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انتهين��ا من اجل��دل العقيم حول أم��ر واضح ومطلب 
جل��ي من قب��ل القي��ادة الكردية. فالس��يد مس��عود 
بارزاني مضى بش��عبنا الكردي ال��ى معالم مجهولة 
وأدخل البلد في متاهة مرهقة وحزينة ختمت شراكة 
مثلومة بيننا وبينه. واألعمى فقط أو اجلاهل هو من لم 
ير ما بحدث أو لم يفهمه. فاملسار احلالي كان مرسوماً 
منذ عام 1991 وجرى تكريس��ه به��دف واضح للعيان 
هو تعميق كراهية الشعب الكردي بالعراق والعراقيني 
وأهملت كل عناصر التفاعل والتعاون والتنس��يق بني 
بغداد واإلقليم، ألغيت الدراسة بالعربية ومورست كل 

احملاوالت الطاعنة بجسد وشعب العراق املوحد. 
وأم��س جرت قيادة احلزب الدميقراطي الش��عب الكردي 
عبر التظليل واخلديعة بروح الغطرس��ة والطيش الى 
قدر مؤس��ف ال يخدم هذا الش��عب املظل��وم والعزيز 
والذي وقفنا معه طيل��ة عقود من الزمن محاربني من 
أج��ل حريته من ربق��ة الدكتاتورية. فم��ن قتل األكراد 
وس��ممهم وعذبه��م وهت��ك أعراضه��م ه��و نظ��ام 
الفاش��ية الصدامية التي كانت مت��ارس اجلرائم ذاتها 

ضد الشعب العراقي مبجمل مكوناته. 
أذك��ر أننا كنا مقاتلني في صفوف البيش��مركة أعوام 
التسعينيات ولم يتجاوز عدد املناضلني في اجلبال، ومبا 
في ذلك قّوات احلزب الدميقراطي، لم يتجاوز اخلمس��ة 
آالف مقاتل، فك��م هو عدد األكراد ف��ي صفوف أفواج 
الدفاع التي كنا نس��ميها اجلح��وش؟ لقد جتاوزوا 250 
ألف��اً وهم الذي��ن كانوا األكثر فتكاً بالش��عب الكردي 
واألقس��ى ف��ي ممارس��اتهم وتعذيبه��م ألبن��اء القرى 
الكردية العزالء. ولكن مس��عود بارزاني عفى عن هؤالء 
وأعادهم الى الصف الكردي وسمح لهم بالدخول في 
أح��زاب احلكم هناك. ولهذا فقول الدكتور العبادي عن 

الذي توافق مع صدام كان صحيحا كل الصحة.
تتمة ص2

المصائر المؤلمة
لشعب كردستان
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هذا الصباح

بغداد - وعد الشمري:
اتخ��ذ مجل��س الن��واب، أم��س 
االثنني، عدداً من القرارات رداً على 
اج��راء اقليم اس��تفتاء انفصال 
اقلي��م كردس��تان ع��ن الع��راق، 
فيما قرر تضييف رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي في جلسته 

املقبلة ملناقشة االزمة.
وفيما حصل العبادي على تفوض 
نيابي باعادة وضع البالد ملا كانت 
عليه قبل سيطرة تنظيم داعش 
االرهابي على مدن شمالية ومتدد 
اقلي��م كردس��تان عليه��ا، تقرر 
تس��ليم جميع االب��ار النفطية 
املشتركة إلى احلكومة االحتادية.

وعلى الصعيد االقليمي، اغلقت 
كل من تركيا واي��ران مجاليهما 
اجل��وي بوج��ه اقليم كردس��تان، 
وعدت��ا اص��راره على االس��تفتاء 

بأنه قرار غير شرعي.
وقال النائب عن التحالف الوطني 
أحم��د صالل ف��ي تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجلس 
الن��واب خصص جلس��ته امس 
املتعلق��ة  القضاي��ا  ملناقش��ة 

مبلف اس��تفتاء اقليم كردستان 
باالنفصال عن العراق".

وتابع صالل أن "عدداً من القرارات 
مت اتخاذه��ا، اهمها من��ح رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي 
بوصف��ه القائ��د الع��ام للقوات 
كامل��ة  صالحي��ة  املس��لحة 
للحف��اظ عل��ى وح��دة الع��راق 
بفرض الس��يطرة عل��ى املناطق 
الت��ي امت��د اليه��ا نف��وذ اقليم 
كردستان بعد 10/ 2014/6، وذلك 
بالق��وة وتأم��ني حي��اة املواطنني 

فيها".
وأكد أن "النواب اكدوا على رفض 
االستفتاء وعّده باطالً كونه غير 
دس��توري، وبالتال��ي ل��ن نعترف 

بنتائجه اي كانت".
ون��ّوه ص��الل إلى أن "محاس��بة 
التنقي��ب  لش��ركات  س��تجري 
النفطية االجنبي��ة العاملة في 
اقليم كردستان من دون موافقة 
مبفاحتة  وذلك  االحتادية،  احلكومة 
ال��دول الت��ي تنتم��ي إليها تلك 

الشركات".
تتمة ص3

تركيا وإيران تتخذان حزمة إجراءات صارمة وتغلقان 
المجال الجوي بوجه كردستان ردًا على االستفتاء

العبادي يحصل على تفويض برلماني بالحفاظ على وحدة العراق

بارزاني يدلي بصوته في استفتاء انفصال كردستان

طوابير العجالت والسيارات تزدحم
في محطات السليمانية طلبًا للوقود

ممثلو وسائل اإلعالم يتبنون
ميثاق اإلعالم الوطني للتعايش السلمي 23

متابعة ـ الصباح الجديد: 
واجه االس��تفتاء ردود افعال دولية 
ومحلية واسعة متثلت في الصعيد 
الدول��ي برف��ض اجراء االس��تفتاء 
االراض��ي  وح��دة  دع��م  وض��رورة 
العراقي��ة واالحت��كام ال��ى طاولة 
احل��وار مع بغ��داد حلل املش��كالت 
العالقة فيما حتفظت دول االخرى 
على توقيت االستفتاء واصفة اياه 

بغير املناسب في الوقت الراهن. 
الدولي��ة  واملواق��ف  املعطي��ات 
ال��ى صعوبة  تش��ير  واالقليمي��ة 
انفص��ال كردس��تان ع��ن الع��راق 
له��ا  اجمل��اورة  ال��دول  وان  خاص��ة 
رفضت تقسيم العراق وانقسامه، 
فموق��ف اجلمهوري��ة االس��المية 
االيراني��ة املبدئي قائم على ضرورة 
حف��ظ وح��دة االراض��ي العراقية 
وه��ذا ما أكدته خ��الل الزيارة التي 
ق��ام به��ا ج��الل الطالبان��ي لها، 

وكذل��ك موقف تركي��ا برغم انها 
لكنها  الق��وي  البارزان��ي  حلي��ف 
رفض��ت االنفصال ع��ادة اياه خطأ 
فادح ملا يش��كله ذل��ك من تهديد 
مصاحله��ا  عل��ى  ج��دي  وخط��ر 

وحدودها وس��يادتها. فيم��ا اعتبر 
البارزاني أن سبب الرفض التركي – 
االيراني لإلس��تفتاء على استقالل 
االقليم يعود ال��ى وجود الكرد في 

بلدانهم.

لألمی��ن  اخل��اص  املبع��وث  وع��د 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة إل��ى العراق 
ي��ان كوبيت��ش، االس��تفتاء عل��ى 
املزمع  إقليم كردس��تان  استقالل 
إجراؤه في اخلامس والعش��رين من 
أيل��ول املقبل بأنه "غير ش��رعي"، 
فيما أكد ضرورة تس��ویة اخلالفات 
بی��ن بغ��داد وأربي��ل عب��ر احل��وار 

واملفاوضات.
وقال كوبيش ، إن "إجراء االستفتاء 
الع��ام في ه��ذه املنطق��ة )إقليم 
كردستان( غیر ش��رعي"، مبينا أن 
"موضوع االس��تفتاء العام لم یرد 

في الدستور العراقي".
وأضاف "بالنس��بة لرؤیة منظمة 
األمم املتحدة ف��إن النقطة الهامة 
الت��ی تؤكد علیها دوم��ا هي أن أي 
تغییر أو مب��ادرة یجب أن یتم علي 

أساس القانون".
تفصيالت ص6

يان كوبيتش

ردود فعل دولية وعربية "رافضة"
الستفتاء كردستان

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم ، أمس االثنني ، ع��ن اكتمال 
املرحل��ة األول��ى لعملي��ات حترير 
قضاء احلويجة من تنظيم داعش 
اإلرهابي ، فيما أش��ارت إلى حترير 
سلس��لة جب��ال مكح��ول غرب 
نهر دجل��ة ضمن عملي��ات حترير 

القضاء. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 

العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول الزبيدي في 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيفة 
اجلدي��د‘‘ إن "ق��وات اجليش وقوات 
السريع  والرد  االحتادية  الش��رطة 
وقوات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
واحلش��د الشعبي أنهت مهامها 
م��ن  األول��ى  املرحل��ة  وأكمل��ت 

عمليات حترير احلويجة". 
وأض��اف الزبي��دي ان "قوات جهاز 

مكافح��ة اإلره��اب ح��ررت اجلزء 
جب��ال  لسلس��لة  الش��مالي 
مكح��ول وقري��ة العدل��ة وقرية 
قلعة البن��ت وقري��ة الزوية غرب 
نهر دجل��ة ضمن عملي��ات حترير 

احلويجة". 
م��ن جانبها أف��ادت خلية اإلعالم 
احلربي، أمس االثنني ، عن مقتل 53 
إرهابيا وتدمير 6 عجالت مفخخة 
بضرب��ات جوية للتحالف الدولي، 

في قضائي احلويجة وراوة. 
وقالت اخللي��ة في بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه، إن "طيران التحالف الدولي 
نف��ذ ٥٣ ضرب��ة جوي��ة منها ٤٦ 
ضربة في قضاء احلويجة أسفرت 
عن مقتل ٤٨ إرهابيا وتدمير مقر 
قيادة وس��يطرة و٤ مس��تودعات 

لألسلحة". 
تتمة ص3

بعد السيطرة على سلسلة جبال مكحول غربي نهر دجلة

القّوات المشتركة تكمل المرحلة األولى لعمليات تحرير قضاء الحويجة  

العبادي يوّجه األجهزة األمنية 
بحماية المواطنين من التهديد 

في المناطق المتنازع عليها

مصر تجدد عقد شراء 12 مليون 
برميل سنويًا من الخام العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
وج��ه رئيس مجل��س ال��وزراء القائد 
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي، 
امس االثنني، القوات األمنية بحماية 
املواطن��ني من التهدي��د واالجبار في 

املناطق املتنازع عليها.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب العب��ادي تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، إن 
"القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي وجه األجهزة األمنية بحماية 
واإلجب��ار  التهدي��د  م��ن  املواطن��ني 
الذي يتعرضون ل��ه في املناطق التي 

يسيطر عليها اإلقليم".
يذك��ر أن إقليم كردس��تان، يش��هد 
اليوم االثن��ني )25 أيلول 2017(، اجراء 
استفتاء انفصاله عن العراق، برغم 
الرفض الشعبي واحلكومي والدولي 

الواسع لذلك.
يذك��ر ان املرص��د العراق��ي حلق��وق 
اإلنسان أعلن ، أمس االثنني، أن قوات 
األسايش طلبت من العائالت النازحة 
إل��ى كركوك والرافضة للمش��اركة 

باالستفتاء، اخلروج من احملافظة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��عى مصر، في حدود تعاونها 
م��ع الع��راق ف��ي مج��ال توري��د 
النفط اخلام، ال��ى جتديد اتفاقها 
م��ع بغ��داد بخص��وص صفق��ة 
س��نوية تقدر ب� 12 مليون برميل 
من النف��ط العراق��ي املنتج في 

احلقول النفطية جنوب البالد.  
وق��ال عابد ع��ز الرج��ال الرئيس 
التنفيذي للهيئة املصرية العامة 
للبت��رول، أم��س االثن��ني، إن بالده 
س��تجدد عقد شراء النفط اخلام 

من العراق بالكميات نفسها.
وكانت مصر توصل��ت إلى اتفاق 
م��ع العراق ف��ي نيس��ان املاضي 

تبي��ع مبوجب��ه بغ��داد 12 مليون 
برميل م��ن النفط إلى مصر ملدة 

عام. 
ووصلت أول ش��حنة بالفعل إلى 

مصر في أيار املاضي.
ول��م يخض عز الرج��ال في مزيد 
من التفاصيل عندما كان يتحدث 
للصحفي��ني على هام��ش مؤمتر 
نفطي عقد في القاهرة. من دون 
قال مص��در مالحي  تفصي��الت، 
إن "تدفقات خام كردس��تان عبر 
مين��اء جيه��ان التركي م��ا زالت 
متضي كاملعتاد حتى صباح أمس 

االثنني"، على وفق رويترز.
تفصيالت ص7

اسماعيل زاير



شؤون عراقية2

تتمة االفتتاحية
 وبالتال��ي فم��ا حص��ل لدينا هو 
محاس��بة خونة الشعب العراقي 
لس��نوات عديدة ومع ذلك رفضت 
السلطات الكردية تسليم أولئك 
اجملرمون الى العدالة العراقية التي 
مضت قدماً ولم تخضع ملعارضة 
الصداميني ف��ي املنطقة العربية 
وباملقابل حتول هؤالء الى التحالف 
مع العرب الرجعيني لضرب العراق 
وطعن جس��ده مبئ��ات املفخخات 

والقناب��ل وس��عت ال��ى إجهاض 
التجربة العراقية ودفعنا ما دفعنا 
حرصا على سمعة العهد اجلديد. 
ه��ل س��معتم يوم��اً أيه��ا القّراء 
الك��رام ع��ن محاكم��ة واحد من 
جحوش صدام في كردستان؟ هل 
تعرفون أن مسعود رفض السماح 
على  باالط��اع  الكردي  للش��عب 
وثائ��ق ش��راكة األكراد م��ع علي 
علي��ه  حكمن��ا  ال��ذي  كيم��اوي 

باإلعدام غير مأسوف عليه؟ 
اليوم نش��عر باحلزن بسبب خلط 
فه��ل  خج��ل.  دون  وم��ن  األوراق 
يعق��ل أن يقبل مناض��ل حقيقي 
أن يك��ون املؤيد الوحي��د خلطوات 
القي��ادة الكردي��ة هي إس��رائيل؟ 
إنه عار ال متحوه األيام ولن تنس��اه 
األمم. ع��ار على القي��ادات الكردية 
وعل��ى املثقف��ني التقدميني وغير 
التقدمي��ني في اإلقلي��م، وال يغير 

ش��يئاً أن يك��ون البعض ق��د أدار 
ظه��ره لعه��ود الوف��اء للش��عب 
العراقي وهم بسلوكهم مبثل هذه 
التفاه��ة والتهافت إمن��ا يضربون 
مثاً على انحدار املقاييس والقيم 

لديهم . 
إن املقتل الرئيس في هذه العملية 
هو ما أصاب آمال الشعب العربي 
في العراق.. هذا الشعب الذي بنى 
آمال��ه على ش��راكته م��ع األكراد 

لبن��اء جتربة دميقراطية ومش��روع 
دميقراط��ي ف��ي الع��راق. هل نحن 
من دفعك الى التحالفات املقيتة 
يقبل��ون  ش��ركاء  م��ع  والقاتل��ة 
والنه��ب  احملاصص��ة  بصيغ��ة 
والصي��غ الرجعي��ة الت��ي أوصلوا 
العراق من خالها ومن خال دعم 
القيادة الكردية الى الوضع املهني 

الذي نحن فيه؟ 
ه��ذه كان��ت خيارات��ك يا أس��تاذ 

مس��عود ولي��س غي��رك. والي��وم 
ننظ��ر الى املاضي بح��زن وغضب. 
ولو كنت ق��د بنيت نظام��اً عادال 
ومنصفا ودميقراطيا في كردستان 
ف��واهلل ألنضممن��ا إلي��ك ونقلنا 
عائاتن��ا لتس��كن ف��ي اإلقلي��م. 
إقليمك  الذين يش��اركونك  اليوم 
أنص��ار  ه��م  وهدف��ك  وس��عيك 
داع��ش  أنص��ار  وه��م  إس��رائيل 

واإلرهابيني املستقرين عندك. 

المصائر المؤلمة لشعب كردستان

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بع��د ان امضى ليلت��ه واقفا مبركبته 
ضمن طابور طويل للتزود بالوقد امام 
احدى محطات التعبئة التي ازدحمت 
باملركبات يق��ول محمد اب��و كاروان، 
ال��ذي كان موظفاً في اح��دى الدوائر 
اخلدمية مبحافظة الس��ليمانية وهو 
االن متقاعد لم يتسلم حلد اآلن ستة 
رواتب من العام املاضي 2016 وس��تة 
روات��ب من اص��ل راتبه ال��ذي يفترض 
ان يكون ش��هريا للع��ام احلالي 2017 
شهر تش��رين، الى متى نظل نعيش 
ف��ي ظل ازم��ات ومش��كات ونعاني 
م��ن تبعات االخط��اء الت��ي يرتبكها 

السياسيون.
وبع��د ان ادل��ى اب��و كاروان بصوت��ه 
ف��ي املرك��ز االنتخاب��ي اخملص��ص له 
مبحافظة السليمانية، قال للصيباح 
اجلديد،«ان��ا امتنى ان يك��ون قرار اجراء 
االس��تفتاء صحيح��ا وان اليتحم��ل 
الش��عب ال��ذي انهكت��ه الصراعات 
واالحت��راب الداخل��ي واخلارجي املزيد 
من املشكات، كما امتنى ان اليحصل 
حرب او نزاع مسلح بيننا وبني اخواننا 
العرب الذي لن��ا تأريخ طويل وتواصل 
وثقاف��ي  ونضال��ي  فك��ري  وتاق��ح 

مشترك معهم.
وكان املواطنون في اقليم كردس��تان 
واملناط��ق املتنازع عليه��ا قد توجهوا 
م��ع س��اعات الصب��اح االول��ى، الى 
مراك��ز االقت��راح ل��ادالء باصواتهم 
في االس��تفتاء على استقال اقليم 
كردستان، الذي جوبه مبعارضة ورفض 
دول��ي واقليم��ي، واعلن��ت مفوضية 
االنتخاب��ات واالس��تفتاء ف��ي اقليم 
كردس��تان ان اربع��ة مايني نس��مة 
يحق لهم املش��اركة في االقتراع، وان 
هن��اك اكثر م��ن 530 مركزا و12 ألف 
مرك��ز لاقت��راع ف��ي عم��وم مناطق 
إقلي��م كردس��تان واملناط��ق املتنازع 
عل��ى محافظ��ات  توزع��ت  عليه��ا، 
االقليم، فضا عن مشاركة  23 ألفاً 
و560 مراقباً من الكيانات السياسية 
ومراقب��ني دوليني، ملراقب��ة التصويت 
الذي بدأ في الساعة الثامنة صباحاً 
وانتهى في السادس��ة مس��اء، وفقا 

للتوقيتات التي حددتها املفوضية. 
وم��ع ان اغل��ب التوقعات تش��ير الى 
ان )نع��م( س��تحصل عل��ى االغلبية 
الس��احقة ف��ي التصوي��ت، بع��د ان 

واجلماع��ة  التغيي��ر  حرك��ة  رفع��ت 
االس��امية في س��اعة متأخ��رة من 
مس��اء اول امس االحد عن حتفظاتها 
جتاه املشاركة في االستفتاء وخولت 
جماهيرها بالتصويت مبا يروه مناسبا 
ويلب��ي مطموحاتهم بع��د ان كانتا 
ترفض��ان املش��اركة في االس��تفتاء 
وابدي��ا ماحظات عل��ى الية وتوقيت 

وكيفية اجراء االستفتاء.
الت��ي  والضغوط��ات  التهدي��دات 
العراقي��ة  احلكوم��ة  اطلقته��ا 
ومارس��تها دول اجلوار)اي��ران وتركي��ا( 
واالجراءات الرادعة التي ستتخذ وفقا 
ملسؤولني ايرانيني واتراك احدثت قلقاً 
وتوترا واضح��اً ل��دى املواطنني الذين 
اقبلوا على االس��واق التجارية للتزود 
الغذائية واالستهاكية  واملواد  باملؤن 
بع��د ورود انب��اء ع��ن اغ��اق محتمل 

للحدود بني االقليم وايران وتركيا.
اقلي��م كردس��تان  رئي��س حكوم��ة 
نيجرف��ان بارزاني ال��ذي ادلى بصوته 
في مركز خاص باملسؤولني مبحافظة 
اربي��ل، بعث برس��الة ال��ى احلكومة 
العراقي��ة ودول اجل��وار، وفيم��ا دع��ا 

فيه��ا الى احترام رأي الكرد في حتديد 
مصيره��م مبا ي��روه مناس��باً، اكد ان 
كردس��تان لم ولن تكون تهديدا على 
الع��راق ودول اجل��وار وانه��ا س��تكون 
عاما لامن واالستقرار في املنطقة، 
وان الكرد ليس��وا خطرا على العراق، 
وامنا العقلية الت��ي حتكم هي اخلطر 
االكبر على العراق، مؤكدا أن »العلم 
العراق��ي س��يبقى الى جان��ب علم 

كردستان ولن تتم إزالته«. 
واض��اف بارزان��ي ان االس��تفتاء ليس 
الع��ان االس��تقال او حتدي��د ح��دود 
االقلي��م في اليوم ال��ذي يليه، امنا هو 
رسالة الى دول اجلوار والعراق مفادها 
حتدي��د  يري��د  كردس��تان  ش��عب  ان 
مصيره، مج��ددا رغبة االقليم باجراء 
حوار ونق��اش مع بغ��داد حول جميع 
املس��ائل العالقة في عملية سلمية 

بعيدا عن العنف والتهديد.
وتاب��ع بارزاني » لق��د خطونا اخلطوة 
االول��ى اما اخلط��وات املتبقي��ة لبناء 
الدولة س��تتم عبر عملية تفاوضية 
طويل��ة مقبلة مع بغداد« بغداد متثل 
القليم كردستان،  استراتيجياً  عمقا 

وس��تبقى كذلك وال نري��د ان تتدهور 
العاقة بني الكرد والعرب«. 

اس��فه  ع��ن  عب��ر  وبينم��ا  بارزان��ي 
الت��ي اطلقه��ا رئيس  للتصريح��ات 
الوزراء حي��در العبادي والتي تضمنت 
تهديدا لاقليم، مش��يرا الى ان هذه 
التصريح��ات تذكرنا بقرارات مجلس 
قي��ادة الث��ورة الس��ابق، وه��ي ترمي 
ملعاقبة ش��عب كردس��تان الذي قال 
انه مازال جزءا من العراق، وتابع »نحن 
لسنا من يعمل على تقسيم العراق 
بل ان السياس��ات اخلاطئة الفاشلة 
للحكوم��ة العراقي��ة، هي م��ن جرنا 
الى الوضع الراهن، ويهدد بتقس��يم 
الع��راق« واردف »فق��ط اجللوس على 
طاولة احلوار م��ع بغداد ميكن ان يحل 
االزمة احلالية، ولي��س فرض عقوبات 
او حصار على شعب كردستان، الذي 
سيتسبب بتوحيد ومتتني ارادة شعب 
كردس��تان وس��يزيد من اصراره على 

ممارسة حقوقه كاملة. 
وحول مصير املناط��ق املتنازع عليها 
خارج االقليم عبر بارزاني عن امله في 
حس��م مصيرها بالتفاهم مع بغداد 

مبين��اً ان مدين��ة كركوك س��تبقى 
يتعايش��ون  املكونات  مدينة جلمي��ع 
فيه��ا بنحو س��لمي نافي��اً ان تكون 
قوات البيش��مركة حتت��ل كركوك او 
غيرها من املناطق املتنازع عليها، وامنا 
هي دخل��ت حلماية اهلها وس��كانها 

من ارهاب داعش .
من جانبه استبعد رئيس حراك )كا( 
لإلستفتاء في الوقت احلاضر شاسوار 
عب��د الواح��د بع��د ان ادل��ى بصوته 
في استفتاء اس��تقال كردستان، ان 
يفضي االس��تفتاء الى ش��يء يذكر 
م��ن الوعود الت��ي قطعته��ا القيادة 
بتأسيس  الكردس��تانية  السياسية 

دولة كردية.
وأكد عبدالواحد أنهم عندما يصوتون 
ب�«كا« في االس��تفتاء فهذا اليعني 
أنه��م يقف��ون بالضد من اس��تقال 
كردس��تان، لكنه��م يعرف��ون أن نية 
القيادة الكردية من إجراء االس��تفتاء 

ليست إعان االستقال.
وف��ي مع��رض ردود الفع��ل املناوئ��ة 
إلجراء االس��تفتاء قال رئي��س الوزراء 
الترك��ي بن علي يل��درمي أمس اإلثنني 

إن األزمة في اإلقليم الكردي بشمال 
العراق بلغت ذروتها، مؤكدا أن »بغداد 
س��تكون اجلهة التي سنتحاور معها 

بشأن تداعيات االستفتاء«. 
وتط��رق يلدرمي في مقابل��ة مع إحدى 
التركية، إلى  التلفزيوني��ة  القن��وات 
اس��تفتاء االنفص��ال اجل��اري الي��وم 
ف��ي االقليم، قائ��ا » بالفعل وصلت 
األزمة إلى نقطة الاعودة، وهي بداية 
مرحلة تطورات جديدة وغير جيدة«. 

وأشار يلدرمي إلى أن عناد إدارة اإلقليم 
وإصراره على تنظيم االستفتاء مهدا 

أرضية لصراع ساخن في املنطقة. 
وكان رئي��س االقلي��م املنتهية واليته 
مس��عود بارزان��ي قد قال ف��ي مؤمتر 
صحف��ي اول ام��س االح��د« لس��نا 
تهديداً لألمن القومي التركي وأثبتنا 
خ��ال 25 عام��اً إننا عامل اس��تقرار 
وأمن وتعاون وال نرغب في أي تصعيد 
م��ع أنقرة أو طه��ران أو أي جهة آخر، 
مطالب��اً »جميع األطراف بعدم ش��ن 
حرب كسر اإلرادة مع اقليم كردستان 

ألنهم لن يتغلبوا فيها«.

طوابير العجالت والسيارات تزدحم
في محطات السليمانية طلبًا للوقود

مع ازدياد مخاوف المواطنين من تبعات االستفتاء
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

قنبلة االستفتاء  التي اطلقها البارزاني امس االثنني 
احدث��ت ضجيجا عاليا ليس على مس��توى الوطن ، 
امنا ُس��مع صوته��ا في الكثير من عواص��م العالم ، 
فجاءت ردود األفعال س��ريعة وقوية وكلها تدعو الى 
ضرورة ايقاف البارزاني عن املضي في تنفيذ مشروعه 
االنفصال��ي ال��ذي يرمي من ورائه ال��ى اقامة ) دولة( 
كردي��ة اخطبوطية تقوم على اس��اس قضم االرض 
السيما املناطق الغنية بالنفط وضمها  الى دولته  ، 
بقطع النظر عن التداعيات اخلطيرة والكبيرة لهذه 
اخلطوة غير احملسوبة النتائج ، بل ان بعض العواصم 
هددت باستخدام القوة إن  لم يتراجع )االنفصاليون( 
الُكرد  عن مشروعهم هذا .. وبعضها شرعت باتخاذ 
اج��راءات عاجلة متثلت بغلق االجواء والقيام مبناورات 
عسكرية على احلدود .. فيما راحت تصوراتنا تتخيل 
خارطة العراق مقطوعة ال��رأس ، وعّد البعض ليلة 
اخلامس والعش��رين م��ن ايلول بأنه��ا الليلة االخيرة 

لبقاء خريطة العراق بصورتها اجلميلة املعروفة .. 
كل املواق��ف كانت رافضة بقوة باس��تثناء موقفني 
اثن��ني ، االول كان موقف رئيس جمهورية العراق فؤاد 
معص��وم الذي لم يك��ن واضحا ، اذ ل��م يقم بدوره 
بوصفه حاميا للدستور ووحدة الباد ، امنا راح ميارس 
دور الوسيط بني بغداد واربيل ، وكل الذي فهمناه من 
الرئيس معصوم ، ان خطوة اجراء االس��تفتاء جاءت 
من طرف واح��د والمتثل اجماعا كردي��ا .. اما املوقف 
الثاني فكان ألحد طاب الصف الس��ادس االبتدائي 
وقد وجدته فرحا باستفتاء االقليم ومن ثم انفصاله 
الحقا عن العراق رمبا خال س��نة او سنتني كما قال 
البارزان��ي ، وعندم��ا اس��أل ذلك التلميذ عن س��بب 
فرحته باالنفص��ال ؟ .. يجيبني وب��راءة االطفال في 
عينيه : عندما ارس��م خريطة الع��راق اجد صعوبة 
بالغة في ضبط خطوطها بسبب«اللوفات« املوجودة 
فوق في اعاها ، وبالتأكيد  سيكون رسممها اسهل 

بكثير فيما اذا مت قطع تلك املنطقة !!! 
واملستغرب في قضية استفتاء )مسعود( والطريقة 
التي تعام��ل بها مع ردود الفع��ل واملواقف الوطنية 
والدولي��ة ، هي طريقة ادارته لهذه القضية اخلطيرة 
التي ال تهدد االقليم وحس��ب امنا ته��دد امن العراق 
واملنطق��ة برمتها ، وهذه الطريق��ة حتيلنا إلى طرح 
بع��ض االس��تنتاجات ، ومنها ، اما ان يك��ون الرجل 
ال يدرك اخملاط��ر التي حتيط به نتيج��ة إلصابته بداء 
العظمة  متخيا حاله انه بطل االمة الكردية ، وهي 
ذات االع��راض التي اصابت ص��دام ودفعته بعد ذلك 
إلى غ��زو الكويت وكان ما كان مم��ا اذكره وتذكرونه ، 
وهن��ا يجب ان يصار إلى اتخاذ اج��راءات رادعة ملنعه 
من تدمير نفسه واآلخرين ، او انه يؤدي دورا مرسوما 
ل��ه في اط��ار اجندة خارجي��ة إلقامة دويل��ة كردية ، 
مقابل دويلة اس��رائيل ، وما يعزز هذا االستنتاج هو 
تشجيع تل ابيب   ملشروع  االنفصال ، وعندما نذكر 
اس��رائيل فأنها بالتأكيد لن تغرد خارج اطار السرب 
االمريكي ، ومعنى هذا ان رفض واشنطن لاستفتاء 
ليس سوى كام وحسب !! ،.. وأما االستنتاج الثالث 
فهو ادراك البارزاني ان جميع املواقف الرافضة اليوم 
بشدة س��تتغير غدا عندما تصبح امام االمر الواقع 
، وق��د ق��ال ذل��ك صراح��ة ، معتب��را  ان كل النتائج 
املتوقعة مهما كانت س��لبية هي اه��ون بكثير من 
)مصير اس��ود مظلم( في حال بقائ��ه ضمن العراق 
املوح��د !! .. ومن املؤكد ان البارزان��ي عندما يتحدث 
هك��ذا و«بحيل ص��در« فانه يعول كثي��را على ضم 
كركوك لإلقلي��م ، ومن هنا ميكن اجهاض مش��روع 
االنفص��ال ، فان جنحنا في اس��قاط حل��م كركوك ، 
س��ننجح في القضاء على املشروع االنفصالي ، الن 
موارد االقلي��م النفطية  م��ن دون كركوك ال تكفي 
لس��د نفقات عائلة البارزاني نفسه ، فيما سيبقى 
الش��عب الكردي يعاني االمّرين وسيترحم على ايام 

العراق املوحد . 

لن يقطعوا رأس العراق

آكو حما كريم*

موض��وع  االس��تقال  قضي��ة  تش��ّكل 
نق��اش محت��دم ف��ي إقليم كردس��تان 
العراق. فيزعم رئيس “احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني” مس��عود برزان��ي أن دحر 
تنظي��م “داعش” س��يغّير خارطة العراق 
والش��رق األوس��ط ومينح األك��راد فرصًة 

إلعان دولة خاصة بهم.
وناهيك عن األس��ئلة احمليطة مبصداقية 
املطالبة باالس��تقال، يحاول هذا املقال 
رس��م اخلطوط العريضة لطبيعة دولة 
مطال��ب  أن  افترضن��ا  ف��إن  محتمل��ة. 
“احلزب الدميقراطي الكردستاني” صادقة 
ومحقة وأنه س��ينجح في مسعاه هذا، 
تش��مل األس��ئلة املهم��ة الت��ي تطرح 
نفس��ها ن��وع الدولة التي ستنش��أ وما 
إذا كان األك��راد س��ينجحون في معاجلة 
مش��اكلهم الراهنة للحؤول دون اندالع 

أزمات مستقبلية.
ويش��ير تاريخ كردس��تان العراق والوضع 
الراهن إلى أن مس��تقبل دولة كردستان 
مستقلة ليس مضمونًا وأنها قد تواجه 
خطر الفشل. ويتمثل تعريف دولة فاشلة 
في أنها س��لطة غير شرعية عاجزة عن 
تأدية مس��ؤولياتها األساسية على غرار 

ضمان التعليم واألمن ألبنائها.

