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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب , أمس األحد , عن حتريرها 
لسلس��لة جبال اخلانوك��ة وقرية 
النم��ل وقري��ة خل��ف العلي غرب 
نه��ر دجل��ة غربي كرك��وك ، فيما 
أش��ار إعالم احلش��د الشعبي إلى 
الثالث��ة  الصفح��ة  اس��تكمال   ،
من املرحلة األول��ى لعمليات حترير 

احلويجة". 
وق��ال القائد في جه��از مكافحة 
عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الوه��اب الس��اعدي ف��ي حدي��ث 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  خاص لصحيفة 
إن"قوات جه��از مكافحة اإلرهاب 
ح��ررت سلس��لة جب��ال اخلانوكة 
وقري��ة النمل وقري��ة خلف العلي 
غ��رب نهر دجلة ضم��ن الصفحة 
الثالثة من املرحلة األولى لعمليات 

حترير احلويجة . 
وأض��اف ان" الق��وات تتق��دم إلى 
األه��داف املرس��ومة م��ع معاجلة 
والس��يارات  الناس��فة  للعب��وات 
إن"  إل��ى  مش��يرا   ، املفخخ��ة 
الق��وات األمني��ة حريص��ة عل��ى 
العمليات  املواطن��ني خ��الل  أرواح 

العسكرية . 
احلش��د  إع��الم  مديري��ة  وأف��ادت 

الش��عبي، أم��س األح��د ، بتحرير 
ناحي��ة ال��زاب بالكام��ل والق��رى 
اجملاورة لها، مشيرة إلى ، استكمال 
الصفح��ة الثالث��ة م��ن املرحل��ة 

االولى لعمليات حترير احلويجة". 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه، إن "قوات احلش��د الش��عبي 
وقطعات الشرطة االحتادية وفرقة 
ال��رد الس��ريع حررت ناحي��ة الزاب 
بالكامل و القرى اجملاورة لها، ضمن 

عمليات حترير احلويجة". 
ب��دأت  "القطع��ات  أن  وأض��اف 
بعملي��ات تطهيرها من مخلفات 
الصفحة  وتس��تكمل  التنظي��م 
الثالثة من املرحلة األولى لعمليات 

حترير احلويجة". 
م��ن جانب��ه أعل��ن قائ��م مق��ام 
الش��رقاط عل��ي دح��دوح ، أم��س 
األحد ، عن حترير الس��احل األيسر 
لقضاء الشرقاط بالكامل ووصول 
القطعات العسكرية إلى مشارف 

الزاب. 
وقال دح��دوح لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" القطعات العسكرية 
أنه��ت صفح��ة اجلان��ب األيس��ر 
وحررت��ه  الش��رقاط  لقض��اء 

بالكامل". 

وصل��ت  القطع��ات  إن"  وأض��اف 
إلى منطقة ال��زاب باجتاه احلويجة 
وجتري عمليات متشيط في اجلانب 

األيس��ر وعمليات مسح بحثا عن 
عناصر داعش اخملتبئني".

وبني إن" القوات حررت القرى اجملاورة 

لناحي��ة الزاب وش��رعت بعمليات 
تطهيرها م��ن مخلفات التنظيم 
اإلجرامي"، مشيرا إلى"استكمال 

الصفح��ة الثالث��ة م��ن املرحل��ة 
األولى لعمليات حترير احلويجة". 
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تحرير ثلثي مساحة قضاء الحويجة
بعد السيطرة على أيسر الشرقاط بالكامل

بعمليات استهدفت محاصرة "داعش" من ثالثة محاور

قطعات اجليش في احلويجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طل��ب الع��راق، الدع��م الدولي في 
بناء مفاعل نووي ألغراض سلمية، 
بع��د م��رور أكثر م��ن 25 عاما على 
تدمير املفاع��الت التي كان ميلكها 

النظام املباد.
وقال وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري 
ف��ي كلم��ة الع��راق ف��ي اجلمعّية 
العامة لألمم املتحدة الدورة )72( في 
نيويورك يوم األول من أمس السبت 
"يطلُ��ُب العراق م��ن على منبركم 
املوس��وم منب��ر األمم املتح��دة هذا 
ُمس��اَعدة الدول الصديقة النوويَّة 
في بن��اء ُمفاِع��ل ن��ووّي لألغراض 

السلميَّة في العراق".
الطل��ب "إس��تناداً  ان ه��ذا  وب��ني 

إل��ى حق الع��راق في الُوُص��ول إلى 
والُنُهوض  النوويَّ��ة،  التكنولوجي��ا 
الصل��ة  ذات  القطاع��ات  بش��تى 
وف��ق  عل��ى  التكنولوجي��ا  بتل��ك 
األس��س القانونيَّة حل��قِّ الدول في 
االستخدامات السلميَّة املنصوص 
عليه��ا ف��ي ُمعاَهدة عدم انتش��ار 
��ٍة املادَّة  األس��لحة النوويَّ��ة، بخاصَّ
الرابع��ة التي أش��ارت إل��ى احلقوق 
غي��ر القابلة للتصرُّف جلميع الدول 
األط��راف ف��ي املُعاَه��دة ف��ي إمناء 
بح��ث، وإنتاج، واس��تخدام الطاقة 
النوويَّة لألغراض السلميَّة من دون 
ما بالنسبة للدول  أيِّ متييز، والس��يَّ

النامية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س اجلمهورية فؤاد معصوم 
على لزوم التمسك باحلوار والتفاهم 

حلل جميع املشكالت.
وذكر بيان رئاس��ي تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه ان" رئي��س 
اجلمهوري��ة فؤاد معصوم اس��تقبل 
ف��ي قص��ر الس��الم ببغ��داد صباح 
اليوم األحد سفير جمهورية الصني 
الش��عبية ل��دى الع��راق تش��ن وي 

تشينغ".
وأك��د معصوم خ��الل اللق��اء الذي 
تناول العالق��ات الثنائية والتطورات 

أهمي��ة   "، والدولي��ة  االقليمي��ة 
العالق��ات التي تربط العراق والصني 
وض��رورة توس��يع آفاق التع��اون بني 
ش��تى  ف��ي  الصديق��ني  البلدي��ن 
اجمل��االت". كما ش��دد أيض��ا على " 
والتفاهم  باحل��وار  التمس��ك  ل��زوم 
حلل جمي��ع املش��كالت في اش��ارة 
الى موضوع االس��تفتاء ف��ي اقليم 

كردستان وانعكاساته".
وأش��اد ب��� " املوق��ف الصين��ي في 
مساندة الشعب العراقي في حربه 

التي يخوضها ضد االرهاب".
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متابعة الصباح الجديد:
اب��دت وزارة اخلارجية القطرية، امس 
األحد، اس��تعداها لدعم العراق في 
اس��تعادة دوره العرب��ي واإلقليم��ي 
وإعادة وحدة أبنائه وإعمار مناطقه 

املتضررة.
وق��ال وزير اخلارجية القطري، محمد 
بن عب��د الرحمن آل ثاني، بحس��ب 
وكالة األنباء الرسمية القطرية، ان 
ب��الده "تتطلع للعم��ل مع اجملموعة 
الدولية لدعم العراق، وتعزيز السلم 

واألمن الدوليني".
واضاف، أن "وجود داعش في العراق، 

واجلرائ��م املرّوعة الت��ي ارتكبها في 
هذا البلد الش��قيق ش��كل تهديداً 
الس��تقرار الع��راق وألم��ن املنطقة 
والعال��م". وتاب��ع أن "جرائم داعش 
دفعت موجات كبي��رة من النازحني 
والالجئني م��ن دول املنطقة للهرب 
وت��رك مس��اكنهم ومناطقهم من 

أجل احلفاظ على حياتهم".
وأك��د آل ثان��ي أن "توّح��د اجملتم��ع 
العام��ل  كان  وتضامن��ه  الدول��ي 
احلاسم في إحلاق الهزمية باإلرهابيني 

على مختلف الصعد".
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معصوم يشدد على التمسك بالحوار 
والتفاهم لحل جميع المشكالت

قطر تعلن استعدادها لدعم العراق 
في إعمار المناطق المتضررة

العراق يطلب دعمًا دوليًا
إلنشاء مفاعل نووي

"التغيير" تدعو بارزاني إلى استثمار
 الفرصة األخيرة وتحذر من المجهول

"الزراعة" تتخذ سلسلة إجراءات
لمكافحة التصحر المستفحلة في العراق 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  الوالي��ات  ح��ذرت 
االميركية، أمس االحد، رعاياها 
ف��ي الع��راق م��ن اضطراب��ات 
محتملة أثناء االس��تفتاء على 

استقالل كردستان العراق .
وذكرت وكالة سكاي نيوز نقال 
ع��ن الس��فارة االميركي��ة في 
الع��راق بانه��ا "وجه��ت حتذيرا 
للرعايا االمريكيني املقيمني في 
العراق من اضطرابات محتملة 

عل��ى  االس��تفتاء  أثن��اء  ف��ي 
استقالل كردستان العراق".

ويأت��ي التحذير بعدم��ا أعلنت 
األربعاء  اخلارجي��ة األميركي��ة، 
املاض��ي، "معارضتها بش��دة" 
وحث��ت  املق��رر،  لالس��تفتاء 
العراقيني على  األكراد  الزعماء 
الدخ��ول ف��ي مفاوض��ات م��ع 
احلكوم��ة العراقي��ة ب��دال من 

ذلك.
ويعتزم إقليم كردس��تان إجراء 

استفتاء على "استقالله" عن 
العراق ي��وم 2017/9/25 )اليوم( 
عل��ى الرغ��م من حتذي��ر بغداد 
ب��أن ذلك مثل "اللع��ب بالنار"، 
وإع��الن الوالي��ات املتح��دة أنه 
ميك��ن أن يق��وض القت��ال ضد 

مقاتلي تنظيم داعش.
وفي السياق ذاته، أبدى مجلس 
معارضت��ه  الدول��ي  األم��ن 
لالس��تفتاء، محذرا من أن هذه 
اخلط��وة األحادي��ة من ش��أنها 

تزع��زع االس��تقرار ومجددا  أن 
الع��راق  ب�"س��يادة  متس��كه 

ووحدته وسالمة أراضيه".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه 
ال�15 أع��رب مجلس األمن عن 
"قلقه ازاء التأثي��رات املزعزعة 
لالس��تقرار الت��ي ق��د تنج��م 
ع��ن مش��روع حكوم��ة إقليم 
اس��تفتاء  إج��راء  كردس��تان 
بصورة أحادية اجلانب األس��بوع 

املقبل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن اجمللس االعل��ى لالمن القومي 
االيراني، أمس االح��د، ايقاف جميع 
مط��اري  نح��و  اجلوي��ة  الرح��الت 
ووق��ف عبور  واربي��ل  الس��ليمانية 
اقلي��م  م��ن  القادم��ة  الطائ��رات 
كردس��تان عب��ر االج��واء االيراني��ة، 
مش��يرا الى أن الق��رار جاء بناء على 

طلب احلكومة العراقية.
وقال املتحدث بإس��م اجمللس كيوان 
خس��روي في تصري��ح نقلته وكالة 
"تسنيم" االيرانية لألنباء، إن "اجمللس 

االعلى لالمن القومي االيراني عقد، 
صباح اليوم، اجتماعا لدراسة طلب 
احلكومة املركزية حول اغالق احلدود 

االيرانية مع االقليم". 
واض��اف أنه "نظ��را الى ع��دم جناح 
املس��اعي السياس��ية اخليرة اليران 
اقلي��م  ف��ي  املس��ؤولني  واص��رار 
اج��راء  عل��ى  الع��راق  كردس��تان 
االس��تفتاء فق��د مت اغ��الق احل��دود 
اجلوي��ة االيرانية ام��ام الرحالت التي 
تنطلق من اقليم كردس��تان العراق 
وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب احلكومة 

العراقية في بغداد".
وأوض��ح، أنه "بناء عل��ى ذلك القرار، 
قد توقف��ت جميع الرحالت االيرانية 
نحو مطارات اقليم كردستان العراق 
ايض��اً"، مبين��ا ان "الق��رار يتضمن 
اجلوي��ة  الرح��الت  "إيق��اف جمي��ع 
نح��و مط��اري الس��ليمانية واربيل 
ووق��ف عبور الطائ��رات القادمة من 
اقليم كردس��تان العراق عبر االجواء 

االيرانية".
ون��وه خس��روي ال��ى ان "الق��رارات 
املتس��رعة لبع��ض املس��ؤولني في 

اقلي��م كردس��تان العراق س��تقيد 
ق��درة التأثير واحلوار البناء للكرد في 
سيادة العراق وستجعل امن االكراد 
والع��راق واملنطق��ة يواج��ه حتديات 

جدية ايضاً". 
ق��د  اإليراني��ة  احلكوم��ة  وكان��ت 
جددت، فلي األول من أمس الس��بت 
)23 ايل��ول 2017(، دعمها لس��يادة 
العراق ووح��دة أراضيه، ومعارضتها 
إج��راء اس��تفتاء إقليم كردس��تان 
املقرر اج��راؤه غدا االثن��ني )اخلامس 

والعشرين من أيلول احلالي(.

واشنطن تحّذر رعاياها في العراق من
احتمال اندالع اضطرابات خالل استفتاء كردستان

إيران تغلق حدودها الجوية مع
إقليم كردستان بطلب من بغداد

بغداد - وعد الشمري:
أكد مجل��س محافظة االنبار، 
أم��س األحد، أن الفتح الكامل 
ملنف��ذ طريبي��ل احل��دودي مع 
متزامناً  االردني سيأتي  اجلانب 
م��ع انته��اء ترمي��م س��يطرة 
بغداد،  الرابطة م��ع  الصق��ور 
الفتة إلى أن الش��ركة املنفذة 
قد ح��ددت م��دة ش��هر الجناز 
املش��روع، فيم��ا اش��ارت إل��ى 
وجود انتشار امني كثيف على 
الطريق الدول��ي لتأمني قوافل 

املسافرين والبضائع.
اللجنة االمنية  رئي��س  ويقول 
ف��ي مجل��س احملافظ��ة نعيم 
الكعود في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "احلركة في منفذ 
طريبيل احلدودي مس��تمرة مع 
اجلان��ب األردن��ي لكن ليس��ت 

بنحو كامل".

"دخ��ول  أن  الكع��ود  واض��اف 
وخروج الشاحنات وصل حالياً 
بح��دود %75، وان النس��بة في 

تصاعد مستمر وهناك تسريع 
في االجراءات سواء من اجلانب 

العراقي أو االردني".

وأش��ار إل��ى ان "ع��ودة احلي��اة 
بنحو كامل إلى املنفذ احلدودي 
مرتبط بانتهاء مشروع توسيع 

س��يطرة الصقور الرابطة بني 
بغداد واالنبار".

ولف��ت الكعود إلى ان "عملية 
أم��س  من��ذ  ب��دأت  التأهي��ل 
بنح��و فعل��ي، وم��ن املؤمل أن 
تص��ل املناف��ذ الداخل��ة إل��ى 
العاصمة إلى 7 خطوط، واحد 
للطلب��ة،  وآخ��ر  للموظف��ني 
البقي��ة  تخصي��ص  أن  عل��ى 
إل��ى املواطن��ني، عل��ى أن يتم 
باجتاه  للخ��روج  منفذين  وضع 

االنبار".
وأوض��ح ان "الش��ركة املنفذة 
س��قفاً  وضع��ت  للمش��روع 
مدت��ه ش��هر كام��ل،  زمني��اً 
ايجابياً  انتهائه سيؤثر  ومبجرد 
عل��ى منفذ طريبي��ل وبالتالي 
ستكون احلركة عليه بشكلها 

الطبيعي وبنسبة 100%".
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الشركة المنفذة : إنجاز المشروع خالل شهر

مجلس األنبار يؤكد افتتاح منفذ طريبيل
بالكامل بعد توسيع سيطرة الصقور

متابعة

العدل تعلن تنفيذ اإلعدام بحق 42 مدانًا بـ"اإلرهاب"

وكاالت ـ الصباح الجديد:
برملانية  انتخابات  أملانيا  ش��هدت 
أم��س األح��د، س��يترتب عليه��ا 
تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب 
مستش��ارٍ جديٍد وس��ط حتديات 
إقليمي��ة وعاملية، حيث س��يدلي 
نحو 50 ملي��ون أملاني بأصواتهم، 

بحسب استطالعات الرأي.
املرش��حة  الصغي��رة  واألح��زاب 
للف��وز ودخول البرمل��ان هي احلزب 

الدميقراطي احلر، ويتوقع حصوله 
األدن��ى  احل��د  فيم��ا   ،10% عل��ى 
لدخ��ول البرمل��ان )البوندس��تاج( 
%5 من األصوات، واحلزب اليميني 
ألملاني��ا(،  )البدي��ل  الش��عبوي 
واملتوق��ع حصوله عل��ى أكثر من 
%10، م��ا يعن��ي أن فرصة اليمني 
الش��عبوي كبيرة للمشاركة في 
دورة البرملان ال���19، وألول مرة في 

تاريخ أملانيا منذ عام 1949.

وتتوقع اس��تطالعات ال��رأي، فوز 
املستشارة األملانية أنغيال ميركل 
الدميقراطي  املس��يحي  وحزبه��ا 
ال��ذي يش��كل ائتالفا م��ع احلزب 
االجتماعي املس��يحي في إقليم 
بفاري��ا. يأت��ي بع��د ذل��ك احل��زب 
ال��ذي  الدميقراط��ي  االش��تراكي 
يق��وده مارت��ن ش��ولتز ويناف��س 

ميركل على مقعد املستشارية.
تفصيالت ص6

ألمانيا تنتخب برلمانًا جديدًا
وتوقعات بفوز ميركل

افتتاح منفذ طريبيل

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئيس مجل��س ال��وزراء حيدر 
الش��عب  ال��ى  كلم��ة  العب��ادي، 
العراقي حول اس��تفتاء كردس��تان 
املق��رر اج��راءه الي��وم ، اته��م فيها 
املس��ؤولني ف��ي إقلي��م كردس��تان 
بالس��عي القامة دولة عنصرية من 

دون حساب للعواقب. 
واستهل العبادي كلمته قائالً "في 
هذه اللحظات التي يبذل فيها ابناء 
ودماءهم  ارواحهم  الغي��ارى  العراق 
الزكي��ة دفاع��ا ع��ن ارض الرافدين 

ووحدة البالد".
وأضاف " وفي ايام اشتداد احلرب على 

االره��اب ومع اقت��راب حتقيق النصر 
النهائ��ي على الدواع��ش في غربي 
االنب��ار واحلويج��ة وغرب��ي كركوك 
وكل مكان  ، تتعرض خارطة العراق 
حملاولة تقسيم من من شأنها متزيق 
وح��دة الع��راق والتفري��ق ب��ني ابناء 
الوط��ن الواحد على اس��اس قومي 

وعرق��ي وتعريضه��م جميعا خملاطر 
اليعل��م اال اهلل مداه��ا وعواقبه��ا 

الوخيمة" .
وأوض��ح العبادي "ف��ي الوقت الذي 
لص��د  ومقاتل��نَي  ش��عباً  توّحدن��ا 
نفاج��أ  اجملرم��ة  داع��ش  عصاب��ة 
بدعوات التفرق��ة والعودة الى عهد 

الظالم والتس��لط والدكتاتورية وان 
قواتِنا الغيورة حررت تكريت واالنبار 
واملوص��ل وابعدت اخلطر ع��ن اربيل 
ومدن الشمال العزيزة ، وهذا واجب 
اديناه وس��نؤديه دفاعا عن كل شبر 

من ارض العراق الغالية" .
وزاد بالق��ول "نؤك��د الي��وم اننا لن 

نتخل��ى ع��ن مواطنينا الك��رد وقد 
الطائفية  الدول��ة  ونرف��ض  رفضنا 
والدولة العنصرية ، وسيبقى العراق 
لكل العراقيني ولن نسمح ان يكون 
ملكا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما 

يشاء ودون حساب للعواقب" .
تتمة ص3

العبادي يتهم المسؤولين الكرد بالسعي إلقامة دولة عنصرية من دون حساب العواقب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة العدل، أمس األحد، 
تنفي��ذ حك��م اإلع��دام بحق 42 

مداناً ب�"اإلرهاب".
وقالت ال��وزارة في بيان مقتضب 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، "مت تنفي��ذ حك��م اإلعدام 
بح��ق 42 إرهابي��ا، بع��د ص��دور 
اخلاص��ة  اجلمهوري��ة  املراس��يم 

بهم".

أعلن��ت،  الع��دل  وزارة  وكان��ت 
اخلميس )6 متوز 2017(، عن تنفيذ 
14 حك��م إع��دام خ��الل ش��هر 
حزي��ران املاض��ي، داعيًة رئاس��ة 
اجلمهورية إلى استكمال التوقيع 
على مراس��يم اإلعدام املرس��لة 
من مجل��س القضاء األعلى بعد 

اكتسابها الدرجة القطعية.
يذك��ر ان العش��رات م��ن ابن��اء 
محافظ��ة ذي ق��ار، خرج��وا في 

وق��ت س��ابق، بتظاه��رة غاضبة 
ام��ام س��جن الناصري��ة املركزي 
اح��كام  بتنفي��ذ  للمطالب��ة 

االعدام. 
وانطلق العش��رات بحافالت من 
ام��ام مرق��د خطوة االم��ام علي 
عليه الس��الم مبنطقة املنصورة 
الناصرية مركز محافظة  وسط 
ذي ق��ار جتاه س��جن احل��وت غرب 

املدينة.



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيم��ا يتوقع ان يكون االقبال قويا في 
محافظ��ة اربيل ودهوك وضعيفا في 
محافظ��ات الس��ليمانية وحلبج��ة 
وكرك��وك عل��ى االس��تفتاء، يتوجه 
املواطنون في اقليم كردس��تان اليوم 
االثنني ال��ى مراك��ز االقت��راع لالدالء 
برأيهم في االستفتاء على استقالل 
اقلي��م كردس��تان، ش��هدت جبهة 
نع��م التي تضم احل��زب الدميقراطي 
واالحتاد  الوطني  واالحتاد  الكردستاني 
االسالمي تصدعا جديدا، حيث اعلن 
مكتب التنظيم ف��ي االحتاد الوطني 
وممثلي كركوك في املكتب السياسي 
القي��ادي رفضه��م اج��راء  واجملل��س 
االس��تفتاء في كركوك واملش��اركة 
فيه، محذرين من ان اجراء االستفتاء 
في كركوك واملناط��ق املتنازع عليها 

سيؤدي الى خسارتها الى االبد.
وبينما اخفقت اجتماعات اللحظات 
االخي��رة م��ن ثن��ي رئي��س االقلي��م 
مس��عود بارزان��ي ع��ن التخل��ي عن 
اص��راره على اج��راء االس��تفتاء، دعا 
مس��ؤول الهيئة العاملة في املكتب 
السياسي لالحتاد الوطني مال بختيار 
الى قبول البدائل والضمانات الدولية 
وارجاء االستفتاء، والبدء بحوار جديد 

مع بغداد.  
وف��ي تط��ور آخ��ر الفت أص��در الهور 
ش��يخ جنك��ي رئيس جه��از احلماية 
واملعلوم��ات بيان��اً ح��ذر خالل��ه من 
تطورات الوضع السياسي في إقليم 
كردس��تان واخملاطر التي يتعرض لها 
إقليم كردستان في ظل إصرار قيادة 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
بزعامة مس��عود بارزاني، على املضي 
في عملية اإلس��تفتاء املزمع إجراؤه 
اليوم االثن��ني برغم الرف��ض الدولي 

لنتائج هذا اإلستفتاء.
احلماي��ة  جه��از  رئي��س  واض��اف 
واملعلومات في بيان صادر عن مكتبه 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  االعالم��ي 
لتوظي��ف  يس��عى  الكردس��تاني 
االس��تفتاء ملصلحت��ه، ويحاول حتت 
غط��اء الدفاع ع��ن )حق اإلس��تفتاء 
الى  التهجم واإلساءة  واإلس��تقالل( 
أف��راد الش��عب الكردس��تاني، والى 
الكردس��تانية  السياس��ية  الق��وى 
وتوجيه اإلتهامات الباطلة بحقهم، 
اإلعالمي��ة  الهجم��ات  تل��ك  وآخ��ر 
الش��عواء املنس��قة واخملط��ط له��ا 

احلقائ��ق،  إخف��اء  بقص��د  مس��بقا 
إس��تهدف لألس��ف قي��ادات وكوادر 
اإلحتاد الوطني وطال حتى جنل األمني 
الع��ام لإلحتاد الوطن��ي ورئيس جهاز 
املعلوم��ات واحلماية، والذي هو عضو 
ف��ي وكال��ة أم��ن إقليم كردس��تان، 
وجتاوزت تل��ك احلمل��ة البغيضة من 
قبل احل��زب الدميقراط��ي على هؤالء 
القادة والكوادر حدود األدب بتش��ويه 
الباطلة  اإلتهامات  سمعتهم وكيل 
ضده��م. ويضي��ف »نح��ن نعلم بأن 
ه��ذه احلمل��ة الت��ي يقوده��ا جه��از 
)الباراس��ن( )االس��تخبارات( التاب��ع 
حلزب بارزاني بالتعاون مع مؤسسة ) 
باس( اإلعالمية ومرتزقتها، هدفها هو 
جر اإلحتاد الوطني الكردس��تاني الى 
أتون ح��رب داخلية مقيت��ة، من أجل 
ترجيح كف��ة احلزب الدميقراطي على 
الساحة السياسية وهي تهدف الى 
كذلك الى سلب إرادة اإلحتاد الوطني 
كي ال يبقى أمام مس��رور ومس��عود 
البارزان��ي م��ن يخال��ف مغامراتهم 

الفردية واملصلحية.
وتابع »ال ش��ك أن جميع أبناء شعبنا 
جه��از  رئي��س  الس��يد  ب��أن  يعل��م 
املعلومات ومعه قيادات قوة مكافحة 
اإلرهاب وأبطالها وبيش��مركة اإلحتاد 

الوطني كانوا دوما في سوح النضال 
األع��داء  كل  مبواجه��ة  واملقاوم��ة 
وكردس��تاننا  بش��عبنا  املتربص��ني 
وبكرك��وك، ويل��م أيض��ا باملغامرات 
الطائش��ة والهزائم املنكرة لآلخرين 
في مخمور وشنكال مبواجهة داعش، 
فالكل بات يعرف من هي القوة التي 
تتصدى لتهديدات اإلرهاب، ومن يفر 
من ساحة املعركة وينهزم تاركا وراءه 

آالف البيشمركة ملصيرهم«.
ويقول الهور ش��يخ جنك��ي وهو ابن 
االخ االكب��ر للرئيس ج��الل طالباني 
ولتعاظ��م  املنطل��ق  ه��ذا  »وم��ن 
التهدي��دات اخلطي��رة الت��ي تواج��ه 
كركوك وهويتها الكردستانية، فقد 
توج��ه الس��يد الهور ش��يخ جنكي 
على رأس قوة كبيرة من قوات اجلهاز 
ومكافحة اإلرهاب الى مدينة كركوك 
للتصدي ألية محاوالت أو مخططات 
خبيثة تس��تهدف احملافظ��ة أو حتاول 
أن تخل��ق فيها فتن��ة وفوضى وإراقة 
الدم��اء وخل��ق األزمات فيه��ا بهدف 
الكردس��تانية  هويته��ا  مص��ادرة 

والتخلي عنها.
بدوره��ا قالت عضو مجل��س النواب 
الوطن��ي  االحت��اد  ف��ي  القيادي��ة 
الكردس��تاني آال طالبان��ي ان حزبها 

بخط��ر  ش��عوره  منطل��ق  وم��ن 
يه��دد حي��اة املواطنني، ارت��أى تأجيل 
االس��تفتاء املزمع اجراؤه في كركوك 

االثنني.
واضاف��ت طالباني في بيان مخاطبة 
اهال��ي كرك��وك ودوز خورمات��و، إنه 
»احسس��نا بأن هناك خطر عليكم 
عدي��دة  تضحي��ات  قدم��ت  وانت��م 
ف��ي ق��وات البيش��مركة ودافعت��م 
ع��ن كردس��تان لذلك ارتأين��ا تأجيل 

االستفتاء«.
واضاف��ت: »وفي ح��ال أي تطور امني 
او سياس��ي نحن في االحتاد الوطني 
الكردستاني مس��تعدون للدفاع عن 
هذه املناطق ونحن سنكون في خط 

املواجهة«.
وكان مكتب التنظيم لالحتاد الوطني 
ق��د اص��در اول ام��س الس��بت بياناً 
خاطب في��ه جماهير االحتاد، مضيفاً 
إنه »بعد ان درسنا دراسة مستفيضة 
ملوضوعة االس��تفتاء وما ينتج عنها 
من مخاطر حتيط بكردستان ونتيجة 
للرف��ض احملل��ي واالقليم��ي والدولي 
وتقدمي عدد من املقترحات دولية منها 
والبريطانية،  واالميركي��ة  فرنس��ية 
ندعو الى تأجيل االس��تفتاء النه غير 
مناس��ب في الوقت احلال��ي والقبول 

باحد املقترح��ات املقدمة من اجملتمع 
الدولي«.

م��ن جانبه��ا دع��ت حرك��ة التغيير 
رئي��س اقلي��م كردس��تان املنتهي��ة 
واليته مس��عود بارزاني الى استثمار 
الفرص��ة االخي��رة والقب��ول بتأجيل 

االستفتاء.
وقال املتحدث باس��م احلركة شورش 
حاج��ي إن ماج��رى من رف��ض داخل 
االس��تفتاء  الوطني الج��راء  االحت��اد 
يعب��ر ع��ن ادراكه��م مل��دى خطورة 
املوقف وتأثيراته على كردس��تان في 
الوقت احلالي«، داعي��ا رئيس االقليم 
املنتهية واليته مس��عود بارزاني الى 
»إس��تثمار الفرصة والقبول بتأجيل 

االستفتاء«.
وأضاف، أن »بارزاني مازال ُمصراً على 
إجراء االستفتاء، ما سيعني الذهاب 
مبصير الش��عب الك��ردي إلى اجملهول 
واخملاطر االقتصادية للش��عب املنهار 
واملنه��ك نفس��ياً بس��بب الظ��روف 

احلالية«.
وتابع حاجي، أن »األجدر بقيادة االحتاد 
الوطن��ي كان أن تتخ��ذ ه��ذا املوقف 
منذ زم��ن طويل«، مبين��ا أن »حركة 
التغيير اتخذت ذل��ك القرار، إلدراكنا 
بُكردس��تان،  التي س��تلحق  باخملاطر 

ولعدم دس��توريته بس��بب إقراره من 
رئيس االقليم املنتهية واليته«.

بدورها حذرت الواليات املتحدة رعاياها 
ف��ي الع��راق م��ن مغبة االس��تفتاء 
املزمع اج��راؤه في اقليم كردس��تان، 
داعية الى تعزيز امنهم الش��خصي 
في اثناء تواجدهم وعملهم و خاصة 

في املناطق املتنازع عليها.
موقع الس��فارة االميركية فى بغداد 
نش��ر بياناً حصلت الصب��اح اجلديد 
عل��ى نس��خة من��ه ح��ذرت رعاياها 
املواطن��ني االميركي��ني ف��ى الع��راق 
م��ن اضطرابات  محتمل��ة اذا قامت 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان باج��راء 

استفتاء يوم 25 ايلول اجلاري.
و ذك��ر البي��ان  ان »بعث��ة الوالي��ات 
املتح��دة من العراق س��تقفل مؤقتاً 
حركة املواطن��ني االميركيني كاجراء 
وقائ��ي وعل��ى وجه اخلص��وص جتنب 
الس��فر إلى األقاليم املتن��ازع عليها 
كردس��تان  إقلي��م  حكوم��ة  ب��ني 

وحكومة العراق.«
ودع��ت الس��فارة رعاياه��ا للحفاظ 
على التحلي بالوع��ي األمني واتخاذ 
التدابي��ر املناس��بة لتعزي��ز أمنه��م 
الش��خصي في جمي��ع األوقات عند 

العيش او العمل في العراق.

التغيير تدعو بارزاني إلى استثمار
 الفرصة األخيرة وتحذر من المجهول

تصدع جبهة نعم: توقعات بمنع االتحاد الوطني من إجراء االستفتاء في كركوك
طارق حرب

حيث مضى يوم على البدء باالستفتاء ووردت حاالت 
عديدة من البيان االس��تفتائي من الصني الى والية 
فرجينيا في أميركا وما جرى امس يوم بدء االستفتاء 
من تزاي��د ح��االت املطالبة بالغ��اء االس��تفتاء وان 
كل مايتعلق باقليم كردس��تان محكوم بالدس��تور 
العراقي وحيث ان االقليم يعد من الناحية الواقعية 
دول��ة مس��تقلة بحي��ث ان صالحي��ات وس��لطات 
واختصاصات تفوق اية  صالحيات واختصاصات ألي 
اقليم في دولة فيدرالي��ة، اذ ان ما موجود في الدول 
االميركية وليس الواليات كما يقال ال يس��اوي ١٠٪  
من س��لطات اقليم كردس��تان عن��د مقارنة والية 
كليفورنيا  بوصفها تفوق العراق مس��احة وسكانا 
ومواردا وكونها والية تتبع الدولة االمنوذج في العالم 
من الوجهة الفيدرالية والدميقراطية، وعند مقارنة 
م��ا لدى ه��ذه الوالية من س��لطات تراه��ا تقل عن 
سلطات اقليم كردستان بحيث ان سلطات االقليم 
تفوق كثيرا سلطات كاليفورنيا وحاكمها واالقليم 
لم تقف صالحياته عما ورد في الدستور وامنا اضاف 
الواقع الى االقليم الش��يء الكثير، واذا كان االقليم 
يردد ان بغداد خالفت الدس��تور ٥٥ مرة وهي ليست 
مخالف��ات فإن االقليم ارتكب ما يخالف الدس��تور 

اضعاف ما ينسبه لبغداد ونذكر بعضا منها:
اس��تمرار رئيس االقليم بالس��لطة على الرغم من 
انته��اء املدة خالف��ا الحكام الدس��تور التي تقضي 

بالتداول السلمي للسلطة.
تعطيل عمل البرملان ملدة س��نتني وغلق باب البرملان 
خالفا الحكام الدس��تور التي حددت عمل البرملانات 
كونها سلطات تش��ريعية رقابية ال تعطل اال على 

وفق القانون.
وض��ع االقليم يده على املناطق املتنازع عليها خالفا 
الح��كام الدس��تور الذي وض��ع االج��راءات اخلاصة 
باملناطق املتنازع عليها من تطبيع وإحصاء واستفتاء 
تولى االقليم اجراءات التعاقد واالستخراج والتصدير 
وتس��لم ثمن النفط خالفا الحكام الدس��تور التي 
تقرر ان النفط والغاز ملك الش��عب باجمعه وليس 

شعب االقليم فقط.
ل��م يت��ول االقليم تطبي��ق القوانني الت��ي يصدرها 
مجلس النواب خالفا الحكام الدس��تور التي توجب 

على االقليم تطبيق القوانني االحتادية.
انفراد االقليم  بالس��لطة من دون أي دور للحكومة 
االحتادي��ة اذ مينع ال��وزراء واملوظفني االق��ل درجة من 
زي��ارة او تفتي��ش دوائرهم في االقلي��م كالقطعات 
العس��كرية املوجودة ف��ي االقليم من بيش��مرگه 
املالي��ة  والدوائ��ر  العس��كرية  والدوائ��ر  واس��ايش 
والكمارك والضرائب ودوائر وزارة الدخلية من جوازات 
واقامة منافذ حدودية ودوائر وزارة العدل كالتسجيل 
العق��اري وملكية االرض ونقلها وتس��جيلها ودوائر 
زراعة وتعليم وس��وى ذلك حيث ال يس��مح اطالقا 
حتى زيارة الوزير لالقلي��م لتفتيش دوائر وزارته على  
ان كل املذكوري��ن تصرف لهم الرواتب والنفقات من 

موازنة هذه الوزارات.
وكذلك بالنس��بة لالحكام القضائية التي تصدرها 
احملاك��م حيث ال يتم تنفيذه��ا في االقليم وال يوجد 
اقليم في العالم مينح الفيزا واالقامة لالجانب كما 
يفعل االقليم اذ حتى ال يتم اخبار بغداد باملسافرين 
م��ن وال��ى االقليم ايض��ا وح��االت منح اجلنس��ية 
وهويات االحوال املدنية التي ال يتم حتى اخبار بغداد 
عنها واحل��االت كثيرة اوردنا بعضها وختاما نقول ان 
نُ��ذر احلرب واضحة خاصة بعد ق��رار البرملان التركي 
ومجلس االمن الوطني التركي وباحسن االحتماالت 
فان العمارات الورقية في االقليم سرعان ماتتالشى 
وم��ا يغامر به البعض س��يقود الى الض��رر واخلطر 
وسيتحمل من س��ار بهذا املشروع اثاره ال سيما ان 
اثاره س��تظهر س��ريعا في االقليم حفظ اهلل اهل 

االقليم واهل العراق من كل سوء .

