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بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مجل��س ال��وزراء، أم��س 
الق��رارات  دخ��ول  ع��ن  الثالث��اء، 
املتخذة بحق إقليم كردستان حيز 
التنفي��ذ، وفيم��ا لفت إل��ى وجود 
التزام دولي بالتعامل مع احلكومة 
االحتادي��ة الس��يما عل��ى صعي��د 
املناف��ذ احلدودية وكذل��ك تصدير 
النفط، أكد أن مالحقة ستحصل 
ألرصدة املسؤولني عن بيع نفط آبار 
اإلقلي��م ومحافظة كركوك خالفاً 
للس��ياقات القانوني��ة م��ن أج��ل 

استرجاع مبالغ تلك العمليات.
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
اإلعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد 
احلديث��ي في تصريح إلى "الصباح 
العراقية  "احلكوم��ة  إن  اجلدي��د"، 
باش��رت بتنفيذ الق��رارات املتخذة 
بع��د  كردس��تان  إقلي��م  بح��ق 
إص��راره عل��ى إج��راء االس��تفتاء 
الرس��مية  الس��ياقات  خ��ارج 

والدستورية".
وأضاف احلديثي أن "هذه اإلجراءات 
شملت فرض آليات رقابية، وكذلك 
قضائية من خالل احملاكم اخملتصة، 
إضافة إلى قرارات أخرى ذات طابع 

سياسي".
وأش��ار إلى  أن "احلكومة االحتادية 
أكدت أن التعامل يكون من خاللها 

بوصفه��ا املس��ؤولة ع��ن رس��م 
وتنفيذ السياس��ة العامة للدولة 

العراقية طبقاً للدستور".
وأوضح احلديثي أن "التزامات دولية 
قطع��ت ب��ان يك��ون التعامل مع 
بغداد بنحو مباش��ر السيما على 
صعي��د تصدي��ر النف��ط وكذلك 

امللف احلدودي".
ولف��ت املتحدث باس��م احلكومة 
يؤي��د  الدول��ي  "اجملتم��ع  أن  إل��ى 
وح��دة الع��راق ويرف��ض أي إج��راء 
يسعى لتقسيمه أو يهدد سالمة 

أراضيه".
وكشف عن "البدء باتخاذ إجراءات 
قضائي��ة ورقابية بحق حس��ابات 
الذي��ن  السياس��يني واملس��ؤولني 
قام��وا ببيع النفط م��ن آبار إقليم 
كرك��وك  ومحافظ��ة  كردس��تان 
خ��ارج الس��ياقات القانوني��ة من 
أجل استرجاع ما حصلوا عليه من 

أموال لقاء تلك العمليات".
إن  بالق��ول  احلديث��ي  وأكم��ل 
بتفعي��ل  اآلن  تق��وم  "احلكوم��ة 
قرار احملكم��ة االحتادية العليا الذي 
أوق��ف االس��تفتاء، وبالتالي فأنها 
ستحاس��ب من يخالفه الس��يما 
الس��لطات  ف��ي  املوظف��ني  م��ن 
االحتادية كون احلكومة املس��ؤولة 
عن تنفيذ القرار القضائي، بوصفه 

قراراً ملزماً جلميع السلطات".
ب��دوره ي��رى النائب ع��ن التحالف 
الوطني منص��ور البعيجي أن "ما 
صدر عن مجل��س ال��وزراء اضافة 

إل��ى قرارات مجل��س النواب كانت 
متأخرة وهن��اك تلك��ؤ واضح في 

التعامل مع هذا امللف اخلطير".
ودع��ا البعيج��ي ف��ي تصريح إلى 

"الصب��اح اجلدي��د"، إلى "تضييف 
رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معصوم 
ملعرفة حقيق��ة موقفه مما يجري، 
وعلى رئيس مجلس الوزراء املؤمل 

أن  الغ��د  جلس��ة  ف��ي  حض��وره 
يش��رح لنا آلياته ملواجهة خطورة 

األحداث".
تتمة ص3

المجتمع الدولي يتعهد بالتعامل مع بغداد حصرًا 
على الصعيد النفطي والمنافذ الحدودية

إجراءات مجلس الوزراء بحق إقليم كردستان تدخل حيز التنفيذ

منفذ ابراهيم اخلليل احلدودي مع تركيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد مجلس ال��وزراء، أمس الثالثاء، 
جلس��ته االعتيادية، برئاس��ة حيدر 
العب��ادي، وأصدر مجموع��ة قرارات 
تضمن��ت مجموعة عقوب��ات على 
خلفي��ة  عل��ى  كردس��تان  إقلي��م 
اس��تفتاء االس��تقالل، وغلق املنافذ 
احلدودي��ة البري��ة وايق��اف الرحالت 
اجلوي��ة القادم��ة من ال��دول االخرى 
الى مط��ارَي اربيل والس��ليمانية او 

املغادرة منهما الى الدول.
وقال املكتب اإلعالمي جمللس الوزراء، 
إن "اجمللس عقد جلسته االعتيادية 
برئاس��ة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
اجللس��ة  خ��الل  وج��رى  العب��ادي، 
التصوي��ت عل��ى إخض��اع املناف��ذ 

احلدودية البري��ة واجلوية في االقليم 
للسلطة االحتادية".

وأضاف إنه "تنفيذا ألحكام الفقرات 
)اوال – ثانيا – ثالثا( من املادة 110 من 
الدس��تور وعم��الً بأحكام امل��ادة 3/ 
اوال من قانون هيئة املنافذ احلدودية 
رقم 30 لس��نة 2016 وامل��واد )5-4-
9-21( م��ن قانون س��لطة الطيران 
املدن��ي رق��م 148 املعدل واس��تنادا 
للصالحي��ة اخملّول��ة جملل��س ال��وزراء 
مبوجب املادة )80( من الدس��تور قرر 
مجل��س ال��وزراء، ايق��اف الرح��الت 
اجلوي��ة القادم��ة من ال��دول االخرى 
الى مط��ارَي اربيل والس��ليمانية او 

املغادرة منهما الى الدول االخرى".
تتمة ص3

اخضاع المنافذ الحدودية الرسمية 
بكردستان للحكومة االتحادية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال القائد العام للقوات املس��لحة 
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي في أول 
تعليق ل��ه على اس��تفتاء انفصال 
اقلي��م كردس��تان أم��س "اتخذن��ا 
اجراءات االن وسنصعد من اجراءاتنا 
لتحمي��ل م��ن قام��وا باالس��تفتاء 
املسؤولية وليس املواطنني االكراد". 
وذك��ر العب��ادي خ��الل زيارت��ه مقر 
العمليات املشتركة مساء األول من 
أمس "لدينا دستور وقانون نحتكم 

الي��ه ول��ن نقب��ل بسياس��ة االمر 
الواقع". وأكد ان "فرض االمر الواقع 
واالستيالء على االراضي لن يستمر 
املواطنني في االس��تفتاء  وتهدي��د 
يتحمل مس��ؤوليته من قاموا به". 
وأش��ار العبادي الى ان "الس��لطات 
االقليم  ف��ي  االحتادية س��نفرضها 
، واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا يج��ب 
ان تع��ود للس��لطة االحتادي��ة حلني 
حس��مها دس��توريا ولدينا اجراءات 

في ذلك".

متابعة الصباح الجديد:
أكد ممثل حكومة إقليم كردستان في 
إي��ران ناظم الدباغ، أم��س الثالثاء، أن 
طهران منعت ناقالت النفط القادمة 
م��ن إقلي��م كردس��تان م��ن دخ��ول 
أراضيه��ا. وق��ال الدباغ ف��ي تصريح 
صحف��ي، إن "إيران، وك��رد فعل على 
إجراء اس��تفتاء االس��تقالل، أغلقت 
حدوده��ا أمام ناقالت النفط القادمة 

من اقليم كردستان العراق".
وأضاف أن "احل��دود ما زالت مفتوحة 
وال توجد أية مش��كالت أمام الذهاب 
واإلي��اب من وال��ى إقليم كردس��تان، 
باستثناء ناقالت نفط االقليم، فأنها 

منعت من دخول إيران".

وأوض��ح، أن "موق��ف إي��ران جاء بعد 
رد فع��ل احلكوم��ة االحتادي��ة ببغداد 

والتركية على إجراء االستفتاء".
يش��ار إلى أن بغ��داد، قررت ي��وم اول 
من أم��س، منع االقليم م��ن تصدير 
النفط إال مبوافقتها وعبر الش��ركات 
االحتادية، ومنعت تهريبه، والسيطرة 
لإلقلي��م  احلدودي��ة  املناف��ذ  عل��ى 
وس��حبها من يد األح��زاب الكردية، 
إضافة إلى غلقها واعتبار أي بضاعة 

داخلة عبرها هي "مهربة".
كما مل��ح الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغ��ان إلى أن تركيا، س��تتجه ملنع 
تصدي��ر نفط اإلقليم عب��ر أراضيها، 

خالل االسبوع املقبل.

إيران تمنع ناقالت نفط كردستان 
من دخول أراضيها

العبادي يتوعد المسؤولين
الكرد بتصعيد اإلجراءات

أميركا: االستفتاء سيزيد من حالة عدم
االستقرار والمشاق إلقليم كردستان وشعبه

وزير العمل: تحصين المجتمع ضد البطالة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الدف��اع العراقية 
عن انطالق مناورات عس��كرية 
الق��وات  تنفذه��ا  واس��عة 
العراقي��ة والتركية على حدود 
انته��اء  البلدي��ن، وذل��ك ف��ور 
التصويت في استفتاء انفصال 

إقليم كردستان عن العراق.
وقالت ال��وزارة، ف��ي بيان صدر 
عنه��ا بهذا الص��دد، إن "رئيس 
أركان اجلي��ش الفري��ق أول ركن 

عثم��ان الغامني أعل��ن عن بدء 
واس��عة  عس��كرية  من��اورات 
عراقي��ة تركي��ة عل��ى احل��دود 

املشتركة بني البلدين".
من جانبها، أكدت رئاسة األركان 
العس��كريني  وصول  التركي��ة 
العراقيني إلى املناطق احلدودية 
إلج��راء  والع��راق،  تركي��ا  ب��ني 

املناورات املشتركة.
وقال��ت األركان التركي��ة ف��ي 
بيان صدر عنها بهذا الصدد ان 

"املرحل��ة الثالثة م��ن املناورات 
احلدود  ق��رب  انطلقت  اجلاري��ة 
العراقي��ة في قضاء س��يلوبي 
منذ 18 سبتمبر ) أيلول( اجلاري 
26 س��بتمبر  س��تنطلق ي��وم 
مبش��اركة قوات عراقية وصلت 

املنطقة مساء اليوم".
ويأتي ه��ذا اإلع��الن بعد إغالق 
صناديق االقتراع في االستفتاء 
إقليم كردستان  انفصال  حول 
عن الدول��ة العراقية مع حلول 

الساعة 19:00 بالتوقيت احمللي، 
حيث بدأت عملية فرز األصوات 
وسط أنباء عن نسبة مشاركة 

كثيفة جتاوزت 80 باملئة. 
وكان رئي��س ال��وزراء الترك��ي، 
ب��ن عل��ي يل��درمي أعل��ن، ي��وم 
ضباط��ا  أن  املاض��ي،  االثن��ني 
وجن��ودا عراقيني سيش��اركون 
ف��ي املن��اورات، الت��ي تنفذه��ا 
تركيا منذ أس��ب�وع عند حدود 

العراق.

انطالق المرحلة الثالثة من المناورات
العسكرية التركية بمشاركة القّوات العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة العدل، تعرضها 
ب�"التفت��ت  لتهدي��دات 
تنفيذها  بس��بب  ملؤسساتها" 

أحكام االعدام بحق االرهابيني.
وذك��ر بيان العالم ال��وزارة تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه 
الع��دل  وزارة  اثبت��ت  ان  "بع��د 
حرصه��ا الش��ديد عل��ى ايقاع 
وحس��ب  الع��ادل  القص��اص 
القان��ون بجميع م��ن تلطخت 
ايديهم بدم��اء العراقيني، وبعد 
ان اثبت ابن��اء وزارة العدل انهم 
املس��ؤولية مع  اه��ل لتحم��ل 
جميع ظ��روف التهديد والوعيد 
ول��م تثنيه��م كل الصعوب��ات 
عن اخذ ثأر الدم العراقي وفرض 
سلطة القانون، وعدم االكتراث 
جلميع من يح��اول ايقافهم عن 
املق��دس س��واًء  واجبه��م  اداء 
كان م��ن اجله��ات اخلارجي��ة او 

الداخلية".
اجله��ات  "بع��ض  ان  وأض��اف 

الداعم��ة لالره��اب عمدت بعد 
ال��وزارة  قت��ل  ع��ن  عج��زت  ان 
ال��ى  املتك��ررة  بالتفجي��رات 
حتريك ودعم بعض من س��ولت 
لهم انفس��هم املساومة على 
الدم العراقي وبي��ع أمن العراق 

ومؤسساته مقابل حطام الدنيا 
اسيادهم،  الش��كر من  وكلمة 
حي��ث  م��ن  يقوم��وا  ان  عل��ى 
او اليش��عرون بدعم  يش��عرون 
مش��اريع تفتي��ت وزارة الع��دل 
وتقطيع اوصالها واخراج بعض 

مؤسس��اتها وعزلها م��ن ادارة 
وزارة الع��دل ومبختل��ف الذرائع، 
وه��ذه اجله��ات مس��تمرة ف��ي 
خططها وس��يظهر الى العلن 
القادم بوقت قريب  مش��روعها 
وحس��ب تهديدات هذه اجلهات 

في حال لم تخض��ع الوزارة الى 
شروطهم".

وأشار البيان الى ان "الوزارة بذات 
الوقت تطم��ح ان يكون اعضاء 
مجلس النواب على علم ودراية 
به��ذه املش��اريع وان يتم حتمل 
املس��ؤولية و رفض كل مشروع 
يهدف الى تفتي��ت وزارة العدل 
الن الغرض الوحي��د منه تهدمي 
هذه الوزارة العريقة لثنيها عن 

اداء واجبها حسب القانون".
وكان��ت وزارة الع��دل قد نفذت 
األح��د ف��ي س��جن الناصري��ة 
حكم االعدام ب� 42 من العناصر 
اكتس��بت  الذي��ن  االرهابي��ة 
القطعية،  الدرج��ة  احكامهم 
مراس��يمهم  تس��لم  وبع��د 
االدع��اء  اجلمهوري��ة وموافق��ة 
بع��د  التنفي��ذ،  عل��ى  الع��ام 
ادنته��م بجرائ��م اخلطف وقتل 
عناصر القوات االمنية والسطو 
املسلح وتفجير عبوات ناسفة 

وسيارات مفخخة.

وزارة العدل تتعرض إلى تهديدات
بعد تنفيذها حكم اإلعدام بحق إرهابيين

متابعة

كوريا الشمالية تتأهب إلسقاط الطائرات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت سوق العراق لألوراق املالية، 
ام��س الثالث��اء ، أن "س��وق األوراق 
املالية ش��هد تداول 30 شركة من 
أص��ل 10 وبقيم��ة حلج��م التداول 
بلغ��ت أكث��ر م��ن خمس��ة مليار 

دينار".
وق��ال املدير التنفيذي للس��وق طه 
احم��د عب��د الس��الم ف��ي تصريح 
الت��داول  "مؤش��رات  أن  صحف��ي 
جللس��ة الي��وم الثالث��اء في س��وق 
املالي��ة س��جلت  ل��ألوراق  الع��راق 

 ISX ارتفاع��ا في مؤش��ر األس��عار
 )587.6( عل��ى  اغل��ق  حي��ث   60
نقطة مرتفعا بنسبة )%0.30( عن 
اغالقه في اجللسة السابقة البالغ 

)585.84( نقطة".
وأكد عبد السالم أن" السوق شهد 
الي��وم تداول أس��هم )30( ش��ركة 
م��ن اص��ل )101( ش��ركة مدرج��ة 
في الس��وق مبينا إن عدد األسهم 
املتداول��ة في جلس��ة اليوم بلغت 
وبقيم��ة  س��هم   6,428,177,683
5,932,726,410 دين��ار، حيث ال يزال 

عدد الش��ركات املتوقفة بقرار من 
هيئ��ة األوراق املالية لعدم التزامها 
 )23( املال��ي  اإلفص��اح  بتعليم��ات 

شركة". 
وعن ع��دد األس��هم املش��تراة من 
املستثمرين غير العراقيني بني عبد 
السالم انها "بلغت )21,285( مليون 
سهم بقيمة بلغت )23,445( مليون 
دينار من خ��الل تنفيذ )46( صفقة 
على أس��هم )4( شركات وبلغ عدد 
األس��هم املباعة من املس��تثمرين 
غير العراقيني )8,900( مليون سهم 

بقيمة بلغ��ت )5,251( مليون دينار 
من خ��الل تنفي��ذ )3( صفقة على 

أسهم شركة واحدة". 
وكشف عبد السالم أن" في جلسة 
اليوم مت تنفيذ أمر متقابل مقصود 
على أسهم شركة النور للتحويل 
املال��ي بعدد أس��هم )4,491( مليار 
سهم وبقيمة )4,491( مليار دينار، 
وأمر آخر على أس��هم مصرف عبر 
العراق بعدد اس��هم )1,750( مليار 
ملي��ار   )1,242( وبقيم��ة  س��هم 

دينار".

البورصة تشهد تداول أسهم 30 شركًة
بقيمة تجاوزت الخمسة مليارات دينار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قف��زت عق��ود النف��ط اخل��ام أكثر 
م��ن 3 باملئة، وس��جل برن��ت أعلى 
مستوى في أكثر من عامني بعد أن 
قال منتجون رئيس��يون إن السوق 
العاملي��ة في طريقه��ا للعودة إلى 
الت��وازن، ف��ي ح��ني ه��ددت تركيا 
بوق��ف تدفقات النف��ط من اقليم 

كردستان العراق باجتاه موانيها.
وأنهت عقود خ��ام القياس العاملي 
اس��تحقاق  ألق��رب  برن��ت  مزي��ج 
جلسة التداول مرتفعة 2.16 دوالرا 

أو 3.8 باملئ��ة لتبلغ عند التس��وية 
59.03 دوالرات للبرمي��ل وهو أعلى 

مستوى لها منذ متوز 2015 .
القي��اس  خ��ام  عق��ود  وصع��دت 
األميركي غرب تكس��اس الوسيط 
1.56 دوالرا أو 3 باملئ��ة لتغل��ق عند 
52.22 دوالرا للبرمي��ل وه��و أعل��ى 

مستوى منذ نيسان.
وقال ج��ني مكجيليان مدير أبحاث 
الس��وق في تراديش��ن انريجي في 
نيويورك ”صعود الس��وق اليوم جاء 
بفع��ل اعتق��اد ب��أن التخفيضات 

االنتاجي��ة ب��دأت تؤت��ي أثره��ا وأن 
التوازن يعود حاليا إلى األسواق“.

واتس��ع الف��ارق بني أس��عار عقود 
برن��ت واخل��ام األميركي إل��ى 6.61 

دوالرا وهو األكبر منذ أب 2015.
وقال��ت تركي��ا إنها ق��د تغلق خط 
أنابي��ب ينق��ل النفط من ش��مال 
الع��راق إل��ى الس��وق العاملية وهو 
ما يضع مزيدا م��ن الضغوط على 
كردس��تان بشأن االس��تفتاء على 

االستقالل الذي أجري في االقليم.
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نفط برنت يقفز الى 59 دوالرًا
في أعلى سعر منذ عامين

"العدل" تعدم مجموعة من اإلرهابيني في سجن احلوت

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت أمنية محافظ��ة االنبار 
، أم��س الثالث��اء ، قي��ام القوات 
متش��يط  بعملي��ات  األمني��ة 
واس��عة النط��اق ترك��زت على 
والفرعي��ة  الرئيس��ة  الط��رق 
املؤدي��ة إل��ى قض��اء راوه غرب��ي 

احملافظة ، فيما أش��ار قيادي في 
احلش��د الش��عبي إلى ان ، األيام 
القليلة املقبلة ستشهد تقدما 
كبيرا لقوات احلش��د الش��عبي 
واجليش في محور الزركة جنوبي 

كركوك . 
وقال عضو اللجن��ة األمنية في 

مجل��س محافظة االنب��ار راجع 
العيس��اوي ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن 
" الق��وات األمنية نفذت عملية 
لتمش��يط  اس��تباقية  أمني��ة 
الطرق الرئيسة والفرعية املؤدية 
إلى قض��اء راوه غربي محافظة 

القتحامه��ا  متهي��داً  االنب��ار 
بالتزامن م��ع قيام طيران اجليش 
بعمليات قص��ف مركزة ملعاقل 

مجرمي داعش فيها. 
االمني��ة  الق��وات  أن"  وأض��اف 
والق��وات الس��اندة له��ا تعمل 
عل��ى تأمني جميع الطرق املؤدية 

الى قض��اء رواه قبيل بدأ عملية 
ان"  ال��ى  اقتحامه��ا"، مش��يرا 
فرق��ة معاجلة املتفج��رات تقوم 
بعمليات رفع العبوات الناسفة 
واملواد املتفج��رة املوضوعة على 
تلك الط��رق في خط��وة تهدف 
إلى تأم��ني طرق خالية من خطر 

املواد املتفجرة". 
من جانبها متكنت قيادة عمليات 
االنب��ار ، أمس الثالث��اء ، من قتل 
11 عنص��را من داع��ش اإلرهابي 
بينهم قي��ادي بعملية تعرضية 

في قضاء راوة غربي االنبار. 
تتمة ص3

استعدادات واسعة القتحام قضاء راوه بعد تمشيط الطرق المؤدية إليه غربي األنبار

متابعة الصباح الجديد:
كوري��ا  اس��تخبارات  أف��ادت 
اجلنوبية، بأن الشطر الشمالي 
عزز دفاعاته على سواحل البالد 
الشرقية، ونقل طائراته احلربية 
إلى املنطقة، بعد حتليق قاذفات 
أميركي��ة ف��ي 23 أيل��ول قرب 

حدوده.