النظام السياسي
س��يكون النظام السياسي املستقبلي 
في كردس��تان امت��دادًا للنظ��ام القائم، 
ال��ذي يب��دو نظريً��ا دميقراطًي��ا إمن��ا من 
الناحية العملية يزداد استبدادًا. ف�”احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني” يعتبر نفسه 

احلاكم الش��رعي إلقليم كردستان وذلك 
كونه الفائز في احلرب األهلية مع “االحتاد 
الوطني الكردس��تاني” ب��ني عامي 1994 

و1998.
ومب��ا أن مس��عود برزاني وحزب��ه يعتبران 
أنفس��هما مالك��ي كردس��تان الع��راق، 
فهم��ا ال يقب��ان بالدميقراطية إال ضمن 
احل��دود التي تخدم مصاحلهما. وبالفعل، 
لق��د م��اال إل��ى قم��ع الدميقراطية حني 
طرحت تهديًدا عل��ى مصاحلهما. فعلى 
س��بيل املثال، ط��رد “احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني” رئيس مجلس النواب في 
10 كان��ون األول/ديس��مبر 2015 عندم��ا 
ح��اول البرمل��ان تعدي��ل قانون الرئاس��ة 

إلجراء انتخابات رئاسية عادلة.
واس��تنادًا إل��ى هذه األح��داث التي جرت 
مؤخ��رًا، ثمة احتم��ال كبير ب��أن يتمثل 
الهدف من مطالبة كردستان باالستقال 
بترس��يخ الس��لطة في ش��خص واحد 
وحزب واح��د وجماعة مهيمن��ة واحدة. 
وقد ميهد ذلك لسيطرة نظام استبدادي 
وغي��ر دميقراط��ي. وعوًضا عن بن��اء دولة 
ومؤسس��ات، عمل “احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني” على تعزي��ز هيمنته وقام 
بترهيب أي ف��رد أو جماعة يخالفه الرأي 

أو ينتقد سلطته.

األمن
من اجلدير بالذكر أن القوات العس��كرية 
الكردي��ة غي��ر موح��دة وال تنضوي حتت 
راي��ة مؤسس��ة، وتنقس��م ب��ني احل��زب 
و”االحت��اد  الكردس��تاني”  الدميقراط��ي 
الوطني الكردستاني” منذ قيام “حكومة 
م��ن  كل  ويتول��ى  كردس��تان.  إقلي��م 
احلزب��ني قيادة قوات البيش��مركة وقوات 

أمني��ة خاصة ب��ه، كما ميل��ك الزعيمان 
السياس��يان للحزبني حراًسا شخصيني 
وقوات خاصة. وتُعتبر الطبيعة املفككة 
للقوات األمنية تهديًدا للتعايش بسام. 
ولطامل��ا ب��رز احتم��ال كبير باس��تخدام 
“احلزب الدميقراطي الكردستاني” و”االحتاد 
الوطني الكردس��تاني” قواتهما األمنية 
املنفصلة في ص��راع داخلي، كما حصل 

سابًقا.
كما س��تعاني قوات البيشمركة إلبقاء 
كردستان مستقلة مبنأى عن التهديدات 
اخلارجي��ة، ال س��يما م��ن ال��دول اجملاورة. 
فتركي��ا وإي��ران والع��راق وس��وريا أقوى 
عسكريًا واقتصاديًا من كردستان، فضًا 
عن أن غي��اب الوحدة ونقص األس��لحة 

والتدريب والتمويل للق��وات الكردية قد 
ي��ؤدي إل��ى انهيارها، م��ا يجعلها عدمية 

الفائدة.
ويتمث��ل مص��در قل��ق آخر ف��ي احتمال 
تفاقم الثغرات األمنية القائمة أساًس��ا 
والقيود  التحدي��ات اجلغرافي��ة  بس��بب 
املفروضة على قدرات البيشمركة الواردة 
أعاه. فقد تس��عى امليليشيات إلى سّد 
الثغ��رات األمني��ة اآلخذة في االتس��اع، 
ما يط��رح تهديًدا أم��ام “حكومة إقليم 

كردستان” والدول اجملاورة.

االقتصاد
يعاني إقليم كردس��تان العراق اليوم من 
أزم��ة اقتصادي��ة عميقة ق��د يفاقمها 

وجود كيان دولة:
زعم “احلزب الدميقراطي الكردستاني” أن 
بيع النفط وتأس��يس اقتصاد مس��تقل 
عن بغداد سيضع كردستان على خارطة 
الطاقة العاملية، ما يس��ّهل استقالها 
لك��ن  مزده��رًا.  اقتصاده��ا  ويجع��ل 
لس��وء احلظ، باءت سياس��ة االستقال 
االقتصادي بالفش��ل حتى اآلن. ومنذ أن 
خفضت بغ��داد حصة “حكوم��ة إقليم 
كردس��تان” ف��ي املوازن��ة االحتادي��ة ف��ي 
شباط/فبراير 2014، واجهت هذه األخيرة 
أزمًة اقتصادية ش��ديدة. وبحس��ب وزير 
املوارد املعدنية الطبيعية الكردي أشتي 
هورام��ي، تناه��ز دي��ون “حكوم��ة إقليم 

كردستان” اإلجمالية 20 مليار دوالر.

كم��ا تش��ير اكتش��افات حديث��ة إل��ى 
ميل��ك  ال  الع��راق  كردس��تان  إقلي��م  أن 
احتياطي��ات لنفطي��ة كبي��رة كما زعم 
سابًقا. وحالًيا، تُنتج كردستان وكركوك 
مًع��ا نح��و 700 أل��ف برميل ف��ي اليوم. 
وخال السنوات القليلة املاضية، خفض 
ع��دد من الش��ركات النفطي��ة، مبا فيها 
“إكسون موبيل” و”شفرون”، عدد املناطق 
االستكش��افية في كردستان. وفي حني 
أش��ارت معظم التصريحات الرس��مية 
إلى مس��تويات إنتاج منخفضة، أشارت 
بعضه��ا إل��ى أن عملي��ات االنس��حاب 
هذه ذات اعتبارات سياس��ية أكثر منها 

أمنية.
كردس��تان  إقلي��م  اقتص��اد  الن  نظ��را 
يعتم��د اعتم��ادا كبي��را عل��ى النف��ط، 
فمن غي��ر احملتمل أن يبق��ى صامدا على 
املدى الطويل. فخال الس��نوات اخلمس 
والعش��رين الفائتة، عجزت الس��لطات 
الكردي��ة عن بن��اء اقتص��اد محلي قوي 
قادر على تأمني أس��اس مت��ني لبناء دولة 
مس��تقلة. وف��ي الواق��ع، عمل��ت على 
تدمير االقتصاد التقليدي لصالح النفط 
اجملتمع  داخل  االس��تهاكية  وش��جعت 

الكردي.
إقلي��م  “حكوم��ة  اقتص��اد  ويواج��ه 
كردس��تان” مش��اكل هيكلي��ة ترتب��ط 
بالفس��اد وانع��دام الش��فافية واحتكار 
األس��واق والتدخل املفرط في الش��ؤون 
احلكومية من قبل زعماء األحزاب لصالح 
ش��ركات أو أش��خاص نافذين مرتبطني 

باحلزب.
وقد ساهمت هذه املش��اكل في انتشار 
الظلم بطريقتني. أواًل، أس��فرت عن بروز 
أقلي��ة ثرية تتمت��ع بعاق��ات وثيقة مع 

األح��زاب احلاكمة، في حني بقيت غالبية 
الش��عب فقي��رة. ثانًي��ا، ظه��رت فوارق 
جغرافية كبيرة أثبته��ا التفاوت الكبير 

بني املدن واملناطق الريفية.

اجليوسياسية
جغرافًي��ا، م��ن ش��أن دول��ة كردس��تان 
مس��تقلة أال متل��ك منف��ًذا بحريً��ا وأن 
تكون محاط��ة بالكامل من دول مجاورة 
ال تدعمها بالكامل. وبالتالي، فإن املوقع 
اجلغراف��ي وانع��دام االكتف��اء الذاتي قد 
يجع��ان “حكوم��ة إقلي��م كردس��تان” 
تخس��ر س��يادتها الوطنية أو يؤديان إلى 
رضوخها إلحدى الدول اجملاورة - ال س��يما 

تركيا أو إيران.
وف��ي حال رضخ��ت احلكومة، س��تعاني 
دولة كردس��تان من تدخ��ات متكررة قد 
تزع��زع اس��تقرارها. وبالفعل، قد تصبح 
دولة كردستان املستقلة مسرًحا شائًعا 

للصراعات اإلقليمية.

اخلامتة
استنادًا إلى املؤشرات املذكورة أعاه، قد 
يكون فش��ل دولة كردس��تان مس��تقلة 
محتًم��ا. وعوًض��ا ع��ن توفير الس��عادة 
والراح��ة إلى الش��عب الكردي، س��يعّزز 
االستقال القلق واالنقسامات الداخلية 
وظ��روف املعيش��ة الرديئ��ة والتدخ��ات 

اخلارجية والتبعية.
فكل كردي يحلم بدولة مس��تقلة. لكن 
ه��ذا االس��تقال قد ال يكون مس��تحًقا 
لكابوس قد يتبلور. فالعامل األهم ليس 

االستقال بحّد ذاته، إمنا جناح.

*عن معهد واشنطن.

المستقبل القاتم لكردستان
تقـرير

استفتاء كردستان

التهديدات والضغوطات 
التي اطلقتها الحكومة 
العراقية ومارستها دول 
الجوار)ايران وتركيا( 
واالجراءات الرادعة التي 
ستتخذ وفقا لمسؤولين 
ايرانيين واتراك احدثت 
قلقًا وتوترا واضحًا لدى 
المواطنين الذين اقبلوا على 
االسواق التجارية للتزود 
بالمؤن والمواد الغذائية 
واالستهالكية

الثاثاء 26 ايلول 2017 العدد )3788(

Tue. 26 Sep. 2017 issue )3788(

اربيل صباح يوم امس



بغداد –  استهداف دورية 
ذكر مصدر أمني في شرطة محافظة 
بغ��داد امس االثن��ن ان عبوة ناس��فة 
انفجرت على جانب طريق في منطقة 
الدورة جنوبي بغداد ، مبيناً أن االنفجار 
اس��تهدف دورية للش��رطة أسفر عن 

إصابة عنصرين من الشرطة بجروح.
على صعيد متصل افاد املصدر ان عبوة 
ناس��فة انفج��رت بالقرب م��ن محال 
صناعي��ة، مبنطق��ة كس��رة وعطش، 
ش��رقي بغ��داد، ما اس��فر ع��ن مقتل 

شخص واصابة اربعة اخرين".

كركوك – عملية امنية 
اعلن مدير ش��رطة االقضية والنواحي 
في محافظة كركوك العميد س��رحد 
ق��ادر امس االثن��ن، عن الق��اء القبض 

على اثنن من عناصر تنظيم "داعش" 
وسط احملافظة.

وقال ق��ادر ان "قوات ش��رطة االقضية 
والنواحي القت القبض ش��نت عملية 
امني��ة واس��عة ومتكنت، م��ن اعتقال 
اثنن م��ن اإلرهابين م��ن أهالي ناحية 
الرياض قض��اء احلويجة )٥٥كم جنوب 
غربي كرك��وك("، مبين��ا ان "العملية 
نف��ذت وس��ط احملافظ��ة" ، مضيفا ان 
يوزع��ان نش��اطات  "املعتقل��ن كان��ا 

التنظيم في الرياض.

بابل – هجوم مسلح 
كشفت مديرية شرطة محافظة بابل 
ام��س االثنن عن قتل اربعة اش��خاص 
واصابة خامس بهجوم مس��لح وسط 

احملافظة.
الش��رطة ع��ادل  اع��ام  وق��ال مدي��ر 

احلس��يني ان "عصابة مسلحة قامت 
مس��اء ي��وم امس بإط��اق الن��ار على 
خمس��ة مواطنن ل��دى خروجهم من 
مستش��فى اجلراحي الواقع في شارع 
60 وسط احملافظة، ما اسفر عن مقتل 
اربعة منهم واصابة اخلامس بجروح" ، 
مضيفا ان "هؤالء من س��كنة منطقة 
اللطيفي��ة في بغداد وكان��وا في زيارة 

الحد املرضى باملستشفى .

صالح الدين – قصف جوي 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صاح الدي��ن امس االثنن بأن تس��عة 
من مس��لحي تنظيم "داعش" بينهم 
قياديان، قتلوا بقصف جوي قرب جسر 

الزركة شرقي احملافظة.
وقال املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اس��مه إن "تس��عة من مس��لحي 

داع��ش، بينه��م اثن��ان م��ن القي��ادات 
امليدانية احدهما عربي اجلنسية، قتلوا 
بقصف جوي استهدف مواقعهم قرب 

جسر الزركة شرقي صاح الدين".

االنبار – ضربات جوية 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة األنب��ار ام��س االثن��ن، عن 
طيران التحال��ف الدولي قصف مواقع 
لتنظي��م داع��ش اإلرهابي ف��ي قضاء 
القائ��م غرب��ي احملافظة ، مش��يراً إلى 
مقتل أكثر من 10 عناصر من التنظيم 

اإلرهابي.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه  إن "طائ��رات التحالف الدولي 
داع��ش  لتنظي��م  مواقع��اً  قصف��ت 
اإلرهاب��ي ف��ي قض��اء القائ��م ناحي��ة 
العبيدي وقرية الصفرة"، مبيناً أنه "مت 

قت��ل أكثر من 10 إرهابي��ن من عناصر 
التنظيم اإلرهابي".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرباء امس االثنن ان قوة امنية القت 
القبض على 27 متهما على وفق مواد 

قانونية مختلفة في احملافظة.
وذك��ر املتحدث اإلعامي باس��م قيادة 
ش��رطة احملافظة العقيد عاء الغامني 
ان " ق��وة عس��كرية مش��تركة م��ن 
قيادة ش��رطة احملافظة نفذت عمليات 
استباقية كبرى خال اليومن املاضين 
اس��فرت بالقبض على 27 متهما على 
وفق مواد قانوني��ة مختلفة في عموم 
مناط��ق احملافظة م��ن بينهم متهمان 
اثنان على وفق أحكام املادة 421 اخلطف 
واخر على وفق أحكام املادة 406 القتل 

العمد من قانون العقوبات العراقية ". 

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االثنن ان مفارز قس��م 
مكافح��ة اإلجرام الق��ت القبض على 
امل��ال  بأخ��ذ  األول مته��م  ش��خصن 
بالقوة مطلوب للقضاء على وفق املادة 
452 فيم��ا كان األخر متهم بالس��رقة 
مطلوب للقضاء على وف��ق املادة 444 
وذلك بعد جم��ع املعلومات عنهم من 

قبل املصادر اخلاصة.
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان دوريات قسم 
ش��رطة االسرة ومركز الس��نية القت 
القب��ض عل��ى 4 متهم��ن مطلوب��ن 
للقض��اء بقضاي��ا مختلف��ة كان من 
بينها جنائية فيم��ا مت اتخاذ اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقهم .

ذي قار – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االثنن ان قوة امنية القت 
القب��ض عل��ى متهمن أثن��ن بحيازة 

مواد مخدرة في ذي قار.
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي طلب 
عدم الكش��ف ع��ن اس��مه ان مكتب 
مكافح��ة مخ��درات الش��طرة متك��ن 
من إلق��اء القب��ض على مته��م يرمز 
باجل��رم املش��هود حيث مت ضب��ط )99( 
قرص��ا مخدرا من  النوع املعروف محليا 
بالكبت��ي ، فيم��ا اس��تطاعت مف��ارز 
مكت��ب مكافحة مخ��درات الناصرية 
م��ن إلق��اء القب��ض على مته��م  اخر 
وضبط بحوزته مادة يشتبه بإنها مادة 

 الكريستال اخملدرة . 

استهداف دورية للشرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد * اعتقال اثنين من اإلرهابيين بعملية أمنية وسط كركوك
الطيران يقتل 9 إرهابيين الزركة شرقي صالح الدين * مقتل 10 من تنظيم"داعش" بمنطقة القائم غربي األنبار 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب زعيم التي��ار الصدري مقت��دى الصدر، 
امس االثنن، احلكومة بجع��ل القوات األمنية 
في حالة تأه��ب، فيما دعا إلى عقد اجتماعات 
شيعية سنية وكردية، واجتماعات عربية تقام 

في العراق.
وقال الصدر في بيان له، عقب بدء االس��تفتاء 
ف��ي كردس��تان الع��راق، وأطلع��ت "الصب��اح 
اجلديد " عليه "ق��د يرى األخوة الكرد أن حتقيق 
أمنتيه��م )بدول��ة كردي��ة( فيه��ا الكثي��ر من 
الفوائد لهم، وعلى الرغ��م من أننا نحترم كل 
أمنياته��م، إال أن األمان��ي ال تتحق��ق وال تبنى 
على مصالح اآلخرين، بل وان األماني اجملردة من 
احلكم��ة واحلنكة والتعقل قد جتر صاحبها الى 

الهاك".
وأض��اف "نعم، أن االس��تفتاء هو مجرد خطوة 
أولى قد تس��تدعي االنفصال او ال تس��تدعي، 
كما يدعي بعض القيادات الكردية، إال أن مجرد 
فك��رة االس��تفتاء وإقامته هو مبثاب��ة لي ذراع 
للحكوم��ة املركزية بل وللعراق برمته )ش��عباً 
وحكومة(، والس��يما ان��ه جاء بق��رار تفردي ال 
ي��دل إل��ى على م��دى الفج��وة الكبي��رة التي 
بن االقلي��م واملركز، وأول مس��اوئه هو تأجيج 
النفس العرقي الذي ال يقل عن تأجيج النفس 

الطائفي خطورة". 
وبن "وأنا هنا أتكل��م مبنطلق األخوة للجميع، 
وال اريد التفري��ق بن مكون وآخر، بيد ان املكون 
الك��ردي - وباألخص بع��ض قادته – قد اخطئوا 
وجتاوزا احلدود، مما قد تسبب بضرر عليهم، فضاً 
عن الع��راق ووحدته وأمن��ه"، مضيفا "وهنا ال 
اس��تطيع ان اقف مكتوف األي��دي ومن دون ان 

اقوم مبا ميليه علي واجبي الشرعي والوطني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئيس مجل��س قضاء هي��ت ب محافظة 
األنب��ار محمد مهند احملمدي، أمس االثنن، عن 
إرس��ال القضاء أولى قافات املس��اعدات الى 

أهالي عنه بعد حتريرهم من "داعش".
وقال احملمدي في تصريح صحفي، "مبس��اعدة 
أهالي هيت مت إرس��ال أولى قافات املساعدات 
الى أهالي مدينة عنه، )210 كم غرب الرمادي(، 

بعد حتريرهم من داعش".
وأض��اف احملم��دي، أن "هذه املس��اعدات تضم 
اخلض��ار ومس��اعدات إنس��انية أخ��رى"، الفتا 
الى أن "أهالي عنه عانوا خال الثاث س��نوات 
املاضية من ظلم وجود بس��بب حصار تنظيم 
داعش لهم وواجبنا اليوم أن نقف معهم بعد 
حتريرهم وخاصهم من بطش التنظيم".يذكر 
أن مدينة عن��ه مت حتريرها، اخلميس املاضي، من 
تنظي��م "داع��ش" اإلرهابي، فيم��ا كان أهالي 
القض��اء يحاصرهم التنظيم كدروع بش��رية 

ومينع خروجهم من املدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت البرمل��ان، أم��س االثن��ن، عل��ى اج��راء 
امتحان��ات ال��دور الثال��ث للس��ادس االعدادي، 

وحتسن املعدل.
وق��ال مص��در برملاني ف��ي تصري��ح صحفي ان 
"مجل��س النواب ص��وت اليوم عل��ى صيغ��ة 
ق��رار بخص��وص موض�����وع ال����دور الثالث 

وحتسي��ن املع��دل".
واض��اف املص��در ان "اجملل��س ص��وت ايضا على 
صيغ���ة ق��رار بخص����وص الغ�اء ق��رار وزارة 
التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي القاض�ي 
مبن���ع املس��تضافي��ن م��ن النق���ل ال�����ى 

جامعات سكناه�م".
واعل��ن وزير التربية محمد إقب��ال، في األول من 
امس األح��د،)24 ايلول 2017( ع��ن عزمه عرض 
موضوع��ي ال��دور الثالث وحتس��ن املعدل على 
مجلس الوزراء خال جلسته املقرر عقدها يوم 
الثاثاء املقبل، مش��يرا إل��ى أن ذلك جاء تقديرا 
للظ��روف الصعب��ة الت��ي تعرض له��ا الطلبة 

وعوائلهم.

الصدر يدعو إلى جعل القّوات 
األمنية في حالة تأهب

هيت ترسل أولى 
قافالت المساعدات 

ألهالي عنه

التصويت على إجراء 
امتحانات الدور الثالث 

للسادس اإلعدادي

الملف األمني

تركيا وإيران تتخذان حزمة 
إجراءات صارمة وتغلقان اجملال 
اجلوي بوجه كردستان رداً على 

االستفتاء
وبن النائ��ب عن التحال��ف الوطني 
أن "مجل��س النواب صوت على اعادة 
س��يطرة احلكوم��ة االحتادي��ة عل��ى 
احلق��ول ذات االس��تخدام املش��ترك 
مع اقليم كردس��تان وفي حال رفض 
الط��رف اآلخ��ر ذلك س��يفرض األمر 

بقوة".
وأوضح أن "دعوة وجهت إلى العبادي 
حلضور جلس��ة مجلس النواب ليوم 
االربع��اء املقبل للت��دارس معه حول 
آليات التعاطي م��ع االزمة احلالية"، 
متوقعاً "اتخاذ قرارات اش��د صرامة 
بحق حكومة إقليم كردستان خال 

ايام قليلة".
وأكم��ل ص��ال بالق��ول إن "جمع��اً 
للتواقي��ع يش��هده مجل��س النواب 
ب��ن اعضائه ألجل محاس��بة رئيس 
اجلمهورية ف��ؤاد معصوم حيال أزمة 
تواجهها الباد وتهدد وحدة وسامة 

أراضيها برغم أنه حامي الدستور".
وعلى آثر ذلك، وجه العبادي في بيان 
ص��ادر ع��ن مكتبه تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه  "االجه��زة 
م��ن  املواطن��ن  بحماي��ة  االمني��ة 
التهدي��د واالجب��ار ال��ذي يتعرضون 
له في املناطق التي يس��يطر عليها 

االقليم".
اف��اد  االقليم��ي،  الصعي��د  وعل��ى 
االيرانية  اخلارجي��ة  باس��م  املتحدث 
تصريح��ات  ف��ي  قاس��مي،  به��رام 
صحفي��ة، ب��أن "ايران قام��ت باغاق 
اجمل��ال اجل��وي م��ع إقليم كردس��تان 
الع��راق حي��ث اجري اس��تفتاء حول 

االستقال".
 وأضاف قاسمي "بطلب من احلكومة 
العراقية، أغلقن��ا حدودنااجلوية" مع 
كردس��تان العراق، واصفا االستفتاء 
الذي ينظمه اإلقليم برغم معارضة 
بغداد ودول مجاورة، بأنه "غير قانوني 

وغير مشروع".
وبذات املوقف، ذك��ر الرئيس التركي 
رج��ب طي��ب اردوغ��ان، ف��ي كلم��ة 
متلفزة بشأن استفتاء كردستان إن 
"تركيا ستغلق حدودها بنحو كامل 
مع إقليم كردس��تان، ونوقف تصدير 
بالق��ول  مش��ددا  نفطه��ا"،  وبي��ع 
"جمي��ع اخليارات مطروح��ة في الرد 
على حدودنا مع ادارة شمال العراق".

 واضاف اردوغ��ان، "اق��ول لنتياهو ان 
يقف بعدم ادارة ش��مال العراق النها 
وحده��ا تدعم ش��مال الع��راق، ولن 
نس��مح ب��اي كي��ان في س��وريا ولن 
نس��مح باي ش��كل ان تقوم بها من 

سوريا والعراق".
 وتاب��ع اردوغ��ان، "س��ندافع عن امن 
تركيا ولن نس��مح ب��اي تغييرات في 

شمالي العراق، كما ان البرملان خولنا 
بالقيام بعمليات خارج احلدود"، الفتا 
الى ان "تركيا متتلك القوة حملاربة قوى 

اإلرهاب".
 فيما أكد رئيس وزراء تركيا علي يلدرمي 
أن "املن��اورات العس��كرية التركي��ة 
على احلدود العراقية سيشارك فيها 
أيضا ضب��اط وجن��ود عراقيون خال 

املرحلة املقبلة".
 واضاف يل��درمي أن "عناد إدارة اإلقليم 
الكردي في ش��مالي العراق وإصراره 
على تنظيم االستفتاء مهد أرضية 
لصراع ساخن في املنطقة"، محذرا 
م��ن "املس��اس بالعرقي��ات األخ��رى 

املوجودة في شمالي العراق".

القّوات املشتركة تكمل املرحلة 
األولى لعمليات حترير قضاء 

احلويجة
وأضافت أن "القصف أس��فر كذلك 
ع��ن تدمي��ر معمل لصن��ع العبوات 
الناس��فة، إضاف��ة إلى تدمي��ر أربع 
حاويات محملة باملواد اللوجس��تية 
معام��ل  و٣  مفخخ��ة  عج��ات  و٦ 
لصن��ع العجات املفخخة و٥ مواقع 

دفاعية". 
وأش��ارت اخللي��ة إل��ى أن "املقاتات 
نف��ذت ٧ ضرب��ات جوية ف��ي قضاء 
راوة، ما أس��فرت عن مقتل خمس��ة 
إرهابين وتدمير مقر قيادة وسيطرة 

و٨ زوارق". 
م��ن جهته��ا متكن��ت قوات احلش��د 
الش��عبي وجهاز مكافحة اإلرهاب ، 
أمس االثنن ، من قتل ثمانية عناصر 
بتنظي��م "داعش" في مف��رق الزوية 
وقرية النمل ش��مال قض��اء بيجي، 
فيما باش��رت بتطهير املناطق احملررة 

من العبوات الناسفة واملتفجرات. 
وذكر بيان إلعام احلش��د الش��عبي 
تلقت��ه صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
إنه "في الثالث والعشرين من ايلول 
لع��ام 2017، انطلقت ألوية احلش��د 
الش��عبي )29 – 45 51-( ال��ى جانب 
جهاز مكافح��ة االرهاب باجتاه مفرق 
الزوية )شمال صاح الدين( لتحريره 
م��ن داع��ش"، مبين��ا أن "العمليات 
اسفرت عن حترير مفرق الزوية وقرية 

النمل". 
وأضاف أن "اجلهد الهندس��ي باش��ر 
وااللغام  الناس��فة  العب��وات  برف��ع 
الت��ي زرعها عناص��ر التنظيم، فيما 
دم��رت القطع��ات املتقدم��ة عجلة 
لداع��ش حاول��ت عرقلة  مفخخ��ة 
تقدم القطعات"، مشيرا إلى أنه "مت 
قتل ثمانية دواعش ومن الذين كانوا 
مختبئ��ن ف��ي أحد من��ازل املنطقة 

بعد محاصرتهم من قبل القوات". 
وفي س��ياق منفصل أك��د املتحدث 
باسم عشائر االنبار غسان العيثاوي، 
أمس االثنن عن هرب عناصر تنظيم 

داع��ش اإلرهاب��ي من مناط��ق غربي 
االنب��ار الى س��وريا ، فيما بن إن ، 2% 
هي املس��احة املتبقية حتت سيطرة 

التنظيم في االنبار. 
وق��ال العيثاوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "تنظي��م داعش اإلرهابي 
انه��ار بنح��و كام��ل ف��ي األراض��ي 
الت��ي  االنتص��ارات  بع��د  العراقي��ة 
حققته��ا القوات األمني��ة"، مؤكدا 
إن "التنظيم يسيطر فقط على 2% 
فقط من مس��احة محافظة االنبار 

املتمثلة بقضائي راوة والقائم". 
وأض��اف إن "تنظي��م داعش اإلرهابي 
هرب م��ن األراض��ي العراقي��ة باجتاه 
سوريا"، الفتا إلى إن "معركة احلسم 
م��ع التنظيم س��تكون ف��ي القائم 

النسحابهم اليها". 
وال��ى ذل��ك أف��اد مص��در أمن��ي في 
االثن��ن،  أم��س  األنب��ار،  محافظ��ة 
داع��ش  بقص��ف مواق��ع لتنظي��م 
اإلرهاب��ي ف��ي قض��اء القائ��م غربي 
احملافظة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 

10 عناصر من التنظيم اإلرهابي. 
وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "طائرات التحالف الدولي 
قصف��ت مواقع��اً لتنظي��م داع��ش 
اإلرهاب��ي في قض��اء القائ��م ناحية 
العبيدي وقرية الصف��رة"، مبيناً أنه 
"مت قت��ل أكث��ر م��ن 10 إرهابين من 

عناصر التنظيم اإلرهابي".

العبادي يوّجه األجهزة األمنية 
بحماية املواطنني من التهديد في 

املناطق املتنازع عليها
وق��ال املرصد ف��ي بي��ان صحفي إن 
العائ��ات  "األس��ايش طلب��ت م��ن 
الرافضة للمشاركة في االستفتاء، 

اخلروج من احملافظة". 
ف��أن "ضغوط��ا  ووفق��ا لش��هادات 
كبيرة مورس��ت عل��ى العائات من 
قب��ل األس��ايش للتصوي��ت لصالح 

االستفتاء أو مغادرة كركوك".
وبحس��ب املرصد فأن "أكثر من 250 
عائلة خرجت خال اليومن املاضين 
من محافظة كرك��وك بعد رفضها 

املشاركة في االستفتاء".
وبن املرصد إنه "تواصل مع 5 عائات 
نزح��ت باجتاء قض��اء العظيم التابع 
حملافظة ديال��ى، وحتدثت عن ضغوط 
مورس��ت عليه��م م��ن قب��ل قوات 
األس��ايش لرفضهم املش��اركة في 

االستفتاء الذي بدأ اليوم".
وذك��ر املرصد أن "عائلة مكونة من 7 
أفراد، وكانت تسكن في حي 1 حزيران 
ف��ي كركوك، قالت، ان��ه يوم اجلمعة 
املاض��ي ج��اءت ق��وة من األس��ايش 
وطلب��ت أوراقن��ا الثبوتية، وس��ألونا 
هل ستشاركون في االستفتاء أم ال، 
وبعد أن قلنا لهم إننا لسنا من أبناء 
احملافظ��ة وال نس��تطيع املش��اركة، 

طلبوا منا مغادرة احملافظة".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبن��ى كب��ار اإلعامي��ن ف��ي العراق 
للتعايش  الوطن��ي  اإلع��ام  "ميث��اق 
الس��لمي" وذلك في مؤمت��ٍر ُعقد في 
بغداد به��دف دعم عملي��ة املصاحلة 

الوطنية في مرحلة ما بعد داعش.
واجتم��ع أكثُر م��ن 60 ممثاً لوس��ائل 
واإلذاعي��ة  املطبوع��ة  اإلع��ام 
والتلفزيوني��ة ف��ي املؤمتر ال��ذي ُعقد 
ببغ��داد حت��ت ش��عار " اإلع��ام يعزز 
التعايش واملصاحلة." وأعرب اجملتمعون 
عن وجهات نظرهم وشواغلهم بشأن 
دور اخلطاب اإلعامي وسياس��اته في 
تعزيز التعاي��ش واملصاحلة في العراق، 
وناقش��وا س��بل املضي قدماً في هذا 

االجتاه.
ونظم��ت املؤمتر جلن��ُة متابعة وتنفيذ 
املصاحل��ة الوطنية ف��ي مكتب رئيس 
مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة األمم 
املتح��دة ملس��اعدة الع��راق )يونامي( 

وبدعم من حكومتي هولندا وأملانيا.
أك��د  االفتتاحي��ة،  كلمت��ه  وخ��ال 
مستش��ارُ رئيس جلنة متابعة وتنفيذ 
املصاحلة الوطنية حسن العادلي على 
أهمية الشراكة بن احلكومة ووسائل 
اإلعام في تعزي��ز املصاحلة الوطنية ، 
وقال ان اإلع��ام يحتل مركزاً متقدماً 

لصناعة اجتاهات الرأي العام". 
وأض��اف أن "خلق ش��راكٍة مع اإلعام 
الواق��ع  ترش��يد  ف��ي  سيس��هُم 
السياس��ي واجملتمعي صوب املصاحلة 
الش��املة والتس��وية العادلة القادرة 
على إحال السام املستدام ، مضيفا 
ان على النخب واملؤسسات اإلعامية 
الوطني��ة  املس��ؤولية  استش��عارُ 
بالتعاطي مع قضاي��ا الدولة الكبرى. 
ويأت��ي تنظي��م ه��ذا املؤمت��ر الهادف 
للخروج مبيث��اق إعاٍم وطنٍي للتعايش 
مبس��ؤولية  اإلع��ام  ل��زج  الس��لمي 
إش��اعة التعايش وحتقيق االس��تقرار 

املنشود."
من جانبه ش��ّدد نائ��ب املمثل اخلاص 
لأمن العام ل��أمم املتحدة في العراق 
للشؤون السياسية جورجي بوستن 
على الدور الذي ميكن لوس��ائل اإلعام 
أن تؤديه في املصاحلة الوطنية والتأثير 

في الرأي العام.
وق��ال: "أنتم جتتمعون هنا على ميثاٍق 
من ش��أنه تأس��يُس إعاٍم يقوم على 

التعايش الس��لمي والتآخي، واحترام 
التن��وع واالخت��اف، واحت��رام هوي��ة 
اآلخر، ونب��ذ أفكار التميي��ز والتفريق 
الع��رق  أس��اس  عل��ى  والتباغ��ض 

والطائفة واجلنس".
وأضاف بوستن إن هذا امليثاق ال يعني 
اإلخال باملهمة الصحفية اإلعامية 
الت��ي من ش��أنها نقُل احلقيق��ة، وأن 
األمم املتح��دة تش��اطُر توجه احلكومة 
ف��ي برنامجه��ا للمصاحل��ة الوطنية 
واجملتمعية، وتتفُق معها في إشراكها 
للصحفين ومؤسسات صناعة الرأي 
الع��ام، إلدارة برنامج كه��ذا، وكلٌّ من 
موقع��ه وتخصص��ه، ف��ي بن��اء وعٍي 
مجتمع��ٍي بالوحدة والوئ��ام، وتنمية 