تفريق إكراه
وانفصال قوة

جيفري كونكسول*

في 25 أيلول/ س��بتمبر 2017، سيجري 
إقليم كردس��تان العراق استفتاًء حول 
االس��تقالل واالنش��قاق. ويشّكل قيام 
دول��ة كردي��ة مس��تقّلة هدًفا س��عى 
إليه األك��راد طوال أجي��ال، إاّل أّن فكرة 
االستفتاء وس��ط األكراد العراقيني قد 
اكتسبت زخماً خالل السنوات األخيرة 
نظراً لت��رّدي العالقات م��ع بغداد. وفي 
ح��ني تواج��ه املنطقة ع��ددًا كبيرًا من 
العوائق نحو اس��تقالل فعلي، تشّكل 
معاجلة الفس��اد بش��كل هادف وجّدي 

مفتاح جناح استقالل كردستان.
وهناك بالطبع تساؤالت حول صالحية 
االس��تفتاء والتأثي��ر احلقيق��ي الن��اجت 
عن��ه، لك��ن يب��دو األك��راد العراقي��ون 
بوجود كردس��تان مس��تقّل  متفائلني 
ف��ي األف��ق. ويحّرك ه��ذا التف��اؤل دور 
قّوات البش��مركة الكردي��ة في احملاربة 
إلى جانب القّوات العسكرية العراقية 
لتحري��ر املوصل وإضعاف ق��ّوة تنظيم 
“داع��ش”. ويعتق��د األك��راد أّن بغداد ال 
تعت��رف كما يجب بتضحي��ات األكراد، 

بالدماء كما الثروات.
باإلضاف��ة إلى ذلك، يتع��ني على إربيل 
وبغداد التوّصل إلى اتفاق حول مسائل 
عائ��دات النف��ط واحل��دود اجلغرافي��ة. 
فأسواق النفط غير املستقّرة واخلالفات 
مع بغداد حول عائ��دات النفط واحلرب 
ضّد تنظيم “داعش” قد زادت من تدهور 

العالقة ب��ني الطرَفني. وبص��رف النظر 
ع��ن كل ذل��ك – أو رمب��ا بس��بب ذلك - 
يصّمم األكراد أكثر فأكثر على التوّجه 

إلى صناديق االقتراع.
املنطق��ة  الع��راق  أك��راد  يش��ّكل  وال 
ش��به املس��تقلة األول��ى الت��ي تدعو 
إلى االس��تقالل عن احلكومة املركزية، 
وبالتأكي��د لن تكون األخيرة. وقد يكون 
من احلكمة أن تس��تخلص القيادة في 
إربيل والسليمانية الدروس من احلركات 
االستقاللية الس��ابقة، وال سّيما تلك 
التي فش��لت. ويشكل جنوب السودان 
مثااًل حديًثا. ويتشارك إقليم كردستان 
اليوم عددًا كبيرًا من أوجه الش��به مع 
جن��وب الس��ودان قبل أن يصب��ح دولًة 
مس��تقلة، فكالهم��ا غن��ي بالنف��ط، 
وغير س��احلي، وتربطه عالقات مرّوعة 
باحلكوم��ة املركزي��ة، ويض��ّم أقلّي��ات 

عرقية ودينية مهّددة.
وفي العام 2011، أعلن جنوب السودان 
اس��تقالله. ومن��ذ ذل��ك احل��ني تدهور 
الوض��ع بش��كل كبي��ر. وق��د ش��ّكل 
الفس��اد عامالً أساس��ياً مساهماً في 
فش��ل الدولة. فق��د أنهك س��وء إدارة 
امل��وارد م��ن ِقَبل مس��ؤولني حكوميني 
فاس��دين خزائن احلكومة، وهناك اليوم 
فصيلت��ان سياس��يتان متخاصمت��ان 
عائ��دات  عل��ى  للس��يطرة  تتحارب��ان 
الفس��اد. كما أّن ممارسات األعمال غير 
الش��فافة والفاس��دة أّدت إل��ى غياب 
االس��تثمار وقّلصت كل اآلمال بالنمو 

االقتصادي.

وللوقاي��ة م��ن الفس��اد، يتع��ني على 
كردس��تان املس��تقّل إنف��اذ القوان��ني 
القائم��ة مع عقوب��ات أقس��ى واتخاذ 
تدابير إضافية ضّد الفس��اد. وشّكلت 
حكومة إقليم كردس��تان هيئة نزاهة 
ُصّمم��ت لتكون جّهة مس��تقّلة حتت 
إش��راف البرمل��ان تعم��ل للوقاي��ة من 
الفس��اد والتح��ّري بش��أنه م��ن ِقَب��ل 

مسؤولني حكوميني.
وتقضي اخلط��وة األول��ى بجعل هيئة 
النزاهة تنف��ذ القوان��ني القائمة التي 

جتّرم الفساد بش��كل متساٍو وشّفاف. 
فيعاق��ب القانون العراقي على رش��وة 
املسؤولني احلكوميني لكّن هذه القوانني 
ال تُطّبق بالتس��اوي. كما أّن العقوبات 
احلالية ليست كافية لردع الفساد، لذا 

يجب زيادتها لتكون أكثر فعالية.
ومن خالل هيئة النزاهة، تعمل حكومة 
إقلي��م كردس��تان على تطبي��ق نظام 
روات��ب باملقي��اس احلي��وي للموّظف��ني 
احلكومي��ني للتخفي��ف م��ن اإلنف��اق 
واله��در احلكومي. ومن املبادرات األخرى 

اخملط��ط له��ا “برنامج اخلدم��ات” الذي 
يهدف إلى احلّد من عدد فرص الفس��اد 
عب��ر التقليص من صل��ة احلكومة من 
خ��الل تس��هيل التفاعل ب��ني املواطن 
واحلكومة. وق��د يضطلع هذا البرنامج 
أيضاً ب��دور في احلّد م��ن البيروقراطية 
املفرطة للشركات. فعلى سبيل املثال، 
قد حتّد آلّية “النافذة الواحدة” املبّسطة 
لتس��جيل الش��ركات من فرص طلب 
للموّظف��ني احلكوميني من  الرش��وات 
املستوى األدنى وقد تساعد على تعزيز 

ثقة الشركات األجنبية بالنظام. 
وق��د وأعلن الدكتور أحم��د أنور، رئيس 
هيئ��ة النزاه��ة، أن هناك م��ا يقرب من 
380 قضية أحيلت للتحقيق. وفي وقت 
س��ابق من هذا الع��ام، أحالت حكومة 
إقليم كردستان عش��رين قضية حول 
موّظفني حكومي��ني إلى هيئة النزاهة 
للتحقي��ق. غي��ر أّن��ه لترس��يخ تدابير 
محاربة الفس��اد، يجب أن تبدأ من رأس 
الهرم. ف��إذا كان عل��ى املواطنني اتخاذ 
خط��وات هادف��ة إل��ى إنهاء الفس��اد، 
عليهم أن يروا أّن قادتهم يُحاسبون وفق 
املعيار نفس��ه. فإّن الفس��اد املتغلغل 
في صفوف القادة السياس��يني يقّوض 
الثق��ة باملؤسس��ات وبالنظ��ام، م��ا ال 

يسهم سوى في ترسيخ املشكلة.
ويتعني على حكومة إقليم كردس��تان 
احلرص على إمتام كاف��ة التحقيقات أو 
احملاكمات بش��فافية ومساواة للحؤول 
دون النظ��ر إلى هيئة النزاهة كس��الح 
سياسي أو على أنها غير مجدية. وميكن 
إلقليم كردستان استخالص الِعَبر من 
جتربة بغداد الس��ابقة في التعامل مع 
الفس��اد. ففي العام 2016، قام البرملان 
العراقي ذات الغالبية الشيعية بتوجيه 
تَُهم فساد ضّد وزير الدفاع آنذاك خالد 
العبي��دي العربي الس��ني ووزير املالية 
هوش��يار زبباري الكردي. ونظ��راً إلى أّن 
مش��ّرعني آخرين اعترفوا علناً بالرشوة 
والفس��اد لم يُعاقبوا، متّ التشكيك في 

دوافع الُتَهم.
وفي ح��ني أّنها جدي��رة بالثن��اء نظرّياً، 

ليست اخلطوات األخيرة التي اتخذتها 
هيئة النزاهة سوى احلّد األدنى.

ويُعتب��ر االس��تثمار األجنب��ي ج��زءاً ال 
يتجّزأ م��ن جناح كردس��تان املس��تقّل 
ويُع��ّد تعزيز مبادرات محاربة للفس��اد 
عاماًل أساس��ياً الستقطاب االستثمار 
ال��ذي توّجه إل��ى أماكن أخ��رى مؤّخراً، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التعقيد 
وغياب الش��فافية في ممارسة األعمال 
التجارية في املنطقة. ويصّنف “البنك 
الدول��ي” العراق ف��ي املرتبة أل 165 من 
أصل 190 بلداً على مؤش��ر “س��هولة 
ممارسة األعمال التجارية” للعام 2017. 
ف��إّن تس��هيل املتطّلبات التش��غيلية 
للش��ركات األجنبية وتعزيز شفافيتها 
س��يحّققان كل م��ن ه��دف التقليص 
م��ن فرص الفس��اد وه��دف تأمني بيئة 

تشغيلية مرّحبة للشركات األجنبية.
كبي��رة  مش��كلًة  الفس��اد  يش��ّكل 
بالنس��بة إل��ى كّل من الع��راق وإقليم 
كردس��تان، وس��يتضاعف حجم هذه 
ولي��س  االس��تقالل.  بع��د  املش��كلة 
بالضرورة أن يكون كردس��تان املستقل 
مق��ّدر له بأن يكون دولة فاش��لة، لكن 
عليه اتخاذ خطوات فاعلة للوقاية من 
الفس��اد املنتش��ر إذا أراد أن يكون دولًة 

ناجحة ًبحّق.

* جيف��ري كونكس��ول ه��و أس��تاذ 
مس��اعد في احلق��وق ومدي��ر برنامج 
احلقوق ف��ي اجلامع��ة األمريكية في 

العراق، السليمانية.

محاربة الفساد ضرورية لتحقيق االستقالل الكردي
تقـرير

استعدادات عملية االستفتاء

حاجي: بارزاني مازال 
مصرًا على إجراء 
االستفتاء، ما سيعني 
الذهاب بمصير الشعب 
الكردي إلى المجهول 
والمخاطر االقتصادية 
للشعب المنهار والمنهك 
نفسيًا بسبب الظروف 
الحالية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت دائ��رة الوقاي��ة ف��ي هيأة 
النزاه��ة، ام��س االح��د، ع��ن وجود 
ه��دراً للمال العام ف��ي مخازن وزارة 
الكهرباء، بس��بب وجود مواد مباليني 
ال��دوالرات في مخ��ازن ال��وزارة غير 
مطابق��ة لضوابط عمل الش��بكة 
الوطنية، مطالبة الكهرباء بتفعيل 
اجلباية االلكترونية الجور الكهرباء.

وقال��ت النزاه��ة، ف��ي بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد«، نس��خة منه، ان 
»دائرة الوقاية دع��ت وزارة الكهرباء 
إلى زيادة إنتاجها من الطاقة؛ بغية 

توفير احلاج��ة املطلوبة«، الفتًة إلى 
أن »زيادة اإلنتاج يُس��هم في تقليل 
وع��دم  التوزي��ع،  محط��ات  اندث��ار 
التجاوز على الشبكة الكهربائية«.

واش��ارت الى »أهمية إع��ادة النظر 
في منظومة الشبكة الكهربائية، 
تزامناً مع الزي��ادة احلاصلة في عدد 
الس��كان«، ُمش��ددًة على »أهمية 
حت��ت  الش��بكات  مش��روع  إجن��از 

األرض«.
واكدت على »ضرورة اس��تيراد مواّد 
تتالئ��م م��ع التوج��ه املس��تقبلي 
لتطوير واقع الشبكة وفق األنظمة 

احلديث��ة، حي��ث ان ال��وزارة بحاجة 
إلى رؤية مس��تقبلية ج��ادة تواكب 
النمو السكاني، الذي أدى إلى جتاوز 
الكثير من املواطنني على الشبكة 
الوطني��ة، دون إيجاد حل��وٍل ناجعٍة 

لتلك التجاوزات«.
الكهربائية  ان »الشبكة  واوضحت 
الوطنية بحاجة إلى محطات توليد 
تُس��هم في تعزيز إنتاج الطاقة، وال 
س��يما في احل��االت االس��تثنائية«، 
مؤك��دة »أهمية دور )ف��رق املتابعة( 
امليداني��ة ملراقب��ة أعم��ال الصيانة 
اليومي��ة؛ بغي��ة التأك��د م��ن إجناز 

األعم��ال عل��ى أمت وج��ه، وتفعي��ل 
أنظم��ة املراقب��ة احلديث��ة كنظام 
)االس��كادا( من أجل السيطرة على 
��ات توزي��ع الكهرباء  جمي��ع محطَّ
وضم��ان مراقبتها، من حيث إصالح 
األعطال وسريان الطاقة، فضالً عن 

.»)GPS( تفعيل نظام املركبات
وبينت ان »تقريراً ارس��لت نس��خة 
منه إلى مكتب وزير الكهرباء، حلث 
ال��وزارة عل��ى أهمية إع��ادة تأهيل 
اخملازن أو ترميمها لتصبح ُمؤه�لة، 
فض��الً ع��ن اتب��اع الط��رق احلديثة 
والنظم اخملزني��ة اإللكترونية، حيث 

هن��اك ض��رورة لنص��ب كامي��رات 
مراقبة داخل تلك اخملازن؛ لتشخيص 
الظواه��ر الس��لبية واحل��د منها«، 
ُمنبه��اً إل��ى ض��رورة إيج��اد حلوٍل 
سريعٍة ومناسبٍة للمواد )املُكدسة 
ص  املُتراكمة( في اخملازن التي ش��خَّ
التقري��ر حاجتها إلى ك��وادر إدارية 
وُمخول��ني لتس��لم امل��واد اخملزني��ة 

فيها«.
وج��ود  رص��د  »التقري��ر  ان  وازادت 
مواد في مخازن مديري��ات الوزارة مت 
التعاق��د عليه��ا مباليني ال��دوالرات، 
غير ُمطابقة لضوابط عمل شبكة 

الكهرباء، وبالتال��ي باتت عبئاً على 
تلك اخملازن، فضالً عن كونها تُشكُل 

هدراً كبيراً باملال العام«. 
وتابع��ت ان »التقري��ر خل��ص إل��ى 
أهمي��ة تأليف جل��ان إلع��ادة النظر 
القط��ع  م��ن  االس��تثناءات  ف��ي 
املبرمج للطاق��ة الكهربائية؛ بغية 
والتوزي��ع  األفض��ل  االس��تخدام 
تفعي��ل  عل��ى  والعم��ل  الع��ادل، 
احلوكمة اإللكترونية لتسديد أجور 
الكهرباء؛ للحد من حاالت التالعب 
الت��ي مُتارُس من قب��ل بعض ضعاف 

النفوس«. 

النزاهة تكشف هدرًا للمال في مخازن الكهرباء وتدعوها لتفعيل الجباية اإللكترونية



بغداد – ضبط عصابة خطف 
ذك��ر مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغ��داد امس االحد، عن اعتقال عصابة 
للخطف والقتل ف��ي مناطق متفرقة 

من العاصمة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "ق��وة من خلي��ة مكافحة 
اخلطف ف��ي القيادة متكن��ت من القاء 
القبض على عصابة للخطف والقتل 
مكونة من خمس مجرمني في مناطق 
متفرقة من بغداد" ، مضيفا ان "هؤالء 
وقت��ل  بخط��ف  بقيامه��م  اعترف��وا 
طفل"، مشيرة الى انه "متت احالتهم 

الى اجلهات اخملتصة".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اف��اد عضو مجل��س محافظ��ة ديالى 

عب��د اخلال��ق مدح��ت امس االح��د، أن 
احلش��د العش��ائري توغ��ل ف��ي عمق 
ح��اوي العظيم ش��مال احملافظة ودمر 
وكري��ن لتنظيم "داع��ش"، فيما اعلن 
ع��ن اكمال حتصي�ن اثني���ن من القرى 

احملررة.
وق��ال عض��و اجملل��س إن "مف��ارز م��ن 
احلش��د العش��ائري توغل��ت في عمق 
ح��اوي العظيم قرب احل��دود بني ديالى 
وص��اح الدين وضبطت اثنني من اوكار 
تنظي��م داع��ش ومت تدميرهم��ا اضافة 
الى تدمير قاربني كانا يس��تخدمان من 
قبل التنظيم ف��ي التنقل بني ضفتي 
احلاوي" ، مضيفا ان "احلشد العشائري 
بالتنس��يق مع االجهزة االمنية اكمل 
حتص��ني قريتي البو بكر والبو عواد بعد 

عودة العائات النازحة اليها ".

كركوك – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د ب��أن اربعة من 
البيشمركة قتلوا بانفجار عبوة جنوب 

احملافظة.
وق��ال املصدر  االمن��ي الذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه ان "عبوة ناسفة 
من مخلفات داعش انفجرت صباح يوم 
ام��س على دورية لقوات البيش��مركة 
ف��ي اثن��اء قيامها مبهامه��ا في محور 
داقوق ق��رب قرية الب��و محمد بقضاء 
داق��وق )٣٠ ك��م جن��وب كرك��وك(، ما 
اس��فر ع��ن مقت��ل اربعة م��ن عناصر 
الدورية"، مضيفا ان��ه "مت اخاء اجلثث 

الى الطب العدلي".

صالح الدين – هجمات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة صاح الدي��ن امس االحد ان 
القوات األمنية متكنت من حترير أيس��ر 

الشرقاط شمالي صاح الدين.
وق��ال قائ��د ق��وات الش��رطة االحتادية 
الفري��ق رائد ج��ودت إن "قواته متكنت ، 
فجر يوم امس من حترير أيسر الشرقاط" 
، مضيفا لقد انتهت الصفحة الثالثة 
من املرحلة األولى ضمن عمليات حترير 

احلويجة".

االنبار – اعدام مدنيني 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار امس األحد، ب��ان تنظيم داعش 
االرهاب��ي اعدم ثاث ش��بان من مدينة 
القائ��م، غربي االنبار، بتهم��ة التخابر 

مع القوات االمنية.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "تنظي��م داع��ش االرهابي، 

اق��دم، الي��وم، على اعدام ثاث ش��بان 
م��ن مدين��ة القائم، غرب��ي االنبار بعد 
اعتقالهم مساء يوم امس من منطقة 
الكرابله بحجة التواص��ل مع القوات 

االمنية.

ميسان – خطة امنية 
اع��دت قيادة ش��رطة ميس��ان  خطة 
أمنية خاصة إلحياء ش��عائر عاشوراء 
األمني��ة   الدوائ��ر  جمي��ع  مبش��اركة 
واخلدمية ومس��ؤولي هيئة الشعائر و 
املواكب احلس��ينية  في مركز واقضيه 

ونواحي احملافظة . 
وقال مدير اعام شرطة ميسان الرائد 
جاسم محمد " للصباح اجلديد" لقد 
مت وضع خطة أمنية موسعة وشاملة 
بالتنس��يق مع قيادة عمليات الرافدين  
ش��عائر  إلحي��اء  املواطن��ني  حلماي��ة 

عاش��وراء مبش��اركة الدوائ��ر األمني��ة 
التابع��ة إلى وزارة الداخلية إضافة إلى 
التش��كيات األمنية األخرى  تس��هم 
مفرداتها في توفير املناخ األمني املائم 

في مركز واقضية ونواحي احملافظة.
  

ذي قار – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس األحد، بأن األجهزة األمنية 
متكنت من القبض على متهم باإلرهاب 

في احملافظة. 
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "االجهزة األمنية في سيطرة 
ميث��م التمار جنوب مدين��ة الناصرية 
مركز محافظة ذي قار متكنت من القاء 
القبض على متهم، مطلوب وفق املادة 
4 إره��اب" ، مش��يرا الى ان��ه "مت اتخاذ 
االج��راءات االصولي��ة املطلوب��ة بحق 

املته��م وس��يتم احالته ال��ى القضاء 
لينال جزاءه العادل".

البصرة – خطة امنية 
أك��د قائ��د عملي��ات البص��رة الفريق 
الرك��ن جميل الش��مري ام��س األحد، 
اتخاذ اقصى التدابير حلماية املواطنني 
خال شهر محرم، مشددا على ضرورة 

تعاون املواطنني مع القوات األمنية.
وذكر بيان للعمليات إن " الفريق الركن 
الش��مري أكد خال املؤمتر األمني الذي 
عقد في مقر قيادة العمليات بحضور 
جميع الوكاالت األمنية واالستخبارية 
والقادة واآلمري��ن، على تكثيف العمل 
أالس��تخباري واتخ��اذ أقص��ى تدابي��ر 
احليطة واحلذر واالنتباه الشديد والقيام 
املناط��ق  ف��ي  اس��تباقية  بعملي��ات 

الصحراوية مع احملافظات اجملاورة .

ضبط عصابة للخطف والقتل في مناطق بغداد * تدمير وكرين إرهابيين في حاوي العظيم شمالي ديالى
   استهداف دورية للبيشمركة جنوبي كركوك * "داعش" يعدم مدنيين في الكرابلة غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس محافظة نينوى، امس األحد، 
عن عودة ما نس��بته %40 من النازحني الى 
مناطقهم، مش��يراً إلى أن مس��توى اعادة 
اخلدمات باجلانب األمين بطيء جداً وال يرتقي 

الى املستوى املطلوب.
وق��ال نائب رئي��س اجمللس ن��ور الدين قبان 
في تصري��ح صحفي، ان "الدوائ��ر اخلدمية 
واملؤسس��ات الصحي��ة مس��تمرة بإع��ادة 
اخلدمات الى اجلانب األمين للموصل"، مضيفاً 
انه "لألس��ف مع كثرة الدمار واخلراب الذي 
حل باجلانب األمين فان مستوى اخلدمات دون 

مستوى املطلوب".
وأك��د قب��ان ان "%40 م��ن نازح��ي املوصل 
عادوا الى مناطقه��م األصلية بعد حتريرها 
م��ن س��يطرة داع��ش االرهابي، بع��د اعادة 
تق��دمي اخلدم��ات إليها"، موضح��اً ان "60% 
من النازحني مازالوا ف��ي اخمليمات وأغلبهم 
من اجلانب األمين، ونس��بة كبيرة منهم في 

اجلانب األيسر".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر رئيس خلية األزم��ة االمنية في البصرة، 
احملاف��ظ اس��عد العيدان��ي، توجيه��ا لاجهزة 
األمني��ة، يقض��ي بع��دم الس��ماح بدخول اي 
شخص من غير س��كنة البصرة الى احملافظة 
إال بكفيل )معّرف( وذلك كإجراء وقائي مؤقت.

وق��ال العيداني في تصري��ح صحفي إن " ذلك 
التوجي��ه يأت��ي لف��رض األمن وحماي��ة أهالي 
احملافظة خال فترة العش��رة األولى من ش��هر 
مح��رم احل��رام"، مبين��ا ان " إج��راءات أخرى مت 
اتخذه��ا حلماية أم��ن احملافظ��ة متثلت بنصب 

مفارز على اخلط السريع".
م��ن جهت��ه، بني رئي��س اللجنة األمني��ة جبار 
الس��اعدي ان " ذلك اإلجراء ستنفذه األجهزة 
األمنية نتيجة وج��ود تهديدات وحتديات أمنية 

على امن احملافظة".
وتاب��ع أن" قي��ادة العملي��ات ش��رعت بتنفيذ 
وتطبيق ذلك االجراء في الس��يطرات اخلارجية، 
مؤكداً في ذات الوق��ت على أهمية تخصيص 
س��احات تكون مبثابة محطة استراحة قريبة 
للمواطن��ني  خدم��ة  اخلارجي��ة  للس��يطرات 

القادمني من خارج احملافظة".
واستدرك الس��اعدي بان "تلك االجراءات تنفذ 
بش��كل مؤقت ونظ��راً للحاج��ة الراهنة، ورمبا 
يتم العدول عنها بعد انتهاء مراسم العشرة 

االولى من شهر محرم".

عودة 40 % من 
النازحين الى الموصل

البصرة تطبق نظام 
الكفيل للوافدين إليها 

في محرم

الملف األمني

حترير ثلثي مساحة قضاء احلويجة
بعد السيطرة على أيسر الشرقاط 

بالكامل
وم��ن جهت��ه أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي 
العملي��ات املش��تركة ، أم��س األح��د ، 
بتوص��ل القي��ادات األمني��ة إل��ى اتفاق 
امني مع اجلانب الكردي بش��أن معركة 
استعادة قضاء احلويجة غرب محافظة 

كركوك . 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان " القي��ادات األمني��ة ف��ي العمليات 
املش��تركة عق��دت اجتماع��ا امنيا مع 
قادة البيش��مركة وبحض��ور ممثلني عن 
التحال��ف الدول��ي لاتفاق بش��أن حترير 
قض��اء احلويج��ة م��ن عصاب��ات داعش 
اجلانب��ني   " إن  إل��ى  الفت��ا   ، اإلرهابي��ة 
توص��ا إلى اتف��اق يتكون من خمس��ة 
نق��اط أساس��ية أوله��ا ، أن تقوم قوات 
البيش��مركة بفتح طريق للهجوم أمام 
اجلي��ش جنوبي كركوك ، فضا عن قيام 
البيشمركة بفتح الطريق أمام النازحني 
ومشاركتها بعملية حترير احلويجة عبر 

القصف املدفعي ". 
وأوض��ح املص��در الذي لم يكش��ف عن 
أسمه ان" االتفاق تضمن أيضا أن تقوم 
قوات البيش��مركة بإرسال قواتها متى 
ما احتاج إليها اجليش العراقي وحسب 
طلب��ه ، الفتا إل��ى إن " االتف��اق تضمن 

أيضا عدم انس��حاب قوات البيشمركة 
من أي منطقة تتواجد فيها حاليا". 

الى ذل��ك أعلن قائد الش��رطة االحتادية 
الفريق رائد ش��اكر جودت ، أمس األحد ، 
عن مقتل 234 عنصرا من داعش وتدمير 
34 عجلة مفخخة خ��ال عملية حترير 

أيسر الشرقاط . 
وقال جودت في بي��ان حصلت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على نس��خة منه , 
إن" ق��وات الش��رطة االحتادي��ة خاضت 
معركة خاطفة وحررت الساحل األيسر 
للشرقاط ببسالة عالية وكبدت داعش 
234 قتيا ودمرت 34 عجلة مفخخة 27 
عجلة مس��لحة و3 مضافات و95 عبوة 
ناس��فة و12منزال ملغم��ا واجلت 200 

عائلة محاصرة ". 
وأوضح " إن القوات جاهزة خلوض املرحلة 

الثانية من حترير قضاء احلويجة. 
ومتكنت طائ��رات طيران اجلي��ش ، أمس 
األحد ، من قت��ل 21 عنصراً من تنظيم 
عج��ات   3 وتدمي��ر  اإلرهاب��ي  داع��ش 
مفخخ��ة حتم��ل أحادية بع��دة طلعات 

على عدد من قرى احلويجة.
وذك��ر بي��ان خللية اإلع��ام احلربي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
انه " طي��ران اجليش نف��ذوا 10 طلعات 
جوية، أسفرت عن مقتل 21 عنصراً من 
تنظيم داعش اإلرهابي وتدمير 3 عجات 

مفخخة وعجلة حتمل أحادية". 
وأض��اف إن "الضرب��ات نف��ذت في قرى 
احلنك��ة والعكل��ه وال��زاب والصباغية 
وتل النوراره واالغا ضمن قاطع عمليات 

احلويجة".

العبادي يتهم املسؤولني الكرد 
بالسعي إلقامة دولة عنصرية من دون 

حساب العواقب
وبني العبادي ان " واجب القادة هو رعاية 
شؤون املواطنني وحمايتهم من االخطار 
ي��ط به��م ولي��س تعريَضهم  الت��ي حتحُ
للخطر وادخاله��م في صراعات الطائَل 

منها"  .
وأوض��ح "م��اذا جن��ى العراقي��ون م��ن 
الصراع��ات الت��ي زجهم به��ا الطاغية 
صدام داخليا وخارجيا ؟الش��يء س��وى 
الدمار واش��باع غروره وتسلطه وتهوره 
الذي اوصل العراق الى الضياع والتخلف 

وفقدان األمن واالستقرار"  .
وأش��ار العبادي ال��ى ان "نظام الطاغية 
ص��دام قد بط��ش ب��كل العراقيني عربا 
وكردا وتركمانا واملكونات االخرى ألنه كان 
يرى في كل العراقيني الش��رفاء تهديدا 
له وحلكمه املستبد ،  وقد رفض اكثرية 
العراقيني هذا القمع والتس��لط ولكن 
كان هناك نفر ضال م��ن كل القوميات 
اصط��ف مع الطاغية من العرب والكرد 

ومن القوميات االخرى  ، وقد سانده في 
بطش��ه باملواطنني الك��رد بعثيون عرب 
وبعثيون وكرد،  كما ش��اركه ببطش��ه 
باملواطن��ني الع��رب بعثيون م��ن العرب 
والك��رد ايضا ، وم��ن الظلم والعنصرية 
بعد تذكيرنا بهذه احلقائق الثابتة اتهام 
كل الع��رب واتهام اهل بغ��داد بالظلم 
بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام 
قمع��ي اصطف معه ضعاف نفوس من 

مختلف القوميات" .
وأض��اف "مايج��ب توضيحه لش��عبنا 
الك��ردي العزي��ز ان معظ��م مش��اكل 
االقلي��م داخلي��ة وليس��ت م��ع بغداد 
وبالتال��ي فانها س��تتفافم م��ع دعوات 
االنفص��ال ، والصعوب��ات االقتصادي��ة 
واملالي��ة ف��ي االقليم من نتاج الفس��اد 
وس��وء االدارة والميكن االستمرار بفرض 
االم��ر الواقع بالق��وة ، وان ه��ذا املنطق 
سيفشل كما فِش��َل البعث الصدامي 
في فرضه على العراقيني بالبطش وقوة 

الساح " .
واس��تطرد العب��ادي ان "التف��رد بق��رارٍ 
مي��س وح��دَة الع��راق وأمنه ويؤث��ر على 
كل مواطني��ه وعلى أم��ن املنطقة عبر 
اج��راء االس��تفتاء عل��ى االنفصال من 
ط��رف واحد هو قرار مخالف للدس��تور 
املواطن��ني  ب��ني  الس��لمي  وللتعاي��ش 
ولن يت��م التعامل مع��ه وال مع نتائجه 

وس��تكون لنا خط��وات الحق��ة حلفظ 
وحدة الباد ومصالح كل املواطنني" .

العراق يطلب دعماً دولياً
إلنشاء مفاعل نووي

يش��ار إل��ى أن الع��راق كان ميل��ك ثاثة 
مفاعات نووية في مجمع التويثة الذي 
كان يوما مركزا رئيسا للبحوث النووية 

جنوبي بغداد. 

معصوم يشدد على التمسك باحلوار 
والتفاهم حلل جميع املشكالت

مؤك��دا أن االنتص��ارات الت��ي حققه��ا 
العراق ض��د عصابات داع��ش االرهابية 

تعد نصرا للعالم أجمع".
وفيم��ا ب��ني الرئي��س معص��وم أهمية 
تفعي��ل التعاون املش��ترك ف��ي اجملات 
االقتصادي��ة والتجارية، داعا الش��ركات 
الصينية للمس��اهمة ف��ي اعادة اعمار 

املناطق املتضررة من االرهاب.
م��ن جانب��ه أع��رب الس��فير تش��ن وي 
تش��ينغ عن رغب��ة باده ف��ي متتني أطر 
التع��اون املش��ترك، مجددا الت��زام باده 

بدعم العراق في حربه ضد االرهاب.