يونهاب  أنب��اء  ونقل��ت وكال��ة 
أيضا عن االستخبارات الوطنية 
رادارات  أن  اجلنوبي��ة،  الكوري��ة 
كوري��ا الش��مالية ل��م تتمكن 
القاذف��ات  حتلي��ق  رص��د  م��ن 
االستراتيجية األميركية، وأنها 
استنتجت ذلك من عدم حدوث 

أي رد فعل على تلك اخلطوة.

وكان��ت قاذف��ات اس��تراتيجية 
أميركي��ة م��ن ط��راز "ب��ي 1-" 
 "F-15C" مقات��الت  ترافقه��ا 
حّلقت ف��ي 23 أيلول فوق مياه 
لكوري��ا  الش��رقي  الس��احل 
الش��مالية، واقتربت من احلدود 
الشمالية من املنطقة املنزوعة 

السالح.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بني ترقب حذر يعيش��ه املواطنون 
ووعي��د  وتهدي��د  االقلي��م  ف��ي 
بعقوب��ات وحص��ار وطب��ول حرب 
تقرع من هنا وهن��اك، عقب اجراء 
االس��تفتاء على استقالل االقليم 
الذي كان مبنزل��ة حتدي الغلب دول 
املنطقة والعال��م، تلوح احلكومة 
االحتادية ودول اجلوار باتخاذ اجراءات 
رادعة ضد الس��لطات ف��ي اقليم 

كردستان.
وفيم��ا أعلن��ت املفوضي��ة العليا 
لالنتخابات واالس��تفتاء في إقليم 
كردس��تان، أن نس��بة املش��اركني 
ف��ي اس��تفتاء االس��تقالل بلغت 
72 باملئة، عب��رت الواليات املتحدة 
عن خيب��ُة أمل كبيرة ج��راء اجراء 
االستفتاء ما من شأنه ان يزيد من 
حالة عدم االستقرار واملشاق لكل 

من اقليم كردستان وشعبه.
العليا  املفوضية  املتحدث باس��م 
لالنتخابات واالس��تفتاء ش��يروان 
زرار ق��ال ف��ي مؤمت��ر صحف��ي إن  
»أربع��ة مالي��ني و581 أل��ف و255 
ش��خصا كان لهم حق التصويت 
ف��ي اس��تفتاء، اال ان 3 مالي��ني و 
305 أل��ف و 925 أدلوا بأصواتهم«، 
مش��يرا إلى ان نس��بة املش��اركة 

بلغت 72%.
واض��اف زرار أن نتائ��ج التصوي��ت 
النهائية في اس��تفتاء اس��تقالل 
كردستان ستعلن خالل 72 ساعة، 
اال ان اغلب املالمح تؤشر بفوز نعم 
لالس��تفتاء م��ا يع��د تفويضا من 
قبل شعب كردستان للمسؤولني 
باج��راءات  والب��دء  للتف��اوض 

االستقالل واالنفصال عن العراق.
عضو اجملل��س األعلى لالس��تفتاء 
صادق جب��اري في تصريح للصباح 
اجلديد انه وبعد اجراء االس��تفتاء 
في اقليم كردس��تان الع��راق، من 
املق��رر أن يتم تبديل اس��م اجمللس 
األعل��ى لالس��تفتاء  ال��ى اجمللس 

األعلى لإلستقالل.
واضاف جب��اري انه س��يتم تغيير 
اس��م اجملل��س االعلى لالس��تفتاء 
ال��ى اجملل��س األعل��ى لالس��تقالل 
في اجللس��ة املقبلة للمجلس مع 

حتديد واجباته.
وأض��اف انن��ا كنا نتوق��ع ان يكون 

االس��تقالل  بنعم على  التصويت 
وان عدد املش��اركني في االستفتاء 
كان كثيفا وس��عدنا مب��ا حققناه 

بخصوص االستقالل.
بدورها تس��عى الوالي��ات املتحدة 
لتهدئة االوض��اع وامتصاص حدة 
التش��نج املتنامي ب��ني حكومتي 
املتحدث  واصدرت  واالقليم،  املركز 
الرسمي باسم اخلارجية االميركية 
هي��ذر ن��ورت بياناً عب��رت فيه عن 
خيب��ة االم��ل الكبي��رة التي حتدو 
الواليات املتحدة جراء قرار حكومة 
إقليم كردس��تان باجراء استفتاء 
على االس��تقالل، الذي عدته اجراء 
احادي اجلانب ليشمل مناطقا تقع 

خارج إقليم كردستان العراق.
واضاف بيان اخلارجية االميركية ان 
الواليات املتح��دة لن تغير العالقة 
التاريخي��ة الت��ي ترب��ط الوالي��ات 
املتحدة بش��عب اقليم كردستان 
الع��راق، في ضوء اس��تفتاء اليوم 
غير امللزم، مش��يرا الى ان من شأن 
خط��وة من هذا الن��وع أن تزيد من 
حالة عدم االستقرار واملشاق لكل 

من اقليم كردستان وشعبه. 
مبيناً ان االستفتاء االحادي اجلانب 

س��وف يفاق��م من تعقي��د عالقة 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان بكل 
من حكومة الع��راق والدول اجملاورة 
الى حد كبير. وفيما اكدت مجددا 
دعمه��ا لع��راق موح��د فيدرال��ي 
االطراف  دميقراط��ي، طالب��ت كل 
ال��ى أن تنخ��رط ف��ي ح��وار يرمي 
الى االرتقاء مبس��تقبل العراقيني، 
للعن��ف  معارضته��ا  معلن��ة 
واخلط��وات االحادي��ة اجلان��ب م��ن 
قب��ل اي طرف والرامي��ة الى تغيير 
احلدود. وفي اطار االجراءات الرادعة 
والعقوبات والتهديد والوعيد الذي 
تهدد ايران وتركيا حكومة االقليم 
به، قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغ��ان في اح��دث تصريح له إن 
تركي��ا س��تكون دائماً إل��ى جانب 
مصالح الك��رد والعرب في العراق 
وس��وريا، وس��تعمل تركي��ا عل��ى 
حماية مصاحلهم، داعياً الكرد إلى 

أن يكونوا يداً واحدة مع األتراك.
وأضاف اردوغان في خطاب له امس 
الثالث��اء، أن اخلطوة الت��ي أقدمت 
عليه��ا حكومة إقليم كردس��تان 
تعد اغتصاباً حلقوق األعراق األخرى 
التي تعيش في املنطقة، وتهديداً 

لوحدة األراضي العراقية، مش��يرا 
ال��ى أن االس��تفتاء غير دس��توري 
وال تعترف به احلكوم��ة العراقية، 
ول��م يعترف بهذا االس��تفتاء غير 
إسرائيل، مش��دداً على أن نتائجه 
مش��وبة وال يوجد له أية شرعية، 
محذراً أن كرد العراق س��يتضورون 
جوع��اً عندم��ا مننع عنه��م عبور 
الش��احنات. وبينم��ا تعاني حركة 
النق��ل والتواصل بني م��دن اقليم 
كردس��تان ووس��ط وجنوب البالد 
اج��راء  ج��راء  ت��ام  ش��به  توقف��ا 
االس��تفتاء، وتعطي��ل ال��دوام في 
م��دن االقلي��م، علم��ت الصب��اح 
اجلدي��د ان كثي��را م��ن املواطن��ني 
يعجزون ع��ن تأمني س��بل العودة 
وس��ط  ف��ي  ال��ى محافظاته��م 
الب��الد نتيج��ة لتوق��ف  وجن��وب 
حركة النقل العام بني محافظات 
بغ��داد خالل  والعاصمة  االقلي��م 

االيام السابقة.
واعل��ن قائممقام قض��اء خانقني 
محم��ود م��ال حس��ن ان العدي��د 
م��ن نق��اط الس��يطرة املوج��ودة 
عل��ى طريق خانق��ني بعقوبة متنع 
املواطن��ني الكرد وتض��ع العراقيل 

امام توجههم الى بغداد ما تسبب 
بقطع ش��به تام للتنقل بني مدن 

االقليم والعاصمة بغداد.
واض��اف م��ال حس��ن ان احلكومة 
العراقية قامت في معرض اتخاذها 
اجراءات رادعة بحق االقليم باغالق 
الطريق الواصل بني مدينة خانقني 
ومحافظة ديال��ى، وهو ما اكد انه 
املواطن��ني من  س��يضر مبصال��ح 

اجلانبني.  
ف��ي غضون ذل��ك اس��تبعد تقرير 
نشرته صحيفة »فايننشال تاميز« 
البريطانية أن يتس��بب االستفتاء 
عل��ى االنفص��ال الذي أج��ري في 
كردس��تان ف��ي تخري��ب العالق��ة 
االستراتيجية بني بارزاني واردوغان، 
اقتصادية  لوج��ود مصال��ح  نظرا 

وعسكرية بني اجلانبني.
ويلفت التقرير إل��ى أنه منذ قرابة 
عقد من الزم��ن، دأب أردوغان على 
تأييد مسعود بارزاني، رئيس إقليم 
كردستان، في مواجهة حزب حزب 
العمال وباملقابل، سمحت حكومة 
إقليم كردس��تان لتركي��ا بالقيام 
بعمليات عسكرية داخل أراضيها 
ضد ح��زب العمال الكردس��تاني، 

فضالً ع��ن بناء قواعد عس��كرية 
تركي��ة في املناطق التي تس��يطر 

عليها.
ويضي��ف التقري��ر »ثم��ة رواب��ط 
اقتصادي��ة قوي��ة أيضاً ب��ني أنقرة 
وحكومة إقليم كردستان، ويلفت 
إل��ى أن »امدادات النفط والغاز بني 
أنق��رة وإقلي��م كردس��تان العراق 
ه��ي األكث��ر أهمية؛ حي��ث تصّدر 
كردس��تان )الت��ي ال تط��ل عل��ى 
س��واحل( ما ال يقل ع��ن 550 ألف 
برميل من النف��ط يومياً من خالل 
خط أنابيب عبر جنوب شرق تركيا 
إلى البحر املتوس��ط، ويُعد تصدير 
النف��ط املصدر الرئيس��ي للدخل 

في إقليم كردستان العراق.
ويخل��ص التقري��ر ال��ى أن أردوغان 
يح��رص عل��ى إبق��اء كل اخليارات 
احمللل��ون  ي��رى  كم��ا  مفتوح��ة، 
تهديدات  ويطلق  والدبلوماسيون، 
فعل��ي  اس��تعداد  لدي��ه  لي��س 
لتنفيذها، ومن املتوقع أن تس��تمر 
ش��راكة أردوغ��ان م��ع بارزاني ألن 
اخلي��ارات األخرى جميعها س��يئة، 
إل��ى أن تتدخل إي��ران في اللحظة 

التي ينسحب فيها.

أميركا: االستفتاء سيزيد من حالة عدم
االستقرار والمشاق إلقليم كردستان وشعبه

أردوغان يهدد باتخاذ إجراءات رادعة
د.علي شمخي 

التخبط السياسي سمة واضحة وبارزة رافقت 
االداء التنفي��ذي والتش��ريعي ف��ي الع��راق منذ 
2003 واذا كان التفاعل والتناغم بني السلطات 
التنفيذي��ة والتش��ريعية احد اولوي��ات النجاح 
الي س��لطة في الدول فان غياب ه��ذا التفاعل 
وهذا التناغم داخل العراق اس��هم الى حد كبير 
في تش��ويش ال��رأي التخاذ الق��رار في محطات 
بع��د   العراقي��ون  عاش��ها  مهم��ة  مفصلي��ة 
التغيي��ر واذا جاز لنا احلدي��ث بتفصيل دقيق عن 
هذا االخفاق فاننا نشير الى اولى االستحقاقات 
الوطني��ة والتاريخي��ة التي تعرض��ت لالنتهاك 
منذ اللحظات االول��ى لتثبيت معالم التعددية 
والدميقراطي��ة في هذه الب��الد ونعني هنا كتابة 
الدس��تور وتفصي��ل بن��وده مبا يتس��ق وحاجات 
مكون��ات الش��عب العراقي ومبا يلب��ي االهداف 
املشروعة النبثاق عهد جديد يودع فيه العراقيني 
صفح��ات الظل��م واالس��تبداد ويستش��رفون 
في��ه عهد احلري��ة واالنفتاح عل��ى العالم حيث 
انعكس��ت تداعيات كتابة الدس��تور والظروف 
التي رافقته والقصور االخالقي والعلمي واملهني 
والقانون��ي في س��نه واالجتهادات في تفس��ير 
نصوص��ه على احلي��اة السياس��ية عامة وعلى 
الوض��ع االمن��ي واالقتص��ادي خاص��ة وواجهت 
الث��الث  الس��لطات  ف��ي  العراقي��ة  القي��ادات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية حتديات كبيرة 
ومس��ؤوليات جس��يمة ف��ي اثن��اء اقترابها من  
قضايا جوهرية مهمة تتعلق بتشكيل االقاليم 
وتوزي��ع الث��روات وتفصيل العالق��ة مابني املركز 
واحملافظ��ات وتوزي��ع الصالحيات وبان��ت معالم 
الفشل واالخطاء الكبيرة التي مت ارتكابها بحق 
الش��عب العراق��ي وتقرير حاضره ومس��تقبله 
م��ن دون ان يس��هم ه��ؤالء الق��ادة واملرجعيات 
الت��ي تقف وراءهم في اص��الح االمور على وجه 
الس��رعة حيث اس��تثمر بعض ق��ادة الكيانات 
واالح��زاب السياس��ية الثغ��رات الكبي��رة ف��ي 
الدستور واالتفاقات التي مت التعاهد عليها عند 
سقوط النظام السابق او التي سبقت ذلك ايام 
املعارض��ة لهذا النظام وعم��دوا على توظيفها 
لصال��ح مذاهبه��م وقومياته��م واحزابهم من 
دون االلتف��ات للمصال��ح العراقي��ة الوطني��ة 
الكبرى التي حتيط بالعراق دولة وس��يادة ونظام 
جدي��د يريد ان يخرج للعالم بصورة جديدة.. ولو 
توف��رت للبالد قيادات على مس��توى من احلنكة 
واحلكم��ة كان ميكن للبالد جتنب الكثير من هذه 
االنتكاس��ات واالهتزات ونعيب في هذه الظروف 
الصعبة على اولي االمر في الشان الوطني عدم 
امتالكهم العزم واالرادة في مواجهة التحديات 
الصعبة التي تريد منا االصرار والقوة والتمسك 
بالثواب��ت الوطنية بدال من الت��ردد والركون الى 

مايقوله االخرين اويفعله نيابة عنا .

فراغ القيادة

بون ـ جاسم محمد *

جائ��ت نتائج االنتخاب��ات البرملانية في 
املاني��ا ي��وم ام��س، 24 س��بتمبر 2017  
بفوزاملستشارة األملانية ميركل، زعيمة 
 CDU “ احل��زب املس��يحي الدميقراط��ي
“ بفت��رة رابع��ة ، لك��ن دخ��ول اليمني 
املتطرف إلى البرملان س��يعقد املشهد 
السياس��ي ف��ي املاني��ا ويجعل مهمة 
مي��ركل بتش��كيل حكوم��ة جديدة ، 
مهمة صعبة، خاصة ف��ي اعقاب قرار 
احلزب االش��تراكي SPD ، بالتحول الى 
مقاعد املعارضة في “البندستاغ” .وهذا 
ماجعل املراقب��ون يصفون فوز ميركل، 

ناقصا وفيه طعم اخلسارة.

 AFD  صعود حزب البديل
 الى البرملان يعقد املشهد 

السياسي
كان متوقعا في اس��تطالعات الرأي ان 
حزب البديل من اجل املانيا، س��يحصل 
املرتبة الثالثة بعد حزب االحتاد املسيحي 
ماح��دث  وه��ذا  االش��تراكي،  واحل��زب 
بالفع��ل. ح��زب البديل من أج��ل أملانيا 
املناه��ض للهجرة حصل على أكثر من 
13 باملائة من األصوات حسبما أظهرت 
النتائ��ج االولية، وهي نتيجة س��تؤدي 
إلى دخول حزب مييني ش��عبوي البرملان 

األملاني ألول مرة.
ومبج��رد حصوله عل��ى النس��بة التي 
تؤهله إل��ى دخول قبة البرمل��ان األملاني 
 AFD “  بدأ ح��زب البديل من أجل أملانيا

“ يه��دد مبناهضة املهاجري��ن و بتغيير 
أملاني��ا.  وقال ألكس��ندر غوالن��د، الذي 
ش��ارك في تزعم قائمة احلزب: “سنغير 
هذا البلد، س��نطارد الس��يدة ميركل. 
سنس��تعيد بالدنا”، كذلك اش��ار حزب 
البدي��ل م��ن أج��ل املاني��ا إل��ى عزمه 
بتش��كيل جلنة برملاني��ة للتحقيق في 
االنته��اكات القانوني��ة للمستش��ارة 
أنغي��ال مي��ركل فيم��ا يتعل��ق بأزم��ة 
الالجئني التي شهدتها أملانيا في 2015 

و2016 .
وس��تكون كتلة ح��زب البديل من أجل 
أملانيا أقوى، حيث يتوقع حصولها على 
أكثر من 80 ممثالً برملانياً. ان دخول حزب 
البديل من أجل أملانيا كثالث أقوى حزب 
البرملان يُعتبر خطوًة تاريخية إلى الوراء 

بالنسبة إلى اجملتمع األملاني. 
ونشرت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو”  
تقريرا ف��ي اعق��اب نتائ��ج االنتخابات  
علق��ت في��ه، ب��ان البرمل��ان األملاني في 
خطر، ألنه س��يتحول إلى أرضية رنانة 
ألجن��دة ش��عبوية ونظري��ات املؤام��رة 
الش��يزوفرينية، وتقوي بهذا الش��كل 
التمكن بس��هولة من السيطرة على 
اجملال الع��ام. وه��ذا من أجل التس��لل 
بش��كل منهج��ي لتفري��غ البديهي��ة 

الليبرالية جملتمع منفتح. 
أصب��ح ح��زب البديل م��ن أج��ل أملانيا 
حاضن��ة لليم��ني املتط��رف وملناهضي 
سياس��ة الهجرة واللج��وء وبدأ احلزب 
يستقطب مستويات عالية من الدعم 

الشعبي.
بات معروفا ان فوبيا اجلماعات تصنعها 
عوامل متشابكة، أولها املناخ الثقافي 

والسياس��ي واالجتماع��ي، يضاف إليه 
أس��باب تاريخية ودينية، واس��تعدادات 
تعطيه��ا مش��روعيتها  ث��م  فطري��ة 
الوقائ��ع واألحداث الراهن��ة التي ينفخ 

فيها إعالميا وتستثمر سياسيا

كيف سيكون شكل االئئتالف 
احلاكم

وم��ع رف��ض االش��تراكي الدخ��ول في 
ائتالف حكومي واس��ع مع ميركل، بات 
عليها أن تس��عى لكس��ب تأييد احلزب 
الدميقراطي احل��ر الليبرالي الذي حصل 
على 10,6 باملائة م��ن أصوات الناخبني 

وحزب اخلضر الذي حصل على نحو 8,9 
باملائ��ة من األصوات، وتش��كيل ائتالف 
حكومي ثالثي معه��م.  ولكن ذلك لن 
يكون س��هال، نظرا للتباي��ن بني برامج 
هذه األح��زاب وخاصة اخلض��ر الذي لن 
يكون شريكا حكوميا سهال. وسيضم 
اجمللس املقبل عددا قياس��يا من النواب 
ف��ي   630 م��ع  باملقارن��ة   ،709 يبل��غ 
اجملل��س احلالي، وهي زي��ادة مردها نظام 
االنتخابات النس��بي املعق��د في أملانيا 
وال��ذي يق��ود بانتظام إلى إع��ادة توزيع 
مقاعد إضافي��ة على جمي��ع األحزاب 
املمثلة. اما حزبا االحتاد املس��يحي، قد 

مييالن أكثر إلى اليم��ني؛ لكي ال يتقوى 
حزب البديل من أجل أملانيا أكثر. واحلزب 
الليبرال��ي الدميقراطي س��بق وأن فعل 

ذلك.
وت��وزع املقاع��د ف��ي البرملان ف��ي ضوء 
نتائ��ج االنتخاب��ات ليوم 24 س��بتمبر 

2017 كما يلي:
ح��زب االحت��اد املس��يحي 217 ، � احلزب 
االش��تراكي 134 ، � حزب البديل 88  ، � 
احل��زب الليبرالي 70 ، � حزب اخلضر 62 ، 

� جزب اليسار 62

مبدأ معاداة األجانب واملهاجرين

تق��وم ايدلوجية ح��زب البديل من اجل 
املانيا، اليميني الشعبوي، على معاداة 
االسالم ومناهضة املهاجرين والالجئني 
، وتعلي��ق ح��ق اللج��وء وغل��ق احلدود 

الداخلية بني دول االحتاد االوروبي 
والتراج��ع ع��ن االحت��اد االوروب��ي. حزب 
البديل من اجل املاني��ا جنح، بان يخطو 
خط��وات ذكية باجت��اه البرمل��ان، وابعد 
نفسه نسبيا عن اليمني املتطرف وعن 
اطالق التصريحات والشعارات اليمينة 
والنازية، رغم انها تعد اساس في عمل 

هذا احلزب.
ورغ��م اخلالفات الت��ي عصفت باليمني 
احل��زب  زعيم��ة  وخ��روج  املتط��رف 
فراوكه بيتري الس��ابقة من الترش��يح 
لالنتخابات، مع احتماالت عدم وجودها 
ف��ي الكتلة البرملانية للحزب، بس��بب 
توجيه االتهامات لها بتقدمي ش��هادات 
غير صحيح��ة ام��ام البرمل��ان االملاني، 
ح��ول قضايا س��ابقة. لق��د جنح حزب 
البدي��ل بتج��اوز مخاط��ر احلظ��ر م��ن 
احملكمة الدستورية، رغم جهود الكتل 

البرملانية.
ان فوز حزب البديل من اجل املانيا يعني 
ان النازي��ون اجل��دد والتي��ارات اليمينية 
ف��ي املانيا خاصة واوروبا س��وف حتصل 
على دفعة قوية للصعود في البرملانات 
االوروبي��ة والس��لطة. وه��ذا يعن��ي ان 
املانية داخلة على مرحلة جديدة، اكثر 

خطورة.
ان صع��ود حزب البديل م��ن اجل املانيا، 
س��يدفع حزب االحتاد املسيحيي حتديدا 
وحزب التؤم البافاري، بزعامة هورست، 
الى اتخاذ سياس��ات مؤيدة الى اليمني 

املتطرف، من اجل تصعيد شعبيته. 
بات متوقع��ا ان االئئتالف اجلديد مهما 
كان��ت تش��كيلته س��وف يتج��ه الى 
اليمني اكثر، وهذا يعني ان املانيا سوف 
تش��هد اص��دار قوانني جدي��دة حتد من 
اعداد املهاجرين والالجئني، وس��تضرب 
املس��لمة  اجلاليات  عل��ى  بتداعياته��ا 
واملس��لمني، رمبا تتمثل بتقييد ممارسة 
حرياته��م وطقوس��هم وحت��ى تقليل 
ف��رص الدراس��ة والعمل. املاني��ا اليوم 
تش��هد تراجعا في سياسات التكامل 
بات��ت  الت��ي  واالندم��اج  االجتماع��ي 
مجرد ش��عارات، عكس ماميثله نسبة 
كبيرة من الش��عب االملان��ي الذي بات 
يعيش حتت ضغوط��ات النازية واليمني 

املتطرف.
االخطر ان النازية وحزب لبديل من اجل 
املاني��ا، بدأ يتغلغل اكث��ر داخل احملتمع 
االملاني، ليتحول الى ثقافة والى شعارات 
يرددها املواطن االملاني، وان كان الشعب 
االملان��ي يتحفظ على االدالء بارائه امام 
وسائل االعالم، بتأييده اليمني املتطرف، 
فانه حسم امره في صنادسق االقتراع 
الس��رية، لتشهد املانيا مرحلة جديدة، 

العودة الى الدولة القومية.
هذه االنتخابات حتمل رس��الة واضحة  
ب��ان اليم��ني املتط��ررف ف��ي املانيا في 
صعود ال محال، وس��وف تش��هد املانيا 
الى جان��ب دول اوروبية اخرى الى تراجع 
ثقافة الدميقراطية وسياسات التعايش 

السلمي والتكامل االجتماعي.