الرغبات الشعبية في ذلك.
وبعد امل��داوالت، اعتمد ممثلو وس��ائل 
الوطن��ي  اإلع��ام  "ميث��اق  اإلع��ام 
للتعاي��ش الس��لمي". وم��ن أب��رز ما 
تضمن��ه امليث��اق االلت��زام بالقوان��ن 
الساس��ة  محاب��اة  وع��دُم  املرعي��ة 
وأصح��اب املصال��ح اخلاص��ة واحترام 

ف��ي احلص��ول عل��ى  ح��ق اجلمه��ور 
املعلوم��ات وع��دم التميي��ز بجمي��ع 
أشكاله وصيغه واحترام حرية الفكر 
التواصل  وتعزي��ز  والتعبير  واملعتق��د 
ب��ن املؤسس��ة اإلعامي��ة واجلمهور. 
كما يدعو امليثاق إل��ى االلتزام بتحري 
احلقيقة ونقل الوقائع بصدٍق والتقيد 
بالنزاه��ة املهني��ة والعم��ل مبوج��ب 
مصلح��ة اجلمه��ور وتغليبه��ا عل��ى 
أو  اإلعامي��ة  املؤسس��ة  مصلح��ة 

املصلحة الشخصية لإلعامي.
ويع��ّززُ امليث��اق، في جملة أم��ورٍ، قيَم 
التس��امح وقب��ول اآلخ��ر، ويدعو إلى 
االمتن��اع عن نش��ر أّي��ة م��ادٍة تدعم 
التط��رف أو تش��ّجُع عل��ى اجلرمي��ة أو 
العنف أو خطاب الكراهية، أو تسهُم 
أو  الطائف��ي  أو  الدين��ي  بالتحري��ض 
اإلثني أو املناطقي. وينّص امليثاق أيضاً 
عل��ى أن يتجن��ب اإلعامي��ون القدح 
والذم والتضليل اإلعامي، وأن ينشروا 
قيم الس��لم الوطن��ي والعامل��ي وأن 
يس��هموا في خلق مناخات التسوية 

السياسية واملصاحلة الشاملة. 
ومبوجب ه��ذا امليثاق، يلتزم اإلعاميون 
ف��ي  والوض��وح  الدق��ة  بتوخ��ي 
املصطلح��ات والتعابير املس��تخدمة 
املصطلحات  استخدام  واالمتناع عن 
الدالة على الهويات الدينية والقومية 
التغطي��ة  واملذهبي��ة واإلثني��ة ف��ي 
اخلصوصي��ة  واحت��رام  الصحفي��ة، 
الفردية وعدم إحلاق الضرر بالس��معة 
وع��دم اإلفصاح عن هوي��ات املواطنن 
خافاُ لرغبته��م. كذلك، يدعو امليثاُق 
اإلعامي��ن إل��ى االمتن��اع عن نش��ر 
الصور ومقاطع الفيديو التي تس��يء 
إلى حرمة وكرامة الضحايا أو التي قد 
تسبب خطراً على الضحايا، كضحايا 
العنف اجلنس��ي ف��ي أثن��اء النزاعات 

املسلحة.
وكان مؤمت��ر ميث��اق االع��ام الوطني 
للتعايش السلمي اتفق على10 نقاط 
م��ع التأكيد على االلتزام بها من قبل 
االعامية  واملؤسس��ات  الصحفي��ن 
كاف��ة “. وكان مؤمت��ر ميث��اق االع��ام 

الوطن��ي للتعاي��ش الس��لمي عق��د 
صباح امس برعاي��ة االمم املتحدة حتت 
ش��عار “اإلعام يعّزز التعايش ويرّسخ 

املصاحلة .
واول��ى النق��اط هي ان ميث��اق االعام 
الوطن��ي للتعاي��ش الس��لمي ، ه��ي 
مجموع��ة مب��ادئ يتم االلت��زام بها ، 
االعامي  بالعم��ل  واالس��تناد عليها 
لضبط مس��اراته وبوصلته ، وتشكل 
قاعدة شرف ملمارسة املهنة ، ويشمل 
هذا امليثاق جميع العاملن في احلقل 
ومؤسس��ات  اف��راد  م��ن  االعام��ي 
وجمعي��ات ون��واد او اي ش��كل م��ن 
اش��كال التعبي��ر عن الرأي بوس��ائل 

النشر كافة .
كم��ا ان عل��ى الصحف��ي واالعامي 
اي يحرص عل��ى على القي��ام بعمله 
بطريقة اخاقي��ة ومهنية ومخلصة 
للصدقية والنزاهة وان مييز ما ينشره 
كم��ادة اعامي��ة ب��ن اخلب��ر وافكاره 
الش��خصية منعا لالتباس واحتراما 
للملق��ي ، ويس��تند هذا امليث��اق الى 

املب��ادئ االخاقي��ة العام املق��ررة في 
املواثيق والعه��ود االقليمية والعاملية  
واملصداقية  والصح��ة  الدق��ة  وه��ي 
والنزاهة  واملوضوعي��ة  املعلوم��ة  في 
وااللتزام باالستقالية ونقل احلقيقة 
وحري��ة التعبي��ر ويس��تند ايض��ا الى 

املصالح الوطنية العراقية “.
ودع��ا املؤمت��ر االعامين ومؤسس��ات 
االعام املشمولة بهذا امليثاق االلتزام 
املرعي��ة وع��دم محاب��ات  بالقوان��ن 
الساس��ة واصح��اب املصالح اخلاصة 
واحت��رام خصوصي��ة اجلمه��ور وعدم 
التمييز بينهم وف��ق الدين والطائفة 
واملذه��ب والع��رق والثقاف��ة واللون ، 
واحترام حرية الفكر واملعتقد والتعبير 
، وااللت��زام بتحري احلقيقة والس��عي 
ورائها ونقل الوقائع بصدق وأمانة من 
دون جتاه��ل او ازدراء والتقي��د بالنزاهة 
املهني��ة والعم��ل مبوج��ب مصلح��ة 
اجلمه��ور وتغليبها على املؤسس��ات 
االعامي��ة او املصلح��ة الش��خصية 

لاعامي .

سيسهم "خلق 
شراكةٍ مع 
اإلعالم في ترشيد 
الواقع السياسي 
والمجتمعي صوب 
المصالحة الشاملة 
والتسوية العادلة 
القادرة على إحالل 
السالم المستدام 

مؤمتر سابق للتعايش السلمي في العراق

بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( 

ممثلو وسائل اإلعالم يتبنون
ميثاق اإلعالم الوطني للتعايش السلمي
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ضمن جهد الوزارة الوطني لزيادة اإلنتاج من المشتقات

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيب��ي ع��ن اع��ادة تش��غيل 
مصف��ى حديث��ة بطاق��ة ) 10 ( 
االف برميل ضم��ن جهد الوزارة 
م��ن  االنت��اج  لزي��ادة  الوطن��ي 

املشتقات النفطية .
وقال اللعيبي في مؤمتر صحفي 
ان  ال��وزارة   مق��ر  ف��ي  عق��ده 
العامل��ن في ش��ركة مصافي 
اع��ادة  م��ن  متكن��وا  الش��مال 
تش��غيل املصف��ى املتوقف عن 
العمل بس��بب االحداث االمنية 
ف��ي محافظ��ة االنب��ار من اجل 
انت��اج  ف��ي  النق��ص  تعوي��ض 
بس��بب  النفطي��ة  املش��تقات 
مصف��ى  ف��ي  العم��ل  توق��ف 
بيجي بس��بب تخريبه من قبل 

العصابات االرهابية .
واش��ار وزير النفط الى ان اعادة 
املصفى مبثاب��ة حجر  تش��غيل 
اس��اس في عملية اع��ادة اعمار 
املناط��ق احمل��ررة م��ن العصابات 
وق��د   ، »داع��ش«  االرهابي��ة 
اثم��رت جه��ود  اعادة تش��غيل 
املصفى الى توفير الوقود حملطة 
كهرباء حديث��ة وتقدمي اخلدمات 
املطلوبة لسكان املنطقة برغم 
الصعوب��ات الت��ي تواج��ه عمل 
الف��رق املعنية باعادة تش��غيل 
وتأهيل بعض املنشآت النفطية 

في املناطق التي حررت أخيرا.
واض��اف الوزير ان مالكات الوزارة 
ف��ي ش��ركة مصافي الش��مال 
والش��ركات االخرى تعمل حاليا 
الليل  تواص��ل  بجه��ود كبي��رة 
بالنهار العادة تش��غيل مصافي  
الصينية والكسك ووحدة صالح 
الدي��ن /1 في  مصف��ى بيجي ، 
حي��ث يق��وم اجلهد الهندس��ي 
في الوزارة باعمال اعادة تأهيلها 

خ��الل  العم��ل  ال��ى  العادته��ا 
فت��رة وجيرة واس��تئناف االنتاج 
فيه��ا لتجهي��ز وتوفي��ر الوقود 

للمواطنن  .
ولف��ت الوزي��ر جب��ار اللعيب��ي 
ال��ى ان ال��وزارة وضعت خططا 
اس��تراتيجية لزي��ادة االنتاج من 
املش��تقات النفطي��ة والتقليل 
من نسبة استيرادها ، من خالل 
طرح مشاريع استثمارية النشاء 
خمس��ة مصاف��ي ف��ي وس��ط 

وجنوب وشمال البالد.
وتاب��ع الوزير اللعيب��ي ان الوزارة 
كان��ت قد بدأت بتأهي��ل واعمار 

حقل القيارة وتش��غيل مصفى 
القي��ارة لتأمن حاج��ة املناطق 
املنتج��ات  م��ن  ب��ه   احمليط��ة 
الطاق��ة   وزي��ادة   ، النفطي��ة 
النتاجية وش��ملت اع��ادة اعمار 
حقل القي��ارة  تأهي��ل عدد من 
االب��ار املتضررة وتس��عى الوزارة 
العادة اعمار جميع االبار االخرى 
النفطي��ة وتوفي��ر الوقود حملطة 
كهرب��اء القي��ارة ، مش��يرا الى 
ان جه��ود الوزارة مس��تمرة في 
اع��ادة اعم��ار محط��ات تعبئة 
الوق��ود احلكومية في محافظة 
نين��وى واملناط��ق احمل��ررة ومنها 

م��دن  تلعفر واحلويج��ة وتلبية 
والعائالت  املواطن��ن  احتياجات 

ومخيمات النازحن .
النف��ط  انت��اج  وفيم��ا يخ��ص 
اخلام اكد وزي��ر النفط ان الوزارة 
حقق��ت قفزات مهمة في انتاج 
النفط اخلام فضال عن االستثمار 
االمثل للغاز وبنسبة عالية جدا 
مما كان عليه ، مضيفا اننا نعمل 
على ابرام اتفاقات مع ش��ركات 
عاملي��ة الس��تثمار الغ��از وم��ن 
املؤمل ان يتوقف العراق عن حرق 
الغاز في منتصف عام 2021 مبا 
يحقق م��ردودات مالي��ة تعظم 

اخلزين��ة االحتادي��ة بأكث��ر من 6 
مليارات دوالر س��نويا فضال عن 
للمناطق  والصحي  البيئي  االثر 

احمليطة باحلقول النفطية.
ان   اللعيب��ي  الوزي��ر  واض��اف 
النقل  العراقية خلدمات  الشركة 
باش��رت  النفطي��ة   والتج��ارة 
بتجهي��ز اول ناقلة نف��ط عاملية 
بالوق��ود التش��غيلي )بنكر( بعد 
نصب منظومة جتهيز جديدة في 
الناقالت  لتجهيز  االقليمية  املياه 
بالوق��ود ، وه��و يعد اجن��ازا كبيرا 
يأت��ي بع��د توق��ف دام 30 عاما ، 
الفت��ا ال��ى ان الش��ركة العراقية  

خلدمات النقل والتجارة النفطية 
اصبحت الي��وم هي اجملهز الرئيس 
للوقود التشغيلي )البنكر( جلميع 
البواخ��ر وناق��الت النف��ط والغاز 

التي تؤوم املواني العراقية.
وعن عالقة الع��راق باملنتجن من 
منظمة اوبك وخارجها ، أكد وزير 
النفط على الت��زام العراق باتفاق 
خفض االنتاج ومع وحدة منظمة 
اوبك في مواجهة حتديات السوق 
النفطية واالج��راءات املتخذة من 
قبله��ا إلع��ادة التوازن لالس��واق 
أس��عار  يدع��م  ومب��ا  العاملي��ة 

النف�ط. 

وزير النفط يعلن إعادة تشغيل مصفى حديثة بعد تأهيله من الدمار 

 أثمرت جهود  
إعادة تشغيل 

المصفى الى توفير 
الوقود لمحطة 
كهرباء حديثة 

وتقديم الخدمات 
المطلوبة لسكان 

المنطقة برغم 
الصعوبات التي 

تواجه عمل الفرق 
المعنية

وزير النفط جبار علي اللعيبي

أمانة بغداد تدعو 
المواطنين لاللتزام 

بتعليمات منح إجازات البناء 

انطالق أكبر حملة 
تطوعية لمكافحة 
القوارض في العراق

الموارد المائية 
تباشر بتأهيل سد 

حمرين وسدة العمارة 

بغداد - الصباح الجديد:
دعت امانة بغ��داد املواطنن الى االلتزام بالقوانن 
البلدي��ة اخلاص��ة مبن��ح إج��ازات  البن��اء وضرورة 
استحصال املوافقات االصولية قبل البدء بعملية 

البناء .
وذك��رت مديري��ة العام��ة للعالقات واالع��الم أن« 
امانة بغداد وجهت املواطنن بضرورة استحصال 
املوافق��ات االصولية للحصول على اج��ازة البناء 

قبل البدء بعملية البناء ».
واضافت مديرية العالقات واالعالم أن« امانة بغداد 
حريصة كل احلرص على جتنيب املواطنن املساءلة 
القانونية وجلوئه��ا الى تهدمي البناء اس��تناداَ الى 
قانون رقم )13( لسنة 2001 وقانون ادارة البلديات 

املرقم 165 لسنة 1944 املعدل .
وأش��ارت املديري��ة ال��ى أن الدوائر البلدي��ة كافة 
عل��ى اس��تعداد كامل إلجن��از اج��ازات البناء على 
وفق القوانن وبتس��هيالت من قب��ل امينة بغداد 

واملسؤولن حفاظاً على جمالية العاصمة ».

إعالم الكرخ 
اعلن مدير عام دائ��رة صحة بغداد الكرخ الدكتور 
جاس��ب لطيف احلجامي ع��ن انطالق اكبر حملة 
تطوعية في العراق ملكافحة القوارض في املناطق 

التابعة للرقعة اجلغرافية لصحة الكرخ .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الدائرة خ��الل قيادت��ه الكبر 
حمل��ة ملكافحة الق��وارض والتي اش��ار فيها الى 
انها كانت االولى من نوعها على مس��توى العراق 
وبنحو تطوعي مبشاركة اكثر من 65 فريقا صحيا 
واكثر من 100 عجلة ساندة لهذه الفرق ملكافحة 
الق��وارض في املناطق التابع��ة للرقعة اجلغرافية 

للدائرة والتي ستستمر ملدة 10 ايام متواصلة .
واض��اف مدير ع��ام دائرة صحة بغ��داد / الكرخ ان 
ه��ذه احلملة هي جزء من حم��الت تطوعية كبرى 
تش��هدها الدائرة في ايام العطل واملناسبات بن 
احلن واحلن االخر لتقدمي افضل اخلدمات الصحية 

للمواطن البغدادي في جانب الكرخ .
كما ش��ارك في ه��ذه احلملة مع��اون املدير العام 
للش��ؤون االدارية ومدراء اقسام في الدائرة ومدراء 
قطاعات الرعاية الصحية االولية في جانب الكرخ 
كافة وع��دد من موظفي الدائ��رة خدمة للصالح 

العام .

متابعة الصباح الجديد:
باش��رت الهيئة العامة للسدود واخلزانات بأعمال 
صيانة وتأهيل ألجزاء من س��دتي العمارة وحمرين 
بهدف الس��يطرة على االطالقات املائية ، وتضمن 
العم��ل إع��ادة تأهيل مولد املس��يل املائي لس��د 
حمري��ن بع��د تعرضه ال��ى اعم��ال ارهابية ورصد 

التصاريف ملنظومة سد العمارة 
م��ن جان��ب آخر تواص��ل الهيئة تنفي��ذ ناظم ابو 
صخير في محافظة النجف االش��رف واملتضمن 
تنفيذ ناظم ونصب سبع بوابات وهويس املالحية 
ونواظم صدر القناة   كما شرعت مديرية مشروع 
ماء البصرة بحملة لتنظيف املشروع من نبات زهرة 
النيل والش��نبالن بهدف ايص��ال املياه للمواطنن 
وبكميات كافية ، وتضمن العمل تنظيف احواض 
اخلزن من نبات الشنبالن وحتقيق رقم قباسي خلزن 
املي��اه اضاف��ة الى تنظي��ف ناظم صدر املش��روع 

وحوض املضخات من نبات الشنبالن.
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بغداد - زينب الحسني: 

مع بدء العام الدراسي اجلديد نظمت 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
اليتامى مبناس��بة  احتفاال ألطف��ال 
العام الدراس��ي اجلدي��د دعما منها 
لهذه الش��ريحة ، في ح��ن طالبت 
ال��وزارة جلنة التربي��ة النيابية بتبني 
موض��وع اع��داد مناه��ج تعليمي��ة 
للص��م والبك��م م��ن خ��الل دوره��ا 
الرقابي على وزارة التربية بعد التلكؤ 

الذي شهدته الوزارة.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان االحتفالية اقيمت 
بحض��ور مديرة ع��ام الدائ��رة عطور 
توزي��ع حقائب  املوس��وي، وتضمنت 
ومستلزمات مدرس��ية بن 200 من 
ابناء االرامل املسجالت ضمن قاعدة 
بيانات الوزارة لتش��جيعهم وحثهم 
عل��ى االس��تمرار بالدراس��ة لكي ال 
تتكرر معان��اة االمهات الالتي حرمن 
م��ن التعلي��م االم��ر الذي اث��ر على 

ظروفهن احلالية.
املس��تلزمات  ان  منع��م  واض��اف 
الدراس��ية مت التب��رع به��ا م��ن قبل 
ميس��وري احلال، مش��يراً الى ان هذه 

املب��ادرة تأتي ضمن إطار املس��ؤولية 
ال��وزارة  تنتهجها  الت��ي  اجملتمعي��ة 
لتعزي��ز التواص��ل مع فئ��ات اجملتمع 

ودعم الفئات احملرومة. 
ال��ى ذلك ب��ن املتحدث باس��م وزارة 
العمل: ان عدد املس��تفيدين في دور 
الدولة لأليتام بلغ )452( مس��تفيداً، 
منهم )159( مس��تفيداً ف��ي بغداد 
وفي بقية احملافظات )293( مستفيداً، 
موضًحا أن اع��داد الدور االيوائية في 

بغداد واحملافظات يبلغ )22( دارا.
وتاب��ع منع��م ان وزارت��ه تعمل على 
رعاية االيتام من اجلنس��ن من خالل 
اس��تيعابهم في دور الدول��ة ابتداء 
من الوالدة وحت��ى اكمالهم الثامنة 
عش��رة، مش��يراً الى انه يجوز متديد 
رعاية النس��اء املس��تفيدات في دور 
الدول��ة حل��ن حصولهن عل��ى مأوى 
مناسب او زواجهن او ايجادهن فرصة 
عمل وفقاً ملا جاء في قانون رقم )28( 
لس��نة 2013، فضاًل عن العمل على 
توفير أجواء سليمة لهم للتعويض 
ع��ن الرعاية واحلن��ان العائل��ي الذي 
افتق��دوه وتق��دمي خدم��ات الرعاي��ة 
الالحقة للمس��تفيدين الذين يحن 

موعد مغادرتهم للدار االيوائية.
تواص��ل  اللجن��ة  ان،  ال��ى  واش��ار 

اجتماعاتها خالل العام احلالي لبحث 
ومناقش��ة الضواب��ط والتعليم��ات 
واقتراح تعديلها مبا يسهم في رعاية 
االيتام من خالل فتح منظمات اجملتمع 
املدن��ي لل��دور االيوائية مبا ينس��جم 
الدولة احلالي��ة واخلطط  وتوجه��ات 

املوضوعة للمرحلة املقبلة.

وب��ن منعم ان ال��وزارة حت��رص على 
توفير اجواء طبيعية قدر املس��تطاع 
الى املس��تفيدين وذل��ك بتهيئة كل 
ان  اذ  واحتياجاته��م،  متطلباته��م 
الطالب وفي جمي��ع املراحل بحاجة 
الى متابع��ة من قبل ذوي��ه وتدريس 
للم��واد الدراس��ية ال مت��ام الواجبات 

املنزلي��ة، ل��ذا فان املالك التدريس��ي 
ف��ي تلك ال��دور يقوم بتل��ك املهمة 
وق��د حقق��ت الدائرة جناح��اً وتقدماً 
ملحوظ��ا في ه��ذا اجملال نت��ج عنه 
التحاق الكثير من املس��تفيدين الى 
بعد حصولهم  العراقي��ة  اجلامعات 

على معدالت جيدة.

من جان��ب آخر طالب��ت وزارة العمل 
جلن��ة التربية النيابية بتبني موضوع 
للص��م  تعليمي��ة  مناه��ج  اع��داد 
والبك��م م��ن خ��الل دوره��ا الرقابي 
على وزارة التربية بع��د التلكؤ الذي 

شهدته الوزارة. 
وقال��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة رعاية ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة دكت��ورة عبير 
اجللبي ، في أثناء استقبالها رئيسة 
جلنة التربية النيابية الدكتورة سعاد 
الوائلي ان الدائرة كان لديها تنسيق 
من��ذ أكثر من اربعة اع��وام مع وزارة 
التربي��ة لوضع آلية تهدف الى اعداد 
مناه��ج لذوي االحتياج��ات اخلاصة ، 
إال ان الروت��ن الذي اتبعته الوزارة ادى 
الى ش��به التس��ويف في اعداد تلك 

املناهج.
واوضح��ت ان وزارة التربي��ة أبلغتن��ا 
العام��ة  املديري��ة  وجه��ت  بأنه��ا 
جلن��ة  بتش��كيل  الع��ام  للتعلي��م 
ملتابعة امل��دارس اخلاصة بتالميذ ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومناقش��ة واقع 
الدراس��ية لهذه الشريحة،  املناهج 
به��دف العمل على حتدي��ث مناهج 
ه��ؤالء التالمي��ذ من اج��ل النهوض 
بواقعهم التعليمي مع اتباع طرائق 
تدريسية متنوعة في تدريسهم من 

قبل املعلمن اخملتصن.
س��بق  دائرته��ا  ان  اجللب��ي  وبين��ت 
وان ش��كلت جلن��ة بالتنس��يق م��ع 
وزارة التربي��ة ملتابع��ة اجلانب الفني 
والقانون��ي لعملي��ة اع��داد وتنقيح 
املناه��ج الدراس��ية اخلاص��ة ب��ذوي 
والس��يما   ، اخلاص��ة  االحتياج��ات 
فئة الصم والبك��م من خالل حذف 
وتش��ذيب بعض املواد واحلصول على 
مناهج تتناسب مع القدرات البدنية 
والعوق الذي يعانونه بهدف منحهم 
ش��هادة الدراس��ة االبتدائية ، إذ متت 
االس��تعانة بتجارب الدول املتقدمة 
واملناه��ج املتبعة لديها بهذا الصدد 
ونقله��ا ال��ى الب��الد ، منوه��ة ال��ى 
ان��ه ج��رت به��ذا الصدد مناقش��ة 
املعوقات التي تعترض عملية الصم 
والبكم ممثل��ة بصعوبة تلقي مادتي 
االجتماعيات واالس��المية للحصول 

على شهادة االبتدائية. 
م��ن جانبه��ا وع��دت رئيس��ة جلن��ة 
النيابي��ة الدكتورة س��عاد  التربي��ة 
املوض��وع  ه��ذا  بتبن��ي  الوائل��ي 
بالتنس��يق م��ع وزارة التربية وبحث 
اس��باب التلكؤ، وذلك ملا يحمل هذا 
املوض��وع من جانب انس��اني وواجب 

اخالقي وشرعي ووطني. 

تقرير

وزارة العمل تشارك اليتامى فرحتهم بالعام الدراسي الجديد
طالبت بإعداد مناهج تعليمية للصم والبكم

وزارة العمل تشارك اليتامى فرحتهم

إعالم المحافظة 
بتوجي��ه محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال ط��الل 
،أطلق��ت الس��لطة احمللي��ة حملة 
واسعة لرفع التجاوزات عن االرصفة 
والش��وارع العامة واالسواق بهدف 
اظه��ار معال��م املدين��ة باملظه��ر 
احلض��اري والالئق وللحد من احلاالت 

التي تشوه املدن وتخلق الفوضى .
وج��رت احلملة في مدين��ة الكوت ، 
حتت شعار "افتح الرصيف خل ابني 
وابنك مير" ، ومبش��اركة النائب االول 
والنائ��ب الثاني للمحافظ ومعاونه 
لش��ؤون اخلدم��ات ومستش��اريه ، 
وم��دراء وممثلي العديد م��ن الدوائر 

وجمع��ا  الرس��مية  واملؤسس��ات 
كبي��را من املوظف��ن ،حيث مت رصد 
والتجاوزات  اخملالف��ات  العديد م��ن 

برف��ع جتاوزاتهم  املتجاوزين  وإن��ذار 
خ��الل م��دة يومن وبخالفه��ا تتبع 

االجراءات القانونية بحقهم.

إعالم الصناعة 
أعلنت الش��ركة العامة للصناعات 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  التعديني��ة 
الصناع��ة واملع��ادن عن مش��اريعها 
املس��تقبلية  في مجال االستخراج 
املعدني والتي هي حاليا قيد الدراسة 
والتدقي��ق والتي تس��عى من خاللها 
الى اس��تغالل اخلامات واملواد االولية 
املتوفرة في مناطق العراق اخملتلفة  .

وقال مدير قسم االستخراج املعدني 
يوس��ف خل��ف صغي��ر ف��ي تصريح 
ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة في 
الوزارة ان الشركة تسعى الى تنفيذ 
ما يقرب من 10 مشاريع مستقبلية 
جديدة استراتيجية ومهمة ستقوم 

من خاللها بأس��تغالل اخلامات واملواد 
االولية املتوف��رة في مناطق مختلفة 
م��ن العراق وخاص��ة املناطق الغربية 
، منه��ا مش��اريع النتاج الس��ليكون 
عال��ي النق��اوة  اعتم��ادا عل��ى رمل 
الس��يليكا املوج��ود ف��ي الصح��راء 
الغربي��ة والذي تبلغ نقاوت��ه ) 96( % 
، اذ ته��دف هذه املش��اريع ال��ى انتاج 
الس��يليكون املعدني املستعمل في 
اخلاليا الضوئية والس��ليكون البلوري 
اخلاص باخلاليا الشمسية والسيلكون 
االلكترونيات  البل��ور النت��اج  اح��ادي 
ومواد اخرى مثل سبائك السيليكون 
وس��بيكة  والفيروس��يليكون 

الكالسيوم سليكون وغيرها .

كم��ا وتقوم الش��ركة بأع��داد ملف 
اس��تثماري الع��ادة تأهي��ل مش��روع 
تنش��يط البنتوناي��ت ف��ي منطق��ة 
الكرمة بس��بب تعرضه ال��ى الدمار 
على يد عصابات تنظيم داعش والذي 
تبلغ طاقته احلالية 75 الف طن حاليا 
علما بأن ش��ركات النفط املستفيدة  
منه حتتاج الى اكثر من هذه النسبة 
فض��ال ع��ن مش��اريع اخ��رى منه��ا 
مشروع املغنيس��يا اعتمادا على املاء 
املر ف��ي محافظة البصرة ومش��روع 
الكل��ور والص��ودا الكاوية ومش��روع 
كاربونات الصوديوم ومشروع كبريتات 
الصودي��وم ومش��روع االلومين��ا من 

الكاؤولن االبيض .

انطالق حملة واسعة لرفع التجاوزات 
عن األرصفة والشوارع في الكوت 

»التعدينية« تسعى الستغالل المواد 
األولية في مجال االستخراج المعدني 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد عن قرب اجناز اعمال 
تنفيذ مش��روع خط القدس التكميلي 
الصح��ي  الص��رف  مي��اه  لتصري��ف 

واالمط��ار بطريقة احلفر اخملفي بطول 3 
كيلو مترات خلدمة منطقتي الش��عب 
ومدينة الصدر . وذكرت مديرية العالقات 
واالعالم ان " أمينة بغداد الدكتورة ذكرى 

علوش اطلعت على نس��ب االجناز التي 
حققته��ا دائرة مجاري بغ��داد بالتعاون 
مع اح��دى الش��ركات املتخصصة في 
تنفيذ املرحلة الثانية من مش��روع خط 

الق��دس للمقط��ع املمتد من س��احة 
)83( ال��ى تقاطع ن��ادي النفط الرياضي 
ضمن قاطع بلدية الشعب التي بلغت 
أكثر من )%90( ". واضافت ان" املالكات 

أعمال  والفني��ة أكمل��ت  الهندس��ية 
متدي��د )2600( متر من أصل )3000( متر 
بقطر )2000( ملم بطريقة احلفر اخملفي 
باس��تعمال ماكن��ات متخصصة ومن 

املتوقع افتتاح املشروع ودخوله اخلدمة 
خالل الش��هرين املقبلن قبل موس��م 
االمطار خلدمة مناطق قاطعي بلديتي 

الصدر الثانية والشعب ".

إنجاز أعمال خط القدس التكميلي لتصريف مياه األمطار 
بطول 3 كم وبطريقة الحفر المخفي 



إعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محمود عبد الرض��ا طالل، وبحضور 
عضو مجلس احملافظة األس��تاذ عبد 
اإلل��ه الش��مري؛ لالطالع عل��ى واقع 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ووجه مال طالل دائرة صحة احملافظة 
بتأمني االحتياجات املطلوبة للردهة،، 
اإلنعاش؛  رده��ة  احتياجات  وكذل��ك 
لوج��ود زخم م��ن املرض��ى الراقدين، 
يقابل��ه نق��ص ف��ي بع��ض األدوي��ة 
والعالجات وبقية املتطلبات األخرى. 

بغداد - الصباح الجديد:
حس��ني  عل��ي  الدكت��ور  اعل��ن 
دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  التميم��ي 
التخطي��ط وتنمية املوارد عن فتح 
باب التقدمي للدراسات االولية على 
) قناة املتميزين ( لهذا العام 2017 
الصح��ة  وزارة  ملنتس��بي   2018  –
واخلاص بخريج��ي املعاهد الطبية 
والصحي��ة الراغبني باحلصول على 
وكذل��ك  البكالوري��وس  ش��هادة 
الراغب��ني باكم��ال دراس��تهم في 
معاه��د هيئ��ة التعلي��م التقني 

/ قس��م التمري��ض م��ن خريج��ي 
وخريج��ي  التمري��ض  اعدادي��ة 
 ( بفروعه��ا  االعدادي��ة  الدراس��ة 
العلم��ي ، االدبي ، املهني ( الكمال 
دراس��تهم ف��ي معاه��د التعليم 

التقني .
واش��ار املدي��ر العام ال��ى حصول 
موافق��ة الوزيرة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني على فت��ح التقدمي 
قن��اة  عل��ى  االولي��ة  للدراس��ات 
املتميزين لهذا العام لالسهام في 
قابلية وكفاءة منتس��بينا  تطوير 

في ش��تى االختصاصات الصحية 
والتمريضية وايضا لس��د النقص 
احلاصل لبع��ض االختصاصات في  

املؤسسات الصحية .
واضاف املدير العام ان من ش��روط 
يك��ون  ان  للدراس��ة  التق��دمي 
للمتق��دم خدمة فعلية التقل عن 
سنتني لغاية 2017/10/1 وان يكون 
معدل��ه اليقل عن %65 بالنس��بة 
 ( االعدادي��ة  الدراس��ة  خلريج��ي 
العلم��ي - االدبي- املهني ( للقبول 

في املعاهد التقنية.
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البصرة - سعدي علي السند:

ناقش��ت كلي��ة التربي��ة للعلوم 
الصرفة في جامعة البصرة عددا 
م��ن الدراس��ات العلمية لباحثني 

فيها تناولت موضوعات مهمة.
»الصباح اجلديد« تابعت عددا من 
ه��ذه الدراس��ات ، ومنها دراس��ة 
للجراثي��م املنتجة ألن��زمي الاليبيز 
املعزولة من الترب امللوثة بالزيوت 
والت��ي قالت عنه��ا الباحثة هناء 

جعفر جبار : 
تضمنت الدراسة احلالية التحري 
والع��زل ألن��واع البكتيريا املنتجة 
ألنزمي الاليبيز من مصادر شتى من 

الترب امللوثة بالدهون )الزيوت(.
وأظهرت نتائج التحري عن فعالية 
 Rhodamine-B( الاليبير في وس��ط
plate( احلاوي على زيت الزيتون1% 

س��الالت  ثمان��ي  وتش��خيص   ،
بكتيرية على أنها سالالت منتجة 
إلنزمي الاليبيز م��ن خالل فحصها 
حتت األش��عة فوق البنفس��جية 
UV. light عند nm 350 و بعد فترة 

حضن 48 س��اعة عن��د 37 درجة 
مئوية. 