قطر تعلن استعدادها لدعم العراق 
في إعمار املناطق املتضررة

القاس��ية  "التجرب��ة  ان  إل��ى  مش��يراً 

واملكلف��ة جّراء انتش��ار ظاهرة اإلرهاب، 
وح��دة  عل��ى  اجلس��يمة  ومخاط��ره 

واستقرار الدول".
وشدد الوزير القطري على "وجوب اإلقرار 
بان إحل��اق الهزمية باإلرهاب، واملكاس��ب 
التي حتققت، كانت كلفتها باهظة على 
مختلف املس��تويات"، معرباً عن تقدير 
دولة قط��ر ل�"لتضحي��ات التي قدمها 

شركاؤها في مكافحة اإلرهاب".
وج��دد الوزي��ر التزام الدوح��ة ب�"العمل 
مع ه��ؤالء األصدقاء للتص��دي لإلرهاب 
بجمي��ع أش��كاله، وحرمان��ه م��ن املاذ 

اآلمن وجتفيف منابعه وموارده".

مجلس األنبار يؤكد افتتاح منفذ 
طريبيل بالكامل بعد توسيع سيطرة 

الصقور
وحتدث املسؤول احلكومي إلى ان "جهودا 
كبيرة بذل��ت من قبل احلكومة االحتادية 
ومجلس احملافظة م��ن أجل اعادة احلياة 
إل��ى الطريق الدول��ي واملنف��ذ احلدودي 

وصوالً إلى بغداد".
ومض��ى الكعود إلى أن "اعادة احلياة إلى 
منفذ طريبيل له اثر اقتصادي كبير على 
الع��راق وأن القوات االمنية ق��ادرة على 
فرض االمن في تل��ك الرقعة بنحو مينع 
أي تهديد امني يطال الشاحنة وكذلك 

عجات نقل املسافرين".

بدوره، ذكر القيادي في احلشد العشائري 
غسان العيثاوي في حديث إلى "الصباح 
الدول��ي ومن��ذ  "الطري��ق  أن  اجلدي��د"، 
افتتاح��ه بنحو رس��مي لم يس��جل أي 
خرق امني أو تهديد من عصابات داعش 

االرهابية".
وأضاف العيثاوي أن "القوات املس��لحة 
بشتى تش��كياتها تنتش��ر على طول 
الطريق، وال ميكن ألي عصابة أو مجموعة 
ارهابي��ة أن تقوم بنش��ر عناصرها كما 

كان في السابق".
ولفت إل��ى أن "تنظيم داعش اندحر في 
مناط��ق غرب االنبار، وه��و االن محصور 
ف��ي قضائ��ي راوة والقائ���م، وال ميك��ن 
ل��ه التح��رك ف��ي االقضي���ة واالحي�اء 

احمل�ّررة".
وبني العيثاوي أن "س��اح اجل��و العراقي 
يق��وم بطلع��ات مس��تمرة في س��ماء 
االنب��ار من أجل متابع��ة اي حترك مريب 

لإلرهابيني، وهناك جهد استخباري".
الراغبني  "املواطن��ني  العيث��اوي  وطمأن 
بالس��فر براً إلى االردن ومن لديه بضائع، 
بان بامكانهم استخدام الطريق السريع 

كونه آمنا".
يشار إلى أن القوات املسلحة استطاعت 
خ��ال الس��نتني املاضيتني حتري��ر اغلب 
مدن محافظة االنبار وكان اخرها قضاء 

عنه ومنطقة عكاشات.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

الت��ي  االج��راءات  برغ��م سلس��لة 
ملكافح��ة  الزراع��ة  وزارة  اتخذته��ا 
التصحر الذي بلغت نسبته مايقرب 
من ال�90 % ومازال يستفحل ويبتلع 
مساحات كبيرة من االراضي الزراعية 
، والتي اس��همت الظ��روف البيئية 
والفنية وش��ح املياه بتحويلها الى 
أراٍض جرداء برغم تخصيص األموال 
للمب��ادرات الزراعي��ة والت��ي ذهبت 

أموالها هدرا .  
وق��ال املتحدث باس��م وزارة الزراعة 
، حمي��د النايف، إن دائ��رة مكافحة 
التصحر  اتخذت سلس��لة اجراءات 
ملكافح��ة ه��ذه الظاه��رة البيئي��ة 
املس��تفحلة، أبرزه��ا التع��اون م��ع 
املنظم��ات الدولية م��ن خال زراعة 
االش��جار  املقاومة للجفاف، فضا 
ع��ن برنامج خ��اص متمث��ل بتزويد 
كل ف��اح مبرش��ة للمي��اه متنح له 
بأسعار مدعومة من أجل تشجيعه 
على إعادة الكثير م��ن االراضي الى 

احلاضنة الزراعية .
واك��د املتح��دث الرس��مي إن زيادة 
مس��احات التصح��ر بنح��و كبي��ر 
نتيج��ة انخف��اض مناس��يب املياه 
م��ن دول اجلوار والتي التعطي العراق 

حصته املائية بنحو عادل . 
وتتسارع في العراق ظاهرة التصحر 
والتمل��ح وتق��در نس��بة األراض��ي 
الزراعية الت��ي تعاني من التملح ب 
%50 بس��بب اإلهمال لس��نوات في 
قط��اع الزراع��ة وال��ري ، أض��ف إلى 
ذلك الكارثة البيئية بتجفيف اهوار 
الع��راق إذ جف��ف أكثر م��ن 20 الف 
كم2 أي ما يعادل %90 من مساحتها 
هذه التي كانت متثل أوسع مساحة 
مائية في النظام البيئي في الشرق 
األوسط إذ تزيد على ضعف مساحة 
لبنان ، ومن املعروف إن االهوار كانت 
غني��ة مبوارده��ا النباتي��ة والزراعية 
واحليواني��ة والس��مكية إضافة إلى 

محافظتها على التوازن البيئي .  
وللتصحر مؤشرات طبيعية و أخرى 
بش��رية وبرغ��م االقتن��اع بأهمي��ة 
األخي��رة وكونها وثيق��ة الصلة من 
قل��ب املش��كلة إال إن الدلي��ل على 
وضعها كأس��اس للقياس لم يتوفر 
بعد بنحو نظامي وفي ضوء الكثير 
م��ن االعتبارات األخ��رى ثبت انه من 
الصع��ب مراقبتها، لذا س��نورد هنا 
أه��م املؤش��رات الطبيعي��ة الت��ي 

تتمث��ل في : غ��زو الكثب��ان الرملية 
لألراضي الزراعي��ة  ، تدهور األراضي 
الزراعي��ة املعتم��دة عل��ى األمطار ، 
متل��ح التربة ، إزال��ة الغابات وتدمير 
النبات��ات الغابي��ة ، انخفاض كمية 
املياه اجلوفية والس��طحية  ونوعية 
، تدهور املراع��ي ، انخفاض خصوبة 
اش��تداد نش��اط  الزراعية،  األراضي 
التعري��ة املائي��ة والهوائي��ة ، زي��ادة 
ترس��بات الس��دود واألنهار واشتداد 
الزوابع الترابية وزي��ادة كمية الغبار 
ف��ي اجل��و. و ميك��ن اس��تخدام هذه 
املؤشرات و غيرها في تعيني حالة أو 
وضعية التصحر في املناطق اخملتلفة 
م��ن أقطارنا العربي��ة والتي يقصد 
بها درجة تقدم عملية التصحر في 
األراض��ي والتي يقررها املناخ واألرض 
والترب��ة و الغطاء النباتي من ناحية 
ودرجة الضغط البش��ري من ناحية 

ثانية. 
وقد حددت أربع حاالت للتصحر هي 
التصحر الشديد جدا و يتمثل بتحول 

األرض إل��ى وضعي��ة غي��ر منتج��ة 
متاما وهذه ال ميكن اس��تصاحها إال 
بتكالي��ف باهظة وعلى مس��احات 
مح��دودة فق��ط وف��ي كثي��ر م��ن 
األحيان، تصبح العملية غير منتجة 
وينعكس  الش��ديد  والتصحر  باملرة 
بانتش��ار النباتات غير املرغوب فيها 
وانخف��اض اإلنت��اج النبات��ي بحدود 
حي��ث  املعت��دل  والتصح��ر   50%
ينخفض اإلنتاج النباتي بحدود 25% 
والتصحر الطفيف ويتمثل بحدوث 
تل��ف أو تدمي��ر طفي��ف ج��دا ف��ي 
الغطاء النباتي و التربة ، وعليه فإن 
التصحر  تهديد  مقياس استمرارية 
يعبر عنه بخطر التصحر وهو يقيم 
على أساس سرعة درجة حساسية 
األرض للتصح��ر من ناحي��ة، ودرجة 
الضغ��ط البش��ري و احليوان��ي من 

ناحية ثانية.
وهناك جملة من العوامل الطبيعية 
والبشرية تتداخل وتتشابك لتخلق 
ظاهرة التصحر فبالنسبة للعوامل 

الطبيعي��ة يلعب املن��اخ دورا مهما 
إذ تق��ع معظ��م الب��اد العربية في 
النطاق��ات اجلاف��ة و ش��به اجلاف��ة 
وللنباتات واحليوانات دورها بتفاعلها 
م��ع بيئته��ا فه��ي تس��هم بصورة 
رئيسة إما باحلفاظ على توازن البيئة 
أو بتدهوره��ا. فاإلفراط الرعوي يؤدي 
إلى سرعة إزالة الغطاء النباتي وما 

ينتج عنه من اشتداد التعرية.  
  أما فيما يخص العوامل البش��رية 
التي يؤكد الباحثون بأنها تلعب دورا 
رئيسا في خلق التصحر فيتمثل دور 
اإلنس��ان في مجالني: األول الضغط 
الس��كاني وإذا أخذن��ا ف��ي االعتبار 
توق��ع عدد س��كان العال��م العربي 
الذي س��يزداد في الس��نوات املقبلة 
الضغ��ط  اس��تمرار  يعن��ي  فه��ذا 
الس��كاني ال��ذي ينت��ج عن��ه مزيد 
م��ن التوس��ع الزراعي وزي��ادة أعداد 
املاش��ية، وم��ن ثم��ة زي��ادة الرع��ي 
واستيطان  والهجرة  الغابات  وقطع 
الس��تغال  مائم��ة  غي��ر  أماك��ن 

موارده��ا بنحو مس��تمر إضافة إلى 
توس��ع املدن وتضخمها الذي يكون 
في كثي��ر من احلاالت على حس��اب 
األراضي الزراعية . كل هذه العوامل 
تس��هم بتس��ريع التصحر.حيث أن 
منو السكان والفقر والتدهور البيئي 

يعزز كل منهما األخر. 
ام��ا اجمل��ال الثان��ي يتمث��ل في منط 
تختل��ف  ال��ذي  األرض  اس��تخدام 
نوعيت��ه وكثافته من مكان إلى آخر 
ومن أوج��ه اس��تخدام األرض قطع 
تراجع��ت  الع��راق  وف��ي  األش��جار. 
الت��ي تغطيها  األراض��ي  مس��احة 
السلطات  إهمال  األشجار بس��بب 
السابقة هذا القطاع . فقد تعرضت 
غابات الش��مال إلى التلف بس��بب 
القطع العش��وائي وم��ا رافقها من 
إح��راق آالف القرى .. كذلك تراجعت 
أعداد النخيل من نحو 30 مليون إلى 
نحو 12 مليون بس��بب احلروب وقلة 
املي��اه واألمراض الزراعي��ة واإلهمال. 
لذا ب��ات تده��ور الغاب��ات والنباتات 

األخرى عاما مهما في تدهور البيئة 
وتوجهها نحو اجلفاف .

ويس��هم الضغ��ط الرع��وي بخلق 
التصح��ر ال��ذي يقص��د ب��ه حتميل 
أراض��ي املراعي عددا من املاش��ية أو 
أنواعا معينة منه��ا ال تتفق وطاقة 
هذه املراعي على تغذيتها.واملاحظ 
أن تصح��ر األراضي الرعوي��ة ال يؤثر 
ف��ي اإلنت��اج احليواني فق��ط لكنه 
يعجل بحدوث سلس��ة من الوقائع 
تؤث��ر ف��ي كل النظ��ام البيئي، مثل 
قل��ة أو زوال الغط��اء النبات��ي وم��ا 
يصاحب��ه من تعري��ة الترب��ة وزيادة 
خط��ر اجنرافه��ا. وه��ذا غالب��ا م��ا 
يق��ود إل��ى انخفاض ف��ي اإلنتاجية 
األولي��ة بنحو يتع��ذر معاجلته .ومن 
ث��م يضع��ف م��ن إمكاني��ة البيئة 
عل��ى التعوي��ض النباتي.كذلك فان 
اإلفراط الرعوي يعم��ل على إحداث 
تب��دل نباتي بواس��طة إح��ال أنواع 
غي��ر مستس��اغة ، مح��ل األن��واع 

املستساغة نتيجة الرعي اخملتار .

تتسارع في العراق 
ظاهرة التصحر 
والتملح وتقدر 
نسبة األراضي 
الزراعية التي 
تعاني من التملح 
بـ 50 % بسبب 
اإلهمال لسنوات 
في قطاع الزراعة 
والري

ظاهرة التصحر في العراق

بالتنسيق مع المنظمات الدولية لغرس األشجار المقاومة للجفاف

"الزراعة" تتخذ سلسلة إجراءات
لمكافحة التصّحر المستفحلة في العراق
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نعمة كاظم* 
عقد مكتب التنس��يق العش��ائري 
ملديري��ة الش��رطة اجملتمعية مؤمترا 
في قضاء س��امراء مبحافظة صالح 
الدين ف��ي اجمللس البل��دي للقضاء 
افتتح بق��راءة س��ورة الفاحتة على 
الش��هداء وكذلك تعريفهم  أرواح 
عم��ل الش��رطة اجملتمعي��ة بنحو 

مفصل 
وناق��ش املؤمتر الذي حض��ره املقدم 
س��امر ضابط الش��رطة اجملتمعية 
ف��ي بغ��داد ورئي��س اجملل��س احمللي 
عمر محمد حسن والعقيد عصام 
محمد محمود معاون مدير شرطه 
سامراء والعقيد باسم توفيق مدير 
مركز شرطة سامراء واملقدم سعد 
مدير الشرطة اجملتمعية في سامراء 
والرائد عدنان داود ضابط الش��رطة 
اجملتمعي��ة ف��ي محافظ��ة ص��الح 
الدين  ومس��ؤول مكتب الش��رطة 
اجملتمعية علي الس��كوت الياسري 
رئيس مجلس عش��ائر جنوب بغداد 
ومس��اعد مدي��ر ش��رطة مدين��ة 
الص��در املق��دم واالعالمي��ة امي��ان 

كاظم اعالمية والشيخ لفته ناصر 
املستش��ار العش��ائري في مجلس 
الن��واب واالمير جمعه صالح رئيس 
جلنه املصاحل��ة اجملتمعية وعدد من 
والناش��طني  والوجه��اء  الش��يوخ 
املدنيني من ش��تى ابن��اء محافظه 
ص��الح الدي��ن املش��كالت االمنية 

والعشائرية التي تخص احملافظة .
وطال��ب املؤمتر بتفعيل دور ش��يوخ 
العش��ائر وتس��هيل عمله��م من 

وفت��ح   ، االمني��ة  الق��وات  قب��ل 
قض��اء  ف��ي  العش��ائري  اجملل��س 
بفت��ح مكاتب  واملطالبة  س��امراء 
للش��رطة اجملتمعي��ة ف��ي جمي��ع 
األقضي��ة والنواحي ف��ي محافظه 
ص��الح الدي��ن وتفعي��ل ق��رار وزير 
الداخلي��ة بخص��وص االعتق��االت 
بتشابه االسماء واملطالبة بتقليل 
الس��يطرات الفرعية التي تس��بب 

عرقله سير العجالت.

بالتعاون مع شركات إيطالية لتطوير خطوطها 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  أعلن��ت 
لصناع��ة الس��يارات واملع��دات 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن ع��ن ص��دور ق��رار من 
انتاجها  بحماية  الوزراء  مجلس 
فيما  الس��ائلة  البطاري��ات  من 
الب��دء  عزمه��ا  ع��ن  كش��فت 
للبطاري��ات  الفعل��ي  باالنت��اج 
اجلافة في شهر كانون االول من 
العام احلال��ي بطاقة )350( الف 

بطارية سنويا .
ع��ام  مدي��ر  مع��اون  واوض��ح 
الش��ركة املش��رف على مصنع 
البطاري��ات املهندس هادي علي 
حس��ن ف��ي تصري��ح للمرك��ز 
االعالم��ي ف��ي ال��وزارة ان موقع 
التاب��ع  البطاري��ات  مصن��ع 
يواصل  الوزيري��ة  للش��ركة في 
انتاجه من البطاريات الس��ائلة 
احلامضية بس��عات تت��راوح من 
)60 ال��ى 150( امبي��را الس��يما 
بع��د صدور قرار مجل��س الوزراء 
بحماي��ة ه��ذا املنت��ج لتغطية 
حاجة الس��وق احمللية ، مش��يرا 
ال��ى ان للمنتج عمر تش��غيلي 
يتجاوز السنتني مع منح ضمان 
ملدة عام كام��ل للمواطن ومدة 
ستة اش��هر ملؤسس��ات ودوائر 
الدولة ، الفتا في الوقت ذاته الى 
اس��تبدال  املواطن  بأم��كان  انه 
البطاري��ة ف��ي ح��ال وج��ود اي 
عي��ب فيها موقعي��ا وفي اليوم 
نفسه في اطار سعي الشركة 
واملصن��ع لتبس��يط االج��راءات 
املتبعة فيها ، كاش��فا عن عقد 
الش��ركة مع احدى الش��ركات 
االيطالي��ة لتحوير وتطوير اخلط 
االخر النتاج البطارية الس��ائلة 
ال��ى البطاري��ة اجلاف��ة )عدمي��ة 
او ماتس��مى ببطارية  االدام��ة( 
العني السحرية وبطاقة نتاجية 
)350( الف بطارية سنويا مبعدل 
، معرب��ا  )700( بطاري��ة يومي��ا 

بالتش��غيل  الب��دء  امل��ه  ع��ن 
واالنت��اج التجريبي خالل ش��هر 
الع��ام  االول م��ن ه��ذا  كان��ون 
حيث سيس��هم ه��ذا اخلط في 
حال تش��غيله بتغطي��ة )70(% 
من روات��ب املوظفني في مصنع 

البطاريات .
وافص��ح حس��ن ع��ن مش��روع 
مصن��ع البطاريات النتاج نصف 
ملي��ون بطاري��ة س��نويا ضمن 
اخلطة االس��تثمارية لعام 2012 
بالتعاقد مع ش��ركة سوفيميا 
انتاجي  االيطالية لنصب خ��ط 
بس��عات  اجلاف��ة  للبطاري��ات 
مختلف��ة تت��راوح ب��ني )60 الى 
 )2000( وبطاق��ة  امبي��ر   )100
بطاري��ة يوميا اي مبايعادل )500( 

ال��ف بطارية س��نويا ، مش��يرا 
الى وص��ول الدفع��ة االولى من 
مع��دات املش��روع وم��ن املؤمل 
وصول الدفعت��ني اآلخرتني خالل 
ش��هر ش��باط املقبل واملباشرة 
بتش��غيل اخل��ط خ��الل ش��هر 
نيسان من العام املقبل ، معلنا 
ع��ن نية الش��ركة لالس��تفادة 
م��ن االمكاني��ات املتاح��ة ف��ي 
موقع مصنع البطاريات في ابي 
غريب م��ن اخلدم��ات الصناعية 
والبنى التحتية لتنفيذ مشروع 
انتاج بطاري��ة النيكل كادميوم 
التي تس��تخدم ف��ي االتصاالت 
ومحط��ات الكهرباء والس��كك 
والنق��ل واملط��ارات م��ن خ��الل 
اب��رام عقد مش��اركة مع احدى 

الش��ركات املصرية وبامتياز من 
الس��ويدية  الش��ركات  اح��دى 
، الفت��ا ال��ى ان ه��ذا املش��روع 
هو االول م��ن نوعه ف��ي العراق 
وبص��دد اس��تحصال املوافقات 
االصولي��ة للمباش��رة بتنفيذه 
خالل الشهرين املقبلني ، مشيرا 
الى تعاون الش��ركة مع شركة 
لتطوير  الفوالذي��ة  الصناع��ات 
ورف��ع طاق��ات موق��ع املس��بك 
التاب��ع ملصن��ع البطاري��ات في 
خان ضاري م��ن )2000( طن الى 
)6000( طن ، مش��يرا الى ان هذا 
املس��بك يعتبر املورد الرئيس��ي 
البطارية  االولية النت��اج  للمادة 
وه��ي مادة الرص��اص والتي يتم 
احلصول عليها م��ن خالل اعادة 

املس��تهلكة  البطاريات  تدوي��ر 
املس��تلمة من قبل مؤسس��ات 

الدولة .
للمش��اريع  اش��ارة  وف��ي 
ج��دا  واملهم��ة  االس��تراتيجية 
االعوام  تنفيذها خ��الل  اخملطط 
ع��ن  حس��ن  كش��ف  املقبل��ة 
اس��تحصال املوافق��ات البيئية 
من اجلهات املعني��ة على اقامة 
مش��روع البطاريات في منطقة 
النه��روان ليش��مل كل مواق��ع 
املصن��ع االربع��ة املوزع��ة ف��ي 
الوزيري��ة وابي غريب وخان ضاري 
الس��كاني  الزحف  وذلك ج��راء 
عل��ى املنطق��ة الصناعي��ة في 
ال��ى ان ه��ذا  ، الفت��ا  الوزيري��ة 
املش��روع سيحقق طفرة نوعية 

في انتاج البطاريات حيث سيتم 
وبعد دراس��ة املش��روع من قبل 
الدائ��رة االقتصادية ف��ي الوزارة 
الس��يد  موافقة  واس��تحصال 
الوزي��ر حتدي��د االرض واعالنه��ا 
كفرصة استثمارية النشاء خط 
انتاج��ي بطاقة ملي��ون بطارية 
س��نويا لس��د )60(% من حاجة 
البلد وحتقيق ايرادات تقدر بحنو 

)60( مليار دينار .
مصن��ع  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
البطاريات احد مصانع الشركة 
الس��يارات  لصناع��ة  العام��ة 
واملعدات والذي يتكون من اربعة 
مواق��ع تس��مى باب��ل 1 وباب��ل 
2 وموق��ع الن��ور في اب��ي غريب 

وموقع املسبك في خان ضاري .

»الصناعة » تباشر بإنتاج البطاريات الجافة والسائلة بطاقة 350 ألف سنويًا 

 يواصل مصنع 
البطاريات التابع 
لشركة صناعة 

السيارات والمعدات 
في الوزيرية إنتاجه 

من البطاريات 
السائلة الحامضية 

بسعات تتراوح 
من )60 الى 150( 

أمبيرًا 

إنتاج البطاريات اجلافة والسائلة

مناشدة 

أمام أنظار السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية احملترم 
بعد التحية :

بتاريخ 2017/7/27 نشرت تصريحات صحفية لسيادتكم 
جاء فيها ان جميع املتقاعدين مت ش��مولهم باالستقطاع 
البالغ نسبته )%3,8( من الراتب مت مبوجب قانون املوازنة عام 

2017 وال يوجد تفريق او اختيار في عملية االستقطاع .
الس��يد رئي��س الهيئ��ة : اود ان اعلم س��يادتكم في ارض 
الواق��ع هذا ل��م يتحقق وان االس��تقطاعات العش��وائية 
وغير القانونية ما تزال مس��تمرة من رواتب املتقاعدين من 
س��نة 2015 وحلد تاريخ هذا الي��وم ، والذي يؤيد صحة هذا 

املوضوع قوائم الرواتب لسنة 2017 كما يلي :
املبلغ املستقطع في شباط 2017 ) 89 ( الف دينار بنسبة 
اس��تقطاع %9,1 وفي نيسان )81 ( الف دينار بنسبة 8,3% 
وف��ي حزي��ران )83( الف دينار بنس��بة %8,5 وف��ي آب )82( 

بنسبة 8,4% .
لذا نطلب من س��يادتكم والس��ادة املس��ؤولني ف��ي وزارة 
املالي��ة إيق��اف ه��ذه االس��تقطاعات العش��وائية وغي��ر 
القانوني��ة وإع��ادة املبال��غ املس��تقطعة عل��ى ان يك��ون 
االستقطاع مبوجب قانون املوازنة لسنة 2017 وهو )3,8%( 
، وتنفيذ توصيات مجلس النواب باعفاء الرواتب التقاعدية 
القليلة والضعيفة والتي تقل مبالغها عن 500 الف دينار 
ش��هريا من االس��تقطاع وجلميع الدرجات ، ولكم الشكر 

مع التقدير .

حبيب زيدان عطية
مدير متقاعد

عن إقالة رئيس 
الجمهورية

تناولت بعض وسائل اإلعالم خبرا مفاده ان حملة 
تواقي��ع نيابية جتري اآلن لس��حب الثقة عن رئيس 
اجلمهوري��ة داخل مجلس الن��واب، وهذا املوقف ال 
يستند الى الدستور الذي أوضح سياقات محددة 
وتب��دو معق��دة ف��ي ظل الظ��رف احلال��ي العفاء 

الرئيس من منصبه.
الدس��تور أورد صالحية واح��دة جمللس النواب على 
رئيس اجلمهورية في موضوع االقالة بحسب املادة 
)٦١/ سادسا/ ب( التي نصت على انه جمللس النواب 
اعف��اء رئيس اجلمهوري��ة باالغلبية املطلقة لعدد 
اعض��اء مجلس الن��واب، بعد ادانت��ه من احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا، في اح��دى احل��االت التالية: ١- 
احلنث في اليمني الدستورية، ٢- انتهاك الدستور، 

٣- اخليانة العظمى(.
م��ن خ��الل اس��تقراء النص يتب��ني لن��ا ان رئيس 
اجلمهوري��ة يجب ان يحال عل��ى احملكمة االحتادية 
العلي��ا مبوجب طلب مس��بب وواضح من مجلس 
الن��واب باالغلبية املطلقة لعدد أعضاءه حملاكمته 
وفق املادة )٦١/ سادسا/ ب( من الدستور عن واحدة 
م��ن جرائم احلنث باليمني، او انتهاك الدس��تور، او 
اخليانة العظمى، علما ان صالحية احملكمة االحتادية 
العليا في ممارس��ة هذا االختصاص معطلة كون 
املادة )٩٣/ سادساً( من الدستور نصت على وجوب 
س��ن قان��ون لهذا االختص��اص يتضم��ن اجلانبني 
املوضوع��ي واالجرائي آلليات احملاكم��ة وهو ما لم 
يصدر عن مجلس النواب حت��ى االن، وذلك اكدته 
احملكمة االحتادية العليا بالق��رار رقم )٤١/ احتادية/ 
٢٠١٧( عندم��ا ردت دع��وى لش��خص ض��د رئيس 

اجلمهورية عن تهمة احلنث باليمني.
وبع��د اص��دار قان��ون حملاس��بة رئي��س اجلمهورية 
وادانته مبوجب تلك احملاكمة وفقا للقانون املنتظر، 
وتطبيق��ا للم��ادة )٦١/ سادس��اً/ ب( وامل��ادة )٩٣/ 
سادس��اً( من الدس��تور، فبامكان مجلس النواب 
اعفاؤه من منصبه باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء 
اجملل��س، وهذا النوع من االغلبية فس��رته احملكمة 
االحتادي��ة العليا ف��ي قرارها بالرق��م )٣٣/ احتادية/ 
٢٠٠٧( ه��ي )النص��ف 1+( لع��دد اعض��اء مجلس 
النواب س��واء من احلاضرين أو الغائبني في جلسة 
مكتملة النصاب، اي موافقة ما ال يقل عن )١٦٥( 
نائباً من مجموع االعضاء في الدورة احلالية، وهي 
نس��بة تختلف ع��ن االغلبية املطلق��ة اجملردة من 
عب��ارة )لعدد اعضاء مجلس الن��واب( والواردة في 
املادة )٦١/ ثامنا/ أ( و املادة )٧٦/ رابعاً( من الدس��تور 
واملقص��ود بها مبوجب قرار احملكمة االحتادية العليا 
ذاته املرقم )٣٣/ احتادي��ة/ ٢٠٠٧( اغلبية )نصف+١( 

جلسة مكتملة النصاب وللحاضرين فقط.

*كاتبة عراقية 

هالة كريم*
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بغداد - الصباح الجديد:

نفت شركة بوابة العراق االلكترونية 
للخدم��ات املالي��ة بش��دة املزاع��م 
واالكاذي��ب الت��ي تداولته��ا بع��ض 
صفح��ات التواصل االجتماعي حول 
التش��كيك ف��ي نزاه��ة واصولي��ة 
اجراءاتها. وأكدت على انها ش��ركه 
عراقي��ة %100 ومملوك��ة الحد رجال 
واعتم��دت  العراقي��ني،  االعم��ال 
للقوانني  االمتث��ال  ف��ي عملياته��ا 
العراقي��ة أوال واالس��تناد على اعلى 
واستش��ارات  الدولي��ة  املعايي��ر 
كبريات الشركات العاملية املعتمدة 

واملتخصصة في هذا اجملال. 
كوادره��ا  ب��ان  الش��ركة  وبين��ت 
واحمللي��ة  العاملي��ة  الكف��اءات  م��ن 
املتخصص��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال وبان 
االقتصادي��ة  اجل��دوى  دراس��ات 
للش��ركة وبن��اء النم��وذج املثال��ي 
للعم��ل، مت على مدار س��نه كامله 
وفق املعايي��ر الدولي��ة بالتعاون مع 
ش��ركة أرنس��ت ويونغ EY العاملية 
كشركة استش��ارية لدراسة وضع 
السوق العراقي وحتديد منوذج وخطة 
العمل، ومن ثم تقدمي تلك الدراسات 

وتس��جيل الش��ركة وف��ق القوانني 
املعتمدة في   واللوائ��ح  والتعليمات 

احلكومة العراقية والبنك املركزي.
وعلى الصعي��د الفني والتكنلوجي 
ف��ان الش��ركة اكمل��ت بن��اء البنى 
التحتي��ة ألنظمة الش��ركة ومركز 
معالج البيانات  بالتعاون مع شركة 
اريكس��ون الس��ويدية والتي قامت 
ببن��اء مراك��ز مماثلة ف��ي اغلب دول 
العالم املتق��دم في هذا اجملال، حيث 
مت بن��اء مرك��ز معال��ج البيانات وهو 
االول من نوعه في العراق الذي يقوم 
مبعاجل��ة البيانات بخوادم ومقاس��م 
مرتبطة مع املقس��م الوطني داخل 
العراق وهو ما يؤمن س��رية وضمان 
املعلوم��ات املعاجل��ة حت��ت اش��راف 

اجلهات اخملتصة.
وف��ي االط��ار ذات��ه قام��ت ش��ركة 
بوابة الع��راق االلكترونية للخدمات 
املالية بالتعاقد مع ش��ركات رصينة 
ومتخصص��ة ف��ي مج��ال أنظم��ة 
التكنولوجي��ا والدفع، مثل ش��ركة 
S2M واملتخصصة في مجال الدفع 
 CISCO و HP اإللكتروني وش��ركتي
والتي عملتا على تطوير بنية حتتية 
فاعلة و سريعة مخصصة ملنصات 
والتكنولوجية  االقتصادي��ة  العمل 

احمللية واالقليمية والدولية.
ونتيجة له��ذه التحضيرات املهنية 
حصل��ت الش��ركة عل��ى ترخي��ص 
م��ن ش��ركة املاس��تر كارد العاملية 
إلص��دار وقب��ول بطاق��ات وخدمات 
اس��تكمالها  بع��د  كارد،  املاس��تر 
لكافة الشروط واالجراءات املطلوبة 

م��ن ش��ركة املاس��تر كارد العاملية 
به��ذا اخلصوص، مبا يش��مل امتالك 
املتقدمة،  التكنولوجي��ة  االنظم��ة 
عل��ى  الرقاب��ة  وبرام��ج  وانظم��ة 
االحتي��ال ومكافحة غس��ل االموال 
وادارة اخملاطر وشروط املالئمة املالية.

علما بان الشركة في صدد االنتهاء 

م��ن اس��تكمال اج��راءات احلص��ول 
 VISA على رخصة مماثلة من شركة
العاملي��ة إلص��دار وقب��ول بطاقاتها 
وخدماته��ا، وبذلك تكون الش��ركة 
االول��ى ف��ي العراق الت��ي تقدم تلك 
احلزمة املتكاملة من حلول وخدمات 

الدفع االلكتروني.

وم��ن اجلدي��ر بالذكر وامتث��اال التباع 
أفض��ل املمارس��ات الدولي��ة قامت 
الش��ركة وفي مراح��ل متقدمة من 
املش��روع بالتعاق��د م��ع مؤسس��ة 
التموي��ل الدولي��ة IFC وذلك لتقدمي 
االستشارات الفنية واالستراتيجية 
للش��ركة ولضم��ان مالءم��ة منوذج 
الش��ركة  واس��تراتيجية  العم��ل 
الحتياجات اجملتمع العراقي مبا يتعلق 
بخدمات الدفع اإللكتروني.                                           
الع��راق  بواب��ة  ش��ركة  وت��ود  ه��ذا 
االلكتروني��ة للخدمات املالية أن تنوه 
بانها حددت جميع اجلهات التي قامت 
به��ذا االمر املش��ني من قذف وس��ب  
وادع��اءات كاذبة تصب في إطار النيل 
من االحترام التي تتمتع به الش��ركة 
لزعزع��ة ثقة اجلمهور واملس��تثمرين، 
وتعد منافس��ة غير مشروعة وطريق 
غير ش��ريف يتنافى واص��ول النزاهة 
بالتعام��ل التج��اري وباب م��ن أبواب 
االبتزاز، وستقوم شركة بوابة العراق 
باتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة 
ضد ه��ؤالء املارق��ني لضم��ان حقها 
العراق،  ف��ي  اس��تثماراتها  وحماي��ة 
وتطل��ب م��ن اجلهات  اخملتص��ة بأخذ 

دورها في مالحقة هؤالء املتجاوزين.
وأبدت الش��ركة اس��تعدادها الطالع 

تفاصي��ل  عل��ى  اخملتص��ني  جمي��ع 
عملياتها الفني��ة والتجارية انطالقا 
من اعلى معايير الشفافية واملهنية. 
كم��ا وتؤك��د الش��ركة ان األكاذيب 
واالشاعات املغرضة لن تثني الشركة 
عن االس��تمرار في مس��يرتها وتأدية 
العراق��ي  املواط��ن  واجبه��ا خلدم��ة 
ب��ل تزيدها إص��رارا الن تك��ون عنصر 
املالي  الش��مول  رئيس��ي لتحس��ني 
وتوفي��ر خدم��ات الدف��ع االلكتروني 
للمجتم��ع العراق��ي حس��ب افضل 
املعايير العاملية لتحقيق الهدف الذي 

انشئت من آجله.
ش��ركة بواب��ة الع��راق االلكتروني��ة 
للخدم��ات املالي��ة تنف��ي االتهامات 

واالدعاءات الكاذبة 
حاصل��ة  بانه��ا  الش��ركة  اك��دت 
الرخص��ة بع��د اس��تكمالها  عل��ى 
جمي��ع املتطلب��ات مبوج��ب القوانني 
لدى  املعتمدة  واللوائ��ح  والتعليمات 

احلكومة العراقية والبنك املركزي.
بواب��ة العراق ش��ركة عراقية  وطنية 
بامتي��از و مبواصف��ات فني��ة وتقنية 
وف��ق أحدث وأعل��ى املعايي��ر الدولية 
املتخصصة في هذا اجملال ومستعدة 
الطالع جمي��ع اجلهات واملؤسس��ات 

على تفاصيل عملياتها. 