* باحث في قضايا االرهاب 
واإلستخبارات.

االنتخابات األلمانية .. خطوة الى الوراء بصعود اليمين المتطرف
تقـرير

استفتاء كردستان

استبعد تقرير نشرته 
صحيفة »فايننشال 
تايمز« البريطانية 
أن يتسبب االستفتاء 
على االنفصال الذي 
أجري في كردستان 
في تخريب العالقة 
االستراتيجية بين 
بارزاني واردوغان، 
نظرا لوجود مصالح 
اقتصادية وعسكرية 
بين الجانبين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��ترجعت جهود قضائية ، امس 
الثالثاء،مبالغ مالية كبيرة سرقت 
من املصرف الزراعي في ديالى بعد 

القاء القبض على اللصوص.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جملل��س 
القض��اء األعل��ى القاض��ي عب��د 
الس��تار بيرق��دار ف��ي بي��ان تلقت 

»الصباح اجلديد« نس��خة منه أن« 
مجلس القضاء األعلى شكل جلنة 
حتقيقية من ثالث��ة قضاة ، للنظر 
ف��ي قضي��ة س��رقة مبل��غ يصل 
إل��ى ملياري��ن و123 ملي��ون دين��ار 
م��ع مصوغ��ات ذهبية م��ن خزينة 

املصرف الزراعي في ديالى«.
أن  البي��ان  ف��ي  بيرق��دار  وأض��اف 

م��ن  متكن��ت  األمني��ة  »الق��وات 
الق��اء القبض عل��ى مجموعة من 
املتهم��ني ومت توقيفه��م وفق املادة 
)443( من قانون العقوبات ومبتابعة 
قضائي��ة وجه��د اس��تخباري ، قد 
اعترف��وا ومت ضب��ط جمي��ع املبالغ 
املس��روقة التي بحوزته��م«، الفتا 
إلى أن »متهما آخر مت القاء القبض 

علي��ه الفتا إلى أن ش��ركاءه نقلوا 
بقية األموال من ديالى إلى بغداد«.
وتاب��ع بيرق��دار أن »اجله��د األمني 
واللجن��ة القضائية أس��همت في 
ضب��ط قس��ما آخ��را م��ن األموال 
والعمل��ة  العراقي��ة  بالعمل��ة 
األجنبية وكذلك مصوغات ذهبية 

كانت بحوزة أحد املتهمني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  التج��ارة،  وزارة  أعلن��ت 
الثالث��اء، ع��ن إرس��الها فريقا من 
دائ��رة التخطي��ط واملتابعة لكافة 
الوزارات والرئاسات الثالث ومجلس 
القضاء ملتابع��ة تنفيذ قرار حجب 
البطاق��ة التموينية ع��ن اصحاب 
الدخ��ل العالي. وقال إع��الم الوزارة 

في بي��ان تلقت »الصب��اح اجلديد« 
نس��خة من��ه إن »الوزارة ارس��لت 
فريقا من دائرة التخطيط واملتابعة 
لرئاسة اجلمهورية ومجلس النواب 
ومجل��س القضاء األعل��ى واألمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء وال��وزارات 
كافة واجلهات غي��ر املرتبطة بوزارة 
ومجالس احملافظات، ملتابعة تنفيذ 

ق��رار حج��ب البطاق��ة التموينية 
عن اصح��اب الدخ��ول العالية ممن 
يزي��د دخله��م عن امللي��ون ونصف 
املليون دينار الذين لم حتجب عنهم 
سابقاً«. وبني أنها »ملزمة بتطبيق 
أح��كام امل��ادة )29/اوال( م��ن قانون 
املوازنة االحتادي��ة لعام 2010 والذي 
نص على إلزام وزارة التجارة االحتادية 

بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة 
لعمل البطاقة التموينية«.

وتابع أن »هذا األجراء بشأن ترشيد 
ال��ى  موجه��ة  لتك��ون  البطاق��ة 
الفق��راء واحملتاج��ني فق��ط، وعدم 
منحها ال��ى املواطن��ني الذين يزيد 
دخله��م الش��هري عل��ى امللي��ون 

ونصف املليون دينار عراقي.

استعادة مبالغ »كبيرة« سرقت
 من المصرف الزراعي في ديالى

التجارة تتابع حجب البطاقة
التموينية عن ذوي الدخل العالي

توزيع املقاعد

 1 

 

 



بغداد – انفجاران
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالثاء، ب��أن مدنيني قتال وأصيب 
10 آخ��رون بانفجاري��ن منفصل��ني في 

بغداد. 
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
مزروع��ة على جانب طريق قرب س��وق 
شعبية في منطقة سبع البور شمالي 
بغ��داد انفج��رت، صباح ي��وم امس ما 
أس��فر ع��ن مقت��ل ش��خص وإصاب��ة 
س��بعة آخرين"، أن "عبوة ناسفة ثانية 
كان��ت مزروع��ة قرب مح��ال جتارية في 
منطقة الكرغولي��ة التابعة للنهروان 
شرقي بغداد انفجرت، صباح يوم امس 
ما أس��فر عن مقتل ش��خص وإصابة 

ثالثة آخرين" 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
صح��ة  دائ��رة  ف��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة ديالى، الثالث��اء، عن اعتقال 
ثالثة اش��خاص قام��وا باالعتداء على 
طبيب بوحشية اثناء ادائه عمله، فيما 
شدد على ضرورة خطورة االعتداء على 

االطباء واعتماد قوانني رداعة حيالها.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ان "طبيب��ا مقيم��ا ف��ي 
مستشفى بعقوبة تعرض الى اعتداء 
س��افر من قب��ل مجموعة اش��خاص 
كانوا برفقة مريض اثناء دخولهم الى 
احدى ردهات طوارئ املستشفى الجراء 
عملية جراحية" ، الفتا الى ان "تفاعل 
قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم 
السعدي واشرافه على تطبيق القانون 
بحق اجلناة اس��هم ف��ي اعتقال ثالثة 
منهم وايداعهم السجن واتخاذ كافة 

االجراءات القانونية حيالهم".

كركوك – حظر جتوال
اك��د مص��در امن��ي رفي��ع ف��ي قيادة 
شرطة محافظة كركوك امس الثالثاء 
رفع حظر التج��وال في كركوك وفتح 
مناف��ذ احملافظة مع بقي��ة احملافظات، 
فيما أكدت ع��ودة األوضاع الطبيعية 

إلى احملافظة.
وق��ال قائد ش��رطة كرك��وك خطاب 
عم��ر عارف في بيان إن "حظر التجوال 
باملدينة رُفع في الساعة اخلامسة من 
فج��ر الي��وم الثالثاء في جمي��ع أحياء 
املدين��ة" ، مضيفا أنه "متت إعادة فتح 
مناف��ذ احملافظ��ة للتنقل ف��ي جميع 
مخارج ومداخل كركوك"، مشيراً إلى 
أن "األوضاع األمنية مس��تقرة واحلياة 

طبيعية جداً". 

بابل – خطة امنية 
اعلن الناط��ق باس��م  وزارة الداخلية 
العميد س��عد معن امس الثالثاء عن 
ضبط عجلتني غي��ر مجازتني في بابل 

وكربالء .
وذكر الناطق ان" مديرية اس��تخبارات 
ش��رطة الطاقة العاملة ضمن وكالة 
االس��تخبارات تضبط عجلة محملة 
ب 400 اس��طوانة غاز اعدت للبيع في 
الس��وق الس��وداء في اط��راف مدينة 
احلل��ة مهربة من محافظ��ة بغداد ومت 

القاء القبض على سائقها".
واض��اف كم��ا ضبطت عجل��ة حتمل 
2000 لتر من املش��تقات النفطية في 
كربالء املقدس��ة غير مج��ازة ومن دون 
اي موافق��ات نف��ذت العمليت��ني بناء 
على معلومات اس��تخبارية وباس��ناد 
ش��رطة النف��ط حيث الق��ي القبض 

على سائقها".

ذي قار – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س الثالثاء، بأن ق��وة أمنية 
متكن��ت م��ن إلق��اء القب��ض على 18 
مطلوب��ا للقضاء بعملي��ات دهم في 
بته��م  مطلوب��ان  بينه��م  احملافظ��ة 

ارهاب.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "القوات األمنية املنتشرة في 
عم��وم الس��يطرات باحملافظة، متكنت 
م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى 16 متهما 
بقضاي��ا جنائية مختلف��ة كالتهديد 
بالقت��ل والقت��ل"، مضيف��ا أن "ق��وة 
امنية مكونة من جهاز االس��تخبارات 
والش��رطة ومكافحة االرهاب متكنت 
من القاء القب��ض على  متهمني اثنني 

مطلوبني وفق أحكام املادة الرابعة من 
قانون مكافحة اإلرهاب".

البصرة  - نزاع مسلح 
أعلنت قيادة عمليات البصرة أن قواتها 
فضت نزاعاً عش��ائرياً مس��لحاً اندلع 
في منطقة ريفية تقع ش��مال ش��رق 
احملافظ��ة، ثم ألقت القب��ض على 15 
شخصاً بتهمة االش��تراك في النزاع، 

من ضمنهم شيخ عشيرة.
وق��ال قائ��د العملي��ات ف��ي احملافظة 
الفري��ق الرك��ن جمي��ل الش��مري  إن 
"قي��ادة العملي��ات تدخل��ت بس��رعة 
وفضت مشاجرة عش��ائرية مسلحة 
حصلت ف��ي ناحية النش��وة الواقعة 
أن  ش��مال ش��رق احملافظ��ة"، مبين��اً 
الواج��ب  بتنفي��ذ  املكلف��ة  "الق��وة 
القت القب��ض على 15 متهماً بتهمة 

االش��تراك في النزاع ومنع السلطات 
م��ن القي��ام مبهامها، وم��ن ضمنهم 

شيخ عشيرة".

االنبار – عملية نوعية 
كش��ف القيادي في حش��د عش��ائر 
ام��س  االنب��ار  مبحافظ��ة  البغ��دادي 
الثالثاء، عن مقتل "والي داعش" ملدينة 

راوة بعملية نوعية غربي احملافظة.
وقال الش��يخ قطري العبيدي إن "قوة 
من اجليش وأبناء العشائر نفذوا اليوم، 
عملي��ة نوعي��ة على محي��ط مدينة 
راوه 210ك��م غربي األنب��ار" ، مضيفا 
أن "القوة اس��تطاعت خالل العملية 
وال��ي  وه��و  ابوان��س  اإلرهاب��ي  قت��ل 
تنظيم داعش ملدينة راوه مع اثنني من 
مرافقي��ه"، الفتا ال��ى أن "القوة عادت 

بسالم بعد اكمال الواجب 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت بيان��ات احصائي��ة تركي��ة، تص��در 
العراقيني قائمة األجانب من مشتري العقارات 

بتركيا خالل شهر آب املاضي.
وأوضح��ت البيانات التي أصدرتها مؤسس��ة 
تص��دروا  العراقي��ني  أن  التركي��ة  اإلحص��اء 
قائم��ة الترتي��ب بش��راء 317 عق��ارا في حني 
ج��اء الس��عوديون ثانيا بش��راء 198 عقارا ثم 
الكويتي��ني ب���135 عق��ارا وال��روس 95 عقارا 

فاألفغان 81 عقارا.
وأش��ارت البيانات إل��ى أن مبيع��ات العقارات 
لألجان��ب في تركيا س��جلت ارتفاع��ا في آب 
املاضي بنس��بة 11.4 باملئة مقارنة بالش��هر 
نفس��ه من الع��ام املاض��ي، مبين��ة أن العدد 

االجمالي للمبيعات بلغ 1684 عقارا.
وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر املدن 
التركية بيعا للعقارات لألجانب في آب املاضي 
اذ بلغ ع��دد العقارات املبيعة 524 عقارا تلتها 
)أنطالي��ا( بعدد 376 ثم )ي��االوا( بعدد 103 ثم 
)آيدي��ن( بع��دد 101 ثم )بورص��ا( بعدد مئة ثم 

)طرابزون( بعدد 99 عقارا.
وفيم��ا يتعل��ق مببيع��ات العقارات ف��ي تركيا 
بش��كل عام اشارت البيانات الى انها ارتفعت 
أيض��ا خ��الل آب املاضي بنس��بة 4.7 في املئة 
مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي، اذ مت بيع 

120198 عقارا في جميع انحاء تركيا.
وذك��رت البيانات ان اس��طنبول جاءت باملرتبة 
االولى بني املدن التركية االكثر بيعا للعقارات 
في آب املاضي اذ بلغت مبيعاتها 18696 عقارا 
تلته��ا أنق��رة بع��دد 12630 عقارا ث��م )ازمير( 
بعدد 6838 عقارات فيما حلت مدينة )هكاري( 

بأسفل القائمة مببيعاتها البالغة 13 عقارا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب طالل الزوبعي، أمس الثالثاء، اجناز 
%90 من مش��روع ماء أبو غريب اجلديد، مؤكدا 

انتهاء أزمة املياه في القضاء.
وق��ال الزوبعي ف��ي تصريح صحف��ي "مت اجناز 
%90 من مش��روع ماء أبو غري��ب اجلديد خالل 
120 يوم��ا، بعدم��ا كان معط��ال ألكث��ر من 4 

أعوام بسبب اإلرهاب". 
وأض��اف الزوبع��ي، "انته��ت أزم��ة املي��اه في 
القضاء، وس��ينجز املش��روع خ��الل 10 األيام 

القادمة". 
وكان النائ��ب ط��الل الزوبعي أعل��ن، االثنني )3 
تش��رين األول 2016(، أن مشروع ماء أبو غريب 
يجري العمل على إعادة تأهيله بجهود خاصة 
بني عدد من ال��وزارات، مبينا أن إجناز املش��روع 
س��يتم ب��دون ص��رف أم��وال طائل��ة مراعاة 
للتقش��ف الذي مير به البل��د، فيما رجح مدير 
املوارد املائية في القضاء عودة املشروع للعمل 

في غضون مدة أقصاها شهر ونصف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
هدد مص��رف الرافدين، أمس الثالث��اء، باتخاذ 
إج��راءات قانونية بحق املتلكئني من تس��ديد 

اقساطهم املالية من القروض والسلف.
وق��ال املكتب االعالمي للمص��رف في بيان له 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه ان "اإلدارة 
العام��ة للمص��رف حت��ث الزبائ��ن املقترضني 
واملس��تلفني من اصحاب املش��اريع الصغيرة 
واملقترض��ني لش��راء الس��يارات وغيرها على 
تسديد ما بذمتهم من اقساط وذلك لضمان 
استمرارية توسعة الفائدة بني اكثر عدد ممكن 

من املواطنني".
واض��اف ان "املص��رف س��يضطر ال��ى اتخ��اذ 
االجراءات القانونية بحق املتلكئني عن تسديد 
ما بذمتهم وس��يضع بالتنس��يق مع مديرية 
امل��رور العام��ة اش��ارات حجز عل��ى املركبات 

املتخلف اصحابها عن تسديد اقساطهم".
يذكر ان املصرف باش��ر عام 2016 مبنح قروض 
وس��لف للموظف��ني واملواطن��ني وف��ق اليات 

وضوابط معينة .

العراقيون أكبر مشتر 
للعقارات التركية

إنجاز 90 % من مشروع 
ماء "أبو غريب" الجديد

"الرافدين" ينذر 
المتلكئين بتسديد 

أقساطهم المالية

الملف األمني

اجملتمع الدولي يتعهد بالتعامل 
مع بغداد حصراً على الصعيد 

النفطي واملنافذ احلدودية
التحال��ف  النائ��ب ع��ن  وحّم��ل 
الث��الث  "الرئاس��ات  الوطن��ي 
االقلي��م  مض��ي  مس��ؤولية 
يدركوا  لم  باالس��تفتاء، كونهم 
خط��ورة املوقف وتقاعس��وا عن 
منعه السيما في املناطق املتنازع 

عليها".
وزاد أن "معصوم ل��م يبد موقفاً 
واضح��اً والت��زم الصم��ت، فيما 
امتن��ع العبادي عن إرس��ال قوات 
للمناط��ق املتن��ازع عليه��ا، أم��ا 
رئي��س مجل��س الن��واب س��ليم 
اجلبوري فقد رفع جلسات مجلس 
النواب حتى يوم إجراء االستفتاء 
وكان من املفت��رض أن تعقد قبل 

ذلك".
"تش��هد  أن  البعيج��ي  وتوق��ع 
الي��وم قرارات اكث��ر صرامة بحق 
اقليم كردستان كونها ستصدر 

بالتشاور مع العبادي".
يذكر أن جلس��ة مجل��س النواب 
لي��وم االثنني املاضي قد ش��هدت 
إص��دار عدد من الق��رارات أهمها 
موضوع سيطرة القوات االحتادية 
عل��ى املناف��ذ احلدودي��ة وكذلك 
آبار النفط ذات اإلدارة املش��تركة 
وتخوي��ل العبادي باتخ��اذ ما يلزم 

للحفاظ على وحدة العراق.

استعدادات واسعة القتحام 
قضاء راوه بعد متشيط الطرق 

املؤدية إليه غربي األنبار
وق��ال مص��در امن��ي ف��ي القي��ادة 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  إن" 
مغاوي��ر الفرقة الس��ابعة وقوة من 
احلش��د الش��عبي نفذت��ا عملي��ة 
تعرضي��ة في أط��راف مدين��ة راوه 
متكنت خالله��ا من قتل 11 عناصراً 
م��ن داع��ش وبينه��م م��ا يس��مى 
الوالي الش��رعي بداعش ، مش��يرا 
الى ، تدمير 5 مضافات يستعملها 

داعش في املنطقة املذكورة. 
م��ن جهته أعل��ن املتحدث باس��م 
عشائر االنبار غامن العيفان يوم امس 
الثالث��اء ، عن اتفاق احلش��د واجليش 
لتأم��ني  خط��وات  عل��ى  العراق��ي 
الطري��ق الدول��ي غرب��ي احملافظ��ة 

وحماية املناطق احملررة. 
‘‘الصباح  العيفان لصحيف��ة  وقال 
اجلدي��د‘‘ ب��ان " قيادات م��ن القوات 
األمنية واحلشد الشعبي في االنبار 
عق��دوا اجتماع��ا موس��عا لبحث 
التنس��يق املش��ترك ب��ني احلش��د 
الش��عبي واجلي��ش العراقي لتأمني 
املناطق احمل��ررة والعم��ل على حترير 
القرى املتبقية وتفتيش��ها وضمان 

خلوها من اإلرهابيني".
 وأضاف أن "االجتماع أثمر عن نصب 
س��يطرات مش��تركة على الطريق 
الدولي وتأمينه للمارة كونه شريان 

اقتصادي مهم للبلد". 
في س��ياق منفصل توق��ع القيادي 
في احلشد الشعبي علي احلسيني, 
االي��ام  ان تش��هد  الثالث��اء,  أم��س 
القليلة املقبلة تقدما كبيرا لقوات 
احلشد الش��عبي واجليش في محور 

الزركة جنوبي كركوك. 
وقال احلس��يني لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  إن "األيام املقبلة ستشهد 
تقدم��ا كبي��را ف��ي عملي��ات حترير 
احلويج��ة جنوب��ي كرك��وك بعدما 
فتحت الطريق الراب��ط بني حمرين 

وطوز خورماتو عبر جسر الزركة". 
 وأضاف إن "القوات التي تشارك في 
محور الزركة كبيرة للغاية وتتمثل 
بثالثة ألوية من احلش��د الش��عبي 
وقيادتي عمليات دجلة وصالح الدين 
وقطع��ات م��ن الش��رطة االحتادية 
وس��تندفع خالل الس��اعات املقبلة 

نحو وسط احلويجة ". 
 وأوضح إن “إعادة جسر الزركة كان 
مبنزل��ة معجزة كونه ميتد على نحو 
كيلو متر واحد ومت تدميره بالكامل 
من قبل عصاب��ات داعش اإلجرامية 
إال إن اجله��د الهندس��ي للحش��د 
متك��ن من تأهيل الطريق بواس��طة 
ش��ق طري��ق تراب��ي م��ن دون صرف 

مبالغ". 
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وأعل��ن 
الثالثاء  العب��ادي،  املس��لحة، حيدر 
املاضي ، عن انط��الق عمليات حترير 

غرب��ي االنب��ار من س��يطرة تنظيم 
"داعش" اإلرهابي.

