م��ن تنظي��م داع��ش 

اإلرهابي بضربات جوية استهدفت 
42 هدف��اً تابع��اً للتنظيم اإلرهابي 
في مناطق عكاشات وعنه والقائم 

غربي محافظة األنبار. 
وذك��ر بيان خللي��ة الصق��ور، تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"بتاري��خ  أن��ه  من��ه،  نس��خة 
14\9\2017ومبعلوم��ات من االبطال 
ف��ي خليِة الصق��ورِ اإلس��تخبارية  
ال��ى وكالة االس��تخبارات  التابعة 
وزارة  ف��ي  االحتادي��ة  والتحقيق��ات 
الداخلي��ة و بالتنس��يِق م��ع قيادِة 
العملي��اِت املش��تركة نف��ذ طيران 
قاصم��ة  ضرب��ات  اجلوي��ة  الق��وة 
وموجع��ة ألوكار وجتمع��ات داع��ش 
ف��ي ع��دد م��ن املواق��ع املهمة في 
مناط��ق عكاش��ات وعن��ه والقائم 
وعددها ٤٢ هدف��ا مت تدميرها بنحو 
كامل م��ن تاريخ 11\9\2017 ولغاية 
 ٣٠٦ مقت��ل  ال��ى  16\9\2017أدت 

وجرح العشرات من اإلرهابيني". 
وأضاف، أن "الضربات اجلوية أسفرت 
عن تدمير ٢٩ هدفا لتنظيم داعش 
اإلرهاب��ي في ناحية عكاش��ات أدت 
اإلرهابي��ني  م��ن  ال��ى مقت��ل ١٢٠ 
بينه��م أربع قيادات إرهابية خطيرة 
بينه��م م��ا يس��مى املس��ؤول عن 
كتيبة تبوك"، الفتاً إلى "استهداف 
٣ مواق��ع لداع��ش ف��ي عن��ه حي 
الشيش��ان أدت إل��ى مقت��ل وجرح 
العشرات من داعش وانفجار عجلة 
مفخخة نوع كيا ومقتل قيادي في 

داعش". 
وأك��د أن "الضربات أس��فرت أيضاً 
ع��ن تدمي��ر موقع في ح��ي الفرات 
قرب احلدود السورية أدت الى مقتل 
١٠ م��ن داعش ومنهم قيادي خطير 
في داع��ش"، مبيناً "أن ضربة جوية 
دقيق��ة ملضاف��ة تابعة ملا يس��مى 

والي��ة الف��رات ف��ي حي الرس��الة 
بالقائم نتج عنها إنفجار مستودع 
كبي��ر لألس��لحة ومقت��ل ١٣ م��ن 

داعش". 
وتاب��ع البي��ان، "كما مت اس��تهداف 
وك��ر وجتم��ع لداعش ف��ي عنه حي 
الشيشان أدى الى مقتل العشرات 
من داعش بينهم ث��الث قيادات من 
جنس��يات مختلفة"، الفت��اً إلى أن 
"ضربة جوية ملضافة تس��تخدمها 
ما تسمى كتيبة الصحراء أدت الى 

مقتل ١١ وجرح آخرين".

انطالق مناورات تركية
قرب احلدود مع العراق

اجلي��ش  "يق��وم  املص��در  وأض��اف 
التركي منذ أسبوع بإرسال تعزيزات 
عس��كرية م��ن مدين��ة إصالحي��ة 
التابعة لوالية عنتاب جنوب ش��رق 
تركيا إلى مدينة كيليس استعدادا 
لنشرها على احلدود املقابلة ملدينة 

عفرين".
الس��لطات  أن  املص��در  وأك��د 
التركي��ة قد أعلن��ت منطقة أوجنو 
بين��ار الواقعة في مدين��ة كيليس 
"منطق��ًة أمني��ًة خاص��ة"، كم��ا 
منعت املواطنني من االقتراب منها، 
إذ يجري حش��د قوات عسكرية في 

تلك املنطقة العسكرية احملظورة.
ورداً عل��ى س��ؤال حول م��ا إذا كان 
اجليش التركي يعت��زم الدخول إلى 
مدينة عفرين أو أي مدينة س��ورية 
أخرى، ق��ال املصدر "إّن املس��ؤولني 
األتراك ال يخفون نيتهم الدخول إلى 
سوريا، إذ يقولون بأنهم سيدخلون 

عفرين".
من جانب��ه، قال جن��دي تركي على 
احل��دود الس��ورية إن اجليش التركي 
يحش��د قواته العس��كرية وآلياته 

منذ ثالثة أيام في مدينة الريحانية 
مبحافظ��ة لواء إس��كندرون احملاذية 

ملدينة إدلب السورية.
وقال اجلندي رداً على سؤال حول ما 
إذا كان اجليش التركي ينوي الدخول 
إلى س��وريا: "لهذا السبب نحشد 

قواتنا على احلدود".

مقاتالت عراقية تقصف ستة 
مواقع لـ"داعش" في منطقة 
امليادين داخل األراضي السورية

"احلكومت��ني  أن  املص��در  وأض��اف 
س��تركزان في الفت��رة املقبلة على 
املناطق احلدودية مع انحس��ار نفوذ 

داعش في الدولتني".
داخ��ل  اجلوي��ة  الغ��ارات  وبش��أن 
األراضي الس��ورية، ق��ال مصدر في 
وزارة الدف��اع العراقية، إن احلكومة 
العراقية ش��نت الغارات بالتنسيق 

مع سوريا.
وأضاف أن بغداد ودمش��ق تنسقان 
مث��ل ه��ذه العملي��ات م��ن خ��الل 
تعق��د  الت��ي  الرباعي��ة  اللجن��ة 
اجتماع��ات دورية في بغداد. وأش��ار 
املص��در، ال��ذي طل��ب ع��دم نش��ر 
اس��مه ألنه غير مخ��ول بالتصريح 
لإلعالم، إلى أن احلكومتني ستركزان 
ف��ي الفت��رة املقبلة عل��ى املناطق 
احلدودية مع انحسار نفوذ "داعش" 

في الدولتني.
العراقي��ة  احلكوم��ة  وتس��تعد 
الس��تعادة آخ��ر جي��وب للتنظيم 
في ش��مالي وغرب��ي الب��الد. وتعد 
الغارات العراقية داخل س��وريا، هي 
الثاني��ة من نوعها، من��ذ بدء احلرب 
ض��د "داع��ش". وأعلنت بغ��داد في 
شباط املاضي عن شن غارات جوية 
على مدينت��ي البوكمال واحلصيبة 

السوريتني.

تتمات ص1

    
بغداد – زينب الحسني: 

تعان��ي اغل��ب مناط��ق العاصمة 
ب��غداد من ش��حة مياه الش��رب، 
اذ يس��تمر انقط��اع املاء عن بعض 
املنازل لعدة أيام، وبرغم التطمينات 
التي يقدمها املسؤولون بحديثهم 
ع��ن تنفي��ذ مش��اريع املي��اه إال أن 
املواطن��ني م��ا زال��وا يعان��ون م��ن 
ش��حة املياه ويأمل��ون وصوله إلى 

منازلهم.
فف��ي فصل الصي��ف دائماً تتجدد 
أزمة ش��حة املي��اه وتعود املأس��اة 
لتضي��ف هماً آخر لهموم س��كان 
بغ��داد، وحينما يص��ل األمر الى ان 
يستغيث األطفال من العطش فال 
يجدون املاء، وعندما تتكرر مشاهد 
االطفال والنسوة في بعض املناطق 
وهم يحمل��ون األوان��ي ويقطعون 
املس��افات بحثاً عن امل��اء، ال ميكن 
ألحد ان يتجاهل هذه املعاناة التي 

ظلت لسنوات طويلة بال حلول.
وتعاني بغ��داد خصوصاً " املناطق 
الطرفي��ة " من ش��حة كبيرة في 
املاء الصالح للش��رب وخاصة في 
مناطق الرصافة بسبب عدم وجود 
مشروع لتصفية املياه فيها، وايضاً 

بعض املناطق في الكرخ.  
واك��د مواطن��ون ف��ي حديث لهم 
انه��م يعانون م��ن انقط��اع املياه 
ألي��ام ع��دة ويس��هرون اللي��ل من 
اجل الظف��ر بخزان م��اء من خالل 
تشغيل مضخة كهربائية واحياناً 
يضطرون لشراء املاء من احلوضيات 
اذ يصل سعر اخلزان الواحد الى 15 
أل��ف دينار مم��ا يرهق كاهل االس��ر 

الفقيرة. 
مطالبني احلكومات احمللية واجلهات 
املس��ؤولة التدخ��ل وايج��اد حلول 
س��ريعة له��ذه املش��كلة وتنفيذ 
مشاريع استراتيجية تسد احلاجة 
املتزايدة على املاء خصوصاً في هذا 

الفصل.
املواط��ن كرمي عبد احلس��ن قال: ان 

انقطاع املياه في بغداد ليس باألمر 
اجلديد خاصة في االحياء الطرفية 
الواقعة على اجلانب الش��رقي من 
نهر دجل��ة التي أهملت ف��ي أثناء 
حك��م النظ��ام البائد، لك��ن االن 
بعض املناطق م��ن غرب العاصمة 
ذي االغلبي��ة الس��نية يعاني ايضاً 

من نقص امدادات املياه. 
ويضيف عبد احلس��ن: ان السكان 
في بع��ض مناطق الك��رخ يعانون 
من انقطاع املاء عن منازلهم نحو 
أربعة أيام وانهم يضطرون لش��راء 
زجاجات مياه الش��رب وهو ما ميثل 
تكلفة اضافية ال ميكن للكثير من 

العراقي��ني الذين يتقاض��ون اجوراً 
زهيدة حتملها.

ام��ا املواطن موس��ى حس��ني قال: 
اعيش مع خمس��ة أشقاء. عندما 
تأت��ي املي��اه نقف صًف��ا واحداً في 
انتظ��ار االس��تحمام، "انه��ا حياة 
بائس��ة لكن علينا بالصبر" وعلى 
يس��اعد  ان  الس��كان  الس��كان 
ان  فيج��ب  البع��ض،  بعضه��م 

نتقاسم املياه مع اجليران.
وتقول منى صاح��ب، أحيانا ًنبقى 
ثالث��ة او أربع��ة أيام م��ن دون مياه 
بسبب االنقطاع الذي يحدث فيها 
، مضيفة ان "املياه تعد أحد ابسط 

حقوقن��ا ولك��ن دائما هن��اك أزمة 
فيها فمتى نعيش حياة طبيعية.

ه��ذا وتناول��ت بع��ض الصفحات 
ف��ي مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
نقل معان��اة املواطنني في املناطق 
وعرض��ت  بغ��داد  ف��ي  الطرفي��ة 
بعض املشكالت التي يعاني منها 

السكان واهمها نقص املياه.
من جانبها نفت أمانة بغداد االنباء 
بش��أن تقلي��ل ضخ امل��اء الصافي 
ملناط��ق الكمالي��ة واملعامل وحي 

النصر.
وذكر بيان لألمانة " الصباح اجلديد 
" تلقت نس��خة منه: ان "دائرة ماء 

بغ��داد تعمل على جتهي��ز مناطق 
ش��رقي القناة من مش��روع خزاني 
البلدي��ات  مبنطق��ة   ]R7 ,R14[
بطاقة تصل الى نحو تس��عة آالف 
م3 ف��ي الس��اعة خلدم��ة مناطق 
بغداد اجلديدة والكمالية والعبيدي 
وخدمة مناطق قاطع بلدية الصدر 

االولى بالطاقة نفسها".
واضاف ان "الدائرة املذكورة اكملت 
مد خطوط نقل املاء الصافي بطول 
يصل الى 14 كم من مش��روع ماء 
املعامل  الرصافة خلدمة منطقتي 

وحي النصر".
واوض��ح البي��ان، أن "كمي��ات املاء 

اجملهزة للمواطنني تكون بحس��ب 
االنتاجي��ة  والطاق��ة  الضغ��وط 
للمش��اريع وه��ي متس��اوية ف��ي 
جمي��ع املناطق ب��ال اس��تثناء الى 
جانب املتابعة املس��تمرة من قبل 
الدوائر البلدية ملنع حدوث الكسور 
والنض��وح ف��ي انابيب نق��ل املياه 
ومعاجل��ة املش��كالت الت��ي حتدث 

بشكل عاجل".
وأهابت أمانة بغداد بوسائل اإلعالم 
اعتماد الدقة واملوضوعية في تناول 
اإلخبار واس��تقائها م��ن مصادرها 
الرس��مية املوثق��ة واالبتع��اد عن 

اإلشاعات واملعلومات املضللة.

في فصل الصيف دائمًا 
تتجدد أزمة شحة المياه 
وتعود المأساة لتضيف 
همًا آخر لهموم سكان 
بغداد، وحينما يصل األمر 
الى ان يستغيث األطفال 
من العطش فال يجدون 
الماء، وعندما تتكرر 
مشاهد االطفال والنسوة 
في بعض المناطق 
وهم يحملون األواني 
ويقطعون المسافات بحثًا 
عن الماء، ال يمكن ألحد 
ان يتجاهل هذه المعاناة 
التي ظلت لسنوات طويلة 
بال حلول

بعض األحياء في بغداد تعاني من شحة املياه

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف  

شحة المياه تزيد من متاعب المواطنين في بغداد
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نعمة كاظم *
حتت ش��عار قول الرسول الكرمي )ص 
( خيرك��م من تعلم الق��رآن وعلمه 
اختتمت في العاصمة بغداد الدورة 
ال���50 من ت��اوة آيات الذك��ر املبني 
القرآنية التي شارك فيها عدد كبير 
من شباب جانب الرصافة للعاصمة 
تلق��ى فيها الطلبة أح��كام التاوة 

والتجويد والبياض والسواد .
وب��دأ االحتفاء بقراءة آيات من الذكر 
احلكي��م بعده��ا تناوب املش��اركون 
بقراءة ماتيس��ر من اآلي��ات القرآنية 
الديني��ة  واالبته��االت  واالناش��يد 
باص��وات ش��جيه بحضور الش��يخ  
حامت كرمي املكنى ) أبو زهراء الدراجي 
( املدير واملش��رف الع��ام على الدورة 
ون��ور عل��ي ام��ام وخطي��ب جام��ع 
األمام احلس��ني )ع ( في منطقة حي 
الس��فير وجم��ع غفير م��ن األهالي 

وذوي الطلبة .
وفي خت��ام ال��دورة مت من��ح اجلميع 
الش��هادات التقديري��ة ، ومن اجلدير 

بالذكر ان جميع الدورات أقيمت في 
حرم حس��ينية س��يد الوصيني في 
منطقة االورفلي حيث ش��ارك فيها 
عدد من شباب املناطق اجملاورة منها 
مدينة الصدر والعبيدي والشماعية 
والكف��اءات واملعام��ل واألمني وحي 
والبلدي��ات ، ويبق��ى التمي��ز في فن 

التجوي��د وإتق��ان اللغ��ة العربي��ة 
للقرآن الكرمي للعراق عن بقية الدول 
العربية ناب��ع من تاريخ��ه احلضاري 
املعروف حيث تتلمذ العديد من جنوم 
القراء العرب في املدرسة العراقية. 

*إعالم الدورة

بغداد - الصباح الجديد: 
العامة لاتصاالت  الشركة  أعلنت 
والبن��ى التحتي��ة ع��ن ب��دء اطاق 
تسويق اخلطوط الهاتفية الضوئية 

اجلدي��دة اخلاص��ة بش��بكة النفاذ 
الضوئي في محافظة واس��ط وقد 
باشرت ش��ركة افق السماء احدى 
شركاء ش��ركة االتصاالت وباسناد 

ذات  االقس��ام  قب��ل  م��ن  مباش��ر 
العاقة في مديرية اتصاالت واسط 
بنص��ب وجتهي��ز خط��وط ش��بكة 

النفاذ الضوئي مبدينة الكوت.

إطالق تجهيز ونصب الخطوط الهاتفية الضوئية في واسط 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تمراراً منا لتقدمي خدمات أوسع 
لزبائننا واهتمام��اً باملواطنني الكرام 
مت افتت��اح ف��رع للمص��رف العراق��ي 
للتجارة ال� 24 ف��ي مول بابلون الذي 

يقع في منطقة املنصور .
وق��د مت افتت��اح الف��رع رس��مياً بعد 
مراس��م قص الشريط التقليدي من 
قبل الس��يدة ابتسام الزركاني ممثلة 
عن السيد مهدي العاق االمني العام 
جملل��س الوزراء ، الس��يد ولي��د عيدي 
مستش��ار البنك املرك��زي العراقي ، 
بحض��ور كل من معاون��ي مدير عام 
املص��رف العراق��ي للتج��ارة ، ومدراء 
عامني وممثلي رابطة املصارف العراقية 
وش��خصيات جتارية ومستثمرين من 

عماء املصرف .
وذكر مدير املص��رف العراقي للتجارة 
فيصل الهيمص بهذا اخلصوص » بأن 
املصرف يعمل دوما بشكل بْناء لِدعم 
كل م��ا يس��هم ف��ي بن��اء االقتصاد 
العراق��ي وان فرعنا اجلديد هو لتقدمي 
افض��ل اخلدم��ات للمواطنني بالوقت 
املناس��ب له��م ، حيث يفت��ح الفرع 
من الساعة العاش��رة صباحاً وحتى 
العاشرة مس��اء ، كذلك يوم السبت 
يفت��ح م��ن العاش��رة صباح��ا حتى 
الثالث��ة بعد الظه��ر ، ويحتوي ايضا 

على ميزة االي��داع الليلي والتي متكن 
املواطن من االي��داع واجراء العمليات 

املصرفية على مدى 24 ساعة .
كم��ا يعد فرعن��ا هو ثاني ف��رع على 
مستوى العاصمة بغداد يقدم خدمة 
جمار الجناز العملي��ات املصرفية من 
دون انتظ��ار وتفضي��ل زبونه��ا مبن��ح 
%0.5 عل��ى اس��عار الفائ��دة للودائع 
الثابتة على االس��عار املعلنة وكذلك 
من��ح بطاق��ة جم��ار والت��ي يحصل 
فيها على خصومات لبعض شركات 
اخلطوط اجلوي��ة، والفنادق، واملطاعم 
في مدينة البصرة احلبيبة، و احلصول 
على )تذكرت��ني ربع س��نوية لعروض 
مس��رحية و دور الس��ينما ( ، كذلك 

يت��م منح بطاق��ة االولوي��ة العاملية 
والتي تس��مح حلامله��ا دخول جميع 
صاالت الش��رف في معظم املطارات 
العاملية، وميزات اخرى ، وبذلك نكون 
اول مصرف حكوم��ي يقدم اخلدمات 
بصورة مستمرة ومميزة للزبائن الكرام. 
وان املص��رف العراق��ي للتجارة ميتلك 
24 فرع��اً على مس��توى العراق يقدم 
اخلدم��ات املصرفي��ة املتنوعة جلميع 
العم��اء و بذل��ك نس��عى لتدعي��م 
خدماتن��ا املصرفية ف��ي جميع انحاء 
العراق ، لتك��ون خدماته نقطة حتول 
مهم��ة في مج��ال العم��ل املصرفي 
يقدمه��ا لعمائ��ه من الش��ركات و 

االفراد و املؤسسات احلكومية.

رئيس جامعة العراق في البصرة لـ«الصباح الجديد«:

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

قال الدكتور عبدالهادي احلساني 
رئيس جامعة العراق في البصرة 
: ان جامعتن��ا عب��ر مناهجه��ا 
الدراس��ية وانفتاحه��ا العلمي 
املس��تجدات  أح��دث  تواك��ب 
تخصصه��ا  عب��ر  العلمي��ة 
الدراس��ي لتضع أم��ام طلبتها 
كل جديد يس��هم في أعدادهم 

بالشكل الذي نريده لهم.
وقال احلس��اني انن��ا نعمل على 
وف��ق منه��اج علم��ي دقيق مع 
اليوم��ي بتطبيق االيزو  تفاعلنا 
الذي هو نظام اجلودة في ش��تى 
اجلامعة  ف��ي  مج��االت عملن��ا 
وليس ف��ي األدارة فقط وامنا في 
واألم��ان على  والصحة  البيئ��ة 
خط��ى التعليم الصحيح  وغير 
ذل��ك مما يحق��ق لن��ا النجاحات 
املرجوة ، مشيرا الى إن جامعتنا 
بحك��م عاقاتها م��ع اجلامعات 
وعاقاتها  وانفتاحها  العراقي��ة 
مع اجلامع��ات العاملية الرصينة 
اردن��ا جلامع��ة الع��راق أن يكون 
لنا خضوعن��ا لرقابة عاملية من 
خال مؤسسات عاملية معتمدة 
ف��ي مج��ال تقيي��م اجلامع��ات 
علميا واداري��ا وبحثيا لتصنيف 
اجلامع��ات  ضم��ن  جامعتن��ا 

املرموقة والرصينة .
وأض��اف رئي��س جامع��ة العراق 
قائ��ا لقد استبش��رنا خيرا في 
ج��و االمتح��ان التنافس��ي في 
جامعة النهرين وان االمتحانات 
افضل  الع��ام  التنافس��ية هذا 
من السابق ومن ناحية البحوث 
املعتمدة في مسابقات البحوث 
العلمية حصلت جامعتنا على 
املرتب��ة األول��ى عل��ى اجلامعات 
بالطلبة  وس��نحتفي  العراقية 
الذين فازوا ببحوثهم تش��جيعا 

لتواصلهم .

أقسام علمية جديدة
واكد احلساني ان البنية التحتية 
واخملتبرات كلها متطورة وجديدة 
ضمن تخصصات اجلامعة وهناك 
احلوكم��ة االلكترونية وتطورها 
عندن��ا كم��ا ش��رعنا بتطوي��ر 
مناهجنا في اجلامعة مع انشاء 
مختب��رات جديدة ووس��عنا في 
الطاقة االس��تيعابية ونس��عى 
ايض��ا لفت��ح اقس��ام جدي��دة 
املوافقة  وننتظ��ر  الكادر  لوجود 
جامعتن��ا  لش��مول  الوزاري��ة 
لتكون  اجلديدة  باألس��تحداثات 
اجلدي��دة  اش��راقاتها  للبص��رة 

والعل��م  للمعرف��ة  كمدين��ة 
والتط��ور االبداعي كما هي عبر 

التاريخ .
للتدري��ب  بالنس��بة  ام��ا  وق��ال 
الصيفي فقد قمنا بتدريب طلبة 
جامعتن��ا حت��ت اش��راف ش��ركة 
متخصص��ة في مجال االتصاالت 
بعال��م  تكنلوجي��ا  وتدريبه��م 
ش��بكات االتصاالت عب��ر االقمار 
الضوئ��ي  والقابل��و  الصناعي��ة 
وداخ��ل الش��ركات ومت اختبارهم 
وحاس��بنا طلبتن��ا عل��ى احلضور 
للتدري��ب والتطبي��ق ومنحناهم 
اس��تحقاقهم  الدرجات حس��ب 
وكل ذل��ك م��ن أج��ل تعريفه��م 

ميداني��ا وعمليا مبا درس��وا نظريا 
وفي مختبرات اجلامعة .  

نسهم بإعداد جيل مسلح 
بالعلم واملعرفة

واوضح إننا نسعى ملواكبة أحدث 
التطورات واملس��تجدات العلمية 
العاملي��ة ووضعها بني أيدي طلبة 
جامعتن��ا م��ن خ��ال اس��اتذتنا 
املبدع��ني وبش��تى األختصاصات 
به��ا  تتعام��ل  الت��ي  الدراس��ية 
اجلامعة وهي قس��م الهندس��ة 
املدنية وقسم هندسة األتصاالت 
وقسم هندسة احلاسبات وقسم 
وقسم  احلاسبات  تقنية  هندسة 

العل��وم السياس��ية علم��ا ب��أن 
مجلس اجلامعة ومن��ذ فترة وفي 
عدة اجتماعات ناقش كل اجلوانب 
الت��ي تخ��ص ش��ؤون الطلب��ة و 
الشؤون العلمية وكذلك اجلوانب 
االداري��ة واتخذ الق��رارات الازمة 
التي تدع��م العملية الدراس��ية 
للعام الدراسي اجلديد وشدد على 
ضرورة ادخال تغييرات جديدة في 
مج��ال تعزيز العملية الدراس��ية 
بإتب��اع االس��اليب احلديث��ة التي 
تس��تخدم في اجلامعات العاملية 
ماأمك��ن  وتطبي��ق  الرصين��ة 
تطبيق��ه في جامعتن��ا من خال 
ووض��ع  التدري��س  آلي��ة  تطوي��ر 

ضواب��ط جديدة لأللت��زام بها من 
قبل الطلبة لتحقيق عام دراسي 
مكلل مبس��يرة علمية نع��ّد بها 
واملعرفة  بالعل��م  جيا مس��لحا 
خلدمة العراق الغالي واملس��اهمة 
بتق��دمي اخلدم��ة الت��ي يحتاجها 
الوطن م��ن ابنائ��ه اخلريجني بعد 
ان تك��ون جامعتن��ا ق��د حققت 
له��م املس��توى العلم��ي األمثل 
ونفخ��ر ب��أن خريجينا ومن��ذ أول 
دورة تخرج��ت وحت��ى اآلن له��م 
املتمي��ز  العلم��ي  حضوره��م 
كموظف��ني بأختصاصاته��م في 
دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع 

اخلاص.

نسعى لمواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية في العالم 

الحساني: إننا 
نعمل على وفق 

منهاج علمي 
دقيق مع تفاعلنا 

اليومي بتطبيق 
اآليزو الذي هو 

نظام الجودة في 
شتى مجاالت 

عملنا في الجامعة 
وليس في اإلدارة 

فقط

رئيس جامعة العراق يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

معهد البصرة للسياحة 
والفندقة يعلن ضوابط 

القبول للعام الجديد

صحة الرصافة تنّفذ 
حملًة لمكافحة 

القوارض في النهروان

خطة طوارئ تزامنًا 
مع انطالق عمليات 
تحرير غربي األنبار

البصرة - هند العبود: 
اعل��ن معهد البصرة للس��ياحة والفندقة عن 
البدء بفتح باب القبول خلرجي طلبة الدراس��ة 
املتوس��طة والراغبني بالتس��جيل ف��ي املعهد 

للعام الدراسي اجلديد 2018-2017 .
وب��ني مدي��ر املعهد ف��ي البصرة هيث��م صبري 
عب��اس ف��ي تصري��ح ل�«الصب��اح اجلدي��د« ان 
ضوابط القب��ول تتضمن ان اليقل املعدل العام 
للطال��ب على %60 وان يكون حاصا على درجة 

%60 في مادة اللغة االجنليزية حتديدا.
واكد مدير املعهد ان من شروط القبول ان ال يزيد 
عمر الطالب املتقدم للتس��جيل على 20 عاما 
وان يكون ناجحا من الصف الثالث متوس��ط او 

راسبا لعام واحد في الصف الرابع االعدادي.
جدي��ر بالذكر ان معه��د الس��ياحة والفندقة 
في البصرة يضم 4 اقس��ام هي انتاج االطعمة 
والتدبي��ر  والضياف��ة  االس��تقبال  وقس��م 

الفندقي. 