وأش��ارت نتائج الغربل��ة الثانوية 
 )tween80- agaR  ( عل��ى وس��ط 
الثماني  البكتيرية  السالالت  متيز 
مبناطق واضح��ة بيضاء ناجتة من 
ترسب ملح احلامض على الوسط 
وتراوح��ت أقطاره��ا بني  الزرع��ي 

)-28.6 29.1(ملم . 
الوراثي  التش��خيص  واس��تعمل 
اجلزيئ��ي لتش��خيص الس��الالت 
املنتجة إلنزمي الاليبيز بعد عملية 
الغربل��ة األولي��ة والثانوي��ة ، ومت 
 16SR  ( مقارن��ة تتابع��ات أجل��ني 
Rna( الت��ي مت اس��تخالصها من 
املادة الوراثية للسالالت البكتيرية 
الثمان��ي ذات الفعالي��ة العالي��ة 
إلن��زمي الاليبيز م��ع تتابع أجلني في 
 ) DATA BASE( قاع��دة البيان��ات
 ،)BLAST Soft waRe( باس��تعمال
أظه��رت النتائ��ج بأن الس��الالت 
الثمان��ي املعزولة خالل الدراس��ة 
احلالي��ة بانها تنتم��ي إلى أجناس 

وسالالت .
أن اختالف اإلنتاجية إلنزمي الاليبيز 
للس��الالت البكتيري��ة الثماني��ة 
الدراس��ة احلالية  املعزولة خ��الل 

ميكن أن تزودنا بأداة مفيدة النتقاء 
أفضل عزل��ة أو س��اللة بكتيرية 
لإلغراض  الاليبي��ز  إلن��زمي  منتجة 
التجارية و لتحقي��ق هذا الغرض 
التالية  االختب��ارات  اس��تخدمت 
اختبار االنتش��ار عبر وسط االكار 
)well agaR diffUSion aSSay (إلنزمي 
الاليبيز اخلام للسالالت البكتيرية 
املتنوعة لتميز فعالية البكتيرية 
املنتجة إلنزمي الاليبيز اخلارج خلوي 
وقياس فعالية الاليبيز املنتج من 
الس��الالت البكتيرية على وسط 
وأظه��رت   .)Rhodamine-B plate(
الس��الالت  أن  االختب��ار  نتائ��ج 
احلالية  الدراس��ة  املعزولة خ��الل 
متيزت مبقدرتها العالية على أنتاج 

إنزمي الاليبيز اخلارج .

التأثير على املعايير احلياتية 
والكيموحيوية في السرطان 

النهري 

الت��ي  الثاني��ة  الدراس��ة  ام��ا 
فكان��ت  الكلي��ة  ناقش��تها 
بعن��وان : تأثير العناص��ر الثقيلة 
االروماتي��ة  والهيدروكاربون��ات 
الكلي��ة عل��ى املعايي��ر احلياتي��ة 
الس��رطان  ف��ي  والكيموحيوي��ة 

النهري في شط العرب 
للباحث��ة انع��ام مه��دي غضبان 
الت��ي قال��ت ، ته��دف الدراس��ة 
ال��ى الكش��ف ع��ن مس��تويات 
التل��وث ف��ي مي��اه ش��ط العرب 
واملركب��ات  الثقيل��ة  بالعناص��ر 
تركيز  وقي��اس  الهيدروكاربوني��ة 
هذه امللوثات في املياه والرواس��ب 
النه��ري.  الس��رطان  وأنس��جة 
العناصر  امللوث��ات  تأثير  ودراس��ة 
والهيدروكاربون��ات  الثقيل��ة 
االروماتي��ة الكلي��ة عل��ى كثافة 

السرطان النهري وتوزيعه .
وقياس مس��تويات بعض املعايير 
الكيموحيوية و إنزميات النش��اط 

احلي��وي ف��ي الس��ائل اجلس��مي 
للسرطان النهري ، وكذلك دراسة 
م��دى صالحية اس��تعمال بعض 
املعايير الكيموحيوية كالكلوكوز، 
البروت��ني الكلي والكوليس��ترول 
النش��اط احليوي  إنزمي��ات  وبعض 
مثل )CK,aSt,alt ( كمؤش��رات 
امللوث��ات  وج��ود  عل��ى  حيوي��ة 
امللوث��ات  تأثي��ر  متابع��ة  م��ع   ،
تلك  املتراكم��ة على مس��تويات 
املعايي��ر وأنعكاس��ها على احلالة 
الفس��لجيه واأليضية للسرطان 

النهري .
وبينت الدراس��ة ظهور إختالفات 
معنوية ف��ي قيم تراكيز العناصر 
والهيدروكاربون��ات  الثقيل��ة 
مي��اه  ف��ي  الكلي��ة  األروماتي��ة 
الس��رطان  وجس��م  ورواس��ب 
النه��ري ف��ي محطتي الدراس��ة 
ووجود تغايرات فصلية في كثافة 
الس��رطان النه��ري إذ ترتف��ع في 

الربي��ع والصي��ف وتنخف��ض في 
الشتاء.

ووج��د أن اإلضط��راب ف��ي قي��م 
امللوح��ة كان اش��د تأثي��راً عل��ى 
م��ن  النه��ري  الس��رطان  توزي��ع 
امللوث��ات املدروس��ة ، ومن املمكن 
إس��تعمال املعايير الكيموحيوية 
املدروس��ة  الفس��لجية  واألدل��ة 
تلوث  كمؤش��رات حيوي��ة عل��ى 
بالعناص��ر  النه��ري  الس��رطان 
والهيدروكاربون��ات  الثقيل��ة 
األروماتية الكلية ظهر أن االرتفاع 
ف��ي مس��توى امللوثات ق��د عمل 
عل��ى خف��ض مس��توى املعايي��ر 
الكيموحيوية وس��بب في ارتفاع 

مستوى االنزميات املدروسة.
واش��ارت الدراس��ة ال��ى وج��وب 
التقليل من حدة التلوث في مياه 
و رواس��ب ش��ط العرب بش��كل 
املعنية  الدوائ��ر  ج��دي وإهتم��ام 
به��ذا املوض��وع للمحافظة على 

وتثبي��ت   ، الع��رب  ش��ط  مي��اه 
حصة مدين��ة البصرة من ايرادات 
مي��اه نهر دجلة م��ن قبل اجلهات 
املعني��ة وعدم الس��ماح بالتجاوز 
للمحافظ��ة عل��ى مياه  عليه��ا 
ش��ط العرب كونه مصدراً رئيساً 
لإلس��تعماالت  البصرة  لس��كان 
اليومي��ة وصيد األس��ماك فضالً 
عن إس��تعمال مياه��ه لألغراض 
الزراعية والصناعية وقيام الدوائر 
املعني��ة مبتابع��ة عمل املنش��آت 
الصناعية املش��يدة على ضفاف 
امللوثات املطروحة  األنهار لتقليل 
واالهتمام بإنشاء وحدات معاجلة 
مياه الص��رف الصناع��ي واملدني 
في مدينة البصرة لتقليل نسبة 
واس��ع  برنام��ج  ووض��ع  التل��وث 
للمراقبة البيئية يش��مل كائنات 
حية ومعايير حيوية أخرى تغطي 
ش��ط العرب وقنوات��ه كونه ميثل 

مصدراً مهماً ملياه الشرب والري

ناقشتها كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

دراسات عن أنواع البكتيريا وتلوث السرطان النهري بالعناصر الثقيلة

»اإلعمار« تعيد تأهيل جسر 
وادي العوسج في ديالى

التعليم العالي 
تناقش معالجة حاالت 

الطلبة النازحين
بغداد - الصباح الجديد:

ناقش��ت وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلمي  
معاجلة حاالت الطلبة النازحني من احملافظات التي 

حررتها القوات األمنية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور 
فؤاد قاس��م محمد لدى ترؤس��ه االجتم��اع الذي 
حض��ره الوكي��ل اإلداري لل��وزارة الدكت��ور محمد 
عطية الس��راج ان الوزارة وضع��ت ضمن أولوياتها 
آليات ملعاجلة حاالت الطلبة النازحني من احملافظات 
التي حررتها الق��وات األمنية وأهمية ايجاد احللول 

املناسبة  لهم.
وتناول االجتماع اهم املس��تجدات اخلاصة باملواقع 
الرئيسة جلامعات محافظة نينوى والسبل املتاحة 
العادة اعمارها وكيفية تكييف الطلبة للمباشرة 

بالدوام الرسمي في هذه اجلامعات. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة عن املباش��رة في مشروع اعادة اعمار جسر 
وادي العوس��ج في محافظة ديال��ى بكلفة بلغت 
اكث��ر م��ن ملي��ار دين��ار وبتمويل من ق��رض البنك 

الدولي إلعادة اعمار املناطق احملررة.
وذك��ر املركز االعالمي للوزارة ان املش��روع ينفذ عن 
طري��ق امل��الكات الفنية والهندس��ية في ش��ركة 
املعتص��م العامة واش��راف دائرة الطرق واجلس��ور 
التابعت��ني لل��وزارة ، ومب��دة تنفيذ بلغت 6 اش��هر 
، مبين��ا ان اجلس��ر يعد من اكبر واهم اجلس��ور في 
محافظ��ة ديال��ى اذ يتكون من 14 فض��اًء وبعرض 
12م ، مشيراً الى ان العمل تضمن االعمال الترابية 
وفرش طبقة السبيس ، فضالً عن املباشرة بأعمال 
التحويلة املؤقتة وم��د االنابيب احلديدية لتصريف 

املياه حتت التحويلة.
يذك��ر ان  مش��روع جس��ر وادي العوس��ج هو احد 
مشاريع اجلسور الذي مت توقيعه، ضمن عقد تأهيل 
اربعة مش��اريع للطرق و اجلس��ور ف��ي محافظتي 
)ديال��ى وصالح الدين( ,إلعادة اعم��ار املناطق احملررة 

من تنظيم داعش االرهابي 

دعوة المواطنين 
مراجعة الوكالء لتسّلم 

حصصهم التموينية 
بغداد- إعالم التجارة 

دع��ت وزارة التج��ارة ف��ي بيان لها بث��ه مكتبها 
االعالمي املواطنني ال��ى مراجعة وكالء البطاقة 
التموينية في مناطق س��كناهم لغرض تسلم 
حصصهم التموينية من الس��كر وزيت الطعام 

والرز والطحني .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة لتجارة 
املواد الغذائية املهندس قاس��م حم��ود ان املواد 
التمويني��ة متوف��رة بكميات كبي��رة في مخازن 
ال��وزارة ف��ي بغداد واحملافظ��ات ، مش��يرا الى ان 
السعر الرس��مي حلصة الفرد الواحد هي )500( 

دينار فقط ال غيرها .
ودع��ا املدير العام املواطنني الى االبالغ عن حاالت 
اخل��رق بتعليمات ال��وزارة بأس��تيفاء مبالغ اكثر 
م��ن املقرر وذلك عبر املوق��ع اإللكتروني والفيس 
بوك للوزارة واخلطوط الس��اخنة املعلنة لشؤون 
املواطنني ودائرتي التخطي��ط واملتابعة والرقابة 
التجاري��ة وش��ركات الغ��ذاء ومكت��ب املفت��ش 

العام.

تضمنت الدراسة 
الحالية التحري 
و العزل ألنواع 
البكتيريا المنتجة 
ألنزيم الاليبيز من 
مصادر مختلفة 
من الترب الملوثة 
بالدهون »الزيوت« 

الباحثة هناء جعفر جبار تلقي دراستها عن أنواع البكتيريا

طالل يتفقد ردهة طوارئ مستشفى النعمانية

متابعة الصباح الجديد
بح��ث وزي��ر التج��ارة وكال��ة 
اجلميل��ي  س��لمان  الدكت��ور 
م��ع القائم باعمال الس��فارة 
الكندي��ة ف��ي بغ��داد ان��درو 
الثنائي��ة  العالق��ات  تيري��ز  
وس��بل تطويرها ف��ي اجملاالت 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة 
وامكاني��ة  واالس��تثمارية 
الكندية  الش��ركات  اس��هام 
في عمليات اعادة االعمار في 

املناطق احملررة. 
واك��د اجلميلي خالل اللقاء ان 
اولوي��ات احلكوم��ة خالل  من 
املرحلة املقبل��ة هي عمليات 
اع��ادة االعمار وفق��ا للوثيقة 
الوطني��ة التي اعدته��ا وزارة 
التخطيط للعش��ر س��نوات 
ترك��ز عل��ى  والت��ي  املقبل��ة 

تنمي��ة اقتصادية واجتماعية 
وبنى حتتية ، مبين��اً ان تنفيذ 
خط��ة االعم��ار بحاج��ة إلى 
دعم دول��ي واس��ع فضال عن 
ماتوف��ره احلكوم��ة والقطاع 
اخلاص العراقي م��ن امكانات 

في هذا اجملال،
مش��يرا إلى ان كندا تعد من 
ال��دول احلليف��ة والصديق��ة 
للع��راق والت��ي نع��ول عل��ى 
دعمها لن��ا في مج��ال املنح 
الق��درات  وتطوي��ر  املالي��ة 
البش��رية وتق��دمي اخلبرات في 
واملصاحل��ة  االعم��ار  مج��ال 
اجملتمعي��ة الت��ي تع��د اح��د 
محاور اعادة االعمار ، مشددا 
على ان التح��دي االكبر الذي 
يواجهن��ا بع��د التحري��ر ه��و 
كيفية اغالق املنافذ امام عودة 

العراق  إل��ى  الفك��ر املتطرف 
على اعتبار ان االرهاب لم يعد 
العراق  وجوده مقتصرا عل��ى 
ودول املنطقة امنا اصبح يهدد 
وباتت  باس��ره  الدولي  اجملتمع 
مس��ؤولية مكافحت��ه تع��د 

مسؤولية دولية .
وفي س��ياق اخر دعا اجلميلي 
تأمني  إل��ى  الكن��دي  اجلان��ب 
متطلب��ات العراق من احلنطة 
الكندي��ة ، مبين��ا ان احلاج��ة 
احمللية تبلغ نحو مليونني طن 
من احلنطة س��نويا وان كندا 
الدول االساس��ية  تعد احدى 
في جتهيز العراق مبادة احلنطة 
ذات النوعيات اجليدة ، مشيرا 
إل��ى ان الع��راق يحت��اج ايضا 
الى دعم اجلان��ب الكندي في 
تدريب م��الكات وزارة التجارة 

واحلص��ول عل��ى الش��هادات 
العاملي��ة اخلاص��ة باخملتب��رات 

العراقية 
واوضح الوزي��ر ان هناك فرص 
اس��تثمارية متاحة في مجال 
الس��يما  الس��ايلوات  بن��اء 
ف��ي املناطق احمل��ررة الن اغلب 
احملافظ��ات  ه��ذه  س��ايلوات 
تعرض��ت للتدمير ، فضال عن 
إلى  احملافظ��ات  بقي��ة  حاجة 

مثل هذه السايلوات .
من جانبه هنأ القائم باالعمال 
الكن��دي ان��درو تيري��ز العراق 
حكومة وش��عبا باالنتصارات 
الكبي��رة التي حتقق��ت والتي 
اثم��ر عنها حترير جميع االرض 
العراقي��ة الت��ي كان يحتلها 
تنظيم داعش االرهابي ، مبينا 
ان الع��راق يتج��ه الي��وم إلى 

حالة من االس��تقرار وهذا من 
ش��أنه ان يش��جع الشركات 
العاملي��ة على االس��تثمار في 
جميع اجمل��االت وخصوصا في 
اع��ادة االعم��ار ، معرب��ا ع��ن 
اس��تعداد ب��الده لتق��دمي كل 
انواع الدعم للعراق سواء في 
مجال جتهيز القمح او تطوير 
القدرات او فيما يتعلق باعادة 
االعم��ار وبناء الس��ايلوات الن 
كن��دا ملتزمة بدع��م العراق 

في جميع اجملاالت .
إلى ذلك وج��ه القائم باعمال 
دع��وة  الكندي��ة  الس��فارة 
التخطي��ط  لوزي��ر  رس��مية 
الدكت��ور  وكال��ة  والتج��ارة 
س��لمان اجلميلي لزيارة كندا 
وتوقي��ع ع��دد م��ن مذك��رات 
التعاون املشترك بني البلدين. 

بغداد - الصباح الجديد:
أك��دت وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
خل��و مدين��ة بس��ماية م��ن اي 
تل��وث اش��عاعي بعد اج��راءات 
الفحوص��ات االش��عاعية م��ن 
قبل الفرق الفنية التابعة ملركز 

الوقاية من االشعاع  .
وقال امير علي احلسون مدير عام 
دائرة التوعية واالعالم البيئي ان 

الفحوص��ات االش��عاعية التي 
اجرته��ا الفرق الفني��ة التابعة 
للمرك��ز جملمع بس��امية  جاءت  
لتلبي��ة ن��داء اح��دى املواطنني 
 )  10 قري��ة)  ف��ي  الس��اكنني 
الوح��دة في  لناحي��ة  التابع��ة 
مدينة بس��ماية بس��بب وجود 
ح��االت اصابات س��رطانية بني 

افراد عائلته.

واض��اف املدي��ر العام احلس��ون 
ان نتائج قراءات اجهزة املس��ح 
الفحوص��ات  ونتائ��ج  احلقلي��ة 
اخملتبري��ة  اثبتت ع��دم وجود أي 
مؤشرات للتلوث االشعاعي في 
جمي��ع املواقع التابعة للمجمع 
الس��كني وبذلك ، ف��ان النتائج 
اكدت ان االشعاع ال يعد مسبب 
باالم��راض  لالصاب��ة  رئيس��ي 

السرطانية ».
من جانبها اوضحت مديرة مركز 
الوقاية من االشعاع بشرى احمد 
ان املرك��ز  زار اجملم��ع الس��كني 
التاب��ع للمواط��ن واملتكون من 
خمس��ة  منازل الجراء التقييم 
البيئ��ي االش��عاعي و مت اج��راء 
املس��وحات االشعاعية للمنازل 
كاف��ة مبلحقاته��ا اضاف��ة الى 

سحب عينات بيئية منها ليتم 
فحصها في مختبرات املركز ».

الصح��ة  وزارة  ان  ال��ى   يش��ار 
والبيئ��ة  حريص��ة عل��ى اجراء  
االش��عاعي  البيئ��ي  التقيي��م 
جلمي��ع املواق��ع املش��كوك في 
سالمتها االش��عاعية من اجل 
توفير بيئية س��ليمة خالية من 

مظاهر التلوث االشعاعي .

العراق يبحث مع كندا إعادة اإلعمار واالستثمار في بناء السايلوات

»دائرة البيئة» تؤكد خلو مدينة بسماية من التلوث اإلشعاعي

أغلبها تعرضت للتدمير جّراء االعتداءات اإلرهابية  

محافظ واسط يتفّقد ردهة
 طوارئ مستشفى النعمانية 

فتح باب الدراسة على »قناة المتميزين« 
لخريجي المعاهد الطبية  



برلين ـ بي بي سي :

أُعيد انتخاب املستشارة األملانية أنغيال 
مي��ركل لفت��رة رابعة ف��ي الوقت الذي 
حق��ق في��ه القومي��ون جناح��ا تاريخيا 
ف��ي االنتخاب��ات الفيدرالية، حس��بما 
أش��ارت اس��تطالعات الرأي بعد انتهاء 

التصويت.
وانخف��ض التأيي��د الئتالفه��ا احملاف��ظ 
املكون من احلزب الدميقراطي املسيحي 
واالحتاد املس��يحي االش��تراكي، ولكنه 

سيبقى أكبر تكتل في البرملان.
وقال شريك ميركل احلالي في االئتالف، 
احل��زب الدميقراط��ي االش��تراكي، إن��ه 
س��ينضم إل��ى املعارضة بع��د أن ٌمني 

بخسائر كبيرة.
وتشير اس��تطالعات الرأي إلى أن حزب 
»البديل من أجل أملانيا« سيحتل املرتبة 

الثالثة في نتائج االنتخابات.
وتعني نتائج احل��زب، التي جاءت أفضل 
مم��ا كان متوقع��ا، حصول ح��زب معاد 

لإلسالم على مقاعد في البرملان األملاني 
ألول مرة.

وجتمع عش��رات املتظاهرين قبالة مقر 
احلزب في برلني، وحمل بعضهم الفتات 

ٌكتب عليها »مرحبا بالالجئني«.
وعل��ى الرغ��م م��ن بق��اء حزبه��ا أكبر 
األح��زاب، ف��إن األرق��ام، إن مت تأكيده��ا، 
ه��ي أس��وأ نتائ��ج االئتالف ب��ني احلزب 
الدميقراطي املسيحي واالحتاد املسيحي 

االشتراكي حتت زعامة ميركل.
وفي كلمة ملؤيديها، قالت ميركل، التي 
تش��غل منصبها من��ذ 12 عام��ا، إنها 

كانت تأمل في »نتيجة أفضل«.
وأضافت أنها ستستمع إلى »مخاوف« 
ناخبي ح��زب »البديل من أج��ل أملانيا«، 

حتى تكسب ثقتهم مجددا.
وقال��ت مي��ركل أيض��ا إن حكومته��ا 
عليها التعامل مع القضايا االقتصادية 
واألمني��ة إضاف��ة إل��ى التعام��ل م��ع 
األسباب األساسية للهجرة، وهي أحد 
األس��باب الرئيس��ية لتحقيق جناح في 

االنتخابات.
وقال��ت ميركل »اليوم ميكننا القول إننا 

اآلن لدين��ا تفويض لتحمل املس��ؤولية 
بهدوء مع شركائنا طبعا«.

وأضافت هيل أن ميركل تتعرض للعقاب 
ألنها فتحت أبواب أملانيا ألكثر من 900 

ألف الجئ ومهاجر بال وثائق.
وتش��ير اس��تطالعات الرأي بعد انتهاء 
التصوي��ت إلى أن نتائ��ج الدميقراطيني 
االش��تراكيني، بزعام��ة مارتن ش��ولتز، 
انخفضت إلى أقل معدالتها بعد احلرب 
العاملية الثانية. وق��ال إن النتائج تعني 
نهاي��ة »االئت��الف الكبي��ر« م��ع حتالف 

ميركل.
وق��ال ش��ولتز للصحفي��ني »إن��ه يوم 
صعب ومرير للدميقراطيني االشتراكيني 

في أملانيا. لم نصل إلى أهدافنا«.
احل��زب  م��ع  التحال��ف  رف��ض  وم��ع 
ف��إن خيارات  الدميقراطي،  االش��تراكي 
ميركل محدودة، وقد تس��تغرق عملية 

تشكيل ائتالف شهورا.
ووفقا للمؤش��رات، ف��إن البرملان األملاني 
سيضم س��تة أحزاب للمرة األولى منذ 

احلرب العاملية الثانية.
ويعد الس��يناريو األكث��ر ترجيحا هو ما 

يعرف باس��م ائتالف »جامايكا«، والذي 
سمي بهذا االسم ألنها يضم ألوان علم 
جاماي��كا، ممثلة في احل��زب الدميقراطي 
املسيحي واالحتاد املسيحي االشتراكي 
)الل��ون األس��ود(، ح��زب الدميقراطي��ني 
األحرار )األصف��ر( الذي يعود إلى البرملان 

بعد غيبة أربعة أعوام، وحزب اخلضر.
ويعتق��د أنه ليس ائتالف��ا متوافقا، ألن 
ح��زب اخلض��ر يري��د إغ��الق 20 محطة 
للطاق��ة ت��دار بالفحم، بينم��ا يرفض 
حزب الدميقراطيني األحرار األمر، ولكنه 
التركيب الوحيد الذي س��يضمن عددا 
كافيا من املقاعد في البرملان، حس��بما 

قالت إذاعة زد دي إف.
اس��تفاد احل��زب م��ن املعارض��ة الت��ي 
تلقاها سياس��ة ميركل إزاء املهاجرين 
والالجئني، وعظمهم من س��وريا، التي 

مزقتها احلروب.
وبرنامج احلزب معارض للهجرة بشكل 
كبير، ومعاد للمسلمني بشكل خاص. 
ودع��ا احلزب إل��ى حظر مآذن املس��اجد 
للثقاف��ة  معارض��ا  اإلس��الم  ويعتب��ر 

األملانية.
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واشنطن ـ رويترز:
قال اجلي��ش األميركي امس االول األحد إن س��ت 
ضرب��ات جوي��ة أميركية اس��تهدفت معس��كرا 
لتنظي��م داعش ف��ي الصحراء الليبي��ة أدت إلى 
مقتل 17 متشددا وتدمير ثالث مركبات وذلك في 
أول ضربات أميركية ف��ي ليبيا منذ تولي الرئيس 

دونالد ترامب السلطة.
وقالت القيادة العس��كرية األميركية في أفريقيا 
ف��ي بي��ان إن الضربات الت��ي نفذت ي��وم اجلمعة 
املاضي استهدفت معس��كرا على مسافة 240 
كيلومترا جنوب ش��رقي مدينة سرت التي كانت 

ذات يوم معقال للمتشددين في ليبيا.
وأضاف البيان أن املعس��كر كان يس��تخدم لنقل 
املقاتلني داخل ليبيا وخارجها والتخطيط لش��ن 

هجمات وتخزين أسلحة.
وقال البيان »اس��تغل تنظيم��ا  داعش والقاعدة 
املناط��ق غي��ر اخلاضع��ة لس��يطرة احلكومة في 
ليبيا إلقام��ة مالذات للتآم��ر والتحريض وتوجيه 

الهجمات اإلرهابية«.

صنعاء ــ أ ب ف :
اعتبر الرئيس اليمني عب��د ربه منصور هادي في 
تصريح��ات اعالمي��ة ان احلل العس��كري للنزاع 
ف��ي اليمن ه��و االرج��ح، وذلك رغم عج��ز قواته 
عن حتقي��ق تقدم ف��ي مواجهة املتمردي��ن الذين 

يسيطرون على العاصمة منذ ثالث سنوات.
وقال هادي ف��ي مقابلة مع قن��اة »العربية« بثت 
الس��بت املاضي«احلل العس��كري هو االرجح الن 
قراره��م )املتم��ردون احلوثي��ون( لي��س بأيديهم«، 
ال  له��م  وقي��ل  باي��ران  اتصل��وا  »ل��و  مضيف��ا 

فسنختلف معهم«.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بني املتمردين 
احلوثي��ني، والق��وات احلكومي��ة. وق��د س��قطت 
العاصمة صنعاء في أيدي املتمردين في أيلول من 

العام نفسه.
وش��هد الن��زاع تصعي��دا م��ع تدخ��ل اململك��ة 
السعودية على رأس حتالف عسكري في آذار 2015 
بعدما متكن احلوثيون الشيعة من السيطرة على 

مناطق واسعة من البالد.
وبعد مرور ثالث س��نوات على س��قوط العاصمة 
ف��ي اي��دي املتمردي��ن، تراجعت ح��دة املعارك في 
اليمن بالتزام��ن مع توقف املبادرات السياس��ية 
حلم��ل اط��راف النزاع عل��ى اجللوس ح��ول طاولة 
واحدة ووقف احلرب التي قتل فيها اكثر من 8500 
ش��خص منذ التدخل الس��عودي، بحسب ارقام 

االمم املتحدة.

واشنطن ـ وكاالت:
اعتقلت الشرطة األميركية امس االول األحد، رجال 
بالقرب من البيت األبيض، بعدما عثرت في سيارته 
على عدة بنادق ومسدس��ات و3 سكاكني، واعترف 

بأنه كان يعتزم الوصول إلى مقر الرئاسة.
وذكرت ش��بكة »س��ي إن إن« التلفزيونية نقال عن 
مس��ؤولي الش��رطة، أن موظفي اخلدمة السرية 
اخلاصة باملقر الرئاسي األميركي، الحظوا رجال في 
الصباح عند تقاطع ش��ارع 17 وجادة بنس��لفانيا، 
كان يق��وم بالتب��ول عل��ى م��رأى من امل��ارة، وعند 
اس��تجوابه، قال املش��تبه فيه إنه يعتزم التوجه 
إلى البيت األبيض لالجتماع مع مدير وكالة األمن 
القومي مايكل روجرز، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، 
الستش��ارتهما حول »ش��يكات الرواتب املفقودة 

وكيفية احلصول على رقاقة من رأسه«.
ووصل ه��ذا الرجل إلى مقربة م��ن البيت األبيض، 
بواسطة س��يارة نيس��ان من إنتاج عام 2009 مع 

لوحات ترخيص صادرة عن والية تينيسي.
وبع��د موافقته عل��ى تفتيش س��يارته، عثر رجال 
الشرطة بداخلها على تس��ع قطع من األسلحة 
وبن��ادق هجومي��ة،  بينه��ا مسدس��ات  الناري��ة، 

باإلضافة إلى سكاكني وكامت صوت وذخائر.
واقتيد املش��تبه به إلى عيادة طبية إلجراء فحص 
نفس��ي، ثم نقل إلى مركز للش��رطة. ووجهت له 

تهمة انتهاك قواعد تخزين األسلحة ونقلها.

مقتل 17 من تنظيم داعش 
في ضربات جوية بليبيا

الرئيس اليمني يقول 
ان الحل العسكري هو 
»االرجح« النهاء النزاع

أعتقال رجل مسلح قرب 
البيت األبيض

متابعة ـ الصباح الجديد:

افع��ال  ردود  االس��تفتاء  واج��ه 
دولي��ة ومحلي��ة واس��عة متثل��ت 
في الصعيد الدول��ي برفض اجراء 
االس��تفتاء وض��رورة دع��م وحدة 
الى  العراقي��ة واالحتكام  االراضي 
طاولة احلوار مع بغداد حلل املشاكل 
العالقة فيما حتفظت دول االخرى 
على توقيت االستفتاء واصفة اياه 

بغير املناسب في الوقت الراهن. 
الدولي��ة  واملواق��ف  املعطي��ات 
ال��ى صعوبة  واالقليمي��ة تش��ير 
انفص��ال كردس��تان ع��ن الع��راق 
له��ا  اجمل��اورة  ال��دول  وان  خاص��ة 
رفضت تقسيم العراق وانقسامه، 
فموق��ف اجلمهوري��ة االس��المية 
االيراني��ة املبدئي قائم على ضرورة 
حف��ظ وح��دة االراض��ي العراقية 
وه��ذا ما أكدته خ��الل الزيارة التي 
ق��ام به��ا ج��الل الطالبان��ي لها، 
وكذل��ك موق��ف تركيا رغ��م انها 
الق��وي لكنها  البارزان��ي  حلي��ف 
اياه  االنفص��ال معتب��رة  رفض��ت 
خط��أ فادح مل��ا يش��كله ذلك من 
تهديد وخطر جدي على مصاحلها 
وحدوده��ا وس��يادتها. فيما اعتبر 
البارزاني أن سبب الرفض التركي – 
استقالل  على  لإلستفتاء  االيراني 
االقليم يعود ال��ى وجود الكرد في 

بلدانهم.
لألمی��ن  اخل��اص  املبع��وث  وع��د 
العام ل��ألمم املتح��دة إل��ى العراق 
ي��ان كوبيت��ش، االس��تفتاء عل��ى 
املزمع  إقليم كردس��تان  استقالل 
إجراؤه في اخلامس والعش��رين من 
أيل��ول املقبل بأنه »غير ش��رعي«، 
فيما أكد ضرورة تس��ویة اخلالفات 
بی��ن بغ��داد وأربي��ل عب��ر احل��وار 

واملفاوضات.
وقال كوبيش ، إن »إجراء االستفتاء 
الع��ام في ه��ذه املنطق��ة )إقليم 
كردستان( غیر ش��رعي«، مبينا أن 
»موضوع االس��تفتاء العام لم یرد 

في الدستور العراقي«.
وأضاف »بالنس��بة لرؤیة منظمة 
األمم املتحدة ف��إن النقطة الهامة 
الت��ی تؤكد علیها دوم��ا هي أن أي 
تغییر أو مب��ادرة یجب أن یتم علي 

أساس القانون«.
»األمم  أن  إل��ى  كوبيت��ش  وأش��ار 
املتح��دة ترى ب��أن دس��تور العراق 

هو القان��ون الوحید الذي یجب أن 
تستند إلیه األطراف املتنازعة«.

وأك��د كوبيت��ش أن »األمم املتحدة 
تؤك��د ض��رورة احت��واء املش��اكل 
الراهن��ة وتس��ویة اخلالف��ات ع��ن 
طریق احلوار واملفاوضات السلمیة 
وم��ا یتمخض ع��ن املفاوضات من 
ش��أنه أن یك��ون أساس��ا التخ��اذ 

كافة القرارات املستقبلیة«.
فيم��ا أع��رب االحت��اد األوروبي، عن 
رفضه اس��تفتاء حكوم��ة إقليم 
الع��راق،  ش��مالي  كردس��تان، 

استفتاء االنفصال.
وجاء ذلك بحس��ب بيان صادر عن 
املمثل��ة العليا لألمن والسياس��ة 
اخلارجية لالحت��اد األوروبي، فيدريكا 
االحت��اد  موغرين��ي، بحي��ث ج��دد 
»تأكيد دعمه الثابت لوحدة العراق 

وسيادته وسالمته اإلقليمية«.
واعتب��ر االحت��اد االس��تفتاء املزمع 
»عماًل انفراديًا، س��يؤدي إلى نتائج 

عكسية يجب جتنبها«.
ف��ي الوق��ت ذات��ه اعت��رف االحتاد 

ب�«وجود قضاي��ا معلقة بني أربيل 
وبغداد حتتاج إلى حل«.

وش��دد عل��ى ض��رورة جت��اوز تل��ك 
القضاي��ا »عبر حوار س��لمي وبناء 
يؤدي إلى حل يتفق عليه الطرفان 
الكامل  التطبي��ق  أس��اس  عل��ى 

ألحكام الدستور العراقي«. 
ويرحب االحت��اد األوروبي مببادرة األمم 
املتح��دة لتس��هيل احل��وار ويقدم 
دعم��ه له��ذه العملي��ة إذا طلب 

منها ذلك، بحسب ما ذكر البيان.
ال��وزاري  اجملل��س  باملقاب��ل أص��در 
جلامعة ال��دول العربية وباإلجماع  
عل��ى  االس��تفتاء  رف��ض  ق��رارا  
اس��تقالل إقليم كردستان، لعدم 
قانونيت��ه، وتعارضه مع الدس��تور 
احترام��ه  ال��ذي يج��ب  العراق��ي 
والتمس��ك به، ودعم وحدة العراق 
ملا متثله م��ن عامل رئيس��ي ألمن 
واس��تقرار املنطق��ة، وأن تهدي��د 
هذه الوح��دة ميثل خطرا على أمن 
املنطق��ة وقدرة دولها وش��عوبها 

على مواجهة اإلرهاب«.

وقال املبع��وث األميركي للتحالف 
بري��ت  »داع��ش«  ض��د  الدول��ي 
مكجيرك، في تصريحات صحفية 
عل��ى هامش زيارة ماتي��س ألربيل، 
مناس��ب  غي��ر  كان  الوق��ت  »إن 
إلجراء استفتاء كردستان العراق«، 
مضيف��ا أن التصوي��ت عل��ى هذا 
االستفتاء في هذا الوقت سيكون 
كارثي��ا بالنس��بة للح��رب عل��ى 

»داعش«.
االس��تفتاء  مش��روع  ويواج��ه 
قب��ل  م��ن  س��لبية  أفع��ال  ردود 
ال��دول الغربي��ة، متث��ل ف��ي حتذير 
وزي��ر اخلارجي��ة األملاني س��يجمار 
جابرييل، من تبعات هذا املش��روع، 
حيث اعتبره خطوة غير صحيحة 
ممكن أن تؤدي إلى تردي األوضاع في 
بغداد وأربي��ل معا، وعب��رت أملانيا 
ع��ن قلقها بش��أن خط��ط إقليم 
اس��تفتاء على  كردس��تان إلجراء 
االس��تقالل، لكونه��ا ق��د تؤج��ج 

التوتر في املنطقة.
وقال وزير اخلارجية إن »بوسع أملانيا 

أن حت��ذر فقط من اتخ��اذ خطوات 
أحادي��ة اجلانب في ه��ذه القضية 
التي تهدد وح��دة العراق وتضعها 
ف��ي خط��ر كبي��ر«، مضيف��ا »أن 
إعادة رس��م حدود الدولة ليس هو 
الطري��ق الصحيح، وق��د يؤدي إلى 
تفاقم املوقف الصعب واملضطرب 

أصال في أربيل وبغداد«.
اخلارجي��ة  وزارة  عب��رت  فيم��ا 
األمريكي��ة ع��ن قلقه��ا م��ن هذا 
االس��تفتاء واعتبرته إجراء خاطئا 
في مسير محاربة تنظيم »داعش« 
التكفي��ري، مؤكدة ف��ي بيان لها 
دعم واش��نطن لع��راق دميقراطي 
موحد ومستقر، وحذرت في الوقت 
ذاته برلني من اتخاذ خطوات أحادية 
اجلانب في ه��ذه القضي��ة، وعلى 
صعي��د متصل، أعلنت موس��كو 
دعمها لوح��دة األراضي العراقية، 
داعية إلى تس��وية كافة اخلالفات 

بني أربيل وبغداد عبر احلوار.
ومن جانبه��ا، أكدت وزارة اخلارجية 
كردس��تان  إقلي��م  أن  اإليراني��ة 

جزء م��ن الع��راق الفيدرالي، وقال 
املتحدث باس��م اخلارجية اإليرانية 
الق��رارات  »إن  قاس��مي  به��رام 
املنف��ردة والبعي��دة ع��ن املعايي��ر 
واألطر الوطنية والش��رعية، والتي 
تتخذ في الظروف املعقدة احلالية 
الت��ي مي��ر به��ا الع��راق واملنطقة، 
وفي ضوء اخملطط��ات التي يعدها 
األعداء الس��تمرار زعزعة األوضاع 
في الع��راق، ما س��وف ي��ؤدي إلى 
مزيد من املشاكل وتفاقم األوضاع 

األمنية في العراق«.
ودخلت تركيا على خط ردود الفعل 
بوصف رئي��س ال��وزراء التركي بن 
علي يلدرمي، خطة إقليم كردستان 
عل��ى  اس��تفتاء  إلج��راء  الع��راق 
االس��تقالل بأنه��ا غير مس��ئولة، 
قائ��ال إن املنطق��ة بها م��ا يكفي 
من املش��اكل بالفعل، وأن إضافة 
مش��كلة أخرى إلى املنطقة ليس 
أم��را صائبا«، مش��ددا عل��ى رغبة 
تركي��ا ف��ي أن يعي��ش العراقيون 

جميعهم معا كأمة واحدة.

واشنطن ـ رويترز:
ف��رض الرئي��س األميرك��ي دونالد 
قي��ودا  األح��د  االول   ترامبام��س 
مواطن��ي  دخ��ول  عل��ى  جدي��دة 
كوريا الش��مالية وفنزويال وتشاد 
للوالي��ات املتحدة ليوس��ع قائمة 
دول ش��ملها احلظر األصلي الذي 
تع��رض النتق��ادات ولطع��ون في 

احملاكم.
ال��ذي  اجلدي��د  اإلع��الن  ويُبق��ي 
أص��دره الرئيس القيود على دخول 
مواطن��ي إي��ران وليبي��ا وس��وريا 
واليم��ن والصومال إل��ى الواليات 
املتحدة. ورُفعت القيود التي كانت 

مفروضة على مواطني السودان.
وتساعد هذه اإلجراءات على تنفيذ 
الوعد ال��ذي قطع��ه ترامب على 
نفس��ه أثناء حملت��ه االنتخابية 

الهج��رة  إج��راءات  بتش��ديد 
رؤيته للسياس��ة  وتنس��جم مع 
اخلارجي��ة "أمري��كا أوال". وبخالف 
اإلجراءات السابقة ال يضع اإلعالن 

اجلديد إطارا زمنيا.
وبع��د قلي��ل م��ن ص��دور اإلعالن 
قال ترامب ف��ي تغريدة على تويتر 
"جع��ل أميركا آمنة ه��و األولوية 
رق��م واحد. ل��ن ندخل إل��ى بالدنا 
أولئك الذي��ن ال ميكننا فحصهم 

بسالم".
الت��ي  احلالي��ة  القي��ود  وانته��ت 
فرضت ف��ي آذار امس االول األحد. 
الت��ي  القي��ود اجلدي��دة،  وج��اءت 
تدخل حي��ز التنفيذ ب��دءا من 18 
تش��رين األول، بناء عل��ى مراجعة 
بعد طعون في احملاكم على حظر 
السفر األصلي الذي أصدره ترامب 

وأثار غضبا دوليا.
وإضافة كوريا الشمالية وفنزويال 
توس��ع احلظر األصلي ال��ذي كان 
أغلبي��ة  تقطنه��ا  دوال  يض��م 

مسلمة.
وقال اإلعالن "كوريا الش��مالية ال 
تتعاون م��ع احلكوم��ة األميركية 
بأي ش��كل وتتقاعس ع��ن تلبية 

كافة متطلبات تبادل املعلومات.
وأقر مس��ؤول باإلدارة خ��الل إفادة 
للصحفيني في مؤمتر عبر الهاتف 
ب��أن ع��دد الكوري��ني الش��ماليني 
الذين يس��افرون اآلن إلى الواليات 

املتحدة منخفض جدا.
وقالت املنظمة في بيان "فقط ألن 
احلظر األصلي كان فظيعا بشكل 
خ��اص ال يعني ذلك أنن��ا يجب أن 
نؤيد نس��خة أخرى للتمييز الذي 

تفرضه حكومة".
وأضاف��ت "احلظ��ر الذي يش��مل 
جنس��يات بأكمله��ا ألش��خاص 
كثي��را ما يفرون م��ن نفس أعمال 
العن��ف الت��ي ترغ��ب احلكوم��ة 
األميركي��ة ف��ي إبعاده��ا أمر غير 
معقول وق��اس. ال يجب أن يصبح 

ذلك طبيعيا".
وقال االحت��اد األميرك��ي للحريات 
املدني��ة في بي��ان إن إضافة كوريا 
يغف��ل  "ال  وفنزوي��ال  الش��مالية 
حقيقة أن أمر اإلدارة ال يزال حظرا 

على املسلمني".
القي��ود  األبي��ض  البي��ت  وص��ور 
اجلديدة عل��ى أنه��ا عواقب لدول 
ل��م تس��توف الش��روط اجلدي��دة 
وإلص��دار  املهاجري��ن  لفح��ص 
التأش��يرات. وق��ال البيت األبيض 

إن هذه املتطلبات أرسلت في متوز 
للحكومات األجنبية التي أمهلت 
50 يوم��ا إلجراء حتس��ينات إذا لزم 

األمر.
وأج��رى عدد من الدول حتس��ينات 
بتعزيز أمن وثائق السفر أو اإلبالغ 
عن فقد أو سرقة جوازات السفر. 
ولم تفع��ل دول أخرى مما أثار فرض 

القيود.
جاء اإلعالن اجلديد في حني تستعد 
الوالي��ات  ف��ي  العلي��ا  احملكم��ة 
املتح��دة لالس��تماع ملرافعات في 
العاش��ر من أكتوبر تش��رين األول 
بش��أن أمر ترامب الس��ابق وما إذا 

كان مييز ضد املسلمني.
وقال مس��اعد في البيت األبيض 
اجلمع��ة  ي��وم  تلق��ى  ترام��ب  إن 
املاضية  سلس��لة من التوصيات 

في مج��ال ه��ذه السياس��ة من 
إل��ني ديوك القائم��ة بأعمال وزيرة 
األمن الداخلي كما قام مسؤولون 
آخ��رون ب��اإلدارة من بينه��م وزيرا 
واخلارجية  العدل جيف سيش��نز 
ريك��س تيلرس��ون بإحاطته علما 

باألمر.
وقب��ل ص��دور اإلع��الن اجلديد قال 
ترام��ب للصحفي��ني "كلما كان 
حظ��ر الس��فر أكث��ر صرامة كان 

أفضل".
وبعد الهجوم الذي وقع على قطار 
أنف��اق بلندن ف��ي 15 أيل��ول قال 
ترامب ف��ي تغريدة عل��ى تويتر إن 
احلظر اجلديد "يجب أن يكون أكبر 
وأشد صرامة وأكثر حتديدا بكثير، 
لكن لألسف هذا لن يكون سليما 

من الناحية السياسية".

تركيا توصد الحدود وإيران تغلق الجو أمام كردستان العراق

ردود فعل دولية وعربية »رافضة« الستفتاء كردستان

ترامب يوّسع قيودا على السفر ألميركا
لتشمل كوريا الشمالية وفنزويال

يواجه مشروع 
االستفتاء ردود أفعال 
سلبية من قبل الدول 
الغربية، تمثل في 
تحذير وزير الخارجية 
األلماني سيجمار 
جابرييل، من تبعات 
هذا المشروع، حيث 
عده خطوة غير 
صحيحة ممكن 
أن تؤدي إلى تردي 
األوضاع في بغداد 
وأربيل معا

ردود افعال دولية باستفتاء كردستان

تقـرير
البرلمان سيضم ستة أحزاب للمرة األولى 

فوز حزب ميركل للوالية الرابعة في االنتخابات التشريعية األلمانية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تس��عى مصر، في حدود تعاونها 
م��ع الع��راق ف��ي مج��ال توري��د 
النفط اخل��ام، الى جتديد اتفاقها 
م��ع بغ��داد بخص��وص صفق��ة 
سنوية تقدر ب� 12 مليون برميل 
من النف��ط العراق��ي املنتج في 

احلقول النفطية جنوب البالد.  
وق��ال عابد ع��ز الرج��ال الرئيس 
التنفيذي للهيئة املصرية العامة 
للبت��رول، أمس االثن��ن، إن بالده 
ستجدد عقد شراء النفط اخلام 

من العراق بالكميات نفسها.
وكانت مصر توصل��ت إلى اتفاق 
م��ع العراق ف��ي نيس��ان املاضي 
تبي��ع مبوجب��ه بغ��داد 12 مليون 
برمي��ل من النفط إلى مصر ملدة 

عام. 
ووصلت أول ش��حنة بالفعل إلى 

مصر في أيار املاضي.
ول��م يخض عز الرج��ال في مزيد 
كان  عندم��ا  التفاصي��ل  م��ن 
يتحدث للصحافين على هامش 

مؤمتر نفطي عقد في القاهرة.
م��ن دون تفصيالت، ق��ال مصدر 
خ��ام  »تدفق��ات  إن  مالح��ي 
كردس��تان عب��ر مين��اء جيه��ان 
التركي ما زال��ت متضي كاملعتاد 
حتى صباح أم��س االثنن«، على 

وفق رويترز.
ودع��ا الع��راق ال��دول األجنبي��ة 
ف��ي وق��ت س��ابق لوق��ف جتارة 
النفط مع كردستان الذي يجري 
اس��تفتاء على استقالل اإلقليم 

عن بغداد.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ق��ال محمد 
باركين��دو األمن الع��ام ملنظمة 
البل��دان املصدرة للبت��رول أوبك 
أم��س االثن��ن إن م��ن املتوقع أن 
ترتفع صادرات النفط من الشرق 
األوس��ط إل��ى منطق��ة آس��يا 
واحمليط الهادي 7.5 مليون برميل 
يوميا في الفترة بن 2016 و2040 
االقتصادات  ف��ي  النم��و  لتع��زز 

الناشئة بقيادة الهند والصن.
وأبل��غ باركين��دو مؤمت��را نفطيا 
تنظمه ستاندرد آند بورز جلوبال 

بالتس أن الصادرات س��تصل إلى 
22 ملي��ون برميل يوميا من 14.5 
ملي��ون برميل يومي��ا خالل تلك 

الفترة.
النف��ط  أس��عار  وتعرض��ت 
لضغوط جراء ق��وة الدوالر أمس 
االثن��ن لك��ن اخل��ام حافظ على 
معظم مكاس��به التي حققها 
ف��ي اجللس��ة الس��ابقة بعدما 
قال كب��ار املنتجن خالل اجتماع 
الس��وق متض��ي  إن  فيين��ا  ف��ي 
عل��ى مس��ارها الصحيح صوب 

استعادة التوازن.
البل��دان  منظم��ة  وتخف��ض 
املص��درة للبترول أوبك وروس��يا 
اآلخري��ن  املنتج��ن  م��ن  وع��دد 
ملي��ون   1.8 بنح��و  إمدادته��م 
برمي��ل يومي��ا من��ذ بداي��ة عام 
2017 مما س��اعد أس��عار النفط 

عل��ى االرتفاع بنحو 15 باملئة في 
األشهر الثالثة األخيرة.

وقال وزير النفط الكويتي عصام 
املرزوق، الذي ت��رأس اجتماع جلنة 
املراقب��ة الوزارية املش��تركة يوم 
اجلمعة، إن قيود اإلنتاج تس��اعد 
ف��ي تقلي��ص مخزون��ات اخل��ام 
العاملي��ة إل��ى متوس��ط خمس 
س��نوات، وه��و املس��توى ال��ذي 

تستهدفه أوبك.
م��ن جانب��ه، ق��ال وزي��ر الطاقة 
الروسي إن من غير املتوقع اتخاذ 
ق��رار قبل كان��ون الثاني بش��أن 
متديد خفض اإلنت��اج بعد نهاية 
آذار، وإن كان وزراء آخ��رون رجحوا 
أن قرارا مثل ه��ذا قد يتخذ قبل 

نهاية العام اجلاري.
أما وزير الطاقة اإلماراتي سهيل 
املزروعي، فقد قال، أمس أيضاً، إن 

»مستوى التزام بالده بتخفيضات 
اإلنتاج بل��غ 100 باملئة بينما بلغ 
إنت��اج ليبيا نحو 900 ألف برميل 
يوميا انخفاضا من مليون برميل 
يومي��ا ف��ي األش��هر املاضي��ة«، 

حسبما قال مصدر ليبي.
من جهة أخ��رى، قال وزير النفط 
النيجيري إن بالده تضخ إمدادات 
أق��ل من س��قف اإلنت��اج املتفق 

عليه.
إيرانياً، قال مسؤول كبير بشركة 
النف��ط الوطني��ة اإليرانية أمس 
االثن��ن إن إيران تتوق��ع أن تبقي 
صادراته��ا م��ن اخل��ام واملكثفات 
عند نحو 2.6 مليون برميل يوميا 
حت��ى نهاية 2017 بعد أن انتهت 
م��ن بيع ما لديها م��ن مخزونات 
نفط وفي وق��ت يحد فيه تنامي 
الش��حنات  احملل��ي من  الطل��ب 

اخلارجية.
مدي��ر  خوش��رو  س��عيد  وق��ال 
الشؤون الدولية بالشركة لرويترز 
أمس االثنن إن ”مش��اكل فنية“ 
في حقل بارس اجلنوبي ستقلص 
شحنات املكثفات إذ من املقرر أن 
تس��تغرق أعمال الصيانة ما بن 

شهر وشهرين.
وذكر املسؤول على هامش مؤمتر 
للقطاع في سنغافورة أن صادرات 
املكثف��ات، وه��ي نوع م��ن اخلام 
اخلفيف جدا يستخدم في إنتاج 
البتروكيماويات، ستنخفض إلى 
نحو 450 أل��ف برميل يوميا بعد 
الصيانة من متوس��ط 550 ألف 
برميل يوميا في األشهر اخلمسة 

عشر املاضية.
وأض��اف ”ل��ن يت��اح لدين��ا أكثر 
يومي��ا  برمي��ل  أل��ف   450 م��ن 

للتصدير“.
القط��اع  ف��ي  مص��ادر  وقال��ت 
أبلغ��ت  اإليراني��ة  الش��ركة  إن 
املش��ترين ف��ي آس��يا أنه��ا قد 
تخف��ض ص��ادرات املكثفات في 
أعم��ال  بس��بب  األول  تش��رين 

الصيانة في بارس اجلنوبي.
وبحل��ول الربع الثان��ي من العام 
احلالي متكنت إيران من التخلص 
م��ع كمي��ات النف��ط اإلضافية 
اخملزن��ة ف��ي البر والبح��ر بفضل 
زي��ادة الص��ادرات بع��د تخفيف 
العقوبات الدولية في يناير كانون 

الثاني 2016.
كما ترف��ع الش��ركة اإلنتاج من 
وح��دات  ث��الث  م��ن  وح��دة  أول 
لفص��ل املكثف��ات ف��ي مصفاة 
”جنمة اخلليج الفارس��ي“. وطاقة 
كل وحدة 120 ألف برميل يوميا.

كردستان ماضية في تصدير نفطها عبر تركيا

مصر تجدد عقد شراء 12 مليون برميل سنويًا من الخام العراقي

محمد باركيندو: من 
المتوقع أن ترتفع 
صادرات النفط من 
الشرق األوسط إلى 
منطقة آسيا والمحيط 
الهادي 7.5 مليون 
برميل يوميا في الفترة 
بين 2016 و2040 
لتعزز النمو في 
االقتصادات الناشئة 
بقيادة الهند والصين

من حقول النفط العراقي

لندن ـ رويترز:
املعام��الت  األوروبي��ة ف��ي  انخفض��ت األس��هم 
املبك��رة أمس االثنن في الوق��ت الذي يتوخى فيه 
املس��تثمرون احلذر جتاه معركة تش��كيل االئتالف 
القادم في أملانيا عقب االنتخابات التي فازت فيها 
املستش��ارة األملانية أجني��ال ميركل بوالي��ة رابعة 
لكنها ش��هدت تراجع مركز حزبها بس��بب تزايد 

الدعم لليمن املتطرف.
واتس��م رد الفع��ل في أس��واق األس��هم بالهدوء 
نسبيا مقارنة مع أس��واق العمالت التي انخفض 
فيه��ا الي��ورو، واس��تقرت معظم املؤش��رات في 
املنطق��ة أو انخفضت حيث يرى املس��تثمرون في 
الس��وق أن تشكيل حكومة ائتالفية في أملانيا قد 
يقل��ص اآلمال باملض��ي قدما في تعزي��ز التكامل 

مبنطقة اليورو.
واس��تقر املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي من دون 
تغي��ر يذك��ر ف��ي حن انخفض مؤش��ر األس��هم 
القيادي��ة مبنطقة اليورو 0.1 ف��ي املئة. كما تراجع 

مؤشر داكس األملاني أيضا 0.1 في املئة.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤشر نيكي القياسي لألسهم اليابانية 
أم��س االثن��ن م��ع صعود أس��هم الش��ركات 
املصدرة بفعل تراجع الن في الوقت الذي تلقت 
فيه املعنويات بش��كل عام دعما من التوقعات 
بإجراءات حتفيز اقتصادي بعد انتخابات الشهر 

املقبل.
ومع اقت��راب نهاي��ة النصف األول من الس��نة 
املالي��ة اليابانية في 30 س��بتمبر أيلول ملعظم 
الش��ركات املدرجة، تلقت الس��وق دعما أيضا 
من إقبال مس��تثمرين على ش��راء أسهم قبل 

انقضاء احلق في توزيع األرباح يوم غد األربعاء.
وارتف��ع املؤش��ر نيك��ي 0.5 باملئ��ة ليغلق عند 
20397.58 نقطة بعدما زاد 1.9 باملئة األس��بوع 
املاضي وبعدما سجل أعلى مستوى في عامن 
عند 20481.27 نقطة بفعل املكاس��ب القوية 
في البورصة األمريكي��ة وتراجع الن إلى جانب 

اآلمال املرتبطة باالنتخابات.
وم��ن املتوق��ع أن يعلن رئي��س ال��وزراء الياباني 
ش��ينزو آب��ي أم��س االثن��ن أن��ه س��يدعو إلى 

انتخابات الشهر املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��د مصرف اإلمارات املرك��زي تراجع التضخم 
في الدولة إلى %2 خ��الل الربع الثاني من العام 

اجلاري مقارنة بنسبة %2.7 خالل الربع األول.
وكش��ف تقرير املراجعة الربعي��ة الذي أصدره 
املصرف أمس، أن األنشطة غير النفطية شهدت 
منوا إلى %3 خالل الربع الثاني مدفوعا بتحس��ن 
أس��عار النفط ومنو جتارة اإلم��ارات اخلارجية مع 
شركائها الس��تراتيجين، وكشفت إحصاءات 
للمصرف املركزي حول املؤش��رات املصرفية في 
الدول��ة ع��ن مواصلة مصرف اإلم��ارات املركزي 
ضبط الس��يولة الفائضة لدى اجلهاز املصرفي 
في الدولة للش��هر الثاني عل��ى التوالي، حيث 
س��حب املركزي نح��و 3.1 ملي��ارات درهم خالل 
ش��هر آب املاضي ليرتفع إجمالي ما مت س��حبه 

من سيولة خالل شهرين 11.3 مليار درهم.
وكان شهر يوليو املاضي قد شهد قيام املصرف 
املركزي بس��حب س��يولة بقيم��ة 8.2 مليارات 
دره��م، وهو ما أس��فر ع��ن ارتف��اع رصيده من 
ش��هادات اإليداع إل��ى 111.1 ملي��ار درهم قبل 
أن تقف��ز مجددا في الش��هر املاضي الى 114.1 
ملي��ار درهم مقارنة م��ع 102.8 مليار درهم في 

يونيو الذي سبقه.
ووفق��ا خلبراء في القطاع املصرفي فإن مواصلة 
املص��رف املركزي لس��حب الس��يولة الفائضة 
يس��تهدف ضبطها على النحو الذي يس��اهم 
في دعم عجلة النمو االقتصادي واحملافظة على 

االستقرار النقدي في الدولة.

انخفاض األسهم 
األوروبية

ارتفاع مؤشر
السوق الياباني

تراجع التضخم
اإلماراتي إلى 2 % 

متابعة الصباح الجديد:

العرب��ي  النق��د  صن��دوق  أك��د 
ض��رورة املضي في برام��ج اإلصالح 
االقتص��ادي وب��ذل مزيد م��ن اجلهد 
لبن��اء الق��درات العربي��ة وتعزيزها 
ملواحهة التحدي��ات التي تواجهها 

االقتصادات العاملية.
وق��ال مدي��ره الع��ام عب��د الرحمن 
دورة  افتت��اح  خ��الل  احلمي��دي 
»اإلصالح��ات االقتصادية في الدول 
العربي��ة« التي ينظمه��ا الصندوق 
م��ن 24 إل��ى 28 من الش��هر اجلاري 
ف��ي أبوظبي، وف��ي كلم��ة ألقاها 
نيابة عنه مدير معهد السياس��ات 
البري��كان: مع  االقتصادية س��عود 
تزايد الطبيعة التنافسية لالقتصاد 
العاملي وسرعة حتركه، وما تواجهه 
دولن��ا العربي��ة م��ن حتدي��ات على 
املالية والقضايا  مس��توى األوضاع 
الهيكلية واملؤسسية، برزت ضرورة 
بذل مزيد من اجله��د لبناء القدرات 
ف��ي  واملض��ي  وتعزيزه��ا  العربي��ة 

تبني إصالحات مالية ومؤسس��ية 
بدرجات متفاوتة. 

اإلص��الح  برام��ج  أن  ال��ى  ولف��ت 
املؤسس��ية  والترتيبات  االقتصادي 
املتعلق��ة بها ف��ي عدد م��ن الدول 
اهتمام��اً  »اكتس��بت  العربي��ة، 
ظ��ل  ف��ي  خصوص��اً  متزاي��داً، 
املس��تجدات االقتصادية اإلقليمية 
والدولي��ة وتداعياته��ا على مجمل 
األوض��اع املالية وما نت��ج منها من 
اخت��الالت مالية داخلي��ة وخارجية 

تطلب احتواءها«. 
وأك��د أن الكثير من ال��دول العربية 
ب��ذل جهوداً حثيثة لدعم مس��يرة 
والقطاع��ي،  الهيكل��ي  اإلص��الح 
جت��اوب معه��ا الصن��دوق من خالل 
توفي��ر الدع��م املالي والفن��ي وبناء 
الق��درات. ولف��ت في هذا الس��ياق 
ال��ى أن الصندوق ظ��ل يولي تطوير 
القدرات البش��رية واملؤسسية في 
دول��ه األعض��اء اهتماماً كبي��راً، مبا 
يقدم��ه م��ن دورات تدريبية تكمل 
جه��وده وتعززها ف��ي توفير الدعم 
لدع��م  الق��درات  وتطوي��ر  املال��ي 

مسيرة اإلصالح االقتصادي.
وأوض��ح الصندوق أن تنظيم الدورة 
يأتي للمس��اهمة في إعداد الكوادر 
العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها 
من خالل توفير الفرص لتعزيز فهم 
قضاي��ا اإلصالح االقتص��ادي، ودعم 
قدراتهم في مجال تصميم برامج 
اإلصالح االقتصادي واملالي وتقوميها، 
بالتركي��ز عل��ى اإلط��ار املفاهيمي 
والسياق الُقطري لهذه اإلصالحات 
وإبراز اجلوانب اإليجابية للممارسات 

السليمة في هذا السياق.
وتستعرض الدورة في سياق منهجية 
متناسقة آخر املستجدات في أطر 
اإلصالح، متضمنة إصالحات قطاع 
مالي��ة احلكوم��ة والقطاعن املالي 
واملصرفي، وإسقاط ذلك على ما مت 
تطبيقه من إصالحات على مستوى 
الدول العربية. كما تستعرض جتارب 
اإلصالح اخملتلفة في الدول العربية، 

والعناصر الرئيسة في جناحها.
ويش��ارك في الدورة 36 من الكوادر 
من املستويات الوظيفية املتوسطة 
والعلي��ا ف��ي وزارات امل��ال والبنوك 

والهيئات  األخرى  والوزارات  املركزية 
إصالح��ات قطاع  بقضايا  املعني��ة 

املال في الدول العربية.
ال��دورة عروضاً  ويتضم��ن برنام��ج 
لتجارب الدول العربية في مجاالت 
بهدف  اخملتلفة  االقتصادي  اإلصالح 
الناجحة،  والتج��ارب  اخلبرات  تبادل 
الرئيس��ة  والتعرف عل��ى العناصر 
ف��ي جناحها، مب��ا في ذل��ك التدابير 
اخملتلفة ملواجهة اآلثار الناجمة عن 

تطبيقها.
وس��يتم التركي��ز في ال��دورة على 
محاور من أهمها، التحديات واحلاجة 
إل��ى اإلص��الح ف��ي ال��دول العربية 
واإلصالحات على مستوى االقتصاد 
الكلي وإصالحات السياسة املالية 
وإدارة املالي��ة العام��ة، وإصالح��ات 
القطاع املال��ي واملصرفي في الدول 
العربي��ة وبيئة املش��اريع الصغيرة 
تطوي��ر  ومتطلب��ات  واملتوس��طة 
البيان��ات  وقواع��د  اإلحص��اءات 
ف��ي ال��دول العربي��ة، ودور صندوق 
النقد العربي ف��ي دعم اإلصالحات 

االقتصادية في الدول العربية.

تقـرير
36 مشارك على مستوى المال والبنوك المركزية

»النقد العربي« يدعو لبناء القدرات ومواصلة اإلصالح االقتصادي

مجلس ادارة صندوق النقد العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  التخطي��ط،  وزارة  ق��درت 
دجل��ة  نه��ري  إي��رادات  االثن��ن، 
والف��رات بنح��و 55 ملي��ار مت��ر 
مكع��ب س��نوياً، فيم��ا بينت أن 
مجموع املس��احة املغمورة وغير 
املغم��ورة الكلية لأله��وار بلغت 

5561 كيلومترا مربعا.
وق��ال املتحدث الرس��مي للوزارة 
عب��د الزه��رة الهنداوي ف��ي بيان 
املرك��زي  »اجله��از  إن  صحاف��ي، 
لإلحصاء التابع للوزارة وبالتعاون 
مع وزارة املوارد املائية اصدر تقرير 
 ،»2016 لس��نة  املائي��ة  امل��وارد 
مش��يرا الى أن التقري��ر أظهر أن 
»اإلي��رادات الس��نوية لنهر دجلة 
واإليرادات  ب�15.37 مليار/م3  تقدر 
الس��نوية لروافده تق��در ب�24.23 
كمي��ة  وبإضاف��ة  م3،  ملي��ار/ 
اإلي��رادات للروافد يك��ون اجملموع 
الكلي لنهر دجل��ة 39.60 مليار/
م3 بنسبة %72.3 وقدرت اإليرادات 
الس��نوية لنهر الف��رات ب�15.15 

م��ن   7.27% بنس��بة  ملي��ار/ م3 
اجملموع الكلي لإليرادات السنوية 
لنه��ري دجلة والفرات التي قدرت 

54.75 مليار/ م3«.
وأض��اف الهن��داوي أن »التقري��ر 
تناول تقديرات املياه في الس��دود 
واخلزان��ات املنتش��رة ف��ي عموم 
البالد، وقدر املنس��وب التشغيلي 
االعتيادي لس��د دهوك ب�615.8 م 
في حن قدر املنسوب التشغيلي 
االعتي��ادي ل��كل من س��د دوكان 
ودربندخ��ان ب���511.0 م، 485.0 م 
على التوالي وس��جلت الس��دود 
املوص��ل  س��د  مث��ل  األخ��رى 
والعظيم مناس��يب اقل بالرغم 
من أهميتها اإلس��تراتيجية، أما 
بحيرات الثرث��ار واحلبانية فإنهما 
الس��يطرة  ألغراض  مخصصتان 
وق��در  الفيض��ان  مي��اه  عل��ى 
منس��وبهما الفيضان��ي 65 و51 

مليار متر مكعب على التوالي«.
وتابع، أن »مجم��وع اطوال املبازل 
قدر ب�96920 كم وجلميع أنواعها 

والثانوي��ة  والفرعي��ة  الرئيس��ة 
واجملمع��ة واحلقلية والوديان منها 
23938 كم في محافظة واسط 
, إذ احتلت أعلى نس��بة من طول 
املب��ازل وبنس��بة %25 أم��ا طول 
املبازل حس��ب الن��وع فقد قدرت 
طول املبازل احلقلي��ة بت 61349 
ك��م، وبنس��بة %63 م��ن اجملموع 
األخرى«،  املب��ازل  الكل��ي ألن��واع 

مردف��ا »فيما ق��در اجملموع الكلي 
ألطوال اجلداول والقنوات ب�53583 
ك��م، وبجميع أنواعها الرئيس��ة 
واحلقلي��ة  والثانوي��ة  والفرعي��ة 

منها ب� 9271 كم«.
وأش��ار املتح��دث الرس��مي، إلى 
احتل��ت  واس��ط  أن »محافظ��ة 
أعلى نس��بة من أط��وال اجلداول 
والقنوات بن احملافظات وبنس��بة  

القن��وات  أط��وال  وق��درت   %  17
وبنس��بة  11820 كم،  الفرعي��ة 
%22 م��ن مختل��ف أن��واع أطوال 

اجلداول والقنوات«.
الزراعي��ة  األراض��ي  وع��ن 
املستصلحة، أوضح الهنداوي أن 
املس��تصلحة  االراضي  »مجموع 
قدر ب�2297 الف دومن لسنة 2016 
وبنس��بة انخفاض %5 عن العام 
املاضي حي��ث ق��درت 2411 الف 
دومن«، مبين��ا »اما اعلى مس��احة 
من االراضي املستصلحة فكانت 
حملافظ��ة واس��ط حيث ق��درت ب� 
488 ألف دومن وبنسبة 21 %، وقد 
قدر مجم��وع مس��احة االراضي 
شبه املس��تصلحة ب�3216 الف 
دومن بنس��بة ارتفاع %1 عن العام 
املاضي، إذ ق��درت 3182  الف دومن 
اما اعلى مس��احة لألراضي شبه 

املستصلحة«.
ولفت إلى، أنه »حملافظة بابل حيث 
قدرت 798 الف دومن وبنسبة 25%، 
وق��در مجموع مس��احة االراضي 

حتت االستصالح ب�246 الف دومن، 
اعلى مساحة فيها كانت حملافظة 
القادس��ية حيث ق��درت 43 الف 
دومن وبنسبة %17.4، وقدر مجموع 
االراضي الغير مستصلحة 6861 
ال��ف دومن اعل��ى مس��احة فيها 
كانت حملافظة واسط حيث قدرت 

1369 الف دومن وبنسبة 20%«.
املس��احة  »مجم��وع  أن  وب��ن، 
املغم��ورة وغير املغم��ورة الكلية 
لاله��وار بلغ��ت 5561 ك��م2 , اذ 
احتل ه��ور القرن��ة املرتبة األولى 
م��ن حيث املس��احة والتي قدرت 
ب� 2421 كم2 وبنس��بة  43.5 %، 
وهور احلمار والذي قدرت مساحته 
ب� 1763 كم2 وبنسبة %32، وهور 
ال��ذي قدرت مس��احته  احلوي��زة 
1377 كم2 وبنسبة 25 % وقدرت 
اعلى نس��بة اغمار في محافظة 
ذي ق��ار ال��ذي ق��درت مس��احته 
1402 وبنس��بة %56 من مجموع 
املساحة الكلية املغمورة لألهوار 

التي قدرت ب�2513 كم2«.