اخضاع املنافذ احلدودية 
الرسمية بكردستان للحكومة 

االحتادية
وأضاف أن "هذا االيقاف يبقى ساري 
املفعول حلني خض��وع عمل مطارَي 
اربيل والس��ليمانية لرقابة واشراف 
هيئ��ة املناف��ذ احلدودي��ة وس��لطة 
الطيران املدني االحتادية، ومبا يضمن 
تواجد ممثلي السلطات االحتادية في 
املطاري��ن املذكوري��ن للقيام باملهام 
احمل��ددة قانونا، ويس��تثنى من القرار 
الرحالت ذات الطابع االنساني والتي 
يجب ان حتصل على موافقات خاصة 
م��ن الس��لطات االحتادي��ة، وكذلك 
الرح��الت الطارئة الت��ي يوافق على 

استثنائها رئيس مجلس الوزراء".
وبنّي إن "املنافذ احلدودية البرية كافة 
الت��ي تربط جمهوري��ة العراق بدول 
اجلوار ع��ن طريق اقليم كردس��تان، 
تخضع إلشراف ورقابة هيئة املنافذ 
املنافذ  االحتادي��ة، وغل��ق  احلدودي��ة 
احلدودية البرية غير الرسمية كافة 
التي تس��تخدم للعبور ب��ني اقليم 
كردس��تان ودول اجلوار"، مشيراً إلى 
أن "هذا القرار ينفذ من تأريخ صدوره 
ع��دا الفق��رة األول��ى في الس��اعة 
18:00 م��ن يوم اجلمع��ة املوافق 29 
ايلول 2017، وعل��ى اجلهات املعنية 

تنفيذ هذا القرار".
وبش��أن موض��وع ش��بكة احلماية 
االجتماعي��ة اصدر اجملل��س توجيهاً 
ب�"قي��ام وزارة املالي��ة بتمويل وزارة 
رواتب  العمل والشؤون االجتماعية 
ش��بكة احلماي��ة االجتماعية مببلغ 
135 ملي��ار دين��ار دفع��ة واحدة دون 
جتزئة، وهو املبلغ املتبقي من التمويل 
النق��دي لع��ام 2017 عل��ى ض��وء 
تخصيص��ات املوازن��ة التكميلية.. 
وأوضح املكتب اإلعالمي إن "اجمللس 
أص��در توجيه��اً بخص��وص متوي��ل 
مشاريع محافظة بغداد ذات نسبة 
اجن��از اقل م��ن 80 باملائ��ة ومعاجلة 
املستمرة"،  االس��تثمارية  املشاريع 
مبيناً أن "مجلس الوزراء صّوت أيضاً 
على ملف عقد الش��راكة للجهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 

النوعية".
اق��رار  عل��ى  التصوي��ت  "مت  وتاب��ع 
توصية جلنة الطاقة رقم 4 لس��نة 
2017 بش��أن الق��رض االملاني على 
ان يُ��درج ضم��ن موازن��ة 2018 مع 
متدي��د اج��راءات الدراس��ات اخلاصة 
باملنظوم��ة الكهربائية املوقعة بني 

وزارة الكهرباء وشركة سيمنس".
ولفت إل��ى أن "اجمللس ص��ّوت على 
تخوي��ل وزي��ر النفط التف��اوض مع 
اجلان��ب الكويت��ي لبيع الغ��از اخلام 
"التصوي��ت  مؤك��داً  املصاح��ب"، 
ايض��ا على اج��راء امتحان��ات الدور 

الثال��ث للصفوف املنتهية ملرحلتي 
املتوسطة واالعدادية".

نفط برنت يقفز الى 59 دوالراً
في أعلى سعر منذ عامني

العراقي��ة  احلكوم��ة  تعت��رف  وال 
باالس��تفتاء ودع��ت دوالً إل��ى وقف 

استيراد اخلام الكردي.
وقال كوميرتس بنك في مذكرة "إذا 
كللت ه��ذه الدعوة إل��ى املقاطعة 
بالنج��اح فإن 500 ألف برميل يوميا 
م��ن النف��ط اخل��ام ل��ن تص��ل إلى 

األسواق".
عاملياً، أظهرت بيانات اجلمارك أمس 
الثالثاء أن روس��يا واصل��ت تفوقها 
عل��ى الس��عودية متص��درة قائمة 
أكبر موردي النفط اخلام إلى الصني 
للش��هر الس��ادس عل��ى التوال��ي 
بش��حنات بلغ حجمه��ا نحو 1.04 
مليون برمي��ل يوميا، بانخفاض 4.5 

باملئة على أساس سنوي.
ف��ي املقاب��ل، انخفض��ت إم��دادات 
الس��عودية الش��هر املاض��ي 16.2 
باملئة على أس��اس سنوي إلى نحو 
861 ألفا و200 برميل يوميا لتتراجع 
اململك��ة إل��ى املرتب��ة الثالثة بعد 

أجنوال.
وزادت شحنات أجنوال الشهر املاضي 
بنحو 28 باملئة على أس��اس سنوي 
إل��ى نح��و 983 ألف��ا و500 برمي��ل 

يوميا حسبما تظهر البيانات.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اك��د 
االجتماعي��ة املهن��دس محم��د 
حتص��ني  ان  الس��وداني  ش��ياع 
واقامة  البطال��ة  اجملتم��ع ض��د 
املش��اريع وتوفير س��بل العيش 
التنظيم��ات  س��يمنع  الك��رمي 
االرهابية من اس��تغالل الفقراء 
وس��يعمل عل��ى ابعاده��م عن 
االجن��دات  وتنفي��ذ  الكراهي��ة 
مش��يرا   ، والهدام��ة  اخلبيث��ة 
خ��الل لقائ��ه وف��دا م��ن البنك 
الدول��ي الى اهمي��ة التعاون مع 
املنظمات الدولية واحلصول على 
الكافي إلعادة االستقرار  الدعم 
للمناط��ق احملررة م��ن خالل تبني 
اس��تراتيجية التنمية اجملتمعية 
واه��م مفاصله��ا خل��ق ف��رص 

العمل.
واض��اف وزير العمل ان املش��روع 
االس��تقرار  لدع��م  الط��ارئ 
والصم��ود ف��ي املناط��ق احمل��ررة 
ال��ذي يعتمد على مب��دأ )الدفع 
يتبن��اه  ال��ذي  العم��ل(  مقاب��ل 
البنك الدولي ل��ه اهمية كبيرة 
وهو ضم��ن اولويات احلكومة الن 
جزءا اساسياً من عمل احلكومة 
االستقرار  املس��تقبلي هو دعم 
االس��تثمار  وجل��ب  اجملتمع��ي 
لتل��ك املناط��ق من اج��ل اعادة 
عجلة احلياة االقتصادية للدوران 
لضمان ابع��اد مواطنيها عن اي 
اس��تغالل م��ن قب��ل العصابات 
االرهابي��ة وه��و عام��ل مكم��ل 
لالنتص��ارات املتحققة ، مطالبا 
بأهمي��ة  الدول��ي  البن��ك  وف��د 
اس��تكمال اخلط��وات القانونية 
والفنية للمشروع قبل االنطالقة 
بتنفي��ذه وض��رورة عرض��ه على 
لسياس��ة  العلي��ا  اللجن��ة 
حت��ى  الفق��ر  ع��ن  التخفي��ف 
يتس��نى للوزارة تنفيذ املش��روع 
عل��ى وف��ق االط��ر القانونية في 

كيفية توظي��ف املبلغ اخملصص 
للمش��روع البال��غ )200( مليون 
دوالر وه��و مبلغ رمب��ا ال يؤدي الى 
جدواه متاما لكنه سيعمل على 
س��د جزء من متطلب��ات الدعم 

واالستقرار لتلك املناطق .
م��ن جانب��ه اش��ار وف��د البنك 
الدول��ي الى ان املش��روع الطارئ 
لدع��م االس��تقرار ف��ي املناطق 
احملررة س��ينفذ عند اقرار موازنة 

الدولة العراقية لعام 2018.
وب��ني وف��د البن��ك ان املش��روع 
مقس��م الى ثالث مراحل )النقد 
قروض  ومن��ح  العم��ل،  مقاب��ل 
ملش��اريع مدرة للدخل، وانش��اء 
ش��عب للدع��م النفس��ي( في 
محافظ��ات ) نين��وى ، واالنب��ار، 
وديال��ى( فضال  الدي��ن،  وص��الح 

ع��ن ش��مول مناطق م��ن بغداد 
وكرك��وك وبابل لتك��ون مناطق 
تنفيذ البرنامج الذي سيس��تمر 
مل��دة من ع��ام الى ع��ام ونصف 
وعلى وف��ق االنظم��ة والقوانني 

التي تعمل بها الوزارة.
ان  الدول��ي  البن��ك  وذك��ر وف��د 
هنال��ك خط��وات س��تنفذ قبل 
انطالقة املش��روع ومنه��ا اجراء 
مس��ح جديد وبالتعاون مع وزارة 
التخطي��ط من املؤم��ل االنتهاء 
من��ه نهاي��ة ه��ذا الع��ام إلعادة 
حتدي��ث خريطة الفق��ر ومن ثم 
وضع استمارة االستهداف على 
واحملدثة  اجلدي��دة  املعطيات  وفق 
ملس��توى الفقر ، وهو االمر الذي 
ايده وزير العم��ل مطالبا كذلك 
بإيجاد آلية تعاون لتنمية القدرات 

الفني��ة للباحث��ني االجتماعيني 
وامكاني��ة تق��دمي الدع��م املادي 
ومن خالل برام��ج البنك الدولي 
العم��ل  وزارة  م��ع  املش��تركة 
كون الباح��ث االجتماعي ركيزة 
اساس��ية ومهمة في تنفيذ اي 
برنامج يق��ع حتت مظلة احلماية 
االجتماعية ، مش��يرا الى تكّون 
احس��اس س��لبي ل��دى الباحث 
نتيج��ة فقر ال��وزارة لإلمكانيات 
املادية وعدم توفير املس��تلزمات 
وص��ل  حت��ى  لعمل��ه  املهم��ة 
بالبعض تق��دمي طلب بنقله الى 
وظيفة اخرى وعلينا معاجلة هذا 
االمر وبسرعة، وطالب السوداني 
ايض��ا بتق��دمي االس��ناد لل��وزارة 
في مسألة املس��ح فيما يخص 
للمش��مولني  الس��نوي  البي��ان 

االجتماعي��ة،  احلماي��ة  بروات��ب 
ووعد وفد البن��ك الدولي بتقدمي 
الدعم الالزم للباحثني وعلى وفق 

السياقات القانونية املتبعة. 
وق��ال وزي��ر العمل رئي��س هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة ان الظرف 
للعراق حال  الصعب  االقتصادي 
دون اكم��ال الش��مول ، مش��يرا 
الى ان ال��وزارة تدفع حاليا رواتب 
اعانات اجتماعية ملليون ومائتي 
ال��ف اس��رة  ، منوها ال��ى عدم 
وجود دولة في العالم استطاعت 
تغطي��ة اع��داد الفق��راء 100% 
برغم ان اغل��ب دول العالم اكثر 

استقرارا من العراق.
من جانبه اشاد وفد البنك الدولي 
اخلطوات  ال��وزارة مثمن��ا  بعمل 
الت��ي نفذته��ا برغ��م الظ��روف 

والتحديات وه��ذا ما اكده الوفد 
م��ن خالل ادراجه اجن��ازات الوزارة 
ضمن التقاري��ر التي يرفعها الى 

املقر العام للبنك.
عل��ى صعيد متصل بح��ث وزير 
العمل ووفد البن��ك الدولي آخر 
واالج��راءات  املنف��ذة  اخلط��وات 
التجريبي  للبرنامج  املستقبلية 
النقدي��ة املش��روطة  لإلعان��ات 
الذي تنفذه ال��وزارة في منطقة 
الص��در/2 بالتع��اون م��ع وزارات 
واملالي��ة(  والتربي��ة،   ، )الصح��ة 
فضال عن منظمة اليونيسيف ، 
وجرى االتفاق على ضرورة االلتزام 
باجلدول الزمني والتوقيتات املقرة 
م��ن اج��ل اس��تكمال اخلطوات 
كاف��ة  واللوجس��تية  الفني��ة 

لتنفيذ البرنامج التجريبي. 

أكد وزير العمل أن 
المشروع الطارئ 
لدعم االستقرار 
والصمود في 
المناطق المحررة 
الذي يعتمد على مبدأ 
)الدفع مقابل العمل( 
الذي يتبناه البنك 
الدولي له أهمية 
كبيرة وهو ضمن 
أولويات الحكومة

ازدياد ظاهرة البطالة في العراق

بحث مع البنك الدولي اإلعانات المشروطة ودعم استقرار المناطق المحررة

وزير العمل: تحصين المجتمع ضد البطالة
يمنع التنظيمات اإلرهابية من استغالل الفقراء
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محليات 4

هدى فرحان/ ناصر عبد*

أعلنت ش��ركة الف��ارس العامة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن انشطتها وعقودها 
م��ع وزارات ودوائ��ر الدول��ة خالل 

شهر ايلول اجلاري .
الش��ركة  واوض��ح مدي��ر ع��ام 
املهندس حامد سليمان سرحان 
في تصريح للمركز االعالمي في 
الوزارة ان الش��ركة وقعت عقدا 
م��ع مديرية م��اء باب��ل لتجهيز 
مديري��ة بلدي��ة احلل��ة بكمي��ة 
نفاي��ات س��عة  حاوي��ة   )1778(
)1100( لت��ر وبقيم��ة اجمالي��ة 
دين��ار  امللي��ار  جت��اوزت  للعق��د 
باالعتماد على اجله��ود واخلبرات 
الفني��ة املتاحة ، مش��يرا الى ان 
الش��ركة بص��دد جتهي��ز قضاء 
الش��رقاط ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن بغواط��س ع��دد )5( بعد 
ان مت��ت االحال��ة اليه��ا من قبل 
صندوق اعم��ار املناطق املتضررة 
وبقيم��ة اكث��ر م��ن )97( مليون 
دينار خالل املشاركة في معرض 
اربي��ل الدول��ي العم��ار املناطق 
املتضررة وال��ذي اقيم للمدة من 

. )2017/5/18-15(
امل��الكات  بأن  واض��اف س��رحان 
الفنية في الشركة قامت بدرفلة 
قطع اس��منت جلس��م طواحني 
املواد االولية وقطع اخرى لصالح 
معمل اس��منت الكوفة بكلفة 
جت��اوزت ال���)64( ملي��ون دين��ار ، 
مؤكدا ان عملية الدرفلة نفذت 
مبكائ��ن متط��ورة وعمالقة تعد 
االولى في الشرق االوسط مبجال 
التش��غيل امليكانيكي الثقيل ، 
مفصحا عن اجناز مانسبته 64% 
من اعمال مشروع انشاء مجمع 

قسم النقليات التابع الى شركة 
نفط الوسط ومبدة تنفيذ بلغت 
)360( يوما ، الفتا الى ان املشروع 
يتضم��ن انش��اء ث��الث بناي��ات 
لالدارة ذات طابق واحد والورش��ة 
وتتكون من ورش��ة م��ع مالحق 
اداري��ة وصحي��ات وامل��رآب وه��و 
عبارة ع��ن عدد من املس��قفات 

وحسب حجم االلية . 
عل��ى صعي��د متص��ل تواص��ل 
ش��ركة ابن ماجد العامة احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 

التأهي��ل  العم��ال  تنفيذه��ا 
والتصنيع ضمن العقود املوقعة 
م��ع وزارة النف��ط فيم��ا تواصل 
تطبي��ق جميع  عل��ى  حرصه��ا 
اج��راءات وتعليمات نظام اجلودة 
ضم��ن خط��ة مت اعداده��ا لهذا 

الغرض . 
وذكر مصدر مخول في الشركة 
ف��ي تصري��ح للمرك��ز االعالمي 
في ال��وزارة بأن الش��ركة نفذت 
عقدا مع شركة مصافي اجلنوب 
لتأهيل  النف��ط  ل��وزارة  التابعة 

مب��ادالت حرارية ع��دد )4( تعمل 
على أحماء النفط االسود وتبريد 
الزي��وت وق��د ش��ملت االعمال 
املنفذة س��حب االنابيب املبادلة 
القدمية وتصنيع فلنجات جديدة 
أضافة الى جتمي��ع حزم االنابيب 
وتثقي��ب  احلراري��ة  للمب��ادالت 
فلنج��ات املبادل��ة  فيما تضمن 
عقد جتهيز وتصنيع )50( عبارة مت 
أبرامه مع ش��ركة نفط البصرة  
التسليح  اعمال ش��يش  تنفبذ 
وصب��ات كونكريتية بطول )6( م 

وع��رض)4,67(م  4,27(م  وارتفاع) 
لغرض حماي��ة خط االنابيب من 
اي اض��رار قد تلحق بها بس��بب 
الط��رق اخلارجية والي��زال العمل 

مستمر في هذا املشروع  .
الش��ركة  ب��أن  املص��در  وأش��ار 
تواصل العمل مع الفريق الدولي 
التابع لش��ركة فيكسل املانحة 
لشهادة اجلودة العاملية للشركة 
الت��ي حصلت عليه��ا منذ عام ، 
مبينا بان الفري��ق الدولي اكمل 
عملية التدقيق الس��نوي جلميع 

اقسام ومصانع الشركة  بنجاح 
كبي��ر ومتمي��ز لغ��رض تطبيق 
كافة اج��راءات وتعليمات نظام 
اجل��ودة وحتديد ح��االت املطابقة 
ووضع االفعال التصحيحية لها 
الفترة  تنفيذها خ��الل  ومتابعة 
املق��ررة  وقد ج��اء ذل��ك نتيجة 
باملعايي��ر  وااللت��زام  للجه��ود 
العاملي��ة لتطبيق نظ��ام اجلودة 
واخلطة احملكمة التي مت اعدادها.

*إعالم الصناعة 

الفارس تنجز 64 % من أعمال مشروع إنشاء مجّمع لنفط الوسط

تسعى شركة 
الفارس تجهيز 
قضاء الشرقاط 

في محافظة صالح 
الدين بغواطس عدد 

)5( بعد أن تمت 
اإلحالة إليها من 

قبل صندوق إعمار 
المناطق المتضررة 

أحد معامل شركة الفارس

حنث اليمين الدستوري
ما زالت القوانني العراقية خالية من موضوع 
محاس��بة النواب عن واقع��ة احلنث باليمني 
الدس��تورية كم��ا هو حال رئي��س اجلمهورية 
ورئي��س وأعض��اء مجل��س ال��وزراء ومن هم 
بدرجتهم، وبالتالي تأتي احلاجة إلى تش��ريع 
القان��ون باس��رع وق��ت ممكن، ك��ون املوضوع 
م��ا زال متعلق��اً فقط باج��راءات انضباطية 

يتخذها مجلس النواب بحق اعضائه.
احلاجة اتت بالتزامن مع التصعيد السياسي 
في ظل االزمة الراهنة، واصرار اقليم كردستان 
عل��ى االنفص��ال واملس��اس بوح��دة االراضي 
العراقية مبس��اعدة ومس��اندة مسؤولني في 
الس��لطات االحتادي��ة العراقي��ة ، وتطبيق��اً 
للقاعدة الدس��تورية والفقهية ال عقوبة وال 
جرمي��ة من دون ن��ص عقابي، وع��دم امكانية 
احملاس��بة نظراً لع��دم وجود ما يف��رض جزاء 
على مرتكب هذه الواقعة برغم أنها تشكل 

من وجهة نظر اجملتمع جرمية خطيرة.
هذا القان��ون يوفر عقوب��ات رادعة ملن يحنث 
باليمني ف��ي محاكمات تعق��د أمام احملكمة 
كل  اخملتص��ة  احملاك��م  أو  العلي��ا  االحتادي��ة 
وحس��ب ما يقرره بحقه الدس��تور والقوانني 

ذات العالقة.
مجلس الن��واب أمام مس��ؤولية كبيرة على 
ه��ذا الصعيد مع اتهام��ات لبعض العضائه 
باملشاركة في استفتاء االنفصال ما يشكل 
مخالف��ة لليم��ني الوارد ف��ي امل��ادة )50( من 
الدس��تور التي تنص على احترام الس��لطة 
التش��ريعية وكذل��ك  احلف��اظ عل��ى وحدة 
العراق وسيادته، واحترام القضاء الذي قضى 
بايق��اف االس��تفتاء حل��ني حس��م الدع��اوى 

املقامة للطعن بعدم دستوريته.
ه��ذا املش��روع  يتعل��ق مبل��ف الفص��ل بني 
الس��لطات، ومن هنا يجب اخ��ذ رأي كل من 
مجلس الوزراء والسلطة القضائية االحتادية 
قب��ل التصويت عليه تطبيق��اً لقرار احملكمة 
االحتادية العليا بخصوص القوانني التي متس 
الفص��ل بني الس��لطات وض��رورة ان ال ينفرد 
مجل��س النواب بتش��ريعه م��ن دون اخذ رأي 

اجلهات ذات العالقة.
املش��روع ينظم محاسبة من يحنث باليمني 
على املس��تويني املوضوع��ي واالجرائي، لكن 
االحالة عل��ى احملكمة اخملتصة يجب أن تكون 
بقرار من مجلس النواب لكي ال يكون النائب 
عرض��ة أمام الش��كاوى الكيدي��ة من بعض 

االشخاص الغراض مختلفة.
فيقدم الطلب مبحاس��بة احلانث باليمني إلى 
مجل��س الن��واب ويقوم هو مبحاس��بته على 
وف��ق االج��راءات الرقابي��ة من خ��الل توجيه 
الس��ؤال اليه والتحقق من االتهام وفي ضوء 
تلك االجراءات يق��وم اجمللس باحالته باغلبية 
معينة على اجلهة القضائية اخملتصة لتقوم 
هي االخ��رى مبحاكمته على وف��ق العقوبات 
املنصوص عيلها في القانون املفترض اقراره.