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت ف��رق ش��عبة الس��يطرة عل��ى األم��راض 
االنتقالية التابعة الى دائرة صحة الرصافة حملة 

ملكافحة القوارض في منطقة النهروان .
 وق��ال الدكتور بش��ار عبد اللطيف مدير قس��م 
الصح��ة العام��ة ان الدائ��رة عمل��ت وم��ن خال 
الفرق اخلاصة مبكافحة نواقل االمراض في شعبة 
الس��يطرة عل��ى االم��راض االنتقالي��ة بحم��ات 
مس��تمرة في جانب الرصافة وتقوم حاليا بحملة 
ملكافح��ة الق��وارض مبنطقة النه��روان  في أجراء 
حملة مكثفة ملكافحة القوارض ومت توزيع الطعوم 
الس��مية وكذل��ك تعفي��ر جح��ور الق��وارض في 
املنطقة .  واوضح مدير القسم ان هذه االجراءات 
التي تستخدمها شعبة السيطرة على االمراض 
االنتقالي��ة ه��ي للحد وتقلي��ل احلد من انتش��ار 
القوارض الس��يما ان  كل اثنني م��ن القارض تولد 
في الس��نة م��ن 500-600 ، فضا ع��ن وجود بيئة 
غير جيدة من خال تكدس النفايات وقدم شبكة 
اجملاري التي تسهم في انتشار القارض  وغيرها من 

االسباب التي تصعب السيطرة عليها . 

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجيه من وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حسني تنفذ دائرة صحة االنبار خطة طوارئ 
صحية الس��ناد مقاتل��ي قواتنا االمنية واحلش��د 
الشعبي تزامنا مع انطاق عمليات حترير املنطقة 

الغربية في االنبار
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م وزارة الصح��ة 
الدكتور س��يف البدر ان الوزي��رة اكدت على دعم 
واس��ناد قواتنا االمنية واحلشد الش��عبي املبارك 
بكل االمكاني��ات املتاحة لتحقي��ق النصر وحترير 

ارض العراق من دنس عصابات داعش االرهابية.
وبح��ث مدير عام دائرة صح��ة االنبار الدكتور عبد 
الستار كاظم العيساوي في اجتماع طارئ  مبدراء 
االقس��ام والش��عب ذات العاق��ة تنفي��ذ اخلطة 
الطبي��ة الطارئة ضم��ن عمليات حتري��ر املنطقة 
الغربي��ة وبحضور الدكتور جم��ال بداع علي مدير 
قس��م االمور الفنية ود.ابتهال خضر العاني مدير 
قسم الصيدلة ود.معن يونس العاني مدير قسم 
العملي��ات وط��ب الطوارئ والدكتور فتاح رش��يد 
مخلف مدير قطاع الرم��ادي االول وممثل عن مدير 
قس��م التخطيط ومدير شعبة االسعاف الفوري 
وبع��ض م��دراء الش��عب ذات العاقة في قس��م 

العمليات الطبية .
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بغداد - زينب الحسني:

وضعت دائرة صحة بغداد الرصافة 
خطة ملناس��بة حلول شهر محرم 
احل��رام، في حني أكد مدير عام دائرة 
صحة الرصافة عل��ى اهمية اجراء 
ومتابعة الوافدين م��ن خال اجراء 
بالوافدي��ن  اخلاص��ة  الفحوص��ات 

والسيما فحص العوز املناعي.
وق��ال مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
/ الرصاف��ة الدكت��ور عب��د الغن��ي 
س��عدون الس��اعدي خال اجتماع 
أهمي��ة  تكم��ن  اإلدارة  مجل��س 
الصحي��ة  املؤسس��ات  اس��تعداد 
له��ذه املناس��بة م��ن خ��ال توفير 
باألدوي��ة  اخلاص��ة  املتطلب��ات  كل 
واملس��تلزمات الطبي��ة وعلى مدار 
أيام ش��هر مح��رم احلرام، الس��يما 

االيام العشرة االولى من الشهر.
وتابع الساعدي ان من االستعدادات 
املهمة نشر سيارات االسعاف قرب 
املواكب واحلسينيات، وكذلك توفير 
ارصد كافية من قناني الدم وتهيئة 
صاالت الطوارئ والعمليات وتواجد 

التخصص��ات،  بش��تى  األطب��اء 
مشددا على إن تأخذ الفرق الرقابية 
دورها في متابع��ة األغذية وكذلك 
اخ��ذ عين��ات م��ن املي��اه وفحصه، 
فضاً ع��ن قيام الصح��ة العامة / 
شعبة تعزيز الصحة في بث رسائل 
التوعي��ة حول الس��امة الغذائية 
واإلمراض االنتقالي��ة ، الفنا إلى إن 
مركز الدائرة س��يقوم بعمل زيارات 
إلى املؤسس��ات الصحي��ة ملتابعة 
عمله��ا ورص��د املعوق��ات لغ��رض 

تافيها.
من جانب أخر أك��د مدير عام دائرة 
صحة بغداد / الرصافة على اهمية 
اجراء ومتابع��ة الوافدين من خال 
اجراء الفحوصات اخلاصة بالوافدين 

والسيما فحص العوز املناعي. 
وبني مدير ع��ام الدائرة خال الزيارة 
التي قام بها الى شعبة السيطرة 
عل��ى االيدز اهمية تق��دمي اخلدمات 
الطبي��ة والصحية واجراء ومتابعة 
الرص��د في اكتش��اف احل��االت من 
اج��ل االرتقاء باخلدمة، مش��يرا الى 
التأكي��د على فحوص��ات املقبلني 

على الزواج. 

على صعيد متصل ش��دد الدكتور 
عبد الغني سعدون الساعدي على 
اهمية التدري��ب والتطوير من اجل 
الوصول الى االهداف التي تس��عى 

صحة الرصافة الى حتقيقها. 
ولفت الساعدي خال اجتماع الذي 
عقده مع شعبة التدريب والتطوير 
عل��ى ض��رورة ان تكون هن��اك رؤية 

للعاملني في هذا اجملال تختلف عن 
االخرين، فضاً ع��ن التميز العلمي 
من اجل حتس��ني وتطوي��ر العاملني 
ف��ي اجمل��االت الطبي��ة والصحي��ة 

واالدارية. 
واكد الساعدي على اهمية مراجعة 
املناهج من قب��ل املتخصصني في 
التمري��ض  لإلعدادي��ات  التدري��ب 
والتأكيد  العال��ي  الصحة  ومعهد 
عل��ى التدري��ب امليدان��ي وتنمي��ة 
املهارات البشرية واالدارية والطبية 
وكذلك اهمية مهارات االتصال مع 

املريض. 
وأضاف، اننا نس��عى ال��ى ان يكون 
العاملني ف��ي هذا اجمل��ال متميزون 
ف��ي االداء واملهم��ة الت��ي هي على 
عاتقه��م ألنها كبيرة جًدا بس��بب 
احتياجات العامل��ني الى املزيد من 
التدري��ب والتطوير لغ��رض االرتقاء 
باألداء ، مؤكدا على ضرورة ان تكون 
هناك خطط منطقي��ة في مجال 
التدري��ب قابلة الى التطبيق وليس 

خطط عشوائية. 
م��ن جه��ة أخ��رى أكد الس��اعدي 
على دعم مناطق النهروان واملدائن 
واملناط��ق الطرفي��ة االخ��رى بكل 
والصحي��ة  الطبي��ة  االمكاني��ات 

واالدارية.
 ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع مجلس 

االدارة وال��ذي مت تكلي��ف الدكت��ور 
عباس الدهلكي بإدارة قطاع املدائن 
والدكت��ورة وس��ن الش��مري بإدارة 
قط��اع النهروان وب��ني اهمية دعم 
ه��ذه املناط��ق واملناط��ق الطرفية 
االخ��رى وب��كل االمكاني��ات املادية 
والبشرية من اجل االرتقاء باخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة ، مش��يرا الى 
اهمية ان تكون ل��دى ادارة القطاع 
الواقع البيئي ومعرفة اهم األمراض 
االنتقالية لغرض العمل والتنسيق 
م��ع الدائ��رة او مع اجملال��س احمللية 

لغرض االرتقاء باخلدمة. 
واوع��ز ال��ى الدكتور محم��د جهاد 
مدي��ر قس��م التخطي��ط بدع��م 
منطق��ة النهروان واالطراف بأطباء 
واطباء اسنان وماكات صحية من 
اجل تقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
والصحية الى االهالي ،  موعزاً الى 
مدير قسم الصحة العامة الدكتور 
بش��ار عب��د اللطي��ف باس��تمرار 
باملتس��ربني  اخلاص��ة  باحلم��ات 
املتنقلة  العيادات  واس��تمرار عمل 
م��ن اجل تق��دمي اخلدم��ات الطبية 

والصحية الى اهالي املنطقة. 

تقرير

صحة الرصافة تعلن خطتها لمتابعة الوافدين في محرم الحرام
لدعم المناطق الطرفية بكل اإلمكانيات المتاحة

جانب من اجتماع وضع اخلطة األمنية لشهر محرم احلرام

حفل افتتاح فرع املصرف العراقي للتجارة في املنصورجانب من حفل تخرج طلبة دورة أحكام التالوة والتجويد

افتتاح الفرع الـ 24 للمصرفتخّرج الدورة الـ 50 في تالوة وتجويد القرآن الكريم 
 العراقي للتجارة TBI في بابلون مول



حامد عبد النبي* 
أعلن��ت دائ��رة األعمار الهندس��ي 
األعم��ار  وزارة  تش��كيالت  إح��دى 
العامة عن  واإلس��كان والبلدي��ات 
أشرفها الهندس��ي ملشروع تأهيل 
محطة أبقار جبل��ة في محافظة 

بابل.
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة األعمار 
الهندس��ي وكالة املهندسة أحالم 
س��عيد ج��واد ان الدائ��رة وقع��ت 
عق��دا بقيم��ة )12( ملي��ون دين��ار 
م��ع هيئة اس��تثمار باب��ل من اجل 
اإلش��راف الهندس��ي على مشروع 
أبق��ار جبلة ف��ي محافظ��ة بابل ، 
مبينة ان املش��روع هو لصالح دائرة 
وزارة  الزراعي��ة ف��ي  االس��تثمارات 
الزراع��ة وهو سيس��هم في تنمية 

الثروة احليوانية في البالد.
وأضافت مديرة عام الدائرة ان كلفة 
املشروع االستثماري لهذا املشروع 
يبلغ أكثر من مليون��ي دوالر وينفذ 
على مساحة )210( دومنات ، مشيرة 
أن املش��روع يتكون من حظائر عدد 
األربعة منه��ا ثالثة مغلقة وواحدة 
مفتوحة أضاف��ة إلى مخزن أعالف 
التصدي��ر ومحطة تصفية  وبناية 

املي��اه ومخ��ازن متفرق��ة صغي��رة 
أمام كل حظيرة وس��قيفة مولدة 

وسقيفة سيارات.
وأشارت مديرة عام الدائرة ان الدائرة 
تقوم حاليا من خالل دائرة مهندس 
مقيم باالش��راف الهندس��ي على 
خمسة مش��اريع أستثمارية أخرى 
وهي مش��روع أرض بابل الس��كني 
ومحط��ة وق��ود الني��ل ومش��روع 
معرض الس��يارات ومشروع أنشاء 
عم��ارة جتاري��ة ومش��روع تش��ييد 

موقف س��يارات متع��دد الطوابق.
فض��ال ع��ن اش��رافها الهندس��ي 
ملش��روعي معمل تصلي��ح أآلليات 
وهم��ا  باب��ل  ش��رطة  ومديري��ة 
متوقفان عن العمل حاليا بس��بب 
قلة الس��يولة املالي��ة ، مؤكدة ان 
الدائرة تسعى حاليا باحلصول على 
عق��ود جديدة م��ن خ��الل صندوق 

أعادة أعمار املناطق احملررة .

*إعالم الدائرة    
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بغداد - الصباح الجديد: 

لتجارة  العام��ة  الش��ركة  أعلن��ت 
احلبوب ف��ي وزارة التجارة عن وصول 
15 ش��احنة محملة بالرز االميركي 

الى فرعها في محافظة بابل .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيث��م اخلش��الي ان ش��احنات من 
الرز االميركي املس��تورد وصلت من 
مين��اء ام قص��ر الى مخازن س��ايلو 
احللة ف��ي محافظة باب��ل لتوزيعه 
ضمن مفردات البطاقة التموينية ، 
مضيفاً ان املالكات الفنية في الفرع 
باش��رت بتفريغ حمولة الشاحنات 
ف��ي مس��قفات ال��رز بع��د اكمال 
الفحص اخملتبري , مبينا بان الكمية 
اخملصصة لفرع بابل وحس��ب خطة 

التوزيع تبلغ 2500 طن من املادة 
من جانب اخر اش��ار اخلشالي خالل 

ترؤس��ه اجللس��ة الثالثون الجتماع 
اللجن��ة العلي��ا للتس��ويق بان��ه مت 
توجي��ه االقس��ام ذات العالق��ة في 
التقني��ات  باس��تخدام  الش��ركة 
التكنولوجي��ة في جمي��ع مفاصل 
عمل الشركة ، مش��يراً الى ضرورة 
التكنولوجية  التقني��ة  اس��تخدام 
لتجاوز الس��لبيات في العمل وقيام 
االقس��ام ذات العالق��ة بتق��دمي كل 
ماه��و مناس��ب قب��ل بدء املوس��م 
ال��ى  اضاف��ة  املقب��ل  التس��ويقي 
التأكي��د بأهمية هذه املنظومة في 
حماي��ة املوظف��ن وامل��ال العام من 

التجاوز واالختراق . 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العامة لتجارة احلبوب عن اس��تمرار 
عمليات مناقل��ة احلنطة احمللية بن 
مواق��ع الش��ركة وحس��ب اخلط��ة 

احملددة من قبل االدارة العامة . 
واوضح مدير عام الشركة املهندس 

هيث��م جميل اخلش��الي ان��ه نظراً 
قررت ش��ركته  العم��ل  ملتطلب��ات 
مناقل��ة كمي��ة 25 ال��ف ط��ن من 
احلنطة احمللية املسوقة هذا املوسم 
الى فرع الشركة في البصرة لتأمن 
خزي��ن حنط��ة للمطاح��ن وتعزي��ز 
رصي��د الفرع م��ن احلنط��ة وبلغت 
الكميات الت��ي مت مناقلتها 11 الف 
طن وبواس��طة اس��طول شاحنات 

الوزارة .
واض��اف املدي��ر العام ان��ه مت كذلك 
مناقل��ة كميات م��ن احلنطة احمللية 
م��ن س��ايلو كرك��وك ال��ى مواق��ع 
وس��ايلوات بغ��داد حي��ث مت مناقلة 
)14( الف��ا و510 اطن��ان الى س��ايلو 
التاج��ي و)11( الف��ا و752 طن��ا الى 
س��ايلو الدورة و)13( الفا و987 طنا 

الى سايلو الرصافة .
الى ذلك اش��ار اخلش��الي الى جتهيز 
س��ايلو العطيفية بالرز االرغواياني 

والفيتنام��ي ل��وكالء التموي��ن في 
مف��ردات  ضم��ن  لتوزيع��ه  بغ��داد 

البطاقة التموينية .  
م��ن جانبها اعلنت الش��ركة العامة 
لتصنيع احلبوب في وزارة التجارة عن 
قيام جلنة رقابية مشتركة تابعة لفرع 
تصنيع احلبوب في كركوك زيارة لعدد 
من املطاح��ن العاملة ف��ي احملافظة 
والتوزي��ع  االنت��اج  عملي��ة  ملتابع��ة 
واالطالع على نوعية الطحن املنتج .

واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
طه ياس��ن عباس بانه مت خالل الزيارة 
س��حب مناذج من احلبوب املستعملة 
املنت��ج الغراض  والطحن  بالطح��ن 
الفح��ص اخملتب��ري اضافة ال��ى اجراء 
النوعية  وح��دة اخلب��ازة والس��يطرة 
جت��ارب اخلب��ازة في مختب��ر الفرع من 
النم��اذج املس��حوبة الج��راء فحص 
اخلبازة وكانت جميع النتائج مطابقة 

للمواصفات املطلوبة .

وصول 15 شاحنًة محملًة بالرز األميركي إلى سايلو بابل  
تقرير

التجارة تواصل مناقلة الحنطة المحلية لتأمين الخزين للمطاحن 

مناقلة احلنطة احمللية لتأمني اخلزين للمطاحن

مبنى دائرة اإلعمار الهندسي

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للحديد 
والصلب التابعة لوزارة الصناعة 
واملعادن متمثلة مبالكاتها الفنية 
تفكي��ك  اكم��ال  والهندس��ية 
افران ومعدات مصنعي الصلب 
املش��مولة  وخدماتها  والدرفلة 
املتعاقد عليها  التأهيل  بأعمال 
 ) UB  HOLDING( م��ع ش��ركة
التركي��ة بطاق��ة انتاجية تصل 
الى نحو )500( الف طن س��نويا 

ومدة اجناز 20 شهرا«.
وقال مدير عام الش��ركة عباس 
حيال لكن ف��ي تصريح للمركز 
االعالم��ي  في الوزارة  بأن تنفيذ 
العم��ل ب��دء بع��د  ص��دور قرار 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء 
والذي حصل��ت مبوجبه املوافقة 
عل��ى املضي في عق��دي تنفيذ 
وتأهيل معامل الشركة العامة 
للحديد والصلب مع ش��ركة  )  

UB  HOLDING ( التركية .
واضاف املدير الع��ام ان املالكات 
الفني��ة باش��رت بتفكيك افران 
الصل��ب  مصنع��ي  ومع��دات 
ه��ذه  اجن��زت  فق��د  والدرفل��ة 
املالكات تفكيك الفرنن الثالث 
والرابع وماكنة الصب في مصنع 
%100 كذلك  وبنس��بة  الصلب 
مت تفكيك فرن أعادة التس��خن 
60 طن��ا ف��ي مصن��ع الدرفل��ة 
وخ��ط  اخلفيف��ة املس��ؤول عن 
انتاج شيش التسليح واخلطوط 
امللحقة به بنس��ية %100 فيما 
اكمل��ت دائرة اخلدم��ات التابعة 
محط��ة  تفكي��ك  للش��ركة 
التبريد  ابراج  األوكسجن وهدم 

بشكل كامل .
وأوض��ح املدير الع��ام بأنه وبعد 
تلك��ؤ وتعطي��ل العق��د املوقع 
التركي��ة طيلة  الش��ركة  م��ع 
اربعة س��نوات حيث وج��ه وزير 
الصناع��ة واملع��ادن وبعد لقائه 
املباش��ر م��ع ممثل��ي الش��ركة 

التركية املس��تثمرة بتش��كيل 
جلنة وزارية بهذا املوضوع اوصت 
ب��أن املش��روع يلب��ي ج��زء م��ن 
حاج��ة البلد من منتجات حديد 
التس��ليح واملقاط��ع احلديدي��ة 
العمل��ة  وتوفي��ر  املتوس��طة 
الصعب��ة للبل��د ويس��هم في 
العراقي فضال  االقتص��اد  تعزيز 
عن حتويل الش��ركة من خاسرة 
الى رابحة تستطيع تأمن رواتب 

منتسبيها.
على صعيد متصل استعرضت 
للفح��ص  العام��ة  الش��ركة 
والتأهي��ل الهندس��ي التابع��ة 
واملع��ادن  الصناع��ة  ل��وزارة 

لصال��ح  اخلدمي��ة  انش��طتها 
القطاعن والعام واخلاص.

وق��ال املهن��دس عص��ام كاظم 
جب��ارة مدي��ر عام الش��ركة في 
تصريح ملرك��ز االعالم والعالقات 
العام��ة في الوزارة ان الش��ركة 
لديها عدة اقس��ام منها قسم 
يقوم  الذي  االنش��ائية  اخملتبرات 
والتي  االنش��ائية  املواد  بفحص 
منه��ا ان��واع املع��ادن واالنابيب 
واحلديدي��ة  البالس��تيكية 
واملقاطع الت��ي تأتي من اجلهات 
املستفيدة من القطاعن العام 
واخل��اص ملعرف��ة م��دى قوته��ا 
الطبيعية  للظروف  ومقاومتها 

وان  والت��آكل  االنهي��ار  م��ن 
عملية الفح��ص تتم على وفق 
املواصف��ات الوطني��ة والدولية, 
وقس��م مدرس��ة اللحام ويقوم 
هو االخ��ر بفت��ح دورات تدريبية 
ملالكات الدولة بتعلم فن اللحام 
ومبختلف  اس��تعماالته  وط��رق 

املعادن.
واشار مدير عام الشركة الى ان 
املت��درب مينح ش��هادة معتمدة 
ملمارسة مهنة اللحام في جميع 
القطاع��ات ، مبديا اس��تعداده 
لتدري��ب جمي��ع الراغب��ن م��ن  
القطاع��ات  االخرى بتعلم هذه 
املهنة وهناك اس��تجابة كبيرة 

من وزارتي النفط والكهرباء بزج 
مالكاتهم في هذه الدورات ، كما 
ان قس��م املصاعد ال��ذي ميتلك 
خطوط��ا انتاجية النت��اج قطع 
غيار جلميع  املصاعد اضافة الى 
القسم الهندسي وقسم اجلودة 
، الفت��اً الى ان الش��ركة تهدف 
الى االسهام في دعم االقتصاد 
الوطن��ي ف��ي اجمل��ال الصناعي 
م��ن خالل تق��دمي االستش��ارات 
الهندس��ية والدع��م العلم��ي 
والتقن��ي للقطاع��ات اخملتلف��ة 
وتنفيذ التدريب التخصصي في 
كل ما يتعلق باعمال الش��ركة 
ومنح الشهادات وتبادل اخلبرات 

واملعرف��ة الفنية م��ع اجلامعات 
واملعاهد وتنمية املوارد البشرية 
ملالك الش��ركة من خ��الل توفير 
تدريبية جلميع املستويات  فرص 
وبشتى الوسائل املمكنة لغرض 

تقدمي افضل اخلدمات.
العام��ة  الش��ركة  ان  يذك��ر 
للفحص والتأهيل الهندس��ي ) 
للصناعات  املتخص��ص  املعهد 
تأسست  س��ابقاً(  الهندس��ية 
مطلع سبعينيات القرن املاضي 
وتضم  مالكات هندسية وفنية 
متخصصة مدربة بعناية داخل 
وخارج العراق ويتمتعون بخبرات 

رفيعة املستوى في هذا اجملال.  

طاقتهما اإلنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا 

إنجاز أعمال تفكيك معدات وأفران مصنعي الصلب والدرفلة 
»الحجامي« يقود حملة 
تطوعية لتأهيل أحد 

المراكز الصحية 

تطوير مشاريع لزيادة 
ضخ المياه الصالحة 
للشرب في البصرة  

الصحة تتابع الوافدين 
بإجراء الفحوصات 

الخاصة بالعوز المناعي 

إعالم الصحة 
ق��اد مدير عام دائ��رة صحة بغداد الك��رخ الدكتور 
جاس��ب لطيف احلجامي أعمال الترميم والتأهيل 
لقط��اع  التاب��ع  اجلزائ��ري  بش��ير  صح��ي  ملرك��ز 
الكاظمي��ة للرعاي��ة الصحية االولي��ة في مدينة 

شعلة الصدرين .
وقال املدير العام ان هذه احلملة تأتي ضمن سلسلة 
اعمال مماثلة العادة الترمي��م والتأهيل لبعض من 
املؤسس��ات الصحي��ة التابع��ة للدائرة وبش��كل 
تطوعي وجهود ذاتية الدامة املركز الصحي ، حيث 
تضمن��ت احلملة اع��ادة تأهيل ش��بكات وخطوط 
الص��رف الصحي ومعاجلة الرطوب��ة وصبغ اجلدران 
واصالح االس��طح لبناي��ة املركز خدم��ة للصالح 

العام .
كما ش��ارك ف��ي هذه احلمل��ة معاون املدي��ر العام 
للشؤون الفنية وعدد من مدراء االقسام منهم  مدير 
قس��م الصحة العامة ومدير القس��م الهندسي 
ومدير قطاع الكاظمية ومدير املركز الصحي وعدد 
من موظف��ي الدائرة اميانا منهم بال��روح الوطنية 

لتقدمي افضل اخلدمات للمواطنن. 

بغداد - الصباح الجديد:
أك���د الوكي��ل الفن��ي ل��وزارة االعمار واالس��كان 
والبلديات واالش��غال العامة رئيس جلنة ازمة املياه 
في البصرة املهندس جابر عبد خاجي احلس��اني،أن 
اللجنة اوف����ت بالتزاماته�ا واس��تطاعت توفي�ر 

امل�اء الصالح للش�رب ملواطني احملافظة .
وقال الوكيل الفني ان اللجنة تعمل اآلن على اعداد 
مقترح��ات جدي��دة وتقدميها جمللس ال��وزراء بهدف 
تطوير مش��اريع املاء في البصرة ريثما يتم االنتهاء 
من اكمال املش��اريع التي يج��ري تنفيذها االن في 
احملافظ��ة ، مؤك��دا ان اللجن��ة اوف��ت بالتزاماتها 
وجنحت بتوفير املياه الصاحلة للش��رب في املناطق 

التي شهدت ازمة في املياه الصاحلة للشرب .
واضاف الوكيل ان املش��اريع التي يج��ري تنفيذها 
تس��ير عل��ى وفق اخملط��ط له��ا وهي تنف��ذ بدقة 
املعني���ة  باجله���ات  مهيب��ا   ، عالي��ة  ومهني��ة 
االستم�رار مبراقب�ة قن�اة البدع�ة وع�دم التج�اوز 
عليه�ا لضمان استمرار العمل في تلك املشاريع .

يذك�ر ان مجلس ال��وزراء خصص ملي�ار دين�ار الى 
مديري�ة م�اء البصرة ملعاجلة املشكالت االني�ة في 
مش����اريع املي�اه الصاحلة للش�رب ، بهدف زي�ادة 

الكمي�ات  اجمله�زة للمواطنن .