»التخطيط«: 55 مليار متر مكعب سنويًا إيرادات دجلة والفرات من المياه
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ال أع��رف أين قرأت هذه العب��ارة ومتى. وال أعلم من 
ال��ذي أطلقها أول مرة. ورمبا كانت في األصل عنواناً 
لكتاب ش��عري أو قصصي، ففيها من الرومانسية 
الش��يء الكثير. وهي ال تفتأ تشير إلى حقيقة من 
حقائق الوج��ود التي ال يكاد يغفلها املرء في حياته 

اليومية.
ولكن ه��ذه املي��زة ال يتمتع به��ا اإلنس��ان لوحده، 
فاحلي��وان ميتلك ه��و اآلخر ذاكرة م��ا. وهو »ينقش« 
عليها بني احلني واحلني بعض الصور والعالمات التي 
جتعل��ه يتعلق بهذا الش��خص أو ذاك! وعلى املرء أن 
يتوخ��ى احلذر من ذكري��ات »مرة« يحتف��ظ بها ثور 
هائج، أو حمار حرون، أو كلب مسعور، أو غيرهم من 

خلق اهلل!
وعلى أية حال ف��إن فن القراءة الذي يتقنه البعض، 
ويدمن عليه، ال يج��دي دون ذاكرة متوقدة، وال ينفع 
بغي��ر »نق��وش« غائرة. وهو يتناس��ب عكس��ياً مع 
العمر. وقد ال يصيب طائفة من الناس، إال من املؤكد 
أن للس��ن دخل في ذلك، وأن الصغار يحتفظون في 

مخيلتهم بأدق الصور، وأوضح التفاصيل!
غير أن املسألة تأخذ بعداً آخر حينما تتعلق بالتاريخ. 
ف��اآلداب القدمية هي ش��فاهية ف��ي الغالب. بل إن 
الكتب الس��ماوية وأحاديث األنبياء، ومرويات األئمة 
واملصلح��ني كان��ت محفوظ��ة في الص��دور لوقت 
طويل. فق��د دونت التوراة في بابل بعد ثمانية قرون 
م��ن نزوله��ا. ودون أعظم كتب الس��نة النبوية في 
القرن الثالث الهجري على يد محمد بن اسماعيل 

البخاري املتوفى عام 256 للهجرة.
أم��ا ملحم��ة اإللي��اذة لهوميروس فق��د دونت بعد 
مئة عام من وفاة الش��اعر، وكثيرون اآلن  يشككون 
بوجود هذا الشاعر أصالً، ويرون أن مالحمه الشهيرة 
ه��ي نتاج أجيال عديدة من اليونانيني! في حني بقي 
الش��عر اجلاهلي عند العرب ش��فاهياً حتى انبثاق 
عص��ر التدوين في القرن الثاني الهجري. األمر الذي 
سهل على طه حسني وأساتذته الفرنسيني وعلى 

رأسهم باشاليه  أن يشككوا في جاهليته هذه.
ولكني أقط��ع أن النصوص العظيمة تس��تعصي 
على النس��يان. وأؤمن أن الذاكرة اجلمعية ال تغفل  
املط��والت اجلميلة. وأن من الصعب على الش��عوب 
أن تس��قط تراثها الش��فاهي الذي تعت��ز به بهذه 
الس��هولة.  فق��د كان احلفظ آن��ذاك مهنة رائجة 
يثاب عليها أصحابها باملناصب واألموال. ويقدمون 
عل��ى اجلميع في احملاف��ل والندوات العام��ة. ويرجع 
إليه��م عند ح��دوث الوقائ��ع وامللم��ات. وكان ال بد 
لهؤالء الرواة أن يعض��وا بنواجذهم على هذه امليزة 
حتى يتمكنوا من االحتفاظ مبكانتهم االجتماعية 

تلك.
ليس من السهل التصديق أن مرويات األقدمني التي 

بنوا عليها سلوكهم اليومي وعقائدهم الدينية  
وثقافتهم االجتماعية كان��ت مجرد أخبار مزورة أو 
مصنوعة. فهناك على الدوام ذائقة شعبية تستمد 
وجوده��ا م��ن الثقافة العام��ة للبالد، وتس��تطيع 

بواسطتها فرز ما هو خاطئ، وما هو صحيح.

نقوش في الذاكرة

محمد زكي إبراهيم

علوان السلمان

..اخللق الشعري..وس��يلة تعبيرية ذات 
طبيع��ة جمالي��ة ودالل��ة اجتماعية 
معب��رة ع��ن )ال��ذات وال��ذات اجلمعي 
االخ��ر( وجدانيا وروحيا بتس��اق جملي 
منطلق من كوامن ال��روح.. ابتداء من 
الرؤي��ة وانتهاء باحملت��وى الفكري..عبر 
فعل ابداعي.. جتريبي مغامر يعلن عن 
موقف ازاء احلركة الكونية مبوجوداتها 
التي يحددها الفكر املنتج)الش��اعر(..

لذا فهو جتليات الذات املنتجة لإلعالن 
عن صيرورتها من خالل افرازات الوعي 
اجلدلي القائمة على التقنية واجلمالية 
بتفجير اللغ��ة وحتقيق البناء الصوري 
وتعمي��ق الش��عور التأمل��ي والداللي 

احملفز لذاكرة املتلقي.. 
الش��عرية  وباس��تحضار اجملموع��ة    
)الغروب النحيف( بنصوصها املتنوعة..

والتي  باحلي��اة واش��كاالتها،  النابضة 
نسجتها انامل منتجها الشاعر وليد 
جمعة واسهمت دار اجلمل في نشرها 
نص��وص  وانتش��ارها/2016..كونها 
منفتح��ة عل��ى آف��اق داللي��ة وقي��م 
اش��كالها)تفعيلة/ ب��كل  اجتماعية 

نثري��ة مقطعي��ة..( م��ن اج��ل حتقيق 
موقف انس��اني من جه��ة، ومن جهة 
اخ��رى التعبي��ر عن قيمته��ا اجلمالية 
اخلالقة خلطاب يتكئ على فضاء داللي 
عبر بني��ة يغلب عليه��ا االنزياح الذي 
يكش��ف عن اكتناز اخمليلة الش��اعرة 
باملعطيات احلسية ابتداء من العنوان 
الدالة  العالمة الس��يميائية والعتبة 
املستلة من منت احد النصوص) تنومية 

الديدبان امللثم(..ص61 
في الغروب النحيف

غبطة غامرة
خطى والدي من ب� .. ع ..ي� ..د /ص62

في الغروب النحيف
نذبح الذاكرة

هكذا تتخفى � اذن � ش��هوة االنتحار  
/ ص64

في الغروب النحيف
اتذكر رأس احلواش

وعكد النصارى
والتسابيل 

...ابكي   ص64 � ص65
واله��م  ويتفاع��ل   فالن��ص ينفع��ل 
االجتماع��ي بنزع��ة وجداني��ة ورؤي��ة 
متج��اوزة في خل��ق الص��ور الثقافية 
املعب��أة بطاق��ة اغوائية خ��ارج نطاق 
اللغة..اضاف��ة ال��ى توظيف الش��اعر 
تقنية قصيدة النثر باستخدام)الكتلة( 
لتحقي��ق املقطعية وتوزي��ع تفاصيل 
ب��ني  جتم��ع  مش��اهد  عب��ر  الص��ور 
الذاكرة..  الواقع وعال��م  عاملني:عال��م 
اللذي��ن يش��كالن حركة الن��ص الذي 
يعتمد االيج��از والتكثيف في ايصال 
فكرت��ه الش��عرية م��ع ابتع��اد ع��ن 
الى  االس��تطرادية..اضافة  الوصفي��ه 
توظيف��ه الفعل الدرام��ي الذي ياخذ 
ابعادا)نفس��ية واجتماعي��ة..( وحتقيق 
فع��ل الكتابة وجتاوز املأل��وف بتعبيره 

ع��ن حالة ذاتية مش��حونة بش��حنة 
واعية صيرت التعبير الشعري تداولي 
املعنى اليخلو من حس داللي عن طريق 

استثمار التقنيات الفنية الدالة..  
   فالشاعر ينشغل بإشكاليات الواقع 
ومقارب��ة اليومي فيتفاع��ل والتجربة 
الواقعي��ة مب��ا فيه��ا من انكس��ارات 
وخيبات..كونه يش��تبك م��ع بعضها 
ويقي��م عالقات��ه التفاعلي��ة واليومي 
ليبني شعريته على التقابل بني عاملني 
الذاكرة)املتخي��ل(  هم��ا:  متضادي��ن 

والواقع)املوضوع(..
جبت بغداد كثيرا

ولقد شاهدمتوني في جميع االمكنة
غير اني كنت كّماة غاز حذرة

اذ اخاف الكشف عن وجهي لكم
واصّفي عبرها هذا الهواء البشري

ثم اس��ري مل��كا.. في وج��ه ضفدع  /
ص86

اللحظ��ة  يقتن��ص  فالش��اعر     
السريع  التصوير  باستخدام اس��لوب 
لتحقيق مشهدية متفردة بدراميتها 
احلركي��ة التي تنفذ ال��ى اعماق الذات 

للكشف عن دواخلها مبا امتلكت من 
ايح��اء لفظ��ي وتكثي��ف جملي خللق 
شكل من اشكال احلداثة التي حتالفت 
واملؤثرات  والفنية  الفكرية  والتحوالت 
اخلارجية خللق عوامله املسايرة للعصر..

وهو يعبر عن احساس شعورياومشهد 
وموج��ز  بألفاظ��ه  وامض..مقتص��د 
بخصوصيت��ه  بعباراته..متف��رد 
التركيبي��ة مع ايحاء وتفرد في االيقاع 
والصورة املنبثقة من لغة رامزة وفكرة 
منبعث��ة م��ن ب��ني ثناياه..فض��ال عن 
احتش��اء الذات املنتج��ة داخل عوالم 
الن��ص وتراكيبه..لذا كان��ت حركتها 
الداخلية حضورا فاعال يفوق حركتها 
اخلارجية باعتماد لغة ادراكية تخاطب 
الفكر قبل العاطفة..فيتماهى معها 
بتدفق وجداني منبعث من دائرة الوعي 
الش��عري املؤط��ر لعوامل��ه الصوري��ة 
فني��ة  بتقني��ات  املوحي��ة  ودالالت��ه 
ش��كلتها مجموع��ة م��ن املهيمنات 
داخل بنية النص جتسدت في االلفاظ 
النصارى/ احلواش/عكد  املكاني��ة)راس 

التسابيل..(..للكش��ف ع��ن االنتم��اء 

البيئي املكاني.. اضافة الى استخدام 
تقني��ة التقطيع والتش��ظي الكلمي 
البصري) ب� .. ع.. ي� .. د( الذي يكش��ف 
عن دواخ��ل الذات النفسي..ويس��هم 

في تعطيل القدرة التواصلية للغة..
طالبوني بقصيدة

ما الذي نكتبه عن غربة الروح؟
اقترحت االصدقاء

� أيهم؟
� ال حترجوني..

بعضهم في موقع اجلرذ
وبعض آخر في موقع اخلنزير

� شخص واحد في موقع الضبع �
وبعض قنفذ الروح احترازا او عصابا

والبقايا..زعماء    ص5 � ص6
  فالن��ص يق��وم عل��ى تقني��ات فنية 
يأت��ي  النصي��ة..  بنيت��ه  لتش��كيل 
ف��ي مقدمته��ا تقني��ة الس��رد التي 
تع��د عام��ال جاذبا..وتقني��ة املفارق��ة 
املس��تفزة.. االدهاش��ية  االس��لوبية 

فض��ال ع��ن ان��ه يوظ��ف س��يميائية 
التنقي��ط الت��ي حتيل ال��ى عالمة من 
عالم��ات الترقيم)دالل��ة احل��ذف( التي 

تشكل)نصا صامتا تتعطل فيه داللة 
القول(..والتي تضفي بعدا تش��كيليا 
وتفتح باب التأويل فتستدعي املتلقي 
لف��ك مغالي��ق النص واس��هامه في 
م��أ بياضات��ه.. اضاف��ة ال��ى تأثي��ث 
فضاءاته بتالحق الصور القابضة على 
حلظ��ة االنفعال الش��عري مم��ا ميكنه 
االنفتاح على تقنيات السرد الشعري 
يتطل��ب  ال��ذي  البصري)املش��هدي( 
حضور املكان احلاضن للفعل الشعري 
..م��ع توظيف التعابي��ر البالغية )اجملاز 
واالستعارة والتشبيه..( والرمز الذي هو 
)اداة فكرية للتعبير عن قيم غامضة..
الشعري(..اذ  التكنيك  لغرض تصعيد 
فيه ترتفع التجربة الشعرية الى حالة 
من الشمول. والصورة فيه تتحول الى 
رؤيا..اضافة ال��ى اضفائه عمقا فكريا 

وبعدا جماليا..
  ان تقطع جسرا

او متشي في شارع
يتعني ان تأخذ ترخيصا من شرطي ما

وانا يا ولدي
عربنجي منذ زمان الترك
اعرف بغداد كظاهر يدي

واداري نص القانون
الط��رق  ف��ي  توريط��ي  ف��ي  فاح��ذر 

املمنوعة/   ص43
  فالن��ص تق��وم عل��ى مجموعة من 
العتب��ات التي تقدم نفس��ها بفقرات 
تقتس��م النص الى مجموعات داللية 
متكافئ��ة وه��ي تس��بح ف��ي بنيتني 
الس��ردية  البنية  اساس��يتني/اولهما 
التي  بالتداعي��ات  املؤثث��ة  الش��عرية 
يضخها زمن خ��ارج الذاكرة..وثانيهما 
بتراك��م  املعرفية..املتمي��زة  البني��ة 
الصفات التي اس��همت في الكشف 
عن توت��ر نفس��ي منبثق م��ن موقف 
انفعال��ي متك��ئ على حق��ول داللية 
قائمة عل��ى ثنائيات ضدي��ة بتكثيف 
جن��وح  املعنى..م��ع  وعم��ق  العب��ارة 
ال��ى التركي��ز وااليج��از للتعبي��ر عن 
النفسية  واحلالة  االنفعالية  اللحظة 
باسترس��ال مختوم بضربة اس��لوبية 
مفاجئة.. اضافة الى ان الشاعر يوظف 
الفنون احلس��ية والبصري��ة واملكانية 

خللق عوامله الشعرية..
  وبذل��ك قدم الش��اعر نصوصا متتلك 
وعيا داخليا مع حضور اجتماعي سردي 
يتمثل في عطاءات روحية بنمو نفسي 
مأزوم يكش��ف عن دق��ة متناهية في 
احل��س وعاطفة ملتهب��ة واندماج مع 
الطبيعة بقدرة تصويرية لأشياء من 
الداخل..لذا فخطاب الش��اعر خطاب 
الذات ومناخاتها للتعويض عن الغربة 
التي يحس بها ومن ثم ايجاد حالة من 
التوازن بينه والعالم احمليط به.. فكانت 
رؤيته الشعرية تتصل بطبيعة نفسه 
وتكوين��ه الفك��ري والروح��ي وظروف 
حيات��ه والواق��ع.. باعتماده��ا الوحدة 
والكثافة الغنائية التي تعتمد ضمير 
املتكلم الذي مييزها عن السرد املكثف 
والتوه��ج وانزي��اح لغتها ع��ن املألوف 
مع وج��ود االيقاع املنبعث من بني ثنايا 

االلفاظ والعاطفة…

حين يتكلم الغروب النحيف

غالف الديوان الشعري

شعر

ساهرة رشيد:
 

أقامت دار املأمون للترجمة والنش��ر محاضرة 
بعن��وان )ثنائي- اجلان��ي _ الضحية في األدب 
األملاني( الي��وم األحد املواف��ق 2017/9/24 في 
الس��اعة العاش��رة عل��ى قاع��ة عب��د الرزاق 
مصطف��ى في مق��ر ال��دار، تناول��ت احملاضرة 
مش��كلة اجلاني _ الضحية في األدب األملاني 
ومن خ��الل أربع محاور رئيس��ية عب��ر مراحل 
التاري��خ، حددها العلماء في تاريخ أملانيا,حيث 
كان��ت بداية 1918 وهو الع��ام الذي ازيح فيه 
احلك��م امللك��ي في أملانيا وأس��س الدس��تور 
األملاني. أما املرحلة الثانية في عام 1933 عند 
اس��تالم هتلر احلك��م، فيما ش��هدت املرحلة 
الثالث��ة ف��ي ع��ام 1945 تقس��يم أملانيا إلى 
الش��رقية والغريب��ة, أما املرحل��ة الرابعة في 
عام 1989 جاءت نهاية التقسيم وانهيار جدار 

برلني.
احملاض��ر الدكتور ف��ي كلية اللغ��ات /جامعة 
بغداد محمد إس��ماعيل ش��بيب ش��رح هذه 
الثنائية بشكل مفصل والتي ارتبطت بجرائم 

احلكم النازي وإتباعه، مشيراَ إلى األوضاع في 
أملانيا حيث قام هتلر ع��ام 1933 بحرق جميع 
الكتب التي تدعو إلى التس��امح واإلنسانية، 
وعل��ى أثرها غادر اغل��ب األدب��اء والكتاب إلى 
مختلف بل��دان العالم، تطبيقا ملقولة األديب 
هابتري��ش هانية »من يح��رق الكتب ميكنه أن 

يحرق الناس أيضا«.
وأضاف شبيب »انتهت احلرب عام 1945 وكان 
األدب متأثرا بتجسيد وتصوير معاناة الشعب 

من آثاره السلبية, وسمي بأدب األنقاض على 
مستوى الروح واجلس��د، مضيفاَ بأن الشعب 
األملان��ي يعاني من مس��الة الش��عور بالذنب، 
وممك��ن أن يكون الش��خص في نف��س الوقت 
ضحي��ة ومذنب في أن واحد،م��ن خالل تناوله 
ث��الث رواي��ات أمنوذج��ا وهي)جنم��ة بال س��ماء 
للكاتب��ة ليون��ي اوس��فكن 1958، والق��ارئ 
ليرنه��ادر س��لينك 1995، وأخ��ي أمنوذجا ألفه 

كيم 2003.

أمير الجدوعي
تصوير: حيدر السلطاني

  
ضّيف البيت الثقافي البابلي، أس��تاذ األدب 
اإلنكلي��زي في جامعة باب��ل الدكتور صالح 
مهدي حميد الشكري للحديث عن موضوع 
)الش��عراء يهجون امللوك.. الشعراء اإلنكليز 
يحتج��ون على ح��رب الع��راق.. براي��ن تيرنر 
أمنوذج��ا( وأدار األمس��ية رئي��س احت��اد أدباء 

وكتاب بابل املترجم صالح السعيد.
وقال الشكري إن الش��عر أو األعمال األدبية 
بصورة عامة ه��ي ردود أفعال صادقة وأمينة 
جتس��د أحداثا وصورا ملا يش��عر ب��ه الكاتب 
إلره��اب  يتص��دى  ال��ذي  ذل��ك  وخصوص��ا 
السلطة وامللك على س��بيل املثال الذي قد 
يصل إلى إقصاء الش��اعر من بالده وهذا نوع 
من أنواع اإلرهاب عانى منه الكتاب والشعراء 
عادة, والش��عر هو األكثر استجابة من بقية 
األجن��اس األدبي��ة ملا ي��دور في األرج��اء ألنه 
ال يحتاج إل��ى الكثير من اآللي��ات فالكاتب 
املس��رحي يحتاج إلى خشبة مسرح وممثلني 

وتقنيني وهذا ما ال يحتاجه الشاعر.
اإلنكلي��زي  الش��عر  أن  الش��كري  وأض��اف 

أمتاز باالحتجاج على م��ا يدور حوله, ولعب 
الشاعر اإلنكليزي دورا مهما في الوقوف في 
وجه طغي��ان امللك وهج��اءه دون خوف منذ 
بداية القرن الس��ابع عش��ر وم��ن ثم العهد 
الرومانتيك��ي فقد ش��هد ظهور ش��اعرين 
بارزي��ن كتب��وا ش��عر الهج��اء بح��ق امللك 
والسلطة وهما الشاعر شيلي والشاعر لود 

بايرن.
وحتدث الدكتور صالح الشكري عن الشعراء 

اإلنكلي��ز وغيرهم الذين رفض��وا احلرب على 
الع��راق الت��ي دع��ت له��ا الوالي��ات املتحدة 
وبريطانيا وشجبوا الكثير من القرارات التي 
دعت إلى احلرب وكتبوا العديد من النصوص 

االحتجاجية قرأ الشكري عددا منها.
وش��هدت األمس��ية مداخالت لع��دد النقاد 
والباحث��ني والش��عراء وه��م الدكت��ور باقر 
جاس��م وس��عد الش��اله ومحم��د الزهيري 

والدكتور وسام العبيدي.

محاضرة بعنوان )ثنائي - الجاني الضحية في
األدب األلماني( في دار المأمون للترجمة والنشر

البيت الثقافي البابلي يضّيف الدكتور صالح الشكري

صدرحديث��اً للكات��ب واإلعالم��ي طالب 
عب��د األمير العراقي كتاب جديد بعنوان 
"نوب��ل ومثالي��ة االدب"، ع��ن دار نش��ر 

"اوروك ميديا"، ستوكهولم 2017
 في هذا الكتاب يحاول املؤلف  تسليط 
الضوء، عل��ى جائزة نوبل في األدب خالل 
أكثر من مائة عام وأكثر من عقد ونصف 
من الزم��ن، بق��راءة موضوعي��ة تبحث 
عن أس��باب فش��ل أو، جن��اح األكادميية 
الس��ويدية في إختي��ار الفائزي��ن بهذه 
اجلائ��زة املتميزة بني جوائ��ز نوبل األخرى. 
حي��ث تتع��رض جلنة نوب��ل إلنتق��ادات 
عدي��دة، ف��ي كل مرة يعلن فيها اس��م 
الفائ��ز أو الفائزة، من��ذ توزيعها اول مرة 

في الع��ام 1901 وحتى اللحظة. وكيف 
كان��ت االكادميية الس��ويدية تنظر الى 
أعقد صيغة طرحه��ا نوبل في وصيته، 
فيما يتعلق ب�جائزة األدب، وهي مبدأ أن 
متنح الى كات��ب قد أنتج أدباً هو "األكثر 
متيزاً... وذا إجتاه مثالي"؟ وماذا يعني منح 

اجلائزة الى مغني، وهو بوب ديالن؟
الباحث��ون  يحظ��ى  أن  س��ر  ه��و  وم��ا 
األمريكان بغالبية جوائز الطب والعلوم 
االقتصادي��ة، ومل��اذا ل��م يحص��ل كاتب 
عرب��ي آخر عدا جنيب محفوظ على هذه 
اجلائزة األشهر عاملياً..على هذه األسئلة 
وغيرها يحاول ه��ذا الكتاب البحث عن 

أجوبة لها.

»نوبل ومثالية األدب«
كتاب جديد لـ«طالب عبد األمير«

حسين نهابة

هل سأقول َمّر َفصل آخر؟
وهل سأنتظُر زمان آخر؟

أَطْمِئُن قلبي الواقف 
كناطور 

في َحقِل السنبل، 
بأنِك في آخر السرِب تكونني

وأنِك في زماِن اخلِصب 
البد أن تثوري

وأنه لو لم تك السموات واألرض، 
والنار واجلنان،

أنِت وَحدِك ومبشيئة الَقلب 
كنِت وستكونني.

أنظُر حولي 
أنفرطْت حّبات الُكروم 

في صيِف أنتظارِك   
واشتعُل احلقل 

بصغارِ احلِجِل واحلمام،
واقامت العصافيرَ ُعرسها 

عند باب احلديقة
وغامُرت قليالً فاقتربت أكثر 

من أرجوحتِك، 
تهز صبري،

وأحالم اللقاء.
فعلى صحوِك، ينام كل صغاري

وأطفال اجليران،

تستريح الريح 
وأغاني البرد

وامطار الشتاء
كنت سأصرخ ملء الشوق 

يا امرأة الصيف، 
والطيور املهاجرة، 

واملطر، 
تعالي

إني تعبُت من شهقات احملطة،
لوال أنِك في القيظ حتضرين

في رائحة األرض، 
وفي نومة النهر

وفي أغاني النخيل
لوال أنِك ملء القلب والروح 

لوال أنِك في خرزة عيني تقيمني

سأظل أنطر صيفك، 
وأرّتب كراسي احلديقة

وأهز في أرجوحتِك 
كل مواعيدِك التي لم حتفظيها،

وإن نفضْت شجرة التوت أوراقها، 
أعرف جيداً أنِك من حتّرضينها،
وإن باغتتني جوقة العصافير 

بعاصفة احتجاج،
أعرف أيضاً انِك من تآمرِت معها،

وأنِك من نّظم لهذا العصيان
وإْن عبرتني غيمة حزينة، 
وغمرتني بالدمع والبكاء

أعرف أنها منِك أنِت، 
وأنها أنِت  

وأنِك أنِت من ترسلينها.

مؤامرة العصافير
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الفصل العاشر
تطوير مدينة بغ��داد في ثمانينيات القرن 

العشرين
التكلي��ف مبه��ام تطوي��ر بغ��داد ، احلرب 
العراقية اإليرانية واالنغماس في مشاريع 
األمان��ة، رفع��ة اجلادرجي ومهم��ة تطوير 
بغداد , مرض زوجتي سعاد في فترة احلرب، 
احلرب العراقية اإليرانية هروب الش��ركات 
من س��احات احلرب ، تسلم مهمة معاون 
أم��ن العاصمة ، مش��اريع ش��ارع حيفا ، 
منظومات اإلشراف على املشاريع ، مكتب 
تنسيق شارع حيفا ،  عبد احلسن الشيخ 

علي أمينا للعاصمة 
التكليف مبهام تطوير بغداد

ق��ررت الس��لطة العف��و ع��ن صديق��ي 
اجلادرج��ي  رفع��ة  املعم��اري  املهن��دس 
واالف��راج عنه ف��ي صي��ف 1980 ، بعد ان 
قدم للمحاكمة واحلكم عليه بالس��جن 
املؤبد الذي قضى منه عش��رين ش��هراً  ، 
على النحو الذي جاء في كتاب ) جدار بن 
ظلمتن ( الذي كتبه باملشاركة مع زوجته 
الس��يدة بلقي��س ش��رارة . زرت صديقي 
اجلادرج��ي في داره بش��ارع ط��ه لتهنئته 
بخروج��ه ال��ى احلري��ة  ، فالتقي��ت هناك 
عددا من زمالئنا املهندسن االستشارين 
، وحتدثنا عما ينوي رفعة عمله بعد اطالق 
س��راحه . لم اكن اعرف ش��يئا عن قصة 
االف��راج عنه اال بعد ان قصه��ا علينا في 
تلك اجللس��ة . وعلمت منه انه قد يكلف 
م��ن قبل امن العاصمة للمس��اهمة في 
حملة تطوي��ر مدين��ة بغ��داد ، واعدادها 
الستقبال مؤمتر القمة لدول عدم االنحياز 

في سنة 1982 .
 بينت للجادرجي اس��تعدادي ملس��اعدته 
ف��ي تطوي��ر مدينت��ي بغداد م��ن منطلق 
املصلح��ة العام��ة ، والش��عور باهمي��ة 
تطوي��ر العاصمة من خ��الل تنفيذ بعض 
التصاميم من قبل مكتبنا ) دار العمارة(.

  بع��د نح��و اس��بوعن م��ن ذل��ك اللقاء 
، ابلغن��ي رفع��ة اجلادرج��ي برغب��ة ام��ن 
العاصمة س��مير عبد الوهاب الشيخلي 
ف��ي ان ازوره ف��ي مكتب��ه للتح��دث ف��ي 
منهج تطوير بغ��داد . زرت امن العاصمة 
وجرى احلديث حول املوضوع ، وسألني عن 
اعمالي الت��ي اقوم بها ، فبين��ت له بأني 
غير مشغول حاليا ، وانتظر املوافقة على 
اعادة فتح مكتب دار العمارة للمباش��رة 
باألعم��ال بع��د أن اغلق املكت��ب من قبل 
الرئاسة . طلب الشيخلي مني املشاركة 
في اعمال تطوير بغداد ، واخذ يش��رح لي 
منه��ج العم��ل في ش��ارع حيفا وش��ارع 
اخللفاء وبع��ض االعمال االخ��رى كجزيرة 
بغ��داد الس��ياحية وح��ي س��كني ف��ي 

منطقة السيدية . 
 اثن��اء احلدي��ث اوضحت ألم��ن العاصمة 
بأن��ي غي��ر مؤي��د للتطوي��ر الش��ريطي 
للش��وارع مثل ش��ارعي حيف��ا واخللفاء ، 
ألن ه��ذه الطريقة تترك وراءها مش��اكل 
تخطيطية عديدة ، ميكن ادراكها بيسر اذا 
ما أطل اي ش��خص على ما وراء العمارات 
املقترح��ة على احلي اجمل��اور. واني احبذ ان 
يكون التطوي��ر مبنيا عل��ى تطوير احياء 
كاملة ، مثل املنطقة احملصورة بن جسري 
االحرار والش��هداء على سبيل املثال . لم 
يؤيدني امن العاصمة على ذلك وذكر لي 
ما يش��به ان ذلك قرار القيادة . واس��تمر 
احلديث على اهمية مساهمة البغدادين 
في تطوير مدينتهم . وقد وعدته بدراسة 
املوض��وع قب��ل ابالغ��ه بق��راري االخي��ر . 
حاولت ان اعتذر عن هذه املهمة الى رفعة 
اجلادرج��ي ، النني كنت في قرارة نفس��ي 
الارغب العمل مع امان��ة العاصمة ، بعد 
جتربت��ي للعم��ل معها ملرتن س��ابقتن ، 
وبينت له ان م��ا يهمني هو اعادة فتح دار 
العمارة ، وانشغالي بالعديد من املواضيع 
املتعلق��ة باملش��اريع التي توق��ف العمل 
بها بعد اغالق املكت��ب . ابلغني اجلادرجي 
ب��ان االمن غير مقتنع مب��ا اراه ، وبامكاني 
القيام بهذه االمور مبا اليتقاطع مع عملي 

مع امانة العاصمة .
 في ايل��ول 1980 ، عقدت امانة العاصمة 
ن��دوة دراس��ية واس��عة لبح��ث مواضيع 
احلفاظ على تراث مدينة بغداد وتطويرها 
ف��ي الوق��ت نفس��ه . عقدت الن��دوة في 
قاع��ة اجملل��س الوطن��ي واس��تمرت ثالثة 
اي��ام ، وبحث خاللها الكثي��ر من البحوث 
واملقترح��ات والوصايا املقدمة من باحثن 
وجه��ات مختلف��ة . لق��د حض��ر الندوة 
ع��دد كبير من املهندس��ن ف��ي مختلف 
االختصاصات ، وشرائح مختلفة من ادباء 
ومؤرخ��ن وآثاري��ن وعلماء دين واس��اتذة 
جامعين ومسؤولن حكومين وغيرهم . 
كان��ت ندوة مهمة للغاية ، حتى ان رئيس 
اجلمهوري��ة صدام حس��ن حض��ر جوانب 
منها في اليومن االول��ن ، وأبدى رأيه في 

املوضوع .
  كان��ت مواضي��ع الن��دوة تتعل��ق باحملاور 

االساسية التالية :
•  اهمية دراس��ة االبني��ة التراثية وحتديد 

مواقعها في بغداد .
• أساليب صيانة األبنية التراثية .
• إبراز الوجه التراثي ملدينة بغداد .

  ل��م تش��ترك املؤسس��ة العام��ة لآلثار 

ببح��وث كثيرة في هذه الن��دوة النصراف 
معظ��م خبرائها وكوادرها الى الدراس��ة 
االثري��ة . وفيها ق��دم املهن��دس املعماري 
احس��ان فتح��ي محاض��رة ع��ن جوام��ع 
بغداد القدمية ، واوضح بش��كل مؤس��ف 
كيف فقدت بغداد الكثير من دور العبادة 
القدمية واالثرية الس��باب عديدة . غير انه 
لم يقدم خطة واضحة الس��لوب احلفاظ 
عل��ى االثار املعماري��ة املتبقية او احياء ما 

اندثر منها .
  وف��ي اليوم الثال��ث من اي��ام الندوة في 
22 ايل��ول 1980 ، ونح��ن مجتمع��ون في 
قاعة اجملل��س الوطني ، ابلغنا ان جلس��ة 
مساء ذلك اليوم ستكون في قاعة املركز 
القومي لالستشارات الهندسية . واتذكر 
ان��ي حض��رت تلك اجللس��ة واس��تمعت 
حملاض��رة الدكتور حس��ن عل��ي محفوظ 

عن االس��ماء العربية في األبنية التراثية 
معتمدا على االس��ماء التي اس��تعملت 
في البناء عندما ش��يد النبي محمد )ص( 
اول مسجد في املدينة املنورة . ولم تصدر 
عن ه��ذه الندوة املهمة توصيات او قرارات 
بس��بب تطور الظروف السياسية واندالع 

احلرب مع ايران .
  لم نعرف اس��باب تغيير موقع االجتماع 
االخي��ر للن��دوة اال بعد عودت��ي لداري في 
املنصور مس��اء ذل��ك اليوم واس��تقبلت 
ضيوفي واصدقائ��ي عدنان الطيار وبهنام 
ابو الصوف وزهير العطية لقضاء السهرة 
س��وية والت��داول حول امور الن��دوة . وفي 
نحو الس��اعة التاسعة مس��اء، سمعنا 
االخبار بقيام املئات من طائرات سالح اجلو 
العراقي باالغارة عل��ى املطارات والقواعد 

اجلوي��ة املهمة في اي��ران وتدميرها ، ايذانا 
بب��دء احل��رب العراقية االيرانية ) س��ميت 
بحرب اخلليج االولى او القادس��ية الثانية 
... ( . وكانت هناك مناوش��ات عس��كرية 
على طول احلدود العراقية االيرانية ، ومنها 
منطقتي سيف س��عد وزين القوس قرب 

خانقن ، منذ الرابع من ايلول 1980 .
  ل��م يخط��ر ببال��ي ان احل��رب م��ع ايران 
س��تنتهي بع��د اي��ام كاحل��رب العربي��ة 
االس��رائيلية التي س��ميت بح��رب االيام 
الستة او احلروب اخلاطفة االخرى ، بل متثل 
لي اهمية املش��اركة في اجله��ود الرامية 
الى الدفاع عن الوط��ن ، وقد تنادى جميع 
العراقين للمساهمة في اجملهود الوطني 
عن��د اندالع احلرب . فق��ررت املوافقة على 
العم��ل م��ع امان��ة العاصم��ة ، واعلمت 
رفع��ة اجلادرج��ي بذلك ، حي��ث نقل االمر 

الى امن العاصمة سمير الشيخلي بعد 
ان اصطحبني الى دائ��رة التصاميم التي 

اصبحت مقر عملي .
  احلرب العراقي��ة االيرانية واالنغماس في 

مشاريع االمانة
وهكذا في االيام االولى من احلرب العراقية 
امان��ة  ف��ي  باش��رُت عمل��ي   ، االيراني��ة 
العاصم��ة بال عقد او امر اداري ، بل اندفاع 
وطن��ي ، اضافة ال��ى رغبتي باملس��اهمة 
ف��ي تطوي��ر مدين��ة بغ��داد . وبقيت في 
االسبوعن االولن من مباشرتي اتداول مع 
رفعة اجلادرجي حول املش��اريع التي تعمل 
عليها معاونية االنشاءات ، واالعمال التي 
كلف بها اجلادرجي من قبل االمانة . كانت 
مس��ؤولية رفع��ة تنحص��ر بالعمل على 
عدد من املش��اريع البنائية لتطوير بغداد 

كشارعي حيفا 
واخللفاء واعمال شارع الشيخ عبد القادر 
الكيالن��ي وغيرها . اما عملي فقد حددته 
بتكوين جهاز اش��راف متطور ومنظومة 
هندسية لإلشراف على املشاريع اخملتلفة 
الت��ي عهد ال��ى معاونية االنش��اءات في 
امانة العاصمة اجنازه��ا ، ودعوة املقاولن 
لتقدمي عروضهم بشأن املشاريع اجلديدة . 
  حضر وكيل امانة العاصمة السيد خالد 
اجلنابي ) خالد عبد املنعم رشيد ( في احد 
االي��ام ، وقال لي : يكفي دراس��ة حلد االن ، 
وعلينا ان نشرع باعمال االشراف الفعلي 
على املشاريع . فقمنا بجولة ميدانية في 
املش��اريع التي عهدت اليه مس��ؤوليتها 
بصفته معاون امن العاصمة لالنشاءات 
، وابدى رغبته بان اكون مس��ؤوال عنها اي 
اكون مع��اون امن العاصمة لإلنش��اءات 
. وم��ن ه��ذه املش��اريع : النص��ب اجلديد 
للجندي اجملهول ، وجزيرة بغداد السياحية 
، وثماني عمارات س��كنية في شارع حيفا 
، وبرج الزوراء ، وخمس��ة اس��واق مركزية 
كبيرة ف��ي مناطق مختلفة م��ن بغداد ، 
واسواق مختلفة في مختلف انحاء بغداد 
، وعم��ارة مكات��ب ووقوف الس��يارات في 
منطقة الباب الشرقي ، وعمارة الرصافي 
لوقوف الس��يارات ، واعمال صغيرة اخرى 
. وف��ي الي��وم التالي انتقل��ت الى مكتب 
جديد ف��ي احدى غرف دائ��رة التصاميم ، 
ووضعت سيارة حكومية خاصة بي ، وهي 
الس��يارة التي كان اجلادرجي يستخدمها 

قبل ان يتسلم سيارة جديدة .
  درسُت املشاريع التي انتقلت مسؤوليتها 
الّي . قسم منها مشاريع كبيرة ورئيسية 
وعم��ارة  اجمله��ول  اجلن��دي  نص��ب  مث��ل 
الرصافي ، والحظت ان جهاز االشراف على 
هذه املش��اريع الكبيرة اليتعدى املهندس 
املقيم لكل مش��روع فقط ، وما يتوفر في 
معاونية االنشاءات هو عبارة عن عدد من 
املهندس��ن االقدمن الذين لم يش��رفوا 
على اعمال رئيس��ية كبي��رة وعلى االكثر 
قليل��ي اخلبرة ، اضافة الى عدم وجود دوائر 
او مق��رات الحت��واء جهاز لإلش��راف ، وقد 
ذكر لي احد املهندسن ان امن العاصمة 
ووكيل��ه ابلغ��اه بانهما س��يصدران امراً 
بتوقيفه ان وجداه يجلس في غرفته عند 
حض��ور اي منهما الى موق��ع العمل ولذا 
ال ميكن��ه دراس��ة اخلرائط ووض��ع مناهج 

بالهواء الطلق . 
  ان مهم��ات االش��راف اآلنية ق��د حتددت 
بالنسبة لي، فان استطعت ايجاد احللول 
له��ا واع��ادة املقاولن الذين غ��ادروا فجأة 
بس��بب احلرب , س��يكون بإمكاني ايجاد 
احللول ملا يس��تجد من خالف��ات تعاقدية 
او مش��اكل فنية . كان ع��دد من العمال 
واملقاول��ن العاملي��ن ، ق��د غ��ادر الع��راق 
بسبب اندالع احلرب وازدياد الغارات اجلوية 
االيراني��ة ، اال ان اجله��ود كانت مس��تمرة 
بش��كل رئيس��ي إلعادتهم الى اعمالهم 

ان امكن.
  لم يكن مهندس��و امان��ة العاصمة قد 
اعتادوا العمل مع استش��ارين ، لذا كنت 
موض��ع ترحيبهم واحتفائهم ، ملعرفتهم 
الس��ابقة بي ، والتحدث معهم مبستوًى 
فني ع��ال من منطل��ق كوني مهندس��ا 

استشاريا صاحب خبرة التنكر . لقد وجدوا 
من يج��د لهم احللول للمش��اكل الفنية 
التي تعترضهم ، وانقذهم من االش��راف 
املباش��ر ألمن العاصمة ووكيله ، اللذين 
كانا قد عرفا بقسوتهما واستخدامهما 
كلمات الذعة ) ورمبا غير الئقة ( في النقد 

و التأنيب احياناً.
  ل��م يه��رب من الع��راق مقاول مش��روع 
الس��يدية الهن��دي اجلنس��ية ) ميك��رز ( 
بس��بب احلرب ، و املق��اول الهندي لعمارة 
وكراجات نقل الركاب في الباب الش��رقي 
، ومق��اول االس��واق املركزية وهو ش��ركة 
) هيون��داي الكوري��ة ( . كم��ا اغلق مطار 
املثن��ى ، وه��و املطار الداخل��ي الذي يربط 
مدن الع��راق في تلك الفت��رة . واصبحت 
واالستش��ارين  املقاول��ن  اتص��االت 
والعاملن وتنقالته��م بالطريق البري من 

عم��ان والكويت ، باإلضاف��ة الى ان وصول 
بع��ض امل��واد عن طري��ق اجل��و اصبح غير 

ممكن.
  وب��دأت االتص��االت الهاتفي��ة تتأث��ر او 
تتوق��ف احيان��ا ، ول��م تك��ن يومئ��ذ من 
وس��ائل االتصاالت االخ��رى مثل الفاكس 
والبريد االلكترون��ي واالنترنت موجودة بل 
كنا نس��تعمل التلكس . ب��ل لم نتمكن 
م��ن احلص��ول عل��ى موافقة اس��تخدام 
الهواتف املتنقلة داخل املش��روع بس��بب 
ظ��روف احلرب . وقد انخ��رط عدد كبير من 
املهندسن العراقين الشباب في اخلدمة 
العس��كرية ، ولم يكن بامكاننا احلصول 
على مهندس��ن عراقي��ن للعمل اال نادرا 
، او من نس��تطع س��حبه من وزارة الدفاع 
مبوافقة اجلهات العليا . واصبح اس��تيراد 

املواد االنش��ائية عن طري��ق املوانئ صعبا 
، بس��بب اغالق املوانئ العراقي��ة القريبة 
م��ن جبه��ات القت��ال اجلنوبي��ة ، وازدحام 
البواخر في موانئ البحر املتوسط والبحر 
االحمر التس��اع االعمال وكثرة املش��اريع 
اجلديدة التي بوش��ر بتنفيذها في العراق 
، عل��ى الرغ��م م��ن اس��تمرار العمليات 
العسكرية ) ومنها معارك كبيرة وضارية 
( ، وازدياد حجم االس��تيراد عن طريق تلك 
املوان��ئ . بع��د س��نتن من ان��دالع احلرب 
اصبح زخم االس��تيراد ع��ن طريق املوانئ 
غي��ر العراقية كبيرا ، وبدأ يش��كل عقبة 
رئيس��ية في طريق س��رعة اجناز املشاريع 
. كانت الش��احنات على احل��دود التركية 
تق��ف باملئات لع��دة ايام انتظ��ارا الكمال 
املعامالت احلدودية للدخ��ول الى االراضي 
العراقي��ة ، حت��ى اضطررن��ا ال��ى مفاحتة 

الدوائر احلدودية نرجوها امرار الش��احنات 
التي حتمل مواد بعض املشاريع .

رفعت اجلادرجي ومهمة تطوير بغداد
قابلي��ة جي��دة ف��ي  اجلادرج��ي  لرفع��ة   
التخطيط للمس��تقبل ، وله فراسة في 
ادارة اعمال��ه بأس��لوب حدي��ث ، ويتمتع 
مبقدرة اتخاذ القرارات بش��كل ش��خصي 
ومنف��رد . كانت عالقته بام��ن العاصمة 
س��مير الش��يخلي جي��دة ، اذ كان االمن 
يستش��يره ويس��تمع ال��ى توجيهات��ه . 
وبذل��ك كان رفعة يعمل عل��ى ما يحقق 
اهدافه كمهندس معماري واهداف االمانة 
. حصل رفعة وبش��كل خ��اص على جهاز 
تلك��س نصبه في غرفة مج��اورة لغرفته 
، اذ كان عل��ى اتصال دائم باالستش��ارين 
العاملي��ن لوض��ع التصامي��م املطلوب��ة 

للمشاريع . وللتغلب على عقبة تنافس 
ثالثة استش��ارين ، واختي��ار االفضل من 
، واس��تنادا  التصامي��م  بينه��م لوض��ع 
ال��ى اح��دى فق��رات صالحي��ات مجلس 
التخطي��ط ، حصل ام��ن العاصمة على 
صالحية دعوة استشاري واحد ، وباالسم 
، لش��هرته وكفاءته لتنفيذ عمل معن . 
وبهذا اصبح بامكان رفعة تقدمي اس��ماء 
االستش��ارين الذي��ن يعتق��د بكفاءتهم 
واحلصول عل��ى موافقة االم��ن والتعاقد 

معه لتنفيذ االعمال بسرعة . 
 ف��ي تل��ك الفت��رة كان مب��دأ الس��رعة 

والنوعية اجليدة االساس الذي 
اعتمدت��ه االمان��ة ف��ي جمي��ع اعمالها. 
فاتفق اجلادرجي مع االستشارين العاملين 
، وفي معظ��م العقود الت��ي ابرمها على 
مبدأ رجل / س��اعة او رج��ل / يوم او رجل / 
ش��هر . كانت كلف العم��ل حتدد من قبل 
االستشارين بشكل مجٍز ، باالضافة الى 
اجور الس��فر والتنقل واالقامة في العراق 
. وال غراب��ة في ذل��ك ، الن منه��ج تطوير 

العاصمة
 بغداد واش��راك استش��ارين عاملين في 
اعمال��ه ، يج��ري في الوقت نفس��ه التي 
كانت بغ��داد تتعرض الى الغ��ارات اجلوية 
وقص��ف الصواري��خ البعي��دة ، واملع��ارك 

الضارية على احلدود لم تتوقف .
  حتول��ت دائرة التصاميم يومئذ الى خلية 
عم��ل كبي��رة ، اذ تفه��م االستش��اريون 
واملقاول��ون رغب��ة امان��ة العاصم��ة في 
تطوي��ر املدينة . وبدأ بع��ض املقاولن ممن 
هرب وترك عمله بس��بب احل��رب محاولة 
العودة واملباش��رة بالعمل . كان مش��هد 
حض��ور املهندس��ن االستش��ارين ال��ى 
دائ��رة التصامي��م ، حامل��ن خرائطه��م 
ومخططاته��م ، مش��هدا مألوفا يوميا . 
حيث يحضر ممثل االستش��اري الى بغداد 
ع��ن الطريق البري م��ع االردن . وخالل ايام 
قليل��ة يحصل على املوافق��ة او التعديل 
على تصاميمه ، ليعود الى اوربا او امريكا 
لالس��راع باجن��از ما اوكل ال��ى مكتبه من 
اعم��ال . كان��ت اجه��زة الكومبيوتر غير 
معروفة في العراق ف��ي تلك الفترة ، غير 
ان وجوده��ا لدى تل��ك املكات��ب االجنبية 
، س��اهم ف��ي س��رعة اجن��از التصامي��م 
واكماله��ا او اج��راء التعدي��الت عليه��ا ، 
والعودة للحصول على املوافقة للمباشرة 

بالعمل .
 لم أعرف املهام الرس��مية ملعاذ االَلوسي 
في حينها ولكن قد يكون حسب توجيهات 
رفع��ه ،  ب��دأ املهن��دس املعم��اري مع��اذ 
االلوس��ي باالتفاق مع مكات��ب معمارية 
عاملية لوضع اخلطط م��ع رفعة اجلادرجي 
، وقدم��وا اعم��اال مهم��ة ف��ي االعم��ال 
املعمارية االستشارية .كما اشترك معاذ 
في وض��ع التصاميم املعمارية ملس��ابقة 
احد مشاريع ش��ارع حيفا ، بعد ان قسم 
رفعة الش��ارع الى ثمانية اقس��ام ، وأناط 
اعم��ال وض��ع التصامي��م ال��ى مختلف 
االستش��ارين العاملين املعروف��ن ، والى 
املركز القومي لالستش��ارات الهندس��ية 
واملعمارية ) وهو مؤسسة حكومية ( الذي 
وقعت عليه اعمال مش��روع شارع حيفا / 
7 ، لوضع تصامي��م عمارتن مهمتن في 
بداي��ة الش��ارع م��ن جهة س��احة جمال 
عبد الناصر ، وقد ش��غلتهما وزارتا العدل 
واحلكم احمللي . ومن املهندسن العراقين 
الذين عملوا في اعمال ش��ارع حيفا اذكر 
س��امي املوس��وي ، وهو من املهندس��ن 

املعروفن ومقره في انكلترا.
  اخبرني رفعة بأن هناك معرضاً ملسابقة 
معماري��ة ، واخلرائط املقدمة للمس��ابقة 
معروض��ة في قاع��ة االجتماعات ، وطلب 
من��ي ان ازور املعرض واالطالع على خرائط 
املعماري��ن املتقدم��ن للمس��ابقة . وفي 
اليوم التالي م��ن زيارتي املعرض ، التقيت 
رفعة وس��ألته عن نتائ��ج التحكيم وقرار 
اللجن��ة ، فق��ال : زرت املع��رض بس��رعة 
واطلعت على اخلرائط املقدمة ، وقررت ان 
احس��ن التصاميم املقدم��ة هو تصميم 
املعماري معاذ االلوس��ي ، وس��أكتب الى 
امن العاصمة باعتم��اده . وعندما ابديت 
اس��تغرابي من ه��ذه الطريق��ة ، اجابني 
بان ه��ذه طريقته وقد اعتدت على اعطاء 
الق��رار من النظ��رة الس��ريعة عن افضل 
املقترح��ات . وهك��ذا اعتم��دت تصاميم 

معاذ االلوسي لتكون مشروع حيفا / 6 .
  زرت املش��روع اثناء التنفيذ ) بعد س��نة 
م��ن املباش��رة ب��ه (، وق��د اجن��ز الهي��كل 
االنش��ائي للعمارات ، فوجدت ان مساحة 
غرفة النوم في احدى الشقق النموذجية 
ال تصل��ح ان تك��ون غرفة نوم لش��خص 
واحد ، وان املس��احة الفاصلة بن شقتن 
وتضم الدرج ومدخ��ل املصعد هي كبيرة 
ج��دا ، فاعتبرت ذلك تفريطاً باس��تعمال 
توس��يع  باإلم��كان  وكان   ، املس��احات 
الشقتن دون التاثير على مساحات البناء 
. ايدني معاذ االلوس��ي في احلالة االولى ، 
وعدلنا التصامي��م . اما احلالة الثانية فال 
ميكن تالفيها .. وه��ذه العمارات هي التي 
وصفه��ا رئيس الدولة صدام حس��ن في 
احدى زياراته بس��ؤاله : ما هذه الغابة من 

اجلدران الكونكريتية ؟!

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

لم يخطر ببالي أن الحرب مع إيران 
ستنتهي بعد أيام كالحرب العربية 

اإلسرائيلية التي سميت بحرب األيام 
الستة أو الحروب الخاطفة األخرى 
، بل تمثل لي أهمية المشاركة 

في الجهود الرامية الى الدفاع عن 
الوطن ، وقد تنادى جميع العراقيين 

لإلسهام في المجهود الوطني عند 
اندالع الحرب

 لم يكن مهندسو أمانة 
العاصمة قد اعتادوا العمل 

مع استشاريين، لذا كنت 
موضع ترحيبهم واحتفائهم، 

لمعرفتهم السابقة بي ، 
والتحدث معهم بمستوىً فني 
عال من منطلق كوني مهندسا 

استشاريا صاحب خبرة ال تنكر

تخطيط بغداد في ثمانينات القرن العشرين

هشام املدفعي الوكيل الفني ألمانة العاصمة

سمير الشيخلي في جوالت دائمية  لإلشراف

رفعه اجلارجي خالل فترة الثمانيناتهشام املدفعي في مكتبه باالمانة

الحلقة 19
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

15رياضة الثالثاء 26 ايلول 2017 العدد )3788(

في استذكار رحيل 
»بالتيني« العرب

قبل 13 س��نة، وحتديداً ف��ي 26 أيلول من العام 
2004، ودعت الكرة العراقية، املايس��ترو، ناطق 
هاش��م، او »بالتين��ي« الع��رب، كم��ا يلقبونه، 
عندما غادرنا اثر تعرضه لسكتة قلبية وهو في 
سلطنة عمان، حيث كان يعمل مدرباً محترفاً 

لفريق نادي مسقط.
كان ناط��ق انس��انأً خلوقاً، قب��ل ان يكون جنما 
كروياً المعا، انطلق من اسوار املالعب الشعبية 
وحتدي��داً في قطاع 43 مبدينة الصدر، حيث كان 
يصطحب��ه ش��قيقه األكبر، الالعب الس��ابق، 
نوري هاش��م، معه إل��ى التدريب��ات واملباريات، 
ليشتد عوده وينتقل إلى نادي األمانة، ثم توجه 
لينضم إلى الق��وة اجلوية، الفري��ق اجلماهيري 
ال��ذي مثله العباً منذ مطل��ع الثمانينات حتى 
مطل��ع العقد التس��عيني من الق��رن املاضي، 
وفي هذه السنوات، متت دعوته لتمثيل املنتخب 
الوطني وكان عنصراً فعاالً في وس��ط امليدان، 
كان مهاري��اً ودقيقاً في مناوالت��ه، ومبدعاً فوق 
املستطيل األخضر، العديد من اإلجنازات أسهم 
في احلص��ول عليها ضمن تش��كيلة املنتخب 
الوطن��ي باش��راف م��الكات تدريبي��ة محلية 

وأجنبية.
اش��ترك الالعب الدولي الس��ابق، الراحل ناطق 
هاش��م، املولود ف��ي الع��ام 1960، مع املنتخب 
الوطني ف��ي التأه��ل إلى مونديال املكس��يك 
1986، وهي امل��رة األولى التي تأهل فيها العراق 
إل��ى نهائي��ات كأس العال��م، حي��ث متكن من 
صناعة الهدف اجلميل الوحيد ملنتخبنا باقدام 
احمد راضي في مرمى ج��ان ماري بفاف حارس 
مرم��ى منتخب بلجي��كا، عندما لع��ب ناطق 
الكرة بينية باملقاس تسلمها أحمد واسكنها 
في الزاوي��ة اليمنى البعيدة للحارس الذي يعد 

وقتذاك من أبرز حماة الشباك في العالم.
بعدها ب��دأ، هاش��م، رحلة التدريب م��ع أندية 
عدة بينها فريقه اجلماهيري األزرق والكاظمية، 
وغ��ادر إل��ى األحت��راف حي��ث عمل ف��ي لبنان 
وس��لطنة عمان، ليش��ترك في حتقيق جناحات 

ضمن احملطات التي وقف عندها.
رح��م اهلل، اب��ا احمد، صاح��ب اخلل��ق الرفيع، 
النم��وذج املثال��ي لالعب كرة الق��دم العصري 
بجمي��ع املواصف��ات، والهل��ه وذوي��ه ومحبيه 

الصبر والسلوان.

عشق آباد ـ رحيم الدراجي*

ت��وج منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة 
الس��لة بالوس��ام الفضي، بعد 
ان خس��ر املب��اراة النهائية امام 
بنتيج��ة  القط��ري  املنتخ��ب 
دورة  منافس��ات  ضم��ن   12-22
للص��االت  االس��يوية  االلع��اب 
العاصم��ة  حتتضنه��ا  الت��ي 
اب��اد،   عش��ق  التركمانس��تانية 
العب��و املنتخب الوطن��ي قدموا 
الش��كر الى ادارة وجميع البعثة 
العراقي��ة الت��ي وقف��ت خل��ف 
املنتخ��ب في مش��واره الى حني 

الوصول للمباراة النهائية.
يذك��ر ان منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة قد فاز في اللق��اء االول 
على املنتخب القرقيس��تاني في 
دور نص��ف النهائي للدورة والتي 

انتهت بنتيجة 20 – 18.
 فيما فاز العب املنتخب الوطني 
برف��ع االثق��ال س��لوان جاس��م 
منافسات  في  البرونزي  بالوسام 
جم��ع  حي��ث  105كغ��م،  وزن  
395كغ��م ف��ي مجم��ل رفعتي 
اخلطف والنتر ، فيما حل االيراني 
باملركز الثاني مبجموع 401 كغم 
ليبقى املركز االول لالوزبكي الذي 
جمع 411 كغ��م.. وبهذا يصبح 
عدد االوسمة عشرة، بواقع ثالثة 
ذهبي��ة، وفضية واحدة  وس��تة 
برونزي��ة وباملركز  17 في الترتيب 

العام للبطولة.
وحلت الرباعة، هدى سالم، رابعا 
ضمن منافسات رفع االثقال بوزن 
90كغ��م، ومبش��اركة 8 العب��ات 

وتركمانس��تان  اس��تراليا  م��ن 
واوزباكستان وبابنيوكري والصني 
تايبي��ه وفي جي وتركمانس��تان 
جمع��ت  ان  بع��د  والع��راق، 
209كغ��م، فيم��ا حل��ت الع��ب 
منتخب في جي اوال مبجموع 253  
التركمانستانية  والثانية  كغم، 

مبجموع 215كغ��م، والثالثة من 
 110 والتي جمعت  اوزبكس��تان 

كغم.
الرباعة، هدى س��الم،  ومتكن��ت 
من خط��ف 94 كغم في احملاولة 
الثالثة، فيما خطفت في احملاولة 
الثاني��ة 92 كغم، كما كانت قد 

خطفت ف��ي احملاول��ة االولى 90 
كغم، فيما لم تنجح في احملاولة 
االولى من نتر 110 كغم، ومتكنت 
ف��ي احملاولة الثانية م��ن نتر 111  
كغ��م ، لتتمك��ن من رف��ع 115 
كغم في احملاولة الثالثة ليصبح 

اجملموعة 209 كغم.

وتأه��ل العبا منتخبن��ا الوطني 
للكي��ك بوكس��نغ، عب��د اخلالق 
صبيح و حيدر االسدي ، الى الدور 
نصف النهائي، بعد ان حقق عبد 
اخلالق الفوز على العب املنتخب 
الطاجاكستاني سمير عبديلوف 
بنتيج��ة 3 0- ف��ي وزن 51 كغم، 

وحيدر االسدي على نظيره العب 
املنتخ��ب االردني عم��ر ابو الروب 
بنتيجة 13 – 11 في وزن 69 كغم 
ضم��ن منافس��ات دورة االلعاب 
االس��يوية للصاالت املغلقة في 

تركمانستان.
وتكم��ن الالع��ب ري��كان لطيف 
ف��ي وزن 75 م��ن الف��وز باجلوالت 
الثالثة على بطل العالم واس��يا 
نظيره االردني علي حس��ني فيما 
متكن البطل عب��د اخلالق صبيح 
م��ن حتقيق الف��وز عل��ى نظيره 
الكرغس��تاني  اك��رام بارات��وف 
بنتيج��ة 2 - 1 ف��ي وزن 51 كغم 
، واستطاع املتالق حيدر االسدي 
م��ن الف��وز على االوزبكس��تاني 
كاموني فارمنوف بوزن 69 كغم 

بنتيجة 9 – 8 .
فيما ودع العب املنتخب الوطني 
الفق��ار  ذو  بوكس��نغ،  للكي��ك 
محمد، بوزن 81 كغم املنافسات 
بعد ان خس��ر الن��زال امام العب 
املنتخ��ب االردني محم��د ماجد 

بنتيجة 2 1-.
املضي��ف  البل��د  ان  يذك��ر 
تركمانس��تان يتص��در الترتي��ب 
العام بواقع 196 وساما متنوعة، 
ث��م ايران ثانيا بواقع 78 وس��اما، 
والصني ثالثا برصيد 50 وس��اما، 
وتراجع ترتيب الع��راق الى املركز 
ال�17، تتقدمنا قطر في الترتيب 
ال�16 برصيد 8 اوسمة، واململكة 
العربية الس��عودية بالترتيب 15 
برصي��د 10 اوس��مة، واالم��ارات 

باملركز 14 برصيد 17 وساما.

* إعالم اللجنة األوملبية

تركمانستان تتصدر جدول ترتيب األوسمة

»السلة« يفوز بفضية دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت

Tue. 26 Sep. 2017 issue (3788(

جانب من إحدى مباريات منتخبنا السلوي

العواصم ـ وكاالت:

تق��ام اجلولة الثانية م��ن دور اجملموعات 
ل��دوري أبط��ال أوروب��ا الي��وم الثالث��اء 
وغ��ٍد األربعاء ، وستش��هد العديد من 
املواجه��ات الس��اخنة م��ن بينها تلك 
الت��ي س��تجمع ب��ني أتلتيك��و مدريد 

اإلسباني وتشيلسي اإلجنليزي.
ويسعى الروخيبالنكوس في أول مباراة 
أوروبي��ة عل��ى ملعب��ه اجلدي��د »واندا 
األول  انتصاره  متروبوليتانو« لتحقي��ق 
بالتش��امبيونز ليج هذا املوسم عقب 
التعادل السلبي أمام روما في انطالقة 

املسابقة.
وفي هذه املباراة التي تقام غٍد األربعاء، 
يتجدد اللقاء بني تشيلس��ي واألتلتي، 
ال��ذي أقص��ى الفريق اإلجنلي��زي منذ 4 
سنوات في نصف نهائي التشامبيونز 
لي��ج، بع��د أن توصل النادي اإلس��باني 
مؤخرا التفاق مبدئي الس��تعادة دييجو 
كوستا، مهاجم »البلوز« خالل املواسم 

األخيرة.
وفي نفس اليوم، تس��تكمل مواجهات 
اجملموع��ة الثالث��ة باس��تضافة كارباغ 

األذري لروما اإليطالي.
وستش��هد هذه اجلولة أيضا مواجهة 

مرتقب��ة ب��ني باري��س س��ان جيرم��ان 
الفرنس��ي وبايرن ميونيخ األملاني على 
ملع��ب حديقة األم��راء األربع��اء، بعد 
أن تعث��ر الفريق��ان ه��ذا األس��بوع في 

مسابقتي الدوري احمللي لكل منهما.,
وس��قط نادي عاصم��ة الن��ور في فخ 
التع��ادل الس��لبي ام��ام مونبلييه في 
غي��اب جنم��ه البرازيل��ي نيمار بس��بب 
اإلصابة، وكذلك الفري��ق البافاري أمام 

فولفسبورج )2-2).
وبرغ��م التعثر عل��ى املس��توى احمللي، 
حقق الفريقان بداية جيدة في انطالقة 
دوري األبط��ال األوروبي، حيث اكتس��ح 
الفري��ق الفرنس��ي مضيفه س��يلتك 
األسكتلندي بخماسية نظيفة، بينما 
فاز البايرن بثالثي��ة بيضاء على ضيفه 
أندرخل��ت البلجيكي الذي يس��تضيف 
س��يلتك األربعاء وذلك ضمن اجملموعة 

الثانية.
وف��ي مواجه��ة أخ��رى س��اخنة ضمن 
منافس��ات اجلولة الثاني��ة، يحل حامل 
اللقب ريال مدريد اإلسباني ضيفا على 
بوروس��يا دورمتوند األملاني مس��اء اليوم 
الثالث��اء عل��ى ملعب س��يجنال إيدونا 
ب��ارك، ال��ذي لم يت��ذوق امللك��ي طعم 

الفوز عليه مطلقا.
ويخوض الريال الذي لم يحقق انتصارا 

واح��دا عل��ى أرضه منذ بداية موس��م 
الليجا، هذه اجلولة عق��ب بداية جيدة 
بالبطول��ة  مش��واره  مس��تهل  ف��ي 
األوروبي��ة حيث فاز عل��ى ضيفه أبويل 
بثالثي��ة نظيفة،  القبرصي  نيقوس��يا 

في حني خس��ر منافس��ه األملاني الذي 
يتصدر البوندس��ليجا أول مب��اراة في 
الس��باق نح��و كيي��ف أم��ام توتنهام 

اإلجنليزي )1-3).
املنافس��ة األخ��رى باجملموع��ة  وتق��ام 

الثامنة  الي��وم الثالثاء أيضا حني يحل 
توتنهام ضيفا على أبويل نيقوسيا.

م��ن جانبه، يحل برش��لونة اإلس��باني 
ضيفا على سبورتنج لشبونة البرتغالي 
غٍد، بعد أن استهل كل منهما مشواره 

يوفنتوس  بف��وز عل��ى  بالتش��امبيونز 
اإليطالي )3-0( وأوليمبياكوس اليوناني 

)3-2( على الترتيب.
وس��يلتقي ه��ذان األخيران ف��ي تورينو 
في نف��س اليوم، حيث سيس��عى كل 
منهما لتعديل املسار بعد هذه البداية 
املتعثرة وحتقيق أول انتصار أوروبي لهما 

هذا املوسم.
وفي مواجهة برش��لونة وس��بورتينج، 
يه��دد تألق جن��م البارس��ا، األرجنتيني 
الن��ادي  طموح��ات  ميس��ي  ليوني��ل 
البرتغالي الذي لم ي��ذق طعم الهزمية 
خ��الل أخر 3 مباريات أوروبية )أول اثنتني 
في التصفي��ات املؤهلة لدور اجملموعات 

والثالثة أمام أوملبياكوس(.
أما بطل ال��دوري األوروبي، مانشس��تر 
يونايت��د ال��ذي فاز ف��ي اجلول��ة األولى 
عل��ى بازل السويس��ري )3-0(، فيواصل 
مش��واره ف��ي التش��امبيونز األربع��اء 
بزيارة سسكا موس��كو الروسي الذي 
هزم بنفي��كا البرتغالي اجلولة املاضية 
منافس��ات  ضم��ن  له��دف  بهدف��ني 
اجملموع��ة األول��ى.. ويحل بنفي��كا غٍد 

ضيفه على بازل.
إش��بيلية  يس��تضيف  جانب��ه،  م��ن 
ماريب��ور  الثالث��اء  الي��وم  اإلس��باني 
الس��لوفيني ف��ي مواجهة سيس��عى 

الف��وز  لتحقي��ق  اخلصم��ان  خالله��ا 
عق��ب س��قوط كل منهم��ا ف��ي فخ 
املس��ابقة،  انطالق��ة  التع��ادل خ��الل 
أم��ام ليفرب��ول اإلجنلي��زي وس��بارتاك 
موسكو على الترتيب ضمن منافسات 
اجملموعة اخلامس��ة.. وفي ه��ذه اجلولة 
يح��ل ليفربول ضيفا الي��وم ايضاً على 

سبارتاك موسكو.
اما مانشستر سيتي، فيتطلع للحفاظ 
على بدايته اجليدة عقب الفوز برباعية 
نظيفة على فين��ورد روتردام الهولندي 
ف��ي اجلولة األول��ى م��ن البطولة، حني 
يس��تضيف اليوم ش��اختار دونيتسك 
األوكراني الذي فاز عل��ى نابولي اجلولة 

املاضية )1-2).
اجملموع��ة  ملنافس��ات  واس��تكماال 
السادس��ة يس��تضيف نابول��ي، غ��ٍد، 

فينورد روتردام.
وفي إطار منافسات اجملموعة السابعة، 
يس��تضيف موناكو الفرنس��ي نظيره 
البرتغال��ي بورتو اليوم، ف��ي حني يحل 
اليبزي��ج األملاني في نف��س اليوم ضيفا 
على بش��كتاش الترك��ي.. وفي اجلولة 
األولى، ف��از الفريق الترك��ي على بورتو 
ف��ي ملع��ب الدراج��او )3-1( ف��ي حني 
تع��ادل اليبزي��ج أم��ام ضيف��ه موناكو 

بهدف ملثله.

صراعات كروية مثيرة

مواجهات من العيار الثقيل في ثاني جوالت مجموعات دوري األبطال

تقرير

لقاء سابق لريال مدريد ودورمتوند

مفكرة الصباح الجديد

6:00 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

نهائي غربي آسيا

دوري أبطال أوروبا
الجوية ـ الوحدة

نابولي ـ روتردام

موناكو ـ بورتو

مان سيتي ـ دونيتسك

سبارتاك ـ ليفربول

دورتموند ـ ريال مدريد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخبنا الوطني في بطولة 
خليجي 23 بك��رة القدم التي تقام 
في قطر للم��دة من 23 كانون األول 
وحتى 7 كان��ون الثاني املقبلني، في 
اجملموع��ة االولى إلى جان��ب قطر و 
البحري��ن واليمن في ض��وء القرعة 
الت��ي اقيم��ت أم��س ف��ي الدوحة، 
ف��ي حني ضم��ت اجملموع��ة الثانية 

واإلم��ارات  الس��عودية  منتخب��ات 
وس��لطنة عم��ان، وس��تنضم لها 
الكوي��ت ف��ي حال��ة رف��ع اإليقاف 

عنها.
 وكانت احتادات اللعبة في السعودية 
واإلم��ارات والبحرين طالبت بتأجيل 
هذه النس��خة، ونقلها إلى الكويت 
مثلما كانت مق��ررة من قبل..  ولم 
يص��در االحت��اد اخلليج��ي للعبة أي 

تلميح��ات أو بيان��ات بش��أن تأجيل 
البطولة حتى اآلن، وس��ط شكوك 
حول مشاركة السعودية واإلمارات 
احلظر  اس��تمرار  وم��ع  والبحري��ن.. 
املفروض عل��ى الكوي��ت حتى اآلن، 
وق��رار املقاطع��ة م��ن ثالث��ة بلدان 
خليجي��ة، يبدو م��ن الصعب إقامة 
البطولة ف��ي الوق��ت احلالي، حتى 

بعد أن أجريت القرعة.

بغداد ـ إعالم االولمبية:
اكد السيد جزائر السهالني املدير 
التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية 
انتخاب��ات االحتادات  ب��ان  العراقية 
التنفي��ذي   واملكت��ب  الوطني��ة 
س��تجري ف��ي توقيتاته��ا احمل��ددة 
طبقا للقوانني العراقية  واالنظمة 
والدولية والتي حددت شرعية  هذه 

املؤسسات ضمن توقيتات ثابتة .
وقال الس��هالني ان الس��يد رئيس 

اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
بخص��وص  تعليم��ات  س��يصدر 
التوقيت��ات وااللي��ات التي تضمن 
ومب��ا  العملي��ة  ه��ذه  ش��فافية 
ينس��جم م��ع معايي��ر االحت��ادات 
الدولي��ة واللجنة االوملبية الدولية 
ب��ان  موضح��ا  الرياض��ي  واخلل��ق 
اس��تقالليتها  س��تنال  االحت��ادات 
انتخاباته��ا  ادارة  ف��ي  الكامل��ة 
وبأشراف من املؤسسات القانونية 

املستقلة .
من جهة اخرى اوضح الس��هالني 
ب��ان االس��تفتاء ال��ذي اقي��م في 
العراق س��يولد  اقليم كردس��تان 
خرائ��ط جديدة لالنتخابات , معلال  
ذلك عل��ى ان العمليات االنتخابية 
الس��ابقة  ق��د مت��ت ف��ي بع��ض 
حيثياتها مبراع��اة اخلرائط املكانية 
للرياضة العراقية وبتوافق فرضته 

املرحلة التي سبقت االستفتاء.

بغداد ـ أحسان المرسومي*
الغى احت��اد كرة الس��لة البطولة 
التنش��يطية التي كان من املزمع 
اقامته��ا  ف��ي الثال��ث عش��ر من 
الش��هر املقب��ل بس��بب ارتب��اط 
االندية مبعسكرات خارجية فضال 
عن ع��دم اكتمال عق��ود العبيها 
، فيم��ا حدد الس��ادس عش��ر من 
النط��الق  موع��دا  ذات��ه  الش��هر 

منافسات الدوري املمتاز.
 وقال رئيس االحتاد حسني العميدي 
خ��الل االحتفالية التي اقيمت في 
ن��ادي العلوي��ة االجتماع��ي امس 
االول الج��راء قرعة ال��دوري املمتاز 
للموسم احلالي 2017 – 2018 » .. 
انه مت الغاء البطولة التنش��يطية 

بس��بب ارتب��اط عدد م��ن االندية 
 ، مبعس��كرات حتضيري��ة خارجية 
مش��يرا الى انه مت االستعاضة عن 
ذلك باقام��ة مب��اراة كاس املثابرة 
في الرابع عشر من الشهر املقبل 
ف��ي قاع��ة الش��عب املغلقة بني 
لتكون  والكهرباء  النف��ط  فريقي 
ه��ذه املباراة مبثابة باكورة نش��اط 
االحتاد للموس��م اجلديد ، الفتا الى 
ان هناك جوائز مالية للفريقني ، اذ 
يحص��ل االول على مبل��غ مليوني 
دين��ار ومينح الثان��ي ملي��ون دينار 

فقط.
وجرت قرعة البطولة مبشاركة 13 
ناديا ، اذ ق��ام كل من عضوي جلنة 
احلكام مروان ماجد وجواد حس��ن 

وعض��وي جلن��ة املدرب��ني محم��د 
حس��اني وعبد االمير عبد احلسني 
بسحب كرات القرعة التي اوقعت 
في الدور االول الذي سينطلق في 
السادس عش��ر من الشهر املقبل  
الصلي��خ م��ع الك��رخ ، والنف��ط 
اجلن��وب  ونف��ط   ، زاخ��و  يلتق��ي 
مبواجه��ة اخلطوط ، والناصرية مع 
الشرطة ، والكهرباء يالعب احللة ، 
وسوالف اجلديد مع امليناء ، وحصل 
التضام��ن النجف��ي عل��ى انتظار 
خالل هذه اجلولة ، وسيحدد االحتاد 
الحق��ا توقيت املباري��ات والقاعات 

التي جتري فيها املنافسات.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى في الساعة 6 من مساء اليوم 
الثالثاء مب��اراة فريقي القوة اجلوية 
والوحدة الس��وري ف��ي ملعب نادي 
الوكرة بالعاصمة القطرية الدوحة 

في إياب نهائ��ي »الغربي« لبطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي.. وكان الوحدة 
السوري فاز في لقاء اإلياب بهدفني 

مقابل هدف واحد للجوية.
يشار إلى ان فريق القوة اجلوية يقوده 

املدرب الس��وري حسام السيد كان 
قد فاز بلقب كأس االحتاد اآلس��يوي 
بالنس��خة املاضي��ة على حس��اب 
فريق بنغالور الهندي وكان يش��رف 

على تدريبه باسم قاسم.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
كرم وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، أم��س، ابطال 
لعبة التنس بالكراسي املتحركة 
احلاصلني على س��بعة أوس��مة 
منه��ا واحد ذهبي ف��ي بطولتي 

طهران ورومانيا.
ج��اء ذل��ك خ��الل اللق��اء ال��ذي 
جم��ع الوزي��ر مع رئي��س اللجنة 

الباراملبي��ة الدكتور عقيل حميد 
ورئي��س احتاد التنس بالكراس��ي 
عبيد عنيد وعدداً من الرياضيني، 
حيث اثنى عبط��ان على النتائج 
املعاقني  رياض��ة  الت��ي حققتها 
وان  الدولية،  االس��تحقاقات  في 
الوزارة س��توفر كل الدعم الالزم 
له��م، حاثه��م على ب��ذل املزيد 
م��ن اجلهود للتتوي��ج بالبطوالت 

الدولية ورفع اسم العراق عاليا.
اللجن��ة  رئي��س  ق��دم  ب��دوره 
الباراملبي��ة ش��كره إل��ى الوزي��ر 
على دعمه املتواص��ل، مؤكداً ان 
ال��وزارة قدم��ت الدع��م الكامل 
جلميع منتخبات الباراملبية خالل 
اجل  الدولي��ة من  مش��اركتهم 
حتقيق اكث��ر عدد من األوس��مة 

واالجنازات.

السهالني:  االنتخابات في موعدها »الوطني« يواجه قطر والبحرين واليمن في خليجي 23
واالستفتاء سيوّلد خرائط  جديدة لها

المثابرة بداًل عن  »تنشيطية السّلة«
 بين النفط والكهرباء

اليوم.. الجوية يالعب الوحدة في نهائي غربي آسيا 

عبطان يكّرم أبطال التنس
 ويشيد بنتائج البارالمبية



خاص - الصباح الجديد:
أقام منتدى بيتنا الثقافي الكائن 
ببغ��داد،  االندلس  ف��ي س��احة 
ندوة احتفائي��ة بالدكتورة نادية 
هناوي س��عدون، مبناسبة صدور 
كتابها النق��دي اجلديد )ما بعد 
النقد فض��اءات املقاربة ومديات 

التطبيق(.
بدأت الندوة التي أدارها د.جاسم 
محمد جس��ام، بتقدمي نبذة عن 
الناق��دة ومس��يرتها العلمي��ة، 
وعطائه��ا البحث��ي، ومؤلفاتها 
النقدي��ة، ليتح��دث بع��د ذلك 
الناقد األس��تاذ فاض��ل ثامر عن 
الكتاب، وجترب��ة الناقدة احملتفى 

بها.
  ولق��د ش��ّخص الناق��د فاضل 
ثامر في البدء طبيعة املصطلح 
النقدي لكتاب )م��ا بعد النقد( 
وفحوى االشتغال امليتا � نقدي، 

واملس��ارات الت��ي يتخذه��ا هذا 
االش��تغال ف��ي النق��د الغربي، 
وال س��يما عند تزفتان تودوروف، 
وبّي أن هذا الكتاب يضعنا أمام 
إمكاني��ات مهم��ة لبل��ورة رؤية 
نقدية عربية خالصة، مبا أسماه 

نظرية شعرية نقدية.
وأشار ثامر الى أهمية ما قدمته 
الدكت��ورة في هذا اجملال س��واء 
في كتابه��ا هذا، أو ف��ي كتبها 
ودراس��اتها،  وبحوثها،  األخ��رى، 
ومقاالته��ا، والتي تص��ب كلها 
في ش��تى فروع النقد وميادينه، 
والنق��د  الش��عري،  كالنق��د 
السردي، والنقد النسوي، والنقد 
الثقاف��ي، ال��ذي له��ا فيه كتب 
مهم��ة تغني املكتب��ة العربية، 
النقد  ومنها كت��اب متظه��رات 
الثقافي ع��ن دار متوز بدمش��ق، 
وكتاب اجلسدنة بي احملو واخلط، 

دراس��ات في الذكورية واالنثوية 
عن دار الرافدين ببيروت.

 وأض��اف الناق��د فاض��ل ثام��ر 
قائ��ا:" أن مي��زة ه��ذا الكت��اب 

)ما بع��د النقد( تتمث��ل في أنه 
خال��ف ما أعت��اد النق��اد عمله 
في مؤلفاتهم النقدية، ومنهم 
أن��ا، فنحن جنم��ع مقاالتنا التي 
كتبناها في مناسبات متعددة، 
ونضع لها عناوين لتكون كتابا، 
لك��ن الدكت��ورة نادي��ة هن��اوي 
التوج��ه، كونها  خالف��ت ه��ذا 
مح��ورت كتابه��ا من أول��ه الى 
آخ��ره، وعب��ر فصوله التس��عة 
ح��ول اش��كالية واح��دة، راحت 
ومعرفي��ا،  فكري��ا  له��ا  ��ر  تنظِّ
تطبيقي��ا  عليه��ا  وتش��تغل 
واجرائيا، وهذا ما أعطى كتابها 
وحدة موضوعية ظلت تدور حول 

)ما بعد النقد(".
وخل��ص الناقد فاض��ل ثامر إلى 
وص��ف الدكت��ورة نادي��ة هناوي 
س��عدون بأنه��ا )راهب��ة النق��د 
العربي(، الجتهادها في كتاباتها، 

وألن لها خطها النقدي الواضح 
واملمي��ز املنفتح ال��ذي يوازن بي 
األكادميي، وغير األكادميي، وينتصر 
لإلنسان واجلمال، حاما وظيفته 
بجدارة  والثقافية  االجتماعي��ة 
ومتكن واضح��ي، منتهيا إلى أن 
الناقدة نادية هناوي مشروع نادر 
في النقدية العربية، متمنيا لها 

مزيدا من العطاء الثقافي. 
ليأت��ي بع��د ذل��ك دور الناق��دة 
لتتح��دث عن كتابه��ا، وطبيعة 
مادته، واالشكالية التي تصدت 
له��ا، وم��ا دارت حول��ه فص��ول 
كتابه��ا، وم��ن ثم ج��رت بعض 
املداخ��ات م��ن قب��ل احلاضرين 
الذي أش��ادوا بالناق��دة، وطرحوا 
اسئلتهم، ثم انتهت الندوة مبنح 
الناقدة شهادة احلزب الشيوعي 
العراقي، وسط احتفال املثقفي 

واملهتمي باألدب والنقد. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ليس باالستفتاء وحده

جمال جصاني

عندما تس��تمع للكثيرين وهم يرددون عبارة )االس��تفتاء حق 
طبيعي...( جتدهم وكأنهم قد أكتشفوا أمراً لم يتعرف عليه 
اآلخرون من قبل، وهم بذلك يوهمون أنفس��هم بأنهم بذلك 
االكتش��اف العبقري قد جلموا "خصومهم" مرة واحدة والى 
األب��د. ال أحد منهم يلتفت الى أن ملثل هذه )احلقوق( ش��روط 
ومستلزمات عديدة ومتعددة كي تتحول من أمنية وإمكانية 
ال��ى واقع. ولو كان مبقدور مثل هذه الس��بل )االس��تفتاء( أن 
توصلنا مل��ا نتمنى من آمال وأمنيات، ملا انقطعنا عنها حلظة 
واح��دة، وألصبح��ت ماذنا األوحد م��ن جور الزم��ان واألقدار. 
لكن ناموس احلياة ال يس��ير وفقاً ملشيئة الصيغ والشعارات 
اجلميل��ة. وهذا م��ا لم جنده عل��ى قائمة اهتمامات فرس��ان 
االس��تفتاء األخير الذي جرى في إقليم كردس��تان و"املناطق 
املتن��ازع" عليها في اخلامس والعش��رين من الش��هر اجلاري. 
ال أح��د ينكر فائدة العن��اد أحيانا زمن احل��روب والنزاعات من 
أج��ل الوج��ود والبقاء وهذا ما أش��ار اليه ك��وران عندما قال 
)ك��وردي وصخرة وبندقية وكيس تب��غ وليتقدم العالم كله(، 
لكن��ه يلحق أش��د الضرر بالقضاي��ا املصيرية ف��ي احملطات 
التي تتطل��ب احلكمة واملرونة، التي تقتضي إحاطة القضية 
العادلة بكل متطلبات وش��روط النجاح، وال سيما في مجال 
كس��ب احللفاء واألصدقاء املوثوق��ي والفاعلي، ال خلق املزيد 
م��ن األعداء له��ا، كما حصل مع موضوع االس��تفتاء األخير، 
والذي أطلقته س��لطة أربيل ضمن أس��وأ الشروط املمكنة، 
إذ العزلة ش��به املطلقة لهذه السياس��ة محلي��ا وإقليميا 

ودولياً.
لقد أش��ار بيان رئيس اجلمهورية األخير السيد فؤاد معصوم 
ال��ى اخلل��ل األس��اس لذلك الق��رار البعي��د عن املس��ؤولية 
واحلكم��ة؛ عندما وصفه ب��� )أحادي اجلانب( وال��ذي يعني أنه 
غير مت��وازن، وهو بذل��ك ميكن أن يلحق أبل��غ الضرر مبصالح 
س��كان اإلقليم احليوية بنحٍو خاص والع��راق بنحٍو عام. مثل 
هذه الق��رارات غير املتوازن��ة والطافحة بخطاب��ات الكراهة 
والث��ارات الصدئ��ة، تش��رع األب��واب أم��ام مش��علي احلروب 
واجلماعات املتعصب��ة واملتهورة كي تتلق��ف زمام األمور في 
بغداد وأربيل وبقية امل��دن العراقية. وهذا آخر ما نحتاجه في 
الظرف املعقد والعصيب الذي نعيش��ه جميعاً بعد املشوار 
املرير من التضحيات واألهوال في احلرب ضد داعش ودس��ائس 
فلول النظ��ام املباد الس��ترداد الفردوس املفق��ود. إن ضحالة 
الوعي وضيق األفق وحدهم��ا يقفا خلف مثل هذا التصعيد 
والتحريض ض��د بعضنا البعض اآلخر على أس��اس الرطانة 
والهلوس��ات واألزياء، ومن املؤسف ان هذه البضائع امللوثة ما 
زالت هي األكثر تداوالً ورواجاً في بورصة مزاودات هذه الطبقة 
السياسية الفاشلة والفاسدة، والتي تعاطت مع مهمات ما 
يعرف ب� )املرحلة االنتقالية( بوصفها غنائم وأساب تقتضي 

الفرهدة والتقسيم.
إن منه��ج اس��تغال الظرف العصي��ب الذي مير ب��ه العراق، 
ومحاولة ف��رض األمر الواقع على بقية األط��راف، لن يفضي 
لغير االستعداد الستقبال املزيد واجلديد من الكوارث التي لن 
تس��تثني أحداً. وهذا األمر ال ينحصر في املوقف األخير الذي 
اندفعت إليه أربيل، بل يشمل أيضاً شركاءهم في "الرسائل 
اخلال��دة" الذي��ن يتربصون مثل ه��ذه الف��رص ومناخات وبؤر 
التوتر، كي يفرضوا واقعاً آخر، يبعدنا أكثر عن احللول املتوازنة 
ملث��ل هذه امللف��ات بالغة التعقيد. علين��ا االعتراف بحقيقة 
هيمنة قوى التطرف القوم��ي والطائفي والعقائدي الضيق؛ 
على املفاصل احليوية ملا تبقى من أساب الدولة واجملتمع بعد 
"التغيير"، وما يحصل حالياً هو نتاج طبيعي لتلك الهيمنة، 
الت��ي أوصلتنا الى كل هذا الفش��ل السياس��ي الذي توجته 

أربيل باستفتائها األخير..     

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اللبنان��ي  الفن��ان  نش��ر 
عب��ر  احلان��ي،  عاص��ي 
عل��ى  اخل��اص  حس��ابه 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
ص��ورة  االجتماع��ي، 
الفنانة  "س��يلفي" م��ع 
ك��رم،  جن��وى  اللبناني��ة 
والفن��ان ايلي عليا، وأرفق 
احلى  بتعلي��ق:"  الصورة 
الغالي��ة،  م��ع  س��يلفي 
واطي��ب قلب جن��وى كرم، 
والفنان ايل��ي عليا، لبنان 

وم��ا  بيجمعن��ا".  دائم��ا 
الص��ورة،  أن��زل  أن  لب��ث 
حتى حصدت اإلعجابات، 

والتعليقات من احملبي.

أعرب الفن��ان خالد النبوي 
مبهرج��ان  س��عادته  ع��ن 
اجلونة كثيرًا، وأكد سعادته 
باألف��ام الت��ي تق��دم في 
الدورة األولى، مش��يرًا إلى 
املصرية، من  الس��ينما  أن 
أقدم السينمات في العالم 
والش��رق األوسط، ويكفي 
أنه��ا كان��ت ثان��ي مصدر 
من مصادر الدخل القومي 
ملصر بعد القطن، في وقت 
أن  األوق��ات، موضًحا  م��ن 
الفن وصناعته هو العنصر 
الرابع م��ن عناصر احلضارة 
النبوي  لكل شعب. وأشار 
إلى أن السينما اآلن تقرب 
الثقاف��ات، وتع��رف اآلخ��ر 

بكيفي��ة تفكي��ره، وهناك 
مقولة ش��هيرة ج��ًدا عن 
الس��ينما، وه��ي إذا كنت 
ش��عًبا  تع��رف  أن  تري��د 
وتتعرف على ثقافته، عليك 
أن تش��اهد أفامه، مؤكدا 
أن هن��اك تطويرا يش��هده 
هذا الفن بنحو كبير على 

مستوى العالم.

عبر حس��ابها اخلاص على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماعي، نشرت الفنانة 
اإلماراتية أحام صورة لها، 
زوجها  م��ع  فيها  ظه��رت 
الهاجري  مب��ارك  الس��يد 
وهي تقبل رأس��ه، وتعايده 

في عيد مياده.
رس��الة  أح��ام  ووجه��ت 
حي��ث  لزوجه��ا  معاي��دة 
علقت عل��ى الصورة: "الى 
وصديقي،  وحبيبي،  زوجي، 
وقطعه م��ن قلبي، وروحي 
مب��ارك الغال��ي، كل ع��ام 
وان��ت بأل��ف خي��ر، العمر 
الطوي��ل لك يا رب، اس��أل 
يب��ارك  ان  العظي��م  اهلل 
وصحت��ك،  بعم��رك،  ل��ك 

وعافيت��ك، وحواس��ك، وان 
ولعيال��ك،  ل��ي،  يخلي��ك 
وإحبابك، يا حبيبي، وحبيب 
كل الن��اس اللي يعرفونك، 
اهلل ال يحرمن��ي منك، وال 
يفرقن��ا، واهلل ال يحرمن��ي 
لي،  ومحبتك  من طيبتك، 
ي��اااارب وأحم��د اهلل على 
هالنعم��ة الل��ي عطان��ي 

إياها، انت حبيبي".

عاصي الحالني

أحالم

خالد النبوي

أخبــارهــــــــــم

الدكتورة نادية هناوي

كتابها ما بعد النقد فضاءات المقاربة ومديات التطبيق

بيتنا الثقافي يحتفي بالناقدة نادية هناوي

بغداد- الصباح الجديد:
أقام منتدى شباب العزيزية بالتعاون مع البيت الثقافي، 
ن��دوة ثقافي��ة حول ظاهرة إط��اق العي��ارات النارية في 

املناسبات، وتأثيرها في اجملتمع. 
اس��تهلت الندوة التي أدارها الباحث االجتماعي محمد 
الزبي��دي، وحاض��ر فيها كل م��ن ضابط مركز ش��رطة 
العزيزي��ة املق��دم ح��ارث الس��اعدي، ومن دائ��رة صحة 
العزيزية زهير اجلعفري، بقراءة سورة الفاحتة ترحما على 

أرواح شهداء العراق.
حضر الندوة عدد من أعضاء اجمللس احمللي ورؤساء الدوائر 
احلكومية وغير احلكومي��ة، ومختارو القضاء، وجمع من 
أبن��اء القضاء، وألقى مدير مرك��ز العزيزية املقدم حارث 
الس��اعدي كلمة ق��ال فيها: إن ظاهرة إط��اق العيارات 
النارية في ش��تى املناس��بات كالزواج، واألعياد، اختلفت 
عم��ا كانت ف��ي ق��دمي الزم��ان، ان الهدف من ق��رار منع 
إطاق العي��ارات النارية هو احلفاظ عل��ى األرواح البريئة 
م��ن املواطني، مؤكدا انه ال مجال للحد منها إال بنش��ر 

التوعية اجملتمعية.
وب��ي زهي��ر اجلعفري: إن اإلس��ام ش��ّرع للف��رح، ووضع 
أحكام��ا له، وال يكون بإطاق العي��ارات النارية التي تعد 
عنوان��ا لألذى، واإلس��راف، فقد نهى الرس��ول )ص( حمل 
الساح مكشوفاً، خش��ية أن يؤذي املسلمي عن طريق 

اخلطأ. 

ظاهرة إطالق العيارات النارية 
وتأثيرها اجتماعيًا بمنتدى العزيزية

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة ش��يرين 
رضا، ع��ن س��عادتها بفيلم 
"فوتوكوبي"، لعدة أس��باب، 
ت��ؤدي  أنه��ا  األول  والس��بب 
فيه دورًا مختلًفا، حول س��يدة 
مس��نه، مش��يرة إل��ى أنها لن 
تت��ردد ف��ي أن تقب��ل أي دور يبرز 
قدراته��ا الفني��ة ف��ي التمثيل، 
موضح��ة أنه��ا م��ن املمكن أن 
تتخل��ى عن جمالها وش��كلها 

من أجل دور جديد.
وأك��دت رضا ف��ي تصريح��ات الى احد 
املواق��ع الفني��ة، أنها تتمن��ى أن تقدم 
مجموع��ة م��ن األدوار منه��ا الفاحة، 
وامل��رأة األرس��تقراطية، واجل��دة، واألم، 
ب��كل أنواعهما وأمناطهما، مضيفة أن 
الس��بب الثاني لسعادتها هو تعاونها 
مع النجم محمود حميدة، الذي تعده 
مدرسة في فن األداء، وكانت تتمنى أن 
تتعاون معه في عمل فني، وجمعهما 
فيلم فوتوكوبي مع اخملرج الشاب تامر 

العشري.
وعن رؤيتها ملهرجان اجلونة، أوضحت أن 
مهرجان اجلونة مهرجان مهم بدأ كبيرا، 
وس��يكون كبي��را أكثر خ��ال األعوام 
املقبلة، مش��يرة إلى أن الس��ينما في 
حاجة إلى مجموعة من األفام اجليدة 
وإل��ى تكات��ف كل الفنان��ي م��ن أجل 
تقدمي أعماال مميزة باس��تمرار، موضحة 
أنها س��عيدة بتواجد العديد من كبار 
النجوم والنجوم الش��باب أيضا.  وعن 
مش��اريعها الفنية املقبلة أشارت إلى 

أنه��ا تقرأ العديد م��ن األعمال الختيار 
أحداها خال املدة املقبلة.

اما عن إش��ادة اجلمهور والنقاد بأدائها 
خال املدة األخيرة، فأشارت شيرين إلى 
أنها تختار أعمالها بعناية شديدة في 
الدرام��ا، لذلك كان التميز حليفها في 
عدد م��ن األعمال، منه��ا حجر جهنم 
ومنها فوق مس��توى الش��بهات، وعن 
حضوره��ا املهرجان بفس��تان أس��ود، 
أش��ارت إلى أنها تعش��ق اللون األسود 

كثيرا.

الفنانة شيرين رضا تعرب 
عن سعادتها بفيلم "فوتوكوبي"

الديوانية - الصباح الجديد:
ف��ي  والفن��ون  الثقاف��ة  قص��ر  أق��ام 
الديوانية، دورةA. M team لتطوير الذات 

وتنمية القدرات.
وألق��ى احملاضرات كل م��ن الباحثة مرمي 
الع��وادي، واملدرب علي الع��وادي، حيث 
خصص��ت ال��دروس األولى م��ن الدورة 
الكتش��اف طرائق جديدة في التفكير، 
وحتفيز الق��درات العقلية، لوضع نظم 
جدي��دة متك��ن الش��باب من اس��تثمار 
قابلياته��م، وتطويره��ا بنح��و عملي، 
حيث تعتم��د هذه ال��دورات أيضا على 
االختب��ار العمل��ي للمت��درب في فهم 
ال��ذات، من خال عدة أس��ئلة تتلخص 
ب��� )من أنت؟ كيف جتد نفس��ك؟ كيف 

ترتقي بها(.
وج��اءت ه��ذه ال��دروس العملي��ة ف��ي 
محاول��ة لارتق��اء بتفكي��ر الش��باب، 
وانتش��الهم م��ن الواق��ع ال��ذي فرض 
الت��ي  العش��وائية  بس��بب  عليه��م، 
تتبعها املؤسس��ات التعليمية، إضافة 
إل��ى انحس��ار دور األس��رة ف��ي اآلون��ة 

األخي��رة، وتراجعها أمام زحمة املغريات 
في حياة الشباب، وفوضى التواصل عبر 
منظوم��ة االنترنيت، وهنا يأتي دور هذه 
الدروس في تقني تلك املغريات، وضبط 
إيقاع الشباب، بواسطة دروس علمية، 
وبرام��ج تطبيقي��ة حديث��ة اعتمده��ا 
املدرب��ان من أجل حتقيق هذه الرس��الة 

التنموية، خللق جيل يفكر وينتج.

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تقبلت الدار العراقي��ة لألزياء وفد 
من البرمل��ان البلجيكي، الذي يضم كا 
من، عضو البرملان البلجيكي واألوروبي، 
ونائ��ب الرئيس الس��ابق فلب��دي ويندر، 
والبرملانية وعارضة األزياء السابقة انكا 
فان ديرميرخ، والس��يدان ي��ان بينريس، 

وفرانك كريلمان.
استقبل الوفد مدير قسم العاقات 
واإلع��ام ه��دى يحيى، الت��ي حتدثت 
ع��ن دور الدار في رس��م وجه العراق 
املشرق، وتاريخه، وحضاراته املوغلة 
في القدم، من خ��ال أنتاج وإقامة 
عروض ألزياء تاريخية، مس��تلهمة 
والبابلية،  السومرية،  احلضارات  من 
األزي��اء  إل��ى  وص��وال  واألش��ورية، 
اإلس��امية والفولكلوري��ة الت��ي متثل 
املدل��والت  بتل��ك  األكب��ر  االنع��كاس 

اجلمالية في زي اإلنسان العراقي. 
وجت��ول الوف��د ف��ي أروقة ال��دار، 
وأقسامها واطلع على أعمال 
قسم اإلنتاج الفني، حيث 

ق��دم لهم احمد عباس احد منتس��بي 
القس��م ش��رحاَ مفص��اَ عل��ى أه��م 
اخلام��ات واألقمش��ة املس��تعملة في 
تنفيذ التصامي��م التي يجري تنفيذها 
حاليا )كزي القيثارة السومرية والعربة 

اآلشورية( وأزياء فولكلورية أخرى.
مت��اره فهم��ي  م��ن جانبه��ا ش��رحت 
مس��ؤولة املتحف اح��د أقس��ام الدار 
للوفد الزائر تاري��خ كل زي معروض في 
املتح��ف واخلام��ات املس��تخدمة ف��ي 
تنفيذه، وتعريفه��م بأزياء تعود خملتلف 

القوميات العراقية.
وأبدى الوفد إعجاب��ه وانبهاره بنتاجات 
ال��دار وروعة م��ا حتمله م��ن خصائص 
تاريخية متميزة. متمنيا أن يكون هناك 
عرض��ا لألزي��اء العراقي��ة ف��ي بلجيكا 
لتعريف الش��عب البلجيكي بحضارة 
وادي الرافدي��ن من خال اطاعهم على 
أزياء تلك احلقبة. وقدمت الدار العراقية 
لألزياء هدي��ة للوف��د البلجيكي عبارة 
عن)س��ي دي( يتضم��ن فيدي��و أح��دى 

عروض األزياء اخلاصة بالدار.

دورة لتنمية الذات وتطوير 
القدرات في الديوانية

وفد من البرلمان البلجيكي في 
رحاب الدار العراقية لألزياء

الصب��اح   - بغ��داد 
الجديد:

مبناس��بة يوم الس��ام العاملي، 
أق��ام املرك��ز العراق��ي ملبدع��ي 

الس��ام، وش��بكة بغ��داد ملنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، وبالتعاون م��ع احتاد 
احلقوقي��ي، ندوته التوعوي��ة بعنوان 
)السلم األهلي واجملتمعي مسؤولية 
اجلمي��ع(، في قاعة احت��اد الصحفيي 

العراقيي.
الن��دوة التي ش��هدت حض��ور عضو 
مجلس النواب الدكتور موفق الربيعي 
ودائ��رة العاقات الثقافية العامة في 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، إضافة 

إلى عدد من الش��خصيات الثقافية 
اجملتم��ع  ومنظم��ات  واالجتماعي��ة، 
املدن��ي، تضمنت ثاثة مح��اور وهي: 
"امل��رأة وصناعة الس��ام" لرئيس��ة 

املركز العراقي زيتونة نعمة.

ندوة بمناسبة يوم السالم العالمي في اتحاد الصحفيين


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