*كاتبة عراقية 

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت امان��ة بغ��داد حملة واس��عة لتنظيف 
خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي 
واالمطار في عموم مناطق العاصمة استعدادا 

ملوسم األمطار املقبل .
وذكرت مديري��ة العالقات واالع��الم ان » الدوائر 
البلدية قامت بتنظيف مشبكات مياه االمطار 
واجملاري والش��بكات املش��تركة ضمن الشوارع 
الرئيسة واحملال الس��كنية ورفع اخمللفات وفتح 
االنسدادات واصالح التخس��فات وايالء اهمية 

خاصة لتنظيف اخلطوط الرئيسة ».
وأضاف��ت ان » هذه الدوائر قام��ت ايضاً بتأهيل 
محط��ات اجمل��اري واص��الح جمي��ع املضخ��ات 
الس��يطرة  ولوح��ات  العاطل��ة  والغواط��س 
الكهربائي��ة واملغذي��ات واملول��دات الكهربائية 
وتهيئة الديزالت وإتاحة البدائل حلاالت الطوارئ 
وتهيئة مس��تلزمات العمل م��ن آليات وعمال 

ومعدات متخصصة » . 
وبين��ت ان » الدوائ��ر البلدي��ة قام��ت كذل��ك 
بدراس��ة مناطق االختناقات وتشخيص مواقع 
التلكؤات واعداد احللول وسبل املعاجلة واصالح 
وادامة اآلليات التخصصية للمجاري وتنظيف 

االحواض وإعداد خطة لتصريف مياه االمطار.

أمانة بغداد تضع خططًا جديدة 
استعدادًا لموسم األمطار 

هالة كريم*
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متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلبوب في وزارة التجارة عن استمرار 
الب��الد  ف��ي محافظ��ات  مواقعه��ا 
بتجهي��ز املطاح��ن بخلطات احلبوب 
وتس��لم مادة الرز ال��واردة للبالد عبر 
مين��اء ام قص��ر وجتهيزه��ا للوكالء 
البطاقة  لتوزيعه��ا ضمن مف��ردات 

التموينية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيثم اخلش��الي ان  سايلو الناصرية 
ف��ي محافظ��ة ذي قار واص��ل عمله 
بتجهي��ز املطاحن االهلية ومطحنة 
س��ومر احلكومية باحلصة السابعة 
من خلطات احلبوب اضافة الى تسلم 
الس��ايلو لشاحنه من ميناء ام قصر 
محمل��ه بالرز االميرك��ي مت تفريغها 
التموي��ن  ال��وكالء  ال��ى  وجتهيزه��ا 
وكذل��ك قي��ام س��ايلو الرفاعي في 
احملافظ��ة بتجهيز املطاحن بنس��بة 

)٢٥٪ ( من حصة شهر متوز.
واضاف املدير العام ان فرع الش��ركة 
في كرك��وك قام  بتجهي��ز مطاحن 
احملافظ��ة بحصصه��ا املق��ررة م��ن 
خلط��ة الطحني وبل��غ مجموع مامت 
جتهيزه اكثر م��ن )١٥٤١( طنا اضافة 
الى اس��تمرار مخازن كسرة وعطش 
ف��ي بغ��داد جتهي��ز وكالء البطاق��ة 
التموينية بحص��ص جديدة من الرز 
التموينية  البطاق��ة  الوارد حلس��اب 
وبل��غ مجم��وع مامت جتهيزه الش��هر 
اجل��اري اكثر م��ن )٩٧٠( طنا وكذلك 
جتهيز ف��رع ص��الح الدي��ن املطاحن 
باخللط��ة املق��ررة م��ن احلن��ه ضمن 
الكمي��ة اخملصصة %25 لش��هر متوز 
، الفتا الى ان اللجنة املش��رفة على 
مناقل��ة احلنط��ة اخملزون��ة ف��ي جفر 
مبنطق��ة الرحماني��ة ف��ي محافظة 
نين��وى واصلت عملي��ة املناقلة الى 
موقع سايلو بازوايا عبر اسطول نقل 

الشركة العامة لتجارة احلبوب. 
على صعيد متصل أعلنت الشركة 

العام��ة لتصني��ع احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة عن قي��ام اللج��ان الرقابية 
في الش��ركة مبتابعة انت��اج وجتهيز 
االهلي��ة  املطاح��ن  ف��ي  الطح��ني 

واحلكومية
وقال مدير عام الشركة املهندس طه 
ياس��ني عباس ان جلنة مشتركة من 
وحدات الرقابة والس��يطرة النوعية 
التابعة لفرع الشركة في محافظة 
النجف نفذت عدة زيارات تفتيشية 
شملت املطاحن احلكومية واالهلية 
العاملة باحملافظ��ة حيث تخلل تلك 
الزيارات سحب لنماذج من الطحني 
اخملتب��ري  الفح��ص  املنت��ج لغ��رض 
اضافة الى متابعة مستويات االنتاج 
والتجهيز املكلفة بها مبا فيها جتهيز 
محافظ��ات ص��الح الدي��ن واالنب��ار 

والعائالت النازحة املسجلة فيهما.
وعل��ى ذات الس��ياق اض��اف ياس��ني 
ان اللج��ان الرقابي��ة التابع��ة لفرع 
ميس��ان نف��ذت ايض��ا ع��دة زيارات 
العامل��ة  للمطاح��ن  تفتيش��ية 

باحملافظة لالط��الع على الية عملها 
ومتابع��ة انتاجه��ا وق��د تخلل تلك 
الزيارات سحب لنماذج من الطحني 
املنتج واحلبوب املس��تخدمة باالنتاج 
وحب��وب الكس��ر االول اضاف��ة الى 
معاينة اكياس التعبئة وفحص اوزان 
االكياس املعبئة بالطحني ومت كذلك 
س��حب مناذج من االكي��اس الفارغة 
لفحصه��ا وبي��ان م��دى مطابقتها 

للشروط املطلوبة. 
م��ن جانب آخر اش��ار ياس��ني الى ان 
مطاح��ن نين��وى احمل��ررة الت��ي مت��ت 
اعادتها للعمل واصلت عملية انتاج 
وجتهي��ز احلصة املكلفة من الطحني 
اخملصص للمحافظة حيث ان جهودا 
كبيرة بذلت م��ن خالل توفير احلبوب 
املطلوب��ة لالنت��اج ، مش��يرا الى ان 
توزي��ع الطحني املنتج عل��ى الوكالء 
ومخيمات النازحني يجري بانسيابية 
وتنس��يق عال��ي ب��ني فرع الش��ركة 
ودائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة والدوائ��ر 

الساندة في نينوى. 

تقرير

التجارة تواصل تجهيز المطاحن بخلطات الحبوب ووكالء التموين بمادة الرز
زيارات تفتيشية للجان الرقابية لمتابعة إنتاج وتجهيز الطحين 

مطاحن احلبوب 

بغداد - الصباح الجديد:
شارك العراق ممثال بوزارة الصحة في 
ملنظمة  اإلقليم��ي  املؤمتر  فعالي��ات 
التح��دي  العاملي��ة ح��ول  الصح��ة 
العاملي الثالث لسالمة املريض فيما 
يخص التطبيب او اس��تعمال الدواء 

من دون ضرر في عمان .
وق��ال الدكت��ور فائز عبد الش��هيد 
كاظ��م مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة 
الفنية الذي مثل مع الدكتورة منال 
يونس مس��ؤولة الرصد الدوائي وفد 
وزارة الصح��ة ف��ي ه��ذا املؤمتر الذي 
مت خالله بح��ث ومناقش��ة عدد من 
املواضي��ع في جدول االعم��ال والتي 
كان أهمه��ا ه��و تقلي��ل الضرر من 
التطبيب مبقدار %50 في الس��نوات 
اخلم��س املقبلة فضال عن تقدمي وفد 
الع��راق عرضا عن جه��ود الوزارة في 
هذا اجمل��ال وخطته��ا املوضوعة في 

تقليل آثار التطبيب .
واض��اف الدكت��ور كاظ��م ان الدول 
املشاركة في املؤمتر طرحت في ختام 

املؤمتر ع��ددا من التوصي��ات وانه قد 
خول من قبل الوزي��رة بالتوقيع على 
التوصي��ات التي ته��دف الى االرتقاء 
بالواقع الطبي في مجال استعمال 
الدواء من دون ضرر مبا يضمن سالمة 

املريض. 
عل��ى صعيد متص��ل وتعزي��زا ملبدأ 
الش��راكة والتع��اون م��ع منظم��ة 
تطوي��ر  والج��ل  العاملي��ة  الصح��ة 
ق��درات العامل��ني عل��ى التخطيط 
االس��تراتيجي من دوائر مركز الوزارة 
ودوائ��ر الصحة وبالتع��اون مع املركز 
وتقني��ة  االداري  للتطوي��ر  الوطن��ي 
التخطي��ط  وزارة  ف��ي  املعلوم��ات 
يتم االن اقام��ة دورة تدريبية بعنوان 
املس��تندة  االدارة  اعتم��اد منهجية 
ال��ى النتائ��ج ف��ي حتقي��ق اه��داف 
التنمية املستدامة  تزامنا مع انتهاء 
استراتيجية وزارة الصحة للسنوات 
2013 – 2017 ومتاش��يا مع توجهات 
الدول��ة العراقي��ة باعتماد منهجية 
االدارة املستندة للنتائج والتي تقوم 

على اساس التحليل املنطقي لواقع 
احل��ال باس��تعمال ع��دة ادوات منها 
ش��جرة املش��كالت والنتائج وحتليل 
اخملاط��ر الج��ل الوصول ال��ى افضل 
النتائج ع��ن طريق االط��ار املنطقي 
للنتائ��ج وم��ا يرافق��ه م��ن متابعة 

وتقييم .
وثم��ن مدير ع��ام دائ��رة التخطيط 
وتنمية املوارد الدكتور علي حس��ني 
التميم��ي اجلهود املبذول��ة من قبل 
منظم��ة الصح��ة العاملي��ة واملركز 
الوطن��ي للتدريب والتطوي��ر االداري 
وتقنية املعلومات في وزارة التخطيط  
وتعاونها في اقامة ه��ذه الدورة وما 
قدموه من جهد تدريبي اس��هم في 
اجن��اح العملية التدريبي��ة ، متمنيا 
منهم االس��تمرار في تقدمي العطاء 
ف��ي خدم��ة العملي��ة التطويري��ة 
للعامل��ني ف��ي مج��ال التخطي��ط 
االستراتيجي والسياسات الصحية 
الج��ل االرتق��اء باخلدم��ات الصحية 

وتقدمي االفضل للمواطن العراقي .

بغداد - الصباح الجديد:
ناق��ش مدير عام دائ��رة تكنولوجيا 
احلماي��ة  هيئ��ة  ف��ي  املعلوم��ات 
االجتماعية بوزارة العمل والشؤون 
املهن��دس جمال عبد  االجتماعية 
الرس��ول وضع آلية عم��ل النظام 
اخل��اص  للمتابع��ة  االلكترون��ي 
لإلعان��ات  التجريب��ي  بالبرنام��ج 
بالصح��ة  املش��روطة  النقدي��ة 
الصدر/2  والتعليم ف��ي منطق��ة 
م��ع وفد من اليونيس��يف وحضور 
املنف��ذ  الدول��ي  البن��ك  من��دوب 

للمشروع.
هيئ��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
احلماي��ة االجتماعي��ة عمار منعم 
ان��ه ج��رى خ��الل االجتم��اع طرح 
العديد من النق��اط املهمة ومنها 
ضرورة تش��كيل فريق عمل ووضع 
اميي��الت خاص��ة بالفري��ق كي تتم 

ع��ن  لإلجاب��ة  التواص��ل  عملي��ة 
التس��اؤالت واالستفسارات وايضا 
ان  مبين��ا   ، املش��كالت  ملعاجل��ة 
البرنامج س��يضم بيانات العائالت 
املس��تفيدة وض��رورة وض��ع ك��ود 
خ��اص ب��كل مس��تفيد م��ن اجل 
س��هولة الوص��ول الي��ه ومنع اي 
تقاط��ع باملعلوم��ات ، مضيفا انه 
متت مناقشة عدد وصيغة الرسائل 
التي ستذهب للمس��تفيدين من 

البرنامج التجريبي.
واكد املتحدث باسم هيئة احلماية 
االجتماعي��ة ان اخلطوات العملية 
التجريب��ي  البرنام��ج  لتنفي��ذ 
لإلعالنات املشروطة قطعت شوطا 
كبيرا لألمام نتيجة التعاون املثمر 
بني الوزارة والبنك الدولي واالطراف 
االخ��رى املش��اركة لتك��ون االمور 
الفنية واللوجستية مكتملة قبل 

موعد التنفيذ .
يذك��ر ان ال��وزارة والبن��ك الدول��ي 
التجريب��ي  البرنام��ج  ينف��ذان 
املش��روطة  النقدي��ة  لإلعان��ات 
بالصح��ة والتعلي��م ف��ي منطقة 
وزارات  م��ع  بالتع��اون  الص��در/2 
)الصح��ة والتربي��ة واملالية( فضال 
ع��ن منظمة اليونيس��يف ويهدف 
البرنامج الى معاجلة تس��رب طالب 
امل��دارس م��ن عم��ر )9-14( وكذلك 
تش��جيع املس��تفيدين م��ن رات��ب 
احلماي��ة االجتماعية على االنتظام 
في برنامج التلقيحات لألطفال من 
عمر يوم وحتى ست سنوات وكذلك 
برنامج التلقيحات لألمهات احلوامل 
حيث سيتم منح العوائل املشاركة 
طوعيا في البرنام��ج مبالغ نقدية  
لتشجيعهم واعانتهم والتخفيف 

عن كاهلهم. 

العراق يشارك في المؤتمر اإلقليمي 
»العمل« تضع نظام المتابعة لمنظمة الصحة العالمية 

اإللكتروني لإلعانات النقدية المشروطة

بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية )اليونيسف( 

بغداد - الصباح الجديد:
من اجل التنسيق املستمر وفتح 
قنوات اتصال م��ع وزارة التعليم 
العالي والبح��ث العلمي التقى 
التخطي��ط  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر 
وتنمي��ة امل��وارد الدكت��ور عل��ي 

حس��ني التميمي عميد الكلية 
الطبي��ة التقنية – بغداد وعميد 
املعه��د الطبي التقني – بغداد – 

الباب املعظم.
وقال الدكتور التميمي ان اللقاء 
تن��اول ش��رح مبس��ط لبرنامج 

تطوير وجتسير االطباء املمارسني 
كاطباء اسرة وكذلك جتسير املهن 
الصحية وتسكينهم موضحا ان 
جتسير املهن الصحية له اهمية 
كبيرة لش��موله جميع املالكات 
الصحية واالرتقاء بش��هاداتهم 

الى الدبلوم والبكالوريوس داخل 
العراق وخارجه  .

واض��اف الدكت��ور التميم��ي ان 
التعلي��م  وزارة  م��ع  طموحن��ا 
العالي هو في زي��ادة القبول في 
املعاهد التقنية وحسب اولويات 

احتي��اج دوائرن��ا وزي��ادة الق��درة 
االستيعابية للمعاهد مبعدل 30 
او 40 %  وفتح دراس��ات مسائية 
مقاب��ل مبال��غ مالي��ة وافتت��اح 
كلي��ات متريض اخرى ف��ي بغداد 
وفتح كلية متريض في احملافظات 

الت��ي التتوفر فيها هذه الكليات 
مع ضرورة الغاء ش��رطي املعدل 
التق��دمي  ش��روط  م��ن  والعم��ر 
للدراس��ات االولية لفسح اجملال 
امام منتس��بينا كاف��ة للتقدمي 

للدراسات . 

الصحة تبحث مع التعليم العالي زيادة القبول في المعاهد التقنية
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البصرة - سعدي علي السند:

أقامللت شللبكة أجيللال السللام في 
البصرة السمينار اخلاص ضمن مشروع 
تعزيز حرية تكوين اجلمعيات والتعبير 
وحق احلصول على املعلومة في العراق 
وبدعم من منظمة النجدة الشعبية 
النرويجيللة وبحضللور مجموعللة من 
منظمللات اجملتمع املدني والناشللطني 
والصحفيللني وممثلللني عللن املكونللات 
فللي محافظللة البصرة مللن الصابئة 

واملسيحيني والبهائيني.
وحتدث في مضامني الورشللة احملاضران 
كامل البدر ووليد خالد فارس ، ومكتب 
جريللدة »الصباح اجلديللد« في البصرة 
يسلللط الضوء اليوم علللى جانب من 
محاضللرة البدر وسللتكون لنا متابعة 

للمحاضرة الثانية في تقرير آخر.
 

ماذا نعني بحقوق اإلنسان :
في البللدء أوضح كامل البدر ان حقوق 
اإلنسللان  هي ضمانات قانونية عامليه 
حتمي اإلفللراد واجملموعات مللن األفعال 
التي تعوق التمتع باحلريات األساسية 
وكرامة اإلنسللان حيث يعرف مفهوم 
حقوق اإلنسللان بللأن من حللق الكائن 
البشللري أن يتمتع بحقوقه اإلنسانية 
دومنا متيز من أي نوع ، بسللبب العنصر 
او اللللون او نللوع اجلنللس او اللغللة او 
الدين او الرأي السياسللي او أي رأي آخر 
، او األصللل القومللي أو االجتماعي ، او 

امللكية او املولد او أي وضع أخر . 

خصائص حقوق اإلنسان
وأوضللح ان خصائص حقوق اإلنسللان 
هللذه أنها  تقللوم على احتللرام كرامة 
الشللخص وقدره وأنها حالللة عاملية , 
مبعنى أنها متارس  بالتساوي ومن دون أي 
متييز بني جميع الناس وأنها غير قابلة 
للتصرف , مبعنى انه ال يجوز سلللب أي 
شخص من حقوق اإلنسان اخلاصة به 
، وقد تفرض قيللودا على بعض احلقوق 
فللي حاالت محللددة ,وأنها غيللر قابلة 
للتجزئللة  مترابطة ومتشللابكة  أنها 
مضمونة دولياً ، وأنها محمية قانونياً 
كما أنها حتمي اإلفراد واجملموعات وأنها 

ملزمة للدول . 

أصناف حقوق اإلنسان وترابط 
احلقوق

بحسللب  اإلنسللان  حقللوق  وتقسللم 
احملاضللر البللدر بأنهللا احلقللوق الفردية  
واحلقللوق اجلماعيللة وحقللوق إنسللان 
أساسللية وحقللوق أخللرى ومت تصنيف 
احلقللوق الرئيسللة علللى انهللا حقوق 
اإلنسللان املدنية والسياسللية / اجليل 
االقتصاديللة  اإلنسللان  وحقللوق  األول 
واالجتماعيللة والثقافية / اجليل الثاني 
واحلقوق البيئيللة والثقافية والتنموية 
/ اجليللل الثالث واشللار الللى إن احلقوق 
املدنية والسياسللية  تشمل احلق في 
احلياة ,املسللاواة أمللام القانللون ، وفي 
التحرير من العبودية و السخرة ,وعدم 

التعللرض لاعتقال التعسللفي واحلق 
فللي محاكمللة عادلة ، وحريللة الفكر 
والضميللر والديللن أو العقيللدة ، واحلق 
في حياة خاصللة وحرية الرأي والتعبير 
واحلق االشللتراك في اجلمعيللات واحلق 
في املشاركة في أدارة الشؤون العامة 
و عللدم التعللرض للتعذيللب واحلق في 
االعتراف بالشللخصية القانونية احلق 
فللي اللجوء واحلق في اجلنسللية واحلق 
في التنقللل واختيار اإلقامللة واحلقوق 
والثقافية  االقتصاديللة واالجتماعيللة 
وتشللمل احلللق فللي املللأكل واحلق في 
الصحة ,واحلق في مسللتوى معيشللة 
مائللم ,واحلق فللي احلصللول على اجر 
مسللاوي عن العمل املتسللاوي ,واحلق 
فللي الضمللان االجتماعللي ,واحلق في 
فللي  واحلللق  اإلضللراب  وحللق  العمللل 

السللكن واحلللق فللي التعليللم و احلق 
فللي املشللاركة فللي احليللاة الثقافية 
واحلق في امللكية اخلاصة وحق أنشللاء 
النقابللات واالنضمام أليهللا واحلق في 
الراحة وأوقات الفراغ وحقوق اإلنسللان 
األساسللية وهي احلقللوق التي ال ميكن 
التنازل عنهللا او تقييدها في الظروف 
االستثنائية وهي احلق في احلياة واحلق 
فللي سللامة اجلسللد وعللدم التعرض 
للتعذيللب وعللدم اخلضللوع للمعاملة 
القاسللية واملهينللة وحريللة املعتقللد 
وحريللة الضميللر والتفكيللر واحلق في 
االعتراف بالشخصية القانونية وعدم 
جللواز احلبس بسللبب التللزام عقائدي 
وعللدم جواز الللرق والعبودية وضمانات 
قانونية عامليه حتمي اإلفراد واجملموعات 
من األفعال التي تعوق التمتع باحلريات 

األساسية وكرامة اإلنسان .

احلريات املدنية
وقللال ان حرية التعبير هي القدرة على 
التعبيللر عللن اآلراء اخلاصللة بللكل فرد 
باستخدام وسيلٍة من الوسائل املتاحة 
لذلللك، سللواًء عللن طريللق الكتابة، أو 
الكام أو أي طريقة مناسبة أخرى من 
دون وجود أّية قيود أو حدود متنع اإلنسان 
مللن التعبيللر طاملا أّنلله ال يتجللاوز أي 
نصوص قانونية، أو يؤّدي إلى التسللّبب 
بضرر ألي شللخص، أو شيء مهما كان 
نللوع هذا الضرر والتعبير أهمية كبيرة 
فللي حياة اإلنسللان باعتبارها أسلللوباً 
من األسللاليب التي يعتمد عليها في 

التعبير عن نفسه.

احلكم الرشيد
وقال في محاضرته ان احلكم الرشلليد 
من منظور التنمية اإلنسانية فيقصد 
بلله احلكم الذي يعللزز ويدعم ، ويصون 
رفاه اإلنسان ، ويقوم على توسيع قدرات 
البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
، السيما بالنسللبة ألكثر أفراد اجملتمع 
فقللرا وميكن النظللر في هذا السللياق 
إلى احلكم الرشلليد على أنه ممارسللة 
واالجتماعية  االقتصاديللة  للسلللطة 
والسياسللية واإلدارية إلدارة شؤون بلد 

ما على جميع املستويات .
وقبللل ختللام الورشللة مت تشللكيل 4 
مجاميللع من املشللاركني فيهللا قاموا 
بقللراءة فقللرات مللن  حقوق األنسللان 

وكتابة توصيات عنها .