تقرير

»بوابة العراق اإللكترونية« تؤكد استكمالها لجميع القوانين والتعليمات المرعية 
نفت االتهامات واالدعاءات الكاذبة التي تداولتها صفحات التواصل االجتماعي 

جانب من املؤمتر العشائري في محافظة صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
نظ��راً مل��ا متثل��ه الث��روة النفطي��ة 
الوطنية من اهمية كبيرة لالقتصاد 
الوطني الذي يعتمد بنس��بة كبيرة 
على االي��رادات املتحققة من تصدير 
النف��ط العراق��ي ،وتأكي��دا مل��ا نص 
عليه الدس��تور العراقي من ان الثروة 
الهايدروكاربوني��ة الوطنية هي ثروة 
سيادية ملك للشعب العراقي بكل 
اطيافه ومكوناته على امتداد اراضيه 
من الش��مال الى اجلنوب ومن الشرق 

الى الغرب مبا فيها أقليم كردستان.
وملا تشهده البالد من حتديات وتداعيات 
نتيجة أعالن حكومة اقليم كردستان 
اجراء االستفتاء في اقليم كردستان 
ومحافظات كركوك وديالى ، والتزاما 
مب��ا تقتضي��ه املس��ؤولية الوطني��ة 
واملهني��ة واالخالقية فإن وزارة النفط 
حتذر بش��دة جميع االطراف واجلهات 
التي حتاول أس��تغالل ه��ذه الظروف 
االس��تثنائية واالجنرار للسيطرة على 
مق��درات وث��روة الش��عب العراق��ي 
والعب��ث به��ا أو التدخل في ش��ؤون 
النفطية في محافظتنا  الش��ركات 

العزيزة مبا فيها كركوك ،وحتمل الوزارة 
املعنية مس��ؤولية  اجله��ات  جمي��ع 
احلفاظ على املنشآت النفطية وحياة 
العاملني واملس��ؤولني فيها . وترفض 
رفضاً باتاً التدخل في عملها أو وضع 

اليد على اي مرفق من مرافقها .
االحتادي��ة  احلكوم��ة  حرص��ت  لق��د 
ووزارة النف��ط ومنذ ع��ام 2003 على 
االس��تثمار االمث��ل للث��روة الوطنية 
وتلبي��ة احتياجات الش��عب العراقي 
ب��كل أطياف��ه ومكونات��ه ،وحرصت  
وعلى الرغم من التقاطعات واخلالفات  
ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة وحكوم��ة 
االقليم بش��ان السياس��ة النفطية 
وإدارة ث��روة البالد وعدم التزام االقليم 
املوازن��ة  املبرم��ة جت��اه  باالتفاقي��ات 
االحتادية وجتاوزاتها الكثيرة ، فضال عن 
قيام  حكومة االقليم بتصدير النفط 
وابرام العقود مع الشركات االجنبية 
م��ن دون الرجوع للحكوم��ة االحتادية 
ووزارة النفط ، االان الوزارة كانت تضع 
املصلح��ة الوطنية  ف��وق كل أعتبار 
وتض��ع اخلالف��ات جانب��اً  ول��ن تقف 
هذه االشكاالت للحيلولة دون تقدمي 

اخلدم��ات ملواطنين��ا ف��ي محافظات 
االقلي��م وتلبي��ة احتياجاته��م م��ن 
ومش��اركتهم  النفطية  املش��تقات 
لاليرادات املتأتية م��ن النفط املصدر 

من حقول الوسط واجلنوب .
تؤك��د  النف��ط  وزارة  ف��إن  وأخي��را 
التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها 
للث��روة  االمث��ل  االس��تثمار  عل��ى 
الوطني��ة وتنميته��ا خدم��ة البناء 
شعبنا بكل أطيافهم ومكوناتهم 
القطاع  بابع��اد  اجلمي��ع  مطالب��ة 
النفطي عن الصراعات السياسية 
او اس��تعمال الثروة الوطنية كأحد 
وس��ائل الضغط واملس��اومة على 
حس��اب الثوابت الوطنية، والدعوة 
اخمللص��ة  جلمي��ع اجله��ات املعنية 
اللجوء للحوار الوطني اجلاد والبناء 
بعي��داً ع��ن الش��عارات واملصال��ح 
الضيقة التي التخدم الصالح العام 
و الدعوة للعمل معا اليجاد احللول 
املناسبة للمشاكل العالقة ، وفقا 
مل��ا نص علي��ه الدس��تور والقوانني 
والتعليمات الناف��ذة خدمة لبلدنا 

وشعبنا العزيز.

»النفط« تحّذر من السيطرة على ثروات 
الشعب العراقي والعبث بها 

مؤتمر في قضاء سامراء يدعو إلى التعاون 
بين شيوخ ووجهاء العشائر والقّوات األمنية
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لندن ـ بي بي سي:

توج��ه األملان، ام��س االحد إل��ى مراكز 
االنتخابات  ف��ي  للمش��اركة  اإلقت��راع 
البرملانية التي سيختار خاللها الناخبون 
برمل��ان بالدهم اجلديد، وس��تحدد نتائج 
تلك االنتخابات اس��م مستش��ار البالد 

القادم.
ويعتب��ر مارت��ن ش��ولتز مرش��ح احلزب 
ملنص��ب  الدميوقراط��ي  االش��تراكي 
املستش��ار، أقوى منافس للمستشارة 
احلالي��ة أنغي��ال مي��ركل، الت��ي تق��ود 
االنتخاب��ي للحزب  التحال��ف  مج��ددا 
املسيحي الدميقراطي واحلزب املسيحي 

االجتماعي البافاري.
وتس��عى مي��ركل، الت��ي يح��وز حزبها 
حاليا أكبر نس��بة من مقاع��د البرملان 

)البوندستاغ(، إلى الفوز بوالية رابعة.
ويبلغ عدد أصحاب احلق بالتصويت في 
هذا البلد األوروبي 61.5 مليونا من أصل 
82.6 ملي��ون نس��مة، ميثل املس��لمون 

بينهم نحو 5 ماليني.
ويتم اختي��ار النواب وفق نظام انتخابي 
ميزج ما ب��ني الغالبية والنس��بية، على 
أن تعطي اس��تطالعات الرأي فور إغالق 
مراكز التصويت مؤش��رات واضحة إلى 
تش��كيلة اجمللس املقبل، قبل بدء صدور 

النتائج تباعا خالل الليل.
ويش��ارك ح��زب ميركل ف��ي ائتالف مع 
الدميقراطي  خصمه السياس��ي احلزب 
االش��تراكي، ف��ي ح��ني م��ن املرجح أن 

يحصل ح��زب البدي��ل من أج��ل أملانيا 
اليمين��ي على مقاعد ف��ي البرملان ألول 

مرة.
وأدى اس��تقبال أملانيا ألكث��ر من مليون 
الج��ئ في عام 2015 ، وأغلبهم من دول 
ذات أغلبية مس��لمة ،إل��ى تعزيز فرص 
حزب البديل من أجل أملانيا في املشهد 
املعارض��ة  يش��كل  وق��د  االنتخاب��ي. 

الرئيسية داخل البرملان.
وافتتح��ت مراك��ز االقت��راع أبوابها في 
الس��اعة الثامن��ة صباح��ا امس االحد 

واغلقت أبوابها في السادسة مساء.
وتعتب��ر ه��ذه االنتخاب��ات مهم��ة في 
املش��هد االنتخاب��ي األملان��ي ألنها قد 
تقود إلى متثيل س��تة أحزاب في البرملان 
األملان��ي وذل��ك ألول م��رة من��ذ احل��رب 

العاملية الثانية.
املش��هد  تش��كيل  نتيج��ة  وتعن��ي 
االنتخاب��ي األملان��ي ح��دوث تغيي��ر في 

االئتالف احلاكم حاليا.
وتوقع��ات بق��اء أنغي��ال مي��ركل ف��ي 
مبنصبها مستش��ارة ألملانيا، وينظر إلى 
مي��ركل، عل��ى الصعيد الدول��ي، على 
أنها مصدر لالس��تقرار إذ ق��ادت أملانيا 
منذ عام 2005، ولها 12 عاما من اخلبرة 
ف��ي احلكم. وق��د كلفه��ا قرارها بفتح 
أبوابها لطالب��ي اللجوء خالل أوج أزمة 
املهاجرين التي شهدتها أوروبا سياسيا 
لك��ن يبدو أنه��ا تتعافى م��ن آثار تدفق 

الالجئني على أملانيا.
زعي��م احل��زب الدميقراطي االش��تراكي 
مارتن ش��ولتز: الذي ينتمي إلى وس��ط 

للبرمل��ان  الس��ابق  والرئي��س  اليس��ار، 
الرئيس��ي  اخلص��م  ويعتب��ر  األوروب��ي. 
ملي��ركل وحزبه��ا. وهو في الوق��ت ذاته، 
ش��ريكها ف��ي االئت��الف احلاك��م. وقد 
اتض��ح خ��الل احلم��الت االنتخابية أنه 
ينتقد السياس��ات التي انتهجها حزب 

ميركل.

وتش��ير بعض التوقعات ان املرش��حان 
الرئيس��يان ألي��س في��دل وألكس��ندر 
غوالن��د حل��زب البدي��ل من أج��ل أملانيا 
اليمين��ي وهو ح��زب معاد لإلس��الم أن 
هذا احلزب س��يصبح القوة الثالثة في 
البرملان وفقا لبعض استطالعات الرأي. 
وهذا سيكون انتصارا كبيرا وتغييرا في 

املشهد االنتخابي.
األملانية  باملقابل تس��تعد املستش��ارة 
أجني��ال ميركل للف��وز بفت��رة رابعة في 
االنتخابات الت��ي جرت امس األحد كما 
ح��ث منافس��ها مارتن ش��ولتس الذي 
ميثل يس��ار الوس��ط أنصاره امس االول 
الس��بت عل��ى مواصل��ة النض��ال من 

أجل كسب أصوات في الوقت الذي لم 
يحسم فيه ثلث الناخبني موقفهم.

وم��ن املتوق��ع عل��ى نط��اق واس��ع أن 
يع��اد انتخاب مي��ركل وأن يأت��ي احلزب 
بزعام��ة  االش��تراكي  الدميقراط��ي 
ش��ولتس في املركز الثان��ي ولكن حزب 
البديل من أجل أملانيا اليميني املتطرف 
ق��د يصبح ثال��ث أكبر حزب ف��ي البالد 
مما يعق��د املوقف بالنس��بة حلكومتها 

االئتالفية املقبلة.
وأظهر اس��تطالع ملؤسس��ة)آي.إن.إس.
أيه( نش��رته صحيفة بيلد تراجع تأييد 
التيار احملافظ ال��ذي تنتمي إليه ميركل 
نقطتني مئويتني إلى 34 في املئة وتراجع 
التأييد للحزب الدميقراطي االش��تراكي 

نقطة واحدة إلى 21 في املئة .
في الوقت نفس��ه ارتف��ع التأييد حلزب 
البديل من أجل أملانيا نقطتني مئويتني 
إلى 13 في املئة معززا محاولته ألن يكون 
أول حزب مييني متط��رف يدخل البرملان 
من��ذ نهاية احلرب العاملية الثانية. وأكد 
ش��ولتس أن ميركل »بطلة للعالم في 
عدم اتخ��اذ قرار«وتردد ببس��اطة أفكار 

اآلخرين.
وتعه��د ش��ولتس بالدف��ع م��ن أج��ل 
إجراء مزيد من اإلصالح��ات مبا في ذلك 
حتس��ني منش��آت رعاي��ة كبار الس��ن 
وتوفير مساكن بأسعار معقولة وإنهاء 
السياسات التمييزية التي تلحق الضرر 
بأطف��ال املهاجري��ن ورعاي��ة األطف��ال 

مجانا.
وتأس��س ح��زب البديل من أج��ل أملانيا 

في 2013 بهدف أساس��ي هو معارضة 
برامج اإلنق��اذ املالي الضخم��ة للدول 
املفلسة ماليا في منطقة اليورو ولكن 
اعتبارا من 2015 بدأ يركز على الهجرة.
وتقول اجلماعات اليهودية واإلس��المية 
إن لهج��ة حزب البديل م��ن أجل أملانيا 
فتحت الطري��ق أمام مزيد من خطابات 

الكراهية ومعاداة السامية.
وق��ال جوزيف شوس��تر رئي��س اجمللس 
املرك��زي لليهود ف��ي أملاني��ا لرويترز إنه 
يخش��ى أن يؤدي دخول حزب البديل من 
أجل أملانيا البرمل��ان إلى تغيير في املناخ 
الع��ام في أملانيا. وأضاف »أش��عر بقلق 
من أن يعمق حزب البديل من أجل أملانيا 

االنقسامات في بلدنا بشكل كبير«.
ولكن احلس��ابات االنتخابي��ة قد تدفع 
مي��ركل لتجدي��د ائتالفه��ا م��ع احلزب 
الدميقراط��ي االش��تراكي أو ق��د تختار 
الدخ��ول ف��ي حتال��ف ثالثي م��ع احلزب 
الدميقراطي احل��ر املؤيد لقطاع األعمال 

وحزب اخلضر. 
وق��ال كريس��تيان ليندنر زعي��م احلزب 
الدميقراط��ي احلر في جتمع حاش��د في 
دوس��لدورف إن حزب��ه يأمل ب��أن يصبح 
ثال��ث أكبر حزب ف��ي البرملان ولكنه لن 
يش��ارك في احلكم إال إذا لُبيت مطالبه 

وشروطه.
ويُذك��ر أن هذا احلزب لم يف��ز حتى اآلن 
س��وى مبقاعد ف��ي االنتخاب��ات احمللية، 
لكنه اكتس��ب ش��عبية خالل احلمالت 
االنتخابي��ة الت��ي رك��زت عل��ى قضايا 

الهجرة.
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باكو ــ وكاالت :
ذكر مدحت غولييف، رئيس جهاز أمن الدولة في 
أذربيجان)االس��تخبارات(، أن أجهزة االستخبارات 
األذربيجاني��ة تتحق��ق من معلوم��ات عن مقتل 
300 مواط��ن أذربيجاني خ��الل عمليات مكافحة 

اإلرهاب في العراق.
وق��ال غولي��ف للصحفي��ني »تلقين��ا معلومات 
عن مقتل 300 مواطن أذربيجاني، لذلك أرس��لنا 
موظفينا إلى العراق، وهم موجودون هناك حاليا، 

للتحقق من صحة هذه املعلومات«.
وأش��ار غولييف إل��ى أن املواطن��ني األذربيجانيني 
الذي��ن انخدع��وا بالدعاية وانضم��وا إلى تنظيم 
»داع��ش« اإلرهاب��ي أخ��ذوا أس��رهم معهم ، مبن 
فيه��م األطف��ال الصغار، إل��ى منطق��ة احلرب. 
وأضاف »هناك معلومات عن قتلى حتى بني هؤالء 

األطفال«.
وق��ال إن أجه��زة االس��تخبارات ف��ي أذربيج��ان، 
اعتقل��ت 85 ش��خصا النضمامه��م إل��ى ه��ذه 

املنظمة اإلرهابية.

لندن ـ أ ب ف :
أصيب خمس��ة أش��خاص على األق��ل امل امس 
الس��بت في هجوم باألس��يد غربي لندن، وفق ما 
أك��دت فرق اإلس��عاف في حني أعلنت الش��رطة 
اعتقال مش��تبه به مس��تبعدة فرضي��ة العمل 

اإلرهابي.
وقالت الش��رطة إنه��ا هرعت إلى م��كان احلادث 
في ستراتفورد س��نتر، املركز التجاري القريب من 
اس��تاد لندن األوملبي، بعدما وردها بالغ بأن جمعا 
من الش��بان ي��رش »مادة ض��ارة«. وأضاف��ت أنها 

اعتقلت رجال بشبهة الضلوع في هذا الهجوم.
من جهته قال جهاز اإلسعاف اللندني في تغريدة 
عل��ى تويتر إن��ه عالج »خمس��ة مصاب��ني على 

األقل«.
وس��جلت الهجمات باألس��يد ارتفاعا كبيرا في 
األش��هر األخيرة. وبل��غ عدد ه��ذه الهجمات في 

لندن العام املاضي 431 هجوما.

موسكو ـ أ ب ف:
حذر وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف اجلمعة 
املاضية واشنطن من محاولة إعادة التفاوض على 
االتفاق الن��ووي االيراني معتبرا ان ذلك »س��يعني 

عدم احترامه«.
وق��ال ف��ي مؤمت��ر صحافي ف��ي االمم املتح��دة في 
نيوي��ورك ان »اعادة فتح االتفاق للتفاوض بش��أنه 
مجددا س��يعني عدم احترام��ه« وذلك في الوقت 
ال��ذي تطلب فيه واش��نطن ان تأخذ ف��ي االعتبار 
»تهدي��دات« إيرانية أخرى، مث��ل برنامج الصواريخ 
البالس��تية وتدخ��ل إيران ف��ي س��وريا وهجمات 
الكترونية. وأضاف »من اخلطأ خلط احلابل بالنابل 
خصوص��ا عندما يتعل��ق االمر مبوضوع مبس��توى 

تعقيد االتفاق النووي االيراني«.
وسيكون على الرئيس االميركي دونالد ترامب الذي 
ه��دد اثناء حملت��ه االنتخابية ب� »متزي��ق« االتفاق، 
ان يشهد في منتصف تش��رين االول/اكتوبر امام 
الكنغ��رس ب��ان ايران حتت��رم تعهداته��ا الضامنة 
للطابع الس��لمي احمل��ض لبرنامجها الن��ووي. واذا 
لم يفعل فان ذلك سيفتح الباب امام اعادة فرض 
العقوبات االميركية التي رفعت عن ايران في اطار 

هذا االتفاق ومن شأن ذلك ان يقوضه.

أذربيجان تتحقق من مقتل 
300 من مواطنيها التحقوا 

بـ«داعش« في العراق

إصابة خمسة أشخاص
في لندن في هجوم باألسيد

الفروف: واشنطن لن 
تقصف كوريا الشمالية 

المتالكها قنبلة نووية

متابعة ـ الصباح الجديد:

س��وريا  بق��وات  قي��ادي  ق��ال 
الدميقراطي��ة امس االول الس��بت 
إن القوات انتزعت الس��يطرة على 
حق��ل كبي��ر للغ��از الطبيعي في 
محافظة دي��ر الزور الس��ورية من 
تنظي��م داعش بعد أيام من القتال 
بالقرب من الضفة الشرقية لنهر 

الفرات.
وق��ال القي��ادي أحم��د أب��و خولة 
لرويت��رز إن حقل غ��از كونوكو هو 
األول من نوعه الذي تسيطر عليه 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، وهي 
حتالف من فصائ��ل كردية وعربية، 
من��ذ أن بدأت هجوما هذا الش��هر 
للس��يطرة على احملافظة الواقعة 

في شرق البالد.
ويواجه تنظيم داعش في دير الزور 
تش��نهما  منفصل��ني  هجوم��ني 
قوات سوريا الدميقراطية من جهة 
واجليش السوري وحلفاؤه من جهة 

أخرى.
وعبرت أيضا القوات الس��ورية إلى 
اجلانب الش��رقي م��ن النهر معززة 
وجوده��ا في منطقة حققت فيها 
أيض��ا اجلماع��ات الت��ي تدعمه��ا 
املتحدة تقدم��ا. وتدعم  الوالي��ات 
روس��يا اجلي��ش الس��وري وتدع��م 
الوالي��ات املتح��دة ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة، وقد أث��ار الهجومان 
ح��دوث  احتم��ال  م��ن  مخ��اوف 
اش��تباكات بني الطرفني مم��ا يزيد 

التوتر بني واشنطن وموسكو.
وقال أبو خولة إن اجليش الس��وري 
أربع��ة  بع��د  عل��ى  وحلف��اءه 
كيلومترات من مواقع قوات سوريا 

الدميقراطية.
وكان��ت روس��يا ح��ذرت الوالي��ات 
املتح��دة يوم اخلمي��س املاضي من 

أنه��ا ستس��تهدف مناط��ق ف��ي 
س��وريا تنتش��ر بها ق��وات خاصة 
أميركي��ة وفصائ��ل مدعوم��ة من 
واشنطن إذا تعرضت قواتها لنيران 
من تلك املواقع وه��و أمر قالت إنه 

وقع مرتني.
ويشير التحذير الروسي إلى تنامي 
التوتر بني واشنطن وموسكو بشأن 
س��وريا، ورغم أن البلدي��ن يقاتالن 
تنظيم داع��ش إال أنهما ينخرطان 
عب��ر وكالء في س��باق على النفوذ 

احملتمل��ة  وامل��وارد  اإلس��تراتيجي 
ومنه��ا حقول نف��ط مبحافظة دير 

الزور في شرق سوريا.
ونفى الكولونيل ريان ديلون املتحدث 
باسم قوات التحالف التي تقودها 
الوالي��ات املتح��دة والت��ي تقات��ل 
تنظيم داعش أن تكون واش��نطن 
في س��باق مع موس��كو على تلك 
احملافظ��ة الغنية بالنف��ط وقال إن 
االتصاالت مع اجليش الروسي تزداد 

لتفادي وقوع مواجهة.

وقال ديل��ون لرويت��رز »التحالف ال 
يرى أنه سباق إننا لسنا في عملية 

انتزاع أراض«.
وأض��اف أن القوات الت��ي تدعمها 
الوالي��ات املتحدة تتف��ادى الضفة 
الشرقية ملدينة دير الزور حاليا حيث 
الس��وري متشددين  اجليش  يقاتل 
ويس��عى لتعزي��ز س��يطرته ف��ي 
املنطقة الواقعة ش��مال ش��رقي 
النهر والتي مازال يس��يطر عليها 

املتشددون.

واله��دف النهائ��ي ه��و التح��رك 
صوب احلدود العراقية قرب املعقل 
الرئيس��ي للمتشددين في امليادين 
الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا 
غربي احلدود العراقي��ة والبوكمال 
وكالهما مرك��زان حضريان كبيران 

يتدفق عبرهما نهر الفرات .
وقال إن »قوات سوريا الدميقراطية 
ال تتحرك صوب ضفاف نهر الفرات 
في الوقت احلال��ي )قرب مدينة دير 
ال��زور(. إنه��ا تتحرك ش��رقا صوب 

احلدود العراقي��ة.. وتواصل التقدم 
الت��ي  والتوس��ع داخ��ل األراض��ي 
يس��يطر عليه��ا تنظي��م الدولة 

اإلسالمية.«
اجلي��ش  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
قل��ت  كم��ا  »هدفن��ا  األميرك��ي 
عش��رات امل��رات هو قت��ال تنظيم 
داع��ش . لي��س لن��ا معرك��ة م��ع 
النظام )الس��وري(. لسنا في قتال 
مع الروس. إننا هناك لقتال تنظيم 

داعش وهذا ما سوف نفعله«.

واشنطن ـ رويترز:
قالت كوريا الشمالية امس االول 
السبت إن إطالق صواريخها على 
الب��ر األميرك��ي الرئيس��ي »أم��ر 
حتم��ي« بع��د أن وص��ف الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترام��ب الزعيم 
الك��وري الش��مالي كي��م ج��وجن 
أون بأن��ه »رج��ل الصواري��خ« في 
تصعيد آخر للحرب الكالمية بني 

الزعيمني.
وج��اءت تصريحات وزي��ر اخلارجية 
الكوري الشمالي ري يوجن هو أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد 
س��اعات من دخول طائرات قاذفة 
تابعة لس��الح اجلو األميركي من 
ط��راز بي1-ب��ي ترافقه��ا طائرات 
مقاتل��ة اجملال اجل��وي الدولي فوق 
كوري��ا  ش��رقي  الواقع��ة  املي��اه 
استعراض  الشمالية في عملية 
الدف��اع  وزارة  قال��ت  للق��وة 
األميركية)البنتاجون(إنها أظهرت 

املتاحة  العسكرية  اخليارات  مدى 
للرئيس دونالد ترامب.

وق��ال ري »م��ن خ��الل مث��ل هذا 
النضال املطول والشائك فإننا اآلن 
أخيرا ال نبعد سوى خطوات قليلة 
عن البوابة النهائية الس��تكمال 
قوة الدول��ة النووي��ة. »انتظار أي 
فرص��ة ك��ي تتزح��زح جمهورية 
كوريا الش��عبية الدميقراطية ولو 
شبر واحد أو تغير موقفها بسبب 
فرض القوى املعادية عقوبات أشد 

ليس سوى أمل بعيد«.
وأعلن ترامب يوم اخلميس املاضي  
ف��رض عقوبات أميركي��ة جديدة 
قال إنها ستس��مح باس��تهداف 
الت��ي  واملؤسس��ات  الش��ركات 
متول وتس��هل التج��ارة مع كوريا 
األمن  ووافق مجلس  الش��مالية. 
الدولي باإلجماع في وقت س��ابق 
م��ن الش��هر اجل��اري على تاس��ع 
جولة من العقوبات على بيوجنياجن 

النووي��ة  برامجه��ا  ملواجه��ة 
وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وقال ري إن هدف بيوجنياجن النهائي 
ه��و حتقي��ق »ت��وازن ف��ي الق��وة 
وأضاف  املتح��دة«  الوالي��ات  م��ع 
أن ترام��ب نفس��ه ف��ي »مهم��ة 
انتحاري��ة« وذل��ك ردا عل��ى ق��ول 
الرئي��س األمريك��ي أن كي��م في 

”مهمة انتحارية«.
وقال البنتاجون ع��ن املهمة التي 
قامت به��ا الطائ��رات األميركية 
القاذف��ة واملقاتلة ب��إن ذلك أبعد 
مدى وصلت إليه طائرة مقاتلة أو 
قاذفة أميركية ف��ي القرن احلادي 
املنطق��ة  ش��مالي  والعش��رين 
منزوع��ة الس��الح الفاصل��ة بني 

كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية.
وقالت دانا وايت املتحدثة باس��م 
البنتاج��ون »هذه املهم��ة تظهر 
تصمي��م الواليات املتح��دة وهي 
رس��الة واضحة بأن الرئيس لديه 

الكثي��ر من اخليارات العس��كرية 
في مواجهة أي تهديد«.

وأضافت »مس��تعدون الستخدام 
للدفاع  العسكرية  قدراتنا  كامل 

عن الوطن األميركي وحلفائنا«.
وحذر ري من أن بيوجنياجن مستعدة 
للدفاع ع��ن نفس��ها إذا أظهرت 
الوالي��ات املتح��دة أي عالمة على 
القيام« بضربة استباقية ملقارات 
قيادتن��ا أو هجوم عس��كري على 

بلدنا«.
وأجرت كوريا الش��مالية س��ادس 
وأقوى جتاربه��ا النووية في الثالث 
من أيلول اجلاري. وأطلقت عشرات 
الصواري��خ ه��ذا العام ف��ي إطار 
تس��ريعها لبرنام��ج يه��دف إلى 
تعزي��ز قدرته��ا على اس��تهداف 
الواليات املتحدة بصاروخ ذي رأس 
الش��مالية  نووي. وه��ددت كوريا 
بتجربة قنبل��ة هيدروجينية فوق 

احمليط الهادي.

الرياض ــ أ ب ف:
اعل��ن التحالف العرب��ي بقيادة 
الرياض اعت��راض صاروخ اطلقه 
باجت��اه  اليم��ن  ف��ي  املتم��ردون 
الس��عودية امس االول السبت، 
وهو اليوم ال��ذي كانت اململكة 

حتتفل فيه باليوم الوطني.
الرس��مية  االنباء  وكالة  ونقلت 
الس��عودية تصريحا للمتحدث 
الرس��مي لقوات "حتال��ف اعادة 
الشرعية لليمن" العقيد الركن 
تركي املالكي جاء فيه "أنه وفي 
متام الس��اعة "22.03" من امس 
االول الس��بت اكتش��فت قوات 
الدفاع اجلوي امللكي الس��عودي 
انط��الق ص��اروخ بالس��تي م��ن 
داخ��ل األراض��ي اليمني��ة باجتاه 

أراضي اململكة".

ان  املالك��ي  العقي��د  واف��اد 
"الص��اروخ كان باجت��اه مدين��ة 
اعتراضه  خمي��س مش��يط ومت 
وتدميره دون وقوع أي خس��ائر"، 

بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
أن "الس��يطرة  املالك��ي  وتاب��ع 
على األس��لحة البالس��تية من 
قبل املنظم��ات اإلرهابية ومنها 
املس��لحة  احلوثي��ة  ميليش��يا 
ميث��ل تهدي��داً لألم��ن اإلقليمي 
والدول��ي، ويؤك��د التحال��ف أن 
اس��تمرار املليش��يات املسلحة 
في اس��تهداف املدن بالصواريخ 
البالس��تية أكب��ر دلي��ل عل��ى 
اس��تمرار تهريب األس��لحة إلى 
الداخ��ل اليمن��ي وخصوصاً من 
مين��اء احلدي��دة والواق��ع حت��ت 

سيطرة االنقالبيني".

السعودية تعترض صاروخا بيونغ يانغ تهدد واشنطن بصواريخ حتمية
بالستيا اطلقه الحوثيون

بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر
 على حقل غاز كبير بمحافظة دير الزور

يواجه تنظيم داعش 
في دير الزور 
هجومين منفصلين 
تشنهما قوات 
سوريا الديمقراطية 
من جهة والجيش 
السوري وحلفاؤه من 
جهة أخرى

دير الزور

تقـرير
توقعات بفوز ميركل بـ«الوالية الرابعة« 

الناخبون االلمان يدلون بأصواتهم في االنتخابات التشريعية 
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال وزي��ر النف��ط  جب��ار علي 
اللعيبي إن العراق ملتزم باحترام 
إنت��اج  م��ن  اخملفض��ة  حصت��ه 
النفط، كما هو متفق عليه مع 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 

»أوبك« ومصدرين آخرين.
وأكد اللعيبي في مؤمتر صحافي 
في بغداد، أمس األحد »نحن مع 

وحدة أوبك وإجماعه«.
الذي��ن  أوب��ك  دول  وزراء  وكان 
اجتمع��وا ف��ي فيين��ا اجلمع��ة 
املاض��ي قالوا إنهم قد ينتظرون 
حتى كانون الثاني قبل البت في 
متديد قيود اإلنت��اج الهادفة إلى 
دعم األس��عار ملا بعد الربع األول 

من 2018.
رأى  املاض��ي،  االس��بوع  وف��ي 
اللعيبي أن العراق خفض انتاجه 
بحدود 260 ألف برميل يومياً في 
حني أن نسبة التخفيض املتفق 
عليه��ا في أوبك هي 210 برميل 

يومياً من حصة العراق.
وخفض أعض��اء أوبك ومنتجون 
آخرون من بينهم روس��يا اإلنتاج 
نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ 
مطلع 2017 مما س��اعد في رفع 
أس��عار النفط %15 في األشهر 

الثالثة األخيرة.
أوب��ك وحلفاؤه��ا متديد  وتدرس 
االتفاق مل��ا بعد موع��د انتهائه 

احلالي في نهاية آذار 2018.
من جه��ة أخرى، قال اللعيبي إن 
احملادثات مستمرة مع رويال داتش 
ش��ل بخصوص حق��ل مجنون 
النفطي، الذي يتردد أن الشركة 

ترغب في االنسحاب منه.
توقي��ع  يحم��ل  خط��اب  وكان 
اللعيبي بتاريخ 23 آب قد أعطى 
املوافقة على انسحاب شل من 
مجنون، وهو حقل نفط رئيسي 
ق��رب البص��رة ب��دأ اإلنت��اج في 

.2014
وكانت مصادر بالقطاع  أن شل 
ت��درس بي��ع حصصه��ا بحقول 
إط��ار  ف��ي  العراقي��ة،  النف��ط 
برنامج عاملي للتخارج من أصول 

مبا قيمته 30 مليار دوالر.
في الش��أن ذات��ه، ق��ال وزراء إن 
أوب��ك ومنتجني آخري��ن خارجها 

ميض��ون ف��ي طريقه��م ص��وب 
التخل��ص من تخم��ة املعروض 
التي ضغطت على أسعار اخلام 
ثالث سنوات، وقد ينتظرون حتى 
كان��ون الثاني قب��ل أن يقرروا ما 
إذا كانوا س��يمددون تخفيضات 
اإلنت��اج التي ينفذونه��ا ملا بعد 

الربع األول من 2018.
أوب��ك وحلفاؤه��ا متديد  وتدرس 
اتفاق اخلفض بعد انتهاء سريانه 

في آذار 2018.
وقال وزير الطاقة الروسي إن من 
غي��ر املتوقع اتخاذ ق��رار في هذا 
الش��أن قبل كانون الثاني بيد أن 
وزراء آخرين أش��اروا إل��ى أنه قد 
يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية 

العام اجلاري.
وأوض��ح ألكس��ندر نوف��اك ردا 
على سؤال بشأن اإلطار الزمني 
ألي ق��رار يتعل��ق بتمدي��د اتفاق 
أنه  خف��ض اإلم��دادات »أعتقد 
ليس بإمكاننا الع��ودة إلى هذه 
املسألة قبل كانون الثاني العام 

املقبل«.
كم��ا ق��ال بع��د اجتم��اع وزراء 
النف��ط ال��ذي عق��د ف��ي فيينا 
اجلمعة املاضي إن أوبك واملنتجني 
اآلخري��ن بحاج��ة إل��ى العم��ل 

بشكل وثيق معا في 2018.
وأضاف »لسنا بحاجة فقط إلى 
اإلبقاء على الوتيرة فحسب، بل 
كذلك لالس��تمرار في حتركاتنا 
بالكامل،  املش��تركة املنس��قة 
ووضع س��تراتيجية للمستقبل 
س��نلتزم به��ا بدءا من نيس��ان 
2018«، مضيف��ا أن الطلب على 

النفط يزيد »بوتيرة عالية«.
وق��ال وزراء آخ��رون إن اتخاذ قرار 
التخفيضات قد  بش��أن متدي��د 
يت��م ف��ي تش��رين الثان��ي حني 
الرسمي  اجتماعها  أوبك  تعقد 

املقبل.
وق��ال وزي��ر النف��ط الفنزويل��ي 
إيولوخيو دي��ل بينو للصحفيني 
”ف��ي تش��رين الثاني، س��نتخذ 
ق��رارات“ مضيف��ا أن اجملموع��ة 

»تقي��م جمي��ع اخلي��ارات مبا في 
ذلك متديد االتفاق«.

القي��اس  ت��داول خ��ام  ويج��رى 
العاملي مزيج برنت حاليا فوق 56 
دوالرا للبرميل لكنه ما زال عند 
نصف املستوى الذي سجله في 

منتصف 2014.
الى ذلك، قال وزير النفط الكويتي 
عصام املرزوق، الذي رأس اجتماع 
جلنة املراقبة الوزارية املشتركة، 
املع��روض  »تخفيض��ات  إن 
تس��اهم في خف��ض مخزونات 
اخل��ام العاملي��ة إل��ى متوس��ط 
خمس سنوات وهو الهدف الذي 

وضعته أوبك«.
وقال املرزوق عند افتتاحه اجتماع 
فيين��ا »من��ذ اجتماعن��ا األخير 
في متوز، حتس��نت س��وق النفط 
بشكل ملحوظ...من الواضح أن 
السوق متضي حاليا في طريقها 

إلى استعادة التوازن«.
وق��ال الوزير الكويت��ي إن هناك 
ف��ي  اإليجابي��ات«  »ع��ددا م��ن 

الس��وق مبا في ذلك مس��تويات 
اخمل��زون ف��ي ال��دول الصناعي��ة 
االقتص��ادي  التع��اون  مبنظم��ة 
والتنمي��ة، والت��ي بلغت في آب 
ما يزي��د على متوس��ط خمس 
سنوات مبقدار 170 مليون برميل 
انخفاضا من 340 مليون برميل 

في كانون الثاني.
وقال إن اخملزونات العائمة تهبط، 
وع��زا ذلك إلى حتول في أس��عار 
خام القياس العاملي مزيج برنت 
التس��ليمات  أس��عار  لترتف��ع 
الفورية عن اآلجلة في الس��وق، 
وه��و وض��ع يجعل بي��ع النفط 
الفوري أكثر جاذبية من تخزينه 
وبيعه في وقت الحق، مما يش��ير 

إلى تقلص إمدادات املعروض.
وق��ال الوزي��ر الكويت��ي أيضا إن 
الوزاري��ة  املراقب��ة  مجموع��ة 
اإلنتاج  بيانات  ستواصل مراقبة 
لكنها ستقترح أيضا النظر في 

بيانات التصدير.
وكان مس��ؤولون في أوب��ك قالوا 

إن الص��ادرات تؤثر عل��ى املعروض 
العامل��ي تأثي��را مباش��را أكبر من 

اإلنتاج.
ويضع اتفاق اإلنتاج حدودا قصوى 
إلنتاج ال��دول املش��اركة فيه من 
أوبك وخارجها، لكنه ال يفرض أي 
قيود على مستويات الصادرات، مما 
س��مح لبعض املنتج��ني باإلبقاء 
على صادراتهم مرتفعة نسبيا من 
خالل السحب من احتياطياتهم.

إضاف��ة إل��ى ذلك، ش��جع ارتفاع 
النف��ط  اخل��ام منتج��ي  أس��عار 
الصخ��ري ف��ي الوالي��ات املتحدة 
على زيادة اإلنتاج وهو س��بب آخر 
يفس��ر اس��تغراق الس��حب من 
اخملزون��ات العاملية وقت��ا أطول من 

املتوقع.
وجرت دع��وة ليبيا ونيجيريا، وهما 
عضوان في أوبك لكنهما معفيان 
اإلم��دادات في  م��ن تخفيض��ات 
الوق��ت الذي يتعاف��ي فيه قطاع 
النفط بهما بعد سنوات من عدم 

االستقرار.

المحادثات مستمرة مع »شل« بشأن حقل مجنون 

»النفط«: ملتزمون باتفاق »أوبك« لتخفيض اإلنتاج 

رأى اللعيبي أن العراق 
خفض إنتاجه بحدود 
260 ألف برميل يوميًا 
في حين أن نسبة 
التخفيض المتفق 
عليها في أوبك هي 
210 برميل يوميًا من 
حصة العراق

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت اإلمارات سعيها إلى إطالق 5 ستراتيجيات 
طويل��ة األمد و120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 
قطاعاً مش��تركاً بني االحتادي واحمللي، خالل أعمال 
»االجتماعات الس��نوية حلكومة اإلم��ارات« التي 
س��تعقد يوم غ��د الثالث��اء املقبل، برئاس��ة نائب 
رئي��س الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وسيش��ارك في االجتماعات، التي تستمر يومني، 
أولي��اء العه��ود وال��وزراء ورؤس��اء الدوائ��ر وأمناء 
اجملال��س التنفيذي��ة وأبرز 400 مس��ؤول حكومي 
في كل القطاعات. وتهدف االجتماعات السنوية 
إل��ى ع��رض اجله��ود والبرام��ج املنج��زة لتحقيق 
»رؤية اإلمارات 2021«، واألهداف للس��نوات الثالث 
املقبلة، إضافة إلى إعداد اخلطط واالستراتيجيات 

التي تضع احلجر األساس ملئوية اإلمارات 2071.
وكان مجلس ال��وزراء اعتمد في حزي��ران املاضي، 
عقد جتمع وطني س��نوي حتت اسم »االجتماعات 
وته��دف  اإلم��ارات«.  دول��ة  حلكوم��ة  الس��نوية 
االجتماعات السنوية إلى توحيد العمل احلكومي 
كمنظومة واحدة على املستويني االحتادي واحمللي، 
ومناقش��ة القضايا التنموية في ش��كل سنوي 
وعلى كل املستويات احلكومية، في حضور جميع 
املس��ؤولني وصن��اع الق��رار، وإش��راك القطاعات 
الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصوالً 

إلى مئوية اإلمارات 2071.
وقال الش��يخ محمد إن »االجتماعات الس��نوية 
حلكوم��ة اإلمارات، س��تكون خطوة في مس��يرة 
الدول��ة نحو مئويته��ا، وهدفنا أن نضع أساس��اً 
قوي��اً وأف��كاراً خالق��ة للمس��تقبل«، مؤك��داً أن 
اإلمارات »صنعت حاضرها بنفس��ها، وقادرة على 
صن��ع مس��تقبلها ال��ذي يضمن ألجياله��ا خيراً 
ورخ��اء مس��تداماً«. وأكد أن »تس��ارع وتيرة احلياة 
وتتاب��ع التطورات واملتغيرات يحت��م علينا املبادرة 
والعم��ل ثم العم��ل، حتى نبقى في دائ��رة الريادة 

والتنافسية«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نّبه خبراء أملان من محاذير ميكن أن تضطلع مجدداً 
بدور س��لبي في االقتص��اد األملان��ي، منها تراجع 
الصادرات وفضيحة تالعب ش��ركات الس��يارات 
األملانية بعوادم سيارات الديزل التي ينتجونها، ما 
سّبب تدنياً ملموس��اً في نسبة املشترين، وذلك 
برغ��م تأكيد بعض اخلبراء أن االقتصاد »في وضع 
جي��د جداً، ولم يصل بعد إل��ى ذروة منوه املتوقعة 

خالل العام احلالي«.
وأم��ام هذه احلال��ة املربكة، هبط مؤش��ر »إيفو« 
الص��ادر ع��ن معه��د البح��وث االقتصادي��ة في 
ميونيخ، واخلاص بتطور أجواء الشركات األملانية، 
من 106 نقاط في مت��وز إلى 105.9 نقطة في آب، 
وه��و االنخفاض األول منذ مطلع العام. ويُذكر أن 

املعهد يستطلع شهرياً 7 آالف شركة أملانية.
وتراجع مؤش��ر وضع األعمال اجلارية من 125 إلى 
124.6 نقط��ة، ف��ي حني ارتفع مؤش��ر التوقعات 
املنتظرة لألش��هر املقبلة م��ن 107.3 إلى 107.9 
نقطة على عكس التوقعات. إذ كان خبراء املعهد 
يرجحون تدني��ه إلى 106.6 نقط��ة. لكن »املركز 
األوروب��ي للبحوث االقتصادية« )زد أي في(، أكد أن 
توقعات خبراء املال والبورصة ال�300 تقريباً الذين 
يس��تفتيهم ش��هرياً، تقّلص��ت ف��ي آب املاضي 
بسبب التبلبل الذي حصل بفعل تدني الصادرات 
من أملانيا، والتأثيرات املالية لفضيحة العوادم في 
س��يارات الدي��زل األملانية. في وقت ارتفع مؤش��ر 
وضع األعمال اجلارية 0.3 نقطة إلى 86.7 نقطة.

وق��ال رئيس املرك��ز أخيم فامب��اخ، »برغم تراجع 
التوقعات في أملانيا، إال أن آفاق النمو فيها ال تزال 

قائمة على مستوى عاٍل«.
وأك��د »املكتب االحتادي لإلحصاء« في فيس��بادن 
أخي��راً، أن »الناجت القومي األملان��ي ارتفع في الربع 
الثان��ي من الس��نة 0.6 ف��ي املئة مقارن��ة بالربع 
األول، ما اعتب��ره خبراء دليالً واضح��اً على النمو 
القوي الذي يش��هده االقتص��اد األملاني في هذه 

املرحلة. 

اإلمارات تطلق 5 
ستراتيجيات اقتصادية

االقتصاد األلماني في 
اتجاه تصاعدي
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعل��ن املدير الع��ام لصن��دوق تنمية 
الع��راق اخلارجي��ة حس��ني جاب��ر، أن 
معدل األرباح السنوية للصندوق من 
املس��اهمات اخلارجية يت��راوح بني 18 
ملي��ون دوالر و20 مليوناً س��نوياً، في 
ح��ني ال تتخطى تكالي��ف الصندوق 

للموظفني 1.7 مليون دوالر سنوياً.
وق��ال جاب��ر ف��ي بي��ان صحاف��ي، إن 
»الصن��دوق من��ذ تأسيس��ه، من��ح 
اإلمنائية قروضاً متوسطة  املش��اريع 
وطويلة األمد للدول العربية النامية 
بش��روط ميس��رة واملس��اهمة ف��ي 
ذات  خصوص��اً  اإلمنائي��ة،  املش��اريع 
الطاب��ع االس��تثماري الت��ي تتس��م 
بالتكامل االقتصادي العربي، وتوظيف 
األم��وال العام��ة واخلاص��ة مبا يكفل 
تطوير عملي��ات التنمية االقتصادية 
في ال��دول العربية النامي��ة، وتأمني 
اخلب��رات له��ا والتعاون م��ع صناديق 

التنمية العربية والدولية«.
وأكد أن »الصن��دوق يلعب دوراً مهماً 
ج��داً، خصوص��اً ف��ي ظ��ل الظروف 

احلالية التي ميّر فيه��ا العراق، ومنها 
األزمة املالية، ومعرفة حجم األموال 
اخل��ارج،  ف��ي  املس��تثمرة  العراقي��ة 
ولك��ن يوجد َمن يط��رح موضوع حّل 
الصن��دوق وإحلاقه بإح��دى دوائر وزارة 
املال، على اعتبار أن العراق ليس لديه 

استثمارات كبيرة«.
ولفت جابر، إلى أن »الصندوق أنش��ئ 
بهدف اإلقراض التنموي، وكان الهدف 
اس��تثمار الفوائض النفطية بفوائد 
بس��يطة ومدد طويل��ة تصل إلى 25 
عاماً وفترة س��ماح تت��راوح بني 5 و7 
سنوات قبل التس��ديد األولي، ومنح 
القرض األول ع��ام 1974 واألخير عام 
1982، كم��ا زاد رأس امل��ال م��ن خالل 
مس��اهمات وزارة امل��ال في خمس��ة 
صنادي��ق دولي��ة أخ��رى حتول��ت إلى 
الصندوق العراق��ي وتقدر بنحو 750 

مليون دوالر«.
وأش��ار إل��ى أن »رأس��مال الصندوق 
يبل��غ حالياً 1.5 مليار دوالر، ونس��عى 
إل��ى إع��ادة تق��ومي املوج��ودات وليس 
لدينا س��وى العائدات التي تأتينا من 

مساهماتنا اخلارجية«.
وعن ن��وع االس��تثمارات التي نفذها 

العراق، ق��ال جابر ان »االس��تثمارات 
اخلارجي��ة مقي��دة وفق الدول��ة التي 
نس��اهم فيها، فهناك اس��تثمارات 
بالدين��ار الكويتي وال��دوالر وبالدينار 
األردن��ي وباجلنيه الس��وداني، وعندما 
نحس��ب عائداتها حتول إل��ى الدوالر 
ومن ثم إل��ى الدينار العراقي، وحصة 
العراق بهذه الشركات تتراوح بني 0.5 

و50 في املئة«.
وأك��د أن »العراق بعد ع��ام 2003 لم 
يساهم في استث��مارات خارج���ية، 
الداخلي��ة  وأغلق��ت كل حس��اباته 
واخلارجية وعائدات��ه تذهب إلى وزارة 
املالية أو إلى صن��دوق تنمية العراق، 
في حني بقي��ت العائدات تتراكم في 
حس��اب وزارة املال إلى أن جتاوزت 200 

مليون دوالر«.
أم��ا رواتب موظفي الصن��دوق، فهي 
على ش��كل من��ح م��ن وزارة املالية، 
2014 حس��اب جدي��د  ع��ام  وُفت��ح 
للصندوق بدأت تضاف إليه العائدات 
ووصل��ت إل��ى نح��و 50 ملي��ون دوالر 
مودعة في املصرف العراقي للتجارة، 

وهذه السيولة ميكن استثمارها. 
وأكد جابر أن الصندوق يساهم في 30 

ش��ركة داخلياً وخارجياً، و21 شركة 
رابح��ة و3 ش��ركات خاس��رة، وهناك 
مس��اهمة  ودول  متعث��رة  ش��ركات 
حتاول إزاحة العراق من املشاريع التي 

يساهم فيها.
 1974 ع��ام  الصن��دوق  وتأس��س 
كمؤسس��ة مالي��ة ذات ش��خصية 
وإداري،  مال��ي  واس��تقالل  معنوي��ة 
برأس��مال 50 ملي��ون دين��ار عراق��ي 
ليرتف��ع  دوالر(،  أل��ف   42.7( حينه��ا 
تدريج��اً ع��ام 1980 إل��ى 200 مليون 

دينار. 
وض��ع  الصن��دوق  مهم��ات  وم��ن 
السياس��ات العامة الستثمار أموال 
الصن��دوق وتقري��ر املس��اهمة ف��ي 
مش��اريع التنمية وبرامجه��ا، وإقرار 
ش��روط القروض وتقرير ما يس��تلف 
الصن��دوق حلس��ابه ومتابعة عالقات 
املتعددة  واخلارجي��ة  املالي��ة  الع��راق 
الطرف والثنائية، وكل ما يتعلق بإدارة 
مساهماته في املنظمات والصناديق 
الدولي��ة  والش��ركات  والهيئ��ات 
واإلقليمية والعربية املشتركة، وكل 
ما يتصل باتفاقات القروض اخلارجية 

وتلك الضريبية مع اخلارج.

تقـرير
منح دوٍل عربية قروضًا بشروط ميّسرة

20 مليون دوالر سنويًا أرباح صندوق التنمية العراقي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حق��ق االقتص��اد الروس��ي ف��ي آب 
املاضي منوا نسبته %2.3، وترافق ذلك 
م��ع تراج��ع مع��دالت التضخم إلى 
نسبة %3.1، وتعزيز العملة الروسية 

مواقعها أمام الدوالر واليورو.
وق��ال وزي��ر التنمي��ة االقتصادي��ة 
أوريش��كني،  مكس��يم  الروس��ي، 
خالل اجتماع مع الرئيس الروس��ي 
فالدميي��ر بوت��ني: "إن النم��و في آب 
بل��غ %2.3، مقابل %2 في متوز، حيث 
أظهر القطاع الزراعي نتائج سيئة 

بسبب حالة الطقس".
وأض��اف بحس��ب ما نقلت��ه وكالة 
"نوفوس��تي" الروس��ية أن مع��دل 
التضخم انخفض الش��هر املاضي 
إل��ى %3.1، ما يفس��ح اجمل��ال أمام 
البن��ك املرك��زي الروس��ي خلف��ض 

جديد ملعدالت الفائدة، ما سيحفز 
الق��روض ف��ي القط��اع املصرف��ي 

الروسي.
كذل��ك أش��ار الوزير الروس��ي إلى 
اس��تمرار وجود مخاط��ر، في املقام 
األول هي خارجية ومرتبطة بتذبذب 
أس��عار النف��ط، الذي يعد س��لعة 

أساسية في الصادرات الروسية.
من جانبه، شدد الرئيس بوتني على 
ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتكون 
وتائر منو االقتصاد الروس��ي بحلول 
ع��ام 2020 أعلى من متوس��ط منو 

االقتصاد العاملي.
وكانت وكال��ة "فيتش"، التي تقدم 
خدمات للمس��تثمرين، قد حسنت 
التصنيف االئتماني لروسيا، وعدلته 
اجلمعة املاضي من "مستقرة" إلى 
"إيجابية" لكن التصنيف بقي عند 

فئة "BBB-"، في مؤش��ر على زيادة 
الثقة باالقتصاد الروسي.

وق��ال نيكيتا ماس��لنيكوف اخلبير 
التنمية  ف��ي معه��د  واملستش��ار 
االقتصادي��ة إن حتس��ني التصنيف 
االئتماني لروس��يا من قب��ل وكالة 
إيجابي��ا  مؤش��را  يع��د  "فيت��ش" 
حي��ث  األجان��ب،  للمس��تثمرين 
س��يعزز ش��هيتهم للمخاطرة في 
روسيا، كما س��يقدم دعما إضافيا 

لسعر صرف الروبل.
يذكر أن سعر صرف العملة الروسية 
صع��د أمام العمل��ة األمريكية في 
اآلون��ة األخي��رة، وفي ي��وم اجلمعة 
 57.50 س��جلت العملة الروس��ية 
روبال للدوالر الواح��د، مقابل 60.34 
روبل للدوالر الواحد مطلع شهر آب 

املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تأثرت أس��عار األس��هم املدرجة 
في »الس��وق املالية السعودية« 
)ت��داول( خالل األس��بوع بتراجع 
الطلب عليها، لتهبط أسعار 60 
في املئة منها مقارنة باألسبوع 
املاض��ي. وأنه��ى املؤش��ر العام 
للسوق األس��بوع متراجعاً 0.64 
في املئ��ة إل��ى 7326.32 نقطة، 
لتتقلص مكاس��به منذ مطلع 
العام احلال��ي إلى 116 نقطة أي 
1.61 ف��ي املئة، مقارن��ة بإغالق 
اجللسة األخيرة عام 2016 البالغ 

7210 نقاط. 
وس��جلت الس��وق ارتفاع��اً في 

مع��دالت األداء نتيجة الصفقة 
اخلاص��ة عل��ى س��هم »البن��ك 
الس��عودي الفرنس��ي«، إذ زادت 
السيولة املتداولة إلى 19.4 مليار 
ري��ال )5.1 مليار دوالر( في مقابل 
15.5 مليار األس��بوع املاضي، أي 
بنسبة 25 في املئة. كما صعدت 
الكمية املتداولة 21 في املئة إلى 
786 مليون سهم، في حني هبط 
عدد الصفقات املنفذة 1.03 في 
املئة إلى 390 ألف صفقة، ارتفع 
معها متوسط الصفقة 22 في 

املئة إلى 2016 سهماً.
ونتيج��ة تدني األس��عار، فقدت 
15 مليار  األس��هم الس��عودية 

ريال )4 مليارات دوالر( من قيمتها 
أي 0.85 ف��ي املئ��ة، بع��د ارتفاع 
لألس��هم  الس��وقية  القيم��ة 
تريلي���ون   1.726 إل��ى  املدرج��ة 

ري�ال. 
وتراجع��ت مؤش��رات 14 قطاعاً 
قط��اع  أبرزه��ا  الس��وق،  م��ن 
 1.77 هب��ط  ال��ذي  االتص��االت 
في املئة إل��ى 4580 نقطة، تاله 
العقاري��ة  الصنادي��ق  مؤش��ر 
املتداولة ب���1.62 في املئة، بينما 
القطاع��ات  مؤش��رات  زادت 
الس��تة األخ��رى، أبرزها مؤش��ر 
ب�0.95  العام���ة  املراف��ق  قطاع 

ف�ي املئة.

4 مليارات دوالر خسائر مؤشرات نمو قوية لالقتصاد الروسي 
األسهم السعودية
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نع��م، هن��اك جديد، ف��ي البيان 
ال��ذي أصدرت��ه حرك��ة حماس، 
األحد املاضي من القاهرة والذي 
أعلنت فيه إلغاء اللجنة اإلدارية 
ودع��وة حكومة  غ��زة،  لقط��اع 
الوف��اق الوطني برئاس��ة احلمد 
اهلل للعودة إلى القطاع والقيام 
بواجباتها احلكومية واالستعداد 
لعق��د انتخابات عام��ة. في أول 
تعلي��ق ل��ه، قال مس��ؤول ملف 
املصاحل��ة عزام األحم��د، إن هذا 
البي��ان ال يحم��ل أي جدي��د، مع 
أن ه��ذا البيان حم��ل كل جديد 
م��ن حيث أنها امل��رة األولى التي 
لم تضع حركة حماس ش��روطاً 
إللغ��اء جلنتها اإلداري��ة ودعوتها 
للحكوم��ة القي��ام بدوره��ا في 
قط��اع غزة، لك��ن األحم��د عاد 
ليعت��رف بهذا اجلدي��د من خالل 
رئاس��ته لوفد حرك��ة فتح إلى 

القاه��رة وتصريحات��ه املرحب��ة 
ومواقف  بالتوازي مع تصريحات 
فتحاوية وفصائلية رحبت بهذه 
املب��ادرة من قب��ل حركة حماس 
والتي من دون شك كان للقاهرة 
الدور املركزي األساس��ي في هذا 
التحول الذي من املنتظر، أن يتم 
البناء عليه إذا ما خلصت النوايا 

للتوصل إلى إنهاء االنقسام.
نعم، هناك جديد، ويتمثل فيما 
أفرزته وثيقة حركة حماس التي 
مت اإلعالن عنه��ا من قبل احلركة 
قب��ل بضع��ة اش��هر، تبنت من 
خاللها عملية مراجعة سياسية 
وأيديولوجي��ة تقريباً وباتت أكثر 
مرون��ة وق��درة عل��ى التعاط��ي 
بنح��و واقع��ي مع املس��تجدات 
السياسية واملتغيرات اإلقليمية 
والدولي��ة، على أم��ل أن تصبح 
حرك��ة حم��اس أكثر قب��والً من 

احملي��ط اإلقليم��ي والدول��ي من 
ناحي��ة، وتوطئة لش��طبها من 

قائمة االرهاب األميركية.
نعم، هناك جديد، ويتمثل فيما 
الداخلي��ة  االنتخاب��ات  أفرزت��ه 
بضع��ة  قب��ل  حم��اس  حلرك��ة 
أش��هر، وكان م��ن نتيجته��ا ما 
أفرزت��ه من وصول رئيس ملكتبها 
السياس��ي، األس��تاذ إسماعيل 
هنية من قطاع غزة، ووصول األخ 
يحيى الس��نوار رئيساً للحركة 
في قطاع غزة، قيادتان جديدتان 
أكث��ر انفتاحاً وتفهم��اً وتعامالً 
واملتغيرات على  املستجدات  مع 
املستوى الداخلي الفلسطيني، 
والدول��ي،  واإلقليم��ي  والعرب��ي 
االنفت��اح بنح��و غير مس��بوق، 
واملتراف��ق م��ع إج��راءات عملية 
للم��رة األول��ى م��ع جمهوري��ة 
مصر العربية، خاصة في اجلانب 

األمن��ي وال��ذي مت التعبي��ر عنه 
على احلدود بني مصر وفلسطني، 
كان ذلك ترجم��ة لهذا االنفتاح 
والق��درة على التعاطي بواقعية 
مع املس��تجدات.. عل��ى أن ذلك 
وفي كل األحوال من دون اإلقدام 
على أي تنازل ع��ن ثوابت احلركة 
وثيقته��ا  ف��ي  عليه��ا  املتف��ق 
األخيرة، بل ترجم��ة لها وتأكيداً 

على التمسك بها!
هناك جديد، جملة التحوالت في 
االستقطاب العربي املنطلق من 
اخلليج العربي وحالة االش��تباك 
بني رباعي��ة عربية ودول��ة قطر، 
»إمارات��ي«  دور  م��ع  بالت��وازي 
كبدي��ل محتم��ل ل��دور قطري، 
الفلسطيني  اجلمهور  اجته نحو 
مباشرة من خالل متويل املصاحلة 
اجملتمعي��ة وهو مل��ف مؤثر في 
اط��ار املصاحلة الش��املة، وهنا 

يظه��ر الدور املص��ري بكل قوته 
التح��والت  لترجم��ة  وتأثي��ره 
اخلليجي��ة في اط��ار التفاهمات 
م��ع حرك��ة حماس، األم��ر الذي 
إل��ى  احلرك��ة  إل��ى وص��ول  أدى 
قرارها األخي��ر والذي يعيد للدور 
املص��ري املؤثر قدرت��ه من موقع 
التسهيالت على قطاع غزة، إلى 
دور ري��ادي لتحرك سياس��ي، هو 
باعتقادنا س��ر وجوه��ر كل هذه 

املتغيرات واملستجدات!
هن��اك جدي��د ينطلق م��ن إدارة 
األخي��رة  جولت��ه  ف��ي  ترام��ب، 
ب��ني ت��ل ابي��ب ورام اهلل، أش��ار 
الرئي��س  مستش��ار  كوش��نير 
االميرك��ي، وللم��رة األول��ى، إلى 
األوض��اع الصعب��ة ف��ي قط��اع 
غ��زة وض��رورة إيجاد حل��ول لها 
»برغم أنه لم يتن��اول هذا األمر 
طوال امل��رات العدي��دة التي قام 

بها بجوالت ب��ني الفريقني، ومع 
وصول وف��د حركة حم��اس إلى 
القاهرة قبل أيام، حتدث موس��ى 
أبو م��رزوق، القي��ادي الب��ارز في 
احلركة قائ��اًل: »الواليات املتحدة 
أس��قطت الفيتو ال��ذي فرضته 
الفلس��طينية،  املصاحلة  عل��ى 
ول��م تعد متث��ل عقب��ة أمامها« 
وفي س��ياق متص��ل لكنه أكثر 
وضوح��اً وحتديداً، حت��دث مبعوث 
للش��رق  األميرك��ي  الرئي��س 
األوسط جيس��ون غرينبالت في 
أثن��اء كلمته أمام مؤمت��ر الدول 
الفلسطينية  للسلطة  املانحة 
عل��ى هامش أعم��ال اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن 
ض��رورة أن يقوم اجملتم��ع الدولي 
بإعادة السيطرة على قطاع غزة 
من قبل السلطة الفلسطينية، 
يق��ول »لقد ح��ان الوقت لوقف 

مراقب��ة الوضع في غ��زة والبدء 
ف��ي تغيير الوضع هن��اك« وهذا 
يتطلب »ع��زل حرك��ة حماس« 
وسيس��اعد اجملتم��ع الدولي في 

تغيير الوضع في قطاع غزة.
كل ذل��ك ف��ي س��ياق عملي��ة 
جدي��د،  ن��وع  م��ن  سياس��ية 
اتخذتها إدارة ترامب الس��تئناف 
عملي��ة تفاوضي��ة عل��ى امللف 
الفلسطيني � اإلسرائيلي تقود 
إل��ى الس��الم حس��ب املفه��وم 

األميركي � اإلسرائيلي.
إن ق��وة الدف��ع باجت��اه املصاحلة 
كبي��رة ومؤثرة على كل األطراف 
أن  إالّ  والفرعي��ة،  الرئيس��ة 
العقبات ما ت��زال قائمة، واأليام 
القادمة ستكشف مدى قدرتنا 
كفلس��طينيني عل��ى التق��اط 
الفرص املتاحة إلنهاء االنقسام!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

خافيير سوالنا

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

االمين العام السابق 
لحلف الناتو

تع��د أملانيا والصني من أكبر الدول 
التي أثارت سياساتُها االقتصادية 
غض��ب الرئيس االميرك��ي دونالد 
ترامب. في حني أن الواليات املتحدة 
لديها أكبر عجز في احلساب اجلاري 
في العال��م، جتني أملاني��ا والصني 
أكب��ر الفوائ��ض، مما يزع��ج ترامب 

ومستشاريه بنحو كبير.
 ويص��ر كبير مستش��اري التجارة 
في إدارة ترامب، بيتر نافارو، على أن 
الصني تقوم بتلفيق قيمة عملتها 
أن  املس��تغرب  وم��ن  الرمنينب��ي. 
نافارو اته��م أملانيا حليفة أميركا، 
املتح��دة  الوالي��ات  »باس��تغالل« 
وش��ركائها األوروبي��ني م��ن خالل 
ويتف��ق معظم  الرخيص.  الي��ورو 
اتهام��ات  أن  عل��ى  االقتصادي��ني 
نافارو ال أس��اس له��ا من الصحة. 
ترامب نفسه لديه موقف متقلب 
بش��أن هذه القضاي��ا، مما يتناقض 
مع نافارو في بعض األحيان، برغم 
أنه ما يزال يش��ك في سياس��ات 
الش��ركاء التجاري��ني االميركي��ني 

عموما.

ومنذ انتخاب ترامب العام املاضي، 
أصبح��ت أملاني��ا والص��ني من بني 
الدول التي من املتوقع أن حتل محل 
لكن  االميركية.  العاملي��ة  القيادة 
أملاني��ا والصني تختلف��ان اختالفا 
عميق��ا، وال يوج��د اتف��اق حول ما 
إذا كان بإم��كان أي من البلدين أن 

يأخذ مكان أمريكا.
وفى ح��ال وق��وع أزمة، س��تعمل 
كل من املستش��ارة األملانية أجنيال 
مي��ركل والرئي��س الصيني ش��ي 
ج��ني بين��غ عل��ى رب��ط األح��داث 
السياس��ية الداخلي��ة الت��ي من 
املتوق��ع أن تع��زز مناص��ب قيادية 
في األع��وام القادمة. وف��ي أملانيا، 
تفضل ميركل الف��وز بفترة والية 
رابعة كمستشارة في االنتخابات 
الفدرالية املقبلة في 24 سبتمبر 
/ أيلول. وستحقق الفوز على غرار 
فترة هلموت كول التي قضاها في 
منصبه، والتي دامت 16 عاما، وهو 
منصب لم يتجاوزه سوى أوتو فون 

بسمارك.
وق��د رك��زت مناقش��ات مواس��م 

احلم��الت في أملانيا على سياس��ة 
»األب��واب املفتوح��ة« التي تتبعها 
ميركل اس��تجابة ألزمة الالجئني 
ف��ي ع��ام 2015. وق��د أدى ترحيب 
مي��ركل بالالجئ��ني إل��ى تعرضها 
لهجم��ات شرس��ة - م��ن ترامب 
نفس��ه - وحف��ز اليم��ني املتطرف 
األملان��ي، وال��ذي م��ن خ��الل حزب 
البدي��ل ألملانيا، س��يقوم بانتخاب 
ممثلي البوندس��تاغ للم��رة األولى 

منذ احلرب العاملية الثانية.
وحلس��ن ح��ظ مي��ركل، ال يبدو أن 
الدفاع عن القيم اإلنس��انية الذي 
ال هوادة فيه قد سلبها دعم أولئك 
الذين صوتوا لها في السابق. وقد 
واجهت وحزبها، االحتاد الدميقراطي 
املس��يحي، رد فع��ل عني��ف ف��ي 
وانتخاب��ات  االقت��راع  صنادي��ق 
الوالي��ات بع��د صيف ع��ام 2015، 
ولكن ه��ذه العاصفة ق��د هدأت. 
ف��ي الواقع، فإن سياس��ة ميركل 
لالجئ��ني قد عززت ش��عبيتها بني 

الناخبني الشباب. 
العش��رين،  الق��رن  نهاي��ة  وف��ي 

وصفت وزي��رة اخلارجية األميركية 
السابقة مادلني أولبرايت الواليات 
املتحدة بأنها »الوطن األساسي«. 
اآلن، بع��د م��ا يقرب م��ن 20 عاما، 
اإليكونوميس��ت  مجلة  اعتب��رت 
مي��ركل »األوروبي��ة األساس��ية«. 
ولكن كما حذرت ميركل، سيكون 
م��ن »الغري��ب« أن نتوق��ع حتملها 

معيار الليبرالية الدولية.
إن أملاني��ا بس��بب تاريخه��ا، ل��م 
تعلن بعد عن اس��تعادة دور قيادي 
عل��ى الس��احة العاملي��ة. ولك��ن 
على املس��توى األوروبي، تستطيع 
ميركل ذلك، وينبغي أن تستخدم 
مدة رابعة إلنشاء إرث دولي يقيس 
بانتخابها،  السياس��ية.  مكانتها 
وم��ع ش��ريك محتم��ل كالرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، ستتاح 
لها فرصة كبي��رة ملتابعة التدابير 
الرامي��ة إلى إعادة الت��وازن وتعزيز 

االحتاد األوروبي.
وفي الوقت نفس��ه، فاٍن إرث شي 
ه��و أيضا عل��ى احملك. وفي ش��هر 
أكتوبر/ تش��رين األول، س��تجتمع 

الصيني��ة  السياس��ية  النخب��ة 
في املؤمتر الوطني التاس��ع عش��ر 
للح��زب الش��يوعي الصيني وهو 
حدث س��يتركز حتما على ش��ي. 
وابتداًء من الع��ام املاضي، مت إعالن 
شي رس��ميا »الزعيم األساسي« 
للح��زب الش��يوعي الصيني، وهو 
لقب لم يحققه س��لفه هو جني 

تاو.
وفي هذا املؤمتر، س��يختار مندوبو 
احل��زب جلنة مركزي��ة جديدة حتتل 
بعد ذلك أعلى املناصب في احلزب. 
وينظر إلى إعادة انتخاب ش��ي في 
منصب أمني عام احلزب الشيوعي 
الصيني على أنه أمر واقع، ويتوقع 
معظم احملللني أنه سيس��تمر في 
اختي��ار حلف��اء مخلص��ني وإبعاد 
املنافسني احملتملني، كما فعل في 
السابق من خالل حملة مكافحة 
الفساد التي مت نشرها على نطاق 

واسع.
وفي عام 2015، أثار وانغ كيش��ان، 
الذراع  اليميني للرئيس شي، الذي 
كان يقود حملة مكافحة الفساد، 

مسألة »شرعية« احلزب الشيوعي 
الصيني في بيان كان س��ابقا من 
االقتصاد  تباط��ؤ  وم��ع  احملرم��ات. 
الصين��ي ف��ي الس��نوات األخيرة، 
الصين��ي  الش��يوعي  أدركاحل��زب 
أن��ه لم يعد ق��ادرا عل��ى االعتماد 
على النم��و وحده لضمان مكانته 
السياس��ية بالنس��بة  للش��عب 

الصيني.
وتعد حملة شي ملكافحة الفساد 
إعط��اء  ف��ي  أساس��يا  عنص��را 
مش��روعية جديدة للح��زب. كما 
عمل احل��زب على تعزي��ز القومية 
من خالل سياسة خارجية واضحة 
للغاية وأكثر حزما. ووفقا لتقاليد 
احلزب الش��يوعي الصيني، ينبغي 
أن تك��ون فت��رة ش��ي الثانية ملدة 
خمس سنوات آخر فترة له. ولكننا 
ال نع��رف ما إذا كان سيس��تخدم 
منصبه اجلديد املؤمن للعمل على 
إصالحات اقتصادية طموحة. كما 
أن دوره داخل الصني بعد عام 2022 

لم يُحسم بعد.
وعلى صعيد السياس��ة اخلارجية، 

أشار ش��ي أنه قد يكون مستعدا 
مللء الف��راغ القي��ادي الناجم عن 
نه��ج ترامب »أمي��ركا أوال«. ولكن 
الصني ال ميكن أن تأمل في استبدال 
الواليات املتحدة ما لم ترفع بنحو 
كبير م��ن قدرة »الق��وة الناعمة« 
والش��راكات  التحالف��ات  وت��زرع 
التي تفتقر إليه��ا حاليا. إن حتفيز 
احلزب الشيوعي الصيني للقومية 
الصيني��ة ال يجع��ل أي م��ن تلك 

املهام أسهل.
إن أزم��ة كوريا الش��مالية احلالية 
توحي إل��ى أن العالقات االميركية 
الصينية خالل عهد ترامب و شيء 
اس��تراتيجية  منافسة  ستشهد 
ش��ديدة. ه��ل س��تتدخل أطراف 
فاعل��ة أخ��رى، مث��ل مي��ركل في 
األوروب��ي ككل،  االحت��اد  أو  أملاني��ا 
لضمان عدم تده��ور تعاون القوى 
العظمى بنحو ميؤوس منه؟ ومن 
املرج��ح أن حتدد اإلجاب��ة على هذا 
الس��ؤال ما إذا كان النظام الدولي 
سيحتفظ بأي نظام يتحدث عنه 

في السنوات القادمة.

غياب القيادة العالمية
PROJECT
SYNDICATE

األقالم المأجورة
ايمان عبد الملك

ه��ل بدأن��ا نفتق��د االنس��انية وس��ط جو مش��حون 
بالكراهية والطائفية برغم مس��احة االرض الواسعة 
واحتوائها للجمي��ع، ابناؤها قلق��ني، يتقاتلوا عل حبة 
التراب، على ذهب اصفر او اس��ود دفني ، املصالح غلبت، 
واملال اعمى عيون البش��ر، ال األهل متحابني ، وال اجليران 
متفق��ني. أي��ن نحن م��ن املاض��ي البعيد حي��ت كانت 
القبائل والش��عوب متعايشة مبحبة بال حدود ، مّوحدة 
غي��ر مجزأة، األل��م والوج��ع كان يطال اجلمي��ع والكل 

يسهر على راحة اآلخر.
الزمن تغير واحلياة أيضاً ، حيث األخبار تتناقل بس��رعة 
الب��رق، أي كارثة حتدث يس��مع بها العال��م أجمع، انها 
ملفارق��ة مع الزمن الغابر حيث كان��ت االحزان واحلوادث 
متر دون أن يدري بها اال القليل.ان التاريخ وحده يس��جل 
األح��داث ليربط ماضين��ا بحاضرنا ،ونس��ير معه نحو 

هدف واحد نرسم من خالله مستقبلنا الطويل 
االنس��انية موجودة في كل العصور وداخل كل انس��ان 
، برغ��م تطور الزمان، كانت القبائل والش��عوب تتعارف 
وتتنافر ، تتع��اون وتتطاحن ،لكنه��ا كانت حتافظ على 
اجلس��م االنساني من الهالك ، حينها كان  هناك صوت 
لالنس��انية يس��طع مداها للبعي��د ، أهدافه��ا كانت 
س��امية  حتمي الشعوب وتعطيها القدرة على العيش 

بعيداً عن املغيب.
العالم لم يعرف الصمت يوماً ، لكن الصوت كان مداه 
مح��دود ال يصل ابعد من املنطقة املوج��ود فيها الفرد 
وال يتعدى احل��دود ، حتى وصلنا الى مرحلة كثرت فيها 
وسائل االعالم والصحف والفضائيات التي حتشو اآلذان 
وتزرع االخبار الكاذبة التي تتناسب مع سياستها، كأننا 
نعيش في حمى أو هذيان ، الناس تثور ألتفه االس��باب ، 
واالرض تشتعل باحلروب كأننا نعيش وسط بركان حُترق 

فيه  القلوب.
هناك تناقضات نعيشها وسط مجتمعاتنا ، لنجد بأن 
لغة احلرب والس��لم سارية ، االس��تعمار واالستقالل ، 
االس��تثمار واالحتكار وازمات متك��ررة ال تنتهي، جتعلنا 
نعي��ش وس��ط دوام��ة من ج��و مش��حون بعي��داً عن 
االس��تقرار ،تبعدنا عن االدراك النتقاصنا للمعرفة التي 

تهدينا الى طريق آمن بعيداً عن االنهيار.
القوة ش��ر على اجملتم��ع، فمن املمكن ان نك��ون أقوياء 
فكرياً ال عس��كريا لننقذ ما تبقى من دمار،نحن نعيش 
وس��ط س��لبية اجتماعية بعيداً عن التسامح ، لذلك 
دعونا نبقى ضمن حدود االنس��انية ،نبتعد عن عظمة 
العقائ��د واالنتم��اء الغي��ر مج��دي، قب��ل ان نصل الى 

التطرف واالرهاب .
االميان املوجود داخل االنس��ان من املف��روض ان نقدم له  
استقرار حصني،فمهما كانت صور العبادات التي نقوم 
بها مفيدة ،علينا احلذر من التعصب كي ان ال  يسيطر 
علينا عامل الدين، فالقيام بتنظيم حياتنا على اساس 
الوع��ي ووجود االخالق االجتماعية واملبادىء االنس��انية 
املرتكزة على العقالنية واملس��اواة، تساعدنا على عدم 
التعرض للديانات االخرى بالنقد  ومن الواجب احترامها 
، ألن احملور االساسي هو الضمير البشري واخلبرة احلياتية  

،ليكون املرجع لدينا هو القانون االلهي .

هل غدا الضمير
البشري اكسباير
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الن��ص الومض��ي او قصي��دة الصم��ت االيجاب��ي بتج��اوزه 
للقوالب اجلاهزة.. وليدة عصر املعلوماتية وإشكالية التلقي 
التي جنمت عن العصر الذي وس��م بعصر السرعة..املتسمة 
بوحدة املوضوع وكثافته مع قدرة استفزازية مفضية للتأمل 
من اجل الكش��ف عما خلف الفاظها..مع اتصافه بسرعة 

ايقاعية وقدرة ايحائية واكتناز طاقته الداللية.. 
و)ش��مس باردة(..الن��ص الومضي الش��عري الذي نس��جته 
انامل الشاعرة منور مال حسون.. ونشر على صفحات جريدة 
الصباح اجلديد بعددها 3746 في 2017/7/25..والذي يعبر عن 
بوح ذاتي يكش��ف عن قوة التدفق العاطفي وتكثيف الرؤية 
باستخدام االلفاظ اجملازية احملققة لالنزياح.. باعتماد)االيجاز/
كثافة العبارة/عم��ق املعنى..( مع اتكاء عل��ى حقول داللية 
)زمانية/مكانية/ثنائي��ات ضدية..( لتش��كل خطابا اتصاليا 
يثير االنفعاالت وينبش الذاكرة..اضافة الى مغادرته املستوى 
التفسيري الى املس��توى التأويلي..مع توظيف تقنية السرد 

وعامل املفارقة اإلدهاشية ..
إذْ تضيُق بي الدنيا، 

أعود الى ذاتي أحتضنها..! 
لكن..!!  

ماذا لو واجهني اللبالُب فيها 
وهو ميوت حسرة 

من دون شرفة 
يتسلقها ؟!

هاّل أحصى احٌد منا..!
جنوماً.. أغمضْتها عيوُن الصباحات ..!!

كي تواري خطاياها..؟؟
 فالن��ص يقترب من احلكائية بتدفق وجداني ينبثق من مركز 
دائرة الوعي الش��عري ال��ذي تؤطر عوامل��ه الصورية ودالالته 
املوحي��ة تقنيات فنية منها التنقيط )النص الصامت( الذي 
يستدعي املس��تهلك )املتلقي( لإلسهام في بنائه.. والتذكر 
واالس��تذكار... واالس��تفهام الذي يبحث عن جواب ليسهم 
في اتس��اع مدي��ات النص..م��ع اضفاء دينامي��ة حركية من 
خ��الل جدلية التناقضات التي ش��كلت عنص��را من عناصر 
الص��ورة الش��عرية التي تس��تمد ش��عريتها م��ن الذاكرة 
الذاتية واملوضوعي��ة )املتكلم/اخملاطب( عبر توليفة جتمع ما 

بني الواقعي والتخييلي ..
    ه��ذا يعن��ي ان  النص يكش��ف ع��ن قدرة رؤيوي��ة للواقع 
املم��زوج واخليال الش��عري اخلالق لصوره احلاملة..املش��حونة 
بش��حنات تناغمت مع احلس النفسي عبر دالالت هاجسية 
فاعلة بفعلها ومتفاعلة بذاتها..والتي )تهبط في الطبقات 
النفس��ية العميق��ة( على ح��د تعبير هرب��رت ريد..عبر بنى 
اس��ترخائية ولغ��ة ش��عرية تخاط��ب الوجدان وف��ق معيار 
حداث��ي له التزامات��ه املوضوعية مع تركي��ز على اخلصائص 
احلسية إلبراز جماليته املنبثقة من استنطاق كينونة اللفظ 
الرامز وتفعيل االثر الذهن��ي بلغة تكثيفية تتماهى واللغة 
الشعرية..مع ايجاز في العبارات واقتصاد في االلفاظ..فضال 
ع��ن اهتمامها بغنائية املوضوع اكثر م��ن االهتمام مبعيارية 
الش��كل خللق ن��ص يتوخى االيج��از وعمق املعن��ى وكثافة 

اإليحاء ..
يافرحي البنفسجي ...!!

يبسْت عروقي ظمأ
الى رذاذ مطرك البلوري .

وبذلك قدمت الش��اعرة نصا يضيء خبايا الذات باسترسال 
سردي متعدد الظالل الرؤيوية مع مفاجأة اسلوبية إدهاشية.. 
فضال عن التركيز على جمالية السياق احلداثي شكال وبناء.. 
وهي تس��تمد تأثيره من خلجات النفس وأحالمها السابحة 
في فضاءات اخمليلة الش��عرية ملعانق��ة الواقع من اجل خلق 
صوره��ا بتلقائي��ة حتتك��م املنط��ق القائم عل��ى التجربة..
والتعل��ق ب� )اجلوهر( احلياتي املنبثق م��ن حلظة التجلي التي 
تستش��رفها الش��اعرة كتجربة كيانية انتزعتها من سياق 
الوجود عبر اجلملة الش��عرية التي تتش��كل من بنى تأملية 
اعتمدتها الشاعرة بقصدية منها)بنية االنا/بنية الهاجس/ 
بنية االخر(.. من اجل تفعيل اخمليلة التي تنتج صورا ش��عرية 

تستفز الذاكرة وحتقق أثرها ..

فضاء المخيلة والنص الومضي 
للشاعرة منور مال حسون 

علوان السلمان

د. عبد الرضا علي
 

: 1 � التنظيُر النقديَّ
 وه��و محاول��ُة إيج��ادِ مس��وٍِّغ نظريٍّ 
لألفكارِ النقديَِّة، وجعِل تلك املُسوِّغاِت 
أحكام��اً منهجيَّ��ًة يلتزُم به��ا صانعو 
اإلب��داِع م��ن جان��ٍب، ويتَّخذه��ا النقُد 

معياراً لُه من جانٍب ثان.
 ومثُل هذه األفكارِ لن يتأتَّى لها الذيوُع، 
واالنتش��ارُ قبوالً، أو رفض��اً إْن لم تكن 
وراءها خبرة إنشائيَّة في مجاِل اإلبداِع، 
وممارس��ٌة ميدانيَّة ف��ي ُحق��وِل النقِد 
، ودراي��ٌة واس��عٌة باملعاييرِ،  التطبيق��يِّ

واألحكاِم : قدمياً وحديثاً.
 وق��د وجدنا دراس��تنِي فق��ط تتَّصفاِن 
بكونهما تنظيريَّ�تنِي في نقِد الش��عرِ 
ممَّ��ا نُش��رَ ف��ي الصح��ِف واجمل��الت في 
مرحلِة النش��أة، وهما : دراس��ُة شاذل 
طاقة املوس��ومة ب�))في جنَّ��ِة عبقر((، 
ودراس��ة محمود احملروق املوسومة ب�)) 

في سماِء الشعر((.
 ف��ي أف��كارِ ش��اذل طاق��ة منطلقاٌت 
نقديٌَّة ترقى إل��ى األصالِة في التنظيرِ 
في بدايِة اخلمس��ينّيات، لكونِه يطرُح 
أماَم املتلّقي مجموع��ًة من اآلراِء التي 
جت��ُد صداها عن��د املتلّقي بيس��ٍر وهو 
يس��تقبُل عرَضه��ا اجلمي��َل م��ن لدِن 
ش��اعٍر موهوٍب يحمُل س��مات الناقِد 
الع��ارِف . ومن ه��ذه اآلراء، أنَّ الش��اعرَ 
عنده هو الرائُد الذي يكش��ُف للنفِس 
اإلنس��انيَِّة آفاقاً روحيًَّة فسيحة حتوُم 
فيه��ا تلك النف��ُس، وتنس��ى واقَعها، 
وأش��جانَها... لذل��ك ال ينك��ُر عليه��ا 
، فيش��يُر  حاجَته��ا إلى غذائها الروحيِّ
إلى أنَّ ه��ذا الغذاَء لن يكوَن بغيرِ الفنِّ 
ُد أنَّ الش��عراَء هم رّوادُ  أبداً؛ مع أنَّه يؤكِّ
، وأنَّ ل��كلِّ واحٍد  ه��ذا العالِم الروح��يِّ
ادُ أْن  اً ب��ه تعارَف النقَّ منهم عاملاً خاصَّ

يشبِّهوه بنبٍع كبيٍر هو نبُع احلياة )¹(.
 ويقُف ش��اذل طاقة منبِّهاً إلى أهميَِّة 
التجربِة في حياِة الشاعر، ألنَّها تنُقلُُه 
إلى عالٍم روحيٍّ س��ام فسيِح اجلنباِت؛ 
وميثِّ��لُ للتجرب��ة الناجح��ِة بقصي��دة 
ُل  طاغ��ور )) في الس��وق(( التي تس��جِّ
خواطرَ بس��تانيٍّ وهو يع��ودُ إلى زوجِه 
في املس��اء. ويرى أنَّ س��بَب جن��اِح هذِه 
القصي��دِة وغيرِه��ا، كونُه��ا تعبُِّر عن 
��دٍة، ألنَّ العربيَّ  جترب��ٍة ش��عوريٍَّة موحَّ
وغيرَُه يش��تركاِن مع الش��اعرِ في هذه 

التجربِة .
 وعل��ى وف��ِق ه��ذه األف��كارِ يُعل��ُن أنَّ 
الطبيعَة واحلياَة ش��يٌء واحٌد، وإذا كان 
الفنُّ تصوي��راً للطبيعِة فه��و تصويٌر 
للحي��اِة بعب��ارٍة أع��ّم. لذل��ك يرفُض 
ا هو تقليٌد  الفكرَة القائل��َة إنَّ الفنَّ إنَّ
للطبيع��ِة، ألنَّ التقلي��َد يوحي بالفناِء 
أكثرَ ممَّا يوحي باحلياة، ويردُّ على القائلنَي 
ا هو تقليٌد للطبيعِة قائالً :  إنَّ الف��نَّ إنَّ
)) ولو قالوا إنَّ الف��نَّ تصويٌر للطبيعِة، 
أو باألح��رى خل��ٌق للطبيع��ِة في نفٍس 
 ، مبدعٍة شاعرٍة، لكانوا قد أدركوا احلقَّ

وبلغوا الصواب(()²(.
 ث��مَّ يعالُج قضيََّة الص��راِع بني القدميِ 
واجلدي��ِد، في��رى أنَّ املوس��يقى ف��ي أيِّ 
عصٍر من العصورِ تكوُن ُمتَّس��قًة مع  
طبيع��ِة احلياِة ف��ي ذلك العص��ر، لذا 
فإنَّ موس��يقى الشعرِ العربيِّ املعاصرِ 
يج��ُب أن تك��وَن متَّس��قًة م��ع الذوِق 
، ومنبثقًة من صميِم  العربيِّ املعاص��رِ
حياتِن��ا الراهنِة...ويُعلُن أنه ال يدعو في 

هذا إلى هدِم الع��روِض العربيِّ القدميِ، 
لكنَّه يُش��يُر إلى إمكانيَّ��ِة اإلفادِة من 
هذه األعاريِض القدميِة وحتويرِها إلى ما 
ُر  ينسجُم مع هذه احلياِة املعاصرِة، ويُذكِّ
وَن حني انس��جموا  مبا فعلَُه األندلس��يّ
مع احلياِة األندلسيَّة اجلديدِة اجلميلِة ، 
راً في الوقِت نفس��ِه أنَّ املهجرينَي  مذكِّ
أفلح��وا في ه��ذا املضمارِ أيض��اً حنَي 
س��اروا على نهِج األندلسيني، مسوِّغاً 
جن��اَح املهجري��نَي بالق��وِل :)) ألنَّ جتديَد 
األندلُس��يني كان منحصراً في قوافَي 
الش��عرِ على األكثرِ، وف��ي أوزانِه على 
األقل، ولكنَّهم لم يُحاولوا التجديَد في 
جوهرِ الش��عرِ : في معاني��ِه، وأخيلِتِه، 
وأس��اليبِه، بينما فطَن املهجرّيون إلى 
كلِّ هذا، فهجروا املس��الَك العروضيََّة 
دوا  وجدَّ فيها،  لوا  وحوَّروها،وبدَّ القدميَة، 
في أساليِب الشعرِ وأخيلِتِه ومعانيه((

.)³)

، فيقّررُ   ثمَّ يدعو إل��ى التالقِح الثقافيِّ
وج��وَب اتِّصاِل األديِب العرب��يِّ املعاصرِ 
ب��اآلداِب األجنبّيِة األخ��رى، مدلِّالً على 
أنَّ الع��رَب قدمي��اً عرف��وا ذل��ك، وأفادوا 
من��ه، وفي ش��عرِ أبي الع��الء واملتنبِّي 
ما يفصُح عن أث��رِ تلك الثقافاِت قدمياً 
))وتس��تطيُع أْن جت��َد الف��روَق واضحًة 
بني كلٍّ من ش��وقي والرصافيِّ مثالً من 
حي��ُث تأثيرِ الثقاف��ِة األجنبّيِة في كلٍّ 

منهما.((
 ويج��ُد أنَّ جتدي��َد ش��عرائنا الش��باِب 
كان من نتائ��ِج تأثُّرِهم بآث��ارِ الغربينَي 
من جه��ة، وآث��ارِ املهجرينَي م��ن جهٍة 
ا يُش��يُر إلى حركِة  ثانيٍة.. وهو بهذا إنَّ
الش��عرِ احلرِّ، لكنَّ املصطلَح آنذاك لم 
يك��ن قد اس��تقرَّ بعُد، لذلك يُس��ميِّه 
ب�))املنطلق(( واصف��اً إياه بأنَّه لم يكن 
ضرباً مبتك��راً وال مبتدعاً، لكنَّه جتديٌد 
مبنيٌّ على األصوِل العربيَِّة القدميِة في 

العروِض، فيه يتحرَّرُ الش��اعُر من قيودِ 
دِة، وال يكتفي بذلك، بل  القافَي��ِة املوحَّ
يتحرَّرُ من قي��ودِ الوزِن بعددِ التفعيالِت 

العروضيَِّة املوجودة في كلِّ بيت.
 إنَّ تلك اآلراَء في الشعرِ ))املنطلق(( هي 
��رت بها ن��ازُك املالئكة  عيُنها التي بشَّ
ُد ريادَة ش��اذل إلى  آن��ذاك، وهذا ما يؤكِّ

جانِب الروَّادِ اآلخريَن: تنظيراً وتطبيقاً.
 وشاذُل ال يكتفي بالتنظيرِ ملنطلقاتِه 
��ا يش��فُعها بالتطبي��ِق،  النقديَّ��ِة، إنَّ
فيق��ُف محلَّالً قصيدَة الس��يَّاِب )) في 
الس��وِق الق��دميِ(( حتليالً نقديَّ��اً رصيناً 
يص��ُل فيِه إل��ى أنَّ ه��ذا الض��رَب من 
الشعرِ يستطيُع أْن يُحلَِّق بالقارئ إلى 
عالٍم روحيٍّ س��ام، ويشرُكُه في جتربِتِه 
الش��عوريَِّة احلامل��ِة، ث��مَّ يذك��ُر أنَّ هذا 
الض��رَب من الش��عرِ مزٌج ب��ني الوعي، 
والالوع��ي ف��ي التعبي��رِ ع��ن التجربِة 
الش��عوريَِّة ، وهذه اإلشارُة ))بني الوعي 

والالوع��ي(( لم تردْ عن��َد أيِّ ناقٍد، أو أيَِّة 
ُد على  دراسٍة سبقت دراس��ته، ممَّا يؤكِّ

رصانِة آرائِه، وأصالِتها.
 وح��نَي يدعو إل��ى االهتم��اِم بالصورِة 
الشعريَِّة فإنَّ دعوتَُه تلك تُعدُّ بكراً أيضاً 
، كما أنَُّه حني يُقرِّرُ أنَّ  في املعيارِ النقديِّ
عهَد القافيِة الواحدِة قد مضى، أو أنَّه 
أوشَك أْن ميضي، وأنَّ هذا النسَق املعبِّرَ 
مالئٌم لطبيعِة احلياِة املعاصرِة يُشارُك 
ن��ازَك املالئكَة في منطلقه��ا النقديِّ 
املتمثِّ��لِ في اخلروِج على وحدِة القافيِة 
� اإلله��ة املغرورة � في ش��ظايا ورماد، 
وهو منطلقها النق��ديُّ الذي تراجعْت 

عنه بعد حنٍي من الزمِن⁽**⁽ .
 إنَّ منطلقاِت ش��اذل النقديََّة ناقشْت 
 ، قضايا شتَّى في عمليِِّة اخللِق الشعريِّ
واملوق��ِف م��ن ذل��ك اخلل��ِق، فعاجل��ْت 
: الش��عرَ والنث��رَ، والش��عرَ واجملتم��َع، 
والشعرَ والسياس��َة، ثمَّ موقَف الفنِّ 
من اجملتمِع، وقضيََّة اخلالِف بني من يقوُل 
(( والذي يقوُل ب�)) الفّن  ب� ))الفّن للف��نِّ
للمجتم��ِع(( منتهياً إلى الق��وِل : )) إنَّ 
الفنَّ الرائَع هو التصويُر الصادُق للحياِة، 
والتعبيُر عن آثارِ أحداثِها وشاهِدها في 
النفِس اإلنسانيَِّة بطريقٍة فنيٍَّة تضمُن 
املش��اركَة الوجدانيَّ��َة ب��ني الكاتِب، أو 
الشاعرِ، وبني الس��امِع أو القارئ... وإذا 
كاَن األم��ُر كذلك فإنَّ الف��نَّ الرائَع هو 
احلياُة، وال نس��تطيُع أْن نقوَل حينذاك 
إنَّ ه��ذا الف��نَّ ال يُثي��ُر املتع��َة الفنيََّة 
اخلالصَة، وال يعمُل عل��ى ترقيِة الذوِق، 
��ِة ، وإنَّ صاحَب  وتق��وميِ الطباِع املعوجَّ
ه��ذا الفنِّ نبيٌّ بني قوم��ِه، وهو ال يؤدِّي 
له��م خدم��ًة اجتماعيًَّة محسوس��ًة 
مباش��رًة، ولكنَُّه يُربِّ��ي أذواقهم، ويُثيُر 
ُرهم  ُمتعَتهم الفنيَّ��َة اخلالصَة، ويُبصِّ
باحلي��اِة، ويكفي الفنَّاَن ه��ذا ألْن يكوَن 

نبيَّاً ذا رسالٍة روحيٍَّة بني الناس(( .
 وهو بهذا يقُف مع دعاِة الفنِّ للفنِّ في 
تلك املرحلِة، معلناً صراحًة أنَّ كثيراً من 
الشعرِ السياسيِّ قد ماَت، وأنَّ أصحابَُه 
الشعراَء قد طمرهم النسياُن، وسوف 
ال يع��رُف الناُس عن هؤالِء الش��عراِء إال 
أنَّهم ش��عراُء عادّيوَن لم يكونوا أُمراَء 
ش��عٍر، وال س��الطيَنُه((. ولعلَّ��ُه )بهذا( 
كاَن أجرأَ ناقٍد في بدايِة اخلمس��ينيَّاِت 

يُعلُن مثَل تلك املنطلقاِت.
اً  ��ة جدَّ  ويب��دو أنَّ معظ��َم آرائِه اخلاصَّ
قد أخذْت طريَقها إلى الش��يوِع، حتَّى 
وجدن��ا م��ن يق��وُل : إنَّ حداث��َة ال��روَّادِ 

أضحْت قدميًة.
 إنَّ ش��اذالً ل��م ين��َس ش��واعرَ العراِق 
اجملي��دات وهو يُقرِّرُ معياريَّ��ةَ القصيدَة 
اجلدي��دَة، لذل��ك استش��هَد بقصيدِة 
ن��ازِك املالئكة )) ثورة على الش��مِس((، 
 (( عم��ارة  عّب��اس  مليع��ة  وقصي��دة 
ش��هرزاد(( واج��داً فيهما نتاج��اً رائعاً 

يستحقُّ  الذكرَ واالستشهاد.
 عل��ى أنَّ إمياَن ش��اذل باحلداث��ِة جعلَُه 
يُش��يُد بقصيدِة نثٍر كتَبها )) س��راب(( 
��ا يكوُن مس��تعاراً ) غير  وهو اس��ٌم رمبَّ
صريح( ، فأثبتها، وأش��ارَ إل��ى أّنه مييُل 
إلى وصِفها بالشعرِ على رأِي الغربينَي 
الذي��ن يطلق��وَن لف��ظ ))القصيدة أو 
الش��عر(( على كلِّ قطع��ٍة فنيٍَّة فيها 
للمش��اعرِ  وتصوي��ٌر   ، للحي��اِة  خل��ٌق 
واألحاسيِس، وهو بهذا يكوُن قد سبَق 
ادِن��ا  الذي��ن ب��دؤوا  يروِّجوَن  بع��َض نقَّ
رت بها قبلهم  لقصيدِة النثرِ التي بشَّ
ببيرنار((ودرس��ت  ))س��وزان  الناق��دة 

تطوَّرها الفنيَّ

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

مدينة املوصل

علي السباعي
 

الش��مس تصبغ بغداد بضوئها الناري، 
نخيل الوزيرية ناحل طويل مغبر، وجسر 
الصرافية ميتد طويال إلى الضفة األخرى 
من دجله، أعمدة الكهرباء ناحلة كاحلة 
كابي��ة صدأه...وبي��وت ش��ارع املغ��رب 

بجدرانها الطابوقيه املغبرة األلوان ... 
****

كنا نحن طالب كلي��ة الفنون اجلميلة 
في املرحلة األخيرة من قس��م املس��رح 
نخ��رج م��ن قاعاته��ا بع��د أن أدينا آخر 
امتح��ان مقرر علينا...نطوى بجو بغداد 
احلار جدا... تلك احلرارة التي بدأت تزحف 
ف��وق الوزيري��ة بجس��رها ونخيله�ا ... 
لكم كنا نتجمهر على شكل مجاميع 
ت��ؤدي طقوس��ا ع��ل الش��م�س تغلق 
أبوابه��ا أم��ام خري��ف الوداع...وجدتني 
فج��أة أحدث زمالئي الطالب من ش��دة 
احلر ع��ن احلر، وأن��ا أتطل��ع بي��أس إلى 
فضاءات بغداد الشاس����عة بش��مس 

ساطعة:
زمالئي كنت اس��مع جدتي ت��ردد دائما 

عن احلر:
)) متوز ينش��ف امل��اء من الك��وز، أما آب 
فالعش����رة األول م��ن أيام����ه تيبس 
املس��مار بالباب  وفي العش��رة الثانية 
تقلل األعناب ويكثر األرطاب والعش��رة 

الثالث��ة بالنه��ار له��اب وبالليل جالب 
وتفتح من الشتاء باب. أما أيلول فتقول 
جدتي رحمها اهلل امشوا وال تَكيلون ((

وأنا منهمك بحديثي وزمالئي مصغني 
ملا أقول بانتباه، فإذا بإحدى زميالتنا تطل 
علينا من قسم التشكيل، فتح زمالئي 
عيونهم عليها، وب��دوري فتحت عيني 
اجلنوبيت��ني ... وأنا أحدق ف��ي حضورها 
البهي...وفي عينيها البغداديتني دهشة 
تأخذ بزم��ام الوجد إل��ى وديانها، فصار 
وجهها األنيس إلى قلبي أكثر وس��امة 
وج��الال، وم��ن ورائها تتكس��ر أش��عة 
ش��مس الضح��ى على بي��اض وجهها 
الثلجي كما تتكسر على رؤوس موجات 
دجلة أشعة شمسنا القاسية، ارتخت 
مالمح وجهه��ا وأصبحت أكثر احمرارا 
كأنها جلنار الشمال فاتسعت عيناها 
مثل صبية ترجتف من البرد، كانت زرقة 
عينيها حتمل عمق الس��ؤال الذي يطرز 
بل��ون البحر األزرق، توقف��ت دقات قلبي 

حلظة.
حلظ��ة لي���س فيها زمن، ألن��ي ك��نت 
اعشقها بصدق ، قالت بص���وت واثق 
وه��ي ت��وزع نظراتها...كأنه��ا تق���لد 
حركات بطل��ة أغنيه كاظم الس��اهر 
) زيديني عش��قا (، عندم��ا كانت تفرك 
يديها وتنفخ فيهما دفئها اجلنوني من 

شدة البرد:-
أشاه.

بعد أن رمقها اجلميع بنظرة مستغربة 
وابتس��امه مجاملة متحيرة، قلت لها 

في دهشة وانا انظر اليها بتمعن :-
- م��ا بال��ك ترجتف��ني ونحن في ش��هر 

حزيران ؟ !!!
قال��ت ل��ي بنب��رة بريئ��ة م��ن وجهها 

البغدادي اجلميل:-
- ألوان قميصك باردة..!؟

الشمس تغلق أبوابها
قصة قصيرة اصدار

من أعمال الفنان هادي ماهود

في أفكاِر شاذل طاقة منطلقاتٌ نقديٌة ترقى إلى األصالةِ في التنظيِر في بدايةِ 
الخمسينيات، لكونهِ يطرحُ أمامَ المتلّقي مجموعًة من اآلراِء التي تجدُ صداها عند 
المتلّقي بيسٍر وهو يستقبُل عرضَها الجميَل من لدنِ شاعٍر موهوٍب يحمُل سمات 

الناقدِ العارفِ . ومن هذه اآلراء، أنَّ الشاعرَ عنده هو الرائدُ الذي يكشفُ للنفِس 
اإلنسانيةِ آفاقًا روحيًة فسيحة تحومُ فيها تلك النفسُ، وتنسى واقعها، وأشجانها... 

لذلك ال ينكرُ عليها حاجتها إلى غذائها الروحيِّ، فيشيرُ إلى أنَّ هذا الغذاَء لن يكوَن بغيِر 
دُ أنَّ الشعراَء هم روّادُ هذا العالِم الروحيِّ، وأنَّ لكلِّ واحدٍ منهم  الفنِّ أبدًا؛ مع أنه يؤكِّ

ادُ أْن يشبهوه بنبٍع كبيٍر هو نبعُ الحياة عالمًا خاصًا به تعارفَ النقَّ

القسم الخامس

صدر ع��ن دار أدب ف��ن للثقافة والنش��ر 2017، 
مجموعة ش��عرية جديدة للشاعر سعد عودة، 
متضمن��ا ع��دد من نصوص��ه الت��ي كتبها في 
س��نوات متفرقة م��ن حيات��ه، اجملموعة صدرت 

بغالف من تصميم ميس السراي.
الش��اعر س��عد عودة رس��ن من العراق مواليد 
1967 عض��و احت��اد األدباء الش��باب ع��ام 1993 
عضو امللتقى األدبي للش��باب عام 1989 عضو 
مجموعة ش��عراء املتنبي عام 2011 نشرت في 

عدد من الصحف واجملالت الورقية واإللكترونية
م��ن أج��واء قصي��دة بعن��وان )ش��ياطني على 
الس��قف( يكت��ب الش��اعر س��عد ع��ودة هذه 

املقاطع:
)امي كانت تعرُف

كل املالئكة والشياطني
أراها تتحدُث معهم احيانا

تشكو لهم قساوَة أبي

فيبدأ شعُرها االبيض باالحمرارِ
وتتسع عيناها لترى اخر شيطان

يحاول ان يحرث األرض الطيبة مبعاول اخليبات 
احيان��ا تنفُض بعض الش��ياطنِي الصغار الذين 

تعلقوا
بشيلتها السوداء وهم يطلبون املغفرة

قبل ان تنفخهم في فراِغ الغرفة
فيبقون ُمعلقني بالسقف 

اقوُل لها : دعيهم ينزلون أللعَب معهم
فتبتسم، تقول لي

ال تكن عجوال، سيلعبون هم بك طويال(

صدور ديوان )طاسين الشارع( لسعد عودة
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بغداد - زينب الحسني:

العراقي��ة  العائ��ات  تواص��ل 
الدراس��ي  للع��ام  اس��تعداداتها 
باصطح��اب أبنائها الى األس��واق 
القتن��اء لوازمهم املدرس��ية، وجتد 
بعض األمهات صعوبة في االختيار 

في ظل االرتفاع باألسعار.
مقارنتاً مبوضته��ا ونوعيتها، لكن 
البع��ض اآلخر يرى ب��أن املتطلبات 
املدرس��ية املطروحة في األس��واق 
ف��ي الوق��ت احلاض��ر، ه��ي أفضل 

بكثير من األعوام السابقة.
ويب��دو ان هذه االس��تعدادات باتت 
تثق��ل كاه��ل العائل��ة العراقي��ة 
التي خرجت قبل ايام مس��تجيبة 

ملتطلبات العيد. 
اذ تب��ن لنا فاطمة محس��ن، وهي 
رب��ة بي��ت معاناته��ا ف��ي جتهي��ز 
أبنائها الطلبة م��ع بداية كل عام 
دراس��ي جديد، ال سيما أن والدهم 
موظ��ف يتقاض��ى راتباً مح��دوداً، 
مش��يرة إلى أن بعض االحتياجات 
خصوًصا  كالقرطاس��ية،  ضرورية 
وأن وزارة التربي��ة جتهز الطلبة من 
القرطاس��ية عن��د اقت��راب نصف 

العام الدراسي. 
وتضي��ف املواطنة هبة غالب وهي 
أم لثاث بنات في مراحل دراس��ية 
مختلف��ة، ب��أن أقمش��ة »صداري 
نوعي��ة  ذات  املدرس��ية«  البن��ات 
ارتفاع  األس��واق  وتش��هد  ممت��ازة. 
ملحوظ في األلبسة واملستلزمات 

الدراسية.
اما املواط��ن عباس فاض��ل يعمل 
كاس��ب وه��و أب خلمس��ة أبن��اء، 
الدراس��ة،  ف��ي س��ن  جميعه��م 
فيقول إن »وزارة التربية جتهز أغلب 

والقرطاس��ية  بالدفات��ر  امل��دارس 
مجان��اً، ولكنه��ا ال تغط��ي حاجة 
الطلب��ة واحياناً تتأخ��ر في جتهيز 

الطلبة.
وتابع فاض��ل قائاً: أن��ه امتنع عن 
شراء املستلزمات الدراسية ألوالده 
بسبب وضعه املادي وغاء األسعار 
فم��اذا افع��ل إذا كان العمل يومي 
واملبل��غ الذي أحص��ل عليه بالكاد 

اليومي��ة فكي��ف  يس��د احلاج��ة 
مس��تلزمات  توفي��ر  أس��تطيع 

املدارس.
م��ن جان��ب اخ��ر ب��ن معت��ز عبد 
الك��رمي، صاحب محل لبيع املابس 
املدرس��ية، أن كمية البضائع التي 
يبيعه��ا خال املوس��م الدراس��ي 
تع��ادل م��ا يبيع��ه خ��ال أش��هر 
عديدة«، مبيناً أن »أس��عار املابس 

تختل��ف من حيث املنش��أ ونوعية 
األقمش��ة واملقاس��ات، في املقابل 
هن��اك ماب��س مدرس��ية منتجة 
محليا تكون أس��عارها بس��يطة. 
مضيف��اً: أن املواط��ن يخت��ار م��ا 
إمكانيات��ه  وف��ق  عل��ى  يناس��به 

املالية.
الفت��اً إل��ى أن »هنال��ك بضائع في 
الس��وق جي��دة يختاره��ا التج��ار 

وأس��عارها  املنش��أ  م��ن  بعناي��ة 
مناسبة.

العام  املركزي��ة تس��تقبل  اخمل��ازن 
الهجري اجلديد باس��تمرار تس��لم 
إليصاله��ا  املنهجي��ة  الكت��ب 

لطلبتنا
من جه��ة أخرى اكد بيان صادر عن 
التربية،  ل��وزارة  االعام��ي  املكتب 
ان مديرية اخمل��ازن املركزية في وزارة 

الكتب  التربي��ة قام��ت باس��تام 
املنهجية من مطبعة ش��ركة دار 
غارنيت ومطبعة الشركة العامة 
 ، التربوي��ة  املس��تلزمات  اإلنت��اج 

وبواقع 15 شاحنة .
واوضح البيان: ان الكتب اشتملت 
للص��ف  االجنلي��زي  كت��اب  عل��ى 
اخلام��س االبتدائي، وكتاب نش��اط 
اإلجنليزي للصف اخلامس االبتدائي، 
للص��ف  االجتماعي��ات  وكت��اب 
األول املتوس��ط، وكتاب الرياضيات 

للصف األول االبتدائي.
وأوض��ح البي��ان: ان��ه مت ادخاله��ا 
مخزني��اً بع��د فحصها م��ن قبل 
اللجن��ة الفني��ة وجتهيزه��ا إل��ى 
املديري��ات العام��ة للتربي��ة، وهي 
مديرية تربية نينوى ب� 20 شاحنة، 
ومديرية تربيه البصرة 11 شاحنة، 
ومديرية تربية األنبار ب�4 شاحنات، 
 8 ب���  واس��ط  تربي��ة  ومديري��ة 
س��يارات نوع هين��و ومديرية تربيه 
النج��ف ب�2 س��يارة ن��وع هين�و ، 
واجملموعات الكلي للش��احنات هو 

50 شاحن�ة.
ف��ي ح��ن أطلق��ت وزارة التربي��ة 
دورته��ا التدريبي��ة اخلاص��ة مب��ادة 
الرياضي��ات للمرحلت��ن االبتدائية 
والثانوية عن طريق قس��م األعداد 
والتدري��ب ف��ي املديري��ة العام��ة 
للتربية ف��ي محافظة ديالى وتعد 
ه��ي األول��ى من نوعها ف��ي عموم 
احملافظة. وان هذه الدورات شملت 
معلمي م��ادة الرياضي��ات للصف 
مادة  ومدرس��ي  االبتدائي  الثال��ث 
الرياضيات للصف الثاني املتوسط، 
وقد جاءت في الوقت الذي مت تغيير 
املنهج القدمي بأخر حديث ومتطور 
يوازي مبعلومات��ه العلمية املناهج 

الدراسية في الدول املتقدمة.

في ظل ارتفاع األسعار

استعدادات العائلة العراقية الستقبال العام الدراسي الجديد

جانب من حتضيرات اآلهالي للموسم الدراسي

شريط ملون
فرنسا : إحياء ذكرى مطربة

األوبرا العالمية »ماريا كاالس»
 نظ��م اجملم��ع الثقاف��ي احلدي��ث »ال س��ان موزيكال« 
ف��ي باري��س معرض��اً ع��ن مطرب��ة األوب��را األميركية 
العاملي��ة ألبوين يوناين ماريا كاالس مبناس��بة مرور 40 
عاًما عل��ى وفاتها ومن املقرر أن يس��تمر حتى ش��هر 

ديسمبراملقبل.
وذك��ر املوق��ع اإللكترون��ي الفرنس��ي«لو فيج��ارو« أن 
املعرض يكش��ف جوانب حياتها منذ نشأتها وحياتها 
العاطفي��ة خصوًص��ا عاقته��ا بامللياردي��ر اليونان��ي 
أوناسيس التي دامت عشر سنوات وصواًل إلى مرضها 
وموتها عام 1977 عن 53 عاماً، والذي قال عنه كثيرون 
»إنه رمبا جنم عن محاولة انتحار بس��بب كميات كبيرة 

من األقراص.
ويب��ن املعرض حي��اة الفنانة منذ كان��ت فتاة صغيرة 
تعلمه��ا أمه��ا الغناء حت��ى أصبحت أش��هر مغنية 
أوبرا في فت��رة ما بعد احلرب العاملي��ة الثانية، ويعرض 
أيضا صورا وفيديوهات وخطاب��ات لهذه املطربة التي 
متي��ز صوتها العظيم بطبقة الس��وبرانو القادرة على 

التمثيل الدرامي وعلى التلوين.

مخرج فيلم »نيوتن« ينفي
تشابهه مع أي فيلم آخر

نفى الهندي أميت ماس��وركار، مخ��رج فيلم »نيوتن« 
املرش��ح للمنافس��ة على جائ��زة األوس��كار عن فئة 
الفيل��م األجنبي لع��ام 2018، التقاري��ر التي تفيد بأن 

فيلمه مأخوذ عن الفيلم اإليراني »سيكريت بالوت«.
وأفاد موقع »ذا إنديان اكس��بريس« بأن فيلم »نيوتن«، 
ال��ذي حظي بإش��ادات نقدية واس��عة، يتن��اول قصة 
مس��ئول عن جلن��ة انتخابي��ة في والية تشاتيس��جار 

الهندية.
وق��ال اخملرج الهندي إن��ه:«كان من األفض��ل للناس أن 
يش��اهدوا كا الفيلمن قبل أن يبدأون آراءهم وإذا كان 
الفيلم نس��خة من فيلم آخر ملا متكن من العرض في 

مهرجاني برلن وتريبيكا«.
وأفاد أحد التقارير في وقت س��ابق بأن الفيلمن بهما 
نقاط تشابه في احلبكة الدرامية، فكا الفيلمن تدور 

أحداثهما في يوم انتخابي في مكاٍن ناٍء.

»تجاعيد الزمن« يجعل
اوبرا وينفري امرأة خارقة

تشارك مقدمة البرامج احلوارية الشهيرة أوبرا وينفري 
في بطولة فيلم جديد حتت عنوان »جتاعيد الزمن« من 
املتوق��ع طرحه في الصاالت الس��ينمائية العاملية في 

مارس/آذار 2018.
ويش��ارك في بطول��ة الفيلم إلى جان��ب أوبرا وينفري 
عدد كبي��ر م��ن املمثلن والنج��وم العاملي��ن ومنهم 
كلري��س باين، ريز ويذرس��بون، من��دي كايلينغ، جوجو 
مباث��ا راو، مايكل بين��ا، زاك غاليفينكس، بيامي يانغ 

وروون بانشارد.
والعم��ل مقتبس عن رواية باالس��م نفس��ه للكاتبة 
مادلن النغل وه��و من نوعية أفام الفانتازيا واملغامرة 

واإلثارة، ومن إخراج أفا دوفيرناي.
كتبت س��يناريو الفيلم جنيفر ل��ي التي كتبت فيلم 
الرس��وم املتحركة »فروزن« احلائز على جائزة أوس��كار 

كأفضل فيلم أنيميشن عام 2014.

ان الساعات التي مت نصبها في 
بغداد كثيرة، وكان اول س��اعة 
تراثية مت نصبها سنة ١٨٦٩ في 
زمن الوالي ناظم پاشا وساعة 
االمام��ن الكاظم��ن، حيث مت 
واحدة  وليست  نصب ساعتن 
على ب��اب القبلة واالخرى على 
ب��اب امل��راد، والس��اعة الثالثة 
ساعة جامع الشيخ عبد القادر 
نصبه��ا  مت  والت��ي  الگيان��ي، 
سنة ١٨٩٧، وساعة االعظمية 
١٩٣٠، وس��اعتا احملطة العاملية 
١٩٥٥، وهذه الساعات جزء من 
ت��راث بغ��داد بكونها س��اعات 

جدارية عظيمة في بغداد.
وكان التاريخ يروي لنا ان بغداد 
صنع��ت الس��اعة ف��ي العهد 
العباس��ي وان اخلليف��ة هارون 
الرش��يد أهدي في نهاية القرن 
الثاني الهجري ساعة الى ملك 

االفرجن.
ويق��ال ان هذه الس��اعة كانت 
بدع��اً ف��ي ذل��ك العص��ر وان 
ف��ي  املس��تنصرية  املدرس��ة 
بغداد كانت فيها س��اعة عام 
٥٧٩ هجرية، ال بل قد اشتهرت 
ف��ي بغ��داد جماع��ات عرف��وا 
ساعاتي  والواحد  بالساعاتين 
وعرف ابناؤهم بابن الس��اعاتي 
ومنه��م الش��اعر به��اء الدين 
علي بن رس��تم املع��روف بابن 
الس��اعاتي ونور الدين علي بن 

تغلب الساعاتي.
وقد عرف البغداديون الس��اعة 
احلديثة منذ القرن الثامن عشر 
وكان ابن��اء بغ��داد مولعون في 
اقتناء ساعات اجليب والساعات 
اجلدارية لتزي��ن دواوينهم وفي 
موضوع متت كتابته في مجلة 
ألف باء البغدادية عرضت فيه 
س��اعة ميلكها بغ��دادي تاريخ 
صنعه��ا ١٨٠٠، ودخل��ت بغداد 

.١٨١٠
وعرفت بغداد الساعات الكبيرة 
ذات االب��راج العالي��ة على غرار 
منائ��ر املس��اجد واجلوامع ايام 
الوال��ي مدحت باش��ا ألول مرة 

اي بع��د عش��رة  س��نة ١٨٦٩ 
سنوات من نصب أشهر ساعة 
جدارية في العالم وهي ساعة 
ب��گ بن ف��ي لندن، وق��د ارتبط 
بناء هذه الس��اعة بإكمال بناء 
القش��لة املش��هور في بغداد 
وكان رن��ن صوته��ا تس��معه 
الزمان  ذل��ك  بأجمعها  بغ��داد 
والعمال، اضافة  أليقاظ اجلنود 
الى تزيينها باملصابيح مما ميكن 
رؤيتها من مسافات بعيدة في 

الليل.
وقد بني برج هذه الس��اعة من 
حج��ارة س��ور بغداد الش��رقي 
،ال��ذي كان قائًما آن��ذاك والذي 
هدمه الوالي لعدم احلاجة اليه 
املداف��ع وينتصب  بعد ظه��ور 
برج الس��اعة ال��ذي يطل على 
دجلة على مس��احة  ش��اطئ 
مربعة الش��كل طول ضلعها 

اربعة امت��ار يضيق كلما ارتفع 
باله��رم  ش��بيها  االرض  ع��ن 
بتصمي��م يش��به ال��ى حد ما 
املئذن��ة وارتفاعه ثاث��ون مترا 
وبداخل��ه س��لم حلزوني وفي 
نهايت��ه ح��وض كبي��ر يض��م 
ويوجد جرس  الس��اعة  مكائن 
الس��اعة بارتف��اع مت��ر وقطر 
الس��اعة  ولهذه  امت��ار  ثاث��ة 
أربع��ة اوج��ه ويعتل��ي الب��رج 
س��هم حدي��دي يؤش��ر حركة 
وهنال��ك  واجتاهاته��ا  الري��اح 
كتاب��ات ع��ن اس��م الش��ركة 
ycro  الصانع��ة وهي ش��ركة

don  ، وسنة تأسيس الشركة 
١٨٤٨ ويت��م نص��ب الس��اعة 
بواس��طة عتلة كبيرة يشبه ) 
هندر السيارات القدميات( حيث 
ال يوجد تشغيل كهربائي وامنا 
بالتدوي��ر وكان تدوي��ر العتل��ة 

يكفي لعشرة ايام اما ساعتي 
االمام��ن الكاظمن فهما من 

الساعات البرجية ايضاً .
وكان��ت الس��اعة االول��ى م��ن 
اه��داء الوزي��ر االيراني دوس��ت 
محمد خان عند زيارته املشهد 
الكاظمي س��نة ١٨٧٠، وبقت 
ف��ي اخمل��ازن حل��ن نصبه��ا اما 
الس��اعة الثاني��ة وه��ي أكب��ر 
وأضخ��م فق��د اهداه��ا احلاج 
البوش��هري  مه��دي  محم��د 
االيراني سنة ١٨٨٥، وقد ارتبط 
تاريخ الساعتن مبشروع جتديد 
عمارة املشهد الكاظمي الذي 
تولى االنفاق عليه االمير فرهاد 
مي��رزا القاج��اري ع��م الش��اه 
س��نة ١٨٨٢، وال��ذي اوكل الى 
التاجري��ن عب��د اله��ادي وعبد 
املهدي االس��تربادي واذن لهما 

االنفاق غير احملدود.
نص��ب  م��ن  س��نوات  وبع��د   
س��اعتي املش��هد الكاظم��ي 
أهدى املسلمون الهنود ساعة 
كبي��رة للحض��رة الگياني��ة، 
وهي س��اعة ضخم��ة ذات أربع 
اوجه وقد مت عمل هذه الساعة 

في الهند.
وتول��ى الس��يد عب��د الرحمن 
النقي��ب نقيب اش��راف بغداد 
بناء ب��رج عال��ي له��ا ارتفاعه 
ثاث��ون مت��را وال��ذي يحاك��ي 
ام��ا  القش��لة  س��اعة  ب��رج 
 ،١٩٣٠ االعظمي��ة  الس��اعة 
فقد انش��أها احلاج عبد الرزاق 
محس��وب االعظمي مع ولديه 
وق��د توج��ه لذلك بع��د عطل 
س��اعة الگياني وع��دم وجود 
م��ن يصلحها وبع��د اكمالها 
واكم��ال بناء برجه��ا مت نصبها 
في جامع االم��ام االعظم، اما 
س��اعة احملطة العاملية محطة 
الس��كك احلديدية ف��ي الكرخ 
فق��د مت نص��ب س��اعتن على 
برج��ن يرتفعان في ب��اب بناية 
البن��اء  اكم��ال  عن��د  احملط��ة 
س��نة ١٩٥٥ وهم��ا ذوات طابع 

إسامي.

ساعات بغداد
طارق حرب

تراثيات

طنجة ـ وكاالت: 
اختت��م الفيلم الوثائق��ي »ال مكان 
لاختباء«، للمخ��رج العراقي أحمد 
زرادشت، عروض املسابقة الرسمية 
ملهرجان الس��ينما الوثائقية »أوروبا 

الشرق« مبدينة طنجة املغربية.
وقال زرادش��ت، لدى تقدميه للفيلم، 
خ��ال مؤمت��ر صحف��ي عق��ده على 
األخي��ر  الي��وم  ع��روض  هام��ش 
للمسابقة الرسمية »لم نكن نتوقع 

أن يخ��رج الفيلم بش��كله النهائي 
الذي مت عرضه في املهرجان«.

وأضاف »مثل الكثير من املراقبن، لم 
نتوقع أن تزداد األمور سوءاً مع خروج 
القوات األميركية )من العراق(، وترك 
الباد غارقة ف��ي الفوضى واالقتتال 

الطائفي«.
ويتن��اول الفيلم جوان��ب من معاناة 
العراقين في ظل الفظائع املرتكبة 
من قب��ل تنظي��م داع��ش اإلرهابي، 

وذلك من خ��ال قصة املمرض، نوري 
ش��ريف، الذي يس��عى للهروب من 
مس��قط رأس��ه هربًا م��ن اجلحيم 

الذي أضحت عليه حياته هناك.
ومن خ��ال عمله مبستش��فى تقع 
في أكث��ر املناط��ق العراقية عرضة 
للخط��ر، يتعايش نوري ش��ريف، مع 
عائ��ات عراقي��ة تعرض��ت جلرائ��م 
بش��عة من قبل اجلماعات اإلرهابية، 
بس��بب إقامته��ا ف��ي منطقة تعد 

األخطر في العالم، وتعرف ب� »مثلث 
املوت«.

و«مثل��ث امل��وت« ه��و اس��م أُطلق 
على منطقة تق��ع بن جنوب بغداد 
ومدينة احللة بس��بب الكم الهائل 
من هجم��ات املس��لحن، والعبوات 
الناس��فة التي اس��تهدفت القوات 

األميركية.
وبعرض »ال مكان لاختباء«، أسدل، 
املس��ابقة  ع��روض  عل��ى  الس��تار 

الرسمية ملهرجان »أوروبا الشرق«.
وش��ارك باملس��ابقة 9 أف��ام أخرى 
متثل، إضافة إلى البلد املس��تضيف 
املغ��رب، كا م��ن أملاني��ا وبلجي��كا 
والواليات املتحدة وفرنس��ا وهولندا 
وقطر واجلزائ��ر وتونس ولبنان ومصر 
وفلس��طن  والع��راق  وأس��بانيا 

وإيطاليا واألردن.
ومن املنتظر أن يت��م، تتويج 5 أفام 
وثائقي��ة بعدة جوائز، أرفعها »جائزة 

ابن بطوط��ة الكب��رى«، إضافة إلى 
والتفرد،  والس��يناريو  اإلخراج  جوائز 
تقدمه��ا  الت��ي  اخلاص��ة  واجلائ��زة 
الشركة املغربية لإلذاعة والتلفزيون 

)حكومية(.
وقد انطلقت مبدينة طنجة املغربية 
للسينما  الدولي  املهرجان  فعاليات 
بدورته  الش��رق«،  »أوروبا  الوثائقي��ة 
اخلامسة، حتت شعار »من أجل نوافذ 

عيش مشترك«.

»ال مكان لالختباء« يشارك بمهرجان السينما الوثائقي في طنجة
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائا.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خال الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تاحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغال طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لاستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزماء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبن أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانين في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ن التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لاستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خال الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خال تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملات 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. عاصمة املغرب o مسؤول

2. عاصمتها بيروت o مدينة باسلة 
في فلسطن

3. الغالبية العظمى o عدم وضوح 
)م(

 o 4. الذي ميشي على ارجله وبطنه
تاجر فراء

فاكه��ة   o اإلم��ارات  عاصم��ة   .5
حمراء

6. خروف كبير
7. اصوات الهواتف o كتكوت

8. عاصمة عربية بن نيلن
9. تلقب بالشهباء o جزء من الفم
10. ات��رك o عاصمة املعز لدين اهلل 

الفاطمي

1. بلد املليون شهيد o متشابهان
2. م��ن ان��واع الش��جر o اس��مها 

القدمي عمون )معكوسة(.
3. اصدر الهاتف صوتا o اقول مالم 

اكن اريد قوله )معكوسة(
4. ثلثا باب o غير مهذب o اشتاقا

5. صوت األلم
6. للسؤال )معكوسة( o صفة من 

صفات البشر احلسنة أو السيئة
7. ملل )مبعثرة( o نظر

8. عاصمة موريتانيا
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الليوث إلى 
كوااللمبور 

فرض منتخبنا الوطني الناش��ئ نفس��ه بطالً 
جملموعت��ه الرابع��ة في تصفيات أمم آس��يا حتت 
16 س��نة  التي اقيمت ف��ي جمهورية النيبال، 
واس��تطاع تصدر فرق اجملموعة بعد الفوز على 
البلد املضيف في اللقاء األول بهدف من دون رد، 
ثم ضرب بقوة مرمى فلسطني برباعية نظيفة، 
وتعادل س��لباً في املواجهة األخيرة صباح امس 

امام الهند.
لي��وث الرافدين، تأهلوا مباش��رة إلى النهائيات 
اآلس��يوية التي س��تجرى في ماليزيا في أيلول 
م��ن العام املقب��ل 2018، بعد التف��وق امليداني 
الواضح ف��ي املباريات الثالث الت��ي اقيمت في 
مالع��ب النيبال البلد اآلس��يوي ال��ذي يقع في 
جب��ال الهماليا ب��ني الهند والص��ني، وهو الذي 
يفتق��ر ملقوم��ات ع��دة، منه��ا عل��ى الصعيد 
الرياضي، حيث أظهرت مقاطع فيديو نش��رها 
وفدنا على مواقع »التواصل االجتماعي« كيفية 
جت��ول املاش��ية في ش��وارع كامتان��دو، عاصمة 
النيب��ال، ودخول »القردة« إل��ى ارض امللعب في 
لقاء الناشئة امام النيبال في مستهل الشوط 

اآلسيوي!!.
كثير من األمور والنقاط، حتتاج إلى مراجعة من 
االحتاد اآلسيوي بكرة القدم، حول كيفية اختيار 
النيب��ال لتضييف مباريات احدى اجملموعات في 
التصفي��ات القارية، في ضوء غي��اب املقومات 
اإليجابي��ة الت��ي تس��هم ف��ي الوص��ول إل��ى 

النجاح.
انتهت فص��ول التصفي��ات، 3 مباريات جمعنا 
7 نق��اط، كانت كافي��ة للذهاب مباش��رة إلى 
كواالملبور حيث النهائيات التي س��تجرى العام 
املقب��ل، وعلين��ا ان نبحث عن س��بل التحضير 
اجلي��د للمحفل القاري، من اجل التفوق وتأكيد 
ج��دارة الكرة العراقية، إلى جان��ب ضرورة ايالء 
أصحاب اإلجناز االهتم��ام وتثمني جهودهم في 
رحلة التصفيات، دعمأً ملس��يرة ليوث الرافدين 
الواعدين الذين يشكلون ركيزة من ركائز كرتنا 

مستقبالً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 انضم 6 حكام للقائم��ة الدولية بالتايكواندو 
بعد وصول شهادات جناحهم بعد تفوقهم في 
الدورة التحكيمية الدولية التي جرت في شرم 

الشيخ بجمهورية مصر العربية.
 وه��م )حس��ان علي واحم��د هداي��ات وفال�ح 
مه���دي وخال��د خورش��يد وعلي حم��ا صالح 
جلن����ة  رئي����س  وب��نينّ  الزك��ني(.  وش��يفان 
االختب����ارات في الهيئة املؤقت��ة للتايكواندو، 
ع��ادل عني��د: ان قائم��ة التحكي��م العراق��ي 
املعتم����د دولي��ا باتت تض��م 10 حكام، وهم 
اضاف��ة الى الس��تة اجلدد، فس��بق ان حاز على 
الشهادة الدولية ك��ل من رياض نعيم وسعد 
كاظم وجس��ام محمد خلف وع��الء ناصر في 

حتكيم البومسي.
وذك��ر: ان العال��م احلال��ي 2017 ش��هد اعتماد 
جميع احلكام في القائمة الدولية، بعد االنفتاح 
الكبي��ر واملش��اركات املتع��ددة ف��ي ال��دورات 

التحكيمية.
ونوه إلى: ان التايكواندو العراقية، التي تأس��س 
احتاده��ا ع��ام 1977، باتت متتلك قض��اة دوليني 
سيشاركون في إدارة البطوالت التي يعتمدها 

االحتاد الدولي للعبة.

6 حكام جدد ينضمون
 لـ »دولية التايكواندو«

بغداد ـ قسم اإلعالم:

بحث وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، مع الس��فير 
تش��ن  الع��راق  ف��ي  الصين��ي 
ويتشينغ اوجه التعاون املشترك 
بني البلدين والسيما في قطاعي 
الش��باب والرياض��ة، وذلك خالل 

استقباله السفير الصيني.
ووجه عبطان دعوة الى املنتخب 
الصين��ي للحض��ور ال��ى العراق 
ام��ام  ودي��ة  مباري��ات  وخ��وض 
القدم  بك��رة  الوطني  املنتخ��ب 
للمس��اهمة برف��ع احلظ��ر ع��ن 
ان  العراقية، والس��يما  املالع��ب 
املنتخ��ب الصيني من املنتخبات 
املتقدمة ف��ي القارة االس��يوية 
وحضوره سيكون له اثرا ايجابيا 
ل��دى االحتاد الدول��ي لكرة القدم 

)الفيفا (.
بامكاني��ات  عبط��ان  واش��اد 
داعي��ا  الصيني��ة،  الش��ركات 
العراق  الى  للحضور  الش��ركات 
تأهي��ل  بأع��ادة  واملش��اركة 
املنش��آت الرياضية ف��ي العراق، 
مبين��ا ان الش��ركات الصيني��ة 
له��ا تاري��خ كبي��ر ف��ي مج��ال 
اع��ادة اعمار املنش��آت الرياضية 
وس��اهمت ببن��اء اكب��ر املالعب 
الرياضي��ة ومبختلف دول العالم، 
وحضوره��ا للعراق ميث��ل خطوة 
كبي��رة نح��و االرتق��اء مبس��توى 
املنش��آت الرياضية وجعلها في 
املقدمة على املستويني االسيوي 

والعاملي.
كما قدم وزير الشباب والرياضة، 

الصينية  الش��ركات  ال��ى  دعوة 
تنظي��م  مبج��ال  املتخصص��ة 
االحتفاالت واملهرجانات الرياضية 
للحض��ور ال��ى الع��راق كونه��ا 
متتلك مؤهالت كبي��رة وضعتها 
في املرتبة االولى على املس��توى 
العاملي مبجال تنظيم االحتفاالت 

الش��باب  وزارة  وان  الرياضي��ة، 
والرياض��ة مقبلة عل��ى العديد 
واالحتف��االت  املهرجان��ات  م��ن 
التي ستنظم قبل وبعد االعالن 
الرس��مي عن رف��ع احلظر الكلي 

عن املالعب الرياضية.
من جانبه ابدى السفير الصيني 

الكبي��رة بلق��اء  ع��ن س��عادته 
وزير الش��باب والرياض��ة مقدما 
الرياضية  للنجاح��ات  التهان��ي 
الكبيرة التي حتققت ومنها رفع 
احلظ��ر اجلزئ��ي وتنظي��م مباراة 
االساطير، مؤكدا رغبته الكبيرة 
مل��د جس��ور التع��اون م��ع وزارة 

الش��باب والرياضة واع��دا بنقل 
كافة الرؤى التي قدمها الس��يد 
الوزي��ر وعرضها على الش��ركات 
الصينية لوضع كافة املتطلبات 

الالزمة لتحقيق ذلك.
م��ن جان��ب اخ��ر، طال��ب وزي��ر 
الش��باب والرياضة عبد احلسني 

عبطان، الهيئات االدارية لالندية 
الرياضي��ة بأع��ادة تأهيل مالعب 
كرة القدم ومبا يتالئم مع اجلهود 
الت��ي تبذلها الوزارة ف��ي تطوير 
مالعبه��ا وجعله��ا االفضل في 

املنطقة.
وق��ال عبطان في كلمة له خالل 
التاج��ي  ن��ادي  افتت��اح ملع��ب 
أم��س،  أول  عص��ر  الرياض��ي، 
تعتب��ر  الرياضي��ة  املنش��آت  ان 
العام��ود الفق��ري للرياض��ة في 
العراق، وعلى جميع املؤسس��ات 
احلكومي��ة واالندية الرياضة بذل 
اجلهود ملس��اعدة وزارة الش��باب 
والرياضة في تطوير مالعب كرة 
الرياضية  املنشآت  وكافة  القدم 
االخرى، والسيما ان العراق مقبل 
عل��ى رف��ع احلظ��ر ع��ن مالعبه 
التي س��تكون جاه��زة لتنظيم 

البطوالت واملباريات الدولية.
والتقدير  الش��كر  ووجه عبطان 
للهيئ��ة االداري��ة لن��ادي التاجي 
تأهي��ل  اع��ادة  عل��ى  الرياض��ي 
وان  اجله��ود  وان ه��ذه  ملعبه��ا 
كانت بس��يطة لكنه��ا مهمة 
جدا لتطوير املنش��آت الرياضية 
ونتمن��ى ان تب��ادر ادارات االندية 
اموالها  م��ن  بتخصي��ص ج��زء 
العادة تأهي��ل مالعبها.. وقدمت 
ادارة ن��ادي التاجي درعا للس��يد 
الوزير تثمينا جلهوده التي يبذلها 

لتطوير الرياضة.
وشهد حفل االفتتاح تكرمي عددا 
من العبي كرة القدم السابقني، 
واقامة مب��اراة ودية ب��ني فريقي 
الزوراء والتاجي فضال عن العديد 

من الفعاليات الرياضية االخرى.

يفتتح  ملعب التاجي ويطالب األندية بإعادة تأهيل مالعبها

عبطان يستقبل السفير الصيني ويبحث التعاون المشترك بين البلدين
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جانب من لقاء عبطان بالسفير الصيني

العواصم ـ وكاالت:

واصل برش��لونة سلس��لة انتصاراته 
بف��وز س��هل عل��ى مضيف��ه جيرونا 
بثالثية نظيف��ة في ديرب��ي كتالوني 
بني الفريقني ضمن منافس��ات اجلولة 

السادسة من الدوري اإلسباني.
س��جل أه��داف البارس��ا أداي مدافع 
جيرونا وزميله جوركا إيرازيوس حارس 
املرمى باخلطأ في مرماه، وأضاف لويس 
سواريز الهدف الثالث في الدقائق 17 

و48 و69.
ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 18 
نقطة من س��تة انتص��ارات متتالية، 
مقاب��ل 5 نق��اط جليرون��ا ف��ي املركز 

اخلامس عشر.
إلى ذلك، تفادى ري��ال مدريد مفاجآت 
مضيف��ه ديبورتيفو أالفي��س، وحقق 
فوزًا صعًبا بنتيجة 2-1، عصر أول أمس 
على ملعب » مينديزوروزا«، في اجلولة 

السادس��ة للدوري اإلسباني.. سجل 
ثنائي��ة ري��ال مدريد، العب الوس��ط، 
دان��ي س��يبايوس، ف��ي الدقيقتني 10 
و43، فيم��ا أحرز هدف أالفيس مانويل 

جارسيا، في الدقيقة 40.
ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده 
إلى 11 نقطة، متقدما للمركز الرابع، 
ف��ي حني ظ��ل أالفيس ب��ال نقاط في 

املركز قبل األخير.
وفي الدوري اإليطالي، حسم يوفنتوس 
الديرب��ي لصاحله بالف��وز برباعية من 
دون رد عل��ى جاره اللدود تورينو، ضمن 
مباريات اجلولة السادسة للكالتشو.. 
م��ن الفوز رف��ع رصي��د يوفنتوس الى 
18 نقطة ف��ي الصدارة، مناصفة مع 
نابولي ال��ذي يتفوق بف��ارق األهداف، 
فيما توقف تورينو عند 11 نقطة في 
املركز الس��ادس.. تقدم ديباال لليوفي 
)16( وأض��اف بيانيتش هدفا ثانيا )40( 
فيما س��جل س��اندرو وديباال هدفني 
آخري��ن ف��ي الدقيقت��ني 57 و91 على 

الترتيب.
وف��ي الدوري اإلجنلي��زي، داوى ليفربول 
جراحه احمللية، وثأر من خس��ارته أمام 
ليس��تر س��يتي في الدور الثالث من 
 )2-3( علي��ه  بف��وزه  الرابط��ة،  كأس 
مس��اء أول أمس السبت، على ملعب 
»كينج باور«، في اجلولة السادسة من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف ليفربول كل من محمد 
ص��الح وفيلي��ب كوتيني��و وج��وردان 
هندرس��ون، في الدقائق 15 و23 و68، 
ل هدفي ليستر الثنائي  في حني سجنّ
شينجي أوكازاكي وجيمي فاردي في 

الدقيقتني 48 و69.
وارتف��ع رصيد ليفربول إلى 11 نقطة، 
وارتقى للمركز اخلامس بفارق األهداف 
وراء توتنهام، ومتقدما بفارق األهداف 
أيًضا على واتف��ورد، فيما جتمد رصيد 
ليس��تر سيتي عند 4 نقاط في املركز 

السادس عشر.
مرت��ني  تع��ادل  ق��د  ليفرب��ول  وكان 

وخس��ر مرت��ني ف��ي آخ��ر 4 مباري��ات 
بكاف��ة املس��ابقات، قب��ل أن ينتفض 
أمام ليس��تر س��يتي الذي أهدر ركلة 
جزاء كانت كفيل��ة بخروجه بنقطة 

التعادل.
م��ن جانبه، جنح مانشس��تر س��يتي 
ف��ي حتقيق ف��وز عريض عل��ى ضيفه 
كريس��تال باالس بخمسة أهداف من 
دون رد ضمن مباريات اجلولة السادسة 
للدوري اإلجنلي��زي، والتي أقيمت على 

ملعب االحتاد مبدينة مانشستر.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الس��يتي 
إل��ى 16 نقطة ف��ي ص��دارة الترتيب 
الل��دود  اجل��ار  األه��داف ع��ن  بف��ارق 
مانشس��تر يونايتد، فيما بقي رصيد 
كريس��تال ب��االس خاليا م��ن النقاط 
في ذي��ل الترتيب.. تقدم األملاني ليروي 
س��اني )44( قب��ل أن يضي��ف رحي��م 
وأح��رز  و59(   51( س��ترلينج هدف��ني 
أجويرو الرابع )79( واختتم اخلماسية، 

البديل فابيان ديلف )89(.

في الدوريات األوروبية

النيران الصديقة تقود برشلونة لضرب جيرونا بثالثية ويوفنتوس يسحق تورينو

تقرير

عناق بني سواريز وميسي

بغداد ـ هشام السلمان*
تُفتت��ح صب��اح الي��وم األثن��ني، 
بطولة العراق ملنتخبات االحتادات 
الرياضي��ة املنضوي��ة حت��ت لواء 
و  العراقية  الباراملبي��ة  اللجن��ة 
البالغ��ة ) 14 ( احت��اداً و تش��هد 
قاع��ة املرك��ز التدريب��ي للجنة 
الباراملبي��ة في اجملم��ع الرياضي 
ل��وزارة الش��باب والرياض��ة في 
الس��اعة )11( صباح��اً باك��ورة 

عندم��ا  الرياضي��ة  البط��والت 
تفتت��ح بطول��ة الع��راق برف��ع 
األثقال والتي تستمر ملدة يومني 
حيث تشارك فيها جميع األندية 
الفرعي��ة  واللج��ان  الرياضي��ة 
التابع��ة للجنة  في احملافظ��ات 

الباراملبية. 
ويتناف��س ف��ي البط��والت التي 
تقيمه��ا اللجنة الباراملبية على 
م��دى ش��هرين ع��دد كبي��ر من 

الالعبني في الع��اب رفع األثقال 
والع��اب القوى واملبارزة و القوس 
والس��هم و اجل��ودو للمكفوفني 
للمكفوف��ني  اله��دف  ك��رة  و 
والبوتش��يا وك��رة القدم للصم 
وك��رة الطائ��رة جل��وس وك��رة 
الس��لة والتن��س األرضي وتنس 

الطاولة و السباحة والرماية.

* مدير إعالم الباراملبية 

بغداد ـ فالح خابط * 
دورة  الديواني��ة  مدين��ة  حتتض��ن 
دولي��ة ف��ي  و حتكيمي��ة  تدريبي��ة 
لعبة الكابادي للفترة من الس��ابع 
والعش��رين من هذا الشهر ولغاية 
الثاني من شهر تشرين االول املقبل 
وذل��ك على قاعة املرحوم اعالن عبد 

احلسني في مدينة الديوانية .
وق��ال الكاب��ن عب��د احلس��ني كرمي 
رئيس جلنة احلكام في احتاد الكابادي 
العراقي ان الدورة س��يحاضر فيها 
رئي��س جلن��ة احل��كام ف��ي االحت��اد 
الدولي وس��كرتير االحتاد االس��يوي 
والدول��ي الباكس��تاني اجلنس��ية ) 
محم��د س��رور (.. وأض��اف ك��رمي ان 
احتاد الكاب��ادي العراقي قد س��مى 
جل��ان لإلش��راف عل��ى ه��ذه الدورة 
واللجن��ة  الفني��ة  اللجن��ة  وه��ي 
االعالمي��ة  واللجن��ة  التنظيمي��ة 

وجلن��ة التش��ريفات باإلضاف��ة الى 
جلان فرعية مختلفة .

مش��يرا ان ال��دورة سيش��ارك بها 
عددا من املش��تركني من جنسيات 
مختلف��ة حي��ث وصل��ت اس��ماء 
عب��ر املوق��ع الرس��مي لالحت��اد من 
ايران وس��وريا ومص��ر واألردن ولبنان 
وفلسطني وعدد من الدول اخملتلفة 
م��ن  املش��تركني  ال��ى  باإلضاف��ة 

مختلف محافظات العراق .
م��ن جهة اخ��رى قال حمي��د نعمه 
احلمداني امني س��ر احت��اد الكابادي 
العراق��ي ان اقامة ه��ذه الدورة في 
الع��راق م��ن قب��ل االحتاد االس��يوي 
والدول��ي دالل��ة على تط��ور اللعبة 
بش��كل  واتس��اعها  الع��راق  ف��ي 
ملحوظ بعد حتقيق��ه نتائج جيدة 
في املش��اركات اخلارجية فضال عن 
التنظيم اجليد على املستوى احمللي 

والتي مت رفع جميع النش��اطات الى 
االحت��اد االس��يوي والدول��ي لغرض 
ان  احلمدان��ي  وأض��اف  تقييم��ه. 
املش��ارك ف��ي ه��ذه الدورة س��يتم 
الرياضي��ة  بالتجهي��زات  جتهي��زه 
عل��ى  حتت��وي  وحقيب��ة  الكامل��ة 
القرطاسية التي يحتاجها املشارك 

في الدورة .
مبينا ان الدورة مت حتديدها في العراق 
س��تكون ملزمة ملش��اركة املدربني 
واحل��كام جميعا حيث س��يحصل 
املش��ارك على ش��هادة مش��اركة 
دولية لإلطالع على اخر املستجدات 
في قانون اللعبة وبعكسه سيحرم 
اخلارجية  املش��اركات  م��ن  الع��راق 
وع��دم اعتم��اده م��ن ضم��ن الدول 

املنضوية لالحتاد االسيوي والدولي.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل فريق الق��وة اجلوية العراقي، 
تدريبات��ه املس��ائية، عل��ى امللع��ب 
الثان��ي لن��ادي الوك��رة، بالعاصمة 
القطري��ة الدوح��ة، حتضي��را ملالقاة 
الوح��دة الس��وري، في إي��اب نصف 
اآلس��يوي.  االحت��اد  كأس  نهائ��ي 
وس��تقام مباراة اإلياب في الساعة 
6 من مس��اء يوم غٍد الثالثاء، مبلعب 

نادي الوكرة القطري.
وخس��ر القوة اجلوية، مباراة الذهاب 
بنتيج��ة  الس��وري،  الوح��دة  أم��ام 
)1-2( عل��ى ملعب صيدا بالعاصمة 
اللبناني��ة بي��روت.. ويتس��لح القوة 

اجلوي��ة، بال��روح املعنوي��ة واكتمال 
صفوف��ه، م��ن أج��ل الظف��ر بلقب 
كأس غربي القارة، وإكمال املش��وار 

نحو اللقب اآلسيوي.
ووص��ل وف��د الق��وة اجلوية مس��اء 
إل��ى العاصم��ة القطرية  االربع��اء 
الدوح��ة، عل��ى من طائ��رة خاصة، 
الوح��دة  فري��ق  ملواجه��ة  حتضي��را 
الس��وري، ف��ي إي��اب نص��ف نهائي 
كأس االحت��اد اآلس��يوي. وقال عضو 
الهيئة اإلدارية للقوة اجلوية جاسم 
كاطع، ل، إن الوفد وصل إلى الدوحة، 
مؤكدا أن الفريق استعد بشكل تام 
من خ��الل الوح��دات التدريبية التي 

خاضها خالل األيام املاضية. وأش��ار 
إلى ان احملترف السوري خالد املبيض 
التحق بالن��ادي في بغ��داد، وخضع 
للتدريب��ات م��ع الفريق، وه��و جاهز 
متام��ا، مؤك��دا أن جمي��ع الالعب��ني 
ف��ي حالة بدني��ة جيدة. يش��ار إلى 
أن مب��اراة الذه��اب الت��ي ج��رت في 
ملع��ب صيدا بالعاصم��ة اللبنانية 
بيروت، انتهت بفوز الوحدة السوري 
بهدف��ني مقابل هدف واح��د.. ويرى 
العبو فريق القوة اجلوية أن فريقهم 
قادر عل��ى التتويج بلقب أندية غرب 
آس��يا وبلوغ نهائي االحتاد اآلس��يوي 

ورد الدين لفريق الوحدة السوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن ن��ادي الطلب��ة أول أم��س، 
رس��مًيا، ض��م مصطف��ى ك��رمي، 
قادًم��ا من ال��زوراء.. وق��ال محمد 
الهاش��مي نائ��ب رئي��س الهيئة 
اإلدارية للطلبة محمد الهاشمي 
ف��ي تصريحات صحفي��ة، إنَّه »متَّ 
التعاقد مع مصطفى كرمي، ليعود 

للفريق الذي ب��دأ حياة النجومية 
من خالله«.

وأش��ار »مصطف��ى ك��رمي، العب 
خبرة، ويع��رف كيف يهز ش��باك 
املنافس��ني، وبالتال��ي وج��وده مع 
الفري��ق، يُع��دُّ مكس��ًبا حقيقًيا 
نتمنى أن يوظف بالشكل األمثل 
لكسب مهاجم من طراز خاص«.

 وأوض��ح أنَّ »الطلبة باش��ر أمس 
للموس��م  اس��تعدادًا  تدريبات��ه 
امل��درب  إش��راف  حت��ت  املقب��ل 
الرومان��ي تيتا فاليري��و، الفًتا إلى 
أنَّ امل��درب س��يتفحص األس��ماء 
التي مت ضمها للفريق ومن خاللها 
للموس��م  تش��كيلته  س��يحدد 

املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لن��ادي  اإلداري��ة  الهيئ��ة  قدم��ت 
الش��رطة، امل��درب اجلدي��د للفريق، 
البرازيلي ماركوس باكيتا، أول امس،، 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي، ُعق��د بكلية 
التربي��ة البدني��ة وعل��وم الرياض��ة 
ف��ي جامع��ة بغ��داد. وعب��ر باكيتا، 
خالل املؤمت��ر، عن س��عادته بوجوده 
في العراق، مؤك��ًدا أنه جاء للبحث 
ع��ن جتربة جدي��دة، ولي��س من أجل 

املال.. وأش��اد باكيتا بإدارة الشرطة، 
وطريقة التعاقد معه، حيث س��ارت 
األمور بكل سالس��ة دون أي تعقيد، 
موضًحا أنه س��يغادر إل��ى البرازيل، 
غًدا، ويع��ود في الثاني من الش��هر 
للموس��م  اإلع��داد  لب��دء  املقب��ل، 
اجلديد. و باكيتا سيحصل على 250 
ألف دوالر، مقابل عقد ملدة موس��م 
واح��د، وهي نف��س قيمة الش��رط 
اجلزائ��ي، في حني س��يحصل مدرب 

اللياقة البدنية، كوستا لوبيز، على 
50 ألف دوالر.ووافقت الهيئة اإلدارية 
للش��رطة عل��ى إقام��ة معس��كر 
تدريبي للفريق، ف��ي مدينة أنطاليا 
التركية، ملدة 20 يوما، بحيث يبدأ في 
الثامن من الش��هر املقبل، ويتضمن 
لعب 4 أو 5 مباري��ات جتريبية.وعمل 
باكيت��ا كرئيس جله��از تطوير الكرة 
في البرازيل، وكمحل��ل فني للقناة 

البرازيلية األولى.

اليوم.. منافسات »األثقال«
 باكورة نشاطات البارالمبية 

الديوانية تحتضن دورًة تدريبيًة 
وتحكيميًة دوليًة في الكابادي 

غدًا.. الجوية يواجه الوحدة
 في إياب نهائي غربي القارة 

الطلبة يضم »مصطفى كريم«

باكيتا يقود كرة الشرطة
 مقابل 250 ألف دوالر



بغداد - الصباح الجديد:
مبش��اركة ف��رق مس��رحية عراقية 
وعربية، ستش��هد خش��بة املسرح 
الوطن��ي في ش��هر مح��رم انطالق 
التعزية،  فعاليات مهرجان مس��رح 
)احلس��يني( الدولي بدورت��ه الثالثة، 
برعاي��ة محافظة بغ��داد، وبالتعاون 
مع دائرة السينما واملسرح، التابعة 
الثقاف��ة  ووزارة  الثقاف��ة  ل��وزارة 
الوزير  املتمثل��ة بش��خص معال��ي 

)فرياد رواندزي(.
ص��رح بذل��ك اخمل��رج )مني��ر راض��ي 
العبودي( مدي��ر املهرجان الى املوقع 
الرسمي االلكتروني لدائرة السينما 
واملس��رح: املهرجان احلس��يني لهذا 
العام خرج من نطاق احمللية ليصبح 
مهرجان��ا دوليا، كي يطل��ع العالم 
على النهج واخلط والفكر احلسيني، 
وكان م��ن املفترض أن يش��ارك عدد 
كبي��ر من ال��دول العربي��ة، ووجهت 
دع��وة لع��دد م��ن الفنان��ن الكبار 
ملش��اهدة فعاليات املهرج��ان، لكن 
ظ��روف معينة حالت م��ن دون ذلك، 

واقتصرت املشاركة لهذا العام على 
الفرقة املصرية بقيادة الدكتور عمرو 
دوارة، رئيس مهرجان املسرح العربي، 
ومن العراق سيش��ارك عدد من فرق 
احملافظ��ات منها، كرب��الء، والنجف، 

والديوانية، والكوت، وميسان.
وع��ن جدول��ة فعالي��ات املهرج��ان 
حتدث راضي: عرض االفتتاح سيكون 
للفيل��م العراق��ي الروائ��ي الدرامي 
)نف��وس مطمئن��ة( قص��ة لألدي��ب 
عماد كاظم، س��يناريو منير راضي، 
وس��عد هدابي، ومن اخراجي أيضا.. 
وألحداث الفيلم ميزة خاصة، كونها 
تتح��دث ع��ن بط��والت قواتن��ا في 
احلشد الش��عبي الذي أصبح ضمن 
منظومة امن البل��د، بطولة الفنان 
م��ازن محم��د مصطف��ى، والفنان 

جاسم محمد.
الوطني،  وستشهد خشبة املسرح 
بعد فيلم االفتت��اح، عرضا ملحميا 
خ��الل  م��ن  حس��ينيا،  مس��رحيا 
مس��رحية )ث��ار احلس��ن( وهي من 
)جاس��م  الفنان  وبطولة  اخراج��ي، 

محمد(، وربطنا من خالل هذا العمل، 
ربطا جدليا بن املاضي واحلاضر، وبن 
املعاصرة والكالس��يكية في ايقونة 
واقعة الطف. فال بد ان يكون الطرح 
معاصرا في ه��ذا العمل، الن دالالت 
العصرية لها ارتباطات وثيقة بهذه 

امللحمة.

للفرقة  املس��رحي  الع��رض  يليه��ا 
املصري��ة )ل��و ت��رك القط��ى لن��ام( 
للدكتور االديب س��عدي عبد الكرمي، 

اخراج عمرو دوارة.
املش��اركة  املس��رحية  العروض  اما 
لف��رق احملافظات فس��تكون اش��به 
باملش��اطرة، فس��تكون عروض كل 

محافظ��ة ف��ي محافظته��ا بع��د 
انط��الق املهرجان، وس��يكون  اعالن 
اليوم االول في بغ��داد، تليها عروض 

احملافظات تباعا.
تش��هد ه��ذه الع��روض منافس��ة 
افض��ل  جائ��زة  عل��ى  للحص��ول 
ن��ص مس��رحي، وافضل س��يناريو 
اف��الم، من خالل عرضه��ا على جلان 
مختص��ة، وه��ي جلن��ة مس��ابقة 
الفيل��م، وس��يناريو الفيلم، وجلنة 
مسابقة النص املسرحي احلسيني، 
الدكت��ور  م��ن  تتأل��ف  اللج��ان  و 
ش��فيق امله��دي، والدكت��ور عصام 
عبداهلل من مصر، والدكتور عباس 
التاج، ضمن جلنة مس��ابقة النص 
املسرحي، اما اعضاء جلنة سيناريو 
االفالم تشمل، الفنان فارس طعمه 
التميمي، والدكتورة بسمه حمدي 
م��ن تون��س، وس��عدي املغربي من 
تونس، كما يتضمن املهرجان تكرمي 
ع��دد من اعم��دة املس��رح العراقي 
منهم الدكتور سامي عبد احلميد، 
والدكت��ور صالح القص��ب، والفنان 

فالح ابراهيم ، واخملرج صباح رحيمه، 
وآخرون.

يذكر ان اخمل��رج منير راضي العبودي 
و  الرس��الي،  املس��رح  نح��و  اجت��ه 
س��مي  ال��ذي  التع��ازي،  مس��رح 
)املس��رح احلس��يني (، و الذي يعده 
االرث احلقيق��ي للمس��رح العربي، 
برغم ان جذوره واصوله وطقوس��ه 
العراقية، ووجد خط��ا يختلف عن 
كل اخلط��وط املس��رحية املوجودة، 
ف��كان اول عم��ل عراق��ي اكادمي��ي 
يتن��اول واقعة الط��ف برعاية دائرة 
واملس��رح، ومبمثلن غير  الس��ينما 
محترفن، عرض العم��ل في بغداد 
واحملافظ��ات. ث��م توال��ت االعم��ال 
املس��رحية )مس��رح التعزي��ة( باب 
احلوائج، والثورة الزينبية، والكوكب 
الدري، وهك��ذا عمل على منهجية 
مسرح التعزية، ونش��ر له دراسات 
وبح��وث، وش��ارك ف��ي مهرجانات 
متعددة، ليطلع العالم على الفكر 
واملنهج احلسيني من خالل املسرح 

احلسيني.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بسمة،  الفنانة  كشفت 
خالل حضوره��ا فعاليات 
مهرجان اجلونة في دورته 
األولى، عن أنها س��عيدة 
ج��ًدا بالعودة إل��ى بلدها 
الساحة  وإلى  عام،  بنحو 
خ��اص،  بنح��و  الفني��ة 
وأصدقاء  بعمالء  ولقاءها 
املهنة وصناع الس��ينما، 
وذل��ك بع��د غيابه��ا عن 
لعدة  الفني��ة  الس��احة 
سنوات، بس��بب وجودها 

املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
جان��ب  إل��ى  األميركي��ة 
الس��ابق  النائب  زوجه��ا 

عمرو حمزاوي.

اجلدي��د  الع��دد  ص��در 
مجل��ة  غ��الف  م��ن 
"فانيداي��دس" األجنبية. 
وتص��درت عارضة األزياء 
س��يندي  األميركي��ة 
اجملل��ة،  غ��الف  كروف��ود 
حي��ث ظه��رت كروف��ود 
بالل��ون  بّراق��ة  بس��ترة 
توقي��ع  م��ن  الس��يلفر، 
املصمم اللبناني العاملي 
وانتشرت  جبران،  نيكوال 
صورة الغالف على مواقع 
االجتماعي��ة،  التواص��ل 
حيث انهالت التعليقات 
جم��ال  ع��ن  املتحدث��ة 
وأناق��ة وأنوثة، س��يندي 
واإلس��تثنائية،  الالفت��ة 
أعمال  رجل  متزوجة من 

أميركي، وعارض س��ابق 
ول��دى  غيرب��ر".  "رن��دي 
الثنائ��ي إبنة هي "كايا" 
تبلغ من العمر 15 عاماً، 
متل��ك مقوم��ات عارضة 
متام��اً  محترف��ة  أزي��اء 
كايا  ش��قيق  كوالدتها، 
من  البال��غ  "بريلس��ي" 
العم��ر 17 عام��اً عارض 

أيضاً.

"ه��اري  النج��م  أط��ل 
مهرج��ان  ف��ي  س��تايلز" 
الس��نوي  املوس��يقى 
الس  ف��ي   iHeartRadio
فيغاس ي��وم أمس. النجم 
البالغ م��ن العمر 23 عاماً 
كانت إطاللته مس��توحاة 
م��ن الس��بعينيات، ببدلة 
واألس��ود  باألحمر  جريئ��ة 
البدلة  Gucci.وكانت  م��ن 
كبي��ر  ح��د  ال��ى  تش��به 
مالب��س املهرج��ن ببعض 
املس��ارح،  او  املهرجان��ات، 
وغن��ى هاري على املس��رح 
بثقة عالية. يذكر أن هاري 
يقوم حالياً بجولته االولى 
انطلقت في  التي  املنفردة 

س��ان فرانسيس��كو ف��ي 
بداية األس��بوع. هاري كان 
قد اط��ل مؤخراً في جتربته 
التمثيلية االولى في فيلم 
أن  Dunkirk. وجتدر اإلشارة 
 one هاري كان ضمن فرقة
direction الشهيرة، لكنه 
انفص��ل عنه��ا ليؤس��س 

مسيرته الفنية املنفردة.

بسمة

هاري ستايلز

سيندي كروفود

أخبــارهــــــــــم

بدء التحضيرات إلقامة مهرجان مسرح التعزية )الحسيني( الدولي الثالث

الصباح الجديد-وكاالت:
قال املصمم اخملض��رم ارماني، والبالغ من العمر 83 عاما 
للصحفي��ن بعد عرض مجموعت��ه لربيع وصيف 2018 
في أسبوع املوضة في ميالنو: "ال أفهم ملاذا علي أن أغرق 
في احلزن، وأجعل النساء أكثر حزنا، انا أقدم األلوان كحل 

في وقت األسى".
وأض��اف أرمان��ي أن اإللهام وراء مجموعت��ه لم ينبع من 
حركة فني��ة محددة، أو مدة معين��ة، لكنه يتعلق أكثر 

"بإيقاعات متعددة من األلوان".
وضم��ت اجملموع��ة معظم س��مات أرمان��ي املميزة، من 
القص��ات الواضحة، واخلط��وط غير املتناظ��رة، واأللوان 

الزاهية، إلى جانب األمناط الهندسية القوية.
لكن على عكس التصميمات السابقة، استعمل أرماني 
ألوان الباس��تيل الفاحتة، وجاءت معظم إبداعاته باألزرق 

الفاحت، والوردي الفاحت.
وارتدت العارضات تنانير من الش��يفون املزركش باألزهار، 
مع س��ترات واس��عة، وس��راويل حريرية قصي��رة بألوان 
زاهي��ة، ومعاطف طويلة، حتمل تصاميم بأوراق النباتات، 
وأخرى س��وداء قصي��رة ارتدتها العارضات فوق س��ترات 

مزينة بطبعات الغرافيك.
وارت��دت العارض��ات أقراط��ا ملون��ة في صورة أش��كال 
هندس��ية، مع ق��الدات كبيرة صنعت م��ن قطع قماش 

براقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
التقت س��يدة أميركا األولى، ميالنيا ترامب، في أول زيارة 
دولية تقوم بها مبفردها، الس��بت، برئيس الوزراء الكندي 
جاس��ن ترودو، ووجهت الدعوة لألمي��ر البريطاني هاري 

لزيارة البيت األبيض.
ومتنت ميالنيا الت��ي تترأس الوفد األميركي حلضور حفل 
افتت��اح ألعاب إنفكتوس للجنود املصابن في أكبر املدن 
الكندي��ة، الف��وز للفري��ق األميركي في كلم��ة قصيرة 

ألقتها.
ونقل��ت رويت��رز عن ميالني��ا قولها: "بالنياب��ة عن زوجي 
وباألصال��ة ع��ن دولتنا بأس��رها، أتوجه بالش��كر لكم، 
ولعائالتكم، على كل ما ضحيتم به لنعيش في أمان".

وأضاف��ت "كم��ا أود أن أمتنى لكم حظا س��عيدا، لكني 
أعرف أنك��م ال حتتاجون إلى هذا احل��ظ، فلتتحلوا بهذه 
ال��روح القتالي��ة املعروفة عنكم، وس��تعودون إلى بالدنا 

بامليدالية الذهبية".
وأقام األمير ه��اري )33 عاما(، ألعاب إنفكتوس قبل ثالث 
س��نوات. ويش��ارك في البطولة مايربو على 550 جنديا، 
وام��رأة مصابن من 17 دول��ة حليفة في 12 رياضة، ومن 

املقرر أن تختتم في 30 سبتمبر.

أرماني يحارب الحزن.. 
باأللوان

سيدة أميركا األولى تدعو األمير 
هاري لزيارة البيت األبيض

بابل-الصباح الجديد:
حتت ش��عار )شهداؤنا في معارك حترير األرض العراقية من دنس 
داع��ش امتداد لش��هداء وقع��ة عاكف(، حضر وف��د من البيت 
الثقاف��ي البابلي التابع إل��ى دائرة العالق��ات الثقافية العامة، 
املؤمتر التأسيسي املئوي األول الستذكار جرمية السفاح عاكف 

بحق أبناء مدينة احللة عام 1916م . 
وألقى رئيس اللجنة املش��رفة على املؤمتر حسام الشاله كلمة 
أشار فيها إلى النكبة التي أصابت مدينة احللة، والتي تركت أثراً 
في ذاكرة الفرد احللي، وهي نكبة الضابط في اجليش العثماني 
السفاح عاكف، ومدى الوحش��ية التي عامل بها أبناء املدينة، 
واخل��راب الذي حلق بأحيائه��ا جراء القصف املدفعي الوحش��ي 

الذي سقط على أثره املئات من أبناء احللة في ذلك الوقت. 
م��ن جانبه قرأ الباحث الدكتور عب��د الرضا عوض البيان اإلداري 
للمؤمت��ر التأسيس��ي لوقعة عاك��ف، فيما قرأ الش��اعر صالح 
اللب��ان البيان املالي للمؤمت��ر، أما البيان اخلتام��ي للمؤمتر فتاله 
الش��اعر جب��ار الك��ّواز، وألقى الش��اعر علي حمي��د احلمداني 
قصيدة عنوانها )وصمة الترك(، أش��ار فيها إلى وحش��ية تلك 

الوقعة سيئة الصيت. 
وكرمت أدارة املؤمتر مدير البيت الثقافي البابلي علي الس��باك، 
ونخبة م��ن الباحثن، والكتاب، واملثقف��ن، واألدباء، واإلعالمين 
بشهادات تقديرية، ودروع، ومطبوع يضم مجموعة من البحوث 
ألس��اتذة جامعين، ومؤرخن، تتعل��ق بالواقعة تثميناً للجهود 

التي بذلوها في دعم املؤمتر.

المؤتمر التأسيسي المئوي 
الستذكار وقعة عاكف في الحلة 

الصباح الجديد - وكاالت:
يس��تعد النج��م ناصي��ف 
زيت��ون، للق��اء جمهوره في 
أربيل مس��اء ي��وم اخلامس 
من ش��هر تش��رين األول/

أكتوبر املقبل، ضمن إطار 
جدول��ه املزدحم، ويحيي 
حفلة غنائية كبيرة في 
 Erbil International"
يق��ّدم خالله   ،"Hotel
مجموع��ة كبيرة من 

أج��م��ل 
وأشهر أغنياته 

القدمية واجلديدة.
وتع��ّددت نش��اطات ناصيف 
زيتون الفنية، خالل املدة املاضية، 
فإلى جانب حفالته خالل املوسم 
املاض��ي، ط��رح فيديو  الصيف��ي 
كليب خاص بأغنية "برّبك"، كما 
خ��ّص جمهوره بنس��خة رميكس 
ألغني��ة "ش��و حل��و"، م��ن خالل 
تطبيق��ه اجلدي��د ال��ذي أطلق��ه 
حصري��اً عب��ر أس��واق الهوات��ف 

الذكية.
يذكر ان زيتون ش��ارك في برنامج 
املواهب س��تار أكادميي مبوس��مه 
الس��ابع في نهاية الع��ام 2009 

وقدم املواوي��ل، و األغاني اجلبلية 
م��دى  وعل��ى  الصاف��ي،  لودي��ع 
إطالالت��ه في س��هرات البرنامج، 
تنقل ب��ن نوعي��ات متنوعة من 
ن��ال  وق��د  اإليقاعي��ة،  األغان��ي 
حض��وره وصوته اعج��اب الفنان 
اللبنان��ي ودي��ع الصافي، وكذلك 
حصل على دعم سلطان الطرب 
ج��ورج وس��وف، وعلى تش��جيع 
الفنان الي��اس ك��رم، ومتيز بعدم 
م��دة  ط��وال  لألبع��اد  تعرض��ه 
البرنام��ج، وح��از عل��ى اعج��اب 
املدرس��ن ف��ي األكادميي��ة، وفي 
احللق��ة اخلتامي��ة ن��ال ناصي��ف 
الزيتون أعلى نس��بة في مواسم 
س��تار أكادميي جميعه��ا، وتفوق 

على منافسيه بفارق كبير حيث 
حاز عل��ى %65,21 م��ن مجموع 
األص��وات، متفوق��ا عل��ى زمالئه 
رحمة رياض من العراق، و محمد 
رمضان م��ن األردن، وق��د كرمته 
رئيسة األكادميية روال سعد برمز 
األكادميي��ة الكريس��تالي، ورف��ع 
علم ب��الده وجائزت��ه عالياً. وقدم 
له ش��يك بقيمة خمس��ن ألف 
دوالر أميرك��ي، وس��يارة مودي��ل 
2010. كما قامت إدارة ال بي سي 
ش��ركة ب��اك بتوقيع عق��د إدارة 
أعمال��ه، وهذا يحص��ل ألول مرة 
بتاريخ س��تار أكادمي��ي، أي أنه لم 
يتم هذا من قب��ل مع اي متخرج 

من البرنامج.

ناصيف زيتون يحي حفلة غنائية
 في أربيل في تشرين األول المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
ضيف البي��ت الثقافي في املدائن 
التابع لدائ��رة العالقات الثقافية، 
الكات��ب والناق��د عدن��ان كاظم 
للحديث  أمس��ية  في  السماوي، 
ع��ن التجرب��ة األدبي��ة والتربوية، 
بحضور عدد من املهتمن بالشأن 
القض��اء  مرك��ز  م��ن  الثقاف��ي 

وخارجه.
أدار اجللس��ة مدير البيت الثقافي 
نبي��ل آل زاي��د معرف��اَ بالس��يرة 
للكات��ب  واإلبداعي��ة  الذاتي��ة 
املمتدة  التجارب  السماوي، حيث 
لس��تة عق��ود، فكانت ل��ه بنات 
من ش��عر، ورواية، وأعالم، وبحوث 
فكرية تتقدمها التربية والتعليم 

بحقولها ومعارفها.
يقظ  أ ش��جونه و الكاتب 

ت  ي�ا ك��ر بذ

بغدادي��ة، وارتباط��ه الروح��ي في 
الزمكانية، مش��يراَ ال��ى الندوات 
الفكري��ة واحلواري��ة ف��ي مقهى 
حجي خلي��ل في س��احة امليدان 
وارتباطها  الستينيات،  نهاية  في 
بروايت��ه )نيول��ة( الت��ي ت��دور في 
محلة القراغول، ودعا الس��ماوي 
إل��ى ض��رورة وج��ود الصالون��ات 
واملقاه��ي األدبي��ة الت��ي تعزز من 
اللق��اءات الثقافي��ة، والتواص��ل 
املعرفي، وان كانت ال تلتقي فيها 
الرؤى واألفكار، فهو عضو في كثير 
واألدبية  الثقافي��ة  من االحت��ادات 
واإلعالمية، إضاف��ة إلى اجلمعية 
باحثا  العراقي��ة بصفته  الطبية 
علميا، مؤكدا على أهمية اجلانب 
التربوي الذي يعد م��ن أبجدياته، 
حيث موقعه كمدير ملدرسة 
م��ا قب��ل تقاع��ده، إضافة 
إلى موقع��ه كرئيس االحتاد 
والتربوين  العام للمعلمن 

العرب، وأمينه العام.
وق��دم مدير البي��ت الثقافي 
ش��هادة تقديرية وهدية رمزية، 
متمني��ا للس��ماوي العمر املديد، 
ودوام التألق مل��ا فيه فائدة تربوية 

وثقافة مجتمعية.

بغداد - الصباح الجديد:
احتفى البي��ت الثقافي الفيلي 
الربيع��ي،  ش��هرزاد  بالقاص��ة 
مبناسبة صدور روايتها اجلديدة 
)مني��كان(، ف��ي مق��ر البيت 
بحضور  الفيل��ي،  الثقافي 
املثقف��ن،  نخب��ة م��ن 
أدار اجللس��ة اخمل��رج 
حي  مل��س�����ر ا
هي��م  ا ب���ر إ
حس��ب 

اهلل، 

حيث 
بس��رد  ق��ام 
ة  لس��ير ا
تي��ة  ا لذ ا
ص��ة  للقا
نبذة  مع 

مختصرة عن نش��وء الرواية منذ 
قدمي الزمان.

الربيع��ي  أش��ارت  جانبه��ا  م��ن 
ب��ان روايتها هذه اش��تملت على 
مجموعة من القص��ص، تناولت 
الظروف الت��ي مر بها العراق منذ 
1980 ولغاية 2016، حيث تناولت 
الكرادة،  إحدى قصصها تفجي��ر 
وم��ا تركه من مأس��اة إنس��انية 
أصابت عائالت الضحايا، مش��يرة 
إلى أن اجملتم��ع العراقي قد تغير، 
وأصب��ح يس��تقبل املصائب بكل 
س��هولة ومتييع للح��دث، وكأنه 
تخل��ى ع��ن كل ش��يء جمي��ل، 
وأصبح في حالة ضياع، مش��ددة 
على ض��رورة ع��ودة اجملتم��ع إلى 
األخ��الق الت��ي ترب��ى عليه��ا من 
معاني إنسانية التي أصبحت في 

خبر كان بعد اإلحداث األخيرة. 
ومنحت مدي��رة البي��ت الثقافي 
فخري��ة جاس��م محمد ش��هادة 
إل��ى  رمزي��ة  وهدي��ة  تقديري��ة 
القاصة، تثميناً جلهودها املبذولة 

متمنية لها املزيد من التألق في 
مجال عملها.

أمسية ثقافية للكاتب والناقد 
عدنان السماوي في المدائن

أصبوحة قصصية بعنوان )منيكان( 
في البيت الثقافي الفيلي
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