بغداد - الصباح الجديد:
اكد الدكت��ور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير 
ع��ام دائرة صحة بغداد / الرصاف��ة  على اهمية اجراء 
ومتابعة الوافدين من خالل اجراء الفحوصات اخلاصة 

بالوافدين والسيما فحص العوز املناعي . 
واوض��ح الدكتور الس��اعدي خ��الل الزي��ارة التي قام 
بها الى ش��عبة الس��يطرة على االي��دز اهمية تقدمي 
اخلدمات الطبية والصحية واجراء ومتابعة الرصد في 
اكتش��اف احلاالت من اجل االرتقاء باخلدمة منوها الى 

التأكيد فحوصات املقبلن على الزواج. 
كم��ا اجرى مدير عام الدائرة جول��ة في وحدات املركز 
، مبدي��ا توجيهاته��ا فضال ع��ن اس��تماعه الى اهم 
املش��اكل واملعوقات التي تعيق العمل من اجل حلها 
وتذليلها على صعيد متصل اوعز الدكتور الساعدي 
إس��راع بفتح وح��دات الوالدة ف��ي املراك��ز الصحية 
الطرفي��ة من اجل تقدمي اخلدم��ات اخلاصة في مجال 
الوالدة في ه��ذه املناطق ، مبينا ان الدائرة تعمل على 
فتح وحدات والدة  وخصوصا بعد الدوام الرسمي  وان 
تك��ون هذه الوحدات قريبة او مع وحدات الطوارئ في 
املراك��ز الصحية الطرفية التي فيه��ا صاالت طوارئ  

لغرض تقدمي اخلدمات الطبية والصحية املثالية .

باشرت المالكات 
الفنية في الشركة 
بتفكيك الفرنين 
الثالث والرابع 
ومعدات مصنعي 
الصلب والدرفلة 
وماكنة الصب 
في مصنع الصلب 
وبنسبة 100 %

الشركة العامة للحديد والصلب

نعمة كاظم *
 بالتعاون مع رئيس مجلس عشائر 
قض��اء الدجي��ل وبحض��ور مديرية 
ش��رطة الدجي��ل العمي��د رأف��ت 
الزبي��دي وعلي س��كوت الياس��ري 
العشائري  التنس��يق  مدير مكتب 
ل��وزارة  ف��ي الش��رطة اجملتمعي��ة 
الداخلية والش��يخ حسن ابراهيم 
عش��ائر  مجل��س  رئي��س  احلم��زة 
الدجيل وعدد من الشيوخ العموم 
من شتى العش��ائر وكذلك وجهاء 
املنطق��ة عق��د مكتب التنس��يق 
الش��رطة  ملديري��ة  العش��ائري 
اجملتمعية مؤمترا عشائريا مبحافظة 

صالح الدين  .
وف��ي بداية املؤمتر مت التعريف بعمل 
الش��رطة اجملتمعية ومالها من دور 
فعال في اجملتم��ع اذ يواصل مكتب 
التنس��يق العش��ائري م��ع جميع 
العش��ائر ف��ي احملافظ��ات جمي��ع 
نق��ل معاناه اهال��ي احملافظات الى 
املس��ؤولن والتأكي��د عل��ى رفض 
االطالقات النارية العش��وائية التي 
تلحق االذى باملواطنن ومحاس��بة 

اخملالف .
كما ج��رى التأكي��د عل��ى االلتزام 
باحت��رام القانون وتس��ليم املذنب 
الق��وات  ودع��م   ٥ القض��اء،  ال��ى 

األمنية التواصل معهم في جميع 
مناس��باتهم، ونبذ الطائفية بكل 
أشكالها ومحاسبة كل من يشير 
اليه��ا، وتوعي��ه وتثقيف الش��باب 
على ح��ب وطنه��م والدف��اع عنه 
من اي خطر مح��دق والتحضيرات 
ال��ى املرحلة املقبلة بع��د ان حررت 
املناطق من تنظيم داعش االرهابي 
م��ع  بالتع��اون  األهال��ي  وطمأن��ة 

القوات االمنية.
االجتماع��ات  عل��ى  املؤمت��ر  واك��د 
الدوري��ة وعقد املنتديات ملناقش��ه 
املشاكل التي حتدث وحلها، وضرورة 

عوده النازحن الى مناطقهم . 

وف��ي خت��ام املؤمت��ر اش��اد العميد 
الزبيدي بال��دور الريادي الذي يلعبه 
سكوت الياسري واهتمامه الواسع 
بحل اخلالفات العش��ائرية التي قد 
حتدث ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات بن 
احلن واآلخر متمنيا له التوفيق في 

عمله املضني والشاق .
من جانبهم ثمن ش��يوخ العشائر 
مكتب التنس��يق العش��ائري على 
هذا املؤمتر جلمع العش��ائر وتوحيد 
بزي��ارات  طالب��ون  كم��ا  الكلم��ة 
مس��تمرة وعقد مثل هذه املؤمترات 
مس��تقبال مل��ا لها م��ن أهمية في 

تعزيز العالقات العشائرية.

مكتب التنسيق العشائري للشرطة 
اإلعمار الهندسي يشرف على تأهيل المجتمعية يعقد مؤتمرًا في صالح الدين

محطة أبقار جبلة في بابل

بهدف تنمية الثروة الحيوانية في البالد



األمم المتحدة ـ رويترز:

يواج��ه االتفاق النووي ال��ذي توصلت 
إليه إيران والق��وى العاملية عام 2015 
امتحان��ا عس��يرا ف��ي األمم املتح��دة 
ه��ذا األس��بوع إذ يح��اول األوروبي��ون 
إقن��اع إدارة الرئي��س األمريكي دونالد 
ترام��ب املتش��ككة باحلف��اظ علي��ه 
بينما تضغط إس��رائيل من أجل زيادة 

الضغوط على خصمها اإلقليمي.
ويتع��ن عل��ى ترام��ب اتخاذ ق��رار قد 
يعص��ف باالتف��اق بحل��ول منتصف 

تشرين األول.
وك��رر ترام��ب اخلمي��س املاض��ي رأيه 
السابق بأن إيران تنتهك »روح« االتفاق 
ال��ذي حصلت طه��ران مبقتضاه على 
تخفيف أعب��اء العقوب��ات املفروضة 
برنامجه��ا  تقيي��د  مقاب��ل  عليه��ا 

النووي.
وقد وصف ترام��ب اجلمهوري االتفاق، 
ال��ذي مت التوص��ل إلي��ه ف��ي عه��د 
س��لفه الدميقراطي باراك أوباما، بأنه 
»أس��وأ اتفاق مت التف��اوض عليه على 

اإلطالق«.
وأث��ارت إمكاني��ة تبرؤ واش��نطن من 
االتف��اق قلق بع��ض حلف��اء الواليات 
املتح��دة الرئيس��ين الذين س��اعدوا 
في التفاوض علي��ه وخاصة في وقت 
يواج��ه فيه العالم أزم��ة نووية أخرى 
تتمث��ل ف��ي برامج كوريا الش��مالية 

النووية والصاروخية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير شارك في 

عملية التفاوض التي اس��تغرقت 18 
شهرا وأدت إلى االتفاق »كلنا نشارك 
قلقه��ا بخصوص  املتحدة  الوالي��ات 
دور إي��ران ف��ي زعزعة االس��تقرار في 
املنطق��ة لكنن��ا جنازف بفق��دان كل 

شيء بخلط األمور«.
ويتعن على ترامب أن يبت في تشرين 
ب��أن  سيش��هد  كان  إذا  فيم��ا  األول 
إيران ملتزمة باالتفاق املعروف باس��م 
»خطة العمل املش��تركة الشاملة« 
وإذا لم يشهد بذلك فأمام الكوجنرس 
60 يوم��ا للبت فيما إذا كان س��يعيد 
فرض العقوبات التي رُفعت مبقتضى 

االتفاق.
وقال الزعيم اإليران��ي األعلى آية اهلل 
علي خامنئي امس االول إن بالده سترد 
ردا قوي��ا على أي »خطوة خاطئة« من 
جانب واش��نطن فيما يخص االتفاق 

النووي.
والتق��ى ترام��ب ام��س االثن��ن على 
هام��ش اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
برئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامن 
نتنياه��و ثم م��ع الرئيس الفرنس��ي 
إميانوي��ل ماك��رون الذي يش��ارك مثل 
ترام��ب للم��رة األول��ى ف��ي التجمع 

السنوي لقادة دول العالم.
فقد ق��ال نتنياهو ف��ي األرجنتن يوم 
الثالثاء املاضي أثناء جولة في أميركا 
الالتينية »موقفن��ا صريح. هذا اتفاق 

وبيل. فإما إصالحه أو إلغاؤه«.
إن��ه  إس��رائيليون  مس��ؤولون  وق��ال 
إزاء م��ا تصف��ه  س��ينقل مخاوف��ه 
إسرائيل بأنه حتصن طهران العسكري 

املتنامي في س��وريا ودورها فيما بعد 
احلرب األهلية فيها.

وقال املس��ؤولون إن التغيي��رات التي 
تريدها إس��رائيل في االتف��اق النووي 
تتضم��ن إطال��ة أمد جتمي��د برنامج 
إيران النووي الذي يبلغ عش��ر سنوات 
أو حت��ى إضف��اء صفة ال��دوام عليه 
وتدمي��ر أجهزة الطرد املركزي بدال من 

وقف نشاطها بشكل مؤقت.

* فرنسا ال ترى بديال
تفاوض��ت على االتفاق س��ت دول هي 
الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا وأملانيا 
وروس��يا والصن وفرنس��ا. وستعقد 
الدول الس��ت اجتماعا مع إيران على 

املستوى الوزاري يوم األربعاء املقبل.
وكان��ت باريس قد انتهجت سياس��ة 
م��ن أكث��ر السياس��ات تش��ددا جتاه 
لكنه��ا  املفاوض��ات  خ��الل  طه��ران 

سارعت إلى إعادة العالقات التجارية 
معها وق��ال ماكرون مرارا إنه ال يوجد 
املس��ؤولون  ويق��ول  لالتف��اق.  بدي��ل 
الفرنس��يون إن إيران ملتزمة باالتفاق 
وإنه حت��ى إذا أعلنت الوكالة الدولية 
للطاق��ة الذرية، الت��ي تضمن تنفيذ 
االتف��اق، خ��الف ذل��ك فإن ثم��ة آلية 

قائمة إلعادة فرض العقوبات.
إن  فرنس��يون  دبلوماس��يون  وق��ال 

ماك��رون سيس��عى لتحذي��ر ترامب 
من إضعاف االتف��اق أو إلغائه قائال إن 
ذلك لن يش��عل الوض��ع في املنطقة 
فحسب بل يردع كوريا الشمالية عن 

التفاوض على برنامجها النووي.
وكان ماكرون حاز على ثناء ترامب أثناء 
اس��تضافته في مت��وز املاضي حلضور 

احتفاالت فرنسا بيوم الباستيل.
وأض��اف الدبلوماس��يون أن ذل��ك من 
ش��أنه أيضا أن يؤذن ببداي��ة النهاية 
ملعاه��دة حظر االنتش��ار النووي التي 
أصبحت س��ارية املفع��ول عام 1970 
بهدف احليلولة دون انتش��ار األسلحة 

النووية وتكنولوجيا السالح.
رفي��ع  فرنس��ي  دبلوماس��ي  وق��ال 
»بوس��عنا على ال��دوام إيجاد ترتيبات 
قانونية جلعل األمر يبدو وكأن االتفاق 
مازال قائما لك��ن إذا لم تعد الواليات 
املتحدة تدعمه سياس��يا فالواقع أنه 
سيصبح في خطر جسيم وسيكون 

تنفيذه في غاية الصعوبة«.

* انقسام القوى العاملية
جادل وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
تيلرس��ون ف��ي 15 أيل��ول ب��أن عل��ى 
اعتباره��ا  ف��ي  تأخ��ذ  أن  واش��نطن 
التهديد الكامل ال��ذي تقول إن إيران 
تش��كله علي الش��رق األوسط عند 
جت��اه  اجلدي��دة  سياس��تها  صياغ��ة 

طهران.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن 
االتف��اق النووي حتق��ق بفضل عوامل 
م��ن أهمها أن��ه ليس مرتبط��ا بكل 

الش��كاوى األخرى التي لدى الواليات 
املتحدة من إيران.

وقال مصدر رئاسي فرنسي إن ماكرون 
س��يجتمع مع الرئيس اإليراني حسن 
روحان��ي فور انتهاء لقائ��ه مع ترامب 
إلبالغ��ه بأنه يج��ب على طه��ران أن 
تلعب دورها في عدم إذكاء نار الغضب 
األميركي مبا متارس��ه من أنشطة في 

سوريا ولبنان واليمن.
وفي ض��وء هذا اخلالف ب��ن األوروبين 
وإدارة ترامب يقول املسؤولون اإليرانيون 
إن أمامهم فرصة لتحقيق انقس��ام 
في صف��وف مجموعة خمس��ة زائد 
واح��د الت��ي تفاوض��ت عل��ى االتفاق 

النووي معها.
وقال مس��ؤول إيران��ي كبير من الذين 
ش��اركوا في املفاوض��ات النووية إنه 
يعتق��د أن األعض��اء األوروبي��ن ف��ي 
اجملموع��ة لي��س لديه��م ني��ة إتب��اع 
سياس��ة ترامب املعادية عداء صريحا 

جتاه إيران.
وأضاف »هم عقالء. أنظر إلى املنطقة. 
أزمة ف��ي كل مكان. م��ن العراق إلى 
لبنان. إيران شريك إقليمي يعول عليه 
بالنسبة ألوروبا. ليست شريكا جتاريا 

فحسب بل شريكا سياسيا أيضا«.
وقال الدبلوماس��ي »الق��وى األوروبية 
التزمت باالتف��اق. والوكال��ة الدولية 
للطاق��ة الذرية أك��دت م��رارا التزام 
إي��ران باالتفاق. أما إص��رار ترامب على 
سياسته املعادية جتاه إيران فسيعمق 
الفج��وة بن دول مجموعة اخلمس��ة 

زائد واحد«. 
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واشنطن ـ أ ب ف :
تشهد مدينة س��انت لويس األميركية توترا بعد 
تبرئة ش��رطي قتل أميركيا من أص��ول إفريقية، 
بق��رار قضائي أدى إل��ى تظاه��رات وأعمال عنف 
تس��ببت بإلغاء حفل��ن موس��يقين في عطلة 

نهاية األسبوع.
وأكدت الش��رطة احمللية توقيف 9 أشخاص على 
األق��ل واس��تجواب 30 آخرين اجلمع��ة، بعد قيام 
أش��خاص الس��بت املاض��ي، بتحطي��م واجهات 

احملالت عقب تظاهرة سلمية.
وقال حاكم ميسوري إريك غرايتنز: »رمى مجرمون 
السبت املاضي احلجارة وكسروا واجهات محالت، 
أعتق��دوا أن��ه باإلم��كان فعل ذل��ك واإلفالت من 
العقاب، لكنهم أخطأوا، الشرطة ألقت القبض 

عليهم ووضعتهم في السجن«.
وأعل��ن املتظاه��رون الذين دان��وا التعامل معهم 
بعنصرية، نيتهم قطع الطرق والقيام بتجمعات 
عدة أيام احتجاجا على قرار تبرئة الشرطي الذي 

صدر يوم اجلمعة املاضي.

كوااللمبورـ وكاالت :
نقلت وس��ائل إعالم اليوم عن مسؤول في أجهزة 
األمن املاليزي��ة، أن مقاتلن محلي��ن على عالقة 
بتنظي��م »داعش« يتوجهون إل��ى ميامنار، بذريعة 

حماية مصالح املسلمن من أقلية الروهينغا.
ونقلت صحيفة »New Straits Times« عن أيوب 
خ��ان ميدي��ن، مس��اعد رئيس ش��رطة مكافحة 
اإلرهاب في ماليزيا أن متطرفي »داعش« يستغلون 

عامل الروهينغا لتجنيد عناصر جديدة.
ولفت املس��ؤول األمني إلى أن »ميامنار قريبة جدا 
من ماليزيا أكثر مما هي عليه سوريا وحتى مناطق 

جنوب الفلبن«.
وأض��اف أيضا في ه��ذا الس��ياق أن »الوضع حول 
أقلية الروهينغا حتدي��دا أصبح للمتطرفن هدفا 

ذا أولوية ل�)اجلهاد(«.
ورج��ح نائ��ب رئي��س ش��رطة مكافح��ة اإلرهاب 
استنادا إلى معلومات ميدانية تواجد مقاتلن من 

إندونيسيا أيضا في غرب ميامنار.

نيويورك ـ رويترز:
ش��هدت مدينة نيويورك ام��س االثنن مؤمتران عن 
العالقة بن »أميركا والعالم اإلسالمي«، أحدهما 
برعاي��ة قطري��ة واآلخر برعاي��ة ال��دول املقاطعة 
لقطر، عل��ى هامش اجتماع��ات اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
ونظمت »رابطة العالم اإلسالمي«، التي تتخذ من 
السعودية مقرا لها، مؤمتر »التواصل احلضاري بن 
الواليات املتحدة والعالم اإلس��المي«، وشارك فيه 
450 عاملا ومفكرا ميثلون 56 دولة وكبرى املؤسسات 
الفكرية والثقافية اإلسالمية واألمريكية، حسب 

»وكالة األنباء السعودية« الرسمية.
وقال األمن العام لرابطة العالم اإلسالمي الشيخ 
الس��عودي محمد ب��ن عبدالكرمي العيس��ى خالل 
املؤمتر إن »التواصل احلضاري بن العالم اإلس��المي 
والواليات املتحدة له تاريخ ممتد في التبادل والتعاون 

اإلنساني واملعرفي واالقتصادي والسياسي«.

شغب في سانت لويس 
األميركية احتجاجا
 على تبرئة شرطي

مقاتلون من ماليزيا 
مرتبطون بـ«داعش« 
يتوجهون إلى ميانمار!

مؤتمران في نيويورك 
أحدهما قطري وآخر
للدول المقاطعة

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعل��ن رئي��س االركان االميركي 
املتح��دة  الوالي��ات  ان  االح��د 
وروسيا اجرتا مشاورات للحفاظ 
عل��ى منطقة »خف��ض التوتر« 
في وادي الفرات في سوريا حيث 
ينفذ جيش��ا البلدي��ن عمليات 
ضد تنظيم الدولة االس��المية، 
وذل��ك بع��د ح��ادث نس��ب الى 
روس��يا،  فيم��ا أعلن��ت فصائل 
»درع الفرات«، التابعة ل�«اجليش 
السوري احلر«، جاهزيتها للتوجه 
إل��ى إدل��ب وط��رد »هيئ��ة حترير 
الش��ام« منها في نهاية أيلول/

سبتمبر اجلاري.
دانف��ورد  ج��و  اجلن��رال  وق��ال 
لصحافي��ن ف��ي طائ��رة تقل��ه 
م��ن تيران��ا حي��ث ش��ارك ف��ي 
االطلسي  اجتماع حللف شمال 
»حتدث��ت ال��ى اجلن��رال )فاليري( 
االركان  )رئي��س  غيراس��يموف 
الروس��ي( السبت املاضي« فيما 
تش��اور وزير اخلارجي��ة االميركي 
ريكس تيلرسون في هذا الصدد 
الروس��ي س��يرغي  م��ع نظيره 

الفروف.
س��وريا  »ق��وات  واتهم��ت 
تدعمها  الت��ي  الدميوقراطي��ة« 
املاض��ي  الس��بت  واش��نطن، 
بقص��ف  الروس��ي  الطي��ران 
مقاتل��ن تابعن لها في ش��رق 
سوريا، االمر الذي نفته موسكو 
في حن اك��ده التحالف الدولي 

ضد اجلهادين بقيادة واشنطن.
الروس  »ينف��ذ  دانف��ورد  واضاف 
عملية ف��ي دير ال��زور، وقالوا ان 
مقاتل��ن من تنظيم داعش فروا 
من دير الزور وانتقلوا الى ش��رق 
نهر الف��رات. فطاردوهم ش��رق 
الف��رات مس��تخدمن مقاتالت 
والنظ��ام  الروس��ية  للق��وات 
انه��م  اك��دوا  لق��د  الس��وري. 
الفرات،  )منطقة( شرق  قصفوا 

الضرب��ات  ه��ذه  بع��ض  لك��ن 
واصابت  قريب��ة  طاولت مناطق 
قوات س��وريا الدميوقراطية التي 

ندعمها«.
واوض��ح »انن��ا اجرين��ا اتصاالت 
على كل املستويات العادة جعل 
الف��رات منطقة خف��ض توتر«، 
مبديا اس��فه لهذا احلادث الذي 
يشكل »فشال« ملساعي خفض 

التوتر.
ويش��هد الشرق الس��وري راهنا 
لط��رد  منفصل��ن  هجوم��ن 
تنظي��م الدولة االس��المية من 
دير الزور. فاجليش السوري بدعم 
من موس��كو يركز عملياته في 
مدينة دي��ر الزور نفس��ها فيما 

تقاتل قوات سوريا الدميوقراطية 
في ش��رق احملافظة بأسناد جوي 
من التحالف. واقر رئيس االركان 
االميركي ب��ان »الوضع في هذه 
املنطقة بالغ التعقيد«، معتبرا 
ان »خفض التوتر حاليا هو اكثر 
صعوب��ة مم��ا كان قب��ل بضع��ة 
اش��هر. لذا، نبذل جهودا حثيثة 
إلعادة احياء اطار خفض التوتر«. 
لكن��ه ل��م يوض��ح م��ا اذا كان 
اجلانب الروس��ي اعلن التزامات، 
مالحظا ان��ه »لم تتم تس��وية 

كل املشاكل«.
باملقاب��ل أعلن��ت فصائ��ل »درع 
ل�«اجلي��ش  التابع��ة  الف��رات«، 
السوري احلر«، جاهزيتها للتوجه 

إل��ى إدل��ب وط��رد »هيئ��ة حترير 
الش��ام« منها ف��ي نهاية أيلول 

اجلاري.
للفرق��ة  الع��ام  القائ��د  وق��ال 
التاس��عة أب��و ج��الل إن 3 آالف 
عنصر من »اجليش احلر« يتأهبون 
لدخ��ول إدل��ب وري��ف حلب مع 
أنقرة  وواصلت  الترك��ي.  اجليش 
إرس��ال تعزيزات عس��كرية إلى 
احلدود مع س��ورية، لليوم الرابع 
على التوالي، بالتزامن مع تثبيت 
منطقة خفض التوتر في إدلب، 
وس��ط تس��ريبات ع��ن عملية 

عسكرية وشيكة.
النظامي��ة  الق��وات  وحقق��ت 
الروس��ي  بالطي��ران  مدعوم��ة 

تقدماً ف��ي معارك دير الزور أمام 
»داع��ش«. ونقلت وكال��ة األنباء 
الروسية »إنترفاكس« عن مصدر 
النظامي��ة  الق��وات  أن  مطل��ع 
قطع��ت خط اإلمداد الرئيس��ي 
ل�«داع��ش« ف��ي دير ال��زور، بعد 
السيطرة على حي اجلفرة على 
الضف��ة الغربية لنه��ر الفرات. 
البواب��ة  اجلف��رة  ح��ي  ويعتب��ر 
الغربية،  املدينة  اجلنوبية ألحياء 
وصوالً إلى مدينة موحسن على 

الضفة الغربية للفرات.
وأكدت فصائل من »اجليش احلر«، 
منضوي��ة ف��ي غرف��ة عمليات 
حل��ب  بري��ف  الف��رات«  »درع 
اس��تعدادها لعملية إدلب، التي 

دخل��ت مناط��ق خف��ض التوتر 
األس��بوع املاض��ي بع��د اتف��اق 
روسيا  الراعية آلس��تانة،  الدول 
وإيران وتركيا، على نش��ر عناصر 
من قواتها هن��اك. وقال الناطق 
الرس��مي باسم »لواء الشمال« 
أبو الف��اروق إن أعداداً كبيرة من 
الفرات«  »درع  عناص��ر فصائ��ل 
ينتظ��رون الذه��اب إل��ى إدل��ب، 
كان��ت  الفصائ��ل  أن  موضح��اً 
تت��م اس��تعداداتها من��ذ فترة 
ش��مال حلب وش��رقها، حتسباً 
ألي معرك��ة مرتقبة، لكن وبعد 
مخرجات آستانة حّددت الوجهة 
األول��ى إلى إدل��ب، موضحاً أنها 

تنتظر ساعة الصفر.

مشاورات أميركية روسية للحفاظ على منطقة »خفض التوتر« 

القّوات السورية تسيطر على 
ضاحية الجفرة الحيوية في دير الزور

حققت القوات 
النظامية مدعومة 
بالطيران الروسي 
تقدمًا في معارك دير 
الزور أمام »داعش«. 
ونقلت وكالة األنباء 
الروسية »إنترفاكس« 
عن مصدر مطلع أن 
القوات النظامية قطعت 
خط اإلمداد الرئيسي 
لـ«داعش« في دير 
الزور

مشاورات اميركية روسية خلفض التوتر في سوريا

تقـرير
طهران تتوعد واشنطن برد حازم

االتفاق النووي اإليراني يواجه امتحانا صعبا في األمم المتحدة
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توافد زعماء العالم الى نيويورك

نيويورك ـ أ ب ف:
ط��ل الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب للم��رة األول��ى ف��ي األمم 
املتح��دة ام��س االثن��ن حي��ث 
يلقي خطابا يتناول فيه مسألة 
إص��الح املنظم��ة الدولي��ة، مع 
انطالق أسبوع من الدبلوماسية 
املكثف��ة يهيم��ن علي��ه القلق 
وايران  بش��أن كوريا الش��مالية 

وبورما.
وقدم ترامب، الذي سبق ووصف 
املنظمة الدولية ب�«ناد« يسمح 
والتح��دث  »بااللتق��اء  للن��اس 
وقضاء وقت ممتع«، رؤيته بش��أن 

كيفية حتسن أداء األمم املتحدة، 
قبل يوم على أول خطاب له أمام 

اجلمعية العامة.
وحضر نحو 130 زعيما من حول 
العال��م االجتم��اع إال أن جميع 
األنظ��ار وترك��زت عل��ى ترام��ب 
ال��ذي أثارت اجندت��ه حتت عنوان 
»أمي��ركا أوال« مخ��اوف احللفاء 

واألعداء على حد سواء.
وهددت الواليات املتحدة، الداعم 
املتح��دة،  ل��ألمم  األه��م  املال��ي 
بخف��ض متويلها بش��كل كبير، 
وهو ما ح��ذر منه األم��ن العام 
انطوني��و غوتيريش مش��يرا إلى 

أنه سيخلق »مشكلة غير قابلة 
للحل« بالنسبة للمنظمة.

ويلتقي غوتيريش، الذي يضغط 
من أج��ل إص��الح البيروقراطية 
التي تعاني منه��ا األمم املتحدة، 
الت��ي  اثن��اء املناس��بة  خطاب��ا 
س��يوقع الق��ادة خالله��ا عل��ى 

تعهد لدعم اإلصالح.
وتعاملت فرنس��ا وروس��يا ببرود 
مع املب��ادرة األميركي��ة إلصالح 
املنظم��ة، وس��ط مخ��اوف من 
أن اإلدارة األميركي��ة ترك��ز على 
خفض النفقات أكثر من حتسن 

أداء األمم املتحدة.

الوالي��ات  مندوب��ة  وش��كلت 
املتح��دة نيك��ي هايل��ي احمل��رك 
الرئيس��ي القتط��اع 600 مليون 
دوالر ه��ذا الع��ام م��ن ميزاني��ة 
املتح��دة حلف��ظ  األمم  عملي��ات 

السالم.
وأش��ارت هايلي اجلمعة املاضية 
 120 م��ن  أكث��ر  دع��م  أن  إل��ى 
الذي  دولة لإلع��الن السياس��ي 
صاغته واش��نطن بشأن إصالح 
األمم املتحدة يش��كل »رقما غير 
متوق��ع« يظهر أن هن��اك دعما 
ل�«حزمة إصالح ضخمة« بقيادة 

غوتيريش.

االثن��ن  ام��س  ترام��ب  وج��ري 
محادث��ات مع نظيره الفرنس��ي 
الذي س��يلقي  اميانويل ماكرون، 
أم��ام  كذل��ك  األول  خطاب��ه 
اجلمعي��ة العامة الثالث��اء، ومع 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامن 

نتانياهو.
ويتوقع أن يتطرق كل من ماكرون 
ونتانياهو إلى مس��تقبل االتفاق 
الن��ووي املب��رم مع اي��ران، حيث 
الفرنسي بقوة  الرئيس  سيدعو 
البقائ��ه حي��ا فيما س��يضغط 
رئيس الوزراء االسرائيلي من أجل 

الغائه.

ترامب كذلك عشاء  وس��يعقد 
عمل مع قادة أمي��ركا الالتينية 
يناقش خالله األزمة في فنزويال.

وسيعقد ترامب اخلميس املقبل 
محادثات مع قادة اليابان وكوريا 
اجلنوبية الذين دعموا مس��اعي 
الواليات املتحدة من أجل تشديد 
العقوبات على كوريا الشمالية.

لكن روس��ا والصن تدعوان إلى 
دبلوماس��ية  محادث��ات  عق��د 
م��ع كوري��ا الش��مالية وحتذران 
من العواق��ب الكارثي��ة للخيار 
ب��ه  لوح��ت  ال��ذي  العس��كري 

الواليات املتحدة.

ترامب يفتتح أسبوعا من الدبلوماسية الدولية بخطاب عن إصالح األمم المتحدة



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أحبط إع��ان احلكوم��ة العراقية 
عن موازنة ع��ام 2018 بتخصيص 
ال يتجاوز 91.5 مليار دوالر، مساعي 
نواب البرمل��ان في التحول باملوازنة 
البنود  الفيديرالي��ة م��ن موازن��ة 
التقليدي��ة إل��ى موازن��ة البرامج 

واألداء.
ال��وزراء  رئيس  وأعل��ن مستش��ار 
مظهر محمد صال��ح أخيراً، »عن 
حج��م املوازن��ة املالي��ة االحتادي��ة 
لع��ام 2018، والتي لن تتجاوز 110 
تريليون��ات دينار )92 ملي��ار دوالر(، 
وستعرض للمناقشة في مجلس 
الوزراء على أن تقّر في تشرين األول 
املقبل وفقاً لقانون اإلدارة املالية«. 
ورّجح أن »يناق��ش مجلس النواب 
املوازنة في تش��رين الثاني وكانون 
أن  إل��ى  الفت��اً  املقبل��ن«،  األول 
»النفط ال يزال يشكل املورد األكبر 

للموازنة«.
وأسفت العضو في اللجنة املالية 
ف��ي البرمل��ان محاس��ن احلمدون، 
»الستمرار احلكومة باعتماد نظام 
موازن��ة البنود التقليدية، التي لم 
تعد تناسب طريقة إدارة مفاصل 
تطبيق  بع��د  الدول��ة، خصوص��اً 

الامركزية في إدارة احملافظات«. 
وأوضح��ت أن »التح��ول ف��ي اجتاه 
واألداء  البرام��ج  موازن��ة  نظ��ام 
بات ض��رورة ملح��ة، ألن احلكومة 
وبس��بب ندرة اخملصص��ات املالية، 
أصبح��ت فعلياً تطّبق سياس��ة 
برامج سريعة ومتوسطة وطويلة 
ف��ي ظل وجود نظام بنود، فتحدث 
تقاطع��ات كثي��رة خلق��ت نوع��اً 
من اإلرب��اك وتس��ببت بتأخر إجناز 

املشاريع«.
واعتبرت أن »تخ��وف احلكومة من 
الفس��اد واالخت��اس أجبرها على 
االس��تمرار في ظام موازنة البنود 
الذي مين��ح اجلهات الرقابية فرصة 

أكب��ر ف��ي الرقابة، لك��ن التجربة 
أثبت��ت ع��دم فعالي��ة التطبي��ق، 
وفي حال تنفيذ سياس��ة البرامج 
فستتوافر فرصة للرقابة مع منح 
صاحية أوس��ع للوحدات اإلدارية، 
املمثل��ة باحملافظ��ات للتخطي��ط 
لبرامجه��ا وتنفيذها في ش��كل 
مستقل ومحاس��بتها على ذلك 
من قبل احلكوم��ة، في حال وجود 

إخفاقات أو فساد«.
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
وج��ه ال��كادر املتق��دم ف��ي وزارة 
املالي��ة، بإج��راء مراجع��ة دقيقة 
القت��راح املوازنة العام��ة االحتادية 
النفق��ات  وخف��ض   2018 لع��ام 

الث��اث  للرئاس��ات  التش��غيلية 
واللوزارات واجله��ات غير املرتبطة 
ب��وزارة إلى احل��دود الدنيا، لضمان 
ف��ي  األس��اس  النفق��ات  تأم��ن 
مقدمه��ا روات��ب العامل��ن ف��ي 
الدول��ة وتلك التقاعدي��ة واألجور 
األخرى، فضاً عن تأمن معاشات 
احلماي��ة االجتماعي��ة والبطاق��ة 
التموينية، وإدامة متطلبات األمن 

والدفاع والدواء. 
وأك��د »ض��رورة تأم��ن االلتزامات 
الدولي��ة والوطني��ة في تس��ديد 
وفوائدها،  الق��روض  مس��تحقات 
واالستمرار في تأمن سندات دفع 

مستحقات املقاولن«.

وطل��ب العب��ادي »العم��ل عل��ى 
تعزيز اإليرادات غي��ر النفطية من 
خال تفعيل النش��اطات اخملتلفة 
وزيادة اإلنتاجية، وتأكيد تنش��يط 
القط��اع اخلاص مب��ا ميّكنه من أداء 
دوره املنش��ود ف��ي حتس��ن األداء 
ورفع مس��اهمته في  االقتصادي، 

الناجت احمللي الوطني«.
وتدّرج��ت املوازن��ات م��ن 32 مليار 
دوالر حت��ى جت��اوزت املئ��ة ملي��ار 
لكنها  الس��ابقة،  الس��نوات  في 
ف��ي  اس��تنفدت  مخصص��ات 
التش��غيلية  النفق��ات  تغطي��ة 
التي تشكل أكثر من 78 في املئة، 
فيما لم تستغل النسبة املتبقية 

ف��ي حتقي��ق تنمي��ة حقيقي��ة أو 
توجيهها نحو االس��تثمار بسبب 

الفساد املالي واإلداري.
وكان وزير النفط السابق عادل عبد 
امله��دي، أعلن أن موازن��ات العراق 
منذ عام 2003 وحتى اليوم بلغت 
850 ملي��ار دوالر، لك��ن الفس��اد 
جعل مهمة االس��تفادة من هذه 
مس��تحيلة.  ش��به  اخملصص��ات 
وتقوم بنية املوازنة التقليدية على 
أساس أن النفقات العامة تصنف 
إداري��اً، أي أن النفقات العامة توزع 
على الدوائ��ر والوزارات التي تدخل 
موازناتها في املوازنة العامة على 
ش��كل اعتم��ادات أو مخصصات 

س��نوية، ثم تُصّنف ه��ذه املبالغ 
السنوية التي تخصص لكل وحدة 
إدارية في شكل نوعي، وعلى وفق 
الغرض من النفقة التي تس��مى 
بنود اإلنفاق أو مواد اإلنفاق وغالباً 

ما تكون متشابهة.
أما موازنة البرامج واألداء، فتهتم 
بتبويب موازن��ات الوحدات اإلدارية 
إل��ى وظائف ومهم��ات، ثم برامج 
رئيس��ة ثم أخ��رى فرعي��ة، يُربط 
بينها وب��ن البيان��ات املالية«. أما 
موازنة األداء، فتزّود اإلدارة بوسائل 
القي��اس الدقيق��ة مث��ل كلف��ة 
الوحدة، وقي��اس العمل ومعدالت 

األداء.

العبادي يحّث على تعزيز اإليرادات غير النفطية

91 مليار دوالر حجم موازنة 2018

حجم الموازنة 
المالية االتحادية 
لعام 2018، والتي 
لن تتجاوز 110 
تريليونات دينار 
)92 مليار دوالر(، 
وستعرض للمناقشة 
في مجلس الوزراء 
على أن تقر في 
تشرين األول المقبل 
وفقًا لقانون اإلدارة 
المالية

إعالن احلكومة العراقية عن موازنة عام 2018

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التخطيط، أم��س االثنن، عن ارتفاع 
معدل التضخم خال ش��هر آب املاضي بنس��بة 

%0,5 مقارنة بشهر متوز الذي سبقه.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان صحاف��ي، إن »مع��دل 
التضخم خال ش��هر آب املاضي، ارتفع بنس��بة 
%0,5 مقارن��ة بش��هر مت��وز الذي س��بقه، نتيجة 
الرتفاع أس��عار قس��م األغذية واملش��روبات غير 
الكحولية بنس��بة %1,3 وارتفاع اس��عار اقسام 
املابس واالحذية والس��كن والنقل بنس��بة 0,1% 
وارتفاع قس��م الترفي��ه والثقافة بنس��بة 3,1% 
وارتفاع اس��عار قس��م الس��لع واخلدمات بنسبة 

.»0,3%

بغداد ـ الصباح الجديد:
اغلقت س��وق الع��راق ل��أوراق املالية جلس��تها 
االعتيادي��ة، أم��س االثنن، عند النقط��ة 582.95 
بارتفاع املؤش��ر العام بشكل طفيف عن اجللسة 

السابقة بنسبة 0.04 باملائة.
وتداول في اجللس��ة، اسهم 30 ش��ركة من اصل 
101 ش��ركة مدرجة في السوق، وبلغت االسهم 

املتداولة 2.3 مليار سهم بقيمة 1.4 مليار دينار.
وأبرمت خال اجللس��ة 261 صفقة، وارتفع سهم 
مصرف املوصل بنسبة %3.2 وشركة بغداد العراق 
للنقل العام %3.1، بينما انخفضت اسهم شركة 
اخلياط��ة احلديث��ة بنس��بة %10 وانتاج االلبس��ة 

اجلاهزة بنسبة 5.2%.
وبلغ عدد االسهم املش��تراة من املستثمرين غير 
العراقي��ن )17.130( مليون س��هم بقيمة بلغت 
44.620 ملي��ون دينار من خال تنفيذ )40( صفقة 

على اسهم ست شركات.

ميالنو ـ رويترز:
زادت أس��هم أوروبا إلى أعلى مستوى في ستة 
أس��ابيع ف��ي التعام��ات املبكرة أم��س االثنن 
بعد أداء قوي لأس��هم في آس��يا مساء األحد 
مدعومة من مكاسب حققتها أسهم القطاع 

املالي والصناعي.
وفي حن ارتفع املؤشر س��توكس 600 األوروبي 
0.6 ف��ي املئة بحل��ول الس��اعة 0725 بتوقيت 
جرينت��ش، ف��اق أداء األس��هم البرتغالية بقية 
السوق بعد أن عادت الدولة العضو في منطقة 
الي��ورو إلى درجة التصني��ف االئتماني املوصية 
باالستثمار بعد خمس سنوات ونصف العام مما 

عزز سنداتها.
وزاد مؤش��ر ب��ي.إس.آي 20 البرتغال��ي 1.8 ف��ي 
املئة ألعلى مس��توى في ثمانية أسابيع ويتجه 
صوب حتقيق أكبر مكس��ب ف��ي يوم واحد منذ 
منتصف متوز، مع ارتفاع أس��هم بنك بي.سي.

بي ميلينيوم خمسة في املئة.
وم��ن بن أكبر األس��هم املرتفعة على املؤش��ر 
س��توكس ش��ركتي املراف��ق إي.دي.إف وفورتوم 
اللذي��ن ارتفعا 4.7 في املئ��ة و3.7 في املئة على 
الترتيب بعد أن رفع جولدمان ساكس تصنيفه 

للسهمن.
وتراجع س��هم ريان إير 2.7 ف��ي املئة بعد إعان 
الشركة عن خطط إللغاء ما يتراوح بن 40 و50 
رحلة يوميا حتى نهاية تش��رين األول مما يعطل 

مئات اآلالف من الرحات.
وارتفع فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.36 في 
املئة وكاك 40 الفرنس��ي 0.46 في املئة وداكس 

األملاني 0.65 في املئة.

ارتفاع تضخم آب الماضي 
بنسبة 0,5% 

»األوراق المالية«: تداول 
2.3 مليار سهم

أعلى مستوى ألسهم 
أوروبا في 6 أسابيع
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تسعى شركة روسنفت الروسية لتنفيذ 
اس��تثمارات في خطوط أنابيب الغاز في 
كردس��تان بهدف التوسع في أنشطتها 
باإلقليم قبيل استفتاء على االستقال 
مبا سيس��اعدها عل��ى أن تصبح مصدرا 

رئيسا للغاز إلى تركيا وأوروبا.
بش��كل  النف��ط  كردس��تان  وتص��در 
منفصل عن احلكومة املركزية في بغداد 
منذ عام 2014. وانضمت روس��نفت إلى 
قائمة املشترين هذا العام حيث اقرضت 
اإلقلي��م مئ��ات املاي��ن م��ن ال��دوالرات 

بضمان مبيعات نفط في املستقبل.
وقالت روس��نفت وحكومة كردستان إن 
الشركة التي يس��يطر عليها الكرملن 
تتوس��ع اآلن في االستثمارات لتمتد إلى 
الغاز م��ن خال االتفاق عل��ى متويل خط 
أنابي��ب غاز ف��ي اإلقليم. وق��ال مصدران 
قريبان م��ن الصفق��ة إن االس��تثمارات 

ستصل إلى أكثر من مليار دوالر.
وس��تجري أربيل اس��تفتاء ف��ي اخلامس 
والعش��رين م��ن الش��هر اجلاري س��عيا 
لانفص��ال ع��ن بغداد بعد أن اس��تمرت 
خافات عل��ى مدار أعوام بش��أن إيرادات 
امليزاني��ة واقتس��ام حصيل��ة ص��ادرات 

النفط.
وحتتاج أربيل مقر حكومة كردس��تان في 
ش��مال العراق إلى أم��وال لتمويل احلرب 

عل��ى تنظيم داع��ش االرهابي وبس��بب 
أزم��ة ف��ي امليزاني��ة أحدثه��ا انخفاض 

أسعار النفط.
واعتمد اإلقليم على صفقات نفط ممولة 
مس��بقا لتحس��ن وضعه املال��ي ووجد 
صعوبة في تطوي��ر احتياطياته الكبيرة 
م��ن الغاز الت��ي حتتاج اس��تثمارات أكبر 

لتطويرها علي مدى أطول.
وسيسرع وصول روسنفت بخطى تطوير 
احتياطي��ات الغاز ال��ذي قادته حتى اآلن 

شركات متوسطة احلجم.
وبالنس��بة لروسنفت، أكبر شركة نفط 
مدرجة ف��ي العال��م من حي��ث اإلنتاج، 
متث��ل الصفقة دفعة قوي��ة لطموحاتها 
في س��وق الغ��از العاملية. كما تس��عى 
روسنفت ملنافس��ة جازبروم التي حتتكر 
ص��ادرات الغ��از الروس��ية إلم��داد أوروبا 

بالغاز.
وبالنس��بة لتركي��ا يعن��ي ذل��ك وصول 
املتعطش  إمدادات جدي��دة القتصاده��ا 
للطاق��ة وإمكاني��ة أن تصب��ح مرك��زا 

رئيسيا إلمدادات الغاز إلى أوروبا.
ومن املتوقع أن تصل طاقة خط األنابيب 
إلى 30 مليار متر مكعب من صادرات الغاز 
س��نويا إضافة إلى إمداد املس��تخدمن 
احمللي��ن. ول��دى كردس��تان بع��ض أكبر 
احتياطي��ات الغ��از غير املس��تغلة على 

مقربة من أوروبا.
والكميات التي تريدها روسنفت ملساعدة 
كردس��تان عل��ى إمداد أس��واق التصدير 

كبيرة ومتثل س��تة في املئة من إجمالي 
الطلب على الغاز في أوروبا ونحو سدس 
حج��م ص��ادرات الغاز الروس��ية احلالية، 
وهي أكبر مورد للغاز إلى أوروبا حتى اآلن 

بفارق كبير.

وسيجري مد اخلط في عام 2019 خلدمة 
إقلي��م كردس��تان وم��ن املق��رر أن يب��دأ 

التصدير في عام 2020.
وفي وقت سابق اقرضت روسنفت أمواال 
لكردس��تان بضم��ان مبيع��ات نفط في 

املس��تقبل كما وافقت على مس��اعدة 
املنطق��ة عل��ي التوس��ع ف��ي ش��بكة 

خطوط األنابيب.
ويس��عى االقليم لزيادة ص��ادرات النفط 
إل��ى مليون برمي��ل يوميا بحل��ول نهاية 

العقد مقارنة مع 650 ألف برميل يوميا 
حاليا.

ف��ي الش��أن النفط��ي أيض��اً، أظه��رت 
بيانات رس��مية أمس االثن��ن أن صادرات 
الس��عودية من النفط اخل��ام انخفضت 
في متوز إلى 6.693 مليون برميل يوميا من 

6.889 مليون برميل يوميا في حزيران.
وبيان��ات الص��ادرات الش��هرية توفره��ا 
الرياض وأعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( ملباردة البيانات املشتركة 
)ج��ودي( الت��ي تنش��رها عل��ى موقعها 

اإللكتروني.
وبحسب األرقام انخفض إنتاج السعودية 
م��ن النفط اخل��ام 0.060 ملي��ون برميل 
يوميا على أس��اس ش��هري إلى 10.010 

مليون برميل يوميا في متوز.
وتراجعت مخزونات الس��عودية من اخلام 
0.844 مليون برميل إلى 255.706 مليون 
برميل في ح��ن انخفض احلرق املباش��ر 
للخام في اململكة مبقدار 23 ألف برميل 

يوميا إلى 657 ألف برميل يوميا.
الس��عودية  املصافي  اس��تهاك  وارتفع 
احمللي��ة م��ن اخل��ام 0.110 ملي��ون برميل 
يومي��ا إلى 2.687 مليون برميل يوميا في 

متوز.
وزاد الطل��ب على منتجات النفط 0.168 
ملي��ون برمي��ل يوميا إل��ى 2.802 مليون 
برمي��ل يومي��ا ف��ي الش��هر ذات��ه بينما 
ارتفعت ص��ادرات املنتجات 0.079 مليون 
برمي��ل يوميا إل��ى 1.441 ملي��ون برميل 

يوميا.
عل��ى مس��توى االس��عار، ارتف��ع اخل��ام 
دوالرا   50 مس��توى  ف��وق  األميرك��ي 
للبرميل أم��س االثنن واقتربت من أعلى 
مس��توياتها في ش��هور التي سجلتها 
األس��بوع املاضي مع تراجع عدد حفارات 
النفط واس��تمرار اس��تئناف العمل في 

محطات التكرير بعد اإلعصار هارفي.
وج��رى تداول العق��ود اآلجلة خل��ام غرب 
تكساس الوسيط األميركي على ارتفاع 
قدره عش��رة س��نتات، أو ما يع��ادل 0.2 
باملئ��ة، إل��ى 49.99 دوالر للبرميل بعدما 
جتاوز في وقت سابق 50 دوالرا واجته صوب 
أعل��ى مس��توى ف��ي أكثر من 3 أش��هر 
ال��ذي بلغه يوم اخلميس عند 50.50 دوالر 

للبرميل.
وارتفع��ت أس��عار خام القي��اس العاملي 
مزيج برن��ت أربعة س��نتات إل��ى 55.66 
دوالر، وهو مس��توى غير بعيد عن 55.99 

دوالر الذي المسه اخلام يوم اخلميس.
وتس��تأنف محطات التكري��ر على طول 
خليج املكس��يك والكاريبي العمل بعد 

إغاق بفعل اإلعصارين هارفي وإرما.
األميركية  الطاق��ة  وخفضت ش��ركات 
عدد منصات احلفر العاملة بواقع س��بع 
حف��ارات في األس��بوع املنته��ي في 15 
أيلول ليص��ل العدد اإلجمال��ي إلى 749 
منص��ة، وهو أدنى مس��توى م��ن حزيران 
حس��بما قالت وكالة بيكر هيوز خلدمات 

الطاقة يوم اجلمعة.

تقـرير
باستثمارات تصل إلى أكثر من مليار دوالر

»روسنفت« تعقد صفقة بشأن خط أنابيب غاز في كردستان 

شركة روسنفت

دبي ـ رويترز: 
هبط مؤشر بورصة قطر لعشر 
جلس��ات متتالي��ة، م��ع إخفاق 
لتس��وية  حديث عن مفاوضات 
املس��تثمرين،  النزاع ف��ي حتفيز 
أس��عار  صع��ود  دف��ع  بينم��ا 
إلى  السعودية  البورصة  النفط 

االرتفاع.
وس��جل مؤش��ر بورص��ة قط��ر 
هبوطاً بنسبة 0.4 في املئة إلى 
8375 نقطة. وفقد املؤش��ر 6.3 
ف��ي املئة من قيمت��ه على مدى 
عشر جلسات. وانخفض سهم 

بنك الدوحة 2.6 في املئة. 
ل�»رويت��رز«  مص��ادر  وقال��ت 
األس��بوع املاض��ي، إن املص��رف 
اس��تغنى عن عش��رة موظفن 
في اإلمارات ويخطط ملنح بعض 
موظفي��ه إج��ازة م��ن دون أجر، 
نظراً لتضرر أنشطته من النزاع 
البن��ك  وق��ال  الديبلوماس��ي. 
إن املعلوم��ات غي��ر صحيح��ة، 

لكن��ه امتنع عن اإلدالء مبزيد من 
التفاصيل.

أن  البورص��ة  بيان��ات  وأظه��رت 
املس��تثمرين األجان��ب ال يزال��وا 
يبيعون أس��هماً قطرية أكثر ما 
يشترون بحوالى ثاثة إلى واحد.

وفي أبوظبي، تراجع س��هم دانة 
غاز س��تة ف��ي املئة وش��كل ما 
يزيد عن 70 في املئة من إجمالي 
حج��م الت��داول، ليدفع املؤش��ر 
العام للس��وق إلى الهبوط 0.8 

في املئة.
وارتفع السهم األسبوع املاضي 
بعدم��ا تق��دم حامل��و صكوك 
 700 بقيم��ة  دان��ة  أصدرته��ا 
ملي��ون دوالر ث��م رفضت س��داد 
استحقاقاتها، مبقترح حلل النزاع. 
لكن »دانة« رفضت املقترح، ومن 
املنتظ��ر أن تعقد احملكمة العليا 
ف��ي لن��دن جلس��ة للنظ��ر في 

القضية هذا األسبوع.
وانخفض مؤش��ر سوق دبي 0.7 

في املئة في تداول هزيل. وتراجع 
س��هم »االحت��اد« العقاري��ة 1.1 
في املئ��ة، وكان األكثر تداوال في 

البورصة.
للس��وق  الرئي��س  املؤش��ر  وزاد 
الس��عودية 0.4 ف��ي املئ��ة م��ع 
صعود أس��هم جميع ش��ركات 
املدرج��ة  البتروكيماوي��ات 
باس��تثناء ثاثة أس��هم، بعدما 
اقت��رب خ��ام القي��اس العامل��ي 
مزيج برنت من أعلى مستوياته 
ف��ي خمس��ة أش��هر متج��اوزاً 
للبرمي��ل يوم اجلمعة.  55 دوالراً 
وصعد سهم »كيان« السعودية 

للبتروكيماويات اثنن في املئة.
وحققت أس��هم املصارف أيضاً 
أداًء قوياً بش��كل عام مع صعود 
س��هم بنك اجلزيرة 3.9 في املئة، 
وكال��ة »فيتش«  أك��دت  بعدما 
للتصني��ف اإلئتماني تصنيفها 
البن��ك عن��د BBB+ م��ع نظ��رة 

مستقبلية مستقرة.

لندن ـ رويترز:
سجل الدوالر أعلى مستوى في 
ثمانية أسابيع مقابل الن أمس 
االثنن مدعوم��ا بارتفاع عائدات 
األميركي��ة  اخلزان��ة  س��ندات 
ف��ي الوق��ت ال��ذي يترق��ب فيه 
مجل��س  اجتم��اع  متعامل��ون 
)البن��ك  االحت��ادي  االحتياط��ي 
املرك��زي األميرك��ي( ال��ذي يبدأ 
الثاثاء الستش��فاف ما  الي��وم 
إذا كان البن��ك س��يرفع أس��عار 
الفائ��دة م��رة أخرى قب��ل نهاية 

العام أم ال.
الدوالر األميركي أفضل  وسجل 
أس��بوع من��ذ نوفمب��ر تش��رين 
الثاني مقاب��ل العملة اليابانية 
األس��بوع املاض��ي وكس��ب 2.8 
عل��ى  اإلقب��ال  وزاد  املئ��ة  ف��ي 
العمل��ة بفضل ارتف��اع عائدات 
س��ندات اخلزان��ة األميركية في 
حن أظهرت بيانات زيادة أسعار 
املس��تهلكن مما جدد التوقعات 

بأن البنك املركزي سيرفع أسعار 
الفائدة في كانون األول.

وعزز الدوالر تلك املكاسب أمس 
االثن��ن مع تس��جيل األس��هم 
العاملية مس��تويات قياسية مما 
يشير إلى إقبال قوي في األسواق 
على األصول الت��ي تنطوي على 
مخاطرة وارتفع إلى 111.41 ين، 

وهو أعلى مستوى منذ 27 متوز.
وبالرغم من الزيادة احلادة مقابل 

العمل��ة الياباني��ة، ل��م يرتف��ع 
ال��دوالر س��وى نص��ف نقط��ة 
مئوي��ة ف��ي مقاب��ل س��لة من 
العم��ات األس��بوع املاضي وزاد 

0.2 في املئة.
وهب��ط اليورو 0.1 ف��ي املئة إلى 
1.1924 دوالر ليظ��ل أق��ل م��ن 
أعلى مستوى في عامن ونصف 
العام عند 1.2092 الذي سجله 

في وقت سابق هذا الشهر.

انتعاش الدوالر أمام الينتراجع بورصة قطر لـ 10 جلسات
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احلق هو وسيلة لتحقيق مصلحة 
مش��تركة، والقانون هو الذي يقرر 
ه��ذه املصلح��ة واحل��ق أيض��ا هو 
ق��درة إرادي��ة يعترف به��ا القانون 
للغي��ر ويكفل حمايته��ا أو هو ما 
يستطيع الفرد العمل به في إطار 

الشرعية القانونية.
وق��د اجم��ع الفقه��اء عل��ى عدم 
إمكاني��ة حتدي��د تعري��ف جام��ع 
للح��ق بس��بب اخت��اف القواعد 
التي حتكم مفهومه. والش��ريعة 
اإلس��امية ترى في احلق احلقيقة 
املثلى او مبعن��ى اليقني او العدالة 

وه��و قرين��ة للمث��ل العلي��ا. أما 
الت��ي  فه��ي  الوضعي��ة  احلق��وق 
يقررها القانون الوضعي او العرف 
او ما اس��تقر علي��ه القضاء وهي 
مصلح��ة ذات قيمة مالية يقررها 

القانون للفرد.
 وهنا البد من اإلشارة إلى نص املادة 
7 من القانون املدني العراقي التي 
نص��ت ))1 �� من اس��تعمل حقه 
اس��تعماال غير جائز وج��ب عليه 
الضم��ان . 2 � ويصبح اس��تعمال 
احلق غير جائ��ز في األحوال اآلتية : 
أ � إذا لم يقصد بهذا االس��تعمال 

إذا   � . ب  بالغي��ر  اإلض��رار  س��وى 
كان��ت املصال��ح التي يرم��ي هذا 
االس��تعمال إل��ى حتقيقه��ا غي��ر 

مشروع ((.
 ومن اب��رز النظري��ات التي عاجلت 
مفه��وم احلق��وق وم��دى اتس��اع 
رقعته��ا أو تقلصه��ا او انطوائها 
حت��ت بوتقة التطبي��ق هي نظرية 
التعسف باستعمال احلق اذ يذهب 
العام��ة بانيول إلى ))التعس��ف 
في اس��تعمال احلق ه��و خروج عن 
احل��ق إذ أن احلق ينته��ي حيث يبدأ 
التعس��ف وال ميكن ان يكون هناك 

تعسف في استعمال احلق ما.
 والس��بب ف��ي ذل��ك أن العم��ل 
الواحد ال ميك��ن أن يكون في وقت 
واحد متفق م��ع القانون ومخالف 
ل��ه ف��ي وقت واح��د، كم��ا يذهب 
العامة الس��نهوري الى ان اخلروج 
عن احل��ق هو احد امري��ن احدهما 
خروج عن احلق واآلخر هو التعسف 

في استعماله.
 وقد أخذت التشريعات الفرنسية 
واألملاني��ة والروس��ية وااليطالي��ة 
به��ذه النظرية حي��ث نصت املادة 
226 م��ن التقن��ني األملان��ي عل��ى 

أن��ه ))ال يجوز اس��تعمال حق جملرد 
اإلضرار بالغي��ر((، كما أن املفاهيم 
اخلاصة لهذه النظرية قد انتقلت 
العربي��ة ومنها  التش��ريعات  الى 
حي��ث  املص��ري  املدن��ي  القان��ون 
جاء ف��ي املذك��رة اإليضاحية ))ان 
املش��رع احل النص اخلاص بتقرير 
نظرية التعس��ف في اس��تعمال 
احل��ق مكان��اً ب��ارزا ب��ني النصوص 
التمهيدية الن ه��ذه النظرية من 
معنى العموم ما يجعلها تنبسط 
على جمي��ع نواحي القانون دون ان 
تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل 

غير املش��روع(( ويتمخض عن ذلك 
لتطبي��ق  القانون��ي  األس��اس  أن 
النظرية هو املسؤولية التقصيرية 
الن التعسف هو اخلطأ بعينه الذي 
يوج��ب التعوي��ض ���� والتعويض 
عل��ى هذه الصورة كالتعويض عن 
اخلطأ في صوره االخرى �� أي ميكن 

ان يكون نقدا او عينا.
 و املعيار الذي يقوم عليه التعسف 
هو جتاوز حلدود الرخصة التي يقوم 
عليه احل��ق اذ يج��ب على صاحب 
احلق ان يلتزم باحلدود املقيدة لهذا 
احل��ق او لتلك الرخص��ة وعليه ان 

ال ينح��رف ع��ن الس��لوك املألوف 
للش��خص العادي فاذا انحرف عن 
هذا السلوك �� حتى وان لم يخرج 
ع��ن حدود احلق �� عد انحرافه هذا 
خطأ يحق��ق املس��ؤولية. على ان 
ه��ذا االنح��راف ال يعتد ب��ه إال إذا 
اتخذ صورة من الصور التي حددها 
القان��ون أي أن مج��رد االنحراف ال 
يكفي لوحده لتحقيق املسؤولية 
ما لم يكن قص��د الفاعل اإلضرار 
بالغي��ر أو رجح��ان الض��رر عل��ى 
املصلحة رجحان كبير أو انه يحقق 

بذلك مصلحة غير مشروعة.

9 الثاثاء 19 ايلول 2017 العدد )3783(رأي

Tue. 19 Sep. 2017 issue )3783(

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

ينتهي الحق عندما تبدأ حقوق اآلخرين

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

جعفر كاظم المالكي

نوريل روبيني

قاضي عراقي

أستاذ في كلية 
ستيرن لألعمال في 

جامعة نيويورك

من��ذ صيف ع��ام 2016، ش��هد 
االقتصاد العاملي فترة من التوسع 
املعتدل، مع تس��ارع معدل النمو 
تدريجيا. أم��ا الذي لم يرتفع، في 
األقل في االقتص��ادات املتقدمة، 
فهو التضخم. والسؤال هو ملاذا. 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، وأوروب��ا، 
والياب��ان، وغيرها من االقتصادات 
النم��و  تس��ارع  كان  املتقدم��ة، 
مؤخرا مدفوعا بزيادة في الطلب 
الكلي، نتيجة لسياسات نقدية 
مس��تمرة،  توس��عية  ومالي��ة 
فض��ا ع��ن ارتفاع ثق��ة األعمال 
الثق��ة  وكان��ت  واملس��تهلكني. 
مدفوعة بتراجع مستويات اخملاطر 
املالي��ة واالقتصادي��ة، إلى جانب 
احت��واء اخملاط��ر اجليوسياس��ية، 
التي لم تخلف نتيجة لهذا سوى 
تأثي��ر ضئي��ل عل��ى االقتصادات 

واألسواق حتى اآلن.
وآلن زي��ادة الطلب تعن��ي تراجع 
الفت��ور والتراخ��ي ف��ي أس��واق 
م��ن  كان  والعم��ل،  املنتج��ات 
املتوقع أن يؤدي تسارع النمو الذي 
ش��هدته االقتص��ادات املتقدمة 
مع��دالت  ارتف��اع  إل��ى  مؤخ��را 

التضخ��م. وم��ع ذل��ك، انخفض 
األساس��ي  التضخ��م  مع��دل 
ف��ي الواليات املتحدة ه��ذا العام 
ويظ��ل منخفضا بعناد في أوروبا 
والياب��ان. ويخل��ق ه��ذا معضلة 
للبنوك املركزية الرئيسة �� بدءا 
الفيدرالي  االحتياط��ي  مبجل��س 
األميركي والبنك املركزي األوروبي 
�� التي حت��اول التخلص تدريجيا 
النقدي��ة غير  م��ن السياس��ات 
التقليدية: فقد جنحت في تأمني 
النم��و األعل��ى، ولكنه��ا تظ��ل 
عاجزة عن بل��وغ هدفها املتمثل 
ف��ي معدل تضخم س��نوي قدره 

.2%
من التفس��يرات احملتمل��ة لهذه 
النمو  الغامضة م��ن  التركيب��ة 
املنخف��ض  والتضخ��م  األق��وى 
أن االقتص��ادات املتقدم��ة كانت 
تش��هد صدم��ات إيجابي��ة على 
جانب العرض إضافة إلى الطلب 

الكلي األقوى.
وق��د تأت��ي ه��ذه الصدم��ات في 
أشكال عديدة. فالعوملة تساعد 
في إدامة تدفق السلع واخلدمات 
الرخيص��ة م��ن الص��ني وغيرها 

من األس��واق الناش��ئة. وساهم 
ضع��ف ق��وة التفاوض م��ن ِقَبل 
النقاب��ات والعمال في تس��طح 
منحن��ى فيليب��س، مع تس��بب 
انخف��اض البطال��ة البنيوية في 
انخف��اض تضخم األجور. وكانت 
أسعار النفط والسلع األساسية 
فضا عن ذل��ك منخفضة أو في 
انح��دار. كم��ا تعم��ل اإلبداعات 
التكنولوجية، بدءا بثورة اإلنترنت 
احلديث��ة، على احلد م��ن تكاليف 

السلع واخلدمات.
االقتصادي��ة  النظري��ة  تش��ير 
اس��تجابة  أن  إل��ى  القياس��ية 
الصحيحة  النقدية  السياس��ة 
اإليجابية  الصدم��ات  ملثل ه��ذه 
على جانب الع��رض تعتمد على 
اس��تمرارها. فإذا كانت الصدمة 
مؤقتة، ال ينبغي للبنوك املركزية 
أن تتفاع��ل معها؛ بل ينبغي لها 
أن تعمل على تطبيع السياس��ة 
الصدمة س��تزول  ألن  النقدي��ة، 
في نهاية املطاف بنحو طبيعي، 
ومع إحكام قيود أسواق املنتجات 
والعمل، س��وف يرتفع التضخم. 
أم��ا إذا كان��ت الصدم��ة دائمة، 

فينبغي للبنوك املركزية أن تعمل 
على تخفيف الظ��روف النقدية؛ 
وإال فإنه��ا ل��ن تتمكن أب��دا من 

الوصول إلى هدف التضخم. 
أخب��ارا جدي��دة  وه��ذه ليس��ت 
بالنس��بة للبنوك املركزية. فقد 
برر مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي قراره بالبدء في تطبيع 
أس��عار الفائدة، عل��ى الرغم من 
األساس��ي  التضخم  انخف��اض 
عن املس��توى املستهدف، بحجة 
أن صدم��ات جانب الع��رض التي 
تضع��ف التضخم مؤقتة. وعلى 
نحو مماثل، يستعد البنك املركزي 
األوروب��ي خلفض مش��ترياته من 
ع��ام  ف��ي  تدريجي��ا  الس��ندات 
2018، على افتراض أن التضخم 

سيرتفع في الوقت املناسب.
السياس��ات  صن��اع  كان  وإذا 
أن  افتراضه��م  ف��ي  مخطئ��ني 
عل��ى  اإليجابي��ة  الصدم��ات 
جانب العرض التي تتس��بب في 
انخف��اض التضخم مؤقتة، فرمبا 
النهج  السياس��ة  يكون تطبيع 
اخلاطئ ف��ي التعامل م��ع األمر، 
ورمبا يجب أن تستمر السياسات 

غير التقليدية لفترة أطول. ولكن 
هذا قد يعني العكس أيضا: فإذا 
كان��ت الصدمات دائم��ة أو أكثر 
اس��تمرارا من املتوق��ع، فابد من 
ماحقة التطبيع بس��رعة أكبر، 
ألننا وصلنا بالفعل إلى مستوى 

»طبيعي جديد« للتضخم.
وهذا هو ال��رأي الذي أخذ به بنك 
التس��ويات الدولي��ة، الذي يزعم 
أن الوق��ت ح��ان خلف��ض ه��دف 
التضخ��م م��ن %2 إل��ى ِصفر �� 
وه��و املع��دل الذي ميك��ن توقعه 
الع��رض  لصدم��ات  نظ��را  اآلن، 
التس��ويات  الدائمة. ويحذر بنك 
حتقي��ق  محاول��ة  أن  الدولي��ة 
مس��توى التضخم بنس��بة 2% 
في س��ياق مثل ه��ذه الصدمات 
من ش��أنه أن يؤدي إلى سياسات 
نقدية ش��ديدة التس��اهل، وهذا 
ب��دوره يف��رض ضغوط��ا تدف��ع 
أسعار أصول اخملاطر إلى االرتفاع، 
ثم ي��ؤدي في نهاي��ة املطاف إلى 
تضخيم فقاع��ات خطرة. ووفقا 
له��ذا املنط��ق، ينبغ��ي للبنوك 
املركزية أن تعمل على التعجيل 
بتطبيع السياسة، وبوتيرة أسرع، 

ملنع اندالع أزمة مالية أخرى.
الواقع أن أغل��ب البنوك املركزية 
ف��ي الدول املتقدم��ة ال تتفق مع 
الدولي��ة. فهي  التس��ويات  بنك 
تعتق��د أن��ه ف��ي حال��ة حدوث 
تضخ��م أس��عار األص��ول، فمن 
باالس��تعانة  احت��واؤه  املمك��ن 
االحترازية  االئتم��ان  بسياس��ات 
السياس��ة  ولي��س  الكلي��ة، 

النقدية.
بطبيع��ة احل��ال، تأم��ل البن��وك 
املركزية في الدول املتقدمة أن ال 
يحدث تضخم األصول على هذا 
النحو على اإلطاق، ألن التضخم 
تعوقه صدم��ات العرض املؤقتة، 
وبالتال��ي فس��وف ي��زداد مبج��رد 
والعمل.  املنتجات  إحكام أسواق 
ولكن ف��ي مواجه��ة احتمال أن 
يك��ون التضخم املنخفض اليوم 
الع��رض  صدم��ات  ع��ن  ناجم��ا 
الدائم��ة، فإنها أيض��ا غير راغبة 

في املزيد من التخفيض اآلن.
أن  برغ��م  فحت��ى  ه��ذا،  وعل��ى 
البن��وك املركزي��ة ليس��ت على 
اس��تعداد للتخل��ي ع��ن ه��دف 
 ،2% بنسبة  الرس��مي  التضخم 

فإنها على استعداد إلطالة املدى 
الزمن��ي لتحقيق��ه، كما فعلت 
املرة تلو األخرى، وهي بهذا تعترف 
فعلي��ا ب��أن التضخم رمب��ا يظل 
منخفضا لفترة أطول. وإال فإنها 
ستضطر إلى اإلبقاء لفترة أطول 
عل��ى سياس��اتها النقدي��ة غير 
التقليدية، مبا في ذلك التيس��ير 
الكمي، وأسعار الفائدة السلبية 
�� وهو النهج الذي ال تشعر معه 
باالرتي��اح أغلب البن��وك املركزية 

)رمبا باستثناء بنك اليابان(.
الواقع أن صبر البنوك املركزية ال 
يخل��و من اجملازف��ة بدفع توقعات 
االنخف��اض.  إل��ى  التضخ��م 
ولك��ن االس��تمرار لفت��رة أطول 
غير  النقدي��ة  السياس��ات  م��ع 
التقليدي��ة ينط��وي أيض��ا على 
مخاطر غير مرغوبة، مثل تضخم 
أس��عار األص��ول، ومن��و االئتم��ان 
املفرط، ونش��وء الفقاع��ات. وما 
دامت حال��ة عدم اليقني بش��أن 
أسباب انخفاض التضخم باقية، 
فس��وف تضطر البنوك املركزية 
إل��ى املوازن��ة ب��ني ه��ذه اخملاط��ر 

املتنافسة.

سر التضخم المفقود
PROJECT
SYNDICATE

إعصار ايرما واستقالل كتلونيا
طارق حرب 

حيث لم يتبَق على موعد استفتاء كردستان 
س��وى س��تة ايام فقط وعلى ضوء ما جرى 
دوليا واقليميا وعربيا وعراقيا فأن االستفتاء 
س��يتم يوم 2017/9/25 من غي��ر تأخير ولو 
لي��وم واحد وه��ذا ما ميك��ن ماحظته ومن 
يق��ول ان هنالك تغييرا س��يكون او يقولون 
ان التغيي��ر س��يحصل خال س��اعات كما 
يحلو للبعض ان يقول من كتل سياس��ية 
او بعض من يقدمون انفسهم بالفضائيات 
كمحلل��ني سياس��يني وه��ؤالء باجمعهم 
ال ميي��زون في عالم السياس��ة ب��ني الطني 
وب��ني العجني وال يفرقون بني الش��مال وبني 
اليمني صحيح ان هنالك مبادرة من فخامة 
رئي��س اجلمهوري��ة وإن هنال��ك الس��بهان 
الوزير الس��عودي ووفد فرنسي ولقاء سابق 
للتحال��ف الدولي وممث��ل االمم املتحدة وبيان 
م��ن البي��ت االبي��ض االميرك��ي وق��رار من 
اجلامعة العربية وتهديدات من ايران وتركيا 
وحت��ركات من كتل سياس��ية ف��ي بغداد ال 
س��يما التحالف الوطني الذي اراد اول االمر 
الذه��اب وبع��د التصويت طل��ب التحالف 
الوطني من الوف��د الكردي احلضور اليه في 
بغداد ول��م تكلف اربيل نفس��ها عناء الرد 

على التحالف الوطني او تقدم عذرا.
وهذا املوقف من اربيل يش��مل اجلميع اذ لم 
تت��وَل اربيل الرد على مب��ادرة فخامة رئيس 
والتهدي��دات  التصريح��ات  او  اجلمهوري��ة 
واالقتراح��ات والق��رارات وس��وى ذل��ك من 
النصائح واالرش��ادات الت��ي ذكرها البعض 
والعجيب ان ه��ذا املوقف لم يتغير بل ازداد 
جتاه��ل اربيل للجميع خاصة بعد املعاضدة 
البرملانية الكردس��تانية للس��يد مس��عود 
البرزان��ي وتأييده في كل ما قرره س��ابقا ال 
بل حتى لم يناقش برملان كردس��تان تأجيل 
املوع��د حت��ى ولو لي��وم واحد ولك��ن يبقى 
املفتاح الذهبي موجودا لدى العم سام لدى 
اميركا فكل م��ا حصل وكل ما حتقق ينهار 
ويتاش��ى اذا كان هنال��ك تدخ��ل اميركي 
وعلينا ان نذك��ر امي��ركا باعتبارها حليفة 
للع��راق وه��و حليف له��ا طبق��ا التفاقية 
االط��ار االس��تراتيجي بني الع��راق واميركا 
واملصادق عليها سنة ٢٠٠٨ من قبل اميركا 
والقان��ون ٥٢ لس��نة ٢٠٠٨ ال��ذي اص��دره 
البرملان العراقي واول هذه االلتزامات املقررة 
في هذه االتفاقية هو الت��زام اميركا بعراق 
موحد مس��تقل بس��يادة كامل��ة وبعبارة 
اخرى ان القفل الكردي ال يفتحه إال املفتاح 
االميركي فاميركا هي اجلهة الوحيدة التي 
تس��تطيع انقاذ الباد من شبح التقسيم 
وكل الوس��ائل االخ��رى ال قيم��ة له��ا امام 
القول والفعل االميركي اذ ال تستطيع اربيل 
معارضة الرغبة االميركية وهذا ما يطمح 

اليه كل عراقي من بقاء العراق موحدا .

القفل الكردستاني
والمفتاح األميركي
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قب��ل يوم��ن اختتم��ت فعاليات ملتق��ى قصيدة 
النث��ر في البصرة بحضور ممي��ز وكبير ألدباء بغداد 
واحملافظ��ات، وكاملعت��اد تضمن امللتقى جلس��ات 
عل��ى مدار ثالثة أيام من يوم اخلميس 14 أيلول الى 
يوم الس��بت 16 أيلول، وكعادة البصرة والبصرين 
اس��تقبلوا ضيوفهم بكرم حامت��ي، احتوى اجلميع 
من دون استثناء، بإشراف الدكتور الشاعر سلمان 
الكاص��د، الذي ل��م يدخر جه��دا من اج��ل إجناح 
امللتق��ى بالتعاون مع أعض��اء اللجنة التحضرية 
وبدعم من وزير النفط جبار لعيبي، بالتنسيق مع 
احتاد االدباء املركز الرئيس��ي، ف��كان امللتقى وكان 

اجلمال لصناع اجلمال.
وبرغ��م التفجي��ر اإلرهاب��ي الذي حص��ل في يوم 
اخلميس قرب سيطرة الناصرية، وكانت حافة احتاد 
االدباء قريبة من تلك احلادثة، وبرغم صدمتنا بكل 
تفاصيل احل��ادث، اال ان امللتقى أقيم بنجاح، فكان 
ردا قويا لكل من يقف بوجه احلياة والشعر واجلمال، 
وتواصلت الفعاليات ش��عرا ونقدا مبش��اركة عدد 
من الشعراء والنقاد، لتش��رق قاعات فندق مناوي 
باش��ا واملركز الثقافي النفط��ي، بحروف من ذهب 
كتبت ألجل العراق ، العراق وحسب، البعض ومثل 
كل امللتقي��ات واملهرجان��ات ، مهمته فقط النقد 
ألجل النقد وليس ألجل التقومي، هذا البعض، غض 
النظ��ر عن جمال املش��هد، وحت��دى اإلرهاب بهذه 
الفعاليات التي تزي��د من روعة البصرة، وركز على 
مجموعة من النصوص كانت متواضعة وال ترقى 
الى مس��توى قصي��دة النثر، اال ان املش��هد العام 
لكل الفعاليات اثبت ان البصرة سيدة االوائل كما 

وصفها الشاعر محمد سعيد الصكار.
بنظرة سريعة لتلك األيام الثالثة من امللتقى، ولكل 
الفعاليات التي أقيمت على هامش��ه من معارض 
الكت��ب الى الن��دوات النقدية، مرورا باملش��اركات 
ومداخالت احلض��ور، جند ان البص��رة مازالت الثغر 
احلال��م والصانع لكل اجلم��ال العراق��ي أدبا وفنا، 
والبد ان نتوقف كثيرا للجهد الذي بذله القائمون 
على امللتقى، بإش��راف مباش��ر من قب��ل الدكتور 
س��لمان الكاص��د، ال��ذي كان يتاب��ع كل صغيرة 
وكبيرة بنفسه، أيضا البد من وقفة امام الشعراء 
الش��باب، الذين اضافوا للجلسات الشعرية دماًء 
جديدة، وحروف��ا غنية بكل النض��ج واجلمال، وما 
مييز ملتقى هذا العام، هو ان اجللسات النقدية لم 
تكن مجرد جلس��ات لتغطية ساعات املنهاج، بل 
كانت جلسات مدروسة بعناية، لتكون بحوثا عن 
جميع القصائد املشاركة في امللتقى، فكان نقدا 
وحوارا مباشرا، بن الناقد والكاتب واجلمهور، وهذه 
رمب��ا حتصل للمرة االولى في املهرجانات وامللتقيات 

األدبية.
م��ن حق البص��رة علينا اذن ان نش��هد له��ا بانها 
س��يدة األوائل، وس��يدة الش��عر، والفن بفرقتها 
األجم��ل ) فرق��ة اخلش��ابة البصرية(،التي جعلت 
من خت��ام امللتقى احتفاال باحلياة، فانتصرت احلياة 
وانتص��ر اجلمال وانتص��ر احلب والش��عر على كل 

أعداء احلياة.  

البصرة حاضنة لكل 
اإلبداع العراقي 

حذام يوسف

عبد علي حسن
 

للروائي  )السقش��خي(  رواية  تشتبك 
علي لفته س��عيد -- الص��ادرة عن دار 
الفؤاد للنش��ر والتوزي��ع /القاهرة ط1 
2017 -- م��ع الواقع وفق رؤية س��ردية 
متخيل��ة لعالقة ب��ن طريدي��ن األول 
)ماجد( املهاج��ر والهارب من وطن بات 
العي��ش فيه مس��تحيال بع��د ألوضع 
ال��ذي تع��رض له ف��ي أقبي��ة النظام 
البائد والثاني )زينب( الهاربة من جتربة 
حب فاش��لة ليلتقيا في بيروت ، وكل 
يجد ضالته في اآلخ��ر ، هو مينح احلب 
كحالة تعويضية لزينب التي س��توفر 
ل��ه احلماي��ة والثراء من خ��الل زواجها 
ب��ه والعودة إلى اميركا حيث تس��كن 
وتعم��ل في إدارة ش��ركة جتارية ، فهي 
مس��لمة ومن أصول لبناني��ة إال أنها 
ول��دت وعاش��ت ف��ي امي��ركا حاملة 
للجنس��ية االميركي��ة . وعب��ر زم��ن 
الرواية املمتد على ثالثة مفاصل األول 
زمن النظام ما قبل 2003  وقد تضمن 
أح��داث وقعت للس��ارد كل��ي العلم 
)ماج��د( في س��وق الش��يوخ مدينته 
حيث كان يس��كن ويعمل معلما إلى 
خروج��ه هاربا إل��ى عم��ان ومنها إلى 
بيروت ث��م تعرفه على زينب والس��فر 
معها إلى امي��ركا وزواجه منها هناك 
، وبع��د 2003 حيث تس��نح له فرصة 
الع��ودة إل��ى الع��راق وال��ى مدينت��ه 
ليش��هد التغيرات االجتماسياس��ية 
احلاصل��ة وأثره��ا في س��لوك وتفكير 

العراقين .
وتقوم جمي��ع أحداث الرواي��ة املمتدة 
عل��ى زمن��ي ال��روي عل��ى جمل��ة من 
اخلطابات املتداخلة واملتش��ابكة حتى 
لم تت��رك بياضا نصيا م��ن املمكن أن 
مي��أ من قبل املتلقي ، على ان من هذه 
اخلطابات املشكلة للرؤية السردية هو 
اخلطاب احلجاجي الذي تبدى على نحو 
واضح ومقصود كان يهدف إلى تكوين 
تص��ور ح��ول الش��خصية املركزي��ة ) 
ماج��د( ممتلكا لصفة النس��ب ملدينة 
)سوق الشيوخ( كما ورد في منت الرواية 
حامال عنوانها الرئيسي) السقشخي( 
كمركب نس��بي ، لذا ف��إن كل أحداث 
الرواي��ة إمن��ا كانت مدلوال تام��ا لدالة 
العنوان إضاف��ة إلى العالمة البصرية 
التي ضمت شخصاً منكفئاً على ذاته 
كدالة على وض��ع اإلحباط والنكوص 
الذي تعرضت له الشخصية املركزية 
تبعا للمواقف التي متحورت حول الذات 
املنتمي��ة إلى اجلن��وب العراق��ي الذي 
يحمل من اإلرث التأريخي واإلجتماعي 
ما يجعله متمسكا بصفات ومكونات 
الشخصية اجلنوبية ، وقد اتضح ذلك 
جلي��ا في تأكيد انتماء الراوي للجنوب 
العراق��ي واعتداده بتلك الش��خصية 
التي مارس��ت الفعل الكالمي املتخذ 
صفة اخلط��اب احلجاجي ليمتلك هذا 
الفع��ل الكالم��ي التداول��ي خ��واص 
التأثير واإلقناع ، وق��د تبدى أول ظهور 
له��ذا احلجاج ف��ي الرواية ف��ي غرفة 
مديري��ة امن س��وق الش��يوخ وإجراء 
التحقيق م��ع )ماجد( من قبل العقيد 

)س��دخان( الذي اعتمد تقريرا من احد 
مخبريه )سلمان بائع القمصان( الذي 
يك��ن حقدا عل��ى ماج��د ، موجها له 
تهم��ة التهج��م على النظ��ام وعلى 
شخص رئيس��ه صدام حس��ن ،وإزاء 
هك��ذا تهمة لم يكن أمام ماجد إال أن 
يب��ذل كل ما لديه من جهد لدفع هذه 
التهم��ة عنه، وميارس تأثي��را حجاجيا 
لتغيي��ر وجهة نظ��ر احملق��ق وإقناعه 
باحلجة بأنه بريء منه��ا ، باملقابل فإن 
احملق��ق يس��تخدم حج��اج الس��لطة 
لترهيب ماج��د ودفعه إل��ى االعتراف 
وإعطاء أسماء مجموعته املنتمية إلى 
احلزب اإلسالمي املعارض،الذي يفترض 

احملقق انتماء ماجد لهذا احلزب .
وعل��ى الرغم م��ن أس��اليب التعذيب 
والضرب املبرح على كل أنحاء اجلسم 
إال أن ماجد ظل متمسكا مبوقفه وانه 
ال ميكن أن يعترف على أحد ال يعرفه ، ثم 

يبدأ مبمارسة حجاج موال بغية إقناع 
احملق��ق بأنه يحب صدام والعراق ويكره 
اميركا وكل جه��ة تقف بوجه العراق 
وقائده ، إال أن احملقق يصل إلى الدالالت 
غير املعلنة في حوار ماجد ولم يصدق 
حجته فيستخدم حجاج السلطة في 
كل محاورته وحججه مع ماجد ، وبدأ 
ماجد يس��تخدم حجاج��ا من نوع آخر 
وهو احلجاج الداح��ض بدعوى انتمائه 
لعائل��ة معروفة بوطنيته��ا ونزاهتها 
وحس��ن س��يرة أبنائها وال ميكن له أن 
يخطأ بحق وطن��ه ، ولعله ينجح في 
استمالة احملقق الذي بدأ يقتنع ببرائته 
فيطلق سراحه مع التأكيد على عدم 
ذكر أي شيء حصل له في التحقيق . 
أما احلجاج الثاني فقد كان في اميركا 
بعد اته��ام ماجد بالتخطيط لتفجير 
برجي مركز التج��ارة العاملي ألنه كان 
يق��وم بتصوي��ر حلظة الهج��وم على 

البرجن ، ففي هذا احلجاج يس��تخدم 
ماج��د كل معارف��ه وخبرت��ه لدف��ع 
التهم��ة عن��ه وإقناع احملق��ق ودحض 
بحق��ه  واالتهام��ات  الش��بهات  كل 
وذلك م��ن خالل تأكيده عل��ى انتمائه 
حلضارة ضاربة في القدم وله تقاليدها 
وان  للبش��رية  وعطائه��ا  اإلنس��انية 
مدينت��ه اجلنوبي��ة ه��ي مهب��ط أول 
نبي وحض��ارة إنس��انية ، وفق احلجاج 
ل��م  حجج��ه  كل  أن  إال  التأريخ��ي 
تفلح ف��ي تغيي��ر وجهة نظ��ر احملقق 
واملؤسس��ة االس��تخبارية االميركية 
الت��ي ال متل��ك عنه معلوم��ات كافية 
لتكون مقدمات لوجود نشاط إرهابي 
في املدة التي قضاها في اميركا سوى 
وجوده أثن��اء تفجير البرج��ن بالقرب 
منهما مصورا ملا جرى وبصحبة زينب 
زوجته االميركية الت��ي كان لها الدور 
الفاعل واحلاس��م في براءته وإخراجه 

من املعتقل.
 وف��ي احلج��أج الثال��ث نش��هد في��ه 
ع��ودة ماجد إلى مدينته بعد نيس��ان 
2003 ليع��رف ان كل ش��يء ق��د تغير 
وأن الن��اس )على دين ملوكها( فيدخل 
ف��ي نقاش��ات م��ع بع��ض املتدين��ن 
الذي��ن يتهمون��ه بالكف��ر واالنح��الل 
وبأن��ه ) يحمل أفكاراً أمريكية معادية 
لإلسالم( سيما وقد عرفوا بعودته من 
اميركا بلد الكفر واالنحالل ومرة أخرى 
يجد نفس��ه أمام موقف البد فيه من 
دف��ع كل ه��ذه التهم عن��ه إال انه لم 
يج��د أذنا صاغية فيفض��ل البقاء في 
البيت ت��اركا للمتلق��ي تقرير مصيره 
واحتمال عودته إلى اميركا وزينب التي 
لم تكن سوى امرأة شبقية وجدت في 
ماجد ما يس��د رمقها العاطفي ، لذا 
ف��ان احتمال عودت��ه إلى امي��ركا أمر 
قائم بس��بب من الوض��ع اجلديد الذي 
وجد فيه الفوض��ى الفكرية واالنحياز 
الطائف��ي ال��ذي بدأ ينخر في جس��د 

الوطن .
ويالحظ ف��ي اخلط��اب احلجاجي الذي 
امت��د على زم��ن الرواية مل��ا قبل وبعد 
االجتماسياس��ية  البنية  في  التحول 
ب��ن  املتب��ادل  اخلط��اب  ان  العراقي��ة 
املتحاورين )ماجد واحملققن واملتدينن( 
كان خطاب��ا مونوفوني��ا أي ان ال��ذات 
الس��اردة كان��ت تخت��ار وتض��ع احلوار 
حلججه��ا  املقدم��ات  يق��دم  ال��ذي 
املتمح��ورة حوله��ا ، وتب��دى ذلك من 
خالل ضعف وتهاف��ت حجج احملققن 
واملتدين��ن فضال عن املواقف الفكرية 
واالجتماعية ل� )زينب ( التي كانت تعبر 
عن وجهات نظر الس��ارد أصال ، فضال 
ع��ن جلوء الراوي كل��ي العلم إلى خلق 
بنية اإلنقطاع الس��ردي الذي أس��هم 
في تعطيل انس��يابية السرد وتدفقه 
واكتس��اب اللغ��ة الروائي��ة وظيف��ة 
اإلخبار والتقرير والوصف الذي أبعدها 
عن الفصاحة الس��ردية عبر االختزال 
وترك الفجوات التي من املمكن ان متأ 
من قبل الق��ارىء ، خاصة في مجريات 
التحقيقات األمني��ة ، إذ غالبا ما كان 
ال��راوي يقط��ع تدف��ق الس��رد واحلوار 
احلجاجي لينتقل إلى أحداث من خالل 
مفردتي ) اذكر( و)تذكرت( ليسرد أحداثا 
كثيرة أضعف��ت من متابعة ومالحقة 
مجري��ات التحقيق��ات ، عل��ى ان خرق 
التتاب��ع الكرونولوجي قد أس��هم في 
كس��ر التنمي��ط جملري��ات الرواية التي 
بلغت صفحاته��ا 345 صفحة مليئة 
باألح��داث املركزي��ة  منه��ا واجلانبية 
التي وجده��ا الروائي ضرورية لإلحاطة 
بكل مجري��ات الوقائ��ع التي حصلت 
للذات الس��اردة وقد افترضها الروائي 
علي لفته س��عيد لتك��ون قريبة من 
التحقق على مس��توى الواق��ع ، وبذا 
فإن )السقش��خي( تضاف إلى سجل 
الرواية  العراقية املعاصرة املقتربة من 
الواق��ع وخارجة من معطي��ات احلراك 
اختلفت  وان  واالجتماعي  السياس��ي 

في زاوية النظر إلى هذا الواقع.

)السقشخي(.. حجاج الذات الساردة

غالف الرواية

قد يكون امل��وت واحدا..لكنها ال تتمنى 
أن تشبه ميتتها، ميتة »غارسيا لوركا« 
حن وضعوه أمام سهل شاسع، وأمروه 
باملشي، فأتته رصاصة غادرة من اخللف، 

من مس��دس نظف كثيرا قبل أن يختار 
قتيل��ه ! وكأن املوت يش��تهي قتاله وهو 
بكامل أناقت��ه، ونظافته !- ماء العينن 
بهيجة يالش��واظ اإلس��م ال��ذي يصر 

س��قيها وهج الصح��راء وحرها، بظرف 
مغلق يهوى تصيد اخلبر، على دفعات..

ارتعش��ت أصابعها كثيرا قبل أن تفتح 
الظرف، وتقرأ..فال تقرأ !

فركت عينيها بأصابع مضمومة نحيلة، 
لتخر قواها جاثية.

لم يأتها املوت نظيفا، وجاءها بدم ملوث 
على هيئة ظرف مغلق، فكان الوقع أشد 

عليها من رصاصة غارسيا لوركا!
التقت��ه أم��ام قاعة س��ينما، وجهه لم 

يكن غريبا !
تأملته خلسة وهو يستفسر عن فيلم 

السهرة، أمام شباك بيع التذاكر.
كتف��اه عريضتان، حركة ي��ده وهو يلوح 
بسلس��لة مفاتيح فضية مزينة بنسر 
ي��كاد ينقض من بن أصابع��ه الطويلة 
الس��مراء، لتنتهي بن يديها مصافحة، 

في كيد مدبر رأسه بهيجة ..
لم تتعرفه، لكنه أس��عدها أنه لم يكن 
يضع خامت��ا ببنصره األيس��ر، فافتعلت 
حوارا كان مطية لقاء أجلس��هما جنبا 
إلى جنب، بقاعة احتوت حرارة جسدين، 
يأج��ج جمرتهما فحيح أفعى شاش��ة 
اللي��ل الكبيرة..كان��ت البطل��ة تركية 
جميل��ة، كالت��ي تراها مبج��الت املوضة، 
جس��مها متناس��ق، وعيناه��ا ح��وراء، 
وكأنهما مكتحلتن، تضع أقراطا صغيرة 
جدا بأذنها، وتزين عنقها بسلسال ذهبي 
ي��كاد يخنقها..ميس��ك البط��ل التركي 
بيديه��ا، ويغدقها من الرومانس��ية  ما 

يعج��ز الش��عراء ع��ن نظمه!جتولت يد 
الغري��ب  ب��كل املناطق بجس��د ربيعة 
النحيف، فاس��تلمت عن��ه نهاية فيلم 
السهرة، فكان املقام ببيته علها ترى نور 
مالمحه، فتتعرفه..وهو يدخن سيجارته 
األخيرة، نفث جسدها عبر دخان أسلمه 
أنفاس��ه، متأم��ال وجهها ، وكأن��ه يراه 
ألول مرة..كان��ت ترتدي قميصه احلريري، 
وتض��ع على رأس��ها منش��فة صغيرة، 
وخص��الت ش��عرها الفاح��م املبلل، لم 
تفلح في إخفاء وجهها شبه املنحرف..

ت��زداد عينا الغري��ب ضيقا، حت��ى تكاد 
تش��طف وجهها وجس��دها م��ن بالط 
غرفت��ه، لترميه��ا خارج غرفت��ه، وكأنه 
اس��تفاق من حلم احت��رق ضوؤه..يرمي 
بوجهه��ا ورقتن من فئ��ة املئتي درهما، 
قبل أن يش��ير إليها باملغ��ادرة - تكفيك 

ملشاهدة عروض السنة السينمائية !
- ماء العينن بهيجة 

برأس��ها،  املمرضة.يت��ردد الصدى  ت��ردد 
وكأنه��ا بقعر بئ��ر قاح��ل، بيدها ظرف 
مل��وث ..تتراخ��ى قبضتها، فال تس��مع 

اسما غير 
الس��يدا«   « الس��يدا«   « »الس��يدا« 
..تتالش��ى الكلم��ات رويدا برأس��ها، ثم 

تغيب من جديد، عن الوعي !

رشيدة محداد

يصعب عليك اعتقال ش��رودها املستمر، 
داخ��ل زجاج��ة عبثية..تبح��ر على مهل 
وتنتظر ش��هقة رس��التها بص��در عابر 
ليل..يتأمل ب��دوره خ��الص أحالمه، على 
صه��وة قمر أو جنم��ة مس��افرة..أو حتى 
نيزك فضائي يس��قطه ب��أرض غير التي 
تتبرأ من حذائه الش��احب الننت...فيطير 
ثالثته��م نحو األمل حذاؤه.. ش��رودها.. و 

الرسالة 
ال��ذي منحها لق��ب »م��اء العينن« لم 
يكن ي��دري أن مقلتيها متردتا على جذوره 
الصحراوية، فلم تك��ن يوما قاحلة، ولم 
تدخ��ل س��نينها العجاف..ول��م يصبها 
قحط األجداد..ولم ترفع رموش��ها الفتة 
غيث واستغاثة..لكرم عينيها صلة وصل 

بلقب أصله عبرات..!
»(م��اء العينن »!(.. لم يج��د العبور نحو 
الضفة األخرى، حي��ث الفرح قابع بزاوية 
فمها، على استعداد تام النفراج عينيها 
الغويطتن الغائرتن، وس��ط وجه ش��به 
منح��رف..ال هو بالدائ��ري، وال باملثلث..وال 
هو مت��اح لقلم فن��ان مال..فاس��تمال..

فرسم وتفنن

السيجارة األخيرة

من أعمال الفنان جبر علوان

قصة قصيرة

قصيدة
ص��در في بغ��داد ع��ن دار ومكتب��ة احلنش -  
للطباعة والنش��ر لس��نة )2017(، اجملموعة 
الش��عرية )رح��م اخلواطر( للش��اعر والناقد 
)حام��د عبداحلس��ن حمي��دي ( ب�واق��ع 63 
صفحة م��ن القطع املتوّس��ط، وضّمت 22 
قصي��دة نث��ر، اجملموع��ة الش��عرية متوفرة 
ف��ي مكتبة احلنش في ش��ارع املتنبي، وعدة 
كت��ب  واحملافظ��ات،  بغ��داد  ف��ي  مكتب��ات 
مقدمته��ا الش��اعر والناقد جمال جاس��م 
أمن يق��ول فيها: " )رحم اخلواطر( تصّر على 

أن تتق��دَم بأبهِة الش��عر الّس��ير ذاتّي، وهو 
ملمح اس��لوبّي م��ن مالمح قصي��دة النثر 
العراقّي��ة خاّص��ة بع��د عقد التس��عينات 
الذي ش��هد حت��ّوالً كبيراً نحو ش��عرية النثر 
في تضاد و تقابل مع رّدة كالس��يكية لشعر 
العمود أس��هم االعالم السياس��ي - وقتئذ 
- ف��ي رفدها و تنش��يطها لصال��ح أغراض 
تعبوية ظرفية ال عالقة لها باملشغل الفنّي 
لفكرة الش��عر .. بينما راح��ْت قصيدة النثر 
متس��ُك بجمرِة اشتغالها مّتخذة من الوجع 

اليوم��ّي، وهموم الش��اِعر م��اّدة و موضوعاً 
يصُل ح��ّد االحب��اط واليأس الناب��ع من نوع 
احلياة التي س��ادْت في ظ��ّل قحٍط إقتصاديٍّ 
ل��فَّ احلياة مبجملها . يبدو أن هذه املهيمنات 
ظّلت ش��غالة، رغم تغّير الظروف املعاشة، 
ألنها بفع��ل التك��رار اصبح��ت موضوعات 
ش��عرية مس��تقلة، و رمّبا بفعل إغراء الوجع 
في مقابل ش��ّح األمل االنسانّي وما يعانيه 
الشعراُء من خذالن تكّرر عبر االنتظارات غير 

اجملدية ... " .

وليد رشيد القيسي

يتعرى النص
ينشأ سطحاً

يُسمع من خالل االنعكاس
مُيزُج في املعنى

فيصب��ح فع��ال ف��ي أس��فل 
الصفحة

يحاول أن يوضح معنى الكالم
بتعبير مجازي كي يُفهم
ويصبح جملة ... صيرورة

بنيتها ممتلئة بالتحول
فيها صور لشيء

وكتابُة مُتر بوعٍي عبرَ اإلدراك
صارت

رغبة حتاول أن تفكك املبنى .
في الشيء سؤال

يقصد ُ منه فكرة
يتجلى باملعنى

وغي��اب  الغي��اب  بحض��ور 
احلضور

صارت العالمة
بوج��ود  األش��ياء  وتداخل��ت 

التضاد واالختالف
حتى أُثريت الصي��رورة بالرؤية 

وتفعلْت  فكرة احملو.

»رحم الخواطر« كتاب جديد لـ»حامد عبد الحسين حميدي«
األشياء كلها » صيرورة »
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بغداد ـ فالح الناصر:

أش��ترك اإلعالمي أحم��د محمد 
ام��ن ف��ي برنام��ج املذي��ع الذي 
قدمت��ه قن��اة العراقي��ة، ليف��وز 
بالثق��ة ويعم��ل مذيع��اً لألخبار 
السياسية، ذلك ألنه ميلك مهارة 
في األلقاء ترجمها أكادميياً، فكان 
من أوائل معهد أع��داد املعلمن، 
ثم حص��ل عل��ى بكالوريوس من 
كلي��ة التربي��ة قس��م التأري��خ، 
فتمكن  اإلعالم،  لدراس��ة  وتوجه 
من ني��ل ش��هادتي البكالوريوس 
م��ن  اإلع��الم  ف��ي  واملاجس��تير 

اجلامعة املستنصرية.
عم��ل ف��ي محطات أخ��رى منها 
قنات��ا النهار وهنا بغ��داد، ثم في 
صح��ف مطبوع��ة كاملس��تقلة 
والش��رق وأزهار الربيع، له مقاالت 
الصب��اح، بعدها  ف��ي صحيف��ة 
التح��ق بالعم��ل ف��ي ال��وكاالت 
اإلخبارية منها مت��رو وبغداد اآلن 
وحالياً س��كرتير ملؤسس��ة البرق 
ني��وز الدولي��ة، يق��ول اإلعالم��ي 
أحم��د محم��د أم��ن: ف��ي ضوء 
إل��ى  الوص��ول  عل��ى  الس��باق 
املعلوم��ة الدقيق��ة، ف��ان لدين��ا 
منهاًج��ا متواص��الً ف��ي املي��دان، 
وكذل��ك االتصاالت املباش��رة مع 
املسؤولن في شتى التخصصات، 
فنون  وجميع  وحتقيق��ات  حوارات 

املؤسس��ة،  اإلعالم نعتمدها في 
ولدينا مش��روع اط��الق صحيفة 
مطبوع��ة، برامجنا موجودة على 

اليوتيوب )موقع مؤسس��ة البرق 
نيوز اإلخبارية(.

الس��باق موجود، بل اشتد كثيراً 

في ظل انفتاح العراق على العالم، 
الش��بكة العنكبوتي��ة اصبحت 
فضاًء رحب��اً للجمي��ع، ضغط زر 

عل��ى جه��از الالبت��وب او الهاتف 
احملمول يتحول باملتلقي إلى عالم 
اخ��ر، ينقله إل��ى اج��واء جديدة، 

يس��هم ف��ي تغذيت��ه مبعلومات 
غزيرة، منها س��لبي واخر ايجابي 
طبع��ا، نهدف إلى تقدمي املعلومة 
الدقيق��ة بعيداً عن اإلث��ارة، ايضاً 
نس��عى إلى الس��بق، لكن ليس 
على حساب صحة ما ننقله إلى 
اجلمهور، برأيي ان النجاح يتوقف 
والعمل  والتفان��ي  الدق��ة  عل��ى 
اجل��اد والثقة بالنف��س في تقدمي 

املعلومة.
م��ن  نفس��ي  اع��د  ويضي��ف: 
املؤسس��ن إل��ى جان��ب زمالئ��ي 
العامل��ن، حالياً اش��غل منصب 
س��كرتير املؤسسة وهذا يتطلب 
مضاعف��ة اجله��ود، البح��ث عن 
االفضل دوماً م��ن اولويات عملنا، 
برنام��ج فنجان قهوة  أقدم ايضاً 
والتقي فيه مع نخب من ش��رائح 
اجملتم��ع بينها السياس��ة والفن 
واالجتم��اع والثقاف��ة والرياض��ة 

وغيرها.
جدي��ر بالذكر ان مؤسس��ة البرق 
نيوز، تأسست مطلع العام املاضي 
2016، متويلها ذاتياً، لكنها أثبتت 
مق��درة عالية ف��ي احلصول على 
لها  الدقيقة  واملتابعة  املعلومات 
قبل النشر واطالقها إلى املتلقن، 
رئيس املؤسس��ة هان��ي البارودي 
مصطف��ى  واملونتي��ر  واملص��ور 
الطائي والكات��ب واخملرج إبراهيم 
ابو الطيب واملراسالت، سهى كرمي 

وباسمة تومان وفاتن عزواي.

التنافس موجود في ظل االنفتاح 

أحمد محمد أمين: نعيش سباق اإلثارة في الوصول إلى المعلومة الدقيقة

أحمد محمد أمني

رياضة التجذيف في نهر دجلة »عدسة: زياد متي«لقطة

شريط ملون
عارضة أزياء مبتورة القدم

تخطف األنظار بأسبوع الموضة بلندن
خطفت عارض��ة األزياء »فيكي بل��ش«، القلوب خالل 
افتتاح أس��بوع املوضة بلندن، في أول ظهور لها عقب 

احلادث املروع الذي أسفر عن بتر قدمها.
وبحس��ب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، ش��اركت 
بل��ش ذات ال� 22 عاًما، في عرض مجموعة اخلريف من 
بي��ت أزياء »Teatum Jones«، بجانب عدد من عارضات 

األزياء ذوي االحتياجات اخلاصة.
واجلدي��ر بالذك��ر أن بل��ش كان��ت ق��د جنت م��ن حادث 
س��قوط قط��ار األفعواني��ة العمالق��ة، ال��ذي كانت 
تس��تقله بصحبة عدد من أصدقائه��ا، مبدينة مالهي 
»ستافوردش��اير« بإجنلت��را، مخلًفا ضحايا وعش��رات 

املصابن بجروح خطيرة، في 2015.

مدينة صينية تزدهر
اقتصادًيا بسبب »الصراصير«

الق��ت مدين��ة » كوجي��ا » الصيني��ة ش��عبية كبيرة 
بسبب ازدهارها االقتصادي بسبب »الصراصير« حيث 
إن املدين��ة يوجد بها أعداد مهولة من الصراصير الذي 
يصل س��عرها إلى 50 ألف ي��وان أي ما يعادل أكثر من 

661 دوالر.
وذكرت صحيفة أوديتي سنترال األمريكية أن سالسل 
هذه الصراصير ترجع إلى س��اللة تانغ والتي تعتبر من 
أندر الس��الالت في احلقول، كما يوجد في املدينة أكبر 

سوق للصراصير بشمال الصن.

أحالم معروضة للبيع بـ 25 دوالًرا
تداول مس��تخدمون لش��بكات التواص��ل االجتماعي 
صورة دمية على ش��كل النجمة اإلماراتية أحالم، من 

دون أي تعليق لألخيرة على املوضوع حتى اللحظة.
وحتم��ل الدمي��ة ش��بها كبي��راً باملطرب��ة اخلليجية، 
ووضعه��ا االكسس��وارات الش��بيهة بالت��ي تضعها 

أحالم، كالتاج واألقراط.
وأث��ارت الدمي��ة جدالً واس��عاً ب��ن املس��تخدمن، إذ 
تس��اءلت التعليق��ات حول ما إذا كانت س��تطرح في 
األسواق أم أنها مجرد منوذج خاص، بينما أّكد معلقون 

آخرون أن الدمية موجودة فعالً ونشروا صورها.
وكانت أحالم شغلت “توتير” عبر مزحة أطلقتها حيال 

أحد اجلواالت اجلديدة بعفويتها املعهودة.
وغّردت: “كنت أبي اشتري االيفون اجلديد لكن البصمة 
بالوجه )وش��و بيضمنلي لو حد ح��ط موبايلي القمر 

وافتحه.« مدري أحس صعبة«(.

»الغفوة« أحدث خدمات »فيسبوك« 
للتخلص من اإلشعارات المزعجة

أطل��ق موقع التواص��ل االجتماعي »فيس��بوك« ميزة 
جدي��دة خلدم��ة رواده، تعتم��د عل��ى التخل��ص م��ن 
اإلش��عارات املزعجة لبعض الصفحات واجملموعات أو 
حتى األصدقاء التي تتابعها ملدة مؤقتة، من دون إلغاء 

املتابعة بنحو نهائي.
 وتتي��ح املي��زة اجلدي��دة »snooze« أو »الغفوة«، حظر 
ظهور املنش��ورات الصادرة عن صفحة أو ش��خص أو 
مجموعة معينة على املوقع ملدة 24 س��اعة أو أسبوع 
أو شهر، فتمتنع اإلشعارات عن الوصول حلسابك خالل 

املدة التي قمت بتحديدها.

ان من أبرز اماكن اللهو والترفيه  
في بغداد كانت مقاهي شارع 
الرشيد في رصافة بغداد سنة 
١٩٣٥،  طبق��ا لإلحصاء اخلاص 
به��ذه املقاه��ي واملنش��ور في 
الدلي��ل الرس��مي للمملك��ة 
،حيث  العراقي��ة س��نة ١٩٣٦ 
بلغ ع��دد املقاه��ي ٦٢  مقهى 
،وكأن ش��ارع الرشيد هو شارع 
مق��اه فقط ويالحظ ان من بن 
ه��ذه املقاه��ي لم يب��ق منها 
س��وى مقهى الزهاوي ومقهى 
قت��ل  الت��ي  عجم��ي  حس��ن 
فيه��ا ابن  ال� طب��ره قاتل ابيه 
الش��قاوة الذي يلقب باالجلق  
ولم ي��رد في االحص��اء مقهى 

عزاوي ألنه��ا  ال تطل على هذا 
الش��ارع وكذلك مقهى احلاج   
عب��د املعن املوصل��ي صاحب  
مقه��ى ام كلث��وم واملقاه��ي 
االخ��رى ،ام��ا  املقاه��ي فه��ي 
مقه��ى ابراهيم عباس واحمد 
س��لمان واكبر عباس وكارنيك 
اكوب وه��ي املقه��ى الوحيدة 
التي صاحبها ارمني مسيحي 
وجميع املقاهي االخرى مملوكة 
للمس��لمن ، ومقه��ى  باق��ر 
احم��د وتوفي��ق نادر ،وجاس��م 
احلاج وجاس��م محم��د ،حيث 
توجد ثالثة مقاهي بهذا االسم 
،وج��الل صافي ،وجواد رس��ول 
،وحبيب مرزا ،وحسن حاج علي 

علي  ،وحس��ن خضر وحس��ن 
،وحس��ن وادي  ،وحسن بدعة 
،وحس��ن حاج حسن، وحسن 
اجلايج��ي  ،وحم��ودي  ص��ادق 
،وخليف��ة  عب��اس  ،وخض��ر 
والرازي  ،وخليل عباس  ابراهيم 
ج��واد  ،وس��عيد  والرافدي��ن 
وس��عيد حاج خضر ،وس��عيد 
احم��د  وش��هاب  س��لمان، 
،وشهاب عبد اهلل ،وصادق علو 
،وعارف الس��يد حس��ن ،وعبد 
الرضا  ،وعب��د  احلس��ن جعفر 
عل��ي ،وعب��د الك��رمي ش��بيب 
،وعلي  اللطيف خميس  ،وعبد 
قل��ي وعب��د اهلل اس��د ،وعزيز 
ام��ن وع��الوي خلي��ف ،وعلي 

حس��ن ،وعمر الفطير ،وعيس 
،وقدوري  فرج  وقاس��م  جاسم 
رزوقي وكرمي علي ،وكول محمد 
ومحمد حيدر ،ومحمد خميس 
،ومحمد سيد جاسم ،ومحمد 
علي ياس��ن ،ومحمود حس��ن 
،وم��رزا خليل ،ومره��ون حبيب 
ويوس��ف  ابراهي��م  ،ويوس��ف 
ف��ي  انن��ا  .ويالح��ظ  س��عيد 
اخلمس��ينات كنا ن��رى مقاهي 
كبيرة  ومنها مقهى »املربعة«  
ف��ي محلة املربعة ،ولكنها لم 
تدرج في هذا االستبيان كذلك 
أن مقهى الش��ابندر في شارع 
»املتنبي »حدي��ث انها ال تطل 

على شارع الرشيد مباشرة .

مقاهي شارع الرشيد 
طارق حرب

تراثيات

واشنطن _ وكاالت: 
ق��ال باحث��ون أميركي��ون إنهم 
جنح��وا ف��ي تطوي��ر تكنولوجيا 
ميكنها أن تس��اعد ف��ي إعطاء 
لقاح��ات  جمي��ع  األطف��ال 
التطعيم في حقنة واحدة، ميكن 
أن تس��تمر في إط��الق اجلرعات 

داخل اجلسم ملئات األيام.
م��ن  باحث��ون  احلقن��ة طوره��ا 
ماساتشوس��يتس  »معه��د 
بالوالي��ات  للتكنولوجي��ا« 
املتحدة، ونشروا نتائج أبحاثهم 

ف��ي الع��دد األخي��ر م��ن دورية 
)Science( العلمية.

وتغن��ي ه��ذه احلقنة ع��ن حقن 
تس��بب  الت��ي  التطعيم��ات 
أملً��ا ش��ديًدا لألطف��ال، وهناك 
تطعيم��ات ض��د الكثي��ر م��ن 
التيتان��وس،  مث��ل  األم��راض 
وش��لل  الديك��ي،  والس��عال 
األطفال، والتهاب الكبد الوبائي 
»ب »، واحلصبة، والنكاف وغيرها 
وتؤخذ على فترات متقاربة بعد 

الوالدة.

وأوض��ح الباحثون أنه��م طوروا 
اجلزيئ��ات  م��ن  جدي��ًدا  نوًع��ا 
الصغي��رة، ميك��ن أن يجمع كل 
واح��دة،  اجلرع��ات ف��ي حقن��ة 
وتش��به ه��ذه اجلزيئ��ات أكواب 
القه��وة الصغي��رة الت��ي مت��أل 

باللقاح، ثم تُغلق بغطاء.
وأضاف��وا أنه م��ن املمكن تغيير 
تصميم ه��ذه األك��واب بحيث 
ميكن جتزئة محتوياتها وتفريغها 
إلى اجلس��م في الوقت املناسب 

فقط.

بغداد - الصباح الجديد: 
ف��ي  الطبي��ة  امل��الكات  اج��رت 
مستش��فى الواس��طي التابع الى 
دائرة صح��ة بغداد /الرصافة عملية 
جراحية للطف��ل مهند عماد والذي 
اس��تجابت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود ملناش��دته 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر  املرص��ودة 
االجتماعي وبأش��راف من مدير عام 
صحة الرصافة الدكتور عبد الغني 
سعدون الساعدي، اذ مت نقل الطفل 
املري��ض م��ن صح��ة كرك��وك الى 

مستش��فى الواس��طي للجراحات 
في بغداد.

أعل��ن ذلك مس��ؤول الفريق الطبي 
الذي ق��ام بأجراء العملي��ة الدكتور 
استش��اري  كري��دي  كاظ��م  باق��ر 
جراحة العظام والكسور انه مت اجراء 
الفحوص��ات الش��عاعية واخملتبرية 
للطفل املص��اب وتقرر اجراء عملية 
للفخذ االيسر كونه تعرض للكسر 
إث��ر حادث وقع له ف��ي مدينة العاب 

كركوك.
وباشر الفريق الطبي بأجراء العملية 

التي تكللت بالنجاح ويتمتع الطفل 
املريض حاليا بحالة صحية جيدة.

وقدمت والدة املريض الشكر اجلزيل 
للس��يدة وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
لس��رعة االس��تجابة والى الدكتور 
عب��د الغني الس��اعدي مدي��ر عام 
صح��ة الرصاف��ة والدكت��ور عباس 
الصحن مدير مستشفى الواسطي 
على االهتمام الواسع بحالة طفلها 
كما شكرت الفريق الطبي الذي قام 
بأجراء العملية وحسن استقبالهم 

وعنايتهم بالطفل.

تطوير حقنة تجمع كل تطعيمات
األطفال في جرعة واحدة

مستشفى الواسطي يجري عملية
للطفل الذي ناشد ذويه وزارة الصحة
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إذا كن��ت مرتبط��ا بش��خص م��ا، توق��ع اليوم 
التحدث معه عن رغبات��ك واحتياجاتك واألمور 
التي تس��عدك بش��كل عام، أما إذا كنت أعزب، 
ننصحك ب��أن تكون أكثر عنف��ا وعدوانية حتى 

حتصل على ما تريد.

عليك أن تعيد التفكير في عالقتك به من جديد.  
إذا ل��م تش��عر باملتعة في مكان م��ا، ابحث عن 
غيره. إس��عاد اآلخرين شيء مهم وجميل ولكن 
األهم هو االهتمام بنفسك أوال. إذا أخطأت في 

حق الشريك، اعتذر له وعبر له عما تشعر به.

أج��واء رومانس��ية وعاطفي��ة ولذلك يومك 
يبعث على التفاؤل. تستمتع بوجودك بقرب 
الشريك. انتبه فرمبا تتحول هذه الرومانسية 
واحلب والعاطفة إلى سلوك عدواني مخيف 

بسبب حدوث موقف ما.

لديك طاقة بدنية مذهل��ة. رغبتك في االلتقاء 
بش��ريك احلياة تزداد يوما بعد يوم. ال يس��تطيع 
أي فرد أن يقف في طريقك. تأكد أن الش��خص 
الذي ستختاره يستحق حبك واهتمامك. ارتبط 

بشخص يقدر حبك ومشاعرك.

تبدو متحمسا اليوم لتحسن وضعك العاطفي 
بالتحديد. حبك الزائد وعاطفتك جتاه احلبيب في 
زيادة مستمرة. تشارك احلبيب اليوم في معظم 
نشاطاته فكل منكما لديه روح املغامرة. حتتاج 

لشخص ما يشاركك في كل نشاط تقوم به.

ق��م ببعض اخلط��وات الالزمة لتجدي��د حياتك 
العاطفية حتى ال تش��عر بامللل. أنت ش��خص 
مغام��ر بطبعك ولذلك تبدو جريئا وال تخش��ى 
املصاعب. كن واثقا في نفسك وال تكن متصنعا 

خاصة في عالقتك مع احلبيب.

رمبا تك��ون تعيس احل��ظ في األم��ور العاطفية 
ورمبا تش��عر أنك بحاجة إلى ن��وع من التجديد 
والتغيي��ر. أفض��ل حل بالنس��بة ل��ك اآلن هو 
االسترخاء في املنزل وانتظار اللحظة املناسبة 

التي ميكنك فيها التعبير عن حبك للشريك.

علي��ك أن حتقق التوازن بن حياتك العاطفية 
واملهنية. ابذل كل جهدك حتى يعم السالم 
داخل منزلك. جتاهل��ت رغباتك منذ فترة من 
أجل إس��عاد ش��خص م��ا، ولذل��ك عليك أن 

تهتم بها اليوم.

األمور العاطفية ال تسير بشكل طبيعي اليوم. 
تتعامل بش��كل عني��ف وعدواني م��ع احلبيب. 
تب��دو مندفعا ج��دا وتصرفاتك طائش��ة. تزداد 
حدة التوتر ولذلك يزداد كرهك للحبيب بدال من 

حبك له.

إذا الحظ��ت أن األمور ال تس��ير عل��ى ما يرام 
ف��ي حياتك العاطفية، ال تلومن إال نفس��ك. 
الش��راكة أو الصداق��ة أو احل��ب أو أي عالقة 
بن طرفن تستلزم اهتماما من كال الطرفن 

وليس طرفا واحدا.

ال تفكر في أي ش��يء اليوم س��وى احلب. رمبا 
تش��عر بالغضب أحيانا عندم��ا تتحدث مع 
بع��ض األش��خاص املس��تفزين. إذا لم تكن 
مرتبطا عاطفيا، فقد حان الوقت اآلن التخاذ 

خطوة حاسمة.

الدلو الحوتالجدي

الصراع��ات التي حدثت في الفت��رة األخيرة قد 
تس��بب لك الغضب والتوتر. قد يؤدي شعورك 
بالغضب لوقت طويل إلى مش��اجرة بينك وبن 
الطرف اآلخر. استغل طاقتك في القيام بنشاط 

ما مع احلبيب لتحسن وضعك العاطفي. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
خرافي��ة  قص��ص  كات��ب  أش��هر   .1

لألطفال في الغرب
2. يتكلم o انهض

3. روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.
4. الش��اعر كاتب قصي��دة »أخي جاوز 

الظاملون املدى«
5. نص��ف دادا o نصف ش��ومر o تفيد 

تفسير املعنى واالسترسال.
6. قضى وقتا o غطى وحجب.

7. يس��هر ليال o أدي��ب وروائي اجنليزي 
كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

8. وق��ت مغي��ب الش��مس o نص��ف 
خروب

9. بحر o سهولة o تكلفة
10. أديب وفيلسوف اجنليزي ساخر.

1. ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور 
األب احلنون.

2. الصفا )م( o مكان واجبة حرمته.
3. جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم 

امللمس.
4. أشهر أديب اجنليزي.

5. دراسات ومتحيص o ما يبلغه االنسان 
من عمره.

6. توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية.
7. أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.

8. قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي.
9. م��ا تعطاه العروس ي��وم زفافها o دق 

وقرع o بيت العصفور.
10. الش��كل اخلارجي o بطل اس��طوري 

اسباني انتجت قصصه سينمائيا.
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إعالم المركز الوطني
مواه��ب كثي��رة، تواص��ل تدريباتها 
في مضم��ار العاب الق��وى باملدينة 
االهتمام  تتلق��ى  الش��بابية، حيث 
والدع��م م��ن إدارة ومدرب��ي املرك��ز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية، 
س��يكون له��ا حض��وراً باه��راً كما 
يتوقع ف��ي االس��تحقاقات املقبلة، 
كما س��بق ملواه��ب اخ��رى قدمها 
املرك��ز نالت التفوق في الس��باقات 

محلياً وخارجيا.
الش��قيقتان بي��ادر أس��امة مواليد 
2005 ون��ور أس��امة موالي��د 2007، 
وزميالتهن رونق نشأت مواليد 2006 
ومالك قاسم مواليد 2008، تواصلن 
التدريبات باشراف املدرب نصر عبود، 

ميلك��ن الثقة في مواصلة املس��يرة 
م��ع رياضته��ن املفضل��ة والوصول 
إلى افضل املس��تويات والتفوق في 

الوقوف ف��وق منصات التتويج بنيل 
األوسمة وكسب البطوالت.

يق��ول امل��درب نص��ر عب��ود: نعمتد 

على اساسيات رياضة العاب القوى 
في تهئي��ة الالعبات إل��ى االفضل، 
وهنالك امكان��ات واضحة لهن في 
في  وااللت��زام  واالجته��اد  الوص��ول 
التدريبات، مما يبش��ر مبستقبل واعد 

وكبير ينتظر هؤالء الواعدات.
طموح��ات الالعبات الواعدات، كبير 
في التفوق مبجال الرياضة والدراسة، 
املتوس��ط  األول  بالص��ف  بي��ادر 
وش��قيقتها نور في الصف اخلامس 
االبتدائي ورونق نش��أت التي جنحت 
إل��ى الص��ف الس��ادس االبتدائ��ي، 
طموحهن دخول كلية الطب، فيما 
تؤكد  م��الك، التي تفوق��ت وبلغت 
الصف اخلامس االبتدائي، ان حلمها 

هو دخول كلية الهندسة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
البدني��ة  التربي��ة  دائ��رة  نظم��ت 
الرياض��ة  قس��م   - والرياض��ة 
وزارة  بطول��ًة  أم��س،  النس��وية، 
الش��باب والرياضة لك��رة الطائرة 
للنساء، على قاعة املرأة العراقية 
مبش��اركة  الرياضي��ة،  لاللع��اب 
خمس��ة فرق، تلعب بنظام الدوري 
مدي��ر  بحض��ور  واح��دة  ملرحل��ة 
ع��ام الدائرة هيثم محمد رش��يد 

وموظفي الوزارة.
وبدأ حفل افتت��اح البطولة بتالوة 
آيات م��ن الذكر احلكي��م، اعقبها 
قراءة النش��يد الوطني فضال عن 
ق��راءة س��ورة الفاحتة حترم��اً على 
ش��هداء الع��راق، ثم اس��تعرضت 
الفرق املشاركة قبل انطالق مباراة 
االفتتاح بني فريقي الشباب وتربية 
الك��رخ، وق��د انته��ى بف��وز االول 

بشوطني مقابل الشيء.
الرياض��ة  وقال��ت مدي��رة قس��م 
النس��وية متاض��ر داود إن بطول��ة 
ال��وزارة لك��رة الطائرة النس��وية 
ضم��ن منهاجها املق��رر، مبينًة ان 
خمسة فرق شاركت في البطولة 

مثل��ت ش��هربان، الش��باب، تربية 
ورياضة  الك��رخ، مديري��ة ش��باب 
مدينة الص��در، فضال ع��ن النادي 

االرمني.
م��ن  اله��دف  ان  داوود،  واضاف��ت 
التأكي��د  ف��ي  يتمث��ل  البطول��ة 
عل��ى وج��ود رياض��ة نس��وية في 
الع��راق وزيادة التنافس واالحتكاك 
وتهيئة العب��ات قادرات على متثيل 
املنتخب��ات الوطنية، فضال عن زرع 

بذرة الرياضة في اجملتمع.

وقال رئيس اللجن��ة الفنية حامد 
قاس��م، ان البطولة تع��د امتداداً 
الى بطوالت مختلف��ة حتت رعاية 
الوزارة، فقد س��بقتها بطولة كرة 
الس��لة وس��تتبعها بطولة اليد، 
بالتفاع��ل الكبي��ر م��ع  مش��يداً 
الرياضة النس��وية من قب��ل وزارة 
الش��باب والرياض��ة، متمثل��ًة في 
الوزي��ر عبد احلس��ني عبطان، الذي 
وف��ر كاف��ة الظ��روف الجن��اح هذه 

البطوالت.

إعالم المركز الوطني
الش��عب  اختت��م عل��ى قاع��ة 
املغلق��ة،  الرياض��ة  لاللع��اب 
املين��ي  منافس��ات  مهرج��ان 
باس��كت الذي نظمه احتاد اندية 
بغداد بكرة الس��لة مبش��اركة 8 
فرق منها فريق االش��بال باملركز 
الرياضي��ة  للموهب��ة  الوطن��ي 
واس��تمرت عل��ى م��دى يوم��ني، 
وتضمن��ت مراس��م اخلتام تكرمي 
الفرق املشاركة وتقليد الالعبني 
باألوس��مة بع��د مس��اهمتهم 

بنجاحه.
 رئي��س احتاد اندية بغ��داد بك�رة 
الس��لة د. مه��ند عبد الس��تار، 
ق��ال في تصريح الع��الم املرك��ز 
الوطني ان االحت��اد حرص خ��الل 
تنظي����م املهرج��ان عل��ى عدم 
حتدي��د املراك��ز الثالث��ة االول��ى 
واعتب��ار كل الفرق املش����اركة 
فائزة من اجل حتفي��ز الالعب��ني 
الصغ��ار وزرع ب��ذرة الف��وز ف��ي 
االحت��اد  ان  مبين��ا   ، داخله��م 
وبع����د جن��اح املهرجان يس��عى 
ال��ى تنظ�يم بط��والت اخرى من 

اجل اكتش��اف مواه��ب جديدة 
لبناء قاعدة رصينة لكرة السلة 

العراقية.
من جانبه، أكد احلكم الس��لوي، 
عمار حس��ني، ان جميع الالعبني 
املش��اركني في البطولة اظهروا 
وعي��ا كبي��را من خ��الل املامهم 
بقوان��ني اللعب��ة وانضباطه��م 
م��ن  بالرغ��م  امللع��ب  داخ��ل 
اعمارهم الصغيرة وقلة خبرتهم 

، وه��ذا ام��ر مهم من ش��أنه ان 
رياضية سليمة  يبني شخصية 

للمواهب الصغيرة.
فيم��ا عب��ر الع��ب فري��ق املركز 
الوطني، علي اوس، عن س��عادته 
الكبيرة مبشاركته بهذا املهرجان 
مع بقية اقران��ه، مبينا ان خوض 
ع��دد م��ن املباريات قد اكس��به 
خب��رة اضافي��ة ف��ي لعب��ة كرة 

السلة.
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الجوية يواصل 
تحضيراته للقاء الوحدة

هادي مطنش يقود 
كرة نادي الحسين

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواص��ل الق��وة اجلوي��ة، اس��تعداداته للمب��اراة 
املرتقبة، أمام الوحدة السوري بإياب نصف نهائي 
كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم، املقررة يوم 26 

أيلول اجلاري، على ملعب نادي الوكرة بالدوحة.
وخس��ر القوة اجلوي��ة، مباراة الذه��اب )1-2( على 
ملعب صيدا بالعاصم��ة اللبنانية بيروت.. وتغادر 
بعث��ة الفريق، اليوم الثالثاء إلى الدوحة على منت 

طائرة عسكرية.
ويراهن حسام السيد، مدرب الفريق على الوصول 
قب��ل وقت مبكر م��ن أجل التأقلم عل��ى األجواء، 
ويس��عى لتوفي��ر مبارات��ني وديت��ني قب��ل مالقاة 

الوحدة.
كان ع��دد م��ن املراقب��ني، أرجعوا خس��ارة مباراة 
الذه��اب الفتقاد القوة إلى عامل االنس��جام بني 
الالعبني، حيث يضم مجموعة من الالعبني اجلدد، 

باإلضافة إلى استقطاب مدرب جديد.
ويحتاج الالعبني خلوض أكث��ر من مباراة من أجل 
زيادة االنسجام، وكذلك هضم الفكر التكتيكي 
للمدرب حس��ام الس��يد ال��ذي يحت��اج للتعرف 
أكثر عل��ى إمكانيات العبيه الختيار التش��كيلة 

املثالية.
كان الفريق، باش��ر تدريباته، ح��ال عودته من من 
العاصم��ة اللبناني��ة بي��روت، بعد انته��اء مباراة 
الذه��اب، وعلى ملعب النادي من أجل إعداد أمثل 

ملباراة اإلياب.
وميثل ملعب نادي الوكرة، فأال حسًنا للقوة اجلوية، 
الس��يما وأنَّ الفريق بل��غ املب��اراة النهائية العام 
املاض��ي بعد ان اختار ملعب ن��ادي الوكرة، ملعًبا 
ل��ه، ويأملون احملافظة على اللق��ب للمرة الثانية 

على التوالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت إدارة نادي احلسني الرياضي مع املدرب هادي 
مطن��ش لقيادة الفريق في املوس��م اجلديد، واملدرب 
مطنش سبق له العمل مع فريق نادي الصناعة في 

دوري الدرجة االولى في املوسم السابق.
ويس��تعد نادي احلسني للمش��اركة في منافسات 
الدوري املمتاز للموسم 2018/2017 باجراء اختبارات 
لالعبني من أج��ل تدعيم صفوفه بعد الهجرة التي 
شهدتها صفوفه بانتقال نحو 10 العبني إلى أندية 

املقدمة اجلماهيرية.

كاتاماندو - حسين البهادلي*

وصل��ت بعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي 
للناشئني بكرة القدم حتت 16 سنة 
الى العاصمة النيبالية »كاتاماندو« 
للمشاركة في تصفيات كاس اسيا 
، املقرر انطالقها في العش��رين من 
الش��هر احلالي والت��ي يتأهل منها 
منتخب واحد باالضافة الى افضل 
5 منتخب��ات حتتل الترتي��ب الثاني 

من بني اجملموعات البطولة«.
واتخذ منتخب الناشئني من فندق 
النجم��ة  ذات   »view bhurkuti«
الواحدة واخملصص م��ن قبل االحتاد 
النيبالي مقرا له ، والذي يبعد قرابة 

الساعة من مطار كاتاماندوا«.
وقال مدرب منتخب الناشئني علي 
هادي ان »املنتخب مر بظروف سيئة 
ج��دا ، بع��د اإلج��راءات الش��ائكة 
واملعق��دة ف��ي مط��ار كاتاماندو ، 
واجب��ار الوف��د على االنتظ��ار ملدة 
4 س��اعات كاملة إلنه��اء إجراءات 
الدخ��ول ، ول��وال االتص��االت الت��ي 
اجراها الوفد باالحتاد االسيوي والتي 
اجبرت االحتاد النيبالي على التدخل 
وانهاء املعاناة والتي اس��تمرت بعد 
رحلة ش��اقة الى فندق التصفيات 
ال��ذي يعتبر من اس��وء الفنادق وال 

الوفود  اس��تعياب جمي��ع  ميكن��ه 
املتواجدة باالضاف��ة الى كونه غير 
مالئ��م لش��روط االحتاد االس��يوي ، 
الذي يؤك��د عل��ى ان تتوافر جميع 
الشروط الدولية إلقامة املنافسات 
والتجمع��ات والت��ي ل��م نراها في 

النيبال«
ومن املق��رر ان تتقدم بعثتي العراق 
وفلس��طني احتجاجا رس��ميا الى 
االحتاد االس��يوي تطالب��ه بالتدخل 
من اجل اجبار االحتاد النيبالي على 
احترام القرارات اآلسيوية والدولية 
وإقامة التصفيات بأجواء طبيعية 
وتوفير كافة املستلزمات الضرورية 

جلميع املنتخبات«.
يذك��ر ان االحت��اد االس��يوي وض��ع 
منتخبنا للناش��ئني ف��ي اجملموعة 
الثالثة الى جانب منتخبات النيبال 
وفلس��طني والهند والتي سيواجه 
فيه��ا منتخبن��ا نظي��ره النيبالي 
التصفيات  بافتت��اح مبارياته ف��ي 
اآلس��يوية يوم غٍد األربعاء في متام 
الس��اعة اخلامس��ة والنص��ف في 
توقي��ت النيب��ال الس��اعة الثانية 
وخم��س وأربعون دقيقة قي توقيت 

العاصمة بغداد«.

ملنتخ��ب  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الناشئني

بعثة تصل إلى كاتاماندو وسط ظروف سيئة

غدًا.. ليوث الرافدين يستهلون الشوط القاري بلقاء النيبال
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جانب من احدى مباريات منتخب الناشئني حتت ال 16 سنة

لقطة من افتتاح البطولة
مواهب كرة السلة »عدسة: عباس كردي«

مدريد ـ وكاالت:

حتدث الفرنس��ي زين الدين زيدان، املدير 
الفني لريال مدريد اإلس��باني، لوسائل 
اإلع��الم، عقب انتصار فريقه، أول أمس، 
عل��ى ريال سوس��يداد )3-1(، في اجلولة 

الرابعة من الليجا.
اإلس��بانية  »آس«  صحيف��ة  ونقل��ت 
تصريحات زيدان، التي قال فيها: »بورخا 
مايورال العب جيد، ميكن أن يكون له دور 
هام في الفريق، أنا س��عيد ألجله ، كان 
لديه فرصة واس��تغلها بش��كل جيد.. 
س��عيد أيًضا جلاريث بيل، هناك الكثير 

من احلديث عنه، لكنه أثبت من هو«.
وعن س��ير املباراة، قال: »قدمنا ش��وط 
أول جيد، وعندم��ا نلعب بهذه الكثافة 
تصب��ح األم��ور صعب��ة عل��ى اخلصم، 
لعبنا بش��كل جيد للغاي��ة، ونعلم أن 
سوسيداد فريق قادر على خلق املشاكل 

لنا«.
وبخص��وص بيل، أض��اف: »إن��ه يحتاج 
للمس��احات، وهو خطير في هذا اجملال، 

لك��ن ليس لديه مش��اكل م��ع الكرة، 
حتى في املساحات الضيقة.. أعلم أنها 
ليس��ت النس��خة األفضل منه، لكني 
س��عيد مبا ق��ام به، لقد قطع مس��افة 
كبيرة قبل تس��جيل الهدف، أعلم أننا 
سنجد بيل شيًئا فشيًئا، لكن علينا أن 

نتحلى بالصبر«.
وتاب��ع: »كان م��ن امله��م إضاف��ة ثالث 
نق��اط، ميكنن��ا أن نك��ون س��عداء اآلن، 
لعبنا 90 دقيقة على مستوى عاٍل جًدا، 
أنا س��عيد بعمل اجلميع، فعلى سبيل 
املثال ماي��ورال كان يقوم بعمل دفاعي، 

رغم أنه مهاجم«.
القياس��ي  الرق��م  معادل��ة  وح��ول 
لسانتوس البرازيلي، بالتسجيل في 73 
مب��اراة على التوال��ي، رد املدرب: »عليك 
أن تهن��ئ الالعبني، إنه��م يقاتلون وقد 
سجلوا في 73 مباراة، واألهم هو الثالث 

نقاط«.
هذا وحقق ري��ال مدريد فوزا ثمينا على 
مضيفه ريال سوس��يداد، بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، ضمن مباريات اجلولة 

الرابعة من الليجا.

تقدم ريال مدريد عبر بورخا مايورال في 
الدقيق��ة 19، قبل أن يتع��ادل أصحاب 
األرض عبر كيفني رودريجيز في الدقيقة 

28، لكن الالعب ذاته أعاد التقدم لريال 
مدريد مجددًا، ف��ي الدقيقة 36 بهدف 
عكس��ي، فيم��ا اختت��م جاري��ث بي��ل 

األهداف في الدقيقة 61.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط 
ف��ي املرك��ز الراب��ع، فيما توق��ف رصيد 

ريال سوس��يداد عند 9 نقاط في املركز 
الثالث.

إلى ذلك، ضربت اإلصابات، العًبا جديًدا 
في ريال مدريد، مع نهاية مباراة الفريق 
أمام ريال سوس��ييداد الت��ي جرت على 
ملع��ب األنويت��ا، باجلول��ة الرابع��ة من 

الليجا، وانتهت ملصلحة امللكي )1-3(.
واس��تبدل الفرنس��ي زين الدين زيدان، 
م��درب ري��ال مدري��د، العبه الفرنس��ي 
الش��اب ثي��و هيرناندي��ز، وح��لَّ مكانه 
ناتش��و فيرناندي��ز بالدقيق��ة )93( من 
املباراة، التي امتدت حتى الدقيقة )95(.

وقال��ت صحيف��ة »أس« اإلس��بانية، إنَّ 
»هيرناندي��ز ق��د يكون تع��رَّض إلصابة 
ف��ي الكتف أثناء املب��اراة، وحتديًدا خالل 
التحام��ه مع العب سوس��يداد زوروتوزا 
في الدقيقة )88( من املباراة«.. وس��قط 
الالعب الفرنس��ي الش��اب على األرض، 
وطلب من أطباء ريال مدريد، إس��عافه، 
إال أنَّ األلم لم يُفارق��ه، وطلب التبديل 

في نهاية املطاف.
ويُعاني ريال مدريد من إصابة مهاجمه 
كرمي بنزمية، باإلضافة إلى العب الوسط 

توني كروس.
وسجل اإلسباني الشاب بورخا مايورال، 
الهدف األول لريال مدريد في مرمى ريال 
سوس��يداد، في املباراة الت��ي جتمع بني 
الفريق��ني باجلول��ة الرابعة م��ن الدوري 

اإلسباني.
وبهذا الهدف - وفقا حلس��اب »مس��تر 
ش��يب« - أصب��ح ري��ال مدري��د ميل��ك 
سلسلة تاريخية في التسجيل املتتالي 
لألهداف في 73 مباراة على التوالي منذ 
30 أبريل / نيسان من عام 2016، وكانت 
املباراة أمام ريال سوس��يداد في ملعب 

األنويتا أيًضا.
وعادل ريال مدريد بهذا الرقم، الس��جل 
التاريخي لفريق سانتوس البرازيلي في 
حقبة األس��طورة بيليه، والذي س��جل 
ف��ي 73 مباراة عل��ى التوال��ي، في رقم 
تاريخي ل��م يصله أحد إال ري��ال مدريد 

منذ عام 1963.
من جانبه سجل الالعب بورخا مايورال، 
الهدف الرسمي األول له مع ريال مدريد، 
بع��د مش��اركته في  مباري��ات، 4 منها 

كان العًبا أساسًيا.

الملكي يعادل رقم سانتوس التأريخي

ريال مدريد يتناسى غياباته ويصعق سوسيداد في الليجا

تقرير

مفكرة الصباح الجديد

9:00 مساًء

9:45 مساًء

11:00 مساًء

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

فالنسيا ـ مالجا

بولونيا ـ إنتر ميالن

برشلونة ـ إيبار

»الشباب والرياضة« تطلق
 بطولة الكرة الطائرة النسوية

سلة الموهوبين« ثانيًا 
في منافسات »الميني باسكت«

عداءات واعدات

واعدات في المركز الوطني أللعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
يبدأ فريق نادي نفط ميسان رحلة 
باجراء  اجلديد  للموسم  التحضير 
تدريباته ابتداء من يوم غٍد االربعاء 
20 أيلول اجلاري، وقال مدرب الفريق 
عدي إس��ماعيل، ان فريقه سيبدأ 
األربعاء رحلة االعداد، مش��يراً إلى 
ان ملع��ب ميس��ان ال��ذي افتتح 
مؤخ��راً س��يكون ارض��اً متمي��زة 

للفريق.
واوضح ان املالك التدريبي املساعد 
مع��ه املؤل��ف م��ن واث��ق كاظ��م 
احم��د  املرم��ى  ح��راس  وم��درب 

عبدالرضا، وقع��ا مع الفريق، فيما 
ما زالت مفاوضات جترى مع املدرب 
احمد رحيم كرمي، وفي حال البقاء 
بصفوف امليناء، فان هنالك توجها 
بتسمية املدرب شفيق جبل ضمن 

املالك التدريبي املساعد.
واش��ار إل��ى ان فريقه اس��تقطب 
العبني جدد ابرزهم حسني مجذاب 
من نادي احلسني وعباس قاسم من 
البحري وسلطان جاسم من نفط 
الوس��ط، فيما هنالك مفاوضات 
م��ع البرازيل��ي فرنان��دو، والعب��ني 

اخرين.

نفط ميسان يبدأ 
اإلعداد للموسم الجديد

فرحة العبي ريال مدريد



بغداد - أحالم يوسف:
األي��ام  ه��ذه  العراقي��ون  يس��تعد 
الس��تقبال شهر محرم، الشهر الذي 
قتل فيه س��بط الرس��ول "ص" على 
يد ثلة من املتس��لطني آنذاك، والذين 
يشبهون الى حد كبير الدكتاتوريات 
الت��ي حتك��م ف��ي ع��دد م��ن البلدان 
العربية، ومن ضمنها العراق في أكثر 
م��ن حقب��ة تاريخية، حيث س��ترفع 
االعالم الس��ود على أس��طح املنازل 

اعالنا منهم عن احلزن.
 طريقة احياء طقوس كانت محصورة 
مبراسم العزاء التي يتم خاللها قراءة 
القصائد احلس��ينية، وتوزيع الش��اي 
للحاضري��ن، وهن��اك م��ن ي��وزع م��ع 
الش��اي بعض املعجن��ات واحللويات، 
مع الطبخة األشهر في شهر محرم 

"الهريسة" و"القيمة النجفية".
 اليوم أصبحت تلك الطقوس فرصة 
للمزاي��دات على حب االمام احلس��ني 
بات��ت  النب��ي، حي��ث  بي��ت  وآل  "ع" 

مراس��م الع��زاء النس��وية فس��حة 
تتبارى بها النساء حول مدى كرمهن، 
او فرصة إلعالن املس��توى االقتصادي 
املراس��م  خ��الل  فت��وزع  للعائل��ة، 
م��ن  وحلوي��ات  متع��ددة  مأك��والت 
افخر األنواع، اما بالنس��بة لطقوس 
اللطم فاصبح االيغال بها متناسب 
طردي��ا مع مدى االنتم��اء الى آل بيت 
الرس��ول وحجم احملبة "حسب تصور 
البع��ض"، لذلك فق��د أدخلت بعض 
الطق��وس الغريبة، والت��ي متارس من 
قبل جماعات في الهند، او غيرها من 
الدول، فاصبح اجلهل وعدم العقالنية 
هي من يق��ود هؤالء. حياة الياس��ري 
موظفة متقاعدة تقول: فيما مضى 
كانت مراس��م العزاء احلس��يني لها 
هيبتها، حيث كان االستذكار يتخلله 
الب��كاء واحلزن على مصيب��ة آل بيت 
الرس��ول، اما اليوم فأج��د انها مجرد 
جتمعات لالس��تعراض، هن��اك فتيات 
يقمن بتسريح شعرهن لساعات كي 

يتباهن به وه��ن "ينفحن"، اليوم بات 
كل شيء استعراض ودجل، ال أتكلم 
بنحو مطلق لكن على االغلب أصبح 
املوضوع بعيد كل البعد عن استذكار 
حادث��ة الطف، واملآس��ي التي حدثت 

لإلمام احلسني وصحبه وآل بيته.
س��لوان اجلبوري صاح��ب محل جتاري 

ف��ي بغ��داد اجلدي��دة يقول: ف��ي زمن 
الطاغية صدام حسني كانت مراسم 
العزاء احلس��يني اش��به بث��ورة، ألننا 
كنا نعل��م ان اخملابرات واالمن ميكن ان 
تلقي القبض على كل احلاضرين الى 
مجلس العزاء، وم��ن املعقول جدا ان 
يت��م اعدامهم فيما بع��د، لذلك فان 

اخملاطرة بحضور املراس��م احلسينية، 
او "اللطميات" ال يقدم عليها اال من 
زه��د بالدنيا، وآمن ب��ان املوت بطولة 
ف��ي مثل تلك احل��االت، وبالتالي فقد 
كانت مجالس استذكار حقيقية، وال 
ميكن لدج��ال او مدعي ان يقوم بتلك 
اخلط��وة الش��جاعة، الي��وم املوضوع 
عك��س ذل��ك متام��ا، لذلك فان��ا من 
ضم��ن من كان��وا يحض��رون اجملالس 
قب��ل الس��قوط، والي��وم "طلقتها" 
ألنه��ا أصبح��ت بنحو ع��ام مجالس 
استعراض، خاصة بعد ان ادخل اليها 
طقوس متارس من قبل جماعات ليس 

لها عالقة باإلسالم.
شاكر مرتضى العبودي: هذا املوضوع 
يوترن��ي حقيقة ألني ال اجد له بداية، 
وال نهاي��ة، كل ش��يء ب��ات كذبة، ال 
شيء حقيقي اال القتل واملوت بشتى 
انواعه، كل شيء اصبح جتارة رخيصة، 
حب الوطن، والدي��ن، وحب آل البيت، 
الس��ارق يصلي، ويصوم، ويحج سبع 

مرات، والقاتل يتح��دث عن الوطنية 
واللحمة املزعوم��ة، والذليل يتحدث 
ع��ن الع��زة و"هيهات من��ا الذلة"، ال 
ش��يء حقيقي البت��ة، ، البعض ذكر 
ان الس��بب باإليغال بإحياء الطقوس 
هو التضييق الذي كان ميارسه اخمللوع 
صدام حس��ني، وانها مجرد ردة فعل، 
لكن هل يعقل بعد كل تلك السنني 
احل��ال ينحدر من س��يء الى أس��وأ؟ 
هل يعق��ل ان ال يوجد رجل دين يحّرم 
ممارسة بعض الطقوس التي شوهت 
حادثة الطف، فأصبحنا اليوم محط 
س��خرية من قبل ال��كل، كيف لي ان 
اش��عر برهبة وانا أجد من يلبس قناع 
اسد بائس، او مالبس كلب، وبطريقة 
س��اذجة ومضحكة، اال توجد طريقة 
أخرى ميكن من خاللها توضيح قيمة 
االم��ام احلس��ني وآل بيت��ه، اال توج��د 
طريق��ة حتف��ظ كرام��ة م��ن يحيي 
حادثة بطلها كان رمزا للكرامة وعزة 

النفس؟

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فزاعة مزدوجي الجنسية

جمال جصاني

من العالمات التي متّيز اجملتمعات "املضيعة صول جعابها" 
ع��ن املتوازن��ة في س��لوكها ه��ي؛ ف��ي ن��وع اهتماماتها 
وأولوياته��ا والتحديات الت��ي تواجهها. جلمل��ة من العلل 
واألس��باب التي تطرقنا إليها م��راراً، تصّدرنا قائمة الدول 
املنكوب��ة بضي��اع "صول جعابه��ا" أي املعايير الس��ليمة 
واجملربة التي انتشلت اجملتمعات والدول عند مفترق الطرق. 
عندم��ا نتصفح قليال في نوع االهتمام��ات والهموم التي 
تستفرد مبا تبقى من عقل وضمير لدى جماعات وأفراد هذا 
الوط��ن املنكوب؛ جند س��وادها األعظم ال ميت بصلة ال من 
قري��ب وال من بعيد مبا ش��غل عقول وضمائ��ر االمم األخرى، 
منها على سبيل املثال ال احلصر قوانة "مزدوجي اجلنسية" 
ذلك االكتش��اف العبقري الذي أطاح بكل طالسم وأسرار 

هزائمنا العضال قبل "التغيير" وبعده..!
اخملتبرات التي أهدتنا هذه الكبسولة "مزدوجي اجلنسية" 
ومروجيه��ا في بورصة املزاودات، يقس��مون بأغلظ عبارات 
احلماس��ة واإلميان، بأن أصحاب تلك الوثيقة األممية وراء كل 
ه��ذا النحس العض��ال الذي هبط عل��ى مضاربنا )اآلمنة( 
تزامنا وعودتهم الى العراق. ولتأكيد ذلك يقدمون لنا عدد 
من األمثلة ألش��خاص عادوا الى الوط��ن وهربوا ثانية بعد 
سرقتهم وخيانتهم للمسؤولية التي أنيطت بهم، ملقني 
كل املسؤولية على اجلنسية الثانية التي يحملونها، والتي 
حمته��م من مواجهة ما يس��تحقونه من مصير. أكاذيب 
تس��ري وتتمدد م��ن دون أن تتلق��ى أي ردع ج��دي لها، فما 
عالقة امتالكك جلنس��ية أخرى بقضايا الفساد والسلوك 
املنحرف، ال سيما واملاليني منا قد اضطروا للهجرة والفرار 
بعيداً عن العراق ألس��باب وصلت أخبارها لسكان األدغال 
واألقاليم النائية، ومن هؤالء عدد واس��ع من الذين وضعوا 
بصماته��م املميزة ف��ي اخللق واإلبداع واالبت��كار في بلدان 
الشتات التي احتضنتهم بعد مشوار من احليف والضيم 
والقصص املأس��اوية. كل جنس��يات العال��م ال ميكن لها 
أن حتم��ي من ارتكب جرمية ف��ي أي مكان، ومدونات القانون 
الدول��ي وبنوده واضحة في هذا اجملال )ويفترض مبن وضعته 
الصدفة التأريخية ذات يوم وزيراً للعدل أن يفهم مثل تلك 
البديهيات(. اخللل في م��كان آخر ال عالقة له بنوع الوثائق 
والعناوي��ن الت��ي يحملها البش��ر، إنه في ضياع س��لطة 
الدول��ة والقانون، ونوع املؤسس��ات واإلدارات املتواطئة مع 

قوارض املسؤوليات واملال العام.
مث��ل هذه الفزعات اخلاوية الت��ي ال تكل وال متل، ال تدفعنا 
بعيداً عن التحديات الواقعية التي تواجهنا، عبر املزيد من 
عناوين التشرذم والتمزق والضياع وحسب، بل هي تدفعنا 
بعيداً عن الس��راق احلقيقيني وعلل كل ذلك الفساد الذي 
نواجهه. ال يحتاج اللص والفاس��د والقاتل الى جنس��ية 
بلد آخر كي ميارس هواياته الشاذة، وجتربتنا احمللية طافحة 
بالكثير من مثل تلك اخمللوقات والش��خصيات اإلجرامية 
واملشوهة، زمن النظام املباد وبعده. هذا يدعونا لتسليط 
الض��وء على مغزى تلك الدع��وات )حملاربة طواحني الهواء( 
وفضح ما ترمي اليه من تشويه وتضليل ممنهج ومقصود، 
كي نبق��ى بعيدين عن التحديات األساس��ية في ميادين 
التنمية واملعرفة واخلدمات وتعزيز سلطة الدولة والقانون. 
لنمتلك مثل تلك املس��تلزمات واملؤسسات والتشريعات 
اجملربة، عندها جند كل هذه الوثائق واجلنس��يات والتجارب 
املتعددة ق��د انخرطت في مهمة اس��ترداد هذا الوطن 
القدمي ملكانته ودوره في عالم حولته التعددية واحلداثة 
واحلري��ات الى قرية كونية حتتف��ي باملواطن الكوكبي ال 
باصطبالت ومغارات وس��رديات وفزع��ات ما قبل الدولة 

احلديثة.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أعلنت النجمة األميركية 
الشهيرة مايلي سايرس، 
أنها تعيش س��عيدة مع 
خطيبه��ا النج��م لي��ام 
تزال  ما  هيمسورث، لكن 
لديها أش��ياء كثيرة جدا 
جتربها قب��ل أن تفكر في 
الزواج حيث قالت: "أنا ال 
أتصور الزواج اآلن فعمري 
اآلن 24 عام��ا، وأمتن��ى أن 
أق��وم بإجن��از الكثير قبل 
أن أت��زوج". إش��ارة إلى أن 
مايل��ي س��ايرس نش��رت 
مؤخ��را ص��ورة م��ع ليام، 
بطريق��ة  التقطته��ا 

"السيلفي"، حيث ظهرت 
وهي تقبله، وحازت صورة 
النجم��ني إعج��اب ع��دد 
كبير من مرتادي صفحة 
التي  هيمس��ورث،  لي��ام 
تضم أكثر من 9.2 مليون 

شخص.

التركي��ة  املمثل��ة  ع��ّدت 
ه��ازال كاي��ا املعروف��ة من 
خالل مسلس��ل العش��ق 
املمنوع باس��م نيه��ال، ان 
احلري��ة الت��ي كان يتمت��ع 
العش��ق  به��ا مسلس��ل 
املمن��وع، ه��ي م��ا جعلته 
بالنسبة  املسلسل االجنح 
الرايتن��غ،  ويتص��در  له��ا 
كم��ا عب��رت ع��ن حزنه��ا 
لفقدان كمي��ة كبيرة من 
تل��ك احلرية في الس��نوات 
الالحقة، وقالت في تصريح 
صحفي: " أنا أشعر باحلزن 

ألنني وغيري م��ن الفنانني 
ال نتمت��ع بحرّية تقدمي كل 
ش��يء في أعمالنا الفنية، 
بالذات ال نستطيع  واليوم 
مثل مسلس��لي  نقّدم  أن 
السابق "العشق املمنوع".

محم��د  الفن��ان  أع��رب 
رياض عن س��عادته بنجاح 
مسرحية "حفلة تنكرية" 
التي يشترك في بطولتها، 
مشيرًا إلى أّنه عمل مهم 
في املس��رح، ويحتوي على 
اإلسقاطات  مجموعة من 
خ��الل  م��ن  السياس��ية، 
األنظم��ة  بع��ض  تن��اول 
تسعى  التي  الديكتاتورية 
إلى تدمير الشعوب، وليس 

النهوض بها.
وأّكد رياض أّنه كان يبحث 
عن عم��ل جيد يع��ود به 
إلى خشبة املسرح، حّتى 
وجد ه��ذا النص، مضيًفا 
أّن��ه س��عيد ب��ردود فعل 

الع��رض،  م��ن  اجلمه��ور 
أّن ما أستشفه  موضًحا 
م��ن إقب��ال اجلمهور على 
ه��و  الع��رض  مش��اهدة 
أّنه محتاجا إلى مس��رح، 
دائًما محتاج  فاملش��اهد 
إل��ى التواص��ل م��ع جنوم 
بل��ده، وم��ع رم��وز وطنه 

الثقافية.

مايلي سايرس

محمد رياض

هازال كايا

أخبــارهــــــــــم

حتضيرات لشهر محرم

أهال بعودة الزميلة 
أحالم يوسف

بغداد ـ الصباح الجديد:
بهجة وس��رورة ملئت اركان صحيف��ة "الصباح اجلديد" 
بعودة الزميل��ة العزيزة أحالم يوس��ف، محررة الصفحة 
األخي��رة، بعد األزمة الصحية الت��ي تعرضت لها مؤخراً، 
اذ تقدم لها اجلميع بالسالمة والصحة، فيما اكدت انها 
قاومت األزمة الصحية بفضل التشجيع واملساندة التي 

وجدتها من أسرتها وزمالئها في الصحيفة.
م��ن جانبه، قال رئيس التحرير، االس��تاذ إس��ماعيل زاير، 
ان الزميل��ة أحالم متلك الثقة بحضورها وهي من اس��رة 
الصحيف��ة الت��ي يعتز بها اجلميع ويثم��ن ما تقدمه من 
عط��اء ف��ي عملها الناج��ح، ش��اطره جمي��ع العاملني 
ف��ي الصحيفة، متمن��ني الصح��ة والس��المة الدائمة 

لزميلتهم.

محّرم على األبواب والجدل قائم حول طريقة إحياء حادثة الطف
ما بين مؤيد ومعارض

الصباح الجديد - وكاالت:
تتص��ّدر النجم��ة اللبنانية مايا 
دي��اب قائمة الفيديوه��ات األكثر 
مش��اهدة عبر "أنغام��ي" بفيديو 
أقام��ه  ال��ذي  اخل��اص"  "العش��اء 
التطبيق الشهير في الوطن العربي.

في الفيدي��و تظهر مايا دياب وهي حتّضر 
عش��اًء خاصا لش��خصني م��ن "الفانز" 
اللذين قام��ا بتحميل أغنيته��ا األخيرة 
"تبع��د عن��ي" وف��ازا بلقائه��ا، وتن��اول 
العش��اء معه��ا في مق��ّر "أنغامي" في 

بيروت.

ورّدت ماي��ا دي��اب خ��الل اجللس��ة عل��ى 
مجموعة من األس��ئلة عل��ى طريقتها 
اخلاص��ة، وذلك ف��ي أثن��اء حتضيرها أحد 

األطباق.
أغنية مايا دياب "تبعد عني" من كلمات 
أمي��ر طعيمة وأحل��ان زياد برج��ي وتوزيع 

هادي ش��رارة، ومن املق��رر تصويرها قريبا 
على طريقة الفيديو الكليب.

على صعيد آخ��ر، تتابع مايا دياب العمل 
على عدد من املش��اريع الفني��ة املقبلة، 
ومنه��ا ألبومها الغنائ��ي املتوقع طرحه 

العام املقبل. 

مايا دياب تتصّدر قائمة الفيديوهات 
األكثر مشاهدة عبر "أنغامي"

بغداد-الصباح الجديد:
املس��رح  منت��دى  فعالي��ات  ضم��ن 
التجريب��ي لع��ام 2017 وانطالقا من 
مب��دأ دع��م الطاق��ات االبداعية من 
املس��رحيني الش��باب، ق��دم منت��دى 
املس��رح التابع لقس��م املس��ارح في 
دائ��رة الس��ينما واملس��رح، الع��رض 
املسرحي )اخر نسخة منا( مساء يوم 
أمس االثن��ني، من تأليف الكاتب علي 
عبد النبي الزيدي، واخملرج الشاب علي 

صبيح.
الع��رض يس��خر من فك��رة التطرف، 
ويعلن ان ال مكان لها في حياة االوطان 
املتمدن��ة، وإننا نحتاج الى ثورة كبيرة 
يقودها العش��اق، ننظف من خاللها 
رؤوسنا، وش��وارعنا، وبيوتنا من فكرة 
إلغاء اآلخر، وس��حقه، وتدميره. حيث 
وصف اخملرج الش��اب الع��رض بقوله: 
نحن االحياء املهددين باملوت دائما، ما 
ل��م تتفق لن تنتج، ول��ن تعبر االزمة، 
وستبقى في مكانها عالقة، العرض 
يعم��ل عل��ى تعري��ة التط��رف فكرا، 
وس��لوكا، ويعمل بالتصدي للتطرف 
ال��ذي في داخ��ل كل منا ش��يء منه، 
تطرف اعمى ال يرى س��وى نفسه، وال 

يتغ��ذى اال على االخرين، وهذا العرض 
يقدم لنا فرصة ان نلتقي مع انفسنا 

من اخلارج.
وصرح مدي��ر منتدى املس��رح الفنان 
حيدر جمع��ة بان العرض املس��رحي 
أي��ام ع��دة، وان مقاع��د  سيس��تمر 
الع��رض مح��دودة حي��ث نعتمد في 
عروضن��ا حج��زا مس��بقا مل��ن ي��روم 
اخلاصة  املسرحية  العروض  مشاهدة 

مبنتدى املسرح.

بغداد - الصباح الجديد:
حص��ل الفنان��ان العراقي��ان وضاح 
مهدي، وعامر بدر على املرتبة األولى 
والثانية، من خالل مشاركتهما في 
املهرجان الدولي للفنون التشكيلية 
في املنستير بتونس، بدعوة وجهت 
جلمعية كهرمان��ة للفنون، بعنوان 
)الفن رس��الة الشعوب(، للمدة من 

3الى 17 أيلول اجلاري.
وقال��ت مديرة جمعي��ة كهرمانة 
للفنون الفنانة مالك جميل: لقد 
كانت املشاركة العراقية بدعوة 
للفن��ون  كهرمان��ة  جلمعي��ة 
للمهرجان الدولي، الذي شارك 
فيه أكثر من 80 فنانا وفنانة، 
من عدة بلدان منها )فرنسا، 
وكن��دا، واملغ��رب، والع��راق، 

وتركيا، والسويد(.
وأضاف��ت جميل: لقد أثارت 
العراقيني  الفنانني  لوحات 
أعج��اب كل احلض��ور من 
الف��ن،  ومتذوق��ي  نق��اد 
برغم كل ما يعانيه البلد 
من ظروف صعبة، ولكنه 

مازال يبدع.

ويذكر أن املهرجان تضمن فعاليات 
للجن��وب  زي��ارة  منه��ا  متنوع��ة، 
التونس��ية،  والصحراء  التونس��ي، 
ومحاض��رات  ودورات  فني��ة،  وورش 
أخرى حول الفسيفس��اء، والرسم 
حتت امل��اء، ألس��اتذة واختصاصيني، 
وكانت املشاركات الفنية عبارة عن 
عملني فنيني حول مدينة املنس��تير 
الت��ي تناول��ت الع��ادات، والتقاليد، 
واملعالم األثرية، واملناظر الطبيعية.

"آخر نسخة منا" تسخر من التطرف 
في عروض منتدى المسرح

مبدعو العراق يحصدون المراتب 
األولى في مهرجان دولي

بابل - الصباح الجديد:
ضيف البي��ت الثقافي البابلي 
في دائ��رة العالقات الثقافية، 
عددا من الشاعرات الشابات، 
في ورش��ة ش��عرية لعرض 

نتاجه��ن األدب��ي، ضمن خط��ة البيت 
الثقافي البابلي في احتضان الطاقات 
الش��ابة، س��واء من داخ��ل احملافظة أو 

خارجها.
وصدح��ت أص��وات املش��اركات بإلقاء 

القصائ��د الش��عرية املتنوع��ة، وه��ن 
كل من الش��واعر نرجس عماد، وسارة 
حس��ن، ومرمي عقيل، وزهراء كرمي، وهن 
طالبات في املرحلة اإلعدادية، فيما وجه 
الش��اعر عبد األمير خلي��ل مراد بعض 

املالحظ��ات، منه��ا وج��وب اهتمامهن 
باألوزان الشعرية، ودراسة بحور الشعر 
للوص��ول إلى مس��توى ش��عري جيد، 
وع��دم اخللط بني األوزان، وهو ما يقع به 

بعض الشعراء الشباب.

البيت الثقافي البابلي يضّيف عددًا من الشاعرات الشابات
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