أقامتها شبكة أجيال السالم وبدعم من منظمة النجدة الشعبية النرويجية

ورشة عمل الحقوق والحريات للناشطين والصحفيين في البصرة 

صحة ميسان تحتفل 
باليوم العالمي للشباب

ميسان - خاص:
نظمت شللعبة تعزيز الصحة في قسللم الصحة 
العامللة في  دائرة صحة ميسللان احتفالية باليوم 
العاملللي للشللباب بالتعللاون مع شللعبة الصحة 
النفسللية وعلى قاعة مديرية الشللباب والرياضة 

في احملافظة.   
واكد مدير شعبة االمراض الغير االنتقالية الدكتور 
علللي محمود لل«الصباح اجلديد« اهمية الشللباب 
ودورهللم الفعال في اجملتمع النهم قادة املسللتقبل 
، كما استعرض املشللكات التي تعاني منها تلك 
الفئة مللن الشللباب واهمهللا اخملللدرات والتدخني 

واملشكات النفسية التي يتعرض لها الشاب.
واوضح مدير الشللعبة كيفية الوقاية منها وطرق 
معاجلتها. وتابع محمود تخلل االحتفالية اسللئلة 
واجوبللة للحضور حول املشللكات التللي يعانيها 
أصدقاؤهم واملقربني منهم وطرق حلها بالتنسيق 
مع منظمات اجملتمع املدنللي إلقامة ندوات توعوية 

وتثقيفية ملعاجلتها.

وزيرة الصحة تبحث إنشاء 
مقّرات ميدانية في األهوار 

بغداد - الصباح الجديد:
تدارست وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود 
حسللني مع املهندسة شذى كاظم مدير عام الدائرة 
الفنية لشللؤون البيئة متطلبات ممتلك اهوار جنوبي 
العللراق املعلن موقع تراث عاملي واجراءات وزارة البيئة 
بصدد تنفيذها بالتنسلليق مع الشركاء من الوزارات 
واحلكومللات احملليللة هذا اضافللة الى انشللاء مقرات 
لادارة امليدانية في موقع املمتلك للمراقبة ومتابعة 

حالة الصون فيها .
كما ناقش اللقاء محاور الدورة التدريبية التي ستقام 
هذا االسللبوع مبقللر الدائرة الفنية حللول اعداد تقرير 
حالة الصون الذي سلليقدم لليونسللكو نهاية شهر 
تشللرين الثاني من هذا العام للماكات العاملة في 
هللذا اجملال في مديريات البيئة في احملافظات اجلنوبية 

وباقي الشركاء من قبل املنسق الوطني للمشروع .
على صعيللد متصل التقت الوزيرة الدكتور جاسللم 
الفاحللي الوكيل الفني لشللؤون البيئللة حيث قدم 
ايجازا عن اخلطللوات التي يقوم بهللا القطاع البيئي 
وبتوجيهللات مللن الوزيللرة لتفعيللل العمللل البيئي 
وتفعيللل آليات عمل مجلس حماية وحتسللني البيئة 
االحتادي واالهتمام مبوضوع احملميللات الطبيعية كما 
تطرق اللقللاء الى النتائج املتحققة لرفع مؤشللرات 
االداء البيئللي واجنللاز تقاريللر حالة البيئة فللي العراق 

والباغات الوطنية في موضوع التغيرات املناخية.

تعد حقوق 
اإلنسان ضمانات 
قانونية عالميه 
تحمي األفراد 
والمجموعات من 
األفعال التي تعوق 
التمتع بالحريات 
األساسية وكرامة 
اإلنسان 

جانب من ورشة العمل ومبشاركة مراسل الصباح اجلديد  في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
ذوي  رعايللة  هيئللة  طالبللت 
االعاقللة واالحتياجات اخلاصة 
والشللؤون  العمللل  وزارة  فللي 
االجتماعية بتخصيص حصة 
من راتب املعني املتفرغ جلرحى 
واحلشللد  االمنيللة  القللوات 
الشعبي، فضا عن عد قصار 

القامة من ذوي االعاقة .
واكد القاضي اصغر عبدالرزاق 
االجتمللاع  خللال  املوسللوي 
الللدوري جمللللس ادارة الهيئللة 
الذي عقد فللي املركز العراقي 
– الكوري على حتشلليد اجلهود 
النللواب  مجلللس  ملطالبللة 
واملؤسسللات احلكومية بزيادة 
التخصيصللات املالية للهيئة 
لغرض شمول أكبر عدد ممكن 
ووضع أولوية للشللمول براتب 
املعني املتفرغ لشللخص واحد 
مللن ذوي االعاقة فللي احلاالت 
التي تكون فيها أكثر من حالة 
إعاقة في العائلة عند إكمال 
احملافظللات  حصللص  توزيللع 
فللي حالة توفيللر التخصيص 
املالي، وإمكانية تخويل رئيس 
بصاحيللات  االدارة  مجلللس 
منح االسللتثناءات للشللمول 

براتب املعني املتفرغ .
من جانبها شللددت الدكتورة 
رئيللس  نائبللة  اجللبللي  عبيللر 
االداريللة  للشللؤون  الهيئللة 

علللى تخصيللص حصللة من 
راتللب املعللني املتفللرغ لللذوي 
االعاقللة مللن جرحللى القوات 
املسلللحة والقللوات األمنيللة 
واحلشللد الشللعبي فللي اطار 
اإلنسللاني مللن خال  البعللد 
تخصيص مالللي  جديد لهذه 
إحصللاء عددهم  بعللد  الفئة 
ونسللبة  إعاقاتهللم  ونللوع 
العوق مع إعللداد جلنة خاصة 
بعللرض املوضوع علللى اجلهة 
تخصيص  واهميللة  املنفللذة، 
مبالغ خاصللة لهم بعيداً عن 
التخصيصات املالية األصلية 
للهيئة والتنسيق مع الوزارات 
واجلهات ذات العاقة لتحقيق 

ذلك.
ودعت اجللبي الللى َعّد قصر 
القامة الشللديد من االعاقة 
االحتياجللات  مللن  وليللس 
اخلاصللة، الفتللة الللى قيللام 
الهيئة  إدارة  عضو مجلللس 
محمد عيدان ممثا عن قصار 
القامللة في مجلللس االدارة 
بعرض املوضوع وتقدمي طلب 
بذلللك، مؤكدة علللى اهمية 
اجلديدة  الضوابللط  تفعيللل 
للمادة 18 اخلاصة باسللتيراد 
لللذوي  اخلاصللة  السلليارات 
االعاقة واسللتحصال الرقم 
املللروري واالعفللاء الكمركي 

اخلاص بها.

كربالء -– الصباح الجديد:
أعلنللت دائللرة صحللة كرباء 
عن ضبللط وإتللاف )6( اطنان 
من مادة معجللون الطماطم 
إيراني املنشللأ عامة ) توكل ( 
لاستهاك  صاحيتها  لعدم 
البشللري محملللة بشللاحنة 
إدخالهللا  محاولللة  خللال 
للمحافظة عبر أحد مداخلها 
الرئيسللة ، في حللني بَينت إن 
هذه الشللحنة كانللت قادمة 

من محافظة بابل. 
الرقابة  وقللال مديللر شللعبة 
أحمللد  الدكتللور  الصحيللة 
مفارزنللا  احللدى  إن  فيصللل 
فللي  املتواجللدة  الصحيللة 
الرئيسة ملداخل  السلليطرات 

احملافظة وأثناء تدقيق البضائع 
الللواردة للمحافظللة متكنللت 
مللن ضبط عجلللة محملة بل 
)6( اطنللان من مللادة معجون 
املنشللأ  إيرانللي  الطماطللم 
عامللة ) تللوكل ( ، مضيفا إن 
املللادة احملجوزة كانللت مَوزعة 
علللى ) 373 ( كارتونا سللعة ) 
12 ( عبوة زنللة الواحدة منها 
) 1 ( كغم وبعد تدقيق األوراق 
األصولية مت حجزها وسللحب 
منللاذج منهللا وإرسللالها إلللى 
مختبللر الصحللة العامة في 
كرباء لبيللان مدى صاحيتها 
لإلستهاك البشري ، مبيناَ إن 
الفحص اخملتبري أثبت فشلها 

كيمياوياً.

العمل تطالب بشمول 
جرحى المعارك براتب 

المعين المتفرغ

إتالف )6( أطنان من 
معجون الطماطم غير 

صالح لالستهالك 



باريس ـ أ ب ف : 

إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  ع��رض 
مش��روعه  الثالث��اء  ام��س  ماك��رون 
الطم��وح القاضي ب�«إعادة تأس��يس« 
أوروب��ا رغم احتمال قي��ام حكومة أقل 
جتاوبا ف��ي أملانيا بع��د انتخابات األحد 
املاضي التي بلبلت املشهد السياسي 

لدى هذا الشريك.
ويلق��ي ماك��رون الذي انتخ��ب في أيار 
»خطاب��ا ح��ول أوروب��ا« ف��ي جامع��ة 

السوربون املرموقة في باريس.
وأقت��رح الرئيس ف��ي توجه يضم طالبا 
م��ن  مجموع��ة  وأجان��ب  فرنس��يني 
»املش��اريع االساس��ية« على الصعيد 
االوروب��ي، فضال عن نهج من أجل وضع 
خارط��ة طري��ق لالحتاد األوروب��ي لفترة 
عش��ر س��نوات، تتبلور بحل��ول صيف 

2018، بحسب ما أفاد قصر اإلليزيه.
مفصل��ة  بص��ورة  ماك��رون  ويوض��ح 
مش��روعه م��ن أج��ل أوروب��ا متباين��ة 
املس��تويات س��عيا لتخط��ي العرقلة 
في القرارات الواج��ب اتخاذها بإجماع 
الدول ال�27، والهدف من هذا املش��روع 
الس��ماح لالحتاد األوروب��ي بإحراز تقدم 

ف��ي كل من املواضي��ع املطروحة عليه 
مع الدول الت��ي ترغب في املضي قدما 
»من غي��ر أن تتمك��ن البل��دان التي ال 
ترغ��ب في ذلك م��ن من��ع اآلخرين من 

التقدم«.
وإن كان ماك��رون ع��رض خالل الصيف 
اخلطوط العريضة لع��دد من مبادراته، 
إال أن��ه ح��رص عل��ى االنتظ��ار إلى ما 
بع��د االنتخاب��ات االملاني��ة لفتح هذه 
»الصفح��ة اجلديدة« ف��ي تاريخ االحتاد 

األوروبي.
اال أن ضي��ق الهام��ش ال��ذي حققت��ه 
املستش��ارة أنغيال مي��ركل بفوزها في 
االنتخاب��ات التش��ريعية األحد املاضي  
قد يكبح مش��روعه األوروبي، ال سيما 
م��ع احتم��ال حتال��ف املستش��ارة مع 
ليبرالي��ي »احل��زب الدميوقراط��ي احلر« 
الذي��ن ال يب��دون أي اس��تعداد لتعزي��ز 

البناء االوروبي.
وح��ذر زعي��م الليبرالي��ني كريس��تيان 
ليندنر منذ اآلن بأنه س��يعارض بشدة 
مش��روع إنشاء ميزانية ملنطقة اليورو، 
الذي يأمل ماكرون في أن يس��اهم في 
متويل االستثمارات في البنى التحتية.

وفي حني يدعو ماكرون إلى اس��تحداث 
منصب وزير للمالية وميزانية ملنطقة 

الي��ورو ال���19، يرف��ض ليندن��ر بصورة 
قاطع��ة أن ينتهي األم��ر باألموال »في 
فرنسا لتغطية النفقات العامة أو في 

إيطالي��ا للتعويض ع��ن أخطاء )رئيس 
الوزراء األسبق سيلفيو( برلوسكوني«.
غير أن باري��س ال تود تعديل اقتراحاتها 

وتأمل في الفوز رغم كل ش��يء بتأييد 
أملانيا االساسي ملشروعها.

وهو ما ال يستبعده نائب رئيس املفوضية 

األوروبي��ة فالدي��س دومبروفس��كيس 
الذي ق��ال »آمل أن تفض��ي املفاوضات 
)ف��ي املانيا( إل��ى حكومة ق��ادرة على 
متهيد الطريق لتيسير املفاوضات حول 

تعزيز االحتاد النقدي«.
وت��رى الرئاس��ة الفرنس��ية أن��ه م��ن 
الض��روري إقرار املش��روع ب��دون إبطاء 
وأعلن قصر اإلليزيه أن »الوقت مناسب 
القتراح رؤيتنا، ألن��ه إن انتظرنا أكثر مما 
ينبغي، فستكون املفاوضات لتشكيل 
ائت��الف ف��ي املانيا متقدمة ج��دا، وقد 
يجادلوننا بأن باريس لم تعرب مس��بقا 

عن مقترحاتها«.
وكث��ف ماك��رون ف��ي االي��ام األخي��رة 
املشاورات مع شركائه، فتباحث مرتني 
م��ع املستش��ارة االملاني��ة، وكذلك مع 
رئيس املفوضي��ة األوروبية ج��ان كلود 
يونكر. وم��ن املتوقع بحس��ب اإلليزيه 
أن يجري مناقش��ات أيضا مع رئيس��ي 
جنتيلون��ي  باول��و  اإليطال��ي  ال��وزراء 
واإلس��باني ماريان��و راخوي قب��ل إلقاء 

كلمته.
ويكش��ف الرئي��س في الس��وربون عن 
»تدابي��ر هامة« و«ملموس��ة«. وأوضح 
مكتب��ه أن��ه يعرض »مقترح��ات حترك 
النق��اش« على املس��توى األوروبي على 

أم��ل أن يتم ذلك »قبل نهاية الس��نة« 
بحسب مكتب الرئاسة.

وم��ن ه��ذه املقترح��ات التع��اون ف��ي 
مكافحة اإلرهاب، وإنشاء وكالة أوروبية 
لالبتكار، وتوسيع برنامج »إيراسموس« 
األوروب��ي للمنح الطالبية، ووضع نظام 
لفرض الضرائب على شركات اإلنترنت 
العمالق��ة املعروف��ة بتس��مية »غافا« 

)غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون(.
كم��ا تن��اول الرئيس مواضيع تنس��يق 
الضرائ��ب وحقوق العم��ال واملوظفني، 
التعلي��م  عل��ى صعي��د  والسياس��ة 
والثقافة، إضافة إلى األدوات االقتصادية 
التي تسمح مبواجهة األزمات النقدية، 
وكذل��ك موضوع اس��تحداث حكومة 
اقتصادية ملنطقة اليورو مع تعيني وزير 
وتخصي��ص ميزانية لها حتت إش��راف 

برملان خاص مبنطقة اليورو.
التس��ميات  »ليس��ت  االثن��ني  ورددت 
وحده��ا ، وزي��ر مالية أوروب��ي وميزانية 
ملنطق��ة اليورو- م��ا يهم، ب��ل كذلك 
م��ا يأتي خلف��ه. وفي م��ا يتعلق بهذه 
النقط��ة، إنن��ي بص��دد التباح��ث مع 
الرئيس الفرنسي« لكنها أضافت »لم 
يحن الوقت بعد للق��ول إن كان هذا أو 

ذاك مفيد أم ال«.
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ميانمار ـ أ ب ف :
أفادت مصادر دبلوماسية، بأن مجلس األمن الدولي 
سيلتئم اخلميس القادم، لبحث أعمال العنف في 
ميامنار، واألزمة الت��ي تعاني منها أقلية الروهينغا 

املسلمة هناك.
وقالت املصادر إن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيري��ش، س��يتحدث خ��الل هذه اجللس��ة التي 
س��تعقد بطلب م��ن 7 دول هي الوالي��ات املتحدة 
وفرنس��ا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال 
والس��ويد. وكان��ت الدول الس��بع طالب��ت األمني 
العام، بأن يعرض أمام مجلس األمن تقريرا بش��أن 
احلملة العسكرية التي ينفذها جيش ميامنار ضد 
املس��لمني من أقلية الروهينغا في والية راخني في 

غرب البالد منذ شهر.
وتس��ببت هجمات شنها متمردون منذ 25 اب من 
الروهينغ��ا بانط��الق حملة للجيش ض��د األقلية، 
دفع��ت أكث��ر م��ن 420 ألف ش��خص للف��رار إلى 
بنغالدي��ش اجمل��اورة، في م��ا اعتبرت��ه األمم املتحدة 

حملة »تطهير عرقي«.

نيودلهي ـ رويترز:
أجرى وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس محادثات 
م��ع ق��ادة الهند ام��س الثالث��اء س��عيا لتعميق 
العالق��ات العس��كرية مب��ا ف��ي ذل��ك إمكاني��ة 
إب��رام صفقات لبي��ع مقاتالت أميركي��ة وطائرات 
اس��تطالع بدون طيار لنيودله��ي يقول خبراء إنها 
تهدف للمساعدة في احلد من النفوذ الصيني في 
املنطقة. وماتيس هو أول مس��ؤول على املس��توى 
ال��وزاري يزور الهند في عهد إدارة ترامب ومن املقرر 

أن يلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقد توسعت العالقات بني الهند والواليات املتحدة 
بس��رعة واش��ترت نيودله��ي أس��لحة أميركي��ة 
قيمتها 15 مليار دوالر خالل العقد األخير مبتعدة 

بذلك عن روسيا التي اعتادت تزويدها بالسالح.
وعل��ى رأس جدول أعم��ال ماتي��س حتريك صفقة 
لتوري��د 22 طائ��رة بال طيار من طراز س��ي جارديان 
للبحري��ة الهندي��ة كان��ت احلكوم��ة األميركي��ة 
وافق��ت عليها في يونيو حزي��ران املاضي وذلك في 
أول موافق��ة لدول��ة غير عضو في حلف ش��مال 
األطلسي لش��راء هذه الطائرة.وس��عت البحرية 
الهندي��ة للحص��ول عل��ى ه��ذه الطائ��رات غي��ر 
املسلحة ملس��اعدتها في تنفيذ رحالت استطالع 
لفترات أطول في احمليط الهندي حيث تبحر سفن 

وغواصات تابعة للبحرية الصينية.

الدوحة ـ رويترز :
كش��ف أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوي��ة القطرية، أن الش��ركة تخطط لتوس��يع 

أسطولها بشراء طائرات من شركات أميركية.
وأثناء تس��لم اخلطوط القطرية ألول طائرة شحن 
من ط��راز بوين��غ 747-8، أعلن الباك��ر عن خطط 
لشراء 4 طائرات ركاب كبيرة من طراز بوينغ 777-
300 الت��ي ميكنه��ا اس��تيعاب ما يص��ل إلى 396 

راكبا.
ووفقا له، ستقدم اخلطوط القطرية طلبية شراء 
تش��مل 60 طائرة من ط��راز بوين��غ 737 الضيقة 
الب��دن التي وقع��ت خط��اب نوايا بش��أنها العام 

املاضي، بقيمة 6.9 مليار دوالر.
وأكدت اخلطوط القطرية في يونيو املاضي طلبية 
لش��راء 20 طائرة بوينغ 737 وقالت في ذلك الوقت 
إنه��ا تنتظ��ر اخلط��وات القادم��ة في توس��عاتها 
احملتمل��ة في إيطالي��ا والهند، قبل أن تقرر ش��راء 

املزيد من الطائرات.
وباإلضاف��ة إلى تعاون قطر مع »بوينغ« األميركية، 
فهي تتطلع لشراء 4 طائرات من شركة »إيرباص« 

من طراز A 350 كانت رفضتها في يوليو املاضي.
وأك��د الباكر أن خطة تس��لم طائ��رات »إيرباص« 

األربع »مؤكدة«. وأن اتفاقا سيبرم قريبا حولها.

مجلس األمن يبحث الوضع 
في ميانمار الخميس المقبل

ماتيس يسعى لتعزيز 
العالقات مع الهند وسط 

تزايد النفوذ الصيني

قطر تعزز أسطولها 
بطائرات أميركية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية عن 
رص��د 27 انته��اكا لنظ��ام وقف 
القتال في سوريا خالل الساعات 
ال�24 املاضية، مش��يرة إلى إجراء 
خم��س عملي��ات إنس��انية ف��ي 
محافظ��ات حمص وحل��ب ودرعا 

خالل هذه الفترة.
وج��اء في بي��ان صدر ع��ن الوزارة 
امس الثالثاء ، أن »اجلانب الروسي 
ف��ي اللجن��ة الروس��ية التركية 
املش��تركة للنظ��ر في املس��ائل 
بانته��اكات نظام وقف  املتعلقة 
القت��ال، رصد 9 ح��وادث إطالق نار 
في محافظ��ات الالذقية وحمص 
ودمشق. فيما رصد اجلانب التركي 
18 حادثا في محافظات دمش��ق 

ودرعا وإدلب وحمص«.
وأشار البيان إلى أن معظم حاالت 
إط��الق الن��ار وقعت ف��ي مناطق 
تنظيم��ي  لس��يطرة  خاضع��ة 
النص��رة«  و«جبه��ة  »داع��ش« 

اإلرهابيني.
وأضاف البيان أن القوات الروسية 
ال���24  الس��اعات  خ��الل  أج��رت 
املاضية ث��الث عمليات إنس��انية 
ف��ي محافظت��ي حم��ص وحلب، 
ونقلت تس��عة أطنان من األغذية 
إلى س��كان ث��الث بل��دات هناك. 
كما نقل��ت 115 طنا من األغذية 
واألدوي��ة إل��ى س��كان بلدتني في 
محافظ��ة درعا في إطار عمليتني 
األمم  مس��توى  عل��ى  إنس��انيتني 

املتحدة.
باملقاب��ل اعل��ن املرصد الس��وري 
حلقوق اإلنس��ان أن االش��تباكات 
العنيف��ة اس��تمرت ب��ني ق��وات 
النظام واملسلحني املوالني لها من 
جنسيات سورية وغير سورية من 
جه��ة، وعناصر تنظي��م »داعش« 
من جهة أخ��رى، على محاور عند 

الضفاف الشرقية لنهر الفرات. 
ورصد املرصد السوري اشتباكات 
عنيفة ترافقت مع قصف مكثف 
م��ن قبل ق��وات اجليش الس��وري 

على محاور القتال، متكنت خاللها 
ق��وات اجلي��ش م��ن حتقي��ق مزيد 
من التق��دم في املنطق��ة، حيث 
متكن��ت من التقدم إلى الش��مال 
م��ن قرية مراط والس��يطرة على 
املناطق املمتدة منها إلى س��كة 
احلديد قرب الطري��ق الواصل إلى 
بلدة البصي��رة بالريف الش��رقي 
لدي��ر الزور، فيم��ا وردت معلومات 
للمرصد الس��وري أن االشتباكات 
لها  املرافق  والقص��ف  العنيف��ة 
بالتزام��ن م��ع الغارات الروس��ية 
على املنطقة، تس��ببت في وقوع 
خسائر بشرية في صفوف طرفي 

القتال.
باملقابل قال وزير اخلارجية السوري 
إن حكومته مس��تعدة للتفاوض 

مع األك��راد على مطلبهم اخلاص 
باحلك��م الذات��ي في إط��ار حدود 
الدولة الس��ورية وذلك في خطوة 
اس��ترضائية ف��ي الوق��ت ال��ذي 
تتصاعد فيه التوترات بني مختلف 

األطراف في شرق سوريا.
السورية  العربية  الوكالة  ونقلت 
لألنباء عن الوزير وليد املعلم قوله 
في مقابلة مع قناة آر.تي )روس��يا 
الي��وم( إن احلكوم��ة ق��د تبح��ث 
مطلب األكراد ما إن تتحقق هزمية 

تنظيم داعش .
وقال املعلم إن الس��وريني األكراد 
»يريدون ش��كال من أشكال اإلدارة 
الذاتي��ة ضمن ح��دود اجلمهورية 
العربية الس��ورية، ه��ذا املوضوع 
قاب��ل للتف��اوض واحل��وار ونح��ن 

عندم��ا ننتهي م��ن القضاء على 
داع��ش ميكن أن جنلس م��ع أبنائنا 
األك��راد ونتفاه��م عل��ى صيغ��ة 

للمستقبل«.
الشعب  وتسيطر وحدات حماية 
الكردية الس��ورية على مس��احة 
من شمال سوريا حيث أقام حزب 
االحت��اد الدميقراطي، احلزب الكردي 
الرئيس��ي، وحلفاؤه حكم��ا ذاتيا 
منذ بدء احلرب األهلية الس��ورية 

عام 2011.
ويقول أك��راد س��وريا إن هدفهم 
هو احلفاظ على احلكم الذاتي في 
إطار حكم غير مركزي في سوريا 
وال يهدف��ون إلى االقت��داء بأكراد 
الع��راق الذي��ن أجروا ام��س االول 

االثنني استفتاء على االستقالل.

أج��رت  املاض��ي  األس��بوع  وف��ي 
الس��لطات الكردي��ة في ش��مال 
س��وريا انتخابات الختي��ار قيادات 
املرحلة  في  احمللي��ة  للمجتمعات 
األولى من عملي��ة تتم على ثالث 
مراحل وتبل��غ ذروتها ف��ي كانون 

الثاني بانتخاب برملان.
وتع��د وح��دات حماية الش��عب 
ش��ريكا أساس��يا ف��ي التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة حملاربة 
الدولة اإلسالمية في شرق سوريا 
وش��مالها وهي تقات��ل حتت لواء 

حتالف قوات سوريا الدميقراطية.
ورغم أن وحدات حماية الش��عب 
ودمش��ق جتنبت��ا املواجه��ة ف��ي 
تصاعدت  فق��د  األح��وال  أغل��ب 
ح��دة التوت��رات مع تق��دم قوات 

املدعومة من  الدميقراطية  سوريا 
الواليات املتحدة واجليش السوري 
املدعوم من روس��يا ف��ي حملتني 
ف��ي  داع��ش  عل��ى  منفصلت��ني 

محافظة دير الزور.
واتهمت قوات سوريا الدميقراطية 
احلكومة السورية والروس بقصف 
مقاتليها امس االول االثنني. ونفت 

موسكو ذلك.
وفي وقت س��ابق من العام اجلاري 
الت��ي  املعرك��ة  املعل��م  وص��ف 
يخوضها أكراد سوريا ضد الدولة 
اإلس��المية بأنها ش��رعية وأشار 
إلى إمكاني��ة التوصل إلى ترتيب 
معه��م. وكان الرئي��س الس��وري 
بش��ار األس��د تعه��د باس��ترداد 

سوريا كلها.

الدفاع الروسية ترصد 27 انتهاكا للهدنة في دمشق 

القّوات الحكومية السورية تتقدم شرق الفرات
لدير الزور بالتزامن مع هجوم حمص 

واشنطن ـ بي بي سي:
احل��زب  ف��ي  ب��ارز  عض��و  ب��دأ 
الدميقراطي إجراءات للتحقيق في 
اس��تخدام جاريد كوش��نر، صهر 
ترامب،  دونالد  األميرك��ي  الرئيس 
بريده اإللكتروني اخلاص في إنهاء 

األعمال اخلاصة باحلكومة.
وكتب اليا كامنغز، عضو مجلس 
النواب األميركي، خطابا إلى صهر 
ترام��ب وأح��د أهم مستش��اريه 
يطلب منه االحتفاظ بكل رسائل 

البريد اإللكتروني اخلاصة به.
التحقيقات  إلى  واستند كامنغز 
الت��ي أجراه��ا اجلمهوري��ون م��ع 
هي��الري كلينت��ون، أثن��اء توليها 
ف��ي  األميركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 
اإللكتروني  البريد  الس��تخدامها 

اخلاص في رسائل خاصة بالعمل، 
وذلك ليبرر استجوابه لكوشنر.

وق��ال عض��و مجل��س الش��يوخ 
في خطاب��ه إن »ال��رأي العام من 
حق��ه التأك��د م��ن أن املعلومات 
الس��رية أو احلساسة لن تتعرض 
خلط��ر للتس��رب«، وه��ي العبارة 
التي اقتبس��ها من خطاب كتبه 
العض��و اجلمه��وري ف��ي مجلس 
الش��يوخ تي��ري غ��اودي للفري��ق 
القانوني لهيالري كلينتون في 19 

آذار 2015.
كوش��نر:  مخاطب��ا  وأض��اف، 
س��نتخذها  الت��ي  »اإلج��راءات 
اس��تجابتك  عل��ى  س��تتوقف 
لطلب االحتفاظ برس��ائل البريد 
الت��ي  واملعلوم��ات  اإللكترون��ي 

ستدلي بها«.

ورفضت سارة س��اندرز، املتحدثة 
باس��م البي��ت األبي��ض، االلتزام 
بكشف رسائل البريد اإللكتروني 
في بيان صحف��ي أدلت به االثنني 
أس��بق  »ل��ن  قائل��ة:  املاض��ي، 
بال��رد عل��ى محادثة ل��م تبدأ من 

األساس«.
إمكاني��ة  هن��اك  أن  وأضاف��ت 
اإللكترون��ي  البري��د  الس��تخدام 
اخلاص في إنه��اء أعمال احلكومة 

»في نطاق ضيق جدا«.
وكان محام��ي كوش��نر ق��د أكد 
األح��د املاض��ي أن أق��ل م��ن مئة 
رسالة بريد إلكتروني أرسلت في 
الفترة منذ كان��ون الثاني، وحتى 
آب املاضي��ني م��ن حس��ابات بريد 
أنش��أها  إليكترون��ي ش��خصية 

كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

تحقيق بشأن استخدام صهر ترامب بريده 
اإللكتروني  في مراسالت البيت األبيض

الضفة الغربية ـ بي بي سي:
قتل فلس��طيني ثالثة إسرائيليني 
بإط��الق النار عليه��م عند مدخل 
مس��توطنة يهودي��ة ف��ي الضفة 
الغربية احملتلة، بحس��ب ما ذكرته 

الشرطة اإلسرائيلية.
وق��د أطلق��ت النار عل��ى املهاجم 
املس��لح ،الذي يبلغ م��ن العمر 37 
عاما وهو من سكان قرية مجاورة ، 

وتوفي فيما بعد.
وتق��ول الش��رطة إنه بينم��ا كان 
ينتظ��ر عن��د مدخل مس��توطنة 
»حار أدار« مع عمال فلس��طينيني 
آخرين، أخرج مسدسا وأطلق النار 

على الشرطة وعلى حراس األمن.
وهذا هو أحدث هج��وم في موجة 
من الهجمات على اإلس��رائيليني، 
التي نفذ معظمها فلس��طينيون 

أو فلسطينيون من حملة اجلنسية 
اإلسرائيلية منذ أواخر عام 2015.

ولم تعلن أي جماعة مس��ؤوليتها 
عن الهج��وم، لكن حركة املقاومة 
اجلهاد  اإلسالمية، حماس، وحركة 

في غزة رحبا به.
وكان املسلح أبا ألربعة أطفال، وهو 
يحمل تصريحا إس��رائيليا للعمل 
في املستوطنات اليهودية الواقعة 
عبر حدود الضفة الغربية، بحسب 
ما قالته هيئ��ة األمن الداخلي في 

إسرائيل.
وهو ينحدر من قرية بيت س��وريك 
الواقعة على بعد ميل واحد شرق 

»حار أدار ».
وقالت الش��رطة إن املهاجم أطلق 
الن��ار على ضحاياه ع��ن قرب. وقد 
أصيب في إطالق النار شخص رابع 

إصابات بالغة.
ويحم��ل نحو 36000 فلس��طيني 
تصريحات للعمل في املستوطنات 
اليهودي��ة، حي��ث توجد إج��راءات 

حراسة أمنية مشددة.
وتعد قضية املس��توطنات من بني 
أكث��ر القضاي��ا إث��ارة للخالف بني 
إس��رائيل والفلس��طينيني، الذين 
ي��رون فيه��ا عقب��ة أم��ام حتقي��ق 

السالم.
ويعيش أكثر م��ن 600.000 يهودي 
في نحو 140 مس��توطنة أنشئت 
بع��د احت��الل إس��رائيل للضف��ة 
بعد  الش��رقية  والقدس  الغربي��ة 

حرب 1967.
وتعد املس��توطنات غي��ر قانونية، 
بناء عل��ى القانون الدول��ي، ولكن 

إسرائيل جتادل في صحة هذا.

فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين قرب 
مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة

أعلن المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان أن 

االشتباكات العنيفة 
استمرت بين قوات 
النظام والمسلحين 

الموالين لها من 
جنسيات سورية وغير 

سورية من جهة، 
وعناصر تنظيم 

»داعش« من جهة 
أخرى، على محاور عند 

الضفاف الشرقية لنهر 
الفرات

دير الزور

تقـرير
من أجل وضع خارطة طريق لمدة عشر سنوات

ايمانويل ماكرون يعرض »مشاريعه األساسية« لالتحاد األوروبي
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيبي أن العراق سيتوقف عن 
إح��راق الغاز منتصف عام 2021، 
مش��يراً إل��ى أن ال��وزارة وضعت 
خططاً إلنش��اء خمسة مصاٍف 
في شمال ووسط وجنوب البالد.

وقال اللعيبي في مؤمتر صحافي 
عقده في مقر الوزارة، إن »الوزارة 
حققت قف��زات مهمة في انتاج 
النفط اخلام، فضال عن االستثمار 
األمثل للغاز وبنسبة عالية جدا 
مما كان علي��ه«، مبيناً أن »الوزارة 
تعم��ل على إب��رام اتفاق��ات مع 

شركات عاملية الستثمار الغاز«.
وأضاف، أنه »من املؤمل أن يتوقف 
الع��راق عن حرق الغ��از مبنتصف 
ع��ام 2021 مب��ا يحقق م��ردودات 
مالية تعظ��م اخلزين��ة االحتادية 
بأكثر من 6 مليارات دوالر سنويا، 
فضال عن األث��ر البيئي والصحي 
باحلق��ول  احمليط��ة  للمناط��ق 

النفطيةَ«.
وتابع، أن »الوزارة وضعت خططا 
س��تراتيجية لزي��ادة االنت��اج من 
والتقليل  النفطي��ة  املش��تقات 
من نسبة اس��تيرادها، من خالل 
طرح مشاريع استثمارية إلنشاء 
وس��ط  ف��ي  مص��اف  خمس��ة 

وجنوب وشمال البالد«.
األولي��ة  التقدي��رات  وتفي��د 
ل��وزارة النفط بأن الع��راق ميتلك 
احتياطياً يقدر بنحو 132 ترليون 
ق��دم مكعب م��ن الغ��از، ومبا ان 
نحو %70 من الغ��از العراقي هو 
غاز مصاحب الس��تخراج النفط 
فإن م��ا يق��ارب 700 مليون قدم 
مكع��ب منه كان يحت��رق ويهدر 
بسبب عدم وجود البنية التحتية 

ملعاجلته.
ويحل العراق املرتبة احلادية عشر 

ب��ن دول العال��م الغني��ة بالغاز 
الطبيع��ي بع��د كل من روس��يا 
وايران وقطر والسعودية واإلمارات 
وأميركا ونيجريا وفنزويال واجلزائر.
عل��ى مس��توى أس��عار النفط، 
قف��زت هذه أكث��ر م��ن 3 باملئة، 
وس��جل برن��ت أعل��ى مس��توى 
ف��ي أكثر من عام��ن بعد أن قال 
منتج��ون رئيس��يون إن الس��وق 
العاملية في طريقها للعودة إلى 
الت��وازن في ح��ن ه��ددت تركيا 
بوقف تدفقات النفط من اقليم 

كردستان العراق باجتاه موانيها.
وأنهت عقود خام القياس العاملي 

مزي��ج برن��ت ألقرب اس��تحقاق 
 2.16 مرتفع��ة  التداول  جلس��ة 
دوالر أو 3.8 باملئ��ة لتبل��غ عن��د 
التس��وية 59.02 دوالر للبرمي��ل 
وهو أعلى مس��توى لها منذ متوز 

. 2015
وصع��دت عق��ود خ��ام القي��اس 
األميركي غرب تكساس الوسيط 
1.56 دوالر أو 3 باملئ��ة لتغلق عند 
52.22 دوالر للبرمي��ل وه��و أعلى 

مستوى منذ نيسان.
وق��ال ج��ن مكجيلي��ان مدي��ر 
أبح��اث الس��وق ف��ي تراديش��ن 
انريج��ي ف��ي نيوي��ورك ”صع��ود 

الس��وق اليوم جاء بفعل اعتقاد 
بأن التخفيضات االنتاجية بدأت 
تؤتي أثرها وأن التوازن يعود حاليا 

إلى األسواق“.
واتس��ع الفارق بن أس��عار عقود 
برنت واخلام األميرك��ي إلى 6.61 

دوالر وهو األكبر منذ أب 2015.
وقالت تركي��ا إنها قد تغلق خط 
أنابيب ينقل النفط من ش��مال 
العراق إلى الس��وق العاملية وهو 
ما يض��ع مزي��دا م��ن الضغوط 
االستفتاء  بشان  على كردستان 
على االس��تقالل ال��ذي أجري في 

االقليم.

وال تعت��رف احلكوم��ة العراقي��ة 
باالستفتاء ودعت الدول األجنبية 

إلى وقف استيراد اخلام الكردي.
وق��ال كوميرتس بنك في مذكرة 
إل��ى  ”إذا كلل��ت ه��ذه الدع��وة 
املقاطعة بالنجاح فإن 500 ألف 
برمي��ل يوميا من النفط اخلام لن 

تصل إلى األسواق“.
عاملي��اً، أظهرت بيان��ات اجلمارك 
أم��س الثالثاء أن روس��يا واصلت 
تفوقها على السعودية متصدرة 
قائمة أكبر م��وردي النفط اخلام 
إلى الصن للشهر السادس على 
التوال��ي بش��حنات بلغ حجمها 

نح��و 1.04 مليون برمي��ل يوميا، 
بانخفاض 4.5 باملئة على أساس 

سنوي.
إمدادات  انخفض��ت  املقابل،  في 
السعودية الش��هر املاضي 16.2 
باملئ��ة على أس��اس س��نوي إلى 
نحو 861 ألفا و200 برميل يوميا 
لتتراج��ع اململك��ة إل��ى املرتب��ة 

الثالثة بعد أجنوال.
وزادت ش��حنات أجن��وال الش��هر 
املاض��ي بنح��و 28 باملئ��ة عل��ى 
أساس سنوي إلى نحو 983 ألفا 
و500 برميل يوميا حسبما تظهر 

البيانات.

59 دوالرًا لبرميل »برنت«

وزير النفط: وقف إحراق الغاز في منتصف 2021

من المؤمل أن يتوقف 
العراق عن حرق الغاز 
بمنتصف عام 2021 
بما يحقق مردودات 
مالية تعظم الخزينة 
االتحادية بأكثر من 6 
مليارات دوالر سنويا، 
فضال عن األثر البيئي 
والصحي للمناطق 
المحيطة بالحقول 
النفطية

الغاز املصاحب في أحد حقول النفط

نيويورك ـ رويترز:
أغلق��ت األس��هم األميركي��ة منخفض��ة بفعل 
مبيعات في أس��هم ش��ركات التكنولوجيا بينما 
أبق��ى أح��دث حتد من كوري��ا الش��مالية للواليات 

املتحدة على التوتر بن املستثمرين.
وأنهى املؤش��ر داو جونز الصناعي جلسة التداول 
في بورصة وول ستريت منخفضا 53.50 نقطة أو 
ما يعادل 0.24 باملئة إلى 22296.09 نقطة في حن 
تراجع املؤشر س��تاندرد آند بورز500 األوسع نطاقا 
5.56 نقط��ة أو 0.22 باملئ��ة ليغل��ق عند 2496.66 

نقطة.
وأغلق املؤش��ر ناس��داك اجملمع منخفض��ا 56.33 

نقطة أو 0.88 باملئة إلى 6370.59 نقطة.

لندن ـ رويترز:
اس��تقر الذهب أمس الثالثاء بعدم��ا بلغ أعلى 
مستوى في نحو أسبوع بدعم من الطلب على 
األص��ول التي تنط��وي على مالذ آم��ن في ظل 

استمرار التوتر بشأن شبه اجلزيرة الكورية.
ولم يس��جل الذهب تغيرا يذكر عند 1310.01 
دوالر لألوقية )األونص��ة( بعدما كان قد بلغ في 
وقت س��ابق أعلى مس��توى منذ 20 أيلول عند 

1313.54 دوالر لألوقية.
وزاد املع��دن األصف��ر أكثر من واح��د باملئة في 

اجللسة السابقة.
وارتف��ع الذهب ف��ي العق��ود األميركية اآلجلة 
للتس��ليم ف��ي كان��ون األول 0.2 باملئ��ة إل��ى 

1313.70 دوالر لألوقية.
وكان وزي��ر خارجي��ة كوريا الش��مالية قال يوم 
االثن��ن إن تغري��دة للرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب ف��ي مطلع األس��بوع تع��د مبثابة إعالن 

حرب على بالده.
ومن بن املعادن النفيس��ة األخرى، لم تس��جل 
الفضة تغي��را يذكر عن��د 17.18 دوالر لألوقية. 
وفي اجللس��ة الس��ابقة، ارتفعت األسعار أكثر 
من واحد باملئة لتس��جل أكبر مكسب في يوم 

واحد منذ السابع من أيلول.
943.70 دوالر  إل��ى  باملئ��ة   0.4 البالت��ن  وقف��ز 
لألوقية بعدما سجل أيضا أكبر مكسب يومي 
بالنس��بة املئوي��ة منذ الس��ابع م��ن أيلول في 

اجلسلة السابقة.

لندن ـ رويترز:
تراجع اجلنيه االسترليني إلى أدنى مستوياته في 
عش��رة أيام مقابل الدوالر الصاعد أمام العمالت 
الرئيس��ة م��ع تأث��ر املعنويات س��لبا بعد كلمة 
رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي يوم اجلمعة التي خلت 
من تفاصيل بش��أن خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 

األوروبي كان املستثمرون ينتظرونها.
وأظه��رت بيان��ات ص��درت ي��وم اجلمع��ة قي��ام 
املضارب��ن بتقليص رهاناتهم ضد االس��ترليني 
إلى أقل مس��توياتها في نح��و عامن على مدى 
أسبوع حتى يوم الثالثاء املاضي بعد أن أشار بنك 
إجنلترا املركزي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة من 
مستوياتها القياس��ية املنخفضة في ”األشهر 
املقبل��ة“. لكن االس��ترليني تراجع ي��وم اجلمعة 
ف��ي أضع��ف أداء له مقاب��ل اليورو في س��بعة 
أس��ابيع بفع��ل خيب��ة أم��ل املس��تثمرين جراء 
غياب التفاصيل بش��أن الطريقة التي ستضمن 
به��ا بريطانيا اس��تمرار احلصول عل��ى معاملة 
تفضيلية في الس��وق األوروبية املش��تركة بعد 

خروجها من االحتاد.
وواصلت العملة البريطانية خسائرها يوم االثنن 
وانخفضت 0.5 باملئة لتسجل 1.3432 دوالر وهو 

أقل سعر لها منذ 15 أيلول.
وقال فيراج باتيل محلل سوق الصرف لدى آي.ان.
جي ”املعنويات ما زالت س��لبية قليال بعد كلمة 

ماي“.

تراجع األسهم 
األميركية

الذهب عند 1310 دوالرات 

أدنى مستوى 
لإلسترليني أمام الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تع��ّول األوس��اط املعني��ة كثي��راً على 
تطوي��ر العالق��ات االقتصادي��ة واملالية 
والع��راق  الس��عودية  ب��ن  واملصرفي��ة 
النعكاسها اإليجابي على العالقات مع 
دول اخلليج العربي عموم��اً، كما تخدم 
االقتصاد العراقي وقطاعاته الناش��طة 
في مجال االس��تثمار وامل��ال، فضالً عن 
األثر اإليجابي ال��ذي ميكن أن حتدثه هذه 
العالقات عل��ى أداء املص��ارف العراقية 
نحو األفضل مستفيدة من اخلبرة التي 
تتمتع بها املؤسسات املالية واملصرفية 

اخلليجية.
واعتبر مسؤولون في القطاع املصرفي، 
االجتماع الذي انعقد في بغداد أخيراً بن 
رئيس رابطة املص��ارف اخلاصة العراقية 
وديع احلنظل ونائب محافظ مؤسس��ة 
النقد العربي السعودية فهد بن ابراهيم 
الش��ثري، بداي��ة نوعي��ة م��ن التع��اون 
ب��ن املؤسس��ات املعني��ة ف��ي البلدين 
الش��قيقن، من شأنها أن تشكل بوابة 
ملس��ار من العمل املشترك لتعزيز فرص 
االقتصادية  القطاع��ات  بن  الش��راكة 

اخملتلفة وخصوصاً املصرفية.
وكان احلنظ��ل بح��ث مع الش��ثري في 
اجتماعهم��ا ف��ي بغ��داد أخي��راً قضايا 
التعاون بن املصارف العراقية احلكومية 

واخلاصة ونظيرتها في اململكة العربية 
مج��االت  ف��ي  خصوص��اً  الس��عودية، 
متطلبات االمتثال واألخطار االئتمانية.

واتف��ق اجلانب��ان عل��ى عق��د لق��اء في 
نيويورك في 16 تشرين األول املقبل على 
هامش مؤمتر »احتاد املص��ارف العربية«، 
ملواصل��ة البح��ث ح��ول آف��اق التعاون 

املصرفي بن البلدين.
وعبر الش��ثري ع��ن رغب��ة اململكة في 
تعزي��ز التع��اون املصرف��ي م��ع الع��راق 
وتطويره في إط��ار التعاون في مختلف 

اجملاالت االقتصادية واملالية والتجارية. 
وأكد احلنظل بدوره، أن التعاون املصرفي 
ب��ن البلدين س��يؤمن مزي��داً من فرص 
العم��ل للتج��ار واملس��تثمرين في كال 

البلدين.
املتعاظ��م  ال��دور  إن  ويق��ول معني��ون 
للمؤسس��ات املصرفية العراقية خالل 
الفت��رة احلالية، يتطل��ب االنفتاح صوب 
األش��قاء العرب وخصوص��اً الدول التي 
شهدت منواً كبيراً في نشاطها املصرفي 
وتوس��ع قاعدة بنيتها التنظيمية على 
نحو يتناغ��م مع تطور القط��اع عاملياً، 
مش��يرين إلى أن األش��قاء في اململكة 
أو ف��ي دول اخللي��ج األخ��رى، أعربوا في 
اللقاءات التي ج��رت معهم عن الرغبة 
ف��ي املس��اهمة ف��ي تفعي��ل العالقات 
الثنائي��ة بهدف تق��دمي أفضل املنتجات 
الت��ي  التقني��ات  واعتم��اد  املصرفي��ة، 

تعتمدها املصارف اإلقليمية والدولية. 
وأشارت األوساط املصرفية، بحسب ما 
جاءت به »احلياة« الدولية على موقعها 

الإللكترون��ي، إلى أن أي جناح يتحقق في 
هذا اجملال يخدم البرنامج احلكومي الذي 
يتضمن إعادة هيكلة القطاع املصرفي 

العراق��ي الع��ام واخل��اص ألهميته في 
تنفيذ برامج التنمية.

وكان خب��راء حتدث��وا عن نش��اط متوقع 

للقط��اع املصرفي العراق��ي في مجال 
تنش��يط احلركة االقتصادي��ة في البلد 
خالل املرحلة املقبلة، تفرضه التحديات 
املتعلقة باملعركة التي يخوضها العراق 
حالياً ض��د اإلرهاب ومس��تلزمات إعادة 
بناء املناطق واملدن احملررة التي حتتاج إلى 

أموال يجب تأمينها. 
وتبرز هنا أهمي��ة املصارف العراقية في 
استثمار احمليط اإلقليمي لتقدمي الدعم 
للنش��اط االقتصادي في الع��راق، إذ إن 
هن��اك الكثير من الفرص االس��تثمارية 
ف��ي القطاع��ات اخملتلفة س��تكون من 
نصيب القط��اع اخلاص وذراع��ه املالية. 
ويجد اخلب��راء أن الرؤية في طريقة دعم 
القط��اع املصرف��ي اخل��اص تتمث��ل في 
املباشرة بإصدار التش��ريعات والقوانن 
التي تسهم في إعطاء دور بارز للمصارف 

في تنفيذ البرامج التنموية.
س��مير  االقتص��ادي  الناش��ط  وكان 
النصي��ري ق��ال، بأن اللق��اءات التي متت 
في بغ��داد ب��ن األش��قاء الس��عودين 
وبن القطاع املصرفي العراقي بش��قيه 
احلكومي واخلاص، س��اعدت على رس��م 
خريط��ة طري��ق لتنمية العالق��ات في 
التعامالت املصرفية اخلارجية وتشجيع 
الش��ركات االس��تثمارية عل��ى تنفي��ذ 
مش��اريع لها ف��ي الع��راق خصوصاً أن 
االقتص��اد العراقي مير مبرحل��ة انتقالية 
مهم��ة تتطلب بذل جهود اس��تثنائية 

إلعادة إعمار املناط��ق احملررة، ما يتطلب 
إقف��ال مرحل��ة األزم��ات ال��ى مرحل��ة 
االستقرار األمني واالقتصادي خصوصاً 
واإلقليم��ي  الدول��ي  االنفت��اح  بع��د 
واخلليجي والعربي الواس��ع على العراق 
وب��دء بن��اء عالق��ات سياس��ية وأمنية 
واقتصادي��ة جدي��دة والت��ي تنامت في 

بداية النصف الثاني من السنة.
واقترح أن يتولى البنك املركزي العراقي 
ورابطة املصارف اخلاصة العراقية إعداد 
للتعاون  التفصيلية  والبرام��ج  اخلطط 
املصرفي املشترك في اجملاالت التي تعزز 
التعام��الت املصرفية اخلارجية وتفعلها 
وتنميها، اضافة الى تشجيع االستثمار 
وتبني القدرات وتأهيل الكوادر املصرفية 
العراقية، مش��يراً الى ضرورة تس��مية 
ممثل��ي اجلان��ب العراق��ي ف��ي اللج��ان 
املش��تركة العليا املنوي تش��كيلها مع 
الدول اخلليجية، وكذلك تسمية اللجان 
االقتصادية والفنية واملصرفية الفرعية 
احلكومي��ة والقط��اع اخلاص واملباش��رة 
وإع��داد  لوض��ع  املتبادل��ة  بالزي��ارات 
التفصيلية  التعاون  أسس وسياس��ات 
لتوقيعها م��ن قبل اللجان املش��تركة 
العلي��ا، مؤكداً احلاج��ة إلى وضع خطة 
للتعاون االقتصادي واملصرفي املش��ترك 
لفترة 5 س��نوات عل��ى أن يتولى البنك 
املركزي العراقي ورابطة املصارف اخلاصة 

العراقية تنفيذ ذلك.

تقـرير
بغداد والرياض: لقاء مرتقب بنيويورك في تشرين األول المقبل

خطوات سعودية - عراقية متسارعة لتعزيز التعاون المصرفي

جانب من اللقاءات االقتصادية بني العراق والسعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال وزي��ر االقتص��اد اإلمارات��ي 
س��لطان بن س��عيد املنصوري، 
أن العالق��ات االقتصادي��ة ب��ن 
اإلم��ارات والع��راق ش��هدت منواً 
متزاي��داً عل��ى مدى الس��نوات 

املاضية.
وأضاف “املنصوري” في اجللس��ة 
“املنت��دى  ألعم��ال  االفتتاحي��ة 
للتج��ارة  العراق��ي  اإلمارات��ي 
واالس��تثمار”، الذي جرى في دبي 
مؤخراً، أن “أرقام التبادل التجاري 
تعكس هذا املنحنى اإليجابي، إذ 
سجل إجمالي التجارة اخلارجية 
غير النفطية ب��ن البلدين عام 
2016 معدالً مرتفعاً نسبياً بلغ 

نحو 11 مليار دوالر”.
وب��ن “املنصوري”، أن��ه “في ظل 
اجليوسياس��ية  التحدي��ات 
املعقدة واملتغي��رات االقتصادية 
الت��ي ش��هدتها املنطقة خالل 

الس��نوات املاضي��ة، ننظ��ر إلى 
ه��ذا املع��دل عل��ى أنه مؤش��ر 
إيجاب��ي يعبر عن حرص البلدين 
على بناء ش��راكة جتارية وثيقة 

ومستدامة”.
أن “مس��ار  “املنص��وري”،  وأك��د 
الثنائ��ي  االقتص��ادي  التع��اون 
مفت��وح على إمكانات واس��عة 
للتنمية والتكامل خالل املرحلة 

املقبلة”.
كم��ا عب��ر عن نظ��رة اإلم��ارات 
جلمهوري��ة الع��راق، قائ��الً إنن��ا 
“ننظ��ر إلى الع��راق باعتباره من 
ال��دول املؤثرة في مس��ار النمو 
االقتص��ادي للمنطق��ة، وميث��ل 
اإلقليمي��ة  الوجه��ات  إح��دى 
املهم��ة لإلم��ارات عل��ى صعيد 
التع��اون التنموي، ونحرص على 
إع��ادة بن��اء اقتصاد ه��ذا البلد 
الشقيق ودفع مسيرة النهضة 
والتنمية في مختلف قطاعاته 

احليوية”.
وشارك في املنتدى وزير الصناعة 
“محمد شياع  العراقي  واملعادن 
الس��وداني”، ورئي��س احتاد غرف 
التج��ارة والصناعة في اإلمارات 
الرميثي”،  ثاني مرش��د  “محمد 
ووكي��ل وزارة االقتصاد لش��ؤون 
التج��ارة اخلارجي��ة والصناع��ة 
“عب��داهلل آل صال��ح”، وعدد من 
كبار املس��ؤولن وأكثر من 300 
من رؤس��اء وم��دراء الش��ركات 
ف��ي  العامل��ة  واملؤسس��ات 

اإلمارات والعراق.
ف��ي ج��ذب  اإلم��ارات  وجنح��ت 
اس��تثمارات أجنبي��ة مباش��رة 
بلغ��ت قيمتها 9 ملي��ارات دوالر 
ع��ام 2016، بنم��و وصل إلى 2.2 
في املئة مقارنة بالعام السابق، 
م��ا يجعله��ا في ص��دارة الدول 
العربية جله��ة حجم التدفقات 

االستثمارية الواردة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت اخلبيرة االقتصادية س��الم 
سميسم ان االسعار في االسواق 
احمللية القليم كردس��تان س��وف 
تشهد ارتفاع كبير في حال فرض 
احلص��ار االقتصادي عليه من قبل 
تركيا وايران، في حن اش��ارت الى 
ان االقليم س��وف يتضرر بنسبة 
أكب��ر من احلص��ار الترك��ي نظراً 
لوج��ود الكثي��ر م��ن الش��ركات 
العاملة  التركي��ة  االس��تثمارية 

بكردستان.
وقالت سالم في حديث صحافي، 
ان »االس��عار في االس��واق احمللية 
القليم كردس��تان س��وف تشهد 
ارتفاع كبير في حال فرض احلصار 
االقتص��ادي عليه م��ن قبل تركيا 
واي��ران الى جانب تصاعد نس��بة 
ان »االقليم  التضخ��م«، مبين��ة 
س��وف يتض��رر بنس��بة أكبر من 
لوج��ود  نظ��راً  الترك��ي  احلص��ار 

الكثير من الشركات االستثمارية 
التركية العاملة بكردس��تان وقد 
اصدرت تركيا بالفعل التوجيهات 
لس��حب جمي��ع مواطنيه��ا من 

االقليم«.
واوضحت اخلبي��رة االقتصادية، ان 
»االزم��ة االقتصادية س��وف تؤثر 
بشكل مباشر على املواطن الذي 
يعاني بش��كل مسبق من االزمة 
املالية بسبب عدم صرف الرواتب 
بش��كل منتظم خالل الس��نتن 
املاضيت��ن م��ن دون التأثي��ر على 
املسؤولن في احلكومة«، مضيفة 
ب��ان »املس��ؤولن في كردس��تان 
حصنوا انفسهم باألموال الكبيرة 
التي يأخذونها م��ن خالل تصدير 
النفط ويضعوها في حساباتهم 

الشخصية بالبنوك«.
وكان��ت ايران ق��د أغلقت، االثنن، 
حدودها البرية مع اقليم كردستان 
الذي أج��رى اس��تفتاًء لالنفصال 

ع��ن العراق، بعد ان اعلنت، االحد، 
ايقاف جميع الرحالت اجلوية نحو 
مطاري السليمانية واربيل ووقف 
عبور الطائرات القادمة من اقليم 
كردس��تان عبر االج��واء االيرانية 
بن��اء عل��ى طل��ب م��ن احلكومة 

العراقية.
في حن هدد رئيس الوزراء التركي 
ب��ن علي يلدرمي بف��رض العقوبات 
والسياس��ية  االقتصادي��ة 
والعس��كرية  والدبلوماس��ية 
بحث اقلي��م كردس��تان ردا على 

االستفتاء.
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  ان  يذك��ر 
العب��ادي ق��د أع��رب ع��ن رفضه 
تش��كيل »دول��ة عنصري��ة« في 
الع��راق، وف��ي ح��ن أكد أن��ه لن 
يتم التعامل مع نتائج اس��تفتاء 
إقليم كردس��تان، تعه��د باتخاذ 
»خط��وات الحقة« حلف��ظ وحدة 

البالد ومصالح الشعب.

11 مليار دوالر التبادل التجاري 
العراقي اإلماراتي في 2016

كردستان: تأّثر األسواق المحلية 
وتوقعات بتصاعد نسبة التضخم
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وف��ي  ش��يء،  األرض  عل��ى 
اللغة ش��يء آخ��ر، ويُفت��رض أن 
يتطاب��ق االثنان، ولك��ن التطابق 
مس��تحيل. فف��ي الع��ام 2007، 
ُمسّلحة  استولت جماعة  مثالً، 
عل��ى قطاع غ��زة. الزمن ال يكف 
عن التدّف��ق، ولكن عني الكاميرا 
جّمدت مشاهد حلظة فارقة في 
تاريخ الفلس��طينيني، في صورة 
نرى ُمس��ّلحاً مقّنع الوجه، يقف 
ب�«املنتدى«،  الرئاسة  في مكتب 
وي��دوس بقدمه اليس��رى صورة 
الرئيس عرفات. وفي صورة ثانية 
ن��رى ثالث��ة مس��ّلحني ُمقّنعني، 
يجل��س أحده��م عل��ى مكت��ب 
الرئيس، يقف الثاني إلى يساره، 
القرفص��اء،  يجل��س  والثال��ث 
ش��اهراً »الكالش��ن«، في حركة 

مسرحية، على سطح املكتب.
»املُصاحل��ني«،  م��ن  أح��د  ال 
و«املُْصلح��ني«،  و«املُتصاحل��ني«، 
اس��ترجاع  يري��د  و«املَُصلِّح��ني« 
م��ا جتّم��د ف��ي الزمن ومن��ه، وال 
يس��عى للتفكي��ر في أم��ور من 
ن��وع أن الص��ورة حتك��ي وحتاكي 

قصة قصيرة، وأن القصة تتكّون 
من س��يناريو وحبك��ة ومفردات 
بصري��ة، وأن ل��كل منه��ا داللة 
أبعد مم��ا التقطته عني الكاميرا. 
ف��ي الصور ما يُعيدن��ا، مثالً، إلى 
الصي��د، أّول أنش��طة اإلنس��ان 
الصّي��اد  وافتن��ان  األرض،  عل��ى 
بالطريدة، الت��ي ال تصبح ممكنة 
إال بفع��ل القت��ل، وخوفه منها، 

وهوسه بها. 
قبل زمن الكاميرا، جتلى االفتنان 
في رس��وم على ج��دران املعابد، 
وف��ي زمنها لدينا م��ا ال يحصى 
من املش��اهد البصرية لصّيادين 
م��ع طرائد قتلوه��ا، وهم وقوف، 
أو يقرفصون حولها، أما الطريدة 
فينبغ��ي أن تك��ون دائم��اً عل��ى 
األرض. وقب��ل الفتوحات الكبرى 
في علوم النفس واإلنس��ان، في 
قرن مضى، لم يفكر الناس كثيراً 
في معاني الذك��ورة، والفحولة، 
وعالقة هذه وتلك بالس��الح، وال 
بحقيقة أن اإلسراف في التعبير 
ع��ن فحول��ة ُمس��ّلحة ينم عن 

ذكورة مجروحة.

اخلالصة، أن في مشاهد املُسّلحني 
املُقّنع��ني وصورهم ما يحيل إلى 
أشياء كهذه، وحتى وإن لم تتوفر 
الطريدة جسداً فقد حضر منها 
م��ا ينوب عنها بطريقة رمزية. ال 
حتتم��ل الصورة، ف��ي زمن الغابة 
الق��دمي، أكثر م��ن عفوية وعنف 
الغرائز، وإش��باع حاج��ات أولية، 
وفي األزمنة الكتابية، أي ما بعد 
الق��راءة والكتابة، مّوهت الغرائز 
عفويتها وعنفه��ا البدائي األّول 
بالتأوي��ل ليصبح القت��ل صراعاً 
بالرم��وز وعليها، ويعثر في قصة 
األخوي��ن، قابي��ل وهابي��ل، على 
م��ا يترج��م ضرورت��ه، وتصعيده 

البالغي والداللي، في التاريخ.
وبه��ذا نتق��ّدم خط��وة إضافية. 
فِمن قِدم ُمقّنع تدوس صورة رجل 
يعتمر كوفية ش��عبه، ويبتسم 
للكاميرا، إلى ُمقّنع على مقعد 
يُعتقد أن الرئيس أبو مازن جلس 
عليه )صورة األخي��ر، أيضاً، على 
األرض إلى جانب ص��ورة عرفات( 
م��ا يفتح املش��هد عل��ى دالالت 
أبرزها متثيل ومسرحة فعل الفوز 

والتش��في والكراهي��ة بطريقة 
بدائي��ة وُمهينة متام��اً، وهل ثمة 
إهان��ة أكثر م��ن وض��ع املنتصر 
قدم��ه عل��ى رأس امله��زوم؟ وما 
أدراك كي��ف يكون احل��ال إذا كان 
امله��زوم مثقالً بحمولة الوطنية 
الفلس��طينية، وم��ن صّناعه��ا 

على مدار أربعة عقود؟
ولنالح��ظ، وه��ذا من محاس��ن 
الصدف، أن املسّلحني بال مالمح 
ميكن التفّرس فيها، فهم يضعون 
أقنعة تقلل من فرص تفريدهم، 
أي التعامل معهم كأفراد، وتعزز 
من حضورهم كتجسيد لفكرة 
متارس بهم، وم��ن خاللهم، فعل 
الفوز والتش��في والكراهية، وما 
ه��ؤالء، وغيره��م م��ن الكائنات 
الشبحية، في مشهد االنقالب، 
س��وى قناع لفكرة أعلى وأبعد، 
كما صور املغلوبني وأجس��ادهم 
املادي��ة والرمزي��ة، ومقاعده��م، 
وفناج��ني  بيوته��م،  وس��تائر 
قهوتهم، وأعالمهم )يعني علم 
فلس��طني(، مجّرد شواهد على، 
ومن جتليات، فكرة مضادة، أعلى 

وأبع��د، ينبغي االنتص��ار عليها، 
والتش��في به��ا، والتعبي��ر ع��ن 

كراهيتها.
م��ا جّمدته ع��ني الكامي��را في 
الزمن ومنه، وم��ا زال كدم تخّثر 
ف��ي الذاك��رة، هو كل م��ا حتاول 
اللغ��ة التمّلص منه، ونس��يانه، 
بلعبة التناس��ي ورياضة فقدان 
الذاك��رة. ل��ذا، ال يتكّلم أحد من 
و«املُتصاحل��ني«،  »املُصاحل��ني«، 
و«املَُصلِّح��ني«  و«املُْصلح��ني«، 
الس��وق  فف��ي  االنق��الب،  ع��ن 
كلم��ة بديلة ومحايدة اس��مها 
االنقس��ام، وال يتكل��م أح��د من 
هؤالء عن تصفي��ة آثار االنقالب، 
ففي السوق، أيضاً، كلمة بديلة 
املصاحل��ة.  اس��مها  ومحاي��دة 
وغالباً ما يتم تشحيم املرافعات 
ذات الصلة مبف��ردات عن الوحدة 
الوطني��ة، وطال��ع النحس الذي 
أص��اب الفلس��طينيني فض��رب 

األخ بأخيه.
عالوة على هذا وذاك، واألهم ومن 
هذا وذاك، أن التداعيات الداللية 
لفعلي االنقسام واملصاحلة، وما 

تكّلس عليهما من قشور الكالم 
على مدار عش��ر س��نوات، حتصر 
األمر، عن سوء أو حسن نية، في 
حركتني، هما: »حماس« و«فتح«، 
فاألول��ى »انقلبت« عل��ى الثانية 
كإجراء وقائي خوف��اً من انقالب 
تصاحل��ت  وإذا  عليه��ا،  الثاني��ة 
األولى والثاني��ة انتهى، باملنطق، 
والتداعي احلر، االنقسام، وحتققت 

الوحدة الوطنية. 
في منطق كهذا م��ا ميثل إهانة 
ال  كش��عب،  للفلس��طينيني 
ألنه��م أكب��ر وأه��م وأبق��ى من 
»فت��ح« و«حم��اس«، ولك��ن ألن 
االنقالب )فك��رًة، وتنفيذاً، ولغة، 
وبالغة( كان محاولة لالس��تيالء 
بالقوة العارية السافرة، وبالعنف 
اجله��ادي املُقّدس على الش��عب 
هياكل��ه  ومص��ادرة  نفس��ه، 
التمثيلية، وإعادة هيكلة نظامه 
السياسي. ولو كانت الطريق بني 
غ��زة ورام اهلل مفتوحة وآمنة ملا 
توق��ف املُقّنعون بعد االس��تيالء 
عل��ى األول��ى، ولكان��ت الثاني��ة 

مربط خيلهم. 

املفارق��ة أن ال��ذي انقلبت عليه 
»حماس«، في غزة، بوصفه عنواناً 
لفساد وفوضى »فتح«، هو الذي 
لّوحت بورقته، في اآلونة األخيