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بغداد - أسامة نجاح:
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  أعل��ن 
القائ��د العام للقوات املس��لحة 
حيدر العبادي، أمس الثالثاء، عن 
انط��الق عملي��ات حتري��ر مناطق 
غربي االنبار، فيما أكد ان “داعش” 

لن يحصد إال املوت. 
وقال العبادي ف��ي بيان له تلقت 
اجلدي��د‘‘،  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، ان “عمليات حترير 
وعن��ه  االنب��ار  غرب��ي  مناط��ق 
والريحان��ة انطلق��ت فج��ر يوم 
أمس لتطهير كل بقعة ارض من 

رجس املعتدين األشرار". 
وأضاف انه "س��يكون لنا موعد 
آخر م��ع نصر جدي��د ولن حتصد 
عصاب��ة داعش اجملرم��ة إال املوت 

وذل الهزمية". 
قائ��د  نائ��ب  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
العملي��ات الفريق ق��وات خاصة 
الركن عبد االمير رش��يد يار اهلل 
في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخة منه، إن "جحافل 
املنتصرين م��ن قطعات عمليات 
املش��اة  بفرقة  املتمثلة  اجلزي��رة 
الس��ابعة ول��واء املش��اة االل��ي 
30 فرقة املش��اة اآللي��ة الثامنة 
بعملي��ة  العش��ائري  واحلش��د 
واسعة لتحرير منطقة الريحانة 
وقضاء عن��ه من عصابات داعش 

اإلرهابية". 
وأضاف ياراهلل، أننا "على ثقة ان 
النص��ر قادم ال مح��ال وان العدو 
ع��رف مصي��ره ف��ي أرض العراق 
الت��ي بات��ت مقبرة ل��ه وذاق من 
ضربات رجال العراق اخلزي والعار 
بع��د ان ج��رب حظ��ه العاثر في 
تراب يتنفس احلرية منذ ان خلقه 

اهلل". 
وحررت القوات املش��تركة ،أمس 
الثالثاء ، منطقة شتيبة التابعة 

لقضاء راوة غربي االنبار. 
م��ن جهته ق��ال الناطق باس��م 
املش��تركة  العملي��ات  قي��ادة 
العميد الركن يحيى رس��ول في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
األمني��ة  الق��وات  إن"  اجلدي��د‘‘ 
املش��تركة متكن��ت م��ن حتري��ر 
منطقة )ش��تيبة( التي تقع إلى 
الغرب من قضاء راوه غربي األنبار 

من سيطرة داعش الوهابي. 
األمني��ة  الق��وات  أن"  وأض��اف 
تواصل تقدمها بنحو كبير نحو 
املرس��ومة لها وس��ط  االهداف 
انكسار وتقهقر داعش الوهابي.

وأوض��ح إن "جمي��ع القطع��ات 
املش��اركة بعملي��ة حتري��ر عنه 
تتق��دم ال��ى مف��رق الريحانة " ، 
مش��يرا الى ان"مف��رق الريحانة 
يبع��د عن مدخل الريحانة 2 كم 

وعن عنه 8 كم". 
الى ذل��ك أفاد مص��در امني في 
قيادة عملي��ات محافظة االنبار، 
أمس الثالثاء ، بأن خالفات كبيرة 
وقع��ت ب��ن صف��وف عصاب��ات 

داع��ش اإلجرامية عل��ى خلفية 
إع��دام أربعة من ق��ادة التنظيم 
اإلجرام��ي في قض��اء عنه غربي 

االنبار. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 

كبي��رة  خالف��ات  إن"  اجلدي��د‘‘ 
نش��بت بن صفوف قادة عناصر 
داع��ش االرهابي��ة ف��ي منطقة 
قض��اء عنه على خلفي��ة إعدام 
ع��دد م��ن قياداته��م التنظي��م 

في س��احة عامة وس��ط قضاء 
الرطبة في أثناء محاولة هربهم 
م��ع أس��رهم الى منطق��ة البو 

كمال السورية. 
تتمة ص3

العبادي يعلن انطالق عمليات تحرير مناطق 
غربي األنبار لتطهيرها من المجاميع اإلرهابية

القّوات المشتركة تصل مفرق الريحانة وتبعد 8كم عن عنه

العبادي خالل ترأسه اجتماعاً للمجلس الوزاري لألمن الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أمس الثالثاء، مع نائبيه نوري املالكي 
واياد ع��الوي ملف اس��تفتاء "تقرير 
املصي��ر" إلقلي��م كردس��تان، فيم��ا 
أك��دوا عل��ى أهمي��ة احلف��اظ على 
اللحمة الوطنية والتعايش السلمي 

بن العراقين. 
وقال��ت رئاس��ة اجلمهوري��ة في بيان 
تلقت، "الصباح اجلديد"، نسخة منه، 
إن "رئيس اجلمهوري��ة فؤاد معصوم 
اس��تقبل في قصر الس��الم ببغداد، 
صباح اليوم، نائبي رئيس اجلمهورية 
ن��وري املالكي واي��اد ع��الوي"، مبينا 
أنه "جرى خ��الل اللقاء بحث مجمل 

االوض��اع العام��ة في الب��الد وملف 
االستفتاء في إقليم كردستان".

واضاف البيان، أن "اللقاء اس��تعرض 
السياسية  الساحة  التطورات على 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  ب��ن  وخاص��ة 
وحكومة إقليم كردستان والتجاذبات 
احلاصلة فيما يخص ملف االستفتاء 

والسبل الكفيلة واحللول لها".
وش��دد رئي��س اجلمهوري��ة ونائبي��ه 
على "ض��رورة تفعيل احلوارات وتبادل 
وجه��ات النظر بن جمي��ع األطراف 
السياسية مبا يس��هم في الوصول 
ال��ى توافق سياس��ي ينه��ي التوتر 

القائم بن املركز واالقليم".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
االردنية،  التمييز  أصدرت محكمة 
ق��رارا يقضي بتس��لیم "اخملتلس" 
زياد ط��ارق القط��ان نائ��ب األمن 
العام ل��وزارة الدفاع ف��ي حكومة 
أياد عالوي، الى احلكومة العراقية.

وذكرت وس��ائل اع��الم اردنی��ة، ان 
"محكمة التمييز قضت، بتسليم 

زياد القطان الى العراق".
االردنی��ة  الس��لطات  واعتقل��ت 
القط��ان ف��ي مطار امللك��ة علیاء 
ومت توقیفه على ذمة التحقیق في 
مركز اصالح اجلوي��دة بتهمة جتاوز 
الصالحی��ات في عقود التس��لیح 

الت��ي كان��ت تبرمه��ا وزارة الدفاع 
العراقیة لغايات التسلیح.

يشار إلى أن املدان زياد القطان، كان 
قد تس��نم عدة مناصب بالوكالة 
ف��ي وزارة الدف��اع ف��ي احلكوم��ة 
املؤقت��ة للم��دة م��ن 28 حزي��ران 
2004 ولغاي��ة الثالث م��ن حزيران 
2005، م��ن بینه��ا منصب��ي نائب 
األمین العام، واملدي��ر العام لدائرة 
التس��لیح والتجهیز، وقد أصدرت 
احملاكم العراقیة بحقه عدة أحكام 
غیابیة بالسجن واحلبس تصل إلى 

أكثر من 180 سنة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
ام��س الثالث��اء إن م��ن الس��ابق 
ألوانه حاليا اتخاذ قرار بش��أن ما 
يتعن على أوب��ك واملنتجن من 
خارجها القيام به بعد آذار 2018 
موعد انته��اء أجل اتفاق خفض 

اإلنتاج احلالي.
وقال الوزير خ��الل مؤمتر للطاقة 
في اإلمارات "من الس��ابق ألوانه 
التوص��ل إل��ى اس��تنتاج أو قرار 

قب��ل س��بعة أش��هر م��ن آذار، 
هناك محادث��ات وحوارات وتبادل 

للرؤى".
وق��ال إن بعض منتج��ي النفط 
يعتق��دون أن االتف��اق يج��ب أن 
دد لعدة أش��هر بعد آذار، فيما  ميمُ
يرغب آخ��رون في متدي��د االتفاق 
حتى نهاي��ة 2018 بينما يعتقد 
البعض، مبا في ذلك العراق، بأنه 
يجب أن تكون هناك جولة أخرى 

من تخفيضات اإلنتاج".

محكمة التمييز األردنية تقضي 
بتسليم زياد القطان الى بغداد

العراق يدعو إلى تخفيض
جديد بإنتاج أوبك

معصوم يشدد على أهمية
التوافق السياسي للحفاظ

على اللحمة الوطنية

تصعيد وتوتر تشهده المناطق المتنازع
عليها عشية البدء بالحمالت الدعائية 

العراق يسعى للتوقيع على
اتفاقيات دولية لدعم المستثمرين 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتب��ر الرئي��س االميرك��ي، دونالد 
ترام��ب، ام��س الثالث��اء، ان جي��ش 
االميركي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات 
حققت مكاسب كبيرة في العراق 
وسوريا لم تستطع حتقيقها خالل 

السنوات املاضية.
وق��ال ترام��ب ف��ي أول خط��اب له 
أم��ام اجلمعية العام ل��أمم املتحدة 

في س��ياق اجتماعات الدورة ال�72 
للجمعية في نيويورك، انه "حققنا 
انتص��ارات ومكاس��ب كبيرة على 
داع��ش ف��ي الع��راق وس��ورية لم 

نستطع حتقيقها لسنوات".
واضاف ان "اس��تخدام بشار األسد 
للس��الح الكيماوي ضد شعبه أمر 
ص��ادم"، مش��يرا ال��ى ان "اميركا 
تس��عى لع��دم تصعي��د احلرب في 

سوريا وحلل سياسي فيها".
واضاف ان "علينا أن نحرم اإلرهابين 
من أي دعم"، مش��ددا على "ضرورة 
إع��ادة توط��ن الالجئن ف��ي الدول 

األقرب لهم".
م��ن جانبه دع��ا األمن الع��ام لأمم 
أمس  غوتيريس،  أنطوني��و  املتحدة 
األس��باب  إل��ى معاجل��ة  الثالث��اء، 
احلقيقي��ة وراء انتش��ار التط��رف، 

مؤكدا ض��رورة العم��ل على وقف 
"اإلرهاب" وحرمانه من التمويل.

وقال غوتيري��س في كلمة له خالل 
ال�72  ال��دورة  اجتماع��ات  افتت��اح 
للجمعي��ة العام��ة ل��أمم املتحدة، 
تابعتها "الصب��اح اجلديد"، إنه "ال 
يوجد أي مبرر لإلرهاب ويجب العمل 

على وقفه وحرمانه من التمويل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اب��دى وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي، 
أم��س الثالثاء، اس��تعداد احلكومة 
اقلي��م  م��ع  للح��وار  املركزي��ة 
كردس��تان لغرض "تسوية امللفات 

النفطية".
وقال اللعيبي في تصريح صحافي 
تابعت��ه  عربي��ة"،   cnbc" لقن��اة 
"بغ��داد  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مس��تعدة للتحاور مع كردس��تان 
لتسوية امللفات النفطية"، مشيراً 
إل��ى أن "العراق بحاجة إلى س��عر 

برمي��ل ب��ن 55 - 60 دوالراً ليك��ون 
بوضع مالي أفضل".

وتوقع اللعيبي "منو الطلب العاملي 
على النفط من %1.3 حالياً إلى 4% 

بعد 2019".
ويعود أصل اخل��الف القدمي املتجدد 
ب��ن حكومتي بغ��داد وأربي��ل إلى 
العق��ود النفطي��ة الت��ي ابرمه��ا 
اإلقليم والت��ي تعدها بغ��داد غير 
قانوني��ة، فيما يق��ول اإلقليم أنها 
تس��تند إل��ى الدس��تور العراق��ي 
احلكومة  م��ع  ثنائي��ة  واتفاقي��ات 

االحتادية.
وزادت اخلالف��ات بن بغ��داد وأربيل، 
على أثر االتف��اق الذي أبرمه إقليم 
كردس��تان العراق مع شركة روس 
نفط الروسية، من دون الرجوع إلى 
احلكومة االحتادية، والذي تبلغ مدته 
20 عاًما، فيما س��يكون املستفيد 

األول منه هو روسيا.
وقال مستش��ار األم��ن االقتصادي 
في وزارة املوارد الطبيعية في إقليم 
كردستان، بيوار خنسي: "إن االتفاق 
النفطي األخير بن حكومة إقليم 

كردستان وروسيا هو اتفاق قانوني 
وحق من حقوق اإلقليم"، فيما بننّ 
أن وج��ود عش��رات الش��ركات من 
مختلف اجلنسيات األجنبية تعمل 

في اإلقليم وبعقود قانونية".
وعل��ى النقيض، فق��د أكدت جلنة 
النفط، الطاقة النيابية في البرملان 
العراق��ي، ع��دم ش��رعية أي اتفاق 
نفطي مع أي دولة من دون موافقة 
احلكومة االحتادية، داعيًة إلى اتخاذ 
اإلجراء املناسب بحق من لم يلتزم 

بفقرات ومواد الدستور العراقي.

في افتتاح الدورة الـ72 للجمعية العامة لألمم المتحدة

ترامب: حققنا انتصارات هائلة على داعش
في العراق وسوريا لم نستطع تحقيقها لسنوات

وزارة النفط تبدي استعدادها للحوار
مع كردستان لتسوية الملفات النفطية

بغداد - وعد الشمري:
يش��هد مجل��س النواب انقس��اماً 
كبي��راً بن فريق��ن االول يؤيد تقرير 
جلن��ة اخلب��راء اخل��اص باملفوضي��ة 
ويطال��ب  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
باختي��ار اعضائها م��ن خالله، وآخر 
يدعو إلى اشراف قضائي على عمل 
املفوضية، فيما مت تأجيل التصويت 
على املقترحن لتمرير احدهما إلى 

جلسة يوم االثنن املقبل.
ويقول النائب أحمد صالل في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "جلس��ة 
مجلس النواب ليوم أمس ش��هدت 
سجاالت بخصوص التصويت على 

اعضاء مفوضية االنتخابات".
وتاب��ع ص��الل أن "ال��رأي االول كان 
مع اعتم��اد جلنة اخلبراء املش��كلة 
من قب��ل مجل��س الن��واب الختيار 
لصال��ح  والتصوي��ت  االعض��اء، 

تقريرهم ومرشحيهم".
وأش��ار إلى أن "اعتراضاً حصل على 
املض��ي مبا ج��اءت به جلن��ة اخلبراء، 
وادى ذلك إلى انس��حاب ستن نائباً 

من اجللس��ة، ورغم اختالل النصاب 
رئي��س  لك��ن  الواض��ح  القانون��ي 
مجل��س الن��واب س��ليم اجلب��وري 
التصويت  وب��دأ  باجللس��ة  مض��ى 

السري".
ولفت صالل إلى أن "اجلبوري اضطر 

إلى االعالن عن اختالل النصاب بعد 
الع��د ومعرفة اجلميع بأن احلضور ال 
يكف��ي قانوناً للتصويت على تقرير 

اخلبراء".
وأستطرد أن "رئاسة مجلس النواب 
اتخ��ذت ق��راراً غريباً وه��و بتمديد 

عم��ل مفوضية االنتخابات ش��هراً 
كامالً، وذلك توجه يخالف الدستور 
والنظام الداخلي الذي يفرض عرض 
هك��ذا امور للتصويت في جلس��ة 

مكتملة النصاب".
وأوض��ح صالل أن "املنس��حبن من 

اجللسة كانوا يش��كلون مع الذين 
جبه��ة  نائب��اً   106 يحض��روا  ل��م 
تؤي��د مقت��رح اللجن��ة القانوني��ة 
ب��أن االنتخاب��ات جترى حتت اش��راف 

قضائي".
وب��ن أن "املقت��رح يتضم��ن اختيار 
مجل��س القض��اء االعل��ى لقضاة 
يج��ري انتدابه��م لالش��راف عل��ى 
عملي��ة االنتخابات ومن ثم يعودون 
إلى عملهم القضائي في احملاكم".

وانتقد النائب صالل"اجلهات املؤيدة 
ملن ينادي باعتماد تقرير اخلبراء، كون 
لديها مصلح��ة من وراء ذلك، حتى 
اجلهة السياس��ية التي استجوبت 
أنه��ا  احلالي��ة بحج��ة  املفوضي��ة 

مسيسة تؤيد عمل اخلبراء".
ومضى صالل إلى أن "جميع الكتل 
الكبي��رة اصب��ح لديه��ا مرش��حاً 
لعضوية املفوضي��ة مبوجب مهمة 
جلنة اخلب��راء بنحو يخرج املفوضية 
ع��ن اس��تقاللها ويضعه��ا رهينة 

الكتل السياسية مرة اخرى".
تتمة ص3

فريق مع تقرير لجنة الخبراء.. وآخر يطالب بإشراف قضائي

"اختالل النصاب" يؤّجل حسم ملف مفوضية االنتخابات إلى االثنين المقبل

متابعة

الرافدين ينفي إيقاف سلف موظفي دوائر الدولة

متابعة الصباح الجديد:
ص��رح رئي��س إدارة بي��ع التذاك��ر 
ف��ي ال�"فيفا"،فال��ك إيلي��ر، ب��أن 
ع��دد الطلبات على ش��راء تذاكر 
حلضور مباريات كأس العالم لكرة 
القدم 2018 في روسيا اقترب من 

املليون.
وق��ال إيلي��ر للصحفي��ن: "نحن 
مرتاحون لع��دد الطلب��ات، حاليا 
اقترب م��ن املليون طلب، الطلبات 
م��ن  تأت��ي  اخل��ارج  م��ن  األكث��ر 

والواليات  واملكس��يك  األرجنت��ن 
املتحدة والصن".

وفي وقت س��ابق، أعل��ن احتاد كرة 
الق��دم الدولي "فيفا" عن انطالق 
بي��ع  لعملي��ة  األول��ى  املرحل��ة 
تذاك��ر كأس العال��م 2018، التي 

تستضيفها روسيا.
تنقس��م هذه املرحلة لقس��من: 
عل��ى  يتوج��ب  األول،  القس��م 
الراغبن في احلص��ول على تذاكر 
حلضور مباري��ات البطولة، بتقدمي 

طل��ب احلصول عل��ى التذاكر، من 
FIFA. "خالل زي��ارة موقع ال�"فيفا

com/bIlet،في املدة املمتدة من 14 

س��بتمبر /أيلول وحتى 12 أكتوبر/
تشرين األول 2017.

وألول م��رة ف��ي تاريخه��ا س��وف 
تس��تضيف روس��يا كأس العالم 
لكرة القدم في امل��دة املمتدة بن 
14 يونيو/ حزي��ران و15 يوليو/ متوز 

.2018
تتمة ص3

طلبات الحصول على تذاكر "كأس العالم 
2018" في روسيا تقترب من المليون

مجلس النواب "ارشيف"

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف ممثل البرمل��ان البلجيكي، 
أم��س الثالث��اء، ع��ن دخ��ول 500 
الع��راق  ال��ى  مواط��ن بلجيك��ي 
للقت��ال مع تنظيم "داعش"، حاثا 
احلكومة العراقية على عدم العفو 

عنه��م واعدامهم، في حن اعتبر 
أن "الوق��ت غير مناس��ب" الجراء 

االستفتاء في اقليم كردستان. 
وقال رئيس وفد البرملان البلجيكي 
ال��ذي ي��زور بغ��داد حالي��ا فيليب 
صحف��ي  مؤمت��ر  خ��الل  ديونت��ر 

مش��ترك عق��ده، أمس، م��ع عدد 
م��ن النواب العراقي��ن،  في مبنى 
البرملان العراقي وتابعته " الصباح 
اجلديد "، إن "500 ش��خص جاءوا 
م��ن بلجيكا ال��ى الع��راق وقاتلوا 
مع داعش"، مشيرا الى أن "هناك 

اعداد كبيرة منهم جاءوا من اوروبا 
الى العراق".

وقدم ديونتر، "اعتذاره الى الشعب 
العراقي بسبب هؤالء"، مشددا "ال 
نش��جع مس��امحتهم ودمجهم 
باجملتم��ع م��ن جدي��د بل نش��جع 

اعدامهم من احلكومة العراقية".
املقرر اجراؤه  وبش��أن االس��تفتاء 
في اقليم كردس��تان في اخلامس 
والعش��رين من ايلول اجل��اري، قال 
ديونت��ر، إن "تقري��ر املصي��ر ح��ق 
مش��روع للشعوب"، مش��يرا الى 

أنه "شأن داخلي للعراق".
ان  "نعتق��د  بالق��ول  واس��تدرك 
الوق��ت غي��ر مناس��ب االن الجراء 
"ح��ل  ال��ى  داعي��ا  االس��تفتاء"، 
املش��اكل بالطرق الدبلوماس��ية 

واحلوار".

بروكسل تحّث الحكومة العراقية على إعدام 500 بلجيكي قاتلوا مع "داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ى مص��رف الرافدين، أمس 
الثالثاء، ايقاف سلف موظفي 
دوائر الدولة، مؤكدا استمراره 
في منح الس��لف عل��ى وفق 

ضوابط اعلن عنها مسبقا.
اإلعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
للمص��رف في بي��ان له تلقت 
نس��خة  اجلدي��د"  "الصب��اح 

من��ه ان "األنباء الت��ي حتدثت 
عن إيق��اف الس��لف ملوظفي 
دوائر الدولة ه��و كالم عار عن 

الصحة".
واض��اف ان "املصرف مس��تمر 
مبنح الس��لف ملوظفي وزارات 
ودوائر الدولة على وفق ضوابط 
داعيا  اعلن عنه��ا مس��بقا"، 
"وس��ائل االع��الم ال��ى الدقة 

في نشر املعلومة الصحيحة 
واعتماده��ا رس��ميا م��ن قبل 

اعالم املصرف حصرا".
الرافدي��ن  مص��رف  وباش��ر 
ف��ي ع��ام 2016 مبنح س��لف 
للموظفن مقدارها 10 مالين 
دينار وبشروط وضوابط معينة 
منه��ا ه��و ان يكون مم��ن لديه 

بطاقة ذكية مفعلة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اجملل��س  وف��د  يتحض��ر  بينم��ا 
االعلى لالس��تفتاء لزي��ارة بغداد 
بداي��ة االس��بوع املقب��ل بهدف 
االط��الع عل��ى الضمان��ات التي 
ميك��ن ان تقدمه��ا بغ��داد لق��اء 
تأجيل االس��تفتاء، حذر سكرتير 
اجملل��س املركزي لإلحت��اد الوطني 
الكردستاني، من أن قرار استفتاء 
استقالل اقليم كردستان املزمع 
اجراءه ف��ي 25 من أيل��ول اجلاري 
ناب��ع م��ن مب��دأ التف��رد مبصير 

الشعب الكردي.
االعل��ى  اجملل��س  عض��و  وق��ال 
ان  احم��د  محم��د  لالس��تفتاء 
وفد اجمللس س��يتوجه الى بغداد 
بداية االسبوع املقبل، وان الزيارة 
س��تكون ملعرف��ة البدائ��ل التي 
ميكن ان تقدمه��ا بغداد لالقليم 
ك��ي يت��م عل��ى ضوئ��ه تأجيل 

االستفتاء.  
واضاف احمد ان الزيارة ستختلف 
عن وسوف نناقش اي جديد ميكن 
ان تقدم��ع احلكوم��ة االحتادي��ة ، 
الذي قال انه االقليم لن يقبل باي 
وعود او ضمانات ما لم تكن حتت 
رعاي��ة االمم املتح��دة والتحال��ف 

الدولي.
وتاب��ع ان الوفد س��يحاول تبديد 
اخمل��اوف الت��ي تولت ل��دى بغداد 
م��ن النتائ��ج الت��ي ق��د يجرها 
اج��راء االس��تفتاء عل��ى العراق 

واملنطقة،  
في غضون ذلك اخ��ذت احلمالت 
الدعائية لالستفتاء املزمع اجارئه 
في 25 من الشهر احلالي، طابعا 
اكثر حدة ما ميكن ان يتحول الى 
الكرد  ب��ن  مواجهات مس��لحة 
والع��رب والتركمان ف��ي املناطق 
املتن��ازع عليها، وحتدي��دا مدينة 
كركوك، بعد مقتل ش��اب كردي 
ج��راء اطالق نار علي��ه من احدى 

مقرات اجلبهة التركمانية.  
وقالت مص��ادر امنية في مدينة 
ان  اجلدي��د  للصب��اح  كرك��وك 
عدد من الش��باب الك��رد نظموا 
جتمعا مبناسبة االستفتاء وكانوا 

يطلق��ون الن��ار في اله��واء امام 
مقر اجلبهة التركمانية، ما حدى 
بح��راس املق��ر الى ال��رد عليهم 
متوقع��ن ان يكون اط��الق النار 
ناجم عن هجوم على ارهابي، ما 
ادى الى استش��هاد ش��اب كردي 

وجرح عدد اخر من احملتفلن.
تاله قصف على منطقة املصلى 
ه��اون  بقذيف��ة  التركماني��ة 
سقطت على س��يارة للشرطة، 
ما حدى بالس��لطات في املدينة 
ال��ى اعالن حظ��ر للتج��وال في 

املدينة خالل ساعات اليل.
بدوره قال سكرتير اجمللس املركزي 
لإلحتاد الوطني الكردستاني عادل 
مراد، أن قرار اس��تفتاء استقالل 
اقليم كردستان املزمع اجراءه في 
25 من أيلول اجلاري نابع من مبدأ 
التف��رد مبصير الش��عب الكردي، 
وان��ه توقيت��ه واليات��ه اعتم��اده 

تفتقران الى االسس القانونية.
واضاف مراد وهو عضو مؤس��س 
في اإلحتاد الوطني الكردس��تاني 
بزعام��ة الرئي��س الس��ابق جالل 

طالباني في تصريح إن«املس��ألة 
ليست في إعالن الدولة الكردية 
بل ف��ي قدرتها على االس��تمرار 
والتطور، إذ يشهد اإلقليم حالة 
انهيار سياسي واقتصادي لدرجة 
ع��دم توفي��ر أبس��ط اخلدم��ات 
للمواطن كالكهرباء واملاء ورواتب 
العاملن ف��ي الدوائر احلكومية، 
ويحدث هذا بالرغ��م من تصدير 

580 ألف برميل نفط يوميا«.
وأك��د مراد إن »من حق الش��عب 
القومية  املكونات  الكردي ومعه 
األخرى ف��ي كردس��تان أن يقرروا 
مصيره��م مب��ا ف��ي ذل��ك إعالن 
الدولة املس��تقلة، فهي حقيقة 
ال اخت��الف حوله��ا ف��ي الداخل 

الكردستاني«.
موع��د  حتدي��د  »أم��ا  ولف��ت 
لالستقالل  كمقدمة  االستفتاء 
من خ��الل اجتماع حزب��ي بعيدا 
ع��ن البرمل��ان املَُعطل من��ذ أكثر 
من س��نتن فه��ذا يعن��ي خلق 
حال��ة اختالف }ك��ردي - كردي{ ال 
على مب��دأ االس��تفتاء، بل على 

آليته وتوقيته وم��ن مبدأ التفرد 
لش��عب  املصيري��ة  بالق��رارات 

كردستان«.
من جانبه حذر بهروز كاللي ممثل 
االحتاد الوطني الكردس��تاني في 
انقرة من حتويل اقليم كردستان 
ال��ى برك��ة دم ، مش��يرا ال��ى ان 
اجتم��اع مجلس االم��ن القومي 
الترك��ي ف��ي 22 ايل��ول احلال��ي، 
قب��ل موع��د اس��تفتاء االقليم 
بثالثة أيام، من شأنه اعالن احلرب 
بتوغ��ل اجلي��ش الترك��ي داخ��ل 
اقليم كردس��تان، مشيرا الى ان 
تركيا س��تتخذ كاف��ة االجراءات 
ألي خط��ر يهدد أمنها، بحس��ب 

وصفه.
واضاف بهروز كاللي«على القياد 
الكردية معرفة أن تهديدات تركيا 
وايران والع��راق جدية، محذرا من 
حتويل اقليم كردستان الى بركة 
دم بس��بب االس��تفتاء«، مرجحاً 
في الوقت نفس��ه اع��الن تأجيل 
االستفتاء في اللحظات األخيرة. 
الى ذلك نقل مص��در مقرب من 

الكردس��تاني،  الوطن��ي  االحت��اد 
عن قائد »فيلق الق��دس« التابع 
للح��رس الثوري اإليراني قاس��م 
»إي��ران  إن  قول��ه  س��ليماني، 
منع��ت حل��د اآلن تدخل احلش��د 
الش��عبي في كركوك، وإنها لن 
توق��ف احلش��د إذا نف��ذ هجوما 
على كردس��تان«، حس��ب تقرير 
لصحيفة »املونيتور« األميركية.

وأضاف التقرير، أن »اللواء قاسم 
الرئي��س  ومبع��وث  س��ليماني، 
األميرك��ي حملارب��ة داع��ش، بريت 
ماكغ��ورك، حاوال كال على حدى، 
خ��الل  م��ن  املاض��ي،  االس��بوع 
زياراتهم إلى بغداد والسليمانية 
إقن��اع جمي��ع األطراف  وأربي��ل، 
بالعودة إلى احل��وار للوصول إلى 

اتفاق«.
وف��ي س��ياق املواق��ف الدولي��ة 
الرافض��ة الجراء االس��تفتاء دعا 
الس��عودي لش��ؤون  الدولة  وزير 
اخللي��ج ثام��ر الس��بهان، رئيس 
إالقليم مس��عود بارزاني، لقبول 
لتأجي��ل  الدولي��ة  الوس��اطات 

استفتاء االستقالل.
وق��ال الس��بهان ف��ي تغريدة له 
على موقع تويت��ر أتطلع حلكمة 
وشجاعة الرئيس مسعود بارزاني 
بقب��ول الوس��اطات الدولية حلل 
األزمة احلالي��ة، ضمن مقترحات 
الع��راق  وجتني��ب  املتح��دة  األمم 

ألزمات هو في غنى عنها.
م��ن جانب��ه أعلن مس��ؤول دائرة 
العالق��ات اخلارجي��ة ف��ي إقليم 
كردس��تان ف��الح مصطف��ى، أن 
تركيا تعمل م��ع دول أخرى على 
تق��دمي خي��ار آخر للك��رد كبديل 
إلجراء استفتاء االستقالل املقرر 

إجراؤه اإلثنن املقبل.
وقال مصطف��ى عقب اجتماعه 
مع وزي��ر اخلارجية التركي، مولود 
جاوي��ش أوغل��و، ف��ي نيوي��ورك، 
مجي��د نظ��ام الدي��ن كل��ي، إن 
تركي��ا ال تؤيد إجراء االس��تفتاء 
ف��ي موع��ده املقرر، وه��ي تعمل 
مع ع��دد من ال��دول األخرى على 
طرح خيار آخر إلقناع كردس��تان 

بتأجيل االستفتاء.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
رف��ض القيادي في تي��ار احلكمة 
محمد جميل املياحي ما توصلت 
اليه جلنة اخلبراء من نتائج بشأن 
مفوضي��ة  مرش��حي  اختي��ار 
االنتخابات، مح��ذرا من التعامل 
ب�”ازدواجية املعايير مع هذا امللف 

اخلطير”.
تصري��ح  ف��ي  املياح��ي  وق��ال 
صحفي، إن تي��ار احلكمة يرفض 
رفض��ا قاطع��ا ما توصل��ت اليه 
جلن��ة اخلب��راء بش��أن مفوضي��ة 

االنتخابات”، مبينا ان “عملها لم 
يتسم باملهنية، وهناك ازدواجية 
في املعايي��ر وع��دم العمل بروح 

القانون”.
“املقاب��الت  ان  املياح��ي  واض��اف 
اجريت مبزاجية واعطيت الدرجات 
وف��ق ه��ذا املبدأ ولم ت��راع نتائج 
درج��ات املقابالت”،  مش��يرا إلى 
ان “هن��اك من حصل على درجات 
دُنيا رش��ح لعضوي��ة املفوضية 
وهناك م��ن حصل عل��ى درجات 
ُعليا مت استبعاده وفق احملاصصة 

والتكتالت الت��ي حدثت للخروج 
بتشكيلة محددة ومعينة”.

وأكد أن “تيار احلكمة يرفض آلية 
اختيار املرشحن من جلنة اخلبراء”، 
داعيا الى “حل اللجنة وتشكيل 
جلنة جدي��دة واخلي��ار االمثل هو 
الذهاب الى جلنة من القضاة في 
مجلس القضاء االعلى واحملكمة 
االحتادية تش��رف على االنتخابات 

وجتمد عمل مجلس املفوضن”.
اذا  اإللي��ة  ان  “نعتق��د  وتاب��ع 
اس��تمرت به��ذا النهج س��تؤثر 

على سالمة ومهنية االنتخابات 
ويك��ون ص��وت الناخ��ب معرضا 
للتغيير والضي��اع”، موضحا أنه 
“يوج��د ١١٥ نائب��ا معترضا على 
نتائج جلنة اخلب��راء و١٠ نواب من 
بن جلنة اخلبراء معترضن رسميا 
و٩٠ مرش��حا قدم اعتراض ظلم 
بنتيجة التقدمي”. واوضح املياحي 
أن “لدين��ا جمل��ة من املش��اكل 
والسياس��ية  واالدارية  القانونية 
به��ذا الص��دد”، مش��يرا ال��ى أن 
“هناك كتال سياسية لديها اكثر 

من مرش��ح وكتال اخ��رى كبيرة 
ال يوجد لديها اي مرش��ح”. وبن 
ان “هن��اك تغييب��ا لبعض القوى 
السياسية التي تنادي بشفافية 
االنتخاب��ات وهنالك م��ن يحاول 
تغيير ه��ذه القوى السياس��ية، 
ولدين��ا معلومات ب��أن البرنامج 
التفاصي��ل  وبع��ض  االنتخاب��ي 
التي قامت بها املفوضية احلالية 
سيتم تغييرها من بعض القوى 
السياس��ية التي اجتمعت على 
مترير هذه التشكيلة باملفوضية”، 

مؤكدا “س��وف تك��ون لدينا ردود 
فع��ل سياس��ية واعالمي��ة جتاه 
ه��ذه املفوضية وما مت عرضه في 

البرملان”.
وأش��ار إل��ى ان “هناك مش��كلة 
حقيقي��ة ف��ي اختيار االس��ماء 
وكي��ف مت اختيارهم للمفوضية 
باالضاف��ة  لالنتخاب��ات،  العلي��ا 
إل��ى وج��ود وثائق تبن مش��اكل 
حقيقي��ة بهذا اجلانب”، الفتا الى 
أن��ه “ال توج��د مهنية ف��ي توزيع 

املقاعد”.

تيار الحكمة يرفض آلية اختيار مرّشحي مفوضية االنتخابات 

تصعيد وتوتر تشهده المناطق المتنازع
عليها عشية البدء بالحمالت الدعائية 

وفد المجلس األعلى لالستفتاء يزور بغداد بداية األسبوع المقبل  د.علي شمخي 

التصعي��د ف��ي مل��ف العالقة ب��ن املركز 
واالقلي��م بل��غ م��داه االوس��ع واس��همت 
الق��رارات املرجتلة واخلطوات غير احملس��وبة 
والتصريح��ات غير املس��ؤولة ف��ي تفاقم 
اخطر ازم��ة يواجهها الع��راق بعد االرهاب 
الداعشي ولرمبا أسهمت جهات سياسية 
داخلية وخارجية وقوى اقليمية في العبث 
كثي��را به��ذه االزم��ة  ومت توظي��ف قنوات 
فضائية ووس��ائل اعالم اخ��رى من ضمنها 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي ف��ي الترويج 
للش��حن القوم��ي وب��ث رس��ائل ملغمة 
حتمل في طياته��ا الكثير من املارب تلقاها 
مالي��ن العراقي��ن خ��الل االي��ام القليل��ة 
املاضي��ة وج��رى التفاعل معه��ا بعاطفة 
جياش��ة ومواقف انفعالي��ة كان ينتظرها 
ه��ؤالء املروج��ون وينتظ��رون بف��ارغ الصبر 
ظهور نتائجها على ش��كل حروب داخلية 
وخراب جديد ومايهمن��ا اليوم ان يعي قادة 
البالد والزعماء السياس��ن في كال اجلانبن 
العربي والك��ردي خطورة املرحل��ة التي مير 
به��ا العراق وان يعملوا على تكثيف اجلهود 
لرأب الص��دع بن اط��راف االزم��ة والعودة 
الى مرب��ع احل��وار والتفاهم مبا ين��زع فتيل 
االزم��ة ويجن��ب البالد والعباد ش��بح حرب 
جدي��دة باتت مالمحها قريب��ة الوقوع عند 
املتربصن واحلاقدين ومما يؤسف له ان بعض 
السياسين انتهز فرصة هذا امللف اخلطير 
وه��ذه االزمة وحاول ان يس��تعرض مهاراته 
ف��ي التق��رب من جمه��وره وم��ن اجلماهير 
االخرى طمعا باستجالب التأييد مع اقتراب 
موعد االنتخاب��ات وباتت مواق��ع التواصل 
االجتماعي منبرا مثيرا يعرض فيه البعض 
خطب��ه النارية وتهديداته وش��تائمه على 
اله��واء الطل��ق وم��ن دون اية حس��ابات او 
حرص على ماتتركه هذه التصريحات وهذه 
التهديدات من اثارا سيئة على الرأي العام 
فيما عمدت مجموعات اخرى على تشويه 
الكثير من احلقائق وتقدميها بحزمة اكاذيب 
تبتغي من ورائها اشعال احلرائق مبكرا ومن 
الغريب ان تنطلق مبادرات ومساع لتهدئة 
االوضاع وتق��دمي اف��كار ومقترحات جديدة 
من اطراف دولية فيما غابت اية مساع من 
اط��راف داخلية او إقليمي��ة مجاورة للعراق 
تأخ��ذ على عاتقها خط��ورة وتداعيات هذا 
امللف على املنطقة برمته��ا ..اليوم اصبح 
من املهم االس��راع بان متتل��ك قوى وطنية 
خيرة من الع��رب والكرد االرادة والعزم على 
التق��دم بحل��ول وس��ط لكل املش��كالت 
العالقة في هذا املل��ف وبالتأكيد ان ايجاد 
مثل هذه احللول اليحتاج او يتطلب معجزة 
فكل مافي هذه االزمة ميكن التحاور فيه اذا 
وضع اجلميع نص��ب عينيه التاريخ الطويل 
ف��ي العالق��ة بن الع��رب والك��رد واالواصر 
املش��تركة التي جمعتهم عبر هذا التاريخ 
وخالف ذل��ك فان االص��رار على التمس��ك 
واالنف��راد في املواقف اليعني س��وى ذهاب 
اجلميع ال��ى محرقة جديدة تس��فك فيها 
دماء العراقين من كل الطوائف والقوميات 
وه��ذا مااليري��ده  عاقل ومنصف وش��ريف 

وغيور ووطني. 

البحث عن 
حلول وسطى

أحمد فؤاد الخطيب*

ف��ي عام 1989، بعدم��ا اتضح أنه ال بّد 
من حصول تدخل كبير نظرًا إلى احلرب 
واجملاعة  الثاني��ة  الس��ودانية  األهلي��ة 
الكاسحة، وفرت “عملية شريان احلياة 
إل��ى  إنس��انية  للس��ودان” مس��اعدة 
جمي��ع املدنين املعوزي��ن بغض النظر 
عن موقعهم أو انتمائهم السياس��ي. 
ومتّ نق��ل أولئك الذين ه��م بحاجة إلى 
الس��فر إلى داخل وخارج بعض املناطق 
بواس��طة آليات مختلف��ة تابعة لألمم 
املتحدة، مب��ا فيها الطائ��رات. وقد كان 
ذل��ك مث��ال لتعام��ل األمم املتحدة مع 
جماعة مسلحة غير حكومية بحكم 
الضرورة، ولك��ن من دون إضفاء اعتراف 

رسمي أو شرعية عليها.
قد يس��ارع بعض املراقبن لإلشارة إلى 
فش��ل األمم املتح��دة في جن��وب لبنان 
في منع “حزب اهلل” من تخزين كميات 
كبيرة من األس��لحة. غي��ر أن الظروف 
الس��ائدة في غ��زة مختلف��ة متاًما ولن 
يتّم تكرار من��وذج قوات “اليونيفيل” في 
القطاع. فجنوب لبن��ان، بخالف قطاع 
غ��زة احمُل��ّدد واحمل��دود من حي��ث املكان 
واملساحة، هو منطقة شاسعة يتمتع 
بتضاري��س وجغرافيا تس��ّهل عمليات 
التهريب. كما أن س��وريا، التي تتشارك 
بحدود واس��عة مع لبنان، هي ش��ريك 
ُمتع��اون م��ع “ح��زب اهلل” ف��ي تهريب 
األس��لحة، بخالف مصر الت��ي أقفلت 

فعلًيا أنفاق ومسارات التهريب.
وسيش��ّكل ضمان أمن املنش��أة ومنع 
حرك��ة “حم��اس” م��ن التدخ��ل ف��ي 

عملياتها موضع اهتمام كبير بالنسبة 
إلس��رائيل ومص��ر واألمم املتحدة. وعلى 
الرغم من التهدي��دات القائمة، ما من 
مسألة أمنية ال ميكن تخطيها. فيجب 
الذات��ي  باالكتف��اء  املط��ار  يتمت��ع  أن 
بش��كل ش��به كامل ويعم��ل كدولة 
داخل دولة. كما يجب أن يكون ُمس��ّوراً 
وآمناً بالكامل ضد أي محاوالت اختراق 
ومليًئ��ا بكاميرات املراقب��ة التي ميكن 
للسلطات اإلسرائيلية مراجعتها عند 
الضرورة. أما مس��ؤولو املطار ومدراؤه، 
فيج��ب أن يكون��وا م��ن خ��ارج قطاع 
غ��زة. وميكن االس��تعانة بأعضاء بعثة 
االحت��اد األوروب��ي إلى معبر رف��ح والتي 
تول��ت تنظيم العبور الب��ري كجزء من 
قوات الش��رطة الدولي��ة حلماية مبنى 
املطار وإدارته. باإلضافة إلى ذلك، يجب 
أن يخض��ع املوظف��ن لتدري��ب نخب��ة 
ويتمتع��وا بنزاه��ة ُمثبت��ة ويتقاض��وا 
رواتب جيدة لتجن��ب احتمال قبولهم 

الرشوة.
وسيكون ضمان أمن املطار أسهل أيًضا 
مب��ا أن املنطق��ة املقترحة ف��ي مواصي 
خانيون��س تض��م مس��احات مفتوحة 
ق��ادرة عل��ى حتّمل ودعم مبان��ي كبيرة 

داخل اجمُلّمع.
ومن ش��أن جعل املطار يعمل كمنشأة 
مستقلة، معزولة عن البيئة املسّيسة 
التي يتواج��د فيه��ا، أن يحميه من أي 
مس��اٍع ق��د تبذلها “حم��اس” للتدخل 
ف��ي تش��غيل أو إدارة املنش��أة. فخالل 
احل��رب األخي��رة م��ع إس��رائيل، طلبت 
“حماس” إقامة مطار وميناء بحري في 
غ��زة للموافقة على وق��ف إطالق النار. 
وقد يس��اور القلق البع��ض إزاء اعتبار 

إقامة مطار انتصارًا سياس��ًيا حققته 
احلرك��ة اإلس��المية. غير أن مط��ارًا ال 
ميكن ل�”حماس” أن تس��يطر عليه أو أن 
جتني من��ه أي عائدات مالية، س��يكون 
عدمي الفائدة من الناحيتن السياسية 
والتكتيكية بالنسبة للجماعة. وليس 
من املفاج��ئ أن يتعارض م��ا هو مفيد 
ألبن��اء قطاع غ��زة مع مصال��ح حركة 

“حماس”.
وفي بادئ األمر، يجب أن يُركّز املطار على 
تلبية حاجة س��كان قطاع غزة للسفر 
بغرض الدراسة والعمل وتلقي العالج 
ومزاولة العمل واملشاركة في أنشطة 
مهنية وشخصية. وفي نهاية املطاف، 
ميك��ن حتويل��ه إل��ى ش��ريان اقتصادي 
وإنس��اني للشحن بالنس��بة للقطاع 

وميكنه املس��اهمة في إنعاش اقتصاد 
غزة الراكد. عالوًة على ذلك، قد يساعد 
املطار على تنق��ل عمال املنظمات غير 
احلكومية والدبلوماسين والصحافين 

واخلبراء الدولين.
املط��ار  اقت��راح  تطبي��ق  سيس��اعد 
اإلنس��اني األممي على إرساء االستقرار 
في غزة، وجذب مس��تثمرين محتملن 

واحلؤول دون اندالع حرب جديدة وإعطاء 
الن��اس متنفًس��ا وزرع ب��ذور التط��ور. 
وقد يس��تخدم كنموذج صغير رخيص 
نس��بًيا إلقامة مرفأ ومحط��ة كهرباء 
ومنش��أة لتحلي��ة املي��اه وغيره��ا من 

السلع الباهظة الثمن.
من جهة أخرى، يش��ير تفاقم مشكلة 
الكهرب��اء والتجاذب��ات الت��ي ال تنتهي 
البت��ة بن “الس��لطة الفلس��طينية” 
وحركة “حم��اس” حول ه��ذه القضية 
إل��ى الواقع ال��ذي ال مفر من��ه املتمثل 
بأن هذه املش��كلة لن تتحسن طاملا أن 
الفلس��طينين يتولون إدارته��ا. ومتاماً 
كما أقدم “البنك الدول��ي” على إقامة 
“مصلح��ة مي��اه بلدي��ات الس��احل”، 
املنظمة املس��ؤولة عن خدم��ات املياه 
والص��رف الصحي في غزة، قد يس��فر 
ترتي��ب مماثل ع��ن وض��ع إدارة الكهرباء 
حت��ت إش��راف هيئ��ة دولي��ة مؤهل��ة 
ومحاي��دة. فنقل إدارة تولي��د الكهرباء 
وتوزيعها وجمع الرس��وم التي يدفعها 
املس��تهلكون وصيانة البنية التحتية 
واإلش��راف على العملي��ة برمتها إلى 
منظم��ة أو هيئ��ة دولية قد ي��ؤدي إلى 
تأسيس نظام فعال يديره متخصصون 
م��ن ش��أنه أن يخفف معاناة س��كان 
القط��اع وميك��ن ف��ي نهاي��ة املط��اف 
تس��ليمه إلى الفلس��طينين ليتولوا 

إدارته عندما تسمح الظروف بذلك.
الفلس��طينية”  “الس��لطة  أن  ورغ��م 
تفرض حالًي��ا تدابير صارمة ملمارس��ة 
الضغ��وط عل��ى حركة “حم��اس” كي 
تستس��لم، أثبتت عش��ر س��نوات من 
التعن��ت أن ه��ذه اجلهود غي��ر مجدية. 
لقد استغل الفلسطينيون تدابير عبر 

األمم املتح��دة لتحقيق انتصارات رمزية 
ضد إس��رائيل خالل األش��هر املاضية. 
وبداًل من التركيز على البيانات الرمزية 
والقرارات الغير امللزم��ة والغير اجملدية، 
الفلس��طينية”  ب�”الس��لطة  يج��در 
الترحي��ب ودعم خط��ة أممي��ة لتدويل 
غزة. س��يتيح هذا فرصة فريدة لدخول 
السلطة بغطاء دولي أممي غير تقليدي 
إلى القطاع وس��يضمن الق��درة على 
محاس��بة التعدي��ات والتج��اوزات من 

قبل كافة األطراف، مبا فيها “حماس”.
وم��ن ب��ن كاف��ة اجله��ات ذات العالقة 
بشؤون غزة، تُعتبر إسرائيل أحد أفضل 
آمال سكان غزة للحصول على شريك 
براغماتي، يهت��م فعلًيا بتحقيق هدنة 
طويل��ة األمد والس��ماح لقط��اع غزة 
بالتط��ور. وبعد حل مش��كلة جثامن 
اجلنود واألسرى احلالين اإلسرائيلين في 
القطاع، ميكن أن نتوّقع من صناع القرار 
واملس��تقبلين  احلالين  اإلس��رائيلين، 
على السواء، دعم املبادرات التي حُتّسن 
ظروف غزة بشكل براغماتي وسط أخذ 
حاجات إس��رائيل األمنية الشرعية في 
احلس��بان في الوقت نفس��ه. فمعاجلة 
مس��ألة انقط��اع الكهرب��اء ف��ي غزة 
وإقامة مطار إنساني يتمتع بإدارة دولية 
القطاع،  الضرورية لس��كان  وباحلماية 
سيس��اهم في إرس��اء االس��تقرار في 
املنطق��ة وفي مس��اعدة س��كان غزة، 
وأيض��اً، في حتقيق مصالح ومكاس��ب 

مفيدة استراتيجياً إلسرائيل.

* الكات��ب هو ناش��ط فلس��طيني-
أمريك��ي في اجملال اإلنس��اني من غزة 

ومقيم في سان فرانسيسكو.

خيـارات براغماتيـة لقّطـاع غّزة
تقـرير

كركوك

أخذت الحمالت الدعائية 
لالستفتاء المزمع إجراؤه 
في 25 من الشهر 
الحالي، طابعا أكثر حدة 
ما يمكن أن يتحول 
الى مواجهات مسلحة 
بين الكرد والعرب 
والتركمان في المناطق 
المتنازع عليها، وتحديدا 
مدينة كركوك
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء، بأن ثالثة من أفراد احلش��د 
العشائري أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة 

جنوب بغداد. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة على جانب طريق في منطقة 
الكراغ��ول، جنوب��ي بغ��داد، انفجرت ، 
صب��اح ي��وم ام��س مس��تهدفة دورية 
تابعة للحشد العشائري، ما اسفر عن 
اصاب��ة ثالث��ة منهم بج��روح متفرقة" 
، مضيف��ا ان "قوة امني��ة فرضت طوقا 
عل��ى منطقة احل��ادث، ونقلت املصابني 
الى مستش��فى قريب لتلق��ي العالج، 
فيما فتحت حتقيقا ملعرفة مالبس��ات 

احلادث".

ديالى – هجوم مسلح
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س الثالث��اء، ب��أن مزارعا قتل 
بهج��وم ش��نه تنظي��م "داع��ش" في 
بس��اتني قرية اخمليس��ة ش��مال ش��رق 

ب عقوبة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه  إن "مزارعا يدع��ى )س. د( 
قتل، صباح يوم امس بنيران مس��لحني 
م��ن تنظيم داع��ش في بس��اتني قرية 
اخمليسة، )23كم شمال شرق بعقوبة("، 
مضيف��ا أن "االجه��زة االمني��ة فتحت 

حتقيقا باحلادث". 

كركوك – حظر جتوال 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة كركوك ام��س الثالثاء، فرض 

حظ��ر للتج��وال ف��ي احملافظ��ة ، فيما 
اش��ارت الى انها س��تنصب سيطرات 
مكثف��ة ، متوعدة باعتقال اي مس��لح 

مهما تكن صفته.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "بعض مواق��ع التواصل 
االجتماعي الفيس��بوك، تناقلت اخبارا 
ومنش��ورات عاري��ة عن الصح��ة وهي 
تتكلم عن وجود حظ��ر للتجوال داخل 
احملافظ��ة"، مبينة ان "مديرية ش��رطة 
كركوك واللجنة األمنية في كركوك لم 
تفرض اي حالة حظر للتجوال نهائياً" ، 
مضيفة ان "األوضاع األمنية مس��تقرة 
داخ��ل املدين��ة، وهناك انتش��ار مكثف 
لقوات الشرطة واألسايش داخل املدينة 
لغرض حفظ األم��ن والنظام واحملافظة 

على ارواح وممتلكات املواطنني" . 

بابل – عمليات دهم 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل ام��س الثالث��اء ، ع��ن 
إلقاء عدد م��ن املطلوبني للقضاء على 
وفق م��واد جنائي��ة ومخالفات متنوعة 

بعمليات تفتيش في احملافظة.
وب��ني املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان أجهزتها األمنية 
وخالل عمليات ده��م وتفتيش ، متكنت 
م��ن القبض عل��ى 32 مطلوب��ا صادرة 
بحقهم مذك��رات قب��ض أصولية من 
احملاك��م اخملتصة، مش��يرا إل��ى قيامها 
للجه��ات  املتهم��ني  جمي��ع  بإحال��ة 
اإلجراءات  اس��تكمال  لغ��رض  اخملتصة 

القانونية بحقهم. 

صالح الدين – قصف جوي
اف��اد مصدر محلي في محافظة صالح 

الدين ام��س الثالثاء، بأن اثن��ني من ابرز 
قي��ادات تنظي��م "داع��ش" بالس��احل 
االيسر لقضاء الش��رقاط قتال بقصف 

من طائرة من دون طيار.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "اثن��ني من اب��رز قيادات 
تنظي��م داع��ش في الس��احل االيس��ر 
لقضاء الش��رقاط شمالي صالح الدين 
قت��ال، ظهر يوم امس بقصف من طائرة 
ب��دون طيار اس��تهدفت مركب��ة تويوتا 
دبل قمارة كانا يس��تقالنهاعلى طريق 
زراع��ي في اطراف القضاء" ، مضيفا أن 
"احد القتلى هو معاون مسؤول امنية 
الشرقاط والثاني تربطه به صله قرابة 
ويتبوأ مسؤول حسبة ريف الشرقاط".

االنبار – ضربة جوية 
اعلن��ت خلية الصقور االس��تخبارية 

ام��س الثالثاء ان القوة اجلوية قصفت 
اهدافا ل�"داع��ش" بالقائم، مبينة ان 
القصف اس��فر عن مقتل 49 عنصرا 
من التنظي��م االرهابي واصابة اخرين 
بينهم نائب زعي��م التنظيم ابو بكر 

البغدادي.
وقالت اخللية انه "استمرارا لعمليات 
البطولي��ة الت��ي اعلن��ت عنه��ا يوم 
امس خلية الصقور االس��خبارية في 
وكالة االس��تخبارات بوزارة الداخلية 
، اذ حددت اخللي��ة ثالثة أهداف نوعية 
لعصابات داعش االرهابي وبالتنسيق 
مع قيادة العمليات املش��تركة، حيث 
دكت طائ��رات القوة اجلوي��ة االهداف 
رؤوس  عل��ى  رم��اد  ال��ى  واحالته��ا 
ارهابيي داع��ش"، مبينة ان "أحد تلك 
االهداف ضم أجتماعا مهما لقيادات 

العصابات االرهابية".

النجف – ضبط عصابة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ام��س  النج��ف  محافظ��ة  ش��رطة 
الثالثاء عن القاء القبض على عصابة 
في أثناء قيامهما بالس��رقة في أحد 

أحياء احملافظة .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
مكت��ب  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
مكافحة اجرام الك��رار القى القبض 
ثالث��ة  م��ن  عل��ى عصاب��ة مكون��ة 
متهمني تقوم بس��رقة ال��دور واحملال 
التجارية في ثالثة احياء هي اجلامعة 
والعدال��ة والس��الم " ، مضيف��ا انه 
مت الق��اء القب��ض عليه��م واعترف��وا 
بارتكابهم عدد من جرائم السرقة ومت 
حالتهما الى القضاء لينالوا جزائهم 

العادل " .

انفجارعبوةناسفةبمنطقةالكراغولجنوبيبغداد*"داعش"يشنهجومًافيبساتينالمخيسةشرقيبعقوبة
مقتلاثنينمنالقياداتاإلرهابيةشماليصالحالدين*الطيرانيقتل49إرهابيًافيالقائمغربياألنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن عودة أكثر من 
12 الفاً من النازحني املتواجدين في مخيماتهم 
الى مناطقهم في ساحلي املوصل األمين واأليسر 

مبحافظة نينوى.
ونقل بيان للوزارة تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه ع��ن مس��ؤولة قس��م محافظ��ات اقليم 
كردس��تان ج��وان محم��ود ان "مخيمات ش��رق 
نينوى )اخلازر، حسن شام وجه مكور( ومخيمات 
جن��وب نينوى )اجلدعة ، املدرج ، حاج علي وحمام 
العلي��ل( اضافة الى مخيمي النركزلية وكرماوه 
التابعني حملافظة دهوك ش��هدت خالل االسبوع 
املنصرم عودة 12 الفاً و 553 نازحا الى مناطقهم 

االصلية في املوصل مبحافظة نينوى".
وبين��ت محم��ود ان "الوزارة خصص��ت حافالت 
ال��ى  العادته��م  النق��ل  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
مناطقهم فضال عن تخصيص ش��احنات حمل 
بالتعاون م��ع قيادة العمليات املش��تركة لنقل 
اثاثه��م". ولفتت الى ان "فرق عمل الوزارة وزعت 
بينهم سالت غذائية سريعة واملاء البارد كمتاع 

للطريق".
وأش��ارت محم��ود ال��ى ان "املناط��ق التي عادت 
اليها االسر النازحة شملت الرشيدية والكرامة 
والقوس��يات والزهور والكف��اءات والنبي يونس 
والن��ور وبعش��يقة والتحرير والقص��ور وبعويزة 
واليرم��وك وكوكجل��ي والزيت��ون في الس��احل 
االيس��ر م��ن مدين��ة املوصل فضال ع��ن مناطق 
ب��ادوش والهرمات وحي العامل وتل الرمان واآلبار 
والتنك والصحة والكسك واحمللبية ودور السكر 
والش��هداء واب��و ماريا التابعة لس��احل املوصل 

االمين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أع��رب التحال��ف الوطن��ي، ع��ن رفض��ه إجراء 
اس��تفتاء انفصال إقليم كردستان، مؤكداً عدم 
اعترافه بنتائج االس��تفتاء، فيم��ا دعا إلى إجراء 
ح��وار وطني جدي عميق ومتوازن حلل املش��اكل 
وحكوم��ة  االحتادي��ة  احلكوم��ة  ب��ني  العالق��ة 

اإلقليم.
وق��ال مكتب رئيس التحالف عم��ار احلكيم في 
بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"الهيئ��ة القيادي��ة للتحالف الوطن��ي عقدت، 
االثنني، اجتماعاً برئاس��ة الس��يد عمار احلكيم 
رئيس التحالف الوطني والذي مت خالله مناقشة 
امللف األكثر سخونة في الساحة العراقية وهو 

استفتاء اقليم كردستان".
خ��الل  عب��روا  "اجملتمع��ني  أن  البي��ان،  وأض��اف 
االجتماع عن رفضهم القاطع إلجراء االستفتاء، 
مؤكدي��ن على عدم االعتراف بنتائج االس��تفتاء 
على اعتباره خطوة غير دستورية وال تستند الى 
القانون"، مبيناً أن "اجملتمعني شددوا على أهمية 
اعتماد الدس��تور بكل مواده أساساً للحوار من 

دون انتقائية".

متابعة الصباح الجديد:
أحيت مدين��ة املوصل مهرجان الس��الم الدولي 
بحض��ور نح��و 10 آالف ش��خص م��ن املدين��ة 

وخارجها.
املهرجان الذي أقيم ف��ي ملعب جامعة املوصل 
اس��تمر حتى س��اعة متأخرة من ليلة األول من 

أمس، وهو ما لم تشهده املدينة من قبل.
وتخل��ل املهرج��ان ع��رض لوح��ات فني��ة وأزياء 
فولكلورية للس��ريان والعرب والكرد والش��بك، 

إضافة الى العديد من املنحوتات اليدوية.
وُكرم س��فير السالم املوس��يقار العراقي نصير 

شمة الذي حضر املهرجان ب�"مفتاح املوصل".
وق��ال الراعي الرس��مي للمهرج��ان، وهي بلدية 
املوصل إن "احلضور وصل إلى 10 آالف شخص".

وق��ال قائممق��ام املوص��ل زهي��ر االعرج��ي في 
تصري��ح ل�"الغ��د ب��رس"، إن "املهرج��ان يهدف 
الى ايصال رس��الة س��الم الى العالم اجمع، بأن 
املوصل مدينة تعش��ق الس��الم واحلري��ة واحلياة 
وأنها ال حتتاج س��وى ان يقفوا معها للخروج من 

هذه احملنة".
وأضاف أن "أهداف املشروع هي استحصال اكبر 

حجم من الدعم للمدينة لغرض اإلعمار".
وعزف��ت ف��رق موس��يقية، معزوف��ات مختلفة 
م��ن التراث املوصل��ي، إضافة الى تق��دمي دبكات 
س��ريانية وأخ��رى من التراث احللب��ي القريب من 

املوصلي.

عودةنحو12ألف
نازحإلىنينوى

التحالفالوطني
يرفضإجراءاالستفتاء

الموصلتحيي
مهرجانالسالم

الملف األمني

العبادي يعلن انطالق 
عمليات حترير مناطق غربي 

األنبار لتطهيرها من اجملاميع 
اإلرهابية

وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه ان" اخلالفات جاءت 
أيض��ا بعد طلب تق��دم به عدد 
م��ن ق��ادة التنظي��م االجرامي 
املش��رفني عل��ى قاط��ع عن��ه 
االنس��حاب م��ن املدين��ة ال��ى 
)جباب( ش��رق قضاء  منطق��ة 
القائ��م لع��دم قدرته��م على 
االمني��ة  الق��وات  مقاوم��ة 
والق��وات الس��اندة له��ا عن��د 

الشروع بعملية اقتحامها. 
وكشف إن "داعش االرهابي منع 
اهالي عنه من النزوح الى اجلانب 
واجبرهم  املدين��ة  م��ن  الغربي 

على املكوث في منازلهم". 
وأوض��ح إن "تنظي��م داعش فر 
بنحو كامل من ناحية الريحانة 
إل��ى مدين��ة عنه واجلي��ش بدأ 
بتطهيرها م��ن األلغام املزروعة 
عل��ى الطري��ق للتق��دم صوب 

عنه". 

االمني��ة  "الق��وات  ان  وتاب��ع 
التحرير  املشتركة في عمليات 
املوق��ف  م��ع  بح��ذر  تتعام��ل 
لضم��ان عدم اصاب��ة أي مدني 

في املدينة املذكورة". 
وألق��ت طائ��رات الق��وة اجلوية 
آالف  ، مئ��ات  الثالث��اء  أم��س   ،
وراوه  عن��ه  عل��ى  املنش��ورات 
أن  بين��ت  فيم��ا   ، والقائ��م 
توجي��ه  تتضم��ن  املنش��ورات 
إن��ذار نهائي لعناص��ر “داعش” 

باالستسالم او املوت. 
وقال بيان صادر من قيادة القوة 
اجلوية تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة منه ان" 
ه��ذه املنش��ورات املوجهة هي 
لتق��دمي اإلرش��ادات والتوصيات 
للمواطنني، وتوجيه إنذار نهائي 
لعناصر داعش باالستس��الم او 
املوت على أي��ادي ابطال القوات 
العراقي��ة، وتوجيه��ات لألهالي 
تعلمهم بأن س��اعة خالصهم 
بات��ت قريب��ة بعد حتري��ر نينوى 
بوق��ت  وعكاش��ات  احلبيب��ة 

قياسي”.

معصوم يشدد على أهمية
التوافق السياسي للحفاظ

على اللحمة الوطنية
مؤكدين "أهمي��ة احلفاظ على 
اللحم��ة الوطني��ة والتعاي��ش 
ابن��اء  جمي��ع  ب��ني  الس��لمي 

العراق". 
وتش��هد البالد حالة سياسية 
خانقة وذلك بعد اعالن رئاس��ة 
اقليم كردس��تان الع��راق اجراء 
املصير بش��أن  اس��تفتاء ح��ق 
انفص��ال االقلي��م ع��ن العراق 
وذلك ف��ي اخلامس والعش��رين 
من ايل��ول اجلاري، وس��ط رفض 

محلي وإقليمي ودولي.

محكمة التمييز األردنية 
تقضي بتسليم زياد القطان 

الى بغداد
الش��رطة  إدارة  مكت��ب  وكان 
العربیة والدولیة )انتربول/عمان( 
قد أعل��ن أواخ��ر ش��هر كانون 
الثان��ي 2017 ،عن إلقاء القبض 
على "عرب��ي مته��م باختالس 

قراب��ة امللیار دوالر" وأن اتصاالت 
جرت مع الدولة الطالبة له، من 

أجل النظر بطلب تسلیمه.

ترامب: حققنا انتصارات 
هائلة على داعش في العراق 
وسوريا لم نستطع حتقيقها 

لسنوات
وأش��ار غوتيريس إلى أن "علينا 
وراء  معاجلة األسباب احلقيقية 
انتش��ار التطرف"، الفتا إلى أنه 
"يجب نش��ر ثقافة التس��امح 
الت��ي تس��اعد عل��ى محارب��ة 

التطرف واإلرهاب".
الثالث��اء،  ام��س  وانطلق��ت، 
ال���72  ال��دورة  اجتماع��ات 
املتحدة  العامة لألمم  للجمعية 

في مدينة نيويورك األميركية.
وقال األم��ني العام لألمم املتحدة 
أنطوني��و غوتيريس ، إن "املاليني 
يعيش��ون ف��ي خط��ر بس��بب 
لكوري��ا  النووي��ة  التج��ارب 

الشمالية".
وأض��اف غوتيري��س أن "هن��اك 
انتش��ار  ملن��ع  ملح��ة  حاج��ة 

مؤك��دا  النووي��ة"،  األس��لحة 
عل��ى  تق��ع  "املس��ؤولية  أن 
عات��ق ال��دول التي متتل��ك تلك 

األسلحة".
وف��ي س��ياق منفص��ل، أش��ار 
"عل��ى  أن  إل��ى  غوتيري��س 
الس��لطات ف��ي ميامن��ار وقف 
عملياتها العسكرية والسماح 

بدخول املساعدات".

"اختالل النصاب" يؤّجل 
حسم ملف مفوضية 

االنتخابات إلى االثنني املقبل
لك��ن النائب��ة نهل��ة الهباب��ي 
نفت ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، تصويت مجلس النواب 
على "قرار يقضي بتمديد عمل 
املفوضية احلالية شهر كامل".

وأضافت الهبابي أن "االنتقادات 
املوجهة إلى عم��ل جلنة اخلبراء 
ليس��ت منطقي��ة، فعلينا اوالً 
إل��ى تقريرهم ومن  االس��تماع 

بعدها أن يأتي احلكم".
واس��تغربت من "التأكيد على 
اشراف القضائي، كون القضاة 

في العراق ليس��وا مس��تقلني 
فم��ن املؤك��د أن نأت��ي بواح��د 
م��ن الطائفة واخ��ر من طائفة 

اخرى".
وحذرت الهبابي من "اس��تمرار 
اخلالف��ات بنحو يؤدي إلى تأجيل 
االنتخاب��ات العامة، وتش��كيل 
حكوم��ة طورائ برئاس��ة حيدر 

العبادي ايضاً".
واسترسلت الهبابي أن "جلسة 
اعتبارها  املقبل ميك��ن  االثن��ني 
بأنها حاس��مة حيث سيعرض 
بالتصويت على  أم��ا  مقترحني 

القضاة أو تقرير جلنة اخلبراء".

طلبات احلصول على تذاكر 
"كأس العالم 2018" في 
روسيا تقترب من املليون

مباري��ات  حتتض��ن  وس��وف 
البطولة 11 مدينة روسية هي: 
موس��كو، وكالينينغراد، وسان 
بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، 
ونيجن��ي نوفغ��ورود، وس��امارا، 
وسارانس��ك، ورس��توف نا دونو، 

وسوتشي، ويكاترينبورغ.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

املنت��دى  اعم��ال  اختتم��ت 
للتع��اون  العراق��ي  االمارات��ي 
ف��ي  واالس��تثماري  التج��اري 
الدوحة مبشاركة نخبة من من 
الش��خصيات واملس��ؤولني في 
واخملتصني  البلدي��ن  حكومت��ي 
االعمال  ورج��ال  واملس��تثمرين 
واملعني��ني بالش��أن االقتصادي 
والتج��اري والصناع��ي في كال 

البلدين .
وترأس الوفد العراقي في املنتدى 
وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد ش��ياع السوداني ، فيما 
ترأس وفد االمارات وزير االقتصاد 
املهندس س��عيد بن س��لطان 

املنصوري .
والق��ى وزير الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
السوداني الذي ترأس وفد بالده 
في امللتقى كلم��ة خالل حفل 
افتت��اح املنت��دى اك��د فيها ان 
الع��راق حكومة وش��عبا يثمن 
مواق��ف االش��قاء بدعم��ه في 
معركت��ه ضد االره��اب ويؤكد 
اعت��زازه بعالقاته مع اش��قائه 
الع��راق  وان  خاص��ة  وجيران��ه 
الي��وم منفتح على اجلميع وميد 
يد الصداقة والتعاون من ازدهار 
ورفاهية شعبه وجميع شعوب 
املنطقة ، الفتا الى ان العالقات 
االقتصادي��ة العراقية االمارتية 
ملحوظ��ا  تط��ورا  تش��هد 
مبايعك��س الق��درات والف��رص 
التي يتمتع بها البلدين ، مؤكدا 
في الوقت ذاته حرص احلكومة 
العراقي��ة على تنمي��ة وتطوير 
هذه العالقات واالرتقاء بها الى 
مس��تويات اعل��ى ف��ي اجملاالت 

والقطاعات كافة ، 
واك��د الس��وداني عل��ى ان هذا 
املنت��دى ميث��ل فرص��ة مهم��ة 
وح��دث اه��م يأتي اس��تكماال 
للزيارات الناجحة للمس��ؤولني 
ف��ي كال البلدين ويعكس الدور 
والبعثات  االعمال  لرجال  املهم 
ف��ي  واالس��تثمارية  التجاري��ة 
حتسني وتعميق العالقات وتبني 
مبادرات جدي��دة بني مجتمعي 
االعمال في البلدين الشقيقني 
االم��ارات  دول��ة  وان  الس��يما 
تش��هد تقدما وتطورا وازدهارا 
كبي��را ونهض��ة صناعية وهي 

وجتاربها  بنجاحاته��ا  معروف��ة 
مس��توى  على  واس��تثماراتها 

العالم.
واش��ار الوزير ال��ى ان احلكومة 
العدي��د  اتخ��ذت  العراقي��ة 
م��ن االج��راءات وعمل��ت على 
والتش��ريعات  القوانني  اص��دار 
خلدمة القط��اع اخلاص والعمل 
الصناعي واالستثمار لتحسني 
ولتحفي��ز  االعم��ال  بيئ��ة 
وتشجيع املستثمرين ومن هذه 
القرارات تشكيل اللجنة العليا 
لالس��تثمار واالعم��ار برئاس��ة 
اعلى س��لطة تنفيذية بالدولة 
املس��تثمرين  وحماي��ة  ودع��م 
العراقي��ة  الدول��ة  وتوج��ه 
االتفاقي��ات  عل��ى  بالتوقي��ع 
الدولية التي حتمي املستثمرين 
وتضم��ن حقوقه��م فضال عن 
اق��رار القوان��ني والق��رارات من 
اجل دعم االستثمار في السوق 
العراقية بتشريع قانون حماية 
املنتج والتصدير من خالل دعم 
التصدير بنسب وحوافز تسهل 
وقان��ون  اخلارجي��ة  املنافس��ة 

االس��تثمار العراق��ي رقم )13( 
لس��نة 2006 وتعديالت��ه الذي 
يع��د م��ن القوان��ني االمنوذجية 
لو نفذ بص��ورة صحيحة وهذا 
ماتصر عليه احلكومة من خالل 
رفع العوائق وتبسيط االجراءات 
يس��ير  الع��راق  وان  خصوص��ا 
بخط��ى س��ليمة نح��و حتقيق 

تنمية اقتصادية شاملة .
ان  بالقول  الس��وداني  واض��اف 
العراق بلد واسع الفرص في كل 
والقطاعات وفي عموم  اجملاالت 
احملافظات وميتلك اخلبرات واملوارد 
ويسعى الى جذب االستثمارات 
وان دول��ة االم��ارات تع��د اه��م 
االس��تراتيجيني  الش��ركاء 
للعراق ومحل اهتمامه الكبير 
عازم��ة  العراقي��ة  واحلكوم��ة 
على التع��اون اجلاد م��ع اجلانب 
االماراتي م��ن اجل التوصل الى 
وش��راكات  واتفاقات  تفاهمات 
املصال��ح  تخ��دم  اقتصادي��ة 
معرب��ا   ، للبلدي��ن  املش��تركة 
عن امله بأن يوف��ر هذا املنتدى 
االعم��ال  ورج��ال  للش��ركات 

االماراتي��ني الفرص��ة للتع��رف 
عل��ى اه��م املش��اريع واجملاالت 
في الس��وق العراقية وامكانية 
االس��هام في تنفيذ مش��اريع 
اس��تثمارية وتنموي��ة كما انه 
ميث��ل فرص��ة لرج��ال االعم��ال 
ش��راكات  القام��ة  العراقي��ني 
م��ع  واس��تثمارية  اقتصادي��ة 
اش��قاءهم االماراتيني ، مؤكدا 
على ان املؤسس��ات الرس��مية 
في كال البلدين س��تعمل على 
وتقدمي  الرعاي��ة  توفي��ر س��بل 
التس��هيالت وازالة العوائق من 
اجل خدمة التنمية االقتصادية 
بني  املس��تدامة  واالجتماعي��ة 

البلدين .
من جانب��ه اكد وزي��ر االقتصاد 
االمارات��ي ان حكومت��ه تتطلع 
للعم��ل واملض��ي قدم��ا نح��و 
تأس��يس ش��راكات مع العراق 
التج��اري  الصعيدي��ن  عل��ى 
واالس��تثماري عل��ى وف��ق اطر 
واضحة تلبي طوحات وتطلعات 
اجلانب��ني ، داعي��ا ال��ى تكثيف 
الزي��ارات واللق��اءات وتنظي��م 

مش��تركة  اقتصادية  فعاليات 
جلعل هذا املنتدى مهما وفاعال 
يصب في دعم املساعي اليجاد 
والتنسيق  نافذة فعالة للحوار 
ح��ول اليات ومس��ارات التعاون 
التج��اري واالس��تثماري خ��الل 
املرحلة املقبلة ، مش��يرا الى ان 
على  يتفقان  والع��راق  االمارات 
اس��عار  وانخفاض  تقلب��ات  ان 
النفط احد اكبر التحديات التي 
تواج��ه الدول املص��درة للنفط 
مايخل��ق العدي��د م��ن االواصر 
السياس��ات  ف��ي  املش��تركة 
واخلط��ط التنموية ب��ني العراق 
واالم��ارات في اطار مس��اعيها 
الناجمة  التحدي��ات  ملواجه��ة 
عن هذا االنخف��اض االمر الذي 
يفتح اجملال واس��عا امام تعزيز 
التعاون بني البلدين الشقيقني 

في شتى اجملاالت احليوية .
هذا وتناول املنتدى اس��تعراضا 
واملشاريع  االستثمارية  للفرص 
االستراتيجية والبيئة القانونية 
جمهوري��ة  ف��ي  لالس��تثمار 
وتخلل��ه مباحثات  العراق كما 

ولق��اءات  واس��عة  ونقاش��ات 
الشركات  بني  ثنائية مشتركة 
واملس��تثمرين  االعمال  ورج��ال 

االماراتيني والعراقيني.
يذك��ر ان وزير الصناعة واملعادن 
توجه الى دولة االمارات العربية 
املتحدة على رأس وفد اقتصادي 
رس��مي ضم مستش��ار رئيس 
الوزراء الدكتور كاظم احلسني 
والدكتور طورهان مظهر املفتي 
سكرتير الهيئة العليا للتنسيق 
والدكت��ور  احملافظ��ات  ب��ني 
عبدالكرمي حس��ني رئيس هيئة 
املستش��ارين ومستش��ار وزارة 
التنمي��ة  لش��ؤون  الصناع��ة 
عب��اس نصراهلل مح��ان ووكيل 
الدكت��ور مهدي  الزراع��ة  وزارة 
س��هر اجلبوري وعدد من املدراء 
العامني واملس��ؤولني في وزارات 
واألمان��ة  والنق��ل  الصناع��ة 
العام��ة جمللس ال��وزراء والهيئة 
ومجلس  لالس��تثمار  الوطنية 
واملص��رف  العراق��ي  األعم��ال 
العراقي للتجارة وعقارات أمانة 

بغداد .

اتخذت الحكومة 
العراقية عددًا 
من اإلجراءات 
إلصدار القوانين 
والتشريعات لخدمة 
القطاع الخاص 
والعمل الصناعي 
لتحسين بيئة األعمال 
ولتحفيز وتشجيع 
المستثمرين

السوداني يلقي كلمة في املنتدى

في ختام أعمال منتدى التعاون التجاري واالستثماراتي في الدوحة  

العراقيسعىللتوقيععلىاتفاقياتدوليةلدعمالمستثمرين
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حققت تطورًا كبيرًا في حجم مبيعاتها خالل شهر آب الماضي 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الف��رات  ش��ركة  أجن��زت 
للصناع��ات الكيمياوي��ة واملبيدات 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  إح��دى 
واملعادن مانسبته %50 من خطتها 
إلعادة أعمار وتأهيل مصنع الطارق 
بتوجي��ه  له��ا  التاب��ع  للمبي��دات 
ومتابعة من وزير الصناعة واملعادن 

املهندس محمد شياع السوداني. 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
علي قاس��م كاظم الش��مري في 
ف��ي  اإلعالم��ي  للمرك��ز  تصري��ح 
الوزارة أن مالكات الش��ركة الفنية 
والهندسية حققت نسبة اجناز 50% 
من اخلطة املوضوع��ة العادة اعمار 
وتأهي��ل مصنع الط��ارق للمبيدات 
الواقع في منطقة الكرمة التابعة 
لقض��اء الفلوج��ة ف��ي محافظة 
االنبار والتي مت املباش��رة بتنفيذها 

مطلع شهر آب املاضي .
واش��ار املدي��ر العام الى ان نس��بة 
تنفيذ  املتحقق��ة تش��مل  اإلجن��از 
اخل��ط  وتأهي��ل  تصلي��ح  اعم��ال 
الس��ائلة  للمبي��دات  االنتاج��ي 
وخ��ط إنتاج مبيدات الب��اودر وخط 
البالس��تيكية ذات  القناني  انت��اج 
االرب��ع طبق��ات وتأهي��ل مختبرات 
الس��يطرة النوعية والبحوث وبناء 
بع��ض القواط��ع اإلداري��ة وإيصال 
التيار الكهربائي الى اقسام املصنع  
وش��راء احمل��والت وتأهيل الب��وردات 
والقواطع الكهربائية وتأمني اإلنارة 
وم��د القابل��وات في جمي��ع اجزاء 
املصنع وش��راء العديد من املعدات 
الكهربائية واألسالك وقطع الغيار 
التاهي��ل  اعم��ال  حتتاجه��ا  الت��ي 
اضافة الى توفير املاء وس��حبه من 
البئ��ر االرتوازي وجتميع��ه في خزان 
كونكريت��ي لعدم توف��ر خدمة املاء 
الصالح للش��رب ف��ي املوقع فضال 
عن تأمني السياج اخللفي للمصنع 

 . BRC باالسالك الشائكة ال
واش��ار الش��مري الى ان الش��ركة 

ش��رعت بتنفي��ذ حملته��ا العمار 
وتأهي��ل املصنع بعد حترير الفلوجة 
االرهابي��ة  داع��ش  عصاب��ات  م��ن 
والعبوات  االلغ��ام  وتطهي��ره م��ن 
الناس��فة وعقب الزي��ارة امليدانية 
التي قام به��ا واطالعه على حجم 
االعم��ال  ع��ن  الناجم��ة  اإلض��رار 
االرهابي��ة والعمليات العس��كرية 
التي اعقبتها والبالغة نسبتها 70% 
وعقد ع��دة اجتماعات مع املالكات 
الفنية والهندسية للمصنع اضافة 
الى املالك املتقدم في مقر الشركة 
ومامتخ��ض عنها من اتخ��اذ القرار 
بإعادة اعمار املصنع وتش��كيل فرق 
من امل��الكات الفنية والهندس��ية 
ف��ي  واملتخصص��ة  املصن��ع  ف��ي 

االعمال امليكانيكي��ة والكهربائية 
والس��يطرة  املدني��ة  والهندس��ة 
النوعي��ة والبح��وث بالتع��اون مع 
مالك مقر الش��ركة واعتمادا على 
اخلبرات الذاتية واالمكانيات املتوفرة 

لدى الشركة .
ولف��ت املدي��ر العام ال��ى ان الفريق 
االعم��ار  حمل��ة  ع��ن  املس��ؤول 
والتأهي��ل واج��ه من��ذ بداية عمله 
حتدي��ات امني��ة وجغرافي��ة صعبة 
ف��ي الوصول ال��ى موق��ع العمل و 
نقل املع��دات واألش��خاص نتيجة 
االج��راءات االمني��ة املتش��ددة في 
الطريق الرابط بني بغداد والفلوجة 
وصعوبة اجتياز السيطرات األمنية 
املوافق��ات  اس��تحصال  بع��د  اال 

والتصريح��ات األمني��ة من اجلهات 
ذات العالقة فضال عن اجواء الصيف 
الالهب والعمل حت��ت ظروف جوية 
قاسية نتيجة ارتفاع درجات احلرارة 
ومع ذلك اس��تطاعت هذه املالكات 
من حتقيق اخلطة املرسومة لها في 
تأهي��ل املصنع وحتقيق مانس��بته 
%50 من االعمال اخملطط لها بغية 
تش��غيل املصنع واستئناف االنتاج 
فيه ورفد االقتصاد الوطني بش��تى 
انواع املبيدات الزراعية ومستلزمات 
الصحة املنزلي��ة وتعظيم الواردات 

املالية للشركة. 
وكانت الش��ركة قد حققت تطورا 
كبيرا في حجم مبيعاتها لش��هر 
آب املاض��ي بدع��م وتش��جيع من 

الس��يد وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني. 

واوض��ح املدي��ر الع��ام  ب��أن حجم 
مبيعات الش��ركة من مادة حامض 
الكبريتيك املركز بلغت خالل شهر 
آب املاضي  الفا و112 طنا وبنسبة 
) %140 ( من خطة املبيعات إضافة 
إلى حتقي��ق أعلى كمية إنتاج خالل 
الش��هر ذاته بلغت )1000 ( طن من 
حامض الكبريتي��ك املركز ومباميثل 
)%118( من اخلطة اإلنتاجية ،كاشفا 
عن ابرام ش��ركته عقدا جديدا مع 
وزارة الكهرباء لبي��ع كمية )2000( 
طن من حام��ض الكبريتيك املركز 
وخالل مدة خمسة اشهر لتجهيز 
محطة كهرباء واسط التي تعد من 

اكبر محطات إنتاج الكهرباء والتي 
أنشأت حديثا وتلبي ثلث احتياجات 

البلد من الطاقة الكهربائية. 
وأض��اف الش��مري بأن ه��ذا العقد 
وغي��ره م��ن العق��ود الت��ي وقعت 
مؤخ��را م��ع وزارة الكهرب��اء جاءت 
التس��ويقية  للسياس��ة  نتيج��ة 
واآللي��ة الت��ي تعتمدها الش��ركة 
في كس��ب رضا اجلهات املستفيدة 
ومتطلباتها من خالل حتقيق منتج 
ضم��ن املواصفات املطلوب��ة لوزارة 
وغيره��ا  النف��ط  ووزارة  الكهرب��اء 
من اجلهات املس��تفيدة إضافة الى 
تقدمي خدمات مابعد البيع وإيصال 
امل��ادة إلى مخازن تلك اجلهات خالل 

أوقات الدوام والعطل الرسمية 

»الفرات« تنجز 50 % من خطة إعمار وتأهيل مصنع الطارق للمبيدات 

ان مالكات 
الشركة الفنية 

والهندسية حققت 
نسبة إنجاز 

50 % من الخطة 
الموضوعة إلعادة 

إعمار وتأهيل 
مصنع الطارق 

للمبيدات الواقع 
في منطقة 

الكرمة

شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات

وزير النفط يبحث سبل 
االرتقاء بمستوى الخدمات 
المقدمة لمواطني البصرة 

افتتاح الدراسة المسائية 
بثماني كليات في 

الجامعة المستنصرية

وزيرة الصحة تؤكد 
أهمية االرتقاء بأداء 

مراكز الكلية الصناعية 

اعالم النفط   
اكد وزير النف��ط جبار علي اللعيبي حرص الوزارة 
على التعاون والتنس��يق املش��ترك مع احلكومة 
احمللية ف��ي محافظ��ة البصرة من اج��ل االرتقاء 

مبستوى اخلدمات املقدمة ملواطني احملافظة .
وق��ال الوزير خالل لقائه محافظ البصرة اس��عد 
العيداني اللعيبي ان ال��وزارة تقدم الدعم جلميع 
اجلهود الوطنية اخليرة التي تس��هم وتعمل على 
تطوير  احملافظة ومبا يليق بها ومبكانتها التاريخية 
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، مضيفا ان 
الوزارة تق��وم بتنفيذ عدد من املش��اريع اخلدمية 
في احملافظة ومنها انشاء اجلسور واكساء الطرق 
وانشاء املدارس واملستش��فيات فضال عن تطوير 
نهر العشار واخلندق ومش��روع املفتية السياحي 
وغيره��ا ، مؤك��دا دعمه جله��ود احملافظة في هذا 
اإلطار . من جانبه اش��اد محافظ البصرة بجهود 
الوزارة وش��ركاتها النفطية ف��ي تنفيذ عدد من 
املش��اريع املهم��ة ف��ي احملافظ��ة والتخفيف من 
معان��اة املواطن��ني ، مثمنا دور الس��يد الوزير في 
متابع��ة ش��ؤون احملافظ��ة وحرصه عل��ى تطوير 

مرافقها اخلدمية  .

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلمي، 
افتت��اح الدراس��ة املس��ائية بثمان��ي كليات في 
اجلامعة املس��تنصرية للس��نة الدراسية 2017-

.2018
وق��ال املتحدث الرس��مي لل��وزارة الدكت��ور حيدر 
العبودي ان الكليات املش��مولة بافتتاح الدراسة 
املس��ائية ه��ي  كلي��ة االدارة واالقتصاد باقس��ام 
احملاس��بة وادارة االعمال واالقتصاد والعلوم املالية 
واملصرفية واالحصاء، وكلية العلوم باقسام علوم 
احلياة والكيمياء والفيزياء واحلاس��بات وعلوم اجلو 

والرياضيات.
وتاب��ع املتحدث الرس��مي انه مت افتتاح الدراس��ة 
املس��ائية بكلي��ة التربي��ة األساس��ية بأقس��ام 
اللغة واالجنليزية والتاريخ واجلغرافية والرياضيات 
واإلرش��اد النفس��ي والتوجي��ه الترب��وي والتربية 
الفنية والعلوم ورياض األطفال والتربية اإلسالمية 
واللغة العربية والتربية األسرية، وكلية السياحة 

وادارة الفنادق.

بغداد - الصباح الجديد:  
ترأس��ت وزيرة الصح��ة والبيئة الدكت��ورة عديلة 
حمود حسني اجتماعا ضم الوكيل الفني للوزارة 
الدكتور حازم اجلميل��ي والصيدالني احمد حميد 
يوسف مدير عام الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة والدكتور س��امي ش��اتي 
مدير قس��م املراكز التخصصية في مركز الوزارة  
س��بل االرتقاء ب��اداء املراكز املتخصص��ة بالكلية 
الصناعي��ة في بغ��داد واحملافظ��ات والتأكيد على 
تعزيز اخلدمات الطبية والعالجية املقدمة ملرضى 
الكل��ى ورفده��ا بحاجتها م��ن األدوي��ة واالجهزة 
واملس��تلزمات الطبية احلديثة وامل��الكات الطبية 
والصحي��ة الكف��وءة . كم��ا ناقش اللق��اء تعزيز 
االس��ناد الطب��ي امليداني ملقاتلين��ا االبطال وهم 
يخوض��ون معارك حتري��ر م��دن راوه وحديثة وعنة 
والقائ��م غرب االنب��ار من دن��س الدواعش اجملرمني 
وتعزي��ز الرصي��د الدوائ��ي واملس��تلزمات الطبية 
لدائر صحة االنبار ومبا يس��هم في تامني اخلدمات 

املقدمة للعائالت النازحة .
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بغداد - الصباح الجديد:

بح��ث مدي��ر ع��ام دائ��رة التدري��ب 
املهني ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة املهندس صادق خزعل 
ابراهيم مع ممث��ل منظمة اليونيدو 
املهندس سيف الدين سبل التعاون 
املش��ترك العادة اعمار مركز تدريب 
نينوى الذي تعرض لعمليات تخريب 

من قبل عصابات داعش. 
وق��ال مدير عام املرك��ز ان االجتماع 
ضم مدير قسم الصيانة والعالقات 
واالعالم وممثالً عن العالقات العربية 
والدولية في الوزارة، لغرض التعاون 
مبا يس��هم ف��ي اع��ادة بن��اء املركز 
وجتهيزه باملع��دات واالجهزة للورش 
التدريبية وتطوير مهارات وقابليات 

العاملني فيه.
واش��ار املدير الع��ام ال��ى التجارب 
الس��ابقة ب��ني الدائ��رة واملنظم��ة 
واصفا اياها بانها من اجنح التجارب 
في دعم العملي��ة التدريبية ، الفتا 
ال��ى انه مت طرح فكرة انش��اء مركز 
تدريب اخ��ر في اجلانب االيس��ر من 
احملافظة بعد اس��تحصال موافقة 

مجل��س محافظ��ة نين��وى عل��ى 
تخصيص قطعة ارض.

وب��ني ابراهي��م ان التدري��ب املهني 
لي��س غاي��ة ب��ل وس��يلة لالرتقاء 
باجملتمع وتعزيز االقتصاد والرفاهية، 
كم��ا ان��ه يكس��ب الباحث��ني عن 
التي  وامله��ارات  املعلومات  العم��ل 
تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل 
عل��ى ي��د امه��ر املدربني عل��ى وفق 
مناه��ج متطورة، الفتاً الى س��عي 
الوزارة لزيادة التعاون والتنسيق مع 
املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع 
املدني لتأهيل وتدريب الباحثني عن 

العمل.
من جانب اخر  أقام قسم الدراسات 
والبحوث في دائ��رة اصالح االحداث 
والش��ؤون  العمل  ل��وزارة  التابع��ة 
االجتماعية بالتنس��يق مع مديرية 
االم��ن الوطن��ي ال��دورة التدريبي��ة 
الرابع��ة عش��رة اخلاص��ة باحل��راس 
االصالحي��ني ف��ي مدرس��ة تأهي��ل 

الفتيان . 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الدورة تضمنت دروسا 
وآلية  العس��كري  االنضب��اط  ف��ي 
التعامل مع حاالت الش��غب، فضال 

ع��ن محاضرات نظري��ة وتطبيقية 
عن خواص البندقية الكالشنكوف 
وأن��واع األعت��دة وقواعد التس��ديد 
والتصوي��ب وأوض��اع الرم��ي وصد 
االقس��ام  اخلارج��ي على  الهج��وم 

االصالحي��ة  في ح��ال تعرضها الى 
هج��وم ارهاب��ي، وكذل��ك املدي��ات 
وتفكي��ك  وتركي��ب  والتوقف��ات 

االسلحة.
واض��اف منعم ان ال��دورة تضمنت 

ايضاً محاضرات ف��ي مجال حقوق 
االنسان وطريقة تعامل احلراس مع 
االحداث داخل املؤسسة االصالحية، 
فضال عن الوعظ واالرش��اد الديني 
ومحاضرات ف��ي التوعية القانونية 

عن )قانون انضباط موظفي الدولة 
وقانون رعاي��ة االحداث( ومحاضرات 

عن االعالم الهادف واملضلل.
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ان  يذك��ر 
دورات  باقام��ة  وج��ه  االجتماعي��ة 
خاصة باحلراس االصالحيني في دائرة 
التابعة  واالقس��ام  االحداث  اصالح 
لها لتعزيز اجلانب االمني وتفادي اي 
خروق��ات ميكن ان حت��دث ، ولتعريف 
احل��راس مب��ا لديهم من حق��وق وما 
عليهم من واجبات على وفق قوانني 
تنظي��م عمله��م، والعقوبات التي 
س��تصدر بحقهم في حال انتهاك 
حقوق االحداث ومخالفة القوانني .

من جان��ب اخر بحث مدير عام دائرة 
التدري��ب املهن��ي ف��ي وزارة العمل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
ص��ادق خزع��ل ابراهي��م م��ع ممثل 
املهندس س��يف  اليونيدو  منظمة 
الدين سبل التعاون املشترك العادة 
اعم��ار مرك��ز تدري��ب نين��وى الذي 
تع��رض لعمليات تخري��ب من قبل 

عصابات داعش. 
وق��ال مدير عام املرك��ز ان االجتماع 
ضم مدير قسم الصيانة والعالقات 
واالعالم وممثالً عن العالقات العربية 

والدولية في الوزارة، لغرض التعاون 
مبا يس��هم ف��ي اع��ادة بن��اء املركز 
وجتهيزه باملع��دات واالجهزة للورش 
التدريبية وتطوير مهارات وقابليات 

العاملني فيه.
واش��ار املدير الع��ام ال��ى التجارب 
الس��ابقة ب��ني الدائ��رة واملنظم��ة 
واصفا اياها بانها من اجنح التجارب 
في دعم العملي��ة التدريبية ، الفتا 
ال��ى انه مت طرح فكرة انش��اء مركز 
تدريب اخ��ر في اجلانب االيس��ر من 
احملافظة بعد اس��تحصال موافقة 
مجل��س محافظ��ة نين��وى عل��ى 

تخصيص قطعة ارض.
وب��ني ابراهي��م ان التدري��ب املهني 
لي��س غاي��ة ب��ل وس��يلة لالرتقاء 
باجملتمع وتعزيز االقتصاد والرفاهية، 
كم��ا ان��ه يكس��ب الباحث��ني عن 
التي  وامله��ارات  املعلومات  العم��ل 
تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل 
عل��ى ي��د امه��ر املدربني عل��ى وفق 
مناه��ج متطورة، الفتاً الى س��عي 
الوزارة لزيادة التعاون والتنسيق مع 
املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع 
املدني لتأهيل وتدريب الباحثني عن 

العمل.

تقرير

العمل واليونيدو تعيدان إعمار مركز التدريب في نينوى
بعد أن تعّرض لعمليات التدمير والنهب من قبل عصابات داعش

اعادة اعمار املناطق املتضررة

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
أوس��ي  ناف��ع  آن  املهندس��ة  د. 
التحضيرية  الورش��ة  اجتماع��ات 
الط��ارئ   الدول��ي  البن��ك  لق��رض 
االردنية  العاصم��ة  املنعق��د ف��ي 
عم��ان ، بحض��ور محافظي نينوى 
وديالى وممثلني عن محافظة االنبار، 
ورئيس صندوق اعادة اعمار املناطق 
احمل��ررة د. مصطف��ى الهيتي وكال 
من مديرعام دائرة الطرق واجلس��ور 
االس��تراتيجية  الدائ��رة  ومدي��ر 
التابع��ني لل��وزارة وعدد م��ن ممثلي 
ال��وزارات العراقي��ة املعنية وممثلي 

البنك الدولي.
وذكرت املهندسة اوسي انه مت خالل 
االجتم��اع بح��ث اع��داد الصيغة 
النهائية لوثيقة املشروع للتمويل 
االضاف��ي ضم��ن املرحل��ة الثانية 
للقرض الطارئ ومناقشة القروض 
املقدم��ة للع��راق من قب��ل البنك 
واخملصصة الع��ادة اعم��ار املناطق 
احمل��ررة ودراس��ة املش��اريع املقترح  
متويله��ا من ق��رض البن��ك الدولي 
اس��هام  امكاني��ة  واس��تعراض 
الش��ركات التابع��ة لل��وزارة  ف��ي 
إعادة أعمار تلك املناطق خصوصاً 
في مجاالت الطرق واجلسور والبنى 
التحتي��ة  التي تعرض��ت الى دمار 

من جراء االعمال االرهابية.
وبينت املهندس��ة اوس��ي أن لدى 
الوزارة ش��ركات ودوائر رصينة ذات 
خب��رة ف��ي مج��ال تش��ييد البنى 
التحتية السيما في قطاع الطرق 
واجلس��ور ومش��اريع املاء والصرف 
العمراني��ة  واعماله��ا  الصح��ي 
بغ��داد  ف��ي  ش��اخصة  مازال��ت 
ومعظ��م احملافظ��ات ، مؤك��دة ان 
ال��وزارة ه��ي اول جه��ة قطاعي��ة 
حكومية اوفت بااللتزامات واملعايير 
الدولي  البن��ك  اخلاص��ة بش��روط 
وتفتخ��ر باجن��از عدد من املش��اريع 
االستراتيجية واملهمة في املناطق 

احملررة في قطاع الطرق واجلسور.

بغداد - الصباح الجديد:
اطلق��ت هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
العمل والشؤون االجتماعية دفعة 
جدي��دة م��ن رات��ب املع��ني املتفرغ 
االعاق��ة  ذوي  م��ن  للعس��كريني 
املش��مولني م��ن محافظ��ة بغداد 
ملدة اربع��ة ايام متواصل��ة تنتهي 

يوم غد اخلميس .
وق��ال رئيس الهيئة القاضي أصغر 
عب��د ال��رزاق املوس��وي ان الهيئ��ة 
ستشرع بتوزيع الدفعة الثانية من 
راتب املعني املتفرغ بني االش��خاص 
م��ن ذوي االعاق��ة )جرح��ى اجليش 
العراقي( احملالني من هيئة التقاعد 

الوطنية الى هيئة ذوي االعاقة بعد 
استكمال جميع االجراءات االدارية 
والقانوني��ة املطلوبة لش��مولهم 
برات��ب املعني املتف��رغ البالغ )170( 

الف دينار شهريا. 
واضاف ان الدفعة احلالية تتضمن 
رواتب لثالثة اش��هر ) ايار ، وحزيران 
دين��ار  آالف   )510( بواق��ع  ومت��وز(   ،
للمع��ني الواح��د ، داعي��ا اياه��م 
املالي��ة  مس��تحقاتهم  لتس��لم 
التي كفلها له��م القانون املذكور 
آنف��ا عل��ى وفق ج��داول االس��ماء 
وتواريخ املراجعة املعلنة عبر املوقع 
الرسمي لوزارة العمل والصفحات 
مواق��ع  ف��ي  للهيئ��ة  الرس��مية 

التواصل االجتماعي املتعددة .
واوض��ح رئي��س الهيئ��ة ان ع��دد 
املشمولني براتب املعني املتفرغ من 
العس��كريني م��ن محافظة بغداد 
بلغ )1411( مس��تفيدا وس��يكون 
موعد تسليم دفعاتهم لغاية يوم 
غد اخلميس وبواقع )500( مستفيد 
يومي��ا ، علما ان التوزيع س��يكون 
ف��ي مق��ر وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة عل��ى قاع��ة املرك��ز 
العراق��ي – الك��وري من الس��اعة 
الثامن��ة صباح��ا وحتى الس��اعة 
الثانية ظهرا وبحضور املعني فقط 
مع جل��ب هوي��ة االح��وال املدنية 
االصلية للطرفني )املعني واملعوق(.

العراق يشارك في الورشة التحضيرية 
لقرض البنك الدولي في األردن 

إطالق دفعة جديدة من راتب المعين 
المتفرغ للعسكريين من بغداد 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت دائرة تس��جيل الش��ركات في 
وزارة التجارة ان م��الكات الدائرة اجنزت 
معامالت تأسيس )300( شركة وطنية 
وتس��جيل )8( ف��رع لش��ركة اجنبية 

خالل شهر أب املاضي 
واوضح عب��د العزيز جبار عب��د العزيز 
مدير عام الدائرة وكالة للمركز اخلبري 
لوزارة التج��ارة ان الدائرة اصدرت عدة 
قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات 

توزع��ت مابني زي��ادة رأس م��ال و دمج 
حس��ابات ش��ركة وتصفية حسابات  
شركة  . واضاف املدير العام وكالة انه 
مت كذلك توثيق 315 ش��ركة مسجلة 
وتأش��ير احملاضر واحالة )490( ش��ركة 

عراقية و)17( شركة اجنبية الى احملقق 
العدلي خملالفتها الضوابط والتعليمات 
، مش��يراً الى ان الدائرة قامت بدراسة 
احلسابات اخلتامية للشركات الوطنية 
البال��غ عددها )1976( ش��ركة وطنية 

اضافة الى دمج حس��ابات 11 ش��ركة 
وزيادة راس مال )36( ش��ركة وتصفية 
حس��ابات )9( ش��ركات وتعدي��ل عقد 
)59( ش��ركة ودراسة حسابات مكاتب 
وف��روع الش��ركات االجنبية ل��� )163( 

شركة وتأش��ير احلجوزات والتأكد من 
االس��ماء احملج��وزة اموالهم ل��� )243( 
وتدقي��ق وص��والت ل���)5263 ( واج��راء 
)75( كش��فا عن الش��ركات في بغداد 

واحملافظات .

تأسيس 300 شركة وطنية وتسجيل 8 فروع أجنبية  
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متابعة الصباح الجديد:

البص��رة  أعل��ن ناش��طون ف��ي 
الش��روع بتنفيذ مب��ادرة تهدف 
ال��ى زراع��ة ملي��ون ش��جرة في 
ظاه��رة  م��ن  للح��د  احملافظ��ة 
التصحر وتأثيرات االرتفاع املفرط 
لدرج��ات احلرارة، وكان��ت البداية 
م��ن خمس م��دارس حكومية مت 

تأهيل حدائقها.
ف��ي كلية  التدريس��ية  وقال��ت 
الزراعة واملش��اركة ف��ي احلملة 
زينة ط��ارق إن »حمل��ة )بصرتنا 
تس��تاهل ش��جرة( ب��دأت اليوم 
فعلياً م��ن خالل تأهي��ل حدائق 
خم��س م��دارس من أص��ل 200 
عل��ى  الكش��ف  مت  مدرس��ة 
حدائقه��ا م��ن قبل مهندس��ن 
زراعين متهيداً لزراعتها«، مبينة 
أن »احلمل��ة ته��دف ال��ى زراع��ة 
مليون ش��جرة في شتى مناطق 
احملافظة، ولي��س بالضرورة نصل 
الى هذا اله��دف، لكن ما يهمنا 
بنح��و  كبصري��ن  نس��هم  أن 
م��ن  التخفي��ف  ف��ي  جماع��ي 
تأثيرات التصحر والتلوث البيئي 
لدرج��ات  الش��ديد  واالرتف��اع 

احلرارة«.
أن  ال��ى  التدريس��ية  ولفت��ت 
»البصرة فيها ما ال يقل عن 1600 
بناية مدرس��ية نأمل أن نتمكن 
م��ن زراع��ة حدائقه��ا، وم��ن ثم 
ننتقل الى تشجير حدائق الدوائر 
األخرى،  احلكومية  واملؤسس��ات 
واملس��احات  الش��وارع  وكذل��ك 
للبلدي��ة«،  العائ��دة  الش��اغرة 
مضيفة أن »احلمل��ة تعتمد من 
ناحي��ة التمويل على االمكانيات 
املادية الذاتية للمشاركن، فضالً 

عن تبرعات املواطنن«.
بدوره، قال املنبئ اجلوي والناشط 
املشارك في احلملة صادق عطية 
إن »املب��ادرة عب��ارة ع��ن حمل��ة 

ش��عبية تطوعي��ة جماهيري��ة، 
األساس��ية حث  أهدافها  وم��ن 
الن��اس عل��ى الزراع��ة«، مضيفاً 
أن »احلملة غير محددة بس��قف 
يعتمد  واستمرارها  زمني معن، 
عل��ى دع��م املتبرع��ن وجه��ود 

املشاركن«.
املهندس��ن  نقي��ب  وبحس��ب 
الزراعين في البصرة عالء البدران 
ف��إن »البصرة تعاني بش��دة من 
مس��احات  وفق��دت  التصح��ر، 
شاس��عة من غطائها النباتي«، 
ع��ادا أن »احملافظة بحاجة ملحة 

الى انشاء أحزمة خضراء حولها 
وتنفيذ حمالت تشجير لتلطيف 
األجواء وحتس��ن املناخ«، مشيرا 
الى أن »اخليارات ليست مفتوحة 
أمام زراعة النباتات، وامنا محدودة 
جداً، حيث هناك أنواع غير كثيرة 
ق��ادرة على حتمل ارتف��اع درجات 
احل��رارة وملوح��ة املي��اه وجفاف 
الهواء، وفي حال استعمال أنواع 

أخرى فانها سوف تهلك«.
»املرحل��ة  أن  الب��دران  وأض��اف 
الثانية من املبادرة تنطلق لغرس 
األش��جار ف��ي احلدائ��ق املنزلية 

والعامة وجوانب الطرق واجلزرات 
امل��دارس  وس��احات  الوس��طية 
واملستش��فيات وجمي��ع الدوائر 
احلكومية«، الفت��ا الى أن »نقابة 
س��وف  الزراعي��ن  املهندس��ن 
وتقدم خدمات  تس��خر خبراتها 
استشارية من دون أي مقابل من 
أجل اجن��اح احلملة ، مب��ا في ذلك 
حتديد أنواع األشجار القادرة على 

حتمل الظروف املناخية احمللية«.
يذك��ر أن البص��رة تش��تهر منذ 
مئ��ات الس��نن بالزراع��ة، حيث 
تكث��ر حق��ول بع��ض محاصيل 

الشمالية  مناطقها  في  احلبوب 
املتاخمة لألهوار، وفي مناطقها 
الغربي��ة ذات البيئة الصحراوية 
توجد اآلالف من مزارع الطماطم، 
فيم��ا تنتش��ر بس��اتن النخيل 
في أقضية أبي اخلصيب وش��ط 
األعوام  والف��او، وخ��الل  الع��رب 
املاضي��ة تض��رر الواق��ع الزراعي 
ف��ي احملافظة بش��دة م��ن جراء 
ملوحة مياه شط العرب والزيادة 

املضطردة في درجات احلرارة.
املناخي��ة  للتغي��رات  ونتيج��ة 
ش��جرة  ف��إن  والبيئي��ة، 

»الكونوكارب��س« الت��ي ل��م يكن 
يألفها س��كان البص��رة قبل عام 
2003 أصبح��ت أكث��ر ع��ددا من 
أشجار النخيل في احملافظة، وفي 
البداي��ة كان يت��م اس��تيراد تلك 
الشجرة من دولة الكويت بأعداد 
كبيرة، ثم أصبح إكثارها يجري في 
مشاتل محلية، وهي موجودة في 
غالبي��ة الش��وارع واحلدائق، وأحد 
أه��م أس��باب انتش��ارها قدرتها 
على مقاومة ملوحة املياه وارتفاع 
درج��ات احلرارة، كما انها س��ريعة 

النمو، وال حتتاج الى رعاية.

للحد من ظاهرة التصّحر وتأثيرات االرتفاع المفرط لدرجات الحرارة 

انطالق حملة لزراعة مليون شجرة في حدائق مدارس وساحات البصرة
»الحجامي« يوّجه 

بتنفيذ حملة كبرى 
لمكافحة القوارض 

دورات تطويرية لرفع 
كفاءة العاملين في 

صحة الرصافة 

إعالم الصحة 
وج��ه مدير عام دائرة صحة بغ��داد/ الكرخ الدكتور 
جاس��ب لطيف احلجام��ي خالل ترؤس��ه اجتماعا 
مع مدير قس��م الصحة العامة وم��دراء قطاعات 
الرعاي��ة الصحي��ة االولي��ة بض��رورة تنفيذ حملة 

كبرى ملكافحة القوارض .
واوض��ح مدير عام الدائرة انه مت تش��كيل 55 فرقة 
صحي��ة من قطاع��ات الرعاي��ة الصحي��ة االولية 
ومرك��ز الدائرة  لغرض تغطي��ة اكبر عدد ممكن من 
املناطق من اجل مكافحة القوارض والتي ستنطلق 
يوم الس��بت املقبل في منطقة الش��علة وجميع 
املناط��ق في جانب الكرخ ملدة 10 ايام باس��تعمال 
مادة مبيد س��تروم وترايكنك ، مبينا اهمية اقامة 
دورات للتثقي��ف والتوعي��ة على اهمي��ة االهتمام 

بالصحة العامة .
واك��د احلجامي عل��ى اهمية مكافح��ة القوارض 
وتعفير اجلحور في املناطق ذات الكثافة السكانية 
العالي��ة ومناط��ق مخيم��ات النازح��ن ومناط��ق 
الس��كن العش��وائي واملناط��ق الزراعي��ة وذلك ملا 
تس��ببه ه��ذه النواق��ل لع��دد كبير م��ن االمراض 

وخصوصا االمراض االنتقالية .
يذكر ان ش��عبة االمراض االنتقالية تواصل بتنفيذ 
فعالياته��ا ملكافح��ة نواقل االمراض والس��يطرة 
عليها من خالل فعاليات التضبيب املسائي بنوعيه 
احلار والبارد ومكافحة القوارض وتعفير اجلحور في 

جانب الكرخ. 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��دد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع��ام دائرة صح��ة بغ��داد / الرصافة عل��ى اهمية 
التدري��ب والتطوير من اجل الوص��ول الى االهداف 
التي تسعى صحة الرصافة الى حتقيقها . واوضح 
املدي��ر العام في االجتماع الذي عقده مع  ش��عبة 
التدريب والتطوير ان تكون هناك رؤية للعاملن في 
هذا اجمل��ال تختلف عن االخري��ن ، فضال عن التميز 
العلم��ي من اج��ل حتس��ن وتطوي��ر العاملن في 

اجملاالت الطبية والصحية واالدارية . 
واش��ار املدير العام الى اهمية مراجعة املناهج من 
قبل اخملتصن ف��ي التدريب لإلعدادي��ات التمريض 
ومعه��د الصحة العال��ي والتأكيد عل��ى التدريب 
امليداني وتنمية املهارات البشرية واالدارية والطبية 

وكذلك اهمية مهارات االتصال مع املريض . 
ولفت مدير ع��ام الدائرة الى ان يكون العاملون في 
ه��ذا اجمل��ال متميزون ف��ي االداء واملهم��ة التي هي 
على عاتقهم  ألنها كبيرة جدا بس��بب احتياجات 
العامل��ن الى املزيد من التدري��ب والتطوير لغرض 
االرتق��اء باألداء ، وان تكون هن��اك خطط منطقية 
ف��ي مج��ال التدري��ب قابلة ال��ى التطبي��ق وليس 

خطط عشوائية. 
واس��تمع مدي��ر ع��ام الدائرة بع��د ذلك ال��ى اهم 
املش��كالت واملعوقات التي تع��وق العمل من اجل 

حلها وتذليلها .

تضم البصرة ما 
ال يقل عن 1600 
بناية مدرسية من 
المؤمل أن تتم 
زراعة حدائقها، 
ومن ثم االنتقال 
إلى تشجير حدائق 
الدوائر الحكومية 
األخرى

املباشرة بحملة لزراعة مليون شجرة في البصرة

إعالم الصناعة 
قامت الشركة العامة للصناعات 
احدى  وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن 
بتجهي��ز مركز اي��واء النازحن في 
وزارة الهج��رة واملهجرين بانتاجها 
من مب��ردات الهواء وعلى ش��كل 

دفعات. 
وق��ال مصدر مخول في الش��ركة 
في تصريح للمرك��ز اإلعالمي في 
بنح��و  كان  التجهي��ز  أن  ال��وزارة 
مباشر وبالتعاون مع شركة الهالل 

الصناعية احدى شركات القطاع 
اخملتلط ملنتج مبردات هواء نس��يم 
الرافدين وبأحج��ام متعددة وعلى 
ش��كل دفعات شملت مبردة هواء 
حج��م )2500( بعدد )1250( مبردة 
و حجم )2000( بعدد )2000( مبردة 
كوجبة أولى و )760( مبردة كوجبة 
ثانية ، الفتا إلى ان الشركة أخذت 
على عاتقها مهمة نقل الكميات 
اجملهزة بالشاحنات اخلاصة التابعة 
تابع��ة للقطاع  للش��ركة وأخرى 

اخلاص. 

على صعيد متصل اعلنت الشركة 
املطاطي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
واالط��ارات اح��دى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن استعدادها 
لتجهيز دوائر ومؤسس��ات الدولة 
واملنتجات  االطارات  مبنتجاتها من 

املطاطية االخرى .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
رياض عبد االمير جابر في تصريح 
العامة  والعالق��ات  االع��الم  ملركز 
في ال��وزارة ان الش��ركة وفي اطار 
س��عيها ال��ى تفعيل امل��ادة ) 36( 

م��ن املوازن��ة االحتادي��ة املتعلق��ة 
والوزارات  الدولة  بإلزام مؤسسات 
وزارة  منتج��ات ش��ركات  بش��راء 
الصناع��ة واملع��ادن فق��د قام��ت 
مبفاحتة محافظات بغداد والنجف 
وميس��ان  والديواني��ة  والبص��رة 
واملثن��ى وكركوك وديال��ى وذي قار 
وبابل بخصوص  وواس��ط  وكربالء 
توف��ر اط��ارات الس��يارات بأن��واع 
ع��ن  فض��ال  متنوع��ة  واحج��ام 

املنتجات املطاطية االخرى .
واشار املدير العام الى ان الشركة 

متكن��ت من تس��ويق كمي��ات من 
املطاطي��ة  واملنتج��ات  االط��ارات 
لدوائر الدول��ة والوكالء واملواطنن  
خالل ش��هر اب املاضي حيث جرى 
تسويق اكثر من 4 اطنان من مادة 
مفروم الركليم شيتات و 8 اطنان 
م��ن مطحون املط��اط  و902 أطار 
بابل و99 اط��ار ديواني��ة لالحجام 
 24/1200  ،  20/1200 الكبي��رة 
وتسويق 47 س��فيفة اطار حجم 
20/1200 و1256 قطع��ة منتجات 
الط��ارات  متنوع��ة  مطاطي��ة 

الديوانية . 
وفي مجال الدورات التدريبية اقامت 
دورات  اب  ش��هر  خ��الل  الش��ركة 
تدريبية مختلفة منها دورة الدعاوى 
احملاك��م  ام��ام  واملدني��ة  اجلزائي��ة 
العراقية وعالقة القس��م القانوني 
من اج��ل تقدمي املش��ورة القانونية 
على وفق قانون الش��ركات رقم 22 
لس��نة 1997 ودورة س��المة اللغة 
العربية ودورة في احلاسبات ملواكبة 
التط��ور احل��اص في اس��تخدامات 

احلاسوب . 

»اإللكترونية« تجّهز مركز إيواء النازحين بمبردات الهواء 



لندن ـ وكاالت:

أعلن��ت رئيس��ة وزراء بريطاني��ا تيري��زا 
م��اي ورئي��س وزراء كندا جاس��ن ترودو 
أم��س االول االثنني، عن خطط لالنتقال 
الس��لس التف��اق جت��ارة ب��ني بريطاني��ا 
وكندا بعد اخلروج البريطاني من االحتاد 

األوربي. 
واك��د رئيس��ا ال��وزراء عل��ى التزامهما 
بضمان حت��رك »س��ريع« للحفاظ على 
تدف��ق التج��ارة ب��ني البلدي��ن وطمأنة 
الشركات. وكانت اململكة املتحدة عامال 
رئيسيا في إبرام الصفقة التجارية بني 
االتف��اق االقتصادي والتجاري الش��امل 
»س��يتا«، ال��ذي يلغ��ي تقريب��ا جميع 

احلواجز التجارية بني البلدين.
البريطان��ي والكندي  الزعيم��ان  وق��ال 
انهما سيس��تخدمان الصفقة احلالية 
لتمك��ني االنتقال الس��ريع الى صفقة 
جتاري��ة جديدة بني البلدي��ن بعد اخلروج 
من االحتاد االوربي. وقالت الس��يدة ماي 
في حديثها في مؤمتر صحفي مشترك 
ف��ي أوتاوا عاصم��ة كندا: »أنا مس��رور 
ألنن��ا اتفقنا على أن يتم نقل »س��يتا« 

بس��رعة لتشكيل عالقة ثنائية جديدة 
بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي«. 
وقالت ماي إنها تري��د أن ترى »انقطاعا 
بس��يطا« عن العمل قدر اإلمكان بعد 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، ومن 
ث��م ينبغي أن تكون »س��يتا« أساًس��ا 

التفاق جديد.
وق��ال ت��رودو م��ن جهته، إن اس��تخدام 
س��يتا ، ال��ذي ألغ��ى أكثر م��ن 90 في 
املائ��ة من احلواج��ز التجاري��ة بني كندا 
واململكة املتحدة ، سيش��كل أساًس��ا 
ممت��ازا لضمان االنتقال الس��لس لعالم 
م��ا بع��د خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروبي. وبعد ذلك ستكون هناك فرص 
بالنسبة لنا للنظر في التفاصيل التي 
ميكن حتسينها كأس��اس قوي لالنتقال 
الس��لس كي تكون س��يتا ق��ادرة على 
العمال  طمأنة املستثمرين والشركات 
الس��لس  واالنتق��ال  واملس��تهلكني، 

للعالقة التجارية بني البلدين ».
ويعتبر هذا اإلعالن دفعة كبيرة للسيدة 
ماي، التي تقوم بسلس��لة من البعثات 
التجاري��ة خل��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروب��ي ح��ول العالم. وقال ت��رودو في 
حديثه في وقت س��ابق م��ن امس االول 

االثن��ني، إنه يريد »مواصل��ة العمل عن 
كثب م��ع اململكة املتح��دة مع املضي 
قدم��ا ف��ي خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 

األوروبي«. 
وأض��اف: »نح��ن بص��دد التأك��د من أن 
العالق��ة بني كن��دا واململك��ة املتحدة 
ستبقى قوية كما كانت دائما وتستمر 
في البق��اء أقوى«. واتف��ق رئيس الوزراء 
والس��يد ت��رودو على إنش��اء مجموعة 
عم��ل مش��تركة متهد الطري��ق التفاق 
ثنائي يقوم على أساس سيتم التوقيع 
علي��ه قريب��ا بع��د خ��روج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وأضافت ماي  أن اململكة املتحدة وكندا 
ف��ي وضع يس��مح لهما بالتع��اون في 
قضاي��ا مثل متكني امل��رأة، والرق احلديث 

والتطرف عبر اإلنترنت.
 وتأت��ي زيارة ماي األولى إل��ى كندا قبل 
أس��بوع م��ن ص��دور حك��م متوقع من 
الس��لطات التجارية األميركية بش��أن 
اتهام��ات ش��ركة »بوينغ« بأن ش��ركة 
»بومباردييه« تقوم بعرض طائراتها من 
طراز C، س��يريز في الس��وق األميركية. 
وقد حتدثت ماي عن القضية في مكاملة 
هاتفي��ة م��ع الرئيس األميرك��ي دونالد 

ترام��ب األس��بوع املاضي، أث��ارت فيها 
اخملاوف بش��أن تأثي��ر العقوب��ات املالية 
احملتمل��ة عل��ى الوظائ��ف ف��ي أيرلندا 

الشمالية.
وتعتبر ش��ركة »بومبارديي��ه« من أكبر 
الش��ركات في ايرلندا الش��مالية، وفي 
حديثه��ا للصحفي��ني، قالت الس��يدة 
ماي: »هذه القضي��ة اثيرت مع الرئيس 
ترام��ب في آخ��ر مكامل��ة هاتفية معه. 
وس��أناقش هذا األمر مع رئي��س الوزراء 
ت��رودو أيضا. واضاف��ت »أنا واضحة جدا 
بشأن التأثير احملتمل على الوظائف في 
أيرلندا الش��مالية، وسوف أفعل كل ما 
في وس��عي لضمان أن نتمكن من رؤية 
حل لهذا النزاع، ألنن��ي أريد أن أرى هذه 
الوظائ��ف محمية. س��وف أحت��دث إلى 
رئيس الوزراء الكن��دي ترودو حول كيف 
ميكننا التأكد م��ن أن نحصل على حل 
له��ذا الن��زاع. وم��ن الواض��ح أن هناك 
دورا رئيس��يا للحكوم��ة الكندي��ة في 
كل هذا. واضاف��ت »ما طرحته للرئيس 
ترام��ب ه��و أن ه��ذه مس��ألة تثير قلق 
اململكة املتحدة بس��بب الوظائف في 
أيرلندا الش��مالية وأثرها عل��ى أيرلندا 

الشمالية«.
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انقرة ـ وكاالت: 
وصل��ت قافلة تعزي��زات عس��كرية تركية، امس 
الثالث��اء، إلى والي��ة كليس )جن��وب( احلدودية مع 
س��وريا، ومن ث��م اجتهت إل��ى الش��ريط احلدودي 

متهيدا لالنتشار في املنطقة.
وتتح��رك القافل��ة، الت��ي تض��م ناق��الت جن��ود 
وش��احنة، وس��ط إجراءات أمنية مشددة برفقة 

عناصر من الدرك.
وأوضح��ت وكالة األناض��ول أن التعزيزات اجلديدة 
س��تعمل على دع��م الوح��دات املتمرك��زة على 
احلدود مع س��وريا. وفي وقت سابق ذكرت مصادر 
عسكرية أن الس��لطات التركية أعلنت منطقة 
أوجنو بين��ار الواقعة في كلي��س »منطقة أمنية 
خاصة«، ومنعت املواطن��ني من االقتراب منها، إذ 
يجري حش��د قوات عس��كرية في تلك املنطقة 

العسكرية احملظورة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تلميحات من مصادر 
عسكرية بش��أن قرب دخول القوات التركية إلى 
منطقة عفرين بريف حلب وإلى ريف إدلب، حيث 
من املقرر نش��ر ق��وات تركي��ة وروس��ية وإيرانية 
لضمان وقف إطالق النار في إطار منطقة خفض 

التوتر.

واشنطن ـ بي بي سي :
التق��ى الرئيس املص��ري، عبد الفتاح السيس��ي، 
رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي، بنيام��ني نتنياهو، في 
نيوي��ورك لبح��ث عملي��ة الس��الم ف��ي الش��رق 

األوسط، بحسب ما قاله مكتب السيسي.
وأكد السيسي خالل االجتماع - بحسب ما ذكره 
بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة فرانس برس ،على 
أهمية »اس��تئناف املفاوضات بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني من أجل التوصل إلى حل شامل«.
وبحث الزعيمان »سبل استئناف عملية السالم، 

وإنشاء دولة فلسطينية«، كما قال البيان.
إس��رائيل  ب��ني  الس��الم  جه��ود  جتم��دت  وق��د 
والفلسطينيني عقب انهيار احملادثات التي دعمتها 

الواليات املتحدة في ربيع 2014.
وعب��ر الرئيس األميرك��ي، دونالد ترام��ب، الذي زار 
إس��رائيل والضف��ة الغربي��ة احملتلة ف��ي أيار، عن 
امكانية توسطه للتوصل إلى اتفاق سالم نهائي 

استعصى على سلفه.
والتقى ترام��ب نتنياهو في نيوي��ورك االثنني قبل 
اجتم��اع اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة، وعبر مرة 

أخرى عن أمله في التوصل إلى تسوية سلمية.
وكان نتنياه��و ه��و أول زعي��م يقاب��ل ترامب، في 
الوقت الذي يستعد فيه الرئيس األميركي إللقاء 
خطابه األول في اجتماع اجلمعية العامة السنوي 

امس الثالثاء.

موسكو ـ أ ب ف:
دع��ا وزي��را اخلارجية الصين��ي والروس��ي الى حل 
س��لمي من أجل اخل��روج م��ن »احللق��ة املفرغة« 
الكوري��ة الش��مالية اث��ر لقائهم��ا ف��ي نيويورك 
عش��ية اجلمعية العامة لالمم املتحدة، بحسب ما 

اعلنت بكني امس الثالثاء.
وح��ث كل من وانغ يي ونظيره الروس��ي س��يرغي 
الفروف جميع االطراف على الس��عي للتوصل الى 
»حل س��لمي« لالزمة احلالية م��ع بيونغ يانغ على 
خلفي��ة برنامجيها الصاروخي والنووي، بحس��ب 

بيان لوزارة اخلارجية الصينية.
ونقل البي��ان عن وانغ قوله »إن املش��كلة النووية 
عل��ى ش��به اجلزي��رة الكورية يتعني حلها بس��بل 
س��لمية« مضيفا »ال بد من كسر احللقة املفرغة 

احلالية«.
وقال البيان ان«العودة الى محادثات السالم خطوة 

ضرورية لتنفيذ قرار مجلس االمن«.

تركيا تواصل
 إرسال التعزيزات

 إلى الحدود السورية

السيسي ونتنياهو يبحثان 
في نيويورك السالم بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين

روسيا والصين تحثان على 
»حل سلمي للحلقة المفرغة« 

الكورية الشمالية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

ام��س  نيوي��ورك  ف��ي  أنطلق��ت 
العامة  اجلمعية  أعم��ال  الثالثاء، 
لأمم املتح��دة في دورته��ا ال� 72. 
وعشية بدء اجتماعات أكبر مؤمتر 
عامل��ي، جم��ع الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب ق��ادة 128 دول��ة 
وممثليه��ا في اجتم��اع غابت عنه 
ثالث من الدول الدائمة العضوية 
ف��ي مجلس األم��ن هي فرنس��ا 
وروس��يا والصني، أق��رت بنتيجته 
إصالحات تراها واشنطن ضرورية 
في املنظم��ة الدولية، فيما عقد 
وزير اخلارجية الفرنس��ي جان إيف 
لودريان مؤمتراً صحافياً، شدد فيه 
على احترام دستور العراق ووحدة 
أراضيه وأسس احلكم الذاتي في 
كردس��تان، كما شدد على تنفيذ 
االتفاق النووي م��ع إيران، لتجنب 

تطويرها قنبلة ذرية.
وش��كل االجتم��اع الدول��ي الذي 
للعضالت،  رع��اه ترام��ب عرض��اً 
ووصفت��ه املندوبة األميركية لدى 
األمم املتحدة نيكي هايلي بأنه ميثل 
الغالبية العظمى من أعضاء األمم 
املتحدة. و قالت »نريده أن يتحول 
إلى إجم��اع يضم ال��دول ال�193 
األعض��اء في املنظم��ة الدولية«. 
ف��ي  املش��اركة  ال��دول  وتبن��ت 
االجتم��اع إعالناً سياس��ياً يدعم 
األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش ورؤيته اإلصالحية التي 
تأمل الواليات املتحدة في أن تؤدي 

إلى خفض موازنة األمم املتحدة.
وأك��د ترامب التزام��ه إصالح األمم 
املتحدة التي زادت موازنتها بنسبة 
140 ف��ي املئ��ة وتضاع��ف ع��دد 
موظفيها مقارن��ة بالعام 2000. 
ودع��ا غوتيري��ش إلى اس��تخدام 
البيروقراطية  س��لطاته خلف��ض 
تقب��ل  عل��ى  ال��دول  وتش��جيع 
التغيير في األمم املتحدة بش��كل 

يقطع مع ممارسات املاضي.

وشكل اإلعالن السياسي الداعم 
ف��ي مقارب��ة  لغوتيري��ش حت��والً 
اإلدارة األميركية سياس��تها جتاه 
األمم املتح��دة عزاه ع��دد كبير من 
دينامي��ة  ال��ى  الديبلوماس��يني 
هايل��ي واس��تخدامها منبر األمم 
لتمرير حزمتني جديدتني  املتحدة 
كوري��ا  عل��ى  العقوب��ات  م��ن 
الش��مالية خالل الشهر املاضي، 
وإثارة مسألة حماية إسرائيل في 

األمم املتحدة.
والق��ى ترام��ب كلم��ة ب��الده في 
اجلمعية العامة امس الثالثاء في 
افتت��اح أعمال اجلمعي��ة العامة 
املل��ك  وكذل��ك  املتح��دة،  ل��أمم 
األردني عب��داهلل الثاني، والرئيس 

الفرنس��ي إميانويل ماكرون وأمير 
قطر متيم بن حمد آل ثاني وامللك 
املغربي محمد السادس والرئيس 
أردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الترك��ي 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 

نتانياهو.
املنظمة  قاعات  إحدى  وش��هدت 
االثن��ني،  االول   أم��س  الدولي��ة 
 ، ب��ارزًا ح��ول س��ورية  اجتماًع��ا 
شكل مؤش��راً إلى انخراط مبكر 
ل��وزراء خارجي��ة ال��دول اخلم��س 
الكب��رى ف��ي بح��ث ه��ذا امللف، 
برعاية وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرسون، الذي دعا نظراءه 
والروسي  والبريطاني  الفرنس��ي 
ف��ي  االجتم��اع  إل��ى  والصين��ي 

مق��ر إقامته في فن��دق »باالس«. 
واستعدت فرنسا لطرح مبادرتها 
إلنش��اء مجموعة اتصال جديدة 
ألجل سورية مع الدول الشريكة 
ف��ي مجلس  العضوية  الدائم��ة 
األمن. وقال وزير اخلارجية الفرنسي 
جان إي��ف لودري��ان، إن مرحلة ما 
بع��د داعش ف��ي الع��راق تتطلب 
إدارة سياس��ية جتمع كل أطرافه 
ومكوناته وحتترم دس��توره ووحدة 
أراضي��ه.  وأك��د أنه أبلغ رس��الة 
به��ذا املعنى إل��ى رئيس ال��وزراء 
العراق��ي حي��در العب��ادي ورئيس 
بارزاني.  إقليم كردستان مسعود 
وش��دد على ضرورة احترام أسس 
الكردي  الذات��ي  مهمة للحك��م 

يتضمنها الدستور العراقي، وهذا 
لن يتم إال باحلوار بني الس��لطات 

العراقية والكردية.
وأتى ذلك في مؤمتر صحافي عقده 
الوزير في مس��تهل زيارة الرئيس 
الفرنس��ي إميانويل ماك��رون التي 
بدأت أمس االول االثنني بقمة مع 
نظي��ره األميركي دونال��د ترامب. 
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول احتمال 
خروج الواليات املتحدة من االتفاق 
النووي م��ع إيران، ق��ال لودريان إن 
فرنسا أكدت مراراً أهمية االلتزام 
باالتفاق واحترام إيران بنوده، وهذا 
دوامة  العالم  أساس��ي لتجنيب 
االنتش��ار الن��ووي، خصوص��اً في 
أحداث  مرحل��ة خط��رة تش��هد 

كوريا الش��مالية. واعتبر لودريان 
أن ال دليل على أن االتفاق مع إيران 
لم ينفذ، لذا ينبغي احلفاظ عليه 
لتجن��ب قيام ج��زء م��ن القيادة 

اإليرانية بتطوير القنبلة الذرية. 
وأشار إلى أن فرنسا ستدافع عن 
ه��ذا املوقف. وأكد أن مس��ؤولية 
كب��رى تقع عل��ى عات��ق الواليات 
املتحدة، إذا انسحبت من االتفاق، 

وسيؤدي ذلك إلى انتشار نووي.
وقال إن فرنس��ا ستعمل من أجل 
حل سياس��ي للحرب األهلية في 
سورية و ليس لديها شرط مسبق 
حول خروج بشار األسد، علماً أنها 
ال ترى مستقبالً لسورية مع )بقاء 

األسد( وعدم عودة الالجئني.

أزمات سوريا والعراق وليبيا محور أساس في جمعية األمم المتحدة

ترامب يؤكد التزامه بإصالح المنظمة
األممية التي زادت موازنتها بنسبة 140 %

ألقى ترامب كلمة بالده 
في الجمعية العامة 
أمس الثالثاء في افتتاح 
أعمال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، وكذلك 
الملك األردني عبداهلل 
الثاني، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وأمير 
قطر تميم بن حمد آل 
ثاني والملك المغربي 
محمد السادس والرئيس 
التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين 
نتانياهو

اجتماع اجلمعية العمومية في نيويورك

تقـرير
التزاما بالتحرك التجاري بين البلدين بعد »البريكسيت«

ماي وترودو يتفقان على خطط لالنتقال االقتصادي السلس بين بريطانيا وكندا
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ماي تتفق مع كندا على التعاون التجاري

دمشق ـ أ ب ف:
استهدف الطيران احلربي السوري 
والروس��ي امس الثالثاء محافظة 
ادل��ب، رابع مناطق خف��ض التوتر 
في س��وريا، وذل��ك ردا على هجوم 
ش��نته فصائل جهادية ضد قوات 
النظ��ام في حم��اة اجمل��اورة، وفق 
ما اف��اد املرص��د الس��وري حلقوق 
االنس��ان. وف��ي اط��ار محادث��ات 
اس��تانا، توصلت روسيا وايران ابرز 
حلفاء دمش��ق، وتركي��ا الداعمة 
للمعارض��ة ف��ي اي��ار ال��ى اتفاق 
القام��ة اربع مناط��ق خفض توتر 
في س��وريا. واعلنت الدول الثالث 
اجلمعة االتفاق على نشر مراقبني 
منه��ا في منطقة خف��ض التوتر 
الرابع��ة التي تضم ادل��ب واجزاء 
م��ن محافظ��ات حم��اة )وس��ط( 
والالذقي��ة )غرب( وحلب )ش��مال( 
احملاذي��ة له��ا. وافاد مدي��ر املرصد 

رام��ي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
برس ام��س الثالثاء عن »بدء هيئة 
حتري��ر الش��ام )فصائل اس��المية 
على رأسها جبهة النصرة سابقا( 
هجوم��اً اس��تهدف مواق��ع قوات 
النظام في ريف حماة الش��مالي 
الشرقي بعد متهيد مدفعي« الفتا 
الى س��يطرتها على قريتني حتى 
اآلن. وحت��دث عن »مع��ارك طاحنة 
تدور رحاها على احلدود اإلدارية بني 
محافظتي حماة وادلب«،وبحسب 
»القص��ف  ب��دأ  الرحم��ن،  عب��د 
اجلوي لقوات النظام بعد س��اعة 
م��ن ش��ن الهج��وم مس��تهدفا 
خطوط االم��داد اآلتية م��ن ادلب 
»الغارات  ان  للجهاديني«، مؤك��دا 
مس��تمرة في كل م��ن ريف ادلب 
اجلنوب��ي وريف حماة الش��مالي ، 
وه��ي األعنف منذ اع��الن مناطق 
اي��ار  ف��ي  التصعي��د«  تخفي��ف 

املاضي. وتسببت االشتباكات وفق 
املرص��د، عن مقتل »12 مقاتال في 
صفوف الفصائل اجلهادية، فضال 
ع��ن 19 عنصرا من ق��وات النظام 
واملسلحني املوالني لها«، كما قتل 

مسعفان يرافقان اجلهاديني.
ويس��تثني اتف��اق خف��ض التوتر 
كل م��ن تنظي��م داع��ش وهيئ��ة 
حترير الش��ام التي تس��يطر على 
محافظ��ة  م��ن  واس��عة  اج��زاء 
ادل��ب. اال ان��ه ومن��ذ االع��الن عن 
اقام��ة مناط��ق خف��ض التوت��ر، 
تراجعت حدة الغ��ارات على ادلب 
بش��كل ملحوظ. ونقل��ت وكالة 
االنباء الس��ورية الرسمية )سانا( 
م��ن جهته��ا ان اجليش الس��وري 
تص��دى »لهج��وم إرهابي��ني م��ن 
تنظيم جبهة النصرة واجملموعات 
التكفيري��ة التابعة ل��ه في ريف 

حماة الشمالي«.

الدوحة ـ أ ب ف:
اكدت قط��ر امس الثالث��اء انها 
حتتج��ز 20 بحارا دخل��وا مياهها 
االقليمي��ة على م��ن 15 مركب 
صي��د بحريني، متهم��ة املنامة 
املش��اكل«  »اخت��الق  مبحاول��ة 
بعدم��ا اعلن��ت البحري��ن ع��ن 
عملية التوقيف من دون ان حتدد 

موقع اعتقال البحارة.
وقال مصدر مس��ؤول ف��ي وزارة 
الداخلية القطري��ة ان »احتجاز 
مراكب الصيد التي دخلت املياه 
القطرية ليس بإجراء جديد، فقد 
جرت العادة بأن يتم احلصول من 
قبلهم على تعهد بعدم الصيد 
ف��ي املي��اه القطري��ة«، بح��س 
مب��ا نقل��ت عن��ه وكال��ة االنباء 

الرسمية.
واض��اف أن��ه »ف��ي ح��ال ثب��ت 
تكراره��م لذلك وعدم التزامهم 

بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى 
اجلهات اخملتصة ويتم اإلفراج عن 
البحارة في غضون ثالثة أيام على 
أن يتم احتجاز السفن فقط إلى 

حني صدور قرار احملكمة«.
وش��دد املصدر عل��ى أن قطر »ال 
تقبل بأن يتم املساس بسيادتها 

على احلدود البحرية«.
وكانت البحرين اعلنت امس االول 
االثنني اعتق��ال البحارة وتوقيف 
مراكب الصي��د من دون ان تؤكد 
م��ا اذا كان��ت خط��وة التوقيف 

جرت في املياه القطرية.
ورات الدوح��ة في اع��الن املنامة 
ه��ذا »محاول��ة يائس��ة ضم��ن 
املش��اكل«،  الخت��الق  احمل��اوالت 
وفق��ا لوكال��ة االنب��اء القطرية 

الرسمية.
والدوحة  املنام��ة  والعالقات بني 
مقطوع��ة من��ذ اخلام��س م��ن 

حزي��ران املاض��ي ح��ني اتخ��ذت 
البحري��ن ال��ى جان��ب اململك��ة 
السعودية ودولة االمارات ومصر 
قرارا بوقف التعامل الدبلوماسي 
م��ع قطر على خلفي��ة اتهامها 

بدعم االرهاب.
وتنف��ي الدوحة االته��ام املوجه 
اليه��ا، وتق��ول ان ال��دول االربع 
حت��اول فرض سياس��ية خارجية 

محددة عليها.
واضاف��ة ال��ى قط��ع العالقات، 
اتخذت ه��ذه ال��دول بحق قطر 
اج��راءات عقابي��ة بينه��ا اغالق 
امام  واجلوي��ة  البحري��ة  احل��دود 

طائراتها ومراكبها.
اجلارتني  وقطر  البحرين  وخاضت 
منذ عقود عدة صراعات حدودية 
ح��ول ج��زر قريبة م��ن الدولتني 
وحول حدود املياه االقليمية لكل 

منهما.

اشتباكات عنيفة وغارات في
منطقة خفض توتر في سوريا 

قطر تؤكد احتجاز بحارة ومراكب صيد 
بحرينية في مياهها اإلقليمية



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
أم��س الثالث��اء، إن الع��راق ال يرى 
حاجة ملزيد من تخفيضات اإلنتاج 
في الوقت احلال��ي، لكن إذا كانت 
هن��اك حاج��ة لذلك ف��إن العراق 
سيساند اإلجماع داخل منظمة 

البلدان املصدرة للنفط )أوبك(.
وق��ال اللعيب��ي ل�«رويت��رز« على 
هامش مؤمتر للطاقة في اإلمارات، 
إنتاج��ه  يخف��ض  »الع��راق  إن 
بنح��و 260 ألف برمي��ل يومياً، مبا 
يتجاوز حصته من اخلفض املتفق 

عليه«.
وأضاف أن »أس��عاراً في نطاق بني 
55 و60 دوالراً للبرمي��ل س��تكون 

أفضل للجميع«.
»أوبك« ومنتجون آخرون  واتفقت 
من بينه��م روس��يا على خفض 
اإلنت��اج بنحو 1.8 ملي��ون برميل 
يومياً حتى آذار 2018، في مسعى 
لتقلي��ص اخملزونات العاملية ودعم 

أسعار النفط.
الى ذلك، قالت مصادر جتارية أمس 
الثالثاء إن شركة تسويق النفط 
)سومو( باعت مليوني برميل من 
خام البصرة الثقيل للتحميل في 
تشرين الثاني من خالل عطاء في 
بورص��ة دبي للطاق��ة بعالوة أقل 

مقارنة مع الشهر السابق.
الت��ي  الش��حنة  أن  وأضاف��وا 
س��يجرى حتميلها في الفترة بني 
23 و28 تشرين الثاني وتُصدر إلى 
آس��يا بيعت بع��الوة قدرها 1.28 
دوالر للبرمي��ل في مقابل س��عر 
البيع الرسمي إلى مشتر لم يتم 

اإلعالن عنه.
وق��ال أح��د املص��ادر إن انخفاض 
العالوة قد يرجع إل��ى ارتفاع غير 

متوقع في سعر البيع الرسمي.
وفي الش��هر املاضي ب��اع العراق 
مليون��ي برميل من خ��ام البصرة 
الثقي��ل للتحمي��ل في تش��رين 
األول إلى إس.كيه إنرجي بس��عر 
يفوق س��عر البيع الرسمي بواقع 

1.63 دوالر للبرميل.
وبش��أن موقف بغداد من تصدير 
كردس��تان للنف��ط املنت��ج ف��ي 
اإلقلي��م، نق��ل تلفزيون س��ي.إن.

بي.سي عربية عن الوزير اللعيبي 
قول��ه أمس الثالثاء إنه مس��تعد 
لتس��وية  األك��راد  م��ع  للح��وار 

امللفات النفطية.
أظه��رت  نفس��ه،  الوق��ت  ف��ي 
نتائ��ج أعم��ال جلف كيس��تون 

بترولي��وم إلنت��اج النف��ط الت��ي 
يتركز نش��اطها في العراق أمس 
أن »الش��ركة حققت أرباحا قبل 
الضرائ��ب بدع��م م��ن اس��تقرار 
النقدي��ة  واملدفوع��ات  اإلنت��اج 
التي تلقتها م��ن حكومة إقليم 

كردستان«.
وقالت الشركة إنها تواصل تلقي 
مدفوع��ات منتظم��ة م��ن وزارة 
املوارد الطبيعية بإقليم كردستان 
بصاف��ي مدفوعات نقدية بلغ 84 

مليون دوالر منذ بداية العام.
وتأثرت الشركة س��لبا بالتوترات 
اجليوسياسية في املنطقة وعدم 
انتظ��ام املدفوعات م��ن حكومة 

إقليم كردستان.
وم��ن املنتظ��ر أن توق��ع حكومة 
إقليم كردس��تان اتفاقا لس��داد 
ملنتج��ي  املس��تحقة  الدي��ون 
النفط في اإلقليم قبل استفتاء 
لالنفصال عن العراق من املقرر أن 

يجرى في 25 أيلول.
وأبرمت احلكومة اتفاقا مع جينل 
ودي.إن.أو النرويجية لتسوية ديون 
وإعادة هيكلة مدفوعات  متأخرة 

صادرات النفط.
وانخفضت إيرادات جلف كيستون 
23.3 باملئ��ة إلى 78.3 مليون دوالر 

في النصف األول املنتهي في 30 
حزيران. وبلغ اإلنتاج في املتوسط 
36 ألف��ا و664 برمي��ال يومي��ا في 

تلك الفترة.
وأظه��رت نتائج األعم��ال حتقيق 
ربح قبل الضرائب قدره 619 ألف 
دوالر في النصف األول مقارنة مع 
خسارة بقيمة 232.3 مليون دوالر 

في نفس الفترة قبل عام. 
عاملي��اً، اقت��رب النفط م��ن أعلى 
مستوى في خمسة أشهر أمس 
الثالث��اء بعدم��ا أظه��رت بيانات 
رئيس��يني  منتج��ني  أن  جدي��دة 
ف��ي الش��رق األوس��ط خفض��وا 
اإلمدادات متاشيا من اتفاق تقوده 
أوب��ك يه��دف إل��ى إنه��اء تخمة 

املعروض من اخلام.
ال��دوالر  ضع��ف  إن  جت��ار  وق��ال 
األميرك��ي دع��م الس��لع األولية 

مثل النفط.
العامل��ي  القي��اس  وارتف��ع خ��ام 
مزيج برنت 31 س��نتا إلى 55.79 
دوالر للبرمي��ل مقترب��ا من أعلى 
مس��توى في خمسة أشهر عند 

55.99 دوالر.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 44 سنا إلى 50.35 دوالر 

للبرميل.

وحتسنت املعنويات منذ األسبوع 
املاضي حني رفعت وكالة الطاقة 
الدولي��ة توقعاته��ا للطل��ب في 
عام 2017 وقدرت أوبك أن العالم 
س��يحتاج مزيدا من اخل��ام العام 

املقبل.
وع��زز االجت��اه الصع��ودي تصريح 
وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي أمس 
ب��أن الع��راق ثان��ي أكب��ر منت��ج 
ف��ي أوبك خف��ض اإلنت��اج بنحو 
260 أل��ف برميل يومي��ا متجاوزا 
التخفيض��ات التي تعهد بها فى 

االتفاق الذي تقوده أوبك.
وج��اءت تصريحاته بع��د يوم من 
صدور بيانات رس��مية أظهرت أن 
صادرات اخلام الس��عودية هبطت 
ألقل مس��توى في ثالثة أعوام ما 
يبرز التزامها بتخفيضات اإلنتاج.
إال أن ارتفاع أسعار النفط شجع 
على التنقيب في مناطق النفط 
وقال��ت  األميرك��ي،  الصخ��ري 
احلكومة األميركية يوم االثنني إن 
من املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط 
الصخري للش��هر العاش��ر على 

التوالي في تشرين األول.
وذك��رت إدارة معلوم��ات الطاقة 
أن م��ن املتوق��ع أن يرتف��ع اإلنتاج 
من س��بع مناطق بنح��و 79 ألف 

برميل يوميا إلى 6.1 مليون برميل 
يوميا.

على الصعي��د ذاته، قالت مصادر 
جتارية أم��س إن قط��ر باعت أربع 
الش��اهني  خ��ام  م��ن  ش��حنات 
للتحمي��ل ف��ي تش��رين الثان��ي 
بأعلى متوس��ط عالوة س��عرية 
في أكثر من عامني بفعل الطلب 

القوي في آسيا.
وأوضح��ت املصادر أن الش��حنات 
بيعت مبتوس��ط عالوة 37 س��نتا 
للبرميل فوق األس��عار املعروضة 
خل��ام دب��ي وأن أعل��ى ع��الوة في 
العطاء بلغت 46 سنتا للبرميل.
أضاف��ت املص��ادر أن جيه.إك��س.
تي.جي اليابانية للتكرير اش��ترت 
ش��حنتني بينم��ا اش��ترت ش��ل 

وتوتال الشحنتني األخريني.
إيراني��اً، قال��ت مص��ادر بالقطاع 
أمس إن ش��ركة النفط الوطنية 
تقل��ص ص��ادرات  ق��د  اإليراني��ة 
املكثفات في تشرين األول بسبب 
أعم��ال صيان��ة في حق��ل بارس 

اجلنوبي للغاز.
وذكر أحد املصادر إن »الشركة قد 
تقل��ص الصادرات مب��ا ال يقل عن 
مليون برميل خالل الشهر. وعادة 
ما تصدر الشركة نحو 15 مليون 

برميل من مكثفات بارس اجلنوبي 
شهريا«.

يأتي خف��ض ص��ادرات املكثفات 
اإليرانية في حني توش��ك شركة 
يونيبك الصينية على اس��تئناف 
حتمي��ل الش��حنات ف��ي أكتوب��ر 
تش��رين األول. وغالب��ا م��ا توقف 
يونيبك ذراع التجارة لس��ينوبك، 
صيني��ة،  تكري��ر  ش��ركة  أكب��ر 
الصي��ف  أش��هر  ف��ي  ال��واردات 
بس��بب قي��ود بيئية ف��ي املوانئ 

الصينية.
وقال��ت املص��ادر إن الطل��ب على 
املكثفات اإليرانية في ازدياد وسط 
اس��تمرار التش��غيل التجريب��ي 
لوح��دة فص��ل جدي��دة تديره��ا 
مصفاة ”جنمة اخلليج الفارس��ي“ 

في بندر عباس.
وتدعم زيادة في الطلب الصيني 
وتراج��ع ف��ي اإلم��دادات اإليرانية 
وزادت  القطرية.  املكثفات  أسعار 
للمكثف��ات  الفوري��ة  الع��الوات 
 70 نح��و  الكبري��ت  منخفض��ة 

سنتا عن الشهر السابق.
واملكثف��ات زيت خفي��ف للغاية 
جتري معاجلته في وحدات الفصل 
إلنتاج النفتا باألساس وهي مادة 

خام بتروكيماوية.

»سومو« تخّفض سعر خام البصرة الثقيل تحميل تشرين الثاني

وزير النفط: ال حاجة لمزيد من تخفيضات اإلنتاج حاليًا

اتفقت »أوبك« 
ومنتجون آخرون من 
بينهم روسيا على 
خفض اإلنتاج بنحو 
1.8 مليون برميل 
يوميًا حتى آذار 
2018، في مسعى 
لتقليص المخزونات 
العالمية ودعم 
أسعار النفط

أحد حقول النفط جنوبي البالد

الكويت ـ رويترز:
أوقفت بورصة الكويت أمس الثالثاء، تداول أسهم 
بي��ت التموي��ل الكويت��ي )بيتك(، والبن��ك األهلي 
املتحد البحرين��ي، والبنك األهلي املتحد الكويتي 

التابع له، وذلك حلني التعقيب على خبر صحفي.
وأف��ادت صحيف��ة ال��رأي الكويتي��ة ب��أن الهيئة 
العام��ة لالس��تثمار الكويتية عينت مستش��اراً 
عاملياً؛ لدراس��ة فكرة اندم��اج بنكي بيت التمويل 
الكويتي والبنك األهلي املتحد البحريني، مشيرة 
إلى أنه مت حتديد فترة شهرين لالنتهاء من الدراسة 

املطلوبة.
ومتتل��ك الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار الت��ي تدير 
الصن��دوق الس��يادي لدولة الكوي��ت %24.08 من 
أس��هم بي��ت التموي��ل الكويتي، ف��ي حني متتلك 
الهيئ��ة العام��ة لش��ؤون القص��ر %10.48 منه، 
واألمانة العامة لألوقاف %7.3، واملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 6.19%.

القاهرة ـ رويترز:
قال مس��ؤول في البنك املركزي املصري لرويترز 
أمس الثالثاء إن البنوك العاملة في البالد وفرت 
نحو 55.1 مليار دوالر لتلبية احتياجات العمالء 
وتدبير االعتمادات املس��تندية منذ حترير س��عر 
الص��رف ف��ي تش��رين الثاني وحت��ى منتصف 

أيلول.
وتنفذ احلكومة املصرية برنامج إصالح اقتصادي 
منذ العام املاضي ش��مل فرض ضريبة القيمة 
املضافة وحترير س��عر الص��رف وخفض الدعم 
املوجه للكهرباء واملواد البترولية سعيا إلنعاش 
االقتص��اد وإعادته إلى مس��ار النمو مع خفض 

واردات السلع غير األساسية.
وتضم��ن البرنام��ج قانون��ا جديدا لالس��تثمار 
وإصالحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون 

للتفليسات.
وقال املس��ؤول الذي طلب عدم نش��ر اسمه ”مت 
سداد مستندات حتصيل واعتمادات مستندية 
بنحو 40 مليار دوالر وفتح اعتمادات مس��تندية 

بنحو 15.1 مليار دوالر“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن وزي��ر االقتص��اد واملالية الفرنس��ي برونو 
لومير أمس الثالثاء خفض التقديرات الرسمية 
للعج��ز العام في فرنس��ا إل��ى %2,9 من الناجت 

احمللي اإلجمالي لعام 2017 و%2,6 لعام 2018.
وكانت التقديرات السابقة توقعت عجزا يقارب 
نسبة %3 من الناجت احمللي اإلجمالي لهذا العام 

في مقابل %2,7 للعام املقبل.
وتعهدت فرنس��ا، الدولة الوحيدة في منطقة 
اليورو، الى جانب اس��بانيا، الت��ي ال تزال تواجه 
تهدي��دا بعج��ز يتج��اوز احل��دود، احت��واء عجز 
امليزاني��ة العام��ة وابقائ��ه دون نس��بة %3 من 
الناجت احمللي اإلجمال��ي التي فرضتها املعاهدات 

االوروبية.
واعتبر لومي��ر في حديث لقن��اة »فرانس 2« أن 
النتائج »أفضل قليال من تقديراتنا األولية التي 
قدمناه��ا الى الن��واب ألن النمو س��ّجل أرقاما 

أفضل قليال«.
عل��ى خّط م��واز، عدل��ت احلكومة الفرنس��ية 
نسبة النمو لهذا العام بعد ارتفاعها الطفيف، 

وقالت انها ستبلغ %1,7 مقابل %1,6 سابقا.
كما أنها خففت قليال االجراءات التي اتخذتها 
عل��ى مس��توى االدخ��ار والتي كانت ق��د أثارت 
غضب الفرنسيني. وأعلنت أن قيمة االدخار في 
عام 2018 س��تبلغ »16 مليار ي��ورو« مقابل 20 

مليار كانت أعلنت عنها في متوز.

بورصة الكويت توقف 
تداول أسهم بنوك

مصر: 55 مليار دوالر 
لتمويل التجارة

فرنسا تخفض تقديرات 
العجز العام
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أك��د املدير الع��ام لصن��دوق النقد 
العرب��ي عبدالرحم��ن ب��ن عبداهلل 
احلميدي، أن املصارف العربية »تواجه 
حتدي��ات حقيقية ف��ي عالقتها مع 
البنوك املراس��لة«، وأس��ف إلى أن 
بعض اإلج��راءات »لم تس��تند إلى 

مبررات مقبولة«. 
ولف��ت ف��ي افتت��اح ورش��ة عم��ل 
ينظمه��ا الصن��دوق ف��ي مقره في 
أبو ظبي ح��ول »تداعي��ات إجراءات 
البنوك املراس��لة العاملية: نحو بناء 
حلول«، إلى أن العالقات مع البنوك 
املراس��لة العاملي��ة »تضطل��ع بدور 
مهم في اقتصادات الدول الناشئة 
والنامي��ة ومنه��ا دولن��ا العربية«، 
معتب��راً أنها »تش��كل القناة التي 
ميك��ن م��ن خالله��ا احلص��ول على 
اخلدمات واملنتج��ات املالية العاملية 

وإجراء التحويالت عبر احلدود«.
وأوضح احلميدي أن البنوك املراسلة 
العاملية »اتخذت إجراءات لتخفيف 
تقلي��ص  ب��ني  تراوح��ت  األخط��ار، 
اخلدم��ات واملنتج��ات املقدمة لعدد 
م��ن البن��وك احمللي��ة، ووصل��ت إلى 
حد إغالق حس��اباتها والتوقف عن 

التعامل معها«. 
ورأى أن التعامالت عبر احلدود »باتت 
مهددة في السنوات األخيرة نتيجة 
تع��رض البن��وك املراس��لة العاملية 
للمخالف��ات والغرام��ات املالية من 
قب��ل الس��لطات اإلش��رافية ف��ي 
دولهم، سعياً إلى حتسني االلتزام«.

وأعل��ن أن »الدواف��ع الرئيس��ة وراء 
للبنوك  إجراءات تخفي��ف األخطار 
املراس��لة العاملي��ة، تتمثل بتحديد 
البن��وك املراس��لة أو تضييق نطاق 
التعامل مع البنوك احمللية ألسباب 
بالس��لطات  تتص��ل  متنوع��ة، 
اإلشرافية، والتغير في رغبة البنوك 
في حتمل األخطار، إلى جانب الكلفة 
املترتب��ة عل��ى الت��زام التعليم��ات 
املتعلقة مبكافح��ة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب«. 
ولم يغفل أيضاً »انخفاض معدالت 
الفائ��دة العاملي��ة، م��ا س��اهم في 
تقلي��ص هوام��ش الربحية للبنوك 
املراس��لة العاملية، وش��جعها على 
التوق��ف عن تق��دمي خدمة أو منتج 

معني«.
وأف��اد التقرير املش��ترك لصندوقي 
والبن��ك  والنق��د  العرب��ي  النق��د 
الدولي��ني، ب��� »تأث��ر ق��درة نحو 39 
ف��ي املئة من البن��وك العربية التي 

شملتها الدراسة سلباً، على تقدمي 
بع��ض اخلدم��ات املالي��ة لزبائنه��ا 

نتيجة إجراءات البنوك املراسلة«.
البن��وك  إج��راءات  أن  إل��ى  ولف��ت 

املراس��لة العاملية »أث��رت في تقدمي 
خدمات مالية لفئة أو فئات محددة، 

وتقليص تقدمي خدم��ات ومنتجات 
معين��ة«، مش��يراً إل��ى أن اخلدمات 
املالية »األكث��ر تأثراً بتلك اإلجراءات 
وفق��اً إلجابات البن��وك، كانت تلك 
التج��ارة  بتموي��ل  املتخصص��ة 
واالعتمادات املستندية بنحو 58 في 
املئة من البن��وك، تليها التحويالت 
وخدمات املقاصة والتس��وية بنحو 
55 ف��ي املئ��ة ومقاصة الش��يكات 
بنحو 49 في املئة، وخدمات الصرف 

األجنبي بنحو 43 في املئة«.
الس��لطات  أن  احلمي��دي  وأك��د 
اإلشرافية في الدول العربية »حترص 
عل��ى اتخاذ اخلط��وات واإلج��راءات 
الت���زام  تع���زز  الت��ي  الالزم��ة، 
الق�رارات والتوصي�ات الص�ادرة عن 
املؤسسات واألطر الدولية املتعلقة 
مبكافح��ة تبييض األم��وال ومتوي�ل 

اإلره�اب«. 
وأعل��ن عن »حتدي��ث املنظومات من 
السياسات واإلجراءات والتعليمات، 
م��ع متطلب��ات مكافحة  لتتوافق 
اإلرهاب،  ومتوي��ل  األم��وال  تبيي��ض 
وتأس��يس مجموعة العم��ل املالي 
ملنطقة الش��رق األوس��ط وشمال 

أفريقيا )مينا فاتف( منذ سنوات«.
وش��دد على أن الهدف من كل هذه 
اإلجراءات »بناء الثقة وجعل األسواق 

املالية العربية أكثر جاذبية للبنوك 
العاملية، في وقت نّفذت السلطات 
في ال��دول العربية خطوات لضمان 
تواف��ق أنظمته��ا وإجراءاته��ا م��ع 
املعايير الدولية، إذ اعتمدت النه�ج 
القائ��م عل�ى األخط��ار في تطبيق 
األموال  تبييض  إجراءات مكافح��ة 
ومتويل اإلره��اب لديها، متماش��ية 
مع توصيات مجموعة العمل املالي 

)فاتف(«.
ورأى احلمي��دي أن نظام التس��ويات 
العرب��ي ال��ذي يُعّد حالياً إلنش��ائه 
م��ن  توجي��ه  عل��ى  »سيس��اعد 
املص��ارف  محافظ��ي  مجل��س 
النق��د  ومؤسس��ات  املركزي��ة 
العربية، على تعزيز الش��فافية في 
عبر  والتحويالت  املدفوع��ات  مجال 
احل��دود، وتعزيز القدرات اإلش��رافية 

للسلطات العربية«.
وترّكز النقاش خالل ورش��ة العمل 
على احللول املناسبة للتخفيف من 
تداعيات إجراءات البنوك املراس��لة 
العاملي��ة عل��ى القط��اع املصرفي، 
وتب��ادل وجه��ات  احل��وار  ومتابع��ة 
النظ��ر لكل م��ن البنوك املراس��لة 
العاملية والعربي��ة املتعاملة معها 
واملستفيدة من خدماتها، واملصارف 

املركزية املضيفة.

تقـرير
تضييق نطاق التعامل مع المحلية منها

تحديات أمام المصارف العربية

اجتماع سابق الحتاد املصارف العربية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكتوم، عن 
أكبر مشروع للطاقة الشمسية 
املركزة ف��ي العالم، بنظام املنتج 
املس��تقل في موق��ع واحد بقدرة 
700 ميغ��اوات، وبكلفة تصل إلى 
14.2 ملي��ار درهم )نحو 3 مليارات 
دوالر(، وذلك ضمن املرحلة الرابعة 

ف��ي »مجمع محمد بن راش��د آل 
مكت��وم للطاق��ة الشمس��ية«، 
دبي  ودعماً ألهداف »استراتيجية 

للطاقة النظيفة 2050«.
وأك��د أن اإلمارات »جنحت في بناء 
من��وذج عامل��ي لالقتص��اد األخضر 
البيئية  االس��تدامة  يعتمد على 
مدعوم��ة  النظيف��ة  والطاق��ة 
بخط��ط عمل واضحة تس��اهم 
في ترس��يخ أس��س هذا النموذج 

وتطوي��ره وفق��اً ألرق��ى املعايي��ر 
لتحقيق أعلى اس��تفادة في هذا 
اجمل��ال، مع االس��تثمار ف��ي تعزيز 
القدرات  وبن��اء  التحتي��ة  بنيت��ه 
الوطني��ة  الكف��اءات  وتدري��ب 

املتخصصة«.
وق��ال إن »تنفي��ذ أكب��ر مش��روع 
للطاق��ة الشمس��ية املركزة في 
العالم يؤكد ري��ادة اإلمارات على 
الساحة العاملية في إنتاج الطاقة 

النظيفة واملتجددة، ويعزز مكانتنا 
في صدارة الدول األكثر تقدماً في 
هذا اجملال«، مضيفاً: نحن ماضون 
في تنفيذ املش��اريع التي تترجم 
توجه��ات التنمية الش��املة في 
دولتنا، وتدعم األهداف الطموحة 
التي وضعناها للمستقبل وبدأنا 

في تنفيذها منذ اليوم«.
وكش��فت »هيئة كهرب��اء ومياه 
دب��ي« ع��ن ترس��ية عق��د أكب��ر 

الشمس��ية  للطاق��ة  مش��روع 
املركزة في العال��م بنظام املنتج 
املس��تقل في موقع واحد، والذي 
يأتي ضم��ن املرحل��ة الرابعة من 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمس��ية، على حتالف 
يض��م »أكوا ب��اور« الس��عودية و 
الصينية،  إلكتريك«  »ش��نغهاي 
مع جناحها في ضمان أقل س��عر 
كلف��ة للطاق��ة بلغ 7.3 س��نت 

أميرك��ي للكيلووات/ س��اعة، ما 
يعد إجن��ازاً عاملياً جدي��داً في هذا 
اجمل��ال، في حني يجري العمل على 
توقيع اتفاق ش��راء الطاقة وإمتام 
ترتيبات التمويل للمش��روع الذي 
سيتم تدشينه على مراحل بدءاً 
من الرب��ع األخير من ع��ام 2020، 
ويش��مل أعلى برج شمس��ي في 
العال��م بارتف��اع يص��ل إلى نحو 

260 متراً. 

أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في دبي
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كن��ُت ف��ي غ��زة ي��وم اكتس��اح 
البلدي��ة،  لالنتخاب��ات  »حم��اس« 
عه��دي  آخ��ر  الي��وم  ذل��ك  وكان 
بغزة. ملاذا؟ ولد في العاش��رة يكاد 
»يصف��ع« وج��ه جندي س��لطوي 
أمام مس��جد  بعل��م »حم��اس«، 
مخيم جباليا، دون أن ينهره اجلندي 

أو يكّشه!
خ��الل جتوال��ي، آنذاك، في ش��وارع 
املدينة، الحظُت أن جنود السلطة 
في حالة توتر، خالف اس��ترخائهم 
ه��ذا  م��ن  »اي��رز«.  معب��ر  عل��ى 
وذاك، تذك��رت ق��ول ذلك الش��اعر 
»اجلاهلي«: أرى َخلَل الرماد وميض 

جمر/ ويوشك أن يكون له ضرام«.
ثم، كنت في رام اهلل، يوم اكتساح 
البرملانية،  »حم��اس« لالنتخاب��ات 
وف��ي الذاك��رة صورة ولد يتس��ّلق 
حيطان مكاتب اجمللس التشريعي، 
ويش��تل علم »حماس« بعد إنزاله 
العل��م الوطن��ي! لم يعد ش��عار 
تظاهراتها: »هي هلل، ال للس��لطة 

وال للجاه«!
بني ف��وز ف��ي البلدي��ات، وآخر في 

البرمل��ان، كتب��ت أعمدة ع��ّدة في 
هذا امل��كان، وما ذّكرن��ي بها، بعد 
اكتساح »حماس« ملقاعد البرملان، 
أن مدير احلملة االنتخابية للحركة 
الفائزة، د. نش��أت األقط��ش، أعاد 
نشر خمسة أعمدة في دراسة له 
عن االنتخاب��ات، خالصتها: متّنيُت 
أن تغم��ض قيادة »فت��ح« عيونها 

عنها.
في دراس��ته تلك، يع��زو األقطش، 
خبير االس��تطالعات م��ن جامعة 
أميركي��ة أس��باباً ع��دة النتص��ار 
ه��و  واح��د،  يهمّن��ي  »حم��اس« 
ش��عار انتخابي أطلقه، وُعّلق في 
الشوارع واملفترقات، يقول: أميركا 
تقول: ال حلماس؛ وإسرائيل تقول: ال 
حلماس.. فم��اذا تقول أنت!، ويّدعي 
أن ه��ذا الش��عار زاد ف��رص فوزها 

بنسبة 20%.
ثالث��ة  مصري��ة  محاول��ة  بع��د 
األيل��ول  ه��ذا  ف��ي  للمصاحل��ة، 
ْبُت على  املتخ��م باملناس��بات، َعقَّ
آمال الزميل��ة الغزي��ة، دنيا األمل 
الزيت«،  »إبريق  بالقول:  إسماعيل، 

ف��ردت بس��ؤال: ألس��َت متفائ��الً 
مثلي؟ اجلواب: »ال«!

في مثل هذا اليوم، من العام 2011، 
ذّكرتني ذاكرة »الفيسبوك« بعنوان 
عمود لي: »مباطحة مع إسرائيل، 
مطارحة مع حماس«، لكن فصيالً 
يجة« جاروشة املصاحلة  من »سحِّ
املصري��ة الثالث��ة ف��ي مدي��ح دور 
مص��ر، ذّكرني أنها احملاولة املصرية 
الرئيس��ية بع��د محاولت��ي العام 
2005 و2011، واألول��ى كان��ت دور 
مصر في اتفاقية العب��ور واملعابر 
الت��ي صاغته��ا كوندولي��زا رايس، 
وزي��رة اخلارجية األميركي��ة آنذاك، 
لتش��مل معاب��ر غ��زة م��ع مصر 
وإسرائيل، ومعابر إسرائيل بني غزة 

والضفة.
تعرف��ون كي��ف كّرر كذب��ة الذئب 
ث��الث م��رات، وقصة الدي��ك الذي 
يصيح في فجر كاذب، لكن لنأخذ 
البالغة في قصة مصاحلة مصرية 
ثالث��ة رئيس��ية، ناهيك ع��ن ما ال 
حصر له م��ن مش��اريع واتفاقات 

املصاحلة.

»أرض  نت��وّدد ملص��ر ألنه��ا  نح��ن 
الكنان��ة« فه��ل تك��ون املصاحلة 
مص��ري  س��هم  آخ��ر  الثالث��ة 
ف��ي »كنان��ة« أس��هم مح��اوالت 
املصاحل��ة، ومحورها: ح��ل اللجنة 
اإلداري��ة، وتفعي��ل عم��ل حكومة 
الوف��اق، وبالذات إش��رافها األمني 
على معبر رفح.. وصوالً إلى مربط 

خيل االنتخابات؟
لنع��د إل��ى م��ا كان��ت توصف به 
حالة تواجد منظمة التحرير، قبل 
أوس��لو، في بعض الدول العربية، 
وبال��ذات األردن ولبن��ان، م��ن أنها 
حالة »دولة في إطار دولة« وتصادم 
منط��ق الدولة مع منط��ق الثورة. 
اآلن، ما هو دور املصاحلة في منطق 
س��لطة س��اعية للدولة، ومنطق 

االحتالل؟
بع��د انتخاب��ات 2006 ث��م انقالب 
2007 الدموي، تطور وضع »حماس« 
من س��لطة موازية للسلطة، إلى 
س��لطة داخل السلطة، لكن بعد 
احتراب االنق��الب، وثالث حروب مع 
إس��رائيل، وعشّية احملاولة املصرية 

الثالثة، التي تبدو األخيرة أو األكثر 
جّدية، يق��ول وزير دفاع إس��رائيل، 
إس��رائيل  إن  ليبرم��ان:  أفيغ��دور 
تتمت��ع ف��ي حدوده��ا، وم��ع غ��زة 
بالذات، بهدوء هو األكبر منذ العام 
1967. ق��د يقولون: لعل��ه الهدوء 
الذي يسبق العاصفة.. رمبا تعّددت 
أس��بابها، وتستعد إس��رائيل لها 

مبناورات هي األكبر.
االنقسام الذي تعّمق خالل سنوات 
عق��د مري��رة، حص��ل ف��ي وردي��ة 
الرئيس الثاني للس��لطة، ويريد أن 
يرأب صدعه قب��ل إنهائه مهامه، 
وعل��ى تع��ّدد مش��اريع وج��والت 
املصاحلة والدول الراعية لها، عربياً 
ودولياً، أكد أبو مازن على دور مصر 

فيها أوالً.
هل ستنجح الس��لطة في تعومي 
غزة، لي��س من غرقها ف��ي البحر، 
بل من وص��ول أوضاعها إلى حالة 
ميؤوس منها بعد خمس سنوات، 
ميزانيتها  لي��س بص��رف نص��ف 
عليها، بل لكلفة استيعاب اإلدارة 
احلمس��اوية وقواته��ا، املق��درة مبا 

ين��وف عل��ى 980 مليون ش��يكل 
سنوياً. أين املال؟

قاعدة مش��روع املصاحل��ة اجلديدة 
هي تنفيذ آليات اتفاق القاهرة في 
أي��ار 2011، الذي مّرت عليه س��ت 
تغيرت فيه��ا معطيات  س��نوات، 
وإقليمي��ة،  دولي��ة  ومع��ادالت 
سياس��ية وأمني��ة، وبال��ذات أمن 
مصر في س��يناء، وعالقت��ه بغزة، 
واألزم��ة اخلليجي��ة العربي��ة حول 
دع��م »االرهاب« والوض��ع امليداني 
والسياسي املس��تجد في سورية 
»اإلس��الم  وانحس��ار  والع��راق، 

السياسي«.
مصر كان��ت، هذه املرة، وس��يطة 
بع��د مفاوض��ات م��ع »حم��اس« 
ثم م��ع »فت��ح« لكنها س��تكون 
التنفيذ،  ف��ي خط��وات  ش��ريكة 
ميداني��اً وسياس��ياً، يعقبها لقاء 
ب��ني س��لطتي رام اهلل وغ��زة، ثم 
»ح��وار فصائلي ش��امل« لالتفاق 
على االحت��كام النتخابات جديدة، 
تش��ريعية ثم رئاس��ية كما تقول 
»فتح« أو معاً كما تقول »حماس«. 

هذا أول لغم!
تعددت احملطات واحملاوالت واملشاريع، 
م��ن »وثيقة األس��رى« إل��ى مّكة، 
ومخيم الش��اطئ، وقطر، وتركيا.. 
فهل ه��ذه املرة »فوج��ئ« اجلميع 

حقاً، وسارعوا إلى »الترحيب«؟
»تفاءلوا باخلير جتدوه« لكن لس��ان 
حال��ي ه��و لس��ان »س��عيد أب��ي 
النح��س« مييل للتش��اؤم أكثر من 

التشاؤل.
فيما س��بق من انقس��امات عابرة 
ف��ي فصائ��ل م.ت.ف ف��ي املنفى، 
كانت املس��ألة خالف��اً على اخلط 
االنقس��ام  لكن هذا  السياس��ي، 
كان خالفاً عميقاً بني اخلط الوطني 

وخط »اإلسالم السياسي«.
االسم الكامل ل�«فتح« هو: حركة 
الفلس��طيني؛  الوطني  التحري��ر 
املقاوم��ة  »حرك��ة  و«حم��اس«: 

اإلسالمية  في فلسطني«.
ه��ذه  عل��ى  زمالئ��ي  أن  أعت��رف 
الصفح��ة أخب��ر مني في ش��ؤون 
املصاحل��ة، وأن قلمي ه��و أقّل من 

خاض في شجونها.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

جوزيف ناي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

مساعد وزير الدفاع 
االميركى السابق

لم حت��ظ الوالي��ات املتح��دة قط 
برئي��س مث��ل دونالد ترام��ب. مع 
وع��دم  النرجس��ية  ش��خصيته 
للخب��رة في  وافتق��اره  اكتراث��ه، 
الش��ؤون العاملي��ة، فه��و يعم��ل 
عل��ى إع��داد ش��عارات فقط بدال 
من إس��تراتيجية في السياس��ة 
اخلارجي��ة. بع��ض الرؤس��اء، مثل 
ريتشارد نيكس��ون، لديهم نفس 
الش��خصي  االس��تقرار  انع��دام 
لك��ن  االجتماع��ي،  والتحي��ز 
نظ��رة  لدي��ه  كان  األخي��ر  ه��ذا 
إس��تراتيجية واضحة للسياسة 
اخلارجي��ة. البع��ض اآلخ��ر، مث��ل 
لين��دون جونس��ون، كان مغ��رورا 
للغاي��ة، لك��ن كانت لدي��ه أيضا 
مهارة سياسية كبيرة في العمل 

مع الكونغرس وقادة آخرين.
هل سينظر املؤرخون املستقبليون 
إل��ى رئاس��ة ترام��ب عل��ى أنه��ا 
انح��راف مؤق��ت أو نقط��ة حتول 
رئيسة في دور أميركا في العالم؟ 
التركيز  إل��ى  ميي��ل الصحفي��ون 
بش��كل كبي��ر على ش��خصيات 
الق��ادة، ألنها مثيرة لالهتمام. في 

املقاب��ل، مييل علماء االجتماع إلى 
تق��دمي نظريات هيكلية واس��عة 
ح��ول النم��و االقتص��ادي واملوقع 
اجلغرافي الذي يجعل التاريخ أمرا 

ال مفر منه.
وقد كتب��ُت في م��رة كتابا حاول 
اختب��ار أهمي��ة الق��ادة من خالل 
الهامة  التح��ول  فح��ص نق��اط 
في خلق قرن مض��ى من »احلقبة 
األميركي��ة« والتفكير في ما كان 
ميك��ن أن يحدث ل��و كان منافس 
الرئيس األكثر ج��دارة في مكانه. 
وهل جلبت القوى الهيكلية نفس 
حقبة القيادة العاملية االميركية 

في ظل رئاسة مختلفة؟
وفي بداية القرن العش��رين، كان 
ثيودور روزفلت قائدا ناشطا، لكنه 
تأثر في الغالب بزمانه. وكان النمو 
االقتصادي واجلغرافيا هما احملددان 
وودرو  الرئي��س  كس��ر  القوي��ان. 
ويلس��ون التقاليد مع اميركا عن 
طريق إرس��ال الق��وات االميركية 
للقت��ال في أوروبا؛ لكن ويلس��ون 
أح��دث فرق��ا كبي��را ف��ي النب��رة 
األخالقية لالستثنائية االميركية 

في تبريره - وإص��راره العنيد على  
للمش��اركة احلاسمة في عصبة 

األمم.
أما بالنس��بة لفرانكلني روزفلت، 
فيمك��ن مناقش��ة م��ا إذا كانت 
قد تس��ببت  الهيكلي��ة  الق��وى 
احل��رب  ف��ي  املتح��دة  للوالي��ات 
عزل��ة  حت��ت  الثاني��ة  العاملي��ة 
محافظة. ومن الواضح أن تقييم 
فرانكلني للتهديد الذي يش��كله 
هتل��ر، وإع��داده لالس��تفادة م��ن 
واقع��ة مثل بي��رل هارب��ور، كانت 

عوامل حاسمة.
وقد ش��كلت الثنائي��ة القطبية 
الهيكلي��ة في الوالي��ات املتحدة 
واالحتاد السوفيتي بعد عام 1945 
إطارا للحرب الباردة. لكن رئاس��ة 
هنري واالس )التي كانت ستحدث 
لو لم يق��م فرانكلني بوضع هاري 
تروم��ان مكان��ه كنائ��ب للرئيس 
في عام 1944) رمبا غيرت أس��لوب 
وباملثل،  االميركي��ة.  االس��تجابة 
فإن رئاسة روبرت تافت أو دوغالس 
م��اك آرث��ر ق��د عطل��ت التوحيد 
الس��لس نس��بيا لنظام االحتواء 

الذي ترأسه دوايت آيزنهاور. 
وفي نهاية القرن، تس��ببت القوى 
االقتص��ادي  للتغي��ر  الهيكلي��ة 
العاملي ف��ي تآكل القوة العظمى 
السوفياتية، وس��رعان ما سعت 
غورباتش��وف  ميخائيل  محاوالت 
االحت��اد  انهي��ار  إل��ى  لإلص��الح 
الس��وفييتي. لك��ن دف��اع رونالد 
ف��ي  الذك��ي  وأس��لوبه  ريغ��ان 
التفاوض، مع مه��ارة جورج بوش 
في إنه��اء احل��رب الب��اردة، كانت 

مهمة للنتيجة النهائية.
هل هن��اك قص��ة معقولة تكون 
فيها امي��ركا عاجزة ع��ن حتقيق 
األولوي��ة العاملي��ة بحل��ول نهاية 
القرن العش��رين بس��بب القيادة 

الرئاسية اخملتلفة؟
ورمبا لو لم يكن فرانكلني روزفيلت 
رئيس��ا للبالد، ول��و ع��ززت أملانيا 
الدولي  النظام  ألدرك  س��لطتها، 
في األربعينيات رؤية جورج أورويل 
لعال��م متعدد األقط��اب معرض 
للن��زاع. رمبا ل��و لم يك��ن ترومان 
رئيس��ا وكان س��تالني ق��د حقق 
مكاسب كبيرة في أوروبا والشرق 

األوس��ط، ألصبحت اإلمبراطورية 
الس��وفيتية أق��وى، وقد تس��تمر 
الثنائي��ة القطبية لفت��رة أطول. 
رمبا لو ل��م يكن ايزنه��اور أو بوش 
رئيسان، وفشل قائد آخر في جتنب 
احلرب، ل��كان الصع��ود االميركي 
بعيدا عن املس��ار )كما كان احلال 
ف��ي مدة تدخل الوالي��ات املتحدة 

في فيتنام).
إل��ى حجمه��ا االقتصادي  ونظرا 
وجغرافيتها املناسبة، من املرجح 
أن تك��ون الق��وى الهيكلي��ة قد 
شكلت شكال من أشكال األولوية 
االميركي��ة في القرن العش��رين. 
ومع ذلك، ف��إن قرارات القادة أثرت 
بش��دة على توقيت ونوع األولوية. 
وبذلك، رغم وضوح الهيكل، ميكن 
للقي��ادة داخل الهي��كل أن حتدث 
فرق��ا. إذا كان التاري��خ ه��و النهر 
الذي يتشكل مساره وتدفقه من 
قب��ل الق��وى الهيكلي��ة الكبيرة 
ميك��ن  والطوبوغرافي��ا،  للمن��اخ 
البش��رية على  العوامل  تصوي��ر 
أنها منل متش��بث بقطع أشجار 
اجتاحها التيار، أو كعوارض املياه 

البيض��اء تتجنب الصخور، أحيانا 
تنقلب وأحيانا تصمد.

لذل��ك فاٍن القي��ادة مهمة، ولكن 
إل��ى أي ح��د؟ ل��ن تك��ون هن��اك 
إجابة نهائي��ة. في بعض األحيان، 
فإن العلماء الذي��ن حاولوا قياس 
آث��ار القي��ادة ف��ي الش��ركات أو 
التجارب اخملتبرية ق��د وصلوا إلى 
أو 15٪،  ب��ني 10٪  تت��راوح  أرق��ام 
تبعا للس��ياق. ولك��ن هذه حاالت 
منظم��ة للغاي��ة حي��ث التغيير 
غالبا ما يكون طوليا. وفي حاالت 
غي��ر منظمة، مثل جنوب أفريقيا 
ما بعد الفصل العنصري، أحدثت 
لنيلس��ون  التحويلي��ة  القي��ادة 

مانديال فارقا كبيرا.
يتم تنظيم السياس��ة اخلارجية 
االميركي��ة من قبل املؤسس��ات 
والدستور، ولكن األزمات اخلارجية 
أكث��ر  س��ياقا  تخل��ق  أن  ميك��ن 
عرضة خلي��ارات الق��ادة، لألفضل 
أو األس��وأ. ولو مت تنصيب املرشح 
اجلور رئيسا في عام 2000، لكانت 
الوالي��ات املتحدة قد ش��نت حربا 
ف��ي أفغانس��تان، ولي��س العراق. 

وألن أح��داث السياس��ة اخلارجية 
هي ما يس��ميه علم��اء االجتماع 
»املس��ار املعتم��د«، ف��إن اخليارات 
الصغيرة نس��بيا من قبل القادة، 
حتى في ح��دود 10-٪15 في وقت 
مبكر على املس��ار، ميكن أن تؤدي 
إلى اختالفات كبي��رة في النتائج 
مع م��رور الوقت. كم��ا قال روبرت 
فروس��ت ذات مرة، عندما يتباعد 
طريقان ف��ي الغاب��ة، ميكن ألخذ 
الطري��ق غير العادي أن يحدث في 

بعض األحيان فرقا كليا.
وأخي��را، ف��إن اخملاطر التي تنش��أ 
عن ش��خصية القائد قد ال تكون 
متماثل��ة؛ لكنها قد حُت��دث فرقا 
أكبر م��ن الق��وة املتصاع��دة. إن 
التس��بب  أو  بالصخور  االرتط��ام 
في حرب ميكن أن يغرق السفينة. 
وإذا جتن��ب ترام��ب حرب��ا كبي��رة، 
وإذا ل��م يَُعد انتخاب��ه، فإن علماء 
املستقبل قد يَنظرون إلى رئاسته 
في املستقبل كعالمة غريبة في 
التاريخ االميرك��ي. لكن كل هذه 

تخمينات فقط.

ما هو الحجم السياسي لترامب؟
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يهاجم األمم المتحدة
طارق حرب 

ي��وم 2017/9/18 اص��درت احملكم��ة االحتادي��ة 
العليا امراً والئياً يتضمن ايقاف اجراء استفتاء 
كردس��تان احملدد له ي��وم 2017/9/25والبد من 
مالحظة انه ال يتضمن تأجيل لالس��تفتاء وال 
ابطال لالستفتاء وامنا ايقاف اجراء االستفتاء 
اي يكون االستفتاء موقوفا حلني حسم دعوى 
عدم دس��تورية قرار االس��تفتاء حيث مت تقدمي 
دع��اوى كثي��رة تطلب م��ن احملكم��ة االحتادية 
احلكم ببطالن قرار االستفتاء وعدم دستوريته 
وقد ص��در االم��ر الوالئي طبقا الح��كام املادة 
)١٥١) م��ن قان��ون املرافع��ات رقم)٨٣) لس��نة 

١٩٦٩ والتي نصت على ما يلي: -
لكل من له حق في االستحصال على امر من 
احملكم��ة للقيام بتصرف معني مبوجب القانون 
ان يطل��ب م��ن احملكم��ة اخملتصة اص��دار هذا 
االمر في حالة االس��تعجال بعريضة يقدمها 
ال��ى القاضي اخملت��ص وتقدم ه��ذه العريضة 
من نس��ختني مش��تملة على وقائ��ع الطلب 
واسانيده ويرفق بها ما يعززها من مستندات.

وفي ذلك نقول:
ان أم��ر احملكم��ة االحتادي��ة بإيق��اف اج��راءات 

االستفتاء يوافق القانون)٨٣) لسنة ٦٩.
ان عدم تنفيذ امر احملكمة بايقاف االس��تفتاء 

يشكل جرمية املادة )٣٢٩) قانون عقوبات.
االم��ر الوالئي للمحكمة مق��رر مبوجب جميع 
قوانني العالم اي ليس القانون العراقي فقط.

لالقلي��م االعتراض عل��ى االمر ام��ام احملكمة 
االحتادية وشرح وجهة نظره وادلته ووثائقه.

م��دة اعت��راض االقليم خ��الل ثالثة اي��ام فإذا 
مض��ت ف��ان االمر يك��ون تبعا للحك��م الذي 

سيصدر.
يجوز للمحكم��ة إلغاء االمر بعد االعتراض او 

عند صدور احلكم بناء على أدلة اإلقليم.
االم��ر الوالئي ه��و حكم مؤقت ولي��س دائميا 
ط��ارئ  لت��دارك  مس��تعجل  اج��راء  لكن��ه 

كاالستفتاء.
على جميع اجلهات االلتزام بتنفيذ االمر الوالئي 

وبخالفة فإنهم يتعرضون للمسؤولية.
أص��درت احملكمة االحتادية االم��ر الوالئي طبقا 

للمادة )١٥١) قانون مرافعات.
ان طالب االمر رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته  

ضد رئيس االقليم ورئيس برملان اإلقليم.
ح��دد الطلب املواد الدس��تورية الت��ي يعتمد 
عليها ف��ي ايقاف االس��تفتاء بدءا م��ن املادة 

األولى.
قام طلب ايقاف االستفتاء على مواد الدستور 

)١١٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٠ و١٢٦ و١٤٠ و١٤٣ و١(

إيقاف االستفتاء
صائب دستوريًا
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دراسة

صان��ع احلكايات هو العن��وان التوصيفي ال��ذي ميكن اقتراحه 
لكتابات علي أبو عراق اجلديدة، إذ يأخذنا عبر تقانة احلكي الى 
سحر عواملها، ومتون سردياتها، وكأنه يكتب نصوص ذاكرتها، 
حيث يش��تبك اخليال بالواقع، ويش��تبك اليومي بالس��حري، 
وحي��ث تتحول حي��وات اجلنوبيني ال��ى فضاء زاخ��ر باملدهش 
والغرائب��ي،  مثلما تتحّول الش��خصيات الى رواٍة مس��كونني 
بتلك احلكايات، أو هم أبطالها الذين مينحون النص الشفاهي 
عمقا انسانيا وش��غفا وجوديا، له طاقة احللول، وله امكانات 

اللغة الالمحدودة..
قد تك��ون ميثولوجي��ا الطنطل واحدة من تل��ك احلكايات، إذ 
تنط��وي ش��فراتها املُتخيَّلة عل��ى ايهامات نفس��ية، ورمزية 
حلي��وات عالم األهوار، وكأنه��ا كناية عن ماه��و رمزي لذاكرة 
اخل��وف عن��د اجلنوبيني، ولطبيع��ة حياتهم املكش��وفة على 
الغام��ض، وعلى طقوس يحتش��د فيها كثير م��ن الغرائبية. 
طنط��ل عذير كم��ا يقترح ثيمته أب��و عراق يتح��ول الى رؤية 
الس��تبصار ذل��ك اخل��وف التاريخ��ي بحموالته الطقوس��ية 
والدينية وحتى السلطوية عند أولئك اجلنوبيني، والى حكايات 
أخ��رى لها ألفتها وصخبه��ا، ولها غرابته��ا وغموضها، ولها 
وجودها العالق بروح امل��كان املائي، حيث يتحول الطنطل الى 
ق��وة خارقة وغامضة، تتس��لل م��ن اجملهول، لتش��اطر الناس 
أس��رارهم وخوفه��م، وبحثهم الدائب ع��ن امُلّلص، فضال عن 
حكايات شفاهية متعددة تتعالق مع املسكوت عنه واملقموع 
والهامش��ي، والتي تتبدى متثالتها من خ��الل ما تنطوي عليه 
من مرويات، لها رواتها الس��ريون، والتي حتكي عبر شفاهيتها 
س��يرا وأس��فارا، وحلظات عش��ق، أو ظلم، عبر اس��تيهامات 
الغناء اجلنوبي باحلزن، وعبر األحاجي، واملثيولوجيات، وأس��فار 
البطول��ة، وبكلِّ ماتضّج به عوالم الهور ذي األثر االس��طوري 

في الالوعي الشعبي..
كتاب أبو عراق) شفاهيات- مرويات عراقية جرت على الشفاه( 
يع��ّد اضافة الى تلك املرويات، فهو يضعن��ا أمام فضاء مغاير 
للس��رديات العراقي��ة، إذ يتقّصى عوال��م مجهولة، ال ينحني 
فيه��ا الكاتب على مظاهر معروفة ل)األدب الش��عبي( فقط 
ب��ل يعمد الى كش��ف ماه��و ش��فاهي وغير ُم��دّون في هذا 
األدب، وضم��ن ماهو عميق في الوعي البيئة املائية في األهوار 
ومجتمعاته��ا، والت��ي ظل��ت بعيدة ع��ن معاجل��ات الباحثني 

واملعنيني باألثر الشعبي العراقي في بيئاته املتنوعة..
حكاي��ات الكت��اب بوصفيته��ا وبتقانتها الش��عرية ميكن أّن 
يك��ون مش��غال تعريفيا لهذا )األدب املنس��ي( وال��ذي يُعطي 
جلهد الش��اعر والباحث علي أبو عراقي أهميته الفاعلة، على 
املس��توى الثقافي واألنثربولوجي، وعلى مستوى خصوصيته 
ف��ي س��ردنة تلك احلكاي��ات، بوصفه��ا مرويات غي��ر معروفة 
للذاك��رة اجلنوبي��ة، أو حت��ى بوصفها أفقا ش��عريا له هويته 

الدالة على ماهو تعبير عن حموالت جمالية وتعبيرية..
كم��ا يضعنا ه��ذا الكتاب أمام س��ياق ثقاف��ي توصيفي لها 
العوال��م من جانب، وضمن س��ياق تاريخ��ي وتوثيقي يفترض 
اإلبانة عن  أهمي��ة مقاربته البحثية والنقدية من جانب آخر، 
إذ ميكن تصني��ف هذه املرويات بوصفها بُن��ى إطارية حافظة 
جلزٍء مهم من تلك االس��فار واملرويات الشعبية، والتي تالمس 
عوال��م جماعات تعيش في بيئة معزولة، ولها مظاهر خاصة 
للمعيش والطق��وس، وتصطنع لوجودها تعالقات انس��انية 
معين��ة، وقيم تعبيرية له��ا رمزيتها وأثرها ف��ي حياتها، عبر 
متثالته��ا ف��ي ع��ادات أبنائها،  وعب��ر طقوس��هم وتواصلهم 
ورمزي��ات بطوالته��م ومقاوماته��م ملظاه��ر اخل��وف والقهر 

واملوت..
مروي��ات املهمش��ني قد يكون عنوان��ا داخليا للكت��اب، إذ جند 
أحداثه��ا تس��تغرق عوالم النس��اء والفالح��ني و)العبيد( من 
خالل سياق س��ردي يقوم على ثنائية صياغة املروية اجلندرية، 
إزاء مركزيات السلطة التي ميثل رمزيتها اإلقطاعي والفقيه، 

والتي يسميها ياسني النصير ب)السرديات الصيانية(
إّن إيجاد س��رديات خاصة لهذه املرويات املنس��ية تكشف عن 
عتبة قرائية لعالم لم تتبد مظاهره كثيرا، ولم يشتغل على 
ملفات��ه اجلهد البحثي العراقي. وح��ني يتصدى علي أبو عراق 
املتكئ على ذاكرة ش��عرية زاخرة عن هذه املساحات اجملهولة، 
فإنه لم يشتغل بأدوات املؤرخ، بل بشغف احلكواتي الذي وجد 
في هذه الش��فاهيات عاملا خاصا وأثيرا، له ش��فراته واسراره 
وطالس��مه، وله أيضا حموالته الرمزية الت��ي يكتنزها الغناء 
والش��عر الشعبي واملهاويل واحلكايات، والتي تستدعي جهدا 
مؤسس��يا وأكادمييا كبيرا للتعريف به��ا، والتعّرف على بناها 
األنثروبولوجيا من خالل دراسة بنيات وأمناط املعيش، والعالقات 
الرمزي��ة في اللغة والعادات واألزياء والزواج، وكذلك في مجال 
صراعه��م الوجودي مع الغامض واجملهول، ومع عوالم طبيعة 

البيئة املائية التي يعيشون حتدياتها..
املزاوجة مابني الش��عري واحلكواتي مين��ح كتابة علي أبو عراق 
مج��اال لتدوين هذه املرويات، ليس بوصفه��ا جزءا من الذاكرة 
احلافظ��ة فقط، ب��ل هي ج��زء من الس��يرة وأس��فارها، ومن 
طبيعة أنساقها الثقافية، وما تتطلبه من توصيف، وعالقات 
تُخفي كثيرا من أس��رار الصراع والعنف واإلخضاع والهيمنة، 
ومن طبيعة الس��رديات التي تصنعها)السلطة( االقتصادية 
واالجتماعي��ة والديني��ة لتكريس فوبيا اإلخضاع عبر ش��يوع 
اخلوف، وتقديس الطاعة،  وأحس��ب أّن ما تضمنه الكتاب من 
س��رديات مضادة ملا هو ش��ائع يعكس حاج��ة ثقافية ملعرفة 
البنيات املؤسسة لكثير من شفرات اخلوف عند اجلنوبيني، وهي 
ضرورة تس��تدعي حضورا مهما للدراس��ات الثقافية اخلاصة 

مبعاجلة عوالم اجلماعات املتخّيلة في املكان العراقي... 

علي أبو عراق..
محاولة في تدوين المرويات

علي حسن الفواز

عبد الغفار العطوي 
 

1 - م��ن أجمل و أروع م��ا حمله القرآن  
كالم اهلل س��بحانه حول احملاورة التي 
وقعت بني رس��ول اهلل و ام��رأة )خولة 
بن��ت ثعلب��ة(  و هي جتادل ف��ي زوجها 
و تش��تكي الى اهلل تعالى في س��ورة 
)اجملادلة( و يقع ترتيبها 58 و هي مدنية 
آياته��ا )22(آي��ة، مم��ا جاء في اس��باب 
الن��زول: عن متيم بن س��لمة عن عروة 
قال: قالت عائش��ة: تبارك الذي وس��ع 
س��معه كل ش��يء ، إني ألسمع كالم 
خولة بنت ثعلبة ، و يخفي علي بعضه 
و هي تش��تكي زوجها الى رسول اهلل 
)ص( و هي تقول : يا رس��ول اهلل : أبلى  
ش��بابي ، و نث��رت له بطن��ي ، حتى إذا 
كبر س��ني ، و انقطع ولدي ظاهر مني 
، اللهم اني أش��كو إلي��ك قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل عليه الس��الم 
بهذه اآليات )1( و تكش��ف هذه احملاورة 
آفاق��اً متنوعة في عالق��ة نزول القرآن 
بواقعات و حوادث آنية بنت حلظتها ، مما 
يعني هل تتعارض قدمية نزوله اإللهي 
م��ع أفق الواقعة املس��تحدثة  ؟ أي ما 
مدى االرتباط  بني نزول القرآن و التاريخ 
اإلنس��اني في حياة الرس��ول و قابلية 
الوحي  على   االستجابة للحوادث التي 
تقع حلظتئذ ، و تشكل ركنا مهما من 
التصور اإللهي للقوانني التي يرسمها 
اهلل تعالى للكون و لإلنس��ان؟ ونقف 
هنا عن التحدث فيه  ألنه  ال يصب في 
دراستنا! لكن االشكاية التي اوصلتها 
املرأة ع��ن زوجها مبا يس��مى)الظهار( 
هي االس��اس في البحث حيث إن أوس 
ب��ن الصامت ظاهر م��ن امرأته خويلة 
بنت ثعلبة، فش��كت ذل��ك الى النبي 
)ص( فقال��ت : ظاهر من��ي )2( وحتدثت 
خويلة بن��ت ثعلبة ع��ن الواقعة)3( و 
ترت��ب على ه��ذه احلادثة حك��م الهي 
ذكر في كتب احلدي��ث، واصل احلكاية 
ينقله��ا الزمخش��ري ف��ي كتاب��ه مبا 
يتعلق بسبب ممانعة املرأة )خولة بنت 
ثعلبة(ع��ن مطاوع��ة زوجه��ا)أوس بن 
الصام��ت(، إذ رآها وهي تصلي و كانت 
حسنة اجلس��م فلما س��لمت راودها 
فأب��ت فغض��ب وكان ب��ه خف��ة ولم  
فظاهر منه��ا فأتت رس��ول اهلل )ص( 
(4( و العرب اعتادوا فعل ) الظهار( في 
مس��اواتهم بني الزوجة و االم في رؤية 
حرمة ) اجلسد االنثوي ( على شاكلة ) 
اجلسد احملرم( و احلكم اإللهي بني الفرق 
بينهما ) إن أمهاتهم إال الالتي ولدنهم 

( اي كما ذكر الزركش��ي في ش��رحه) 
الظه��ار مش��تق من الظه��ر، و خص 
الظهر دون غيره ألن��ه موضع الركوب 
و املرأة مركوبة إذا جومعت، فأنت علي 
كظه��ر امي اي ركوب��ك للنكاح حرام 

علي ، كركوب امي للنكاح )5( 
2 - ميثل اجلسد االنثوي في هذه الواقعة 

من س��ورة اجملادلة  بؤرة اهتمام القرآن 
الذي يحرص في التمييز بني اجلسدين 
املباح الش��هوي واحملرم الصامت بعدد 
م��ن العقوبات الضبطي��ة في موضع 
املقارن��ة  االدائي��ة ف��ي وظيفة جذب 
الش��هوة ، والتماث��ل الصام��ت، أي ان 
يتح��ول اجلس��د الش��هوي ) للزوجة ( 

الى  جس��د صام��ت ) االم( غير باعث 
للش��هوة احملرم��ة، مم��ا يعن��ي االبدال 
املؤقت لوظيفة اجلسد االنثوي بجسد 
مج��رم، و إن��كار القرآن له��ذا التلبس 
مبزيج من العقوبات الضابطة اجلسدية 
و االميانية  لردع  العرب  املس��لمني  من 
التم��ادي فيه نظ��را ألن الع��رب الذين 

اعت��ادوا على خرق احلواج��ز بني احلرمة 
و االباح��ة، مازالوا يفعلون في مواقعة  
نس��ائهم  بالعم��ل االدائ��ي الفعل��ي 
بينم��ا ه��م يرم��ون بالفع��ل االدائ��ي 
اللفظ��ي عليه��ن، و ه��ذا التش��ابك 
ب��ني الفعل الواقعي والرم��زي ال يجوز 
ف��ي يقينيات االمي��ان واالعتق��اد، لكن 
املوروث الذكوري الذي عرضه فرويد في 
هيمنة االبوي��ة القبلية هو الذي يقود 
الرجل املس��لم  الى مس��ألة التلبس 
بطريق��ة من طرق التلذذ في اجملرم، في 
ان يتحول اجلسد االنثوي اثناء التماس 
اجلنسي الى جس��د هامشي او شرير 
او بغي��ض يف��رض حالة م��ن الهوس 
املمنوع بغطاء املباح  املش��روع بغياب 
ال��رادع الضبط��ي االلهي، فمش��هد 
اجلس��د املتذبذب بني احلرمة و االباحة 
قطعه القرآن بترجيحه االخالقي، أما 
ما لم يفصح عن��ه، ال في إطار الرؤية 
االوضح لكامل مشهد اجلسد اخلاص 
بامل��رأة ، و هو في حيز الرمز و التمثيل، 
وما يطرح للنقاش بالقدر الذي يذهب 
بتا الى م��ا وراء الفراغ املعتم في بتية 
املش��هد نفس��ه، و ال حتى في سياق 
مكون��ات هذا اجلس��د و م��ا ينبغي ان 
يكون له قاس��م  فقد ترك للعرف، ألن 
اجلس��د االنثوي يظل  يحمل الشهوة  
بالنسبة للجسد املغاير و إن خرج من 
نطاق  انثويته  الى حيز الهامش��ية او 
الشرية او البغضية، من هنا كان تنوع 
العقوب��ات و تراتبها من ناحية القوة و 
الضعف متعلق ف��ي فعل التماس ، و 
هو ما يكش��ف عن اج��راء إلهي دقيق 
بالتمييز بني وظيفة اجلس��د و فعله و 

فاعليته.

إحاالت 
1 - أس��باب ن��زول الق��رآن لإلمام أبي 
و  الواح��دي ت468 حتقي��ق  احلس��ن 
دراس��ة كم��ال بس��يوني زغلول ص 

 429 �� 427
2 - املصدر نفسه ص 428

3 - املصدر نفسه ص 429 
القاس��م  الب��ي  الكش��اف   -  4
و  الزمخش��ري ج4 ش��رح و ضب��ط 

مراجعة يوسف احلمداوي ص 414 
5 - ش��رح الزركش��ي ش��مس الدين 
الزركش��ي ت772 ق��دم ل��ه و وض��ع 
حواشيه عبد املنعم خليل ابراهيم 
اجمللد الثاني دار الكتاب العربي بيروت 

كتاب الظهار ص503 
6 - اجلس��د البغيض للمرأة إبراهيم 
محم��ود الطبع��ة االول��ى 2013 دار 

احلوار الالذقية ص 21�22

هيرمنيوطيقا القرآن..
المرأة الحاضرة والذكورية الغائبة في سورة المجادلة )*(

عبد الغفار العطوي 

تكشف هذه المحاورة آفاقًا متنوعة في عالقة نزول 
القرآن بواقعات و حوادث آنية بنت لحظتها ، مما يعني 

هل تتعارض قدمية نزوله اإللهي مع أفق الواقعة 
المستحدثة  ؟ أي ما مدى االرتباط  بين نزول القرآن و التاريخ 
اإلنساني في حياة الرسول و قابلية الوحي  على   االستجابة 

للحوادث التي تقع لحظتئذ ، و تشكل ركنا مهما من 
التصور اإللهي للقوانين التي يرسمها اهلل تعالى للكون 
و لإلنسان؟ ونقف هنا عن التحدث فيه  ألنه  ال يصب في 

دراستنا! لكن االشكاية التي أوصلتها المرأة عن زوجها بما 
يسمى)الظهار( هي األساس في البحث

 
ص��در عن دار املأمون للترجمة والنش��ر، إحدى دوائر وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واالثار، الع��دد الثال��ث من مجلة 

املأمون االلكترونية.
وتضمنت اجمللة بني طياتها أبوابها املعتادة في الدراسات 
ومل��ف العدد واحلوارات وب��اب آفاق أدبي��ة والفنون وباب 

الكتب وباب نصوص.
ضم باب الدراس��ات مجموعة دراسات بأقالم مجموعة 
من الكتاب منها دراس��ة الدرس اإلنساني بقلم محمد 
يونس وأضواء على الترجمة بقلم الدكتور غازي شريف 
ودراس��ة مترجمة بعن��وان مس��تقبل الق��راءة ترجمة 

الدكتورة سندس فوزي فرمان.
أما ملف العدد فكان عن االستشراق وفيه عدة مواضيع 
تناولت االستشراق من جميع جوانبه، وضم باب حوارات 
عدد من احلوارات املميزة مع بعض الش��خصيات األدبية 
واإلبداعي��ة منه��ا حوار م��ع املفكر عب��د اهلل الغذامي 

وحوار الدال واملدلول مع بيير بوندكارت.
وفي باب آف��اق ثقافية مجموعة مواضيع منوعة ما بني 
القصة املصورة وبني أدب األطفال في القرون الوس��طى 

وموض��وع ع��ن أس��بوع الفيل��م 
اإليراني في بغداد.

وعرض��اً لكتاب م��الذ آمن للناقد 
ناط��ق خلوصي وكتاب  املعروف 
اجلاف,  للكاتب حسني  حكايات 
وتضم��ن ب��اب نص��وص فصالً 
من رواي��ة مقت��ل أب للكاتبة 
إمييلي نوتوم��ب ترجمة خوله 
قصي��رة  وقص��ة  إبراهي��م، 
برائح��ة  الوح��دة  بعن��وان 
الليمون بقلم هشام عمار، 
للشاعرة  شعرية  ونصوص 
الروس��ية املعاص��رة في��را 
بافلوف��ا ترجم��ة وتعريف 
ضي��اء ناف��ع وأخي��راً جند 
في ب��اب فنون ح��واراً مع 
الفنان اجلزائري نور الدين 

تابارحة.

صدور العدد الثالث من مجلة المأمون لعام 2017

يج��ري حالي��ا العمل عل��ى إعداد 
الترجمة العربي��ة لرواية "املدينة 
تنتص��ر دائم��ا" للكات��ب املصري 
هاملتون،  روب��رت  البريطاني عمر 
التي صدرت ف��ي نصها اإلجنليزي 
ع��ن دار فيب��ر للنش��ر ف��ي لندن، 
ويتح��دث الكاتب ف��ي الرواية عن 
لقاءات ينظمها املعهد الهولندي 
ف��ي الزمالك، والقاعة الش��رقية 

للجامعة األميركية بالتحرير.
الرواية أقرب في تقنياتها لتقنية 
س��ريعة  الس��ينمائي،  الفيل��م 
احلركة، متأمل��ة، ذات إيقاع وصور 
أقرب إلى الشعر، وتعكس التجربة 
املصري��ة ف��ي الس��نوات القليلة 
املاضي��ة، إذ تصور حياة ومش��اعر 
وأف��كار وتس��اؤالت مجموعة من 
املصريني الش��باب، بني مقيم في 
مص��ر وعائ��د إليها، يضع��ون ما 
لديهم في خدمة تصوراتهم عن 

الوطن املثالي اجلديد.

وعمر روبرت هاملت��ون له فيلمان 
قصيران حازا على عدد من اجلوائز: 
"م��ا ي��دوم" و"ول��و أني أع��رف أن 
النهر قد جف"، وله أيضا العديد 

م��ن املقاالت في اجملالت والصحف 
أحد  باإلجنليزي��ة، وه��و  الص��ادرة 
"مصريني"  مجموعة  مؤسس��ي 

املصرية )٢٠١١-٢٠١٤(.

فتتح الشيخ خالد بن عبد اهلل آل 
خليفة، نائب رئي��س مجلس وزراء 
مملك��ة البحرين، فعالي��ات الدورة 
ال�24، م��ن مهرجان األيام الثقافي 
للكتاب، في البحرين، الذي تقيمه 
مؤسسة األيام للصحافة والنشر 

الدولي  البحري��ن  وذل��ك ب�مرك��ز 
للمعارض واملؤمترات، ويستمر حتى 

23 سبتمبر اجلاري.
وق��د جت��ول نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء واحلضور في أجنحة املعرض 
املتلفة، حيث اطلع سموه على ما 

تعرضه شتى دور النشر املشاركة 
من كتب وإصدارات ثقافية وفكرية 
وأدبية، ويشارك في »مهرجان األيام 
الثقاف��ي للكتاب«، الذي يس��تمر 
على مدى عشرة أيام، 330 دار نشر 

عربية وأجنبية.

الترجمة العربية لرواية »المدينة تنتصر دائما« 
للكاتب المصري البريطاني عمر روبرت هاملتون

افتتاح فعاليات الدورة الـ24
من مهرجان األيام الثقافي للكتاب

أنمار مردان 

 
 _1 _

مؤلٌم جدا 
ان أتناوَل احلرَب

وحدي هذا الصباح 
وال أخبُركم

ما طعُم العشاِء فيها..

 _ 2 _
ال رغبَة لي بكل هذا النخيل 

األرُض وِعبُرها في أسئلتي مجردُ 
عبور 

لم يتجاوزْ خصُرها قضيَة موتي 
كاااااااااااااااااااااااااااافراً ٠٠٠٠٠

 _ 3 _
أنت لم تكن معي 

فنسيت أن اكتب ظلك 
حتت غيمة وطن 

فمَت في باب أول مزنة عاهرة ٠٠
 _ 4 _

لم تكن معي
ح��ني كب��رت وأصبح��ت صداعاً 

خفيفاً
ترحل مت��ى ما يخطفك النعاس 

٠٠٠
 _ 5 _

ال تكن شامخاً
فالبعوُض يطيُر عالياً 

وفي جيبه أس��رار ) املزابل ( كلها 
٠٠٠

 _ 6_
كن أنت 

كما أنت 
وال عليك باملارة 

ف لوال نحن 
ال عظمة جلنهم هناك ٠٠٠٠

 _ 7 _
ماذا 

تقول 
لعمرك َ 

حني تراني ؟ 
حني تراني 

أشهى من الغريق ؟...

مقتطفات لقص العبارة األخيرة

من أعمال الفنان هاشم حنون 

عمر روبرت هاملتون
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الفصل التاسع
مشروع معهد الدراسات العليا

التكليف بالعمل وإجناز التصاميم، 
اإلحالة واملباشرة باإلشراف ،

 ستة أشهر في معتقل األمن العامة 
التكليف بالعمل وإجناز التصاميم

  بعد حركة 17 متوز 1968 ، التي استولى 
فيها حزب البعث عل��ى مقاليد احلكم 
في العراق ، كان شقيقي االصغر الهام 
املدفعي ، وهو فنان موس��يقي معروف ، 
يلتقي وافراد فرقته املوس��يقية ببعض 
اصدق��اء الطفولة في بي��ت صغير يقع 
قريبا من ساحة سباق اخليل في املنصور 
. وق��د اصبح��ت هذه ال��دار ن��واة لنادي 
الصي��د فيم��ا بعد حيث يع��زف ويغني 
اله��ام االغاني العراقية التراثية . وكنت 
ان��ا وش��قيقي االكبر قحطان حس��ب 
طل��ب اله��ام وزوجاتن��ا نحضر مس��اء 
اي��ام اخلميس له��ذا املكان لالس��تماع 

للحفالت االسبوعية .
  تعرفن��ا هناك على الس��يد س��عدون 
ش��اكر وه��و صدي��ق الطفول��ة ألخ��ي 
اله��ام وآخري��ن من ق��ادة ح��زب البعث 
احلاك��م ، ومنه��م صدام حس��ن الذي 
يحض��ر متأخ��را لبعض ه��ذه احلفالت 
مع عدد م��ن رفاقه واصدقائ��ه . وكانت 
حلق��ة جلوس��هم التبع��د عن��ا كثيرا 
في القاع��ة التي التس��توعب اكثر من 
اربعن شخصا . كما بدأ شقيقي االخر 
العمي��د عصام وهو اخملتص بالتصاميم 
الداخلي��ة لالبني��ة باحلض��ور ال��ى نادي 
الصيد . وكان مكلفا بش��كل خاص من 
قبل صدام حس��ن نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة يوم��ذاك لوضع التصاميم 
الداخلي��ة للقاعة اجلديدة لنادي الصيد 

العراقي .
  كانت صلتنا بنادي الصيد شبه رسمية 
، وكنا نحن االخوة االربعة نش��ترك في 
النشاطات االجتماعية للنادي وحفالته 
، ونحضر مس��اء كل يوم خميس تقريباً 
ان لم تكن لدينا مواعيد اخرى . وبحكم 
ذل��ك ازدادت الثق��ة بن��ا ، وان ل��م نكن 
من البعثين ، فكلفنا س��عدون ش��اكر 
بوض��ع تصامي��م بناي��ة لدائ��رة تدعى 
العالق��ات العامة ، وه��ي التي اصبحت 
فيما بعد اخملاب��رات العامة . وقعنا عقد 
العمل كما قدمته نقابة املهندس��ن ، 
وقام سعدون ش��اكر ومعاونوه بتحديد 
متطلبات ه��ذه الدائرة ، وان��واع االبنية 
املطلوبة لهذا املش��روع وموقعه. وبعد  
احلوار حول تفاصيل املشروع ، اختار أخي 
قحطان االسم جملمع االبنية هذه ليكون   

) معهد الدراسات العليا (.
  وضعن��ا اخملططات االولية للمش��روع 
، وعرض��ت االف��كار التصميمي��ة على 
س��عدون ش��اكر فأقرها ه��و وعدد من 
املس��اعدين له. وبعد عدة اسابيع طلب 
الين��ا احض��ار جميع اخلرائ��ط لعرضها 
على وزير اخلارجية عبد الكرمي الشيخلي 
العالق��ات  دائ��رة  ان  يتض��ح  حي��ث   ،
العام��ة كان��ت مرتبطة ب��ه . فعرضت 
علي��ه وناقش��ناه بالعديد م��ن االفكار 
والتعدي��الت املطل��وب اجراؤه��ا عل��ى 
اخلرائ��ط االولي��ة . ومت��ت املصادقة على 

جميع اخلرائط االولية .
 ومن الطرائف الت��ي حدثت عند انتهاء 
االجتم��اع مع وزي��ر اخلارجية عبد الكرمي 
الش��يخلي ، ان احد مرافقيه ابلغه بأن 
املص��ارع العراقي عدنان القيس��ي ، قد 
تغلب على منافس��ه االملاني كما عرض 
تلفزي��ون بغ��داد . فس��ألنا الش��يخلي 
ان كن��ا نرغب في اعادة عرض الش��ريط 
 ( الف��وز  ه��ذا  ملش��اهدة  التلفزيون��ي 
االنتصار ( املهم ؟! ، وملا اجبناه بااليجاب 
، رف��ع س��ماعة التلف��ون وكل��م مدير 
التلفزيون وطلب منه اعادة عرض الفلم 
. توق��ف منهج التلفزي��ون وظهر املذيع 
ليعلن مايات��ي : بالنظر لكثرة الطلبات 
التي وردتنا من املشاهدين الكرام ، نعيد 
عليكم تسجيل انتصار املصارع العراقي 
عدنان القيس��ي على خصم��ه االملاني 
. متتعنا مبش��اهدة هذا التس��جيل ، وان 
كنا نعل��م في حينه ان ه��ذه املصارعة 
غير معترف بها كلعبة من املس��ابقات 
االوملبية ، وانها ليست اال متثيلية متفق 

على احداثها بن املتصارعن .
  قدمن��ا ال��ى مكتب العالقات اس��ماء 
لتق��دمي  دعوته��م  املتوق��ع  املقاول��ن 
عروضه��م لتنفي��ذ املش��روع ، فاضاف 
مكت��ب العالق��ات العامة اس��م مبدر 
جاس��م الى القائمة ، وش��عرنا ان تلك 
الدائرة ترغ��ب باحالة العم��ل الى ذلك 
املقاول . وقد بن سعدون شاكر في فترة 
الحق��ة بانهم يرغبون باحالة املش��روع 
ال��ى مق��اول مع��روف لديه��م ، وه��ذه 
الفك��رة مقبولة على ان تكون للمقاول 
خب��رة جي��دة و كلفة العم��ل مقبولة ، 

فاحيل العمل الى مبدر اجلاسم .
اإلحالة واملباشرة باإلشراف

 باشر اجلاسم بالعمل ، ونسبت مديرية 
املبان��ي العام��ة جهازا من املهندس��ن 
واملراقبن لالشراف على تنفيذ املشروع . 
وباشرنا نحن ايضا باالشراف والتنسيق 

مع املهندس املقيم . اس��تمرت االعمال 
في االبنية اخلمس��ة املكونة للمشروع 
. قدم املقاول طلب��ا حتريريا الينا لتغيير 
نوعية الشبابيك املصنوعة من االملنيوم 
، لتكون من مقاطع حديدية . لم نوافق 
على هذا املقترح ألن نوعية الش��بابيك 
االملنيوم هي االفضل في االبنية املكيفة 
، لك��ون مقاطع االملني��وم اكثر احكاما 
من ناحية تسرب الهواء . غير ان املقاول 

ابدى امتعاضه من ردنا .
  ق��دم املق��اول مقترحا اخ��ر وهو تغيير 
األلواح الكونكريتية التي تغلف االبنية 
وهي االل��واح الت��ي تعطي ش��خصية 
البناء وطرازه ، ويُكتفى بلبخ الواجهات 
اخلارجية لالبنية بالسمنت وطالئه . لم 
نواف��ق مطلقا على املقترح ألنه يش��وه 
البن��اء ويؤثر على الفك��رة التصميمية 

وتفاصيله��ا . لقد اتضح ان املقاول قدم 
ه��ذه املقترح��ات الن اس��عاره للتنفيذ 
غي��ر مربحة مب��ا خطط له . ش��عرنا ان 
عالقتن��ا مع املق��اول غير مريح��ة ، وقد 
تش��وه عالقتنا مع رب العمل . وبالفعل 
، فبعد نحو س��تة اش��هر من مباش��رة 
املقاول بالعم��ل ، وصلنا كتاب من دائرة 
العالقات العامة بتوقيع سعدون شاكر 
بانهاء عالقتنا باملش��روع كمهندس��ن 
استشارين والغاء العقد معنا ، ورجونا 
تس��ليم جمي��ع اخملطط��ات واخلرائ��ط 
اخلاصة باملشروع الى تلك الدائرة . نفذنا 
االمر لكون العقد الهندسي يعطي لرب 

العمل صالحية انهاء العمل بالعقد .
  توقفن��ا ع��ن االش��راف عل��ى االعمال 
، واس��تمرت ب��دون اش��راف استش��اري 

واكتف��ت الدائرة باالش��راف م��ن قبلها 
ومديري��ة املبان��ي العام��ة، فاجنزت بعد 
س��نوات بتأخي��ر مل��دة س��نتن تقريبا . 
وخالل ه��ذه الفت��رة تغير رئي��س جهاز 
اخملابرات الذي حل محل مكتب العالقات 
العام��ة ، ليصبح ب��رزان التكريتي االخ 
غير الش��قيق لرئيس اجلمهورية صدام 

حسن رئيسا للجهاز . 
  في صباح احد االيام من ش��تاء س��نة 
1979 ، وصلن��ي ن��داء تلفون��ي يطل��ب 
من��ي احلضور الى اخملابرات في الس��اعة 
اخلامس��ة مس��اء . ذهبت مع املهندس 
املعم��اري انيس جواد ، واس��تقبلنا احد 
ضباط اخملابرات ، وجتول معنا في املشروع 
وطلب االجابة على اسئلته حول بعض 
االمور التصميمية ؛ ملاذا املمر بن االبنية 
عريض اكثر من الالزم ؟ وملاذا غرفة رئيس 

اجلهاز كبيرة ؟ وملاذا س��لم الصعود من 
الطابق االرضي ال��ى الطابق االول قريب 
من غرفة رئيس اجلهاز ؟ اجبت بأن املمرات 
بعرض مترين النها تربط بن ثالثة ابنية 
كبي��رة ، ام��ا غرفة رئيس اجله��از كبيرة 
الن التصمي��م يتطل��ب وض��ع منضدة 
اجتماع كبيرة لرؤساء االقسام وعدد من 
الكراسي داخل الغرفة للحوارت اخلاصة 
، وان الس��لم القريب م��ن غرفة الرئيس 
شبه خاص به . واوضحت ان جميع هذه 
االفكار نوقش��ت ومتت املصادقة عليها 
س��ابقا . وكان بام��كان مهندس��يكم 
تغيي��ر اي ش��يء اثن��اء مراح��ل البناء ، 
باالضاف��ة ال��ى ان عقد االش��راف على 
االعمال م��ع دار العمارة ق��د الغي قبل 

نحو ست سنوات .

  ستة أشهر في معتقل االمن العامة 
في الس��اعة السادس��ة من مساء يوم 
19 تش��رين الثان��ي 1979 ، وكان مكتب 
دار العم��ارة يعم��ل عل��ى مايق��رب من 
عشرين مش��روعاً حكومياً ، ويعمل به 
نحو 25 مهندسا ، في الوقت الذي كان 
فيه ش��قيقي قحطان في لندن يعرض 
املعمارية للمكت��ب وجذورها  االعم��ال 
التراثية وتطور العمارة العراقية ، حضر 
ال��ى املكتب ضابطان م��ن ضباط االمن 
، وبع��د ان عرفون��ي باس��ميهما ) وهي 
على االكثر غي��ر حقيقية ( طلبوا مني 
مرافقتهم ال��ى مديرية االم��ن العامة 
لالجاب��ة على بعض االس��ئلة . لم تفد 
معهم كلماتي اذ ابلغوني بأن امرا صدر 
من اجلهات العليا بحجز كل من قحطان 
وهش��ام املدفعي ملدة ستة اشهر وغلق 

مكتب دار العمارة ملدة سنتن .
  كلم��ت زوجتي س��عاد عل��ي مظلوم 
تلفوني��ا اذ كان��ت ف��ي ن��ادي العلوية ، 
فحضرت مع الس��يدة سلوى عرمي زوجة 
صديقنا فاروق ع��رمي  الى داري باملنصور. 
اخذت مع��ي بطانيتن وبعض احلاجيات 
الضروري��ة ، واقلتن��ا الس��يدة س��لوى 
بس��يارتها ومعنا ضابط االم��ن . وعند 
وصولن��ا مديري��ة االمن العام��ة ودعُت 
س��عاد وس��لوى ، ودخلت الى غرفة احد 
ضباط االمن ، فسألته عن سبب حجزي 
واغالق املكتب ، وبينت له الضرر الكبير 
الذي س��يصيب عدداً م��ن دوائر الدولة ، 
التصاميم للمش��اريع  لتوقف اكم��ال 
املتعاق��د عليها مع تلك الدوائر . اضافة 
ال��ى ان الضرر ال��ذي س��يصيب عوائل 
مهندسينا بسبب توقفهم عن العمل 
. طلب ال��ّي كتابة كل ه��ذه املعلومات 
لتقدميها الى السيد العام ، وهو االسم 
الذي يطلق على مدير االمن العام . وذكر 
ان ش��عبته في األم��ن مختصة بتنفيذ 
اوامر احلجز التي ترد من القصر اجلمهوري 

، فانه العلم له عادة باالسباب .
  قادن��ي احد اف��راد االمن ال��ى املوقف ، 
وبعد صعود الس��لم ، فتح ب��اب زنزانة 
املوقوفن ، فدخل��ت املوقف املتكون من 
عشرة اقس��ام على جانبي ممر اليتجاوز 
طوله 15 مترا، بن كل قسم وآخر حاجز 
يرتفع الى السقف على شكل مشبك 
من قضبان حديدية بقطر 2 س��م ، وبن 
الواحد واالخر مسافة 10 سم ، قضبان 
افقي��ة . لكل زنزانة باب وينام املوقوفون 

على االرض مفترشن بطانياتهم .
  ادخل��ُت لي��الً ال��ى احد هذه االقس��ام 
املكتظة  ، وتراص��ف عدد من املوقوفن 
العطائ��ي مكاناً عرضه 60 س��م بجوار 
الب��اب . افترش��ت بطانيت��ي فاصبحت 
احذي��ة املوقوفن حول رأس��ي ، وقدمي 
تالم��س اق��دام االخري��ن . وبالطب��ع لم 
اس��تطع ان ان��ام تلك الليل��ة ، وحاولت 
تفسير ما وقع لي وسبب احلجز ، ومصير 
اس��رتي ومكتبي واعمالي العديدة غير 
املنج��زة ، وما ه��ي االج��راءات بعد هذا 
احلج��ز . لم اس��تطع ايجاد تفس��ير ملا 
حدث . ولكني كنت اعرف ان الكثير من 
ش��خصيات اجملتمع تعرضت ملا انا عليه 

.

  في اليوم التالي ، اس��تدعيُت ملواجهة 
احد ضباط االمن ، فسألني عن قحطان 
.. اي��ن هو ؟ ومتى س��افر ؟ ومل��اذا ؟ وملاذا 
لم يسجل اسمه في س��جل املغادرين 
؟ ومت��ى يع��ود ؟ بين��ت له ان ش��قيقي 
لع��رض  لن��دن  ال��ى  س��افر  قحط��ان 
التصاميم املعمارية واعمال دار العمارة 
ف��ي املركز الثقافي العراق��ي في لندن ، 
بدع��وة م��ن وزارة االع��الم ، وان املعرض 
سيس��تمر مل��دة اس��بوعن . واحلقيقة 
ان قحط��ان عل��م باخب��ار اوام��ر احلجز 
واغالق املكتب ، فاس��تمر بنش��اطه في 
املعرض والقى ع��دداً من احملاضرات حول 
ومفاهيمها  وجذورها  العراقية  العمارة 
، وحاز معرض��ه على اعجاب الكثير من 
املعمارين واملتخصصن في لندن . غير 
انه قرر عدم العودة الى بغداد والتعرض 

لهذا االجراء اجملحف .
  كان��ت احلي��اة داخ��ل املوقف بائس��ة 
للغاي��ة وتخل��و من اجلوانب االنس��انية 
. تغل��ق اب��واب الزنزان��ة ف��ي الس��اعة 
الثامنة مس��اء ، واليس��مح بخ��روج اّي 
من املوقوفن من اقفاص احلجز الى املمر 
الوسطي  اال الساعة السادسة صباحا 
. نقل��ت في الي��وم الثاني ال��ى الزنزانة 
االولى الت��ي تضم عادة كب��ار موظفي 
الدول��ة او االش��خاص املعروف��ن ل��دى 
الس��لطة . ال ادري كيف يقبل اي انسان 
مبثل هذه االهانة الكبيرة ؟ فمكتبنا من 
الكبيرة واملرموقة  املكاتب االستشارية 
، وس��معته ل��دى دوائ��ر الدول��ة الغبار 
عليه��ا ، فضال ع��ن عالقاتنا الواس��عة 
م��ع االستش��ارين العاملي��ن .. والاعلم 

كي��ف جتاهلت الس��لطة ذل��ك ، وبجرة 
قلم خضع��ت الى الوش��ايات املغرضة 

واحلاقدة ، وقررت االطاحة به ؟!
  ادخ��ل الى هذا املوقف املهندس عدنان 
فرنك��ول في اليوم الثان��ي من توقيفي ، 
وعرفت ان س��بب حجزه يع��ود الى تأخر 
عمله ف��ي  )معه��د الدراس��ات العليا 
( ال��ذي ذكرناه س��ابقا . وبع��د التحدث 
م��ع عدنان ، ش��عرت بأن س��بب حجزي 
ه��و عملنا على وض��ع التصاميم لتلك 
البناي��ة ، واملالحظات الت��ي قدمها احد 
ضباط اخملابرات قبل نحو س��تة  اش��هر 
عل��ى التصاميم كان��ت مفتعلة ، رغم 
انته��اء مس��ؤولية عملن��ا بع��د انهاء 

العقد كما ذكرت .
  كان العديد من االش��خاص يُزجون في 
املوقف هذا بن فترة واخرى ، ومنهم من 

يبقى لفترة طويلة ، او ملدة يوم او يومن 
ثم ينقل الى مكان آخر . من االشخاص 
الذين لقيتهم هناك عصام شريف الذي 
كان يعمل على مش��روع في الناصرية ، 
ومدير حسابات امانة العاصمة ، ومدير 
مصف��ى البتروكيمياويات ف��ي البصرة 
، وعش��رون عامال من عم��ال التنظيف 
وم��ن امتنع ابنه عن الع��ودة الى العراق 
من ط��الب البعثات والزبال��ون في امانة 
العاصم��ة ، والعديد م��ن احلزبين وعدد 
من موظفي الدول��ة ورجال دين وضباط 
او اف��راد من االمن . كان ع��دد املوقوفن 
في تلك الفترة يتج��اوز املئتي موقوف ، 

ولكل منهم قضية او قصة .
  كانت ملسؤولي الدولة واعضاء القيادة 
ووكالء الوزارات صالحية حجز العاملن 

معه��م  املتعاقدي��ن  او  املتعامل��ن  او 
لس��بب تأخ��ر العم��ل معه��م لفترات 
مختلف��ة ، ولكن اط��ول فترة كانت من 
صالحية رئيس اجلمهورية او نائبه ، وهي 
ستة اشهر . قناعتي ان حجز اي انسان 
وابعاده عن عائلته واجملتمع امر غير مبرر 
وغير انس��اني، وان جميع القضايا ميكن 
حلها اداريا ، وال يوجد داع السلوب احلجز 
والتوقيف البراز قوة س��لطة املسؤولن 
وس��طوتهم . كانت اغلبي��ة املوقوفن 
متذمرة من قساوة السلطة واحلزب ، اال 
ان اخلوف من اظهار املش��اعر كان سائدا 

بن اجلميع .
 م��ن الذي��ن زُج��وا في املوقف الس��يد 
قض��اء  قائممق��ام  مجي��د  س��اطع 
احملمودي��ة ، واتض��ح ان��ه حج��ز خلالفه 
م��ع متصرف الل��واء . وفي اح��د االيام 
اس��تيقظ ساطع ، وأس��رني بأنه حلم 
ف��ي الليلة املاضية ، بانهيار الس��لطة 
واحلزب بس��بب تفاقم اخلالفات بينهما 
وما حدث لكبار ش��خصيات احلزب       ) 
يقصد ما س��مي مبؤامرة 1979 واعدام 
ع��دد من اعض��اء قيادة احل��زب والدولة 
( . غير ان س��اطعا حتدث مبا س��رني به 
الى اشخاص اخرين وقص رؤياه عليهم 
. وف��ي مس��اء ذل��ك اليوم طل��ب احد 
املوقوفن في زنزانتنا راجيا من س��اطع 
ان يق��ص رؤي��اه ف��ي الليل��ة املاضية . 
وبعد س��اعتن اس��تدعى احد ضباط 
املوقف س��اطعا ، بعد ان اتضح ان هذا 
الش��خص املوقوف قد س��جل حديث 
ساطع في مسجل كان يخفيه . اعيد 
ساطع الى املوقف وهو في حالة انهيار 
، اذ تعرض للتعذيب القاسي من ضباط 
االمن ، ملعرفة ان كان وراء حلمه ش��يء 

آخر ! ، ولم يعثروا على شيء ..
  بع��د نحو اس��بوعن من وج��ودي في 
املوق��ف ، طل��ب مني لي��ال ضابط امن 
املوقف ارتداء مالبسي . ثم اصطحبته 
عبر ممرات املديرية وقال لي اني ساقابل 
السيد العام . دخلت غرفة املدير العام 
. لم اش��اهد اي ش��يء ألن الظالم كان 
يسود الغرفة ، سوى منضدته وفوقها 
ضوء يضيء بعض االوراق أمامه ، لكني 
لم استطع رؤية وجهه او اّي من معامله 
. طلب الّي اجلل��وس على مقعد امامه 
وكأنه يعرفني . وبعد ان حياني سألني 
عن س��بب وجودي في مديريته . اجبته 
مستغربا : انا كنت ارغب في ان اسألك 
السؤال نفسه . فاكد لي انهم ينفذون 

اوامر القصر اجلمهوري .
  س��ألني عن اعمال ) معهد الدراسات 
العلي��ا ( ، فش��رحت ل��ه ان عالقتن��ا 
باملش��روع انته��ت من��ذ س��نوات ، وان 
مق��اول املش��روع ه��و مبدر اجلاس��م . 
ق��ال لي : االن عرفت الس��بب وهو هذا 
املقاول املعروف بنفاقه وش��غبه . وكرر 
ان��ه مجب��ر عل��ى تنفي��ذ اوامر س��يد 
القصر اجلمهوري ، وهو صدام حس��ن 
. انته��ت مقابلت��ي ملدير االم��ن العام . 
غير أن��ي بعده��ا اس��تدعيُت من قبل 
ضابط اش��غال االم��ن العام��ة ، واخذ 
باستش��ارتي ف��ي اعماله الهندس��ية 
في داخل املديرية وخارجها . واملهم انه 
بعد جتاوبي معه نقل موقع حجزي من 
املوقف مبوافقة السيد العام ، وخصص 
لي م��ع عدن��ان فرنكول غرف��ة خاصة 
ف��ي الطاب��ق االول م��ن دائرت��ه . وبعد 
ان ازداد نش��اطنا االستش��اري ، طل��ب 
لنا منضدت��ن للكتابة ، واس��تحصل 
موافق��ة على جل��ب عدد م��ن الكتب 
الهندس��ية وادوات الرس��م من بيتي . 
كما س��مح لنا كذلك بجلب ما يحلو 
لنا من االطعمة وبعض التجهيزات من 

عوائلنا اسبوعيا .
التوجيه��ات  م��ن  الكثي��ر  قدم��ت   
االستش��ارية لضابط االمن للمشاريع 
الصغيرة التي يعمل عليها عند طلبه 
ذلك ، اذ كانت معلوماته متواضعة عن 
اعمال البن��اء . والطريف ان الكثير من 
ضباط االم��ن اخلفر اخ��ذوا بزيارتنا في 
) مكتبن��ا ! ( ف��ي االم��ن العامة ، الخذ 
املش��ورة في مش��اكلهم الهندس��ية 
في دوره��م او دوائرهم . وفي احد االيام 
طلب مني ضاب��ط االمن رزاق ان ارافقه 
ال��ى مزرعة الس��يد العام ، ملش��اهدة 
الدار التي يشيدها في مزرعته . ذهبت 
معه ال��ى املزرعة الواقع��ة على طريق 
بغ��داد الك��وت . وتبن ان��ه كان يجلب 
معه يوميا ع��دداً من العمال املوقوفن 
للقي��ام باعم��ال التنفي��ذ ، وابديت له 
بعض املعلوم��ات واملقترح��ات ، وعدنا 

الى األمن العامة .
  ب��دأت زيارتنا ملواقع العمل خارج االمن 
العام��ة ، بع��د ان ازدادت الثقة بي من 
قبل الس��يد العام وضباط االمن . وقد 
س��ألني احد ضباط االمن مرة ان كنت 
ارغب بالذه��اب الى بيتي خالل النهار ؟ 
لم اوافق عل��ى ذلك لعدم رغبتي بزيارة 
عائلت��ي وانا محج��وز .. لكني زرت في 
احد االيام زوجة اخي قحطان اليونانية 
في دارها وش��ربنا القهوة سوية بينما 

قحطان كان اليزال خارج العراق . 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

توقفنا عن اإلشراف على األعمال ، 
واستمرت من دون إشراف استشاري 
واكتفت الدائرة باإلشراف من قبلها 
ومديرية المباني العامة، فأنجزت 

بعد سنوات بتأخير لمدة سنتين 
تقريبا . وخالل هذه الفترة تغير 

رئيس جهاز المخابرات الذي حل محل 
مكتب العالقات العامة

قناعتي أن حجز أي إنسان وإبعاده 
عن عائلته والمجتمع أمر غير مبرر 
وغير إنساني، وأن جميع القضايا 

يمكن حلها إداريا ، وال يوجد 
داع ألسلوب الحجز والتوقيف 

إلبراز قوة سلطة المسؤولين 
وسطوتهم

دار هشام املدفعي في املنصور تبني استعماالت جميلة  في الواجهات الكونكريتية

دار قحطان املدفعي في شارع املغرب

منظور جانبي لدار امني الياسني في البصرة

منزل امني الياسني في البصرة

الحلقة 18



اعالن االربعاء 20 ايلول 2017 العدد )3784(

Wed. 20 Sep. 2017 issue )3784( 12



واشنطن – وكاالت: 
وجد باحث أميركي جديد أدلة 
تدعم النظرية الش��ائعة بأن 
أدمغة النس��اء أكثر نش��اطا 

من أدمغة الرجال.
فقد ق��ام الباحث��ون بتحليل 
بيانات أكثر من 45 ألف دراسة 
في عيادات »Amen« الواقعة 

في والية كاليفورنيا. 
وتوصلوا إلى أن أدمغة النساء 
أكث��ر نش��اطاً م��ن الرج��ال، 
حيث أن تدفق ال��دم يزيد في 
ع��دة مناطق من دم��اغ املرأة 

باملقارنة مع الرجل. 
وهذا ما يزيد من قدرتها على 
والتعاط��ف بنح��و  التركي��ز 
أكب��ر، في ح��ن أنها معرضة 
أكث��ر  نفس��ية  ملش��كالت 
من الرجل بس��بب ش��عورها 

بالقل��ق والتوتر على س��بيل 
املثال.

وق��د تب��ن من خ��الل فحص 
البيان��ات أن أدمغ��ة النس��اء 

م��ن  بكثي��ر  نش��اًطا  أكث��ر 
أدمغة الرجال، وال س��يما في 
منطقة قشرة الفص اجلبهي 
املرتبط��ة بالتركيز والتحكم 

بالنبض��ات، ومنطق��ة اجلهاز 
بامل��زاج  املرتبط��ة  الطرف��ي 

والقلق.
إن  البح��ث  فري��ق  ويق��ول 
تفس��يراً  تق��دم  النتائ��ج 
ألس��باب اضطراب��ات الدماغ 
األكثر ش��يوعا لدى النس��اء 
مثل الزهامير وأس��باب تعرض 
الرجال لإلصابة بأمراض مثل 

التوحد.
وعادة ما تكون النس��اء أكثر 
بأم��راض  لإلصاب��ة  عرض��ة 
نفس��ية مثل االكتئ��اب، في 
ح��ن أن الرج��ال ه��م عرضة 
لإلصابة ب��� »اضطراب نقص 
النش��اط«  االنتب��اه مع فرط 
 ،ADHD�املع��روف اختص��ارا ب
املتصل��ة  واملش��كالت 

بالسلوك.

لتحسين أوضاعهن االقتصادية واالجتماعية والنفسية 
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

عصا التحرش 
أثارت حوادث التحرش ضجة اجتماعية عبر 
مواقع التواصل والعالم االفتراضي باس��ره 
واحل��رب التي قادها فرس��ان » الفيس بوك« 
ضد كل متحرش يحاول ان يقطع الش��عرة 
االخيرة من النس��يج  االجتماعي املتهالك 
، وق��د صال��وا وجال��وا  العراقي��ة  للبيئ��ة 
وحطم��وا وعلق��وا رؤوس املتحرش��ن على 
املش��انق واعلنوا الثورة ضد كل من تس��ول 
له نفس��ه بالعبث بش��رف أي فتاة عراقية 
وان كان باأللف��اظ ، واخ��ذت بعض االصوات 
تتعال��ى هن��ا وهناك عن بطولة وش��جاعة  
تلك الفتاة التي اخرجت العصا الكهربائية 
وانهال��ت على الفئ��ة املتحرش��ة بالضرب 
وجعلته��م يلوذون بالف��رار فيما اتخذ رجل 
امل��رور دور املتفرج وهو الذي ميثل الس��لطة 
في الشارع وهذا موضوع آخر بحد ذاته، في 
حن الفتاة التي حوصرت من قبل عش��رات 
الش��باب في متن��زه ال��زوراء انهالت عليها 
األالف من الشتائم ووصفت بأبشع االلفاظ 
لكونه��ا ل��م تكن متتل��ك عص��ا كهربائية 
او اس��تطاعت ان حتم��ل حج��راً وتدافع عن 
نفس��ها ض��د كل الذي��ن احاط��وا بها من 
دون ان تع��رف م��ا جرميتها فل��م تكن عارية 
ولم تبالغ في وضع املس��احيق فهي كآالف 

الفتيات اال انها اختارت املكان الغلط .
وما بن احلادثتن اللتن ظهرتا عبر كاميرات 
املوباي��ل هناك عش��رات الفتي��ات يتعرض 
للتحرش بنحو يومي سواء كان حترشا لفظيا 
او ماديا، وهي ليس��ت بالظاهرة اجلديدة بل 
على العك��س هي من الظواهر املس��كوت 
عنه��ا وان اثيرت فس��تتحمل الفتاة وذويها 
وعش��يرتها وزر وتبعات هذه احلادثة لكونها 
هي املالمة واملس��بب الرئيس جلميع حاالت 
التح��رش وان كانت منقبة ولم تظهر حتى 
وجهها او يدها فمجرد نزولها من املنزل يعد 

دافًعا كبيراً للشباب للتحرش بها.
واملش��كلة ان املتحرش��ن ه��م م��ن بيئات 
متباينة تب��دأ من الذين يقبعون حتت طائلة 
الفق��ر والعوز فم��ا ان متر فتاة من س��ائق » 
س��توتة » او بائ��ع الغ��از او الذي��ن يعملون 
بجمع النفايات حتى ينهالوا عليها بأبشع 
االلف��اظ النابية وهنا اقصد البعض  ، فيما 
تكون الفئة الثانية من اس��ر متمكنة ماديا 
وه��ؤالء يس��تخدموا مركباته��م العتراض 
طريق الفتي��ات ومالحقتهن وفي حال بدأت 
الفتاة بالدفاع عن نفس��ها والتهرب منه او 
االس��تعانة بأحد للتخلص منه يبدأ سيل 
الش��تائم وااللفاظ اخلارج��ة جتاهها ، وهنا 
احتدث ع��ن التحرش اللفظ��ي اما التحرش 
املادي وال��ذي تضج فيه االماك��ن املزدحمة 
فم��ن الصعب االمس��اك باملتح��رش لكون 
الفتاة ان حتدث او صرخت فستكون فضحية 
لها ولعائلتها وان س��كتت فستس��مح له 
ولغي��ره بتكرار هذا التص��رف الذي ال يخلو 
منه أي م��كان مزدحم وان كان داخل مدينة 
مقدسة ، املهم ما ان حل الصباح حتى عاد 

الفرسان الى عالم الواقع ساملن غامنن .

بغداد - زينة قاسم: 
تفقدت مدير عام دائرة حماية املرأة 
التابعة ل��وزارة العمل والش��ؤون 
املوس��وي  عط��ور  االجتماعي��ة 
قس��م حماية امل��رأة ف��ي مدينة 
الص��در لالط��الع عل��ى معوقات 
العمل فيها، فضالً عن مشكالت 
املس��تفيدات واهم االسباب التي 
ادت الى ايق��اف اعاناتهن احترازياً 
لغ��رض اطالقها بعد اس��تكمال 

االجراءات. 
واطلعت املوس��وي عل��ى طبيعة 
املعوقات  واه��م  القس��م  عم��ل 
التي تواجه مالكاتِه لغرض ايجاد 
احللول املناس��بة له��ا، داعية الى 
ضرورة االس��راع بترميز اعتراضات 
ضم��ن  وادخاله��ا  املس��تفيدات 
اس��تمارات )pmt( لتك��ون جاهزة 

لإلطالق. 
واوعزت املوسوي بتكليف موظف 
من كل قس��م في الدائرة للعمل 
ملدة اس��بوع ف��ي قس��م الصدر 
العم��ل بس��رعة،  اجن��از  لغ��رض 
موجهة بأنش��اء مس��قفات في 
الباحة اخلارجية حلماية املراجعات 
من اش��عة الش��مس ليتم بحث 

مشكالتهن ومعاجلتها.
من جه��ة أخ��رى وزع برنامج االمم 
املتحدة االمنائي مساعدات مالية 
ب��ن النس��اء فاق��دات املعيل في 
محافظة االنبار بالتعاون مع وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية
وبأش��راف ممثل عن قائم مقامية 

الرم��ادي قي��س اجلناب��ي  قض��اء 
وعضوي��ة ممثل اجملل��س احمللي في 
القض��اء الدكتور عب��ود اجلميلي 
وممثل قس��م حماية امل��رأة التابع 
للوزارة في احملافظة محمود داوود 

املال خضر. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م: ان قس��م حماية 
عل��ى  القائم��ن  زود  ق��د  امل��رأة 
البرنامج بأسماء عدد من النساء 
فاق��دات املعيل املوج��ودات ضمن 
لرغبتهم  ال��وزارة  بيان��ات  قاعدة 
بكفالتهن التي تشمل تخصيص 
500 دوالر ل� 3000 فاقدة للمعيل 
ملساعدتهن في توفير االحتياجات 
واملس��تلزمات اخلاص��ة بالعائالت 

كاملالبس واملواد الغذائية. 
واض��اف: ان ه��ذا النش��اط يع��د 
خطوة ايجابية في ملف مساعدة 
للمعي��ل  الفاق��دات  النس��اء 
وعوائلهن لغرض التخفيف عنهن 
ق��در املس��تطاع في أط��ار تعاون 
وزارة العم��ل م��ع املنظمة االممية 
ف��ي متكن امل��رأة مادي��ا من خالل 

توفير دخل داعم لها وألوالدها. 
يذك��ر ان وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية متتل��ك قاعدة بيانات 
وخريط��ة للفق��ر تض��م اع��داد 
الفق��راء ووصفه��م االجتماع��ي 
الس��كن  مناط��ق  وف��ق  عل��ى 
وباإلم��كان تزوي��د املتبرع��ن من 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية 
الس��تهداف  املطلوبة  بالبيان��ات 

االس��ر الفقيرة في العراق حسب 
احلال��ة  او  اجلغرافي��ة  الرقع��ة 
خ��ط  مس��توى  او  االجتماعي��ة 

الفقر.   
وعل��ى صعي��د متص��ل اتفق��ت 
دائرة حماية املرأة في وزارة العمل 
م��ع برنامج االمم املتح��دة االمنائي 
)UNDP( على توثيق اهم القضايا 

واالنتهاكات التي تعرضت

لها املرأة العراقية بعد 2003. 
وقال��ت مدي��ر عام الدائ��رة عطور 
التوثي��ق  ان  املوس��وي:  حس��ن 
سيش��مل ش��رائح متع��ددة من 
النس��اء منه��ا االرام��ل وضحايا 
االرهاب املس��جالت ضمن قاعدة 
بيان��ات الوزارة، اذ س��يتم زيارتهن 
ف��ي مواق��ع س��كناهن ملعرف��ة 
مجريات االحداث الت��ي مررن بها 

وتوثيقها، مشيرة الى ان املشروع 
بغ��داد  العاصم��ة  ف��ي  س��يبدأ 
كمرحلة اولى على ان يتم شمول 

بقية احملافظات تدريجًيا. 
اج��رت  الدائ��رة  ان  واوضح��ت: 
امتحانات اختباري��ة ل� 15 باحثة 
اجتماعي��ة في االقس��ام التابعة 
له��ا في بغ��داد الختيار االنس��ب 
املؤه��الت  حي��ث  م��ن  منه��ن 

إلجن��اح  املطلوب��ة  واالمكاني��ات 
املش��روع التوثيق��ي، الفت��ة ال��ى 
ان الوزارة تس��عى م��ن خالل هذه 
اخلط��وة الى توس��يع افاق العمل 
املش��ترك مع مكتب االمم املتحدة 
االمنائ��ي في مج��ال ضمان حقوق 
امل��رأة، فض��الً ع��ن دع��م وتطوير 
البح��ث االجتماعي في  وح��دات 
دائرة احلماي��ة االجتماعية للمرأة 
كونها اجلهة املس��ؤولة عن تقدمي 
اخلدمات للمستفيدات املسجالت 

ضمن قاعدة بياناتها. 
 )UNDP(ويذكر ان البرنامج اإلمنائي
هو ش��بكة تطوير عاملي��ة تابعة 
ل��أمم املتحدة تعمل في 177 دولة 
اذ تساعدها في تطوير احوالهما 
ملواجه��ة حتدي��ات التنمية احمللية 
والعاملي��ة، كما انها تس��هم في 
تقدمي يد العون للدول النامية من 
خالل احلص��ول على املس��اعدات 
واس��تعمالها مب��ا يس��هم ف��ي 
التش��جيع عل��ى حماي��ة حقوق 

االنسان وتطوير حال املرأة.
يذكر ان دائرة احلماية االجتماعية 
للمرأة في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة تس��عى ال��ى تقدمي 
للمس��تفيدات  اخلدم��ات  أفضل 
من املس��جالت في قاعدة بيانات 
ال��وزارة من خ��الل تنفي��ذ برامج 
وتس��هيل  ونفس��ية  تعليمي��ة 
والعديد من اخلدمات  معامالتهن 
االقتصادية  اوضاعهن  لتحس��ن 

واالجتماعية والنفسية.

وزير العمل يوّجه باإلسراع في إنجاز معامالت المستفيدات إلطالق إعاناتهن

نساء بانتظار اجناز معامالتهن

أحالم يوسف:
كثي��راً ما تدور احل��وارات على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ح��ول امل��رأة 
وتكرميها من قبل اإلسالم، وغالبا ما 
تكون النقطة األساسية التي يركز 
عليه��ا هؤالء هو موض��وع وأد املرأة، 
وكيف ان اإلس��الم من باب ان االرزاق 
بيد اهلل، قد حّرم قتلها، لكن الكثير 
منه��م ال يعرف تفاصي��ل وحقيقة 
والغامض  الش��ائك،  املوض��وع  هذا 
والواض��ح في الوقت ذات��ه، في حال 

تعاملنا بحيادية مع املوضوع.
ان تذكر اآلية جملة »خشية امالق« 
فه��ذا يعن��ي ان قتل امل��رأة لم يكن 
بسبب جنس��ها، وامنا بسبب الفقر 
والعوز، لذلك فقد كانوا يبقون على 
الولد على امل ان يكبر ويس��تطيع 
مس��اعدة والده ف��ي عمل��ه، الذي 

كان حص��را على الرج��ل، وان تُقتل 
املرأة خش��ية موتها جوعا، يختلف 
اختالف��ا جذريا عن قتلها ألس��باب 

أخرى عديدة تتعلق بجنسها.
اليوم توأد امل��رأة بألف صورة وصورة، 
لكن ال��كل يتكت��م ع��ن املوضوع، 
وال يربط��ه بحال��ة ال��وأد، فعندم��ا 
يقدم االهل ف��ي الكثير من املناطق 
وانعدام  األمية  الشعبية، وبس��بب 
الثقافة العامة، لتزويج ابنتهما ذات 
األحد عش��ر ربيع��ا، او أكبر من ذلك 
بقليل، من رجل يكبرها بثالثن عاما، 
او أكثر، فذلك يقتلها ألف مرة، وقد 
قتله��ا ف��ي العديد من امل��رات روحا 
وجسدا، وفي اول يوم لها مع زوجها 
ال��ذي اغرته تلك الطفلة، وجترأ على 

خطبتها، ومن ثم الزواج بها.
اليوم تقتل امل��رأة بالرأي عندما حترم 

من دراس��تها، او عندما يس��تجاب 
الى طلبها بترك الدراسة، وهي تلك 
الطفلة التي ال تعي معنى، واهمية 
االكادميي��ة  والش��هادة  التعلي��م 
بالنس��بة اليها، الي��وم، تقتل املرأة 
بالنظرة التي تعي��ب عليها مظهر 
معن ألنه ال يتناس��ب واذواق وأفكار 
وعادات اجملتم��ع والبيئة التي تعيش 
وسطها، لتصبح مجرد كائن مأمور، 
ال ح��ول له وال قوة، ودوره الوحيد في 
احلياة هو تنفيذ ما ميليه عليها رجال 

بيتها، واجملتمع.
املرأة أصبحت كائن��ا، الكل يطالب 
بحقوق��ه، والكل يس��هم بإضاعة 
تلك احلقوق، وقبل الرجال، فان هناك 
بع��ض النس��اء اللوات��ي يس��همن 
بإضاعته��ا م��ن خ��الل متس��كهن 
ببع��ض األعراف والتقالي��د التي ما 

انزل اهلل بها من س��لطان، لكنهم 
وبحك��م  ونس��اء،  رج��اال  جميع��ا، 
الع��ادة والروتن وضعوه��ا في خانة 
الدي��ن والتدي��ن، ك��ي ال يج��رؤ احد 
عل��ى مناقش��تها وعقلنتها، حيث 
اآلي��ات  يفس��ر  منه��م  واح��د  كل 
واالحاديث حس��ب اهوائه، وينس��ب 
االحاديث ال��ى الرس��ول، او ينفيها، 
أيضا حس��ب اهوائ��ه، وم��ن بينها 
ضرب الرجل للم��رأة، الذي فتح بابا 
للجدل ل��م ولن يغلق، ألننا وس��ط 
هذا الكم من املفسرين، ضعنا امام 
مف��ردة »اضربوهن« بن التفاس��ير 
والش��روحات ملعناها وغايتها، وتلك 
واح��دة من املغالط��ات التي اغرقت 
فيها امل��رأة واجملتمع بنحو عام، لكن 
ونحن في القرن احلادي والعش��رين، 
وم��ع كل التط��ور التكنلوجي الذي 

نعيش��ه اليوم، علينا ان نس��توعب 
ان  علين��ا  نعم��ة،  ه��و  العق��ل  ان 
نحّدث بها كما امرنا اهلل، من خالل 
اس��تثماره على اكم��ل وأصح وجه، 
م��ن خ��الل عقلن��ة كل حديث، كي 
يك��ون تطبيق��ه فع��ال صحيحا، ال 

تشوبه شائبة.
العق��ل املتنور هو م��ن ميلك مفتاح 
احلل لتصحيح اخلطأ، وتعديل املعوج 
في حياتنا بكل نواحيها، وأول احللول 
هي معرفة الطريقة املثلى للتعامل 
مع امل��رأة، فاملرأة احلرة هي من تخلق 
ش��عبا حرا، وامل��رأة الضعيفة التي 
تعي��ش حي��اة العبودي��ة م��ع رجال 
بيتها واجملتمع، ال ميكنها اال ان تخلق 
ش��عبا م��ن العبي��د، فال تس��هموا 
بخل��ق عبيد ثم تع��ودوا لتثوروا من 

اجل حريتهم.

الشعب الحر ُيخَلق من رِحم امرأة حّرة

القاهرة - وكاالت: 
م��ن املش��كالت الت��ي تواجهه��ا 
الفتيات، اسمرار منطقة ما حول 
الف��م، والتي تتس��بب في اإلزعاج 
واإلح��راج لصاحبته��ا، والكثيرات 
يبحث��ن عن احللول، وقد يلجأن إلى 
كرمي��ات التفتيح، وهن��اك العديد 
من األسباب التي تؤدي الى اسمرار 

تلك املنطقة وهي:
-1االس��تعمال اخلاط��ئ ملعج��ون 
األس��نان، وخروج بقاي��ا منه حول 

الفم حال تنظيف األسنان.
العصائ��ر  أو  الطع��ام  -2بقاي��ا 
وخروجها حول الفم أيًضا في أثناء 

تناولها.
-3اس��تعمال وسائل غير مناسبة 
لنزع الش��عر م��ن تل��ك املنطقة، 
مثل ماكينة احلالقة النس��ائية أو 

“السويت”.
-4التهاب منطقة م��ا حول الفم 
بع��د ن��زع الش��عر، وإهم��ال ذلك 

االلتهاب الذي يؤدي إلى االسمرار.
-5بع��ض املاس��كات الت��ي حتتوي 
عل��ى الليم��ون، إذا ترك��ت فت��رة 
طويلة على الوج��ه وعدم االلتزام 

باملدة احملددة للماسك.
بالي��د  املنطق��ة  تل��ك  -6مل��س 

باستمرار.
-7إهمال الترطيب.

وهناك بعض األس��باب الصحية، 
مث��ل نق��ص بع��ض الفيتامينات 
واملعادن أو نتيج��ة مرض جلدي أو 

ما شابه.
العالج: 

-1البحث عن س��بب اسمرار تلك 
املنطقة وعالجه، مثل إجراء بعض 
التحالي��ل التي توض��ح ما إذا كان 

هناك أنيميا وعالجها.
-2االهتم��ام بتن��اول امل��اء بكمية 
الفواك��ه  تن��اول  م��ع  وفي��رة، 
ذات  واألطعم��ة  واخلض��راوات 
العناصر املفيدة والقيمة الغذائية 

العالية.
-3ع��دم التع��رض للش��مس ملدة 
طويل��ة، م��ع ض��رورة اس��تعمال 
كرميات الوقاية من الشمس، التي 
حتت��وي على عام��ل حماية مرتفع 

في أثناء اخلروج بالنهار.
ماس��ك طبيعي لتفتيح منطقة 

حول الفم:
املكونات :

ملعقة كبيرة ترمس مطحون.
ملعق��ة كبي��رة م��ن زي��ت اللوز 

احللو.
الطريقة:

تخل��ط املكون��ات جي��ًدا حت��ى 
تتجانس متاًما، ث��م يوضع املزيج 
عل��ى الوجه ملدة نصف س��اعة، 

ثم يشطف مباء فاتر.
ويدهن كرمي مرطب مناسب لنوع 
بش��رتك ح��ول منطق��ة الفم، 
ويفض��ل أن يكون ك��رمي معالج 
الرفيعة،  للتجاعي��د واخلط��وط 

للحصول على نتيجة مثالية.

اإلسمرار حول الفم.. 
األسباب وطرائق العالج

بيروت - وكاالت:
قال الدكتور هلموت ليدر أستاذ علم 
النف��س بجامعة فيين��ا: "إن جاذبية 
الوجه تعد واحدة من أهم اخلصائص 
الفيزيائي��ة التي ميك��ن أن تؤثر على 
اختيار الشريك.. لذلك، أردنا أن نعرف 
كيف ميكن للموسيقى أن تغير تصور 
هذه امليزة". وأوضح الباحثون امتالك 
املوس��يقى جلان��ب اجتماع��ي قوي، 
يجعل من املرجح أن يكون االستماع 
إليه��ا له تأثير عل��ى كيف نرى وجوه 

اآلخرين وكيف ندرك جاذبيتهم.
 96 عل��ى  الدراس��ة  أجري��ت  وق��د 
مشاركا من اجلنسن، بواقع 64 امرأة 
و32 رج��الً، ومت تقس��يم النس��اء إلى 
مجموعتن؛ اعتم��اداً على ما إذا كن 
ف��ي مرحلة خصبة، أم ال.. وكان لكل 
من الرجال والنس��اء أذواق مماثلة في 
املوسيقى، والتدريب املوسيقي مماثل، 

و احلالة االجتماعية نفسها.
املش��اركن  جميع  ويعرض 

في الدراس��ة ألجزاء من 
مقطوعات موسيقية 
للعاطف��ة  مثي��رة 

بص��ورة مختلف��ة، وبع��د التع��رض 
للموس��يقى، مت ع��رض ص��ور لوجه 
رجال بتعبيرات محايدة على النساء 
املش��اركات ف��ي الدراس��ة، وطل��ب 

منهن تقييم م��دى جاذبية وجوه 
هؤالء الرجال على مقياس من 

سبع نقاط.
وأش��ار الباحث��ون إل��ى أن 
استمعن  اللواتي  النساء 
إل��ى املوس��يقى وج��دن 
مي��الً إلى تقيي��م وجوه 

أنه��ا  عل��ى  الذك��ور 
أكث��ر جاذبي��ة، وكان 
يقولن  أن  األرجح  من 
إنهن سينظرن حتديد 

غرامي��ة  مقابل��ة 
وكانت  معهم، 

النتائ��ج 

إلى حد كبير هي نفس��ها بالنسبة 
جلميع النساء، بغض النظر عن حالة 

اخلصوبة عند هذه النقطة.

سماع المرأة للموسيقى يجعل
 الرجل أكثر جاذبية في عيونها

الرياض - وكاالت:
روت خبيرة التجميل الس��عودية، 
رمي الس��ويدي، تفاصي��ل قصتها 
مع حقن إب��ر الفيلر التي أدت إلى 
لها  ح��دوث مضاعفات صحي��ة 
أس��همت في حدوث تغير جذري 
في مالمح الوجه بنس��بة 100%، 
ما دفعها إلى نشر مأساتها بجرأة 
التواص��ل االجتماعي  عبر مواقع 
لتنبه الفتيات من خطورة اإلقدام 
عل��ى مثل تلك العملي��ات وجتنباً 

لتكرار مأساتها.
وقالت السويدي: »ما زاد عن حده 
انقلب ضده، م��ا حدث معي كان 
هوساً جتميلياً خاطئاً. لقد عانيت 
أملاً نفس��ياً يضاهي ألم اجلس��د 
ج��راء العملي��ات، جني��ت عل��ى 
نفس��ي وأمتنى من الفتيات عدم 

االجنرار وراء الهوس التجميلي«.
»س��تدخلن  الفتي��ات:  وح��ذرت 
تش��دكن  بدوام��ة  أنفس��كن 
للهاوية بنحو أكبر، وهذا ما حدث 

معي«.
الس��ويدي لم ترغب بداية بنشر 

فيديو العالج، لكنها أصرت فيما 
بع��د لتك��ون »عب��رة لغيرها من 
النس��اء«، بهدف توعيتهن وعدم 
الوقوع بخط��أ الرغبة بالتجميل، 
موضح��ة أن جهله��ا بالتجميل 
أدى لطلبه��ا م��ن الطبي��ب الذي 
عالج تشوهات الوجه بحقن مادة 
الفيل��ر مرة أخ��رى، لكن��ه رفض 

وأص��ر على تذوي��ب م��واد الفيلر 
املتراكمة عل��ى الوجه، وفي أثناء 
اجللس��ة، طلب��ت الس��ويدي من 
طبيب التجميل التوقف والقيام 
بتصوير فيديو للمتابعن، عندها 
تعج��ب من الطل��ب، وق��ال لها: 

»بتطلعي بشكلك هذا؟ ». 
وأضافت السويدي: »طبعاً أصررت 
عل��ى التصوير برغ��م األلم، ومن 
ثم نش��رت املقاطع عل��ى مواقع 

التواصل االجتماعي«.
للمنزل  وأضاف��ت: »عند عودت��ي 
أخ��ذت  لك��ن  بالن��دم،  ش��عرت 
عل��ى نفس��ي عهداً بع��دم قراءة 
التعليق��ات الس��لبية، وتقبل��ت 
الوض��ع، وقم��ت بحمل��ة توعية 

للفتيات بنقل التجربة لهن«.
يذك��ر أن الس��ويدي قامت بإجراء 
عمليات جتميل أدت إلى تشوهات 
في الوجه، حيث أجرت 3 عمليات 
فيلر لأن��ف، وحق��ن الفك من 5 
إلى 6 مرات ل��دى 4 أطباء، كذلك 
عملية حق��ن اخلد 6 مرات، وحقن 

حتت العن من 5 إلى 6 مرات.

رمي السويدي

خبيرة تجميل تشرح تجربتها
 المدمرة مع »الفيلر«

دماغ المرأة أكثر نشاطًا من الرجل
بيروت - وكاالت: 

تتجن��ب الكثي��ر من النس��اء 
»تاتو احلواجب« بسبب مظهره 
املبال��غ فيه، لكن ق��د تضطر 
بعضه��نَّ للج��وء إلي��ه ك��ي 
يتخلصن من مشكلة ضعف 
احلواج��ب، لكن ميكن للقرنفل 
أن يساعد في تكثيف احلواجب 
من خالل اس��تعماله السهل 

والبسيط.
ميك��ن  القرنف��ل:  عي��دان 
اس��تعمال القرنفل من خالل 
حتمي��ص ع��ود م��ن القرنف��ل 
ة ال  اجملف��ف على ن��ار عالية ملدَّ
تزي��د عن دقيق��ة حتى يتحوَّل 
لونه إلى األس��ود وتركه جانباً 
ة عش��ر دقائق حت��ى يبرد.  مل��دَّ
سيصبح كعود الكحل وميكن 
وم��لء  بتلوي��ن  اس��تعماله 

الفراغ��ات م��ا ب��ن احلواج��ب 
حت��ى يصبح ش��كلها جميال 

وكثيفاً.
مسحوق القرنفل وزيت اخلروع: 
هذه الوصفة تستعمل يومياً 
كل مس��اء، فهي تساعد في 
حتفيز وتكثيف شعر احلاجبن 
بنح��و ملح��وظ ف��ي أقل من 

أسبوع. 
أحضري بعض عيدان القرنفل 
اطحنيه��ا  ث��م  وحمصيه��ا 
للحص��ول على بودرة القرنفل 
وبعدها أضيف��ي بعض نقاط 
زي��ت اخل��روع للحص��ول على 
خليط ده��ان متجانس، ادهني 
منه يومياً على حاجبيك قبل 
النوم باس��تعمال فرش��اة ما 
سكارا قدمية نظيفة أو فرشاة 

حواجب.

القرنفل لزيادة كثافة حاجبيك 



القاهرة ـ وكاالت:
اختار االرجنتيني هكتور كوبر املدير 
الفني للمنتخ��ب املصري 14 العبا 
محترفا خلوض املباراة ضد الكونغو 
املقررة في 8 تشرين االول املقبل في 
ملعب اجليش ببرج العرب في اجلولة 
اخلامس��ة من التصفيات االفريقية 

املؤهلة الى مونديال 2018.
والالعب��ون ه��م: عص��ام احلض��ري 
وأحم��د  الس��عودي(  )التع��اون 
احملم��دي )اس��تون في��ال اإلجنلي��زي( 
محم��د عبدالش��افى )أهل��ي جدة 
الس��عودي( وك��رمي حاف��ظ )لن��س 
الفرنس��ي( وأحمد حجازي )وس��ت 
بروميتش اإلجنلي��زي( ومحمد النني 
)ارس��نال اإلجنليزي( ووس��ام مرسي 
)ويغان اإلجنلي��زي( ورمضان صبحي 
)ستوك س��يتى االجنليزي( ومحمود 
حس��ن "تريزيغيه" )قاس��م باش��ا 
التركي( ومصطفى فتحي )التعاون 
الس��عودي( ومحم��ود عبداملنع��م 
"كهرب��ا" )احت��اد ج��دة الس��عودي( 
ومحمد ص��الح )ليفربول اإلجنليزي( 
وأحمد حس��ن "كوكا" )س��بورتنغ 
براج��ا البرتغال��ي( وعم��رو جم��ال 
)بيدفيس��ت اجلن��وب أفريق��ي(، في 
الوق��ت الذي مت فيه اس��تبعاد عمر 
جابر العب بازل السويسري بجانب 
تواص��ل غي��اب عم��رو وردة الع��ب 

اتروميتوس اليوناني.
وقال ايه��اب لهيطة املدي��ر االداري 
للمنتخب ان  قائمة الالعبني احملليني 
س��يتم اعالنها يوم 30 ايلول اجلاري 
عقب نهاية مباريات اجلولة الرابعة 
للدوري املمتاز وستضم القائمة 11 

العبا فقط.
كما أعلن احمد ناجى مدرب حراس 
املنتخب انه ال نية لدى اجلهاز الفني 
الس��تبعاد ح��ارس االهلي ش��ريف 
اكرامي بعد الهجمة الشرسة التي 
تعرض له��ا احلارس عقب خطأه مع 
فريقه ف��ي مباراة الترجي في ذهاب 
الدور ربع نهائي لدوري ابطال افريقيا 
مؤكدا ان هيكتور كوبر مستاء من 

الهج��وم ال��ذي تع��رض ل��ه حارس 
املنتخ��ب بعد الهدف الذي س��كن 
ش��باكه باخلطأ.. ويتصدر املنتخب 
املصري مجموعت��ه في التصفيات 
برصي��د 9 نق��اط، يلي��ه املنتخ��ب 
االوغندي ب7 نقاط ثم غانا 5 نقاط 

واخيرا الكونغو بنقطة وحيدة.
وفي حالة خس��ارة أو تعادل أوغندا 
أم��ام غانا ف��ي مباراتهما في نفس 
اجلول��ة ي��وم 7 تش��رين االول ، وفوز 
مصر على الكونغو، يتأهل الفراعنة 
رس��مًيا إل��ى كأس العال��م، للمرة 
األول��ى من��ذ 27 عاًم��ا دون انتظ��ار 
مباراة اجلولة االخيرة من التصفيات 

امام غانا فى كوماسي.

مدريد ـ وكاالت:
بعد ساعات من اإلعالن عن جتديد 
العق��د حت��ى 2022، وإجناز مهمة 
تخط��ي ري��ال سوس��ييداد، ج��اء 
التوقي��ع الفعلي ب��ني رئيس ريال 
مدري��د فلورنتينو بيري��ز ومدافعه 
داني كارفاخال، ضمن خطة النادي 

امللكي للحفاظ على جواهره.
في قاعة الشرف مللعب سانتياغو 
برنابي��و وأمام ك��ؤوس اجملد تلقى 
الالع��ب القميص املطب��وع عليه 
2022 تاريخ نهاي��ة عقده، مؤكداً 
أن��ه ال يس��تطيع أن يك��ون أكثر 
س��عادة مما هو عليه اآلن، "إنه يوم 
مه��م آخ��ر يج��ب أن أتذك��ره في 
حياتي بعد متديد عقدي مع النادي 

الذي يعني لي العالم بأسره".
وفور توقيع��ه العقد حت��دث داني 
للصحفي��ني فق��ال: "لق��د كنت 
محظوظاً بالف��وز في العديد من 
األلقاب مع الن��ادي وأتطلع للفوز 

بها مرة أخرى".. وأضاف: "جميعنا 
لدينا ه��دف واحد هو الفوز باملزيد 
م��ن األلق��اب، لق��د أعطيت كل 
ش��يء له��ذا الن��ادي، وأن��ا فخور 

بذلك".
 وتابع حديثه بشكل واثق: "عندما 
أك��ون على يقني كام��ل أنني أريد 

أن أكون دائماً هنا، ال أس��تمع أبداً 
للع��روض م��ن اخل��ارج، أركز فقظ 
على تقدمي أفضل م��ا لدي، النادي 
ه��و أفض��ل مكافأة ل��ي، ال أتذكر 
بالضبط م��ا هو الش��رط اجلزائي 
لرحيل��ي، لكنه مرتف��ع بحيث ال 

يستطيع أحد أن يأخذني".

باريس ـ وكاالت:
إدينس��ون  األورجوايان��ي  عل��ق 
م��ع  واقعت��ه  عل��ى  كافان��ي، 
الالع��ب البرازيل��ي نيم��ار، ف��ي 
مباراة باريس س��ان جيرمان أمام 
لي��ون الفرنس��ي، والت��ي انتهت 
بفوز الفري��ق العاصمي بهدفني 

نظيفني.
وق��ال كافان��ي ف��ي تصريح��ات 
نقلتها صحيفة »آس« اإلسبانية 
مس��اء أول أم��س »ال أع��رف ملاذا 
يتحدث الناس عن هذه األش��ياء، 

إنها مباراة كرة قدم طبيعية«.
وأضاف »أخبرني أخ��ي أن الناس 
يتحدث��ون ع��ن أن كافان��ي ل��م 
يس��مح لنيمار بتس��ديد ضربة 
مش��كالت  هن��اك  وأن  اجل��زاء، 
بينهم��ا، احلقيق��ة الوحيدة هي 
أنني ليست لدي أي مشكلة مع 

نيمار«.
العاملي��ة  وس��لطت الصحاف��ة 
الضوء على م��ا حدث في املباراة 
بني كافان��ي ونيم��ار، إال أن أوناي 
إمي��ري أكد ي��وم أم��س األول في 

تصريحات��ه عقب املب��اراة أن كل 
شيء حتت السيطرة.

وظهرت ب��وادر أزمة بني البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، وزميله في باريس 
األوروجوايان��ي  جيرم��ان،  س��ان 
إدينسون كافاني، بعد اختالفهما 
أم��ام مالي��ني املش��اهدين، أمس 
األحد، على تس��ديد ضربة جزاء 

حصل عليها الفريق الباريس��ي، 
خالل مباراة ليون.

ووفًق��ا مل��ا ذكرته صحيف��ة »ذا 
صن« البريطانية، نقاًل عن تقارير 
فرنس��ية، فإن مهاجم برشلونة 
متابع��ة  بإلغ��اء  ق��ام  الس��ابق 
كافاني، عبر موقع »إنستجرام«، 

عقب الواقعة.
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لندن ـ وكاالت:

جنح املدرب اإلسباني بيب جوارديوال 
في حتقيق إجن��ازاً تهديفياً تاريخياً 
مع نادي مانشس��تر سيتي عقب 
االنتصار الكاس��ح ال��ذي حققه 
فريقه على حساب مضيفه نادي 
واتف��ورد بسداس��ية نظيفة في 
اجلولة اخلامس��ة من منافس��ات 

الدوري اإلجنليزي.
وبحسب صحيفة »الدايلي ميل« 
البريطانية فان مانشستر سيتي 
حتت قيادة غوارديوال متكن ألول مرة 
من تس��جيل 15 هدف��اً في ثالث 
مباريات م��ع حفاظه على نظافة 
ش��باكه في مختلف املسابقات 
الرس��مية س��واء عل��ى الصعيد 
احملل��ي أو القاري، وه��و األمر الذي 
يؤكد ب��أن الفني اإلس��باني جنح 
الكيمي��اء  عل��ى  احلص��ول  ف��ي 
التكتيكي��ة األنس��ب واألفض��ل 
لفريقه ، والتي بفضلها جنح خط 
هجومه في دك دفاعات املنافسني 
مقاب��ل متك��ن خ��ط دفاع��ه من 

حماية عرينه.
وقبل الفوز على واتفورد بسداسية 
، كان مانشس��تر س��يتي قد دك 
ش��باك نادي ليفربول بخماس��ية 
ف��ي قمة مباري��ات اجلولة الرابعة 
، كما تفوق األربعاء املنصرم على 
ن��ادي فين��ورد روت��ردام الهولندي 
برباعي��ة نظيفة ف��ي افتتاح دور 
اجملموعات من بطولة دوري أبطال 

أوروبا .
و تكشف هذه النتائج اجليدة التي 
حققها »السيتي« ، بأن جوارديوال 
بص��م على اخلي��ارات الت��ي تالئم 
أسلوبه في اللعب بعد التعاقدات 

القوي��ة التي ابرمها ف��ي امليركاتو 
الصيف��ي ، والت��ي كلف��ت خزينة 
الن��ادي نح��و 200 ملي��ون جني��ه 
إس��ترليني ، وهو ما ع��زز خياراته 
التكتيكي��ة وقدم اإلضافة الفنية 
للفري��ق لتفرض عليه املنافس��ة 
بق��وة م��ن اج��ل حص��د الثنائية 
باجلم��ع بني لقب��ي »البرمييرليغ« و 
»الشاميونزليغ« مبا انه ميتلك أقوى 

هجوم وأقوى دفاع حتى اآلن.
كما، أش��اد بيب جواردي��وال، املدير 
الفن��ي لنادي مانشس��تر س��يتي 
اإلجنليزي، مبهاجم فريقه، سيرخيو 
النج��م  بع��د تس��جيل  أغوي��رو، 
أه��داف كاملة  لثالثة  األرجنتيني 
)هاتري��ك( في املب��اراة التي فاز بها 
»الس��يتزن« على ضيف��ه واتفورد 
بسداس��ية كاملة، حلساب اجلولة 

اإلجنليزي  ال��دوري  اخلامس��ة م��ن 
املمتاز لكرة القدم.

وهذه املرة العاش��رة التي يسجل 
فيه��ا أجوي��رو ثالث��ة أه��داف في 
مانشس��تر  م��ع  واح��دة  مب��اراة 
س��يتي، ليرف��ع رصيده إل��ى 175 
هدف��ا، وبف��ارق هدفني ع��ن إيريك 

بروك الهداف التاريخي للنادي.
وس��جل أجويرو س��تة أهداف في 

املس��ابقات  كل  ف��ي  مباري��ات   6
هذا املوس��م، وبات يش��كل ثنائيا 
خطي��را في خط هجوم الس��يتي 
رفق��ة زميل��ه البرازيل��ي جابرييل 

خيسوس.
والغريب ف��ي انتفاضة س��يرخيو 
أجويرو أن مستقبله مع مانشستر 
بع��د  ش��ك  مح��ل  كان  س��يتي 
انضم��ام جابرييل خيس��وس في 

كانون الثاني الع��ام اجلاري، بحيث 
أثيرت تكهنات بخصوص إمكانية 
البرازيل��ي  املهاج��م  يش��ارك  أن 
البال��غ عمره 20 عام��ا، إلى جانب 
األرجنتين��ي في أس��لوب  زميل��ه 
غوارديوال الذي يعتمد على التمرير 

بسالسة.
وق��ال جواردي��وال ف��ي تصريح��ات 
لهيئ��ة اإلذاع��ة البريطاني��ة )بي.
بي.س��ي(: »أرقام أجوي��رو تتحدث 

عن نفسها.. إنه مذهل«.
وأضاف: »أنا س��عيد ج��دا خاصة 
بهدفه الثال��ث ألنه كان ذكيا جدا 
وس��ريعا في املنطقة، وكان لديه 
القدرة عل��ى التفوق على العب أو 
العبني والتس��جيل، أنا سعيد من 
أجله ألنن��ا نحتاج��ه ونحتاج إلى 

أهدافه«.
وتاب��ع: »من امله��م لن��ا أن ينجح 
املهاجمان ) يقصد أجويرو وزمليه 
البرازيلي جابرييل خيس��وس( في 
تس��جيل األه��داف، عندم��ا ج��اء 
جابريي��ل املوس��م املاضي ال ميكن 
أن ننسى أنه خاض 7 أو 8 مباريات 

فقط ألنه أصيب مباشرة«.
وأوضح املدرب اإلسباني: »سجلنا 
عددا قلي��ال من األهداف املوس��م 
املاضي لذا اعتقدنا أنه رمبا ينبغي 
إن��ه مقاتل  مش��اركتهما مع��ا.. 
ويساعدنا بطرق عديدة جدا، ميلك 

قدرة على تسجيل األهداف«.
ويتصدر مانشس��تر سيتي ترتيب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، وقد أظهر 
فعالية هجومية كبيرة بتسجيله 
ل� 15 هدف��ا في 5 مباريات وجناحه 
خالل أس��بوع واحد في الفوز -5 0 
على ليفربول ثم 6 0- أمام واتفرود 
في البرمييرلي��غ و-4 0 على فينورد 

في دوري أبطال أوروبا.

أوجويرو يسجل »هاتريك« للمرة العاشرة

جوارديوال يحقق إنجازًا تأريخيًا: إحراز 15 هدفًا في 3 مباريات بشباك نظيفة

جوارديوال وأوجويرو

جانب من توقيع العقد
كافاني ونيمار حلظة الواقعة

بروكسل ـ وكاالت:
أعل��ن نادي أندرخل��ت البلجيكي ع��ن إقالة مدّربه 
الّسويس��ري روني��ه فيلر، بس��بب س��وء النتائج 
في الفترة األخيرة.. وذك��ر النادي البلجيكي على 
موقع��ه الرس��مي أن اجله��از امل�عاون س��يتولى 
القي��ادة الفنية للفري��ق مؤقتاً، إل��ى حني تعيني 

مدرب جديد.
يذك��ر أن فيلر املقال كان قد أش��رف على أندرخلت 
منذ حزيران عام 2016، وقاده إلى إحراز لقب الدوري، 
وكذلك ال��كأس احمللية املمتازة، إضافة إلى بلوغه 
مع الفريق البلجيكي ربع نهائي الّنسخة املاضية 
من ال��دورّي األوروبي، والتأهل إلى مجموعات دوري 
األبطال / حيث س��قط ف��ي أّول اختبار أمام بايرن 

ميونيخ بثالثّية.

روما ت وكاالت:
تلق��ى ميالن نبأ س��ارا، مبوافقة جنم��ه على متديد 
عقده مع الفريق، خلمس سنوات قادمة حتى عام 

.2022
وقالت ش��بكة »سكاي س��بورتس« اإليطالية إن 
اجتماًع��ا جرى بني إدارة ميالن والالعب اإلس��باني 
سوس��و، خرجت نتائجه إيجابي��ة لكال الطرفني، 
باالتفاق على متديد العق��د.. وأوضحت أن الالعب 
س��وف يحص��ل عل��ى راتب جدي��د يص��ل إلى 3 
ماليني يورو خالية من الضرائب، باإلضافة لبعض 

املكافآت حسب أدائه مع الفريق.
وش��ارك سوس��و مع فريق ميالن هذا املوسم في 
8 مباريات س��جل فيها 3 أهداف، وصنع 4، كما مت 

استدعاؤه للمنتخب اإلسباني للمرة األولى.

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلنت اللجنة املنظمة لكأس العالم لكرة القدم 
لألندي��ة، املق��ررة في اإلم��ارات خالل كان��ون األول 
2017، ع��ن إجراء قرع��ة البطولة ف��ي العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي يوم 9 تشرين األول املقبل.
ومن املقرر أن تكش��ف اللجنة املنظمة األسبوع 
والش��خصيات  احل��دث،  تفاصي��ل  املقب��ل، ع��ن 
الرياضي��ة العاملية التي ستش��ارك في مراس��م 

سحب القرعة.
وجتدر اإلش��ارة إل��ى أنه تأكد حتى اآلن مش��اركة 
أندي��ة ري��ال مدري��د اإلس��باني، وأوكالند س��يتي 
النيوزيلندي، وباتش��وكا املكس��يكي، في بطولة 
العال��م لألندية، إلى جانب اجلزي��رة اإلماراتي، بعد 
تتويجه بط��الً لدوري اخلليج العرب��ي للمحترفني 
املوس��م املاضي.. وتنتظر البطول��ة حتديد أبطال 

أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية.

أندرلخت يعلن 
إقالة مدربه فيلر

نجم ميالن يوافق 
على تمديد عقده

تحديد موعد إجراء 
قرعة مونديال األندية

9:00 مساًء

9:45 مساًء

11:00 مساًء

9:45 مساًء

11:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

بيلباو ـ أتليتكو مدريد

يوفنتوس ـ فيورنتينا

ريال مدريد ـ بيتيس

التسيو ـ نابولي

إشبيلية ـ الس بالماس

أودينيزي ـ تورينو

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

 ريال مدريد يحافظ على جواهره
كارفاخال آخر المجددين

كافاني يعّلق على »واقعة نيمار«

فرحة العبي املنتخب املصري

14 محترفًا في تشكيلة مصر لمواجهة الكونغو

العواصم ـ وكاالت:
يواجه حكام اخلطوط مستقبال 
غي��ر واض��ح، عقب إع��الن احتاد 
العب��ي التن��س احملترف��ني، أن��ه 
ع��ني  لتكنولوجي��ا  س��يلجأ 
الصق��ر، ملراقبة خطوط امللعب، 
األول��ى  النس��خة  ف��ي  وذل��ك 
ملوس��م  اخلتامي��ة  للبطول��ة 
الصاعدين، في ميالنو،  الالعبني 

هذا العام.

وألول م��رة ف��ي بط��والت احت��اد 
س��يكون  احملترف��ني،  الالعب��ني 
احلك��م الرئيس��ي ه��و احلك��م 
امللعب، وس��يتم  الوحي��د ف��ي 
»ع��ني  لتكنولوجي��ا  اللج��وء 
الصق��ر املباش��رة«، لتحديد ما 
إذا كان��ت الضرب��ات س��قطت 
داخل أو خارج امللعب.. وستكون 
الق��رارات نهائي��ة، ول��ن يك��ون 
بوس��ع الالعبني االعتراض على 

أي ق��رار، كما يح��دث في أغلب 
البطوالت التي تلجأ الستخدام 
اإلعادة للقطات تكنولوجيا عني 

الصقر.
وفي حاالت الكرات غير الواضحة، 
سيتم املزج بني تكنولوجيا عني 
املباش��رة، وبني محاكاة  الصقر 
س��تتم على شاشات عرض في 

جنبات امللعب.
وس��يتم حتدي��د خط��أ التمركز 

عند اإلرسال، والذي يتم مراقبته 
بواس��طة احل��كام عن��د اخل��ط 
اخللف��ي، بواس��طة ما يس��مى 
»حكم اإلعادة« الذي س��يراقب 
اإلرس��ال،  الالعبني، عند  اق��دام 

عبر الكاميرات.
وستش��مل البطول��ة اخلتامية 
الصاعدي��ن،  الالعب��ني  ملوس��م 
التي س��تقام في تشرين الثاني 
فيه��ا  وس��يتنافس  املقب��ل، 

أول ثماني��ة العب��ني م��ن حيث 
التصنيف، في س��ن 21 عاما أو 
أقل، مجموعة م��ن التحديثات، 
مبا ف��ي ذل��ك س��اعة للضربات 

واجملموعات القصيرة.
ويثير اللج��وء لتكنولوجيا عني 
الصقر ملراقبة اخلطوط، احتمال 
التخل��ص من احل��كام تدريجيا، 
وهو ما س��ينهي مسألة جتهم 
الالعب��ني ف��ي وجهه��م، إذا ما 

كانت القرارات ضدهم.
وقال جايل ديفيد برادش��و، نائب 
الرئيس التنفيذي إلدارة القواعد 
واملنافس��ات في احت��اد الالعبني 
احملترفني: »س��تكون هذه حلظة 
فارقة في مج��ال التحكيم في 
رياضتنا، رياضيونا يعملون بقوة 
ال تصدق، وهم يستحقون أفضل 
حتكيم ممكن، بأدق القرارات التي 

ميكن أن نوفرها«.

عين الصقر تهدد مستقبل حكام التنس



بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  منتخبن��ا  يلع��ب 
للناش��ئني بكرة القدم حتت 16 
سنة في الس��اعة 4:45 دقيقة 
عص��ر الي��وم االربع��اء بتوقيت 
ف��ي  األول��ى  مبارات��ه  بغ��داد، 
تصفيات آس��يا ضمن اجملموعة 

الرابعة التي تضيفها النيبال.
ومن املق��رر اني لع��ب منتخبنا 
ثان��ي مبارياته بعد غ��ٍد اجلمعة 
ام��ام املنتخ��ب الفلس��طيني، 
ف��ي  ش��وطه  يختت��م  فيم��ا 
التصفيات بلقاء نظيره الهندي 
يوم االحد املقبل، ويتأهل أول كل 
مجموع��ة وافض��ل 5 ثواني من 
اجملموعات العش��ر إلى نهائيات 

آسيا 2018.
ويق��ود املنتخب الوطن��ي لفئة 
الناش��ئني بكرة الق��دم حتت 16 
س��نة، امل��اك التدريب��ي املؤلف 
م��ن عل��ي ه��ادي ومس��اعديه 
أحم��د جمع��ة وش��اكر محمد 
صبار ومدرب حراس املرمى علي 

حس��ني مش��ربت واملدير اإلداري 
علي وهيب.

وضمت قائمة العب��ي منتخبنا 
البطول��ة  ف��ي  للناش��ئني 
حس��ن  محم��د  اآلس��يوية" 
ومحم��د أحم��د ومحم��د رضا 
ومصطفى رميض وعلي كاظم 
واحم��د عب��د اهلل واحم��د اياد 

وعب��د ال��رزاق قاس��م وحس��ن 
سلمان ومرتضى احمد وحسني 
جاسم وحس��ن خليفة وساجد 
عباس ومرتض��ى محمد والكرار 
حيدر وعبد اهلل حسون وحسني 
خالد واحمد عل��ي وصاح غازي 
ومحم��د صادق حس��ن ومحمد 
لؤي وعلي موحان وعلي نعيم".

إعالم الدائرة
ت��رأس املدي��ر الع��ام لدائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات طال��ب جابر 
اجتماع��اً  أم��س،  أول  املوس��وي، 
تنظيمي��اً ض��م مدي��ري األقس��ام 
رؤوف  بس��ام  الرياضي��ة  املوهب��ة   :
و الش��ؤون االداري��ة حام��د حن��ون 
واحملافظات حس��ن حبش واملنشآت 
الرياضي��ة جمال جال، ومس��ؤولي 
الش��عب في الدائرة فضاً عن مدير 
فن��دق بيت الرياضية أزهر علي على 
قاع��ة االجتماع��ات باملركز الوطني 

لكرة الطائرة.
االجتم��اع خصص لبح��ث مفردات 
االداء  تقيي��م  معايي��ر  اس��تمارة 
املؤسس��ي اخلاصة بتحقيق معايير 
اجلودة الشاملة ، فضاً عن مناقشة 
الدائ��رة  ومه��ام  هيكلي��ة  إق��رار 
وخط��وات  وش��عبها  وأقس��امها 
الش��روع بتنفيذ اخلطة اخلمس��ية 
لاعوام املقبلة ، كما جرت مناقشة 
وتداول س��بل تسريع وتفعيل خطة 
العمل للمرحلت��ني احلالية واملقبلة 
في ضوء النجاحات املتحققة لعمل 
الدائ��رة ف��ي امله��ام املوكل��ة اليها 
في منش��آتها الرياضية املنتش��رة 
ف��ي عموم الع��راق. إلى ذل��ك، أناب 
املدي��ر العام لدائرة ش��ؤون االقاليم 
املوس��وي  جابر  واحملافظ��ات، طالب 
مدير قس��م احملافظات والتخطيط، 
حس��ن حب��ش، حلض��ور احتفالي��ة 
الش��باب  وزارة  بطول��ة  افتت��اح 
والرياض��ة لكرة الطائرة النس��وية 
التي تقيمها الوزارة على قاعة املرأة 
العراقية لأللع��اب الرياضية، والتي 
مبش��اركة  منافس��اتها  انطلق��ت 
س��تة ف��رق ه��ي ) مدين��ة الصدر و 

ن��ادي الش��باب و الن��ادي األرمني و 
فريق تربية الكرخ االولى و فريق كرة 
الطائ��رة للبن��ات م��ن وزارة الهجرة 

واملهجرين ( وتستمر أياماً عدة.
من جهة اخ��رى وِفي اط��ار التعاون 
املتواص��ل واملكثف ال��ذي تنتهجه 
دائ��رة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
مع بقي��ة الدوائر في ال��وزارة ، فقد 
ضيفت قاعة االجتماعات في املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
بالك��رة الطائرة ورش��ة تدريبية عن 
تصميم وادارة دراس��ات اس��تطاع 
ال��رأي الع��ام ، والتي اقامته��ا دائرة 
الدراسات وتطوير املاكات والقيادات 
الشبابية باالشتراك مع قسم ادارة 
اجلودة الشاملة والتطوير املؤسسي 
وتس��تمر يوم��ني ، وتتمح��ور ح��ول 
تعريف مفه��وم الرأي العام وانواعه 
جم��ع  ف��ي  املس��تخدمة  واالدوات 
الى  االس��تبانات  وإج��راء  البيان��ات 
تطبيق��ي  اختب��ار  اقام��ة  جان��ب 

للمش��اركني بعد تقس��يمهم الى 
مجموعات.

إلى ذلك، قام وزير الشباب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان برفق��ة املدير 
األقالي��م  ش��ؤون  لدائ��رة  الع��ام 
واحملافظ��ات طالب املوس��وي ،بزيارة 
تفقدية الى ملعب الشعب الدولي 
الذي يشهد أعمال تأهيل أستعداداً 

للموسم الكروي املقبل.
وق��ال املدي��ر الع��ام لدائرة ش��ؤون 
األقاليم واحملافظات طالب املوسوي 
،أن االعمال جارية على قدم وس��اق 
لتأهيل أغلب جزاء امللعب ،الس��يما 
أرضية امللعب التي جترى لها صيانه 
تامة لتعود ال��ى وضعها الطبيعي 
وباالضافة الى مس��اقي هي االخرى 
سيتم تبديلها بالكامل مع كراسي 
املقصور الرئيس��ية س��يتم تغيرها 
بجدي��ده ف��ي ح��ني س��يتم تغي��ر 
ال��وان كل ج��داران امللع��ب داخلية 

واخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط 
الوسط رسمًيا مع العبني جديدين 
هما أش��رف عبد الك��رمي وكرمي دلي 

ملدة موسمني كاملني.
وقال األمني املالي للنادي ومش��رف 
الفري��ق ف��راس بح��ر العل��وم ف��ي 
اإلدارة  إن  صحفي��ة  تصريح��ات 
أكملت تعاقدها بشكل رسمي مع 

الاعبني أش��رف عبد الك��رمي قادًما 
من فري��ق النفط وك��رمي دلي العب 

الطلبة السابق.
تس��عى  اإلدارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
الستقطابات مميزة لتدعيم صفوف 
الفريق وتهيئة أوراق رابحة للمدرب 
الش��اب عادل نعمة، حيث وضعت 
اإلدارة ثقتها ف��ي املدرب خللق فريق 
ش��بابي قادر على املنافس��ة بقوة 

على اللقب.
وأوض��ح أن املفاوض��ات جاري��ة مع 
بع��ض الاعب��ني من أج��ل ضمهم 
لنفط الوس��ط، مضيًفا: »نس��عى 
إلكم��ال التعاق��دات بوق��ت مبكر 
وإتاح��ة الفرص��ة للم��درب واجلهاز 
الفن��ي للبدء ف��ي عملي��ة اإلعداد 
للموس��م املقب��ل ووض��ع النه��ج 

التدريبي الكامل«.

نفط الوسط يضم عبد الكريم ودلي
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»الشبابي« يجدد 
الفوز على األردن

»الكهرباء« يتمسك 
بمالكه التدريبي

المسابقات: التوصيات 
بشأن هبوط الكرخ وأربيل

رحيل النجم السابق 
كاظم وعل

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم الفوز على 
نظي��ره االردني ضمن معس��كره التدريب��ي في عمان 
حتضيرا ملوندي��ال الهند، وفاز الليوث بهدف نظيف في 

املباراة التي اقيمت في ملعب البترا.
وسجل هدف الفوز الاعب عاء عدنان في الدقيقة 80 
من املباراة بتس��ديدة قوية هزت ش��باك حارس املرمى 
عبد اهلل الفاخ��وري..وكان منتخبنا حق��ق الفوز على 
األردن ف��ي اللق��اء األول بنتيجة )2-1(. هذا ويس��تعد 
منتخبنا ملونديال الهند الذي ينطلق يوم 6 تشرين األول 
املقبل، ويلعب منتخبنا فيه ضمن اجملموعة السادسة 

إلى جانب منتخبات املكسيك واجنلترا وتشيلي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متس��كت الهيئة اإلداري��ة للكهرباء بخدم��ات املدرب 
عباس عطي��ة، والذي قاد الفريق املوس��م املاضي بعد 
مرور عدة أدوار، وانتش��له م��ن ذيل الترتيب إلى املناطق 

اآلمنة بعيد عن الهبوط للدرجة األولى.
وق��ال عضو الهيئ��ة اإلدارية للنادي ماج��د حميد، في 
تصريح��ات صحفي��ة »اإلدارة أبدت متس��كها باملدرب 

عباس عطية لقيادة الفريق في املوسم املقبل«.
وأضاف »املدرب سيضع منهاجا لإلعداد، ويحدد موعد 
جتمع الفريق بعد أن تعاقدنا مع مجموعة من الاعبني 
الش��باب«.. وبني أن اإلدارة س��تتفق مع امل��درب عباس 
عطية على تس��مية طاقمه املس��اعد الذي سيعمل 
مبعيته، خال األيام املقبلة، ليشرع الفريق بتحضيراته 

على ملعب النادي في حي األمني.
يش��ار الى ان الطاقم الفني للموس��م املاضي مؤلف 
م��ن عباس عطية وخالد محم��د صبار ومهدي كاظم 

وقصي هاشم وبدر شاكر مدربا حلراس املرمى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نائب رئيس جلنة املس��ابقات في احتاد الكرة، يحيى 
كرمي، إن اللجنة لم ترفع أي توصية بش��ان هبوط ناديي 
أربيل والكرخ للدرجة األولى، فيما كشف أن التراخيص 
اآلس��يوية هي من حتدد عدد األندية املشاركة في دوري 

املوسم املقبل.
وقال يحيى كرمي إن »جلنة املس��ابقات لم ترفع توصية 
للمكت��ب التنفيذي لاحتاد،  بش��أن هبوط ناديي اربيل 
والكرخ من الدوري املمتاز إلى الدرجة األولى«، مبينا أن 
»كل ما يخص الدوري كان مجرد مقترحات ومناقشات«. 
وأضاف أن »اللجنة عقدت ثاثة اجتماعات ومن املؤمل 
ان جتتم��ع خال اليوم��ني املقبلني، بش��أن آلية الدوري 
ونظام��ه واملقترحات املقدمة«، مش��يرا إل��ى أن »األمر 
يعتمد على ورود موافقات االحتاد اآلس��يوي ازاء األندية 
اليت طبق��ت معايير التراخي��ص«.. وتابع كرمي أن »في 
ح��ال حصول االندية على التراخيص فس��يبت بعدها 

بتحديد عدد فرق الدوري للموسم املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توف��ي صباح أم��س النجم الدولي الس��ابق كاظم 
وع��ل، إث��ر م��رض عض��ال.. حي��ث تأث��رت »األحوال 
الصحي��ة للراحل تدهورت كثيرا ف��ي العام احلالي، 
وكان يعاني من امل��رض وتثاقلت حركته كثيرا حتى 

توفي عن عمر ناهز 67 عاما«.
يذك��ر أن الاع��ب الراحل كاظم وعل بدأ مس��يرته 
الرياضي��ة مع املنتخبات العراقية في عام 1975ن إذ 
مثل منتخب الش��باب، فيما متت دعوته للمنتخب 
الوطني ع��ام 1975 م��ن قبل املدرب دان��ي ماكلنن، 
ولم متكنه االصابة من االستمرار ويا مع املنتخبات 
واعت��زل اللعب عام 1976.. للراح��ل املغفرة، والهله 

وذويه الصبر والسلوان.

ــين علي  ــاد ـ حس ــق آب عش
ورحيم الدراجي: 

حق��ق الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي 
للجوجيتس��و عل��ي احمد صباح 
الوس��ام البرونزي في املنافس��ات 
الت��ي اقيمت في وق��ت متاخر من 
مساء امس األول االثنني، فيما ودع 
الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي بالعاب 
الق��وى للقفز بالزانة منتظر فالح 
منافس��ات دورة االلعاب االسيوية 
للص��االت املغلقة، بع��د ان اخفق 
ف��ي اجتياز حاج��ز ال��� 5.20م في 
املنافس��ات النهائي��ة الت��ي جرت 
مس��اء ام��س االثنني ، ومبش��اركة 
ستة العبني فقط، اثنان من تايلند 
ومثلهما م��ن الص��ني والعب من 

اوزباكستان .
وفاز العب املنتخب الوطني للمواي 
ت��اي مصطف��ى رع��د التكريت��ي 
بالضرب��ة القاضي��ة عل��ى الع��ب 
منتخ��ب فيتنام ب��وزن 75 كغم ، 
بينما خس��ر الاعب اكرم مناحي 
لقاءه مع نظيره التايلندي بوزن 67 
كغم، في وقت متأخر من مس��اء 

امس االول.
وتأهل العداء عدن��ان طعيس الى 
النهائي��ات، بع��د ان ج��اء باملرك��ز 
الثاني في املنافسات التي اقيمت 
صب��اح الي��وم ليك��ون قريب��ا من 
الفوز بأحد االوس��مة امللونة كون 
س��تكون  النهائي��ة  املنافس��ات 
قوية بينه وب��ني العدائني من ايران 

والهند .
حم��ودي يتفق��د الوف��د زار رئيس 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
رع��د حم��ودي مق��ر اقام��ة الوفد 

العراقي . والتق��ى حمودي مدربي 
الوطني��ة  املنتخب��ات  والعب��ي 
واملاك��ني االداري والطب��ي للبعثة 
العراقي��ة لل��دورة .. وح��ث رئيس 
ابن��اءه الاعبني  اللجن��ة االوملبية 
على تقدمي صورة مشرقة عن العراق 
وش��عبه عب��ر الس��لوك املفترض 
واالداء الرياض��ي الطم��وح.. وب��ني 
حمودي: ان الاعب يشكل احللقة 

االب��رز ف��ي املنظوم��ة الرياضي��ة. 
مطالبا اجلميع باالهتمام بالاعب 

اكثر من سواه .
وأشار الى ضرورة تسليم الاعبني 
كامل��ة  املالي��ة  مس��تحقاتهم 
وبق��ت مبك��ر، كم��ا اوع��ز بتكرمي 
اولي مباش��ر ق��دره 500 الف دينار 
ل��كل الع��ب يحق��ق وس��اما في 
منافسات الدورة. الفتا الى: ان هذا 

مبثابة احلافز االولي على ان يتسلم 
الاعبون احلاصلون على االوس��مة 
مبالغ تكرميهم املق��ررة على وفق 

الضوابط .
كما التق��ى جميل العبادي، رئيس 
بعث��ة الع��راق ال��ى دورة االلع��اب 
االس��يوية في الصاالت اخلامسة، 
اعض��اء البعث��ة العراقي��ة بع��د 
مراس��م رف��ع عل��م الع��راق ف��ي 

القري��ة االوملبي��ة ف��ي العاصم��ة 
التركمانستانية عشق اباد.

الاعب��ني  اوالده  العب��ادي  وح��ث 
عل��ى تقدمي افضل م��ا لديهم من 
قوة ومه��ارة واداء في منافس��ات 
العابهم. واصفا ذلك بالرد العراقي 
النبي��ل ازاء حلق��ات االرهاب التي 
العراق��ي  الش��عب  تس��تهدف 
دون س��واه.. وب��دا العب��ادي لقاءه 

املنتخب��ات بقراءة س��ورة الفاحتة 
على ارواح ش��هداء حادثة مطعم 
ف��دك مبدين��ة الناصري��ة، مطالبا 
بوس��عهم  م��ا  بب��ذل  الاعب��ني 
واهله��م  ش��عبهم  الس��عاد 
ومتابعيهم.. مش��ددا على ضرورة 
حتلي جميع اعضاء الوفد العراقي 
باخلل��ق الرفيع وعكس صورة براقة 
للمواطن العراق��ي بصفته االعم 

والرياضي منهم بوجه أخص.
وحضر وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان حفل افتتاح دورة 
االلعاب االس��يوية وفن��ون القتال 
للصاالت في عش��ق اب��اد .. وعلى 
هام��ش حض��وره التق��ى عبطان 
الشيخ احمد الفهد رئيس اجمللس 
االوملبي االس��يوي بحضور السيد 
رعد حمودي رئيس اللجنة االوملبية 
واالمني العام حيدر اجلميلي. وكان 
وزير الش��باب والرياض��ة قد وصل 
يوم  التركمانس��تانية  العاصم��ة 

اجلمعة املاضي .
م��ن جان��ب اخ��ر عق��دت اللجنة 
االوملب��ي  للمجل��س  االعامي��ة 
االس��يوي اجتماعا تداوليا  ناقش 
في��ه اب��رز  القضاي��ا الت��ي تخص 
االع��ام الرياضي االس��يوي واالداء 
الصحف��ي املفترض ف��ي الدورات 
والبطوالت القارية االوملبية املقبلة 
.. كم��ا ناقش اجملتمع��ون ما ميكن 
ان تقدم��ه إندونيس��يا للصحفي 
االس��يوي من تسهيات مفترضة 
في دورة االلعاب االسيوية املقبلة.

يشار الى ان الزميل حسام حسن 
الع��راق ف��ي اجتم��اع  كان مث��ل 
للمجل��س  االعامي��ة  اللجن��ة 
االوملبي االس��يوي وه��و الصحفي 
العرب��ي الوحيد ال��ذي مثل العرب 

في هذا االجتماع .

حسام حسن يحضر اجتماعات مجلس »اإلعالم القاري« 

وسام برونزي للجوجيستو في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
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من نزاالت دورة األلعاب اآلسيوي للجوجيستو

لقطة ملنتخب الناشئني
جانب من االجتماع

بغداد ـ قسم اإلعالم:

تواصل ماكات وزارة الشباب والرياضة 
حملة تاهيل وتطوير ملعب الش��عب 
الدولي حسب توجيهات وزير الشباب 
والرياضة عبد احلسني عبطان بضرورة 
تهيئ��ة امللع��ب قبل انطاق املوس��م 

الكروي اجلديد 2018-2017.
وق��ال مدير عام دائرة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات طالب املوسوي ان االعمال 
جارية على قدم وساق من اجل تاهيل 
ملعب الشعب الدولي، ومت رفع احلواجز 
الكونكريتية من امام واجهة امللعب، 

فيما مت 
تش��كيل جلان ملتابعة العمل مع وزارة 
الداخلي��ة ودائرة املرور العامة من اجل 
رف��ع احلواج��ز الكونكريتية وكش��ك 
البي��ع، فضا عن تنس��يق العمل مع 
أمان��ة بغداد م��ن اجل أعادة أكس��اء 
الط��رق املؤدية الى امللع��ب، ومع دائرة 

الكهرباء بخصوص انارة الشوارع.
واضاف املوس��وي ان هناك الكثير من 

فق��رات عم��ل داخل امللع��ب من أجل 
تطوير امللعب وتتضمن صيانة مرافقه 
املتنوعة واالرضي��ة واملنازع واحلمامات 
وصبغ اجلدران من اجل ان يكون جاهزا 

الستقبال املباريات.
من جانبه اوضح مدير ملعب الشعب 
الدولي مهدي عبد الصاحب أن العمل 
مس��تمر منذ أنتهاء ال��دوري العراقي 
ف��ي تأهي��ل وتطوي��ر امللعب حس��ب 
توجيهات وزير الش��باب والرياضة من 
أجل ان يكون امللعب جاهزا للموس��م 

الكروي اجلديد.
حمل��ة  ان  الصاح��ب  عب��د  واض��اف 
تاهيل وتطوير ملعب الشعب الدولي 
ش��هدت رف��ع احلواج��ز الكونكريتية 
للس��ياج اخلارج��ي للملع��ب وايصال 
املي��اه واع��ادة تطوي��ر س��واقي املياه 
وادام��ة غرف من��ازع الاعب��ني، فضا 
عن أنش��اء ماعب ثانوي��ة للتدريبات 
وتطوي��ر البوابات الرئيس��ية للملعب 
وانش��اء كراج خاص لوقوف السيارات 
وغرفة لألستعامات وتنظيف اخلندق 
واملدرج��ات واعم��ال الصب��غ وصيانة 

املولدات الكهربائية.
كما، تدع��و وزارة الش��باب والرياضة، 
احلكوم��ات احمللية ال��ى تاهيل محيط 

وواجهات املاعب واملنشات الرياضية، 
كم��ا ج��اء في ق��رار مجلس ال��وزراء.. 
اي��اء ه��ذه  يت��م  ان  ال��وزارة  وتأم��ل 

املس��الة اهتماما كبيرا، والس��يما ان 
العراق مقبل على رف��ع احلظر الكلي 
ع��ن املاع��ب الرياضية، ونحت��اج الى 

دعم جميع اجلهات الس��اندة الظهار 
ماعبنا بافضل صورة وهي تس��تقبل 
املباري��ات الدولية بحض��ور جماهيرنا 

الرياضية.
من جانب اخر، اقامت دائرة الدراس��ات 
وتطوي��ر املاكات والقيادات الش��بابية 
في وزارة الش��باب والرياضة، أول أمس، 
بالتعاون مع قسم ادارة اجلودة الشاملة 
والتطوير املؤسسي ورشة تدريبية عن 
تصميم وادارة دراسات استطاع الرأي 
العام مبشاركة مسؤولي وممثلي شعب 
اجل��ودة والتخطي��ط في ال��وزارة وعلى 
قاعة املركز الوطني للكرة الطائرة في 

املدينة الشبابية وتستمر ملدة يومني.
قدمت العمال الورش��ة مديرة قس��م 
اجل��ودة يس��رى حمي��د الت��ي اوضحت 
اهمية تطبيق نظ��ام اجلودة في جميع 
مفاصل الوزارة لتجاوز االخطاء وايجاد 

احللول الناجعة لها.
وبني مدير مركز التدريب والتأهيل ماجد 
حام��د ان الورش��ة تع��د ضمن خطط 
دائ��رة الدراس��ات لتعزيز ثقاف��ة اجلودة 
ل��دى املوظفني ومتكينه��م من التعرف 

على كيفية اعداد اس��تمارات القياس 
فيما يخص نظام اجلودة.

محم��د  ه��دى  املهندس��ة  وتناول��ت 
احلاصل��ة عل��ى ش��هادة ) tot ( اعداد 
املدربيني، في محاضرتها، تعريف الرأي 
العام هو الراي الغالب واالعتقاد السائد 
في اجم��اع االراء واالتفاق اجلماعي لدى 
غالبية الش��عب او اجلمهور، فضا عن 
تاثي��ر ال��راي العام في جمي��ع القضايا 
واهميت��ه ف��ي احلل��ول واالس��تبيانات. 
واش��ارت محم��د الى مدى تأثي��ر الراي 
الع��ام وه��و اداة للضغ��ط الش��عبي 
عل��ى احلكوم��ات بتوجي��ه املس��ؤولني 
ال��ى املواضي��ع التي تهم ال��راي العام، 
مبينة اهمية االستبيان ملعرفة وحتقيق 
االهداف املرجوة بوضع اخلطط الكفيلة 
الجناح اي مش��روع قبي��ل االقدام عليه 
وبعده من خال حتديد هدف االستبيان 
ووضع خطة عامة، والتصميم واختيار 
العينة املس��تهدفة م��ن العامة وادارة 
البح��ث وجتهي��زه بالبيان��ات وم��ن ثم 
ع��رض النتائج وحتليله��ا لغرض كتابة 

تقارير البحث.

رفع الكتل الكونكريتية من أمام واجهة الصرح الرياضي

»الشباب والرياضة« تؤهل ملعب الشعب الدولي وتقيم مالعب ثانوية للتدريبات 

تقرير

ملعب الشعب الدولي بال حواجز كونكريتية

»الناشئة« يواجه النيبال اليوم
 في تصفيات آسيا تحت 16 سنة

»شؤون األقاليم والمحافظات« تعقد 
اجتماعًا تنظيميًا لالرتقاء بخطة عملها   



بغداد - عبد العليم البناء: 
حتللت شللعار )معللاً من أجللل السللام .. 
االحترام والسللامة والكرامة(، يسللتعد 
اليونسللكو للسللام املوسيقار  سللفير 
نصير شللمة، وللسللنة السادسللة على 
التوالللي، إلحيللاء يللوم السللام العاملي، 
وذلللك في السللاعة السللابعة والنصف 
من مسللاء يوم اخلميس املقبل، املصادف 
احلادي والعشرين من شللهر أيلول اجلاري 

في املسرح الوطني في بغداد.
 يشللارك بهذا احلفل املوسلليقي الكبير، 
ضيللوف شللمة املميزيللن، الذيللن ميثلون 
نخبللة من أشللهر عازفي املوسلليقى في 
العالم، وهللم كل من: هوفا براين، ودارلي 
جوزيللف الفيجنللي، ورامللون فلوريس من 
الواليات املتحدة االميركية، وخان محمد 
شللريف من باكستان، وشللاهباز حسني 
مللن اململكللة املتحللدة، وماهللر باحلللاج، 
واسماعيل ايدسما، وألكسندر ليجراند، 
وجوليللام تولي من فرنسللا، وجورج بيزيرا 
من البرازيل، ولوجي بيفيرلي من ايطاليا. 

وقال املوسلليقار نصير شمة أنه سيقدم 
فللي احلفللل، مجموعللة مهمة مللن آخر 
مؤلفاته املوسيقية، التي تسعى لتكريس 
لغة السام، واحملبة، والتآخي، والتسامح 
في العراق، السلليما في ظللل االنتصارات 
املتاحقة ضد اإلرهاب الداعشي االسود، 
ونبذ لغللة العنف، والتطرف، والصراعات، 

والنزاعات املسلللحة في بقاع شللتى من 
العالم.

وأكد شمة: يحضر احلفل مساعد األمني 
العام جلامعة الدول العربية األستاذ عبد 
اللطيف بللن عبد الرحمن عبيللد، واملدير 
العام للدراسات االسللتراتيجية مازن بن 
الطاهر شللريف، كما يحضللره عددا من 

كبللار املسللؤولني العراقيللني، والهيئللات 
املثقفللني،  مللن  ونخبللة  الدبلوماسللية، 
ورؤساء منظمات  واإلعاميني،  والفنانني، 

اجملتمع املدني، وغيرهم.
هذا احلفل املوسيقي الكبير يقام برعاية 
اليونسللكو  ومنظمللة  الثقافللة،  وزارة 
التابعللة ملنظمة األمم املتحللدة، وجمعية 
"أهلنا" لدعللم النازحني، وبتمويل ورعاية 
رابطة املصارف اخلاصة العراقية، الشريك 
األساسللي للموسلليقار نصيللر شللمة، 
في العديد من املشللاريع االسللتراتيجية 
اإلنسللانية، السلليما عبر )جمعية أهلنا 
لدعللم النازحللني(، ومبللادرة )ألللق بغداد( 
التي تتضمن محاور عللدة في مقدمتها 
تطوير عشرين ساحة من ساحات بغداد 

املهمة.
اجلدير بالذكر أن ريع هذا احلفل سيذهب 
بالكامللل لرعايللة ودعللم النازحني من 
أهلنللا في شللتى احملافظللات العراقية، 
وتباع تذاكر احلفل في املسللرح الوطني 

ومنافذ أخرى.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

النجمة  لقد اسللتطاعت 
العاملية الشللهيرة أجنلينا 
جولي أن تللوازن بني كونها 
أماً، وصانعة أفام، إضافة 
الللى أعمالها اإلنسللانية، 
وبدت والدة الستة أطفال 
أنيقة جللداً في اخر ظهور 

لها. 
دائمللاً  هوليللوود  جنمللة 
مللا تكللون لطيفللة مللع 
معجبيهللا، فأخذت وقتها 
لهللم،  بالتوقيللع  لتقللوم 
والتحدث معهم بعد شرح 
مشللروعها  حللول  مطول 
 First They" اإلخراجللي 

Killed My Father " فللي 
أكادميية الفنون.

النجم  السابق  زوجها  أما 
الشللهير بللراد بيللت فبدا 
متأنقللاً هو اآلخللر، بعد ان 
خللرج مللن احلللدث مرتدياً 

ثياباً باللون نفسه. 

واملنتجة  املمثلة  ظهرت 
األميركية هياري بورتون 
برفقللة زوجهللا املمثللل 
األميركي وبطل سلسلة 
 the walking“ أفللام 
ديللن  dead”جيفللري 
في صورة خال  مورغان، 
فاعليللات  حضورهمللا 
 EMMY" مهرجللان 
الللذي   "AWARD 2017
أقيم فللي مدينللة لوس 
الواليللات  فللي  أجنلللس 
األميركيللة.  املتحللدة 
وقللد ظهللرت بورتون في 

الصللورة متألقللة علللى 
وما  السللجادة احلمللراء، 
كان ملفتا فللي الصورة 
هو ظهورها للمرة االولى 
ويبللدو عليهللا عامللات 

احلمل.

الشللعبي  الفنللان  أعللرب 
حكيم، عن سعادته بنجاح 
حفلتلله التللي أقيمت في 
برشلللونه اجلمعة املاضية، 
وسط تفاعل اجلمهور معه، 
مجموعة  حكيللم  وغنللى 

متنوعة من أغانيه.
وكشف حكيم أنه يفضل 
طللرح أغانللي منفللردة عن 
األلبللوم، ألن األلبوم أصبح 
ال يحقللق أي نفللع للفنان، 
بل يجلب له الضرر، بسبب 
حتميللل وقرصنللة األغانللي 

عبر اإلنترنت.
وأضللاف حكيم "أن األلبوم 
الكامل لللم يعد يحقق أي 
أرباح ماليللة، مبيًنا أن هذا 

اجتاهه  فللي  السللبب  هللو 
لطللرح أغنيللة منفردة كل 
مللدة، كمللا أكللد أن أغنية 
التللي  وضعللك"  "علللى 
طرحها حققت جناًحا كبيرًا 
من خللال حتقيقها ملايني 
املشللاهدات عبر اليوتيوب. 
واألغنية من كلمات ياسللر 

عام وأحلان تامر حجاب.

انجيلينا جولي

حكيم

هيالري بورتون

أخبــارهــــــــــم

امللصق الدعائي للحفل

نصير شمة يحيي يوم السالم العالمي بحفل موسيقي كبير يوم غٍد الخميس 
للسنة السادسة على التوالي

باريس - رويترز: 
حطم درَّاج بريطاني الرقم القياسللي العاملي املسللجل 
في موسللوعة جينيس، ألسرع درَّاج يطوف حول العالم، 
بعد أن قطع مسافة تزيد على 29 ألف كيلومتر في أقل 

من 80 يوما.
وقاد مارك بومونت، وهو من اسللكتلندا، الدراجة ملدة 18 
ساعة يوميا، وأحرق أكثر من تسعة آالف سعر حراري في 
اليوم، في أثناء عبوره بولندا، وروسيا، ومنغوليا، والصني، 

وأستراليا، والواليات املتحدة.
وقللال بومونللت بعدمللا أمت رحلته حتت قللوس النصر في 
العاصمة الفرنسللية باريللس، إن الرحلللة "تعني فعليا 
قيادة الدراجة وصوال إلللى األفق التالي". وتابع قائا "لم 
أمش تقريبا على قدمي طوال شهرين ونصف الشهر".

وكاد حادث تعرض له في روسلليا في اليوم التاسللع من 
جولته، أن ينهي مغامللرة قال عنها بومونت إنها أخذته 
إلللى "أعمللاق روحيللة" لم يستشللعرها قط مللن قبل. 
وكسرت إحدى أسنان بومونت، وأصيب في مرفقه خال 

احلادث.
وأمت بومونت اجلولة في 78 يوما، و14 سللاعة و40 دقيقة. 
وسللجل الرقم القياسللي السللابق النيوزيلنللدي أندرو 

نيكلسون الذي أمت الرحلة في 123 يوما في عام 2015.

درَّاج بريطاني يحطم 
الرقم القياسي ويطوف 
حول العالم في 78 يومًا

بابل - الصباح الجديد:
أقامللت وحدة املرأة والطفل في البيللت الثقافي البابلي، التابع 
إلللى دائللرة العاقات الثقافيللة العامة، نشللاطا ثقافيا بعنوان 
)قرأت لكم( الهدف منه إطاع اآلخرين على ما قرأه احد ما من 
كتب، ومناقشتها معهم، لغرض تبادل املعلومات بني احلاضرين 

واإلفادة من قراءات كل شخص.
وقد مت عرض كتاب بعنوان )قوة الفكر( للمؤلف إبراهيم الفقي 
من قبل املللدرب الدولي جعفر الدليمي، واهللم املعلومات التي 
تضمنها الكتاب من حيث مصادر الفكر، والفكر يصنع ملفات 
الذاكللرة في العقل، والفكللر يصنع االسللتراتيجيات العقلية، 
إضافللة إلللى إن الفكر يؤثر علللى الذهن، كما بللني تأثير الفكر 
على السلللوك، وأنواع السلوك، وكيفية تأثيرها على شخصية 

اإلنسان من خال ما يفكر به.

الصباح الجديد - وكاالت:
عثللر محققون في جنيف على عشللرات اآلالف مللن اليورو في 
اجملاريللر، بعدمللا مت التخلللص منهم فللي مرحاض أحللد البنوك 

السويسرية.
وبحسللب صحيفللة ذا غارديللان البريطانيللة، فقد ثار تسللاؤل 
بني احملققني بشللأن إذا مللا كانت األموال قللذرة، وأن أمرا ما وراء 

التخلص منها.
واكتشللف احملققللون رزمللا ألوراق نقديللة بقيمللة 500 يللورو، مت 
التخلللص منها في نظام الصرف الصحي لفرع بيك يو بي أس، 
في حللني ظهرت ثاث مجموعات أخرى فللي مراحيض مطاعم 

قريبة.
وأكد االدعاء أن األوراق املالية التي مت العثور عليها تبلغ قيمتها 
اإلجماليللة عشللرات اآلالف من اليللورو. وقال احملققللون إن هذه 
األموال قد تكون جاءت من صندوق ودائع آمن في جنيف، ينتمي 

إلى سيدات إسبانيات.
وقالت صحيفة "تريبيون دي جينيف" إن محامي النسللاء ظهر 
في مركز للشللرطة احمللية، لكنه لم يقدم سللوى أمواال مقابل 

أعمال السباكة في فرع يو بي إس، واملطاعم الثاثة.
وقال مصدر في الصحيفة إن "األضرار بلغت قيمتها عدة آالف 
من الفرنكات السويسرية"، موضحا أن احملامي لم يذكر سبب 

حشو املراحيض بهذه األموال.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبدو خطة الشللركة السللويدية "فولفو" رائدة صناعة 
السلليارات طموحللة للغاية، فهي لم تتخللّل عن حتديد 
مواعيد نهائيللة لتحقيق أهدافها، للوصللول إلى أعلى 

مراحل السامة بسياراتها بحلول عام 2020.
 وأعلنللت فولفو في يوليو من هذا العام، أنها سللتقدم 
أسللطوال من السلليارات الكهربائية بحلللول عام 2019 
لتكون بذلك أول شللركة سلليارات تقليدية تقوم بتلك 
اخلطوة، وهو ما سيجعلها تستحوذ على شريحة كبيرة 
مللن مبيعللات هذا القطاع، قبل أن تشللتعل املنافسللة 

فيه.
وستكون النتيجة مجموعة من املنتجات تشمل سيارة 
كهربائية واحدة في األقل، إضافة إلى الهجينة اخلفيفة 
التي يتللم توجيهها فللي املقام األول بواسللطة محرك 
احتللراق داخلي، ولكن تشللمل أيضللا نظامللا كهربائيا 
متحركا السللتعادة الطاقة من الفرامل، واسللتعمالها 

اإلضافيللة،  الوظائللف  لتشللغيل 
وأخيرا ستكون هناك مجموعة 

من املكونات في الهجينة، 
 XC60" سلليارتها  مثللل 

T8" اجلديدة.

"قرأت لكم" نشاط ثقافي 
لتبادل المعلومات في بابل

محققون سويسريون يعثرون على 
عشرات اآلالف من اليورو في المجارير

"فولفو" تِعد بتقديم السيارات 
الكهربائية بحلول عام 2019

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت املمثلة السورية 
أن  طافللش،  نسللرين 
يشللكل  التمثيللل 
أساسللًيا  ركًنللا 
حياتهللا،  فللي 
الرغم  على 
أنها  مللن 

خاضت غمللار الغنللاء، وتركت بصمة 
خاصة بها في عامله.

 وأوضحللت طافش أن الشللمولية في 
الفن ميكللن أن تعطي بعللض املواهب 
حقهللا، وقيمتهللا، وقللوة حضورهللا. 
وقالللت "أجل قدمت األغنيات اخلاصة، 
لكنني ممثلة محترفة في املقابل، ولن 
اتنازل عللن تلك الصفللة مهما كانت 

االهتمامات األخرى".
وأضافت طافش في تصريحات خاصة 
إلللى أحللد املواقللع التي تعنللى بأخبار 
الفللن والفنانني الللى أن: الفللن إبداع، 
يخللرج مللن اإلنسللان كللي يلتقي مع 
احكام ومشاعر اآلخرين، وبفضل اهلل 
متكنت من حتقيق األهداف في مضمار 
التمثيللل، وايضاً الغنللاء، ولكن هذا ال 

يعني انني تركت طللرف من اجل اخر، 
وهناك توازن بني الطرفني وتركيز على 

عامل التميز قبل أي شيء اخر. 
ونفت طافللش أن تكون قد أعلنت في 
احدى املقابات أو بعللض األخبار، أنها 
سللتعتزل التمثيللل، وحتتللرف الغنللاء 
وقالللت إن األمللر، رمبللا يكللون مجللرد 

استنتاج.

نسرين طافش بعد تجربة الغناء تؤكد: 
التمثيل شيء أساس في حياتي

بغداد - الصباح الجديد:
انطلقللت صباح يللوم األحللد املصادف 
السللابع عشللر من شللهر أيلول اجلاري، 
فعالية دورة الطفولة والسام لتعليم 
فن الرسللم، التي أقامها قسم املرسم 
احلر التابع إلى دائرة الفنون التشكيلية، 

على قاعته في مقر وزارة الثقافة .
ندى احلسللناوي مدير قسم املرسم احلر 
قالت: إن الدورة تستمر أسبوعني، وتبدأ 
في الساعة العاشللرة صباحا، وتنتهي 
عند السللاعة الواحدة ظهراً، يتم فيها 
صقل موهبة الطفل املتدرب، وتعليمه 

طرق وأساليب فن الرسم .
وأضافت احلسللناوي إن هدف الدورة هو 
تنميللة موهبة الطفللل باالعتماد على 
مخيلته، ونسللج عفويته على سطح 
الورقللة بأنامله، وألوانه التللي يختارها 
مللن بنيللات خياللله الواسللع، ومفردات 

الطبيعة، وبيئة الطفل العفوية .
وبينللت مديللرة قسللم املرسللم احلر إن 
املرسللم يجهز املتدرب باجلزء األكبر من 
القرطاسللية، وأدوات الرسم، فضاً عن 

أدوات املتللدرب اخلاصة، وألوانه املتنوعة، 
املائي، واخلشبي، والباستيل، وغيرها .

كما دعت ندى احلسللناوي كل األطفال 
واملواهب للمشللاركة في هللذه الدورة، 

واالستفادة منها لقاء مبلغ رمزي .
يشللار إلى إن الدورة هللي الثالثة ضمن 
اخلطة السنوية لقسم املرسم احلر في 
العطلللة الصيفية، وقبللل بداية العام 

اجلديد.

الصباح الجديد - وكاالت:
في تصرف ينللم عن تضحية بالنفس، 
تقدم العناكب اخململية أجسادها 
مغذيللة  خفيفللة  كوجبللة 

لصغارها ما داموا أحياء. 
ووجد العلماء، وفقا ملوقع 
"ديلي ميل" البريطاني، أن 
صغار العناكب متتص ما 
العنكبوت  أنثللى  بداخل 
العللذراء، وغالبا ما تكون 
عمتهللا، حيللث يسلليل 
جسللدها بنحو طبيعي، 
ونظر البحث الذي يقوده 
جامعللة آرهللوس في ما 
يحدث في مأوى مصنوع 
الكثيللف،  احلريللر  مللن 
تعيللش فيلله العناكب 
اخململية داخل أعشاش 

كبيرة.
"تريللن  وذكللرت 
جامعة  مللن  بيلللد" 
نيو  آرهللوس ملوقللع 

ساينتيست: "العناكب تبدأ حرفيا في 
تغذية األنثى في أثنللاء حياتها، ولكن 
ليللس هناك عدوان واضللح. ويبدو كما 
لو أن اإلناث تدعللو العنكبوت للتغذي 
عليها"، فيما أشللار املوقع إلى أن كل 
واحد من هللذه العناكب يعيش فقط 

ملدة عام، وتتكاثر مرة واحدة فقط.
 ووجللدوا أن جميع العناكللب األنثوية 
بعللد وضللع البيض تقللدم أنفسللها 
كانللت  إذا  النظللر  بغللض  كوجبللة، 
العنكبللوت كانللت خاصة بهللم أم ال، 
وتسمى عملية رعاية ذرية ليسوا من 
نسللل األم بل "التبنللي""، وقالت ترين: 
"كلما مت نسللخ املزيد من اجلينات إلى 
اجليللل املقبل، كلمللا كان ذلك أفضل، 
لذلللك فإن توفير جسللمك كغذاء هو 

حل تطوري معقول".
ويعيللش هللذا النللوع مللن العناكللب 
في كثير مللن األحيان داخللل األراضي 
القاحلة والصحاري، حيث أن التضحية 
بجسللدها في كثير مللن األحيان يوفر 

املزيد من الغذاء للصغار.

فعالية الطفولة والسالم
 في المرسم الحر

أنثى عنكبوت تقدم جسدها 
كوجبة خفيفة لصغارها

بغداد - الصباح الجديد:
املاليللة،  وزارة  أقامللت 
بالتعاون مع وزارة الثقافة 
واآلثللار،  والسللياحة 
للكتاب  معرضللاَ 
عنللوان  حتللت 
بالفكر  )نرتقي 

وبالقللراءة نبنللي احلضللارات( صباح 
يللوم االثنللني املصادف الثامن عشللر 
من شللهر  أيلول، ويستمر لغاية يوم 
األربعاء احلادي والعشرين من الشهر 
نفسلله، وافتتح املعرض وكيل وزارة 

املالية ماهر حماد جوهان.
شللهد املعرض مشللاركة عللدد من 

دوائر وزارة الثقافة منها، دار الثقافة 
والنشر الكردية بل )30( كتابا، تنوعت 
مواضيعهللا ما بني التاريللخ الكردي، 
وكتللب  الكرديللة،  والشللخصيات 
الشللعر، والقصللة، ودائللرة الفنللون 
التشللكيلية، ودار املأمللون للطباعة 
الثقافيللة  الشللؤون  ودار  والنشللر، 

العامة، ودائرة العاقات العامة، ودار 
ثقافللة األطفال، إضافة ملشللاركات 
أخللرى منها، دار ميزوبوتاميا للنشللر 
التابع  العقللاري  والتوزيللع، واملصرف 
لوزارة املاليللة.  وحضر املعرض جمع 
غفيللر مللن املثقفني والقراء وسللط 

تغطية إعامية.

نرتقي بالفكر وبالقراءة نبني الحضارات" معرض لـ"لثقافة" و "المالية" 


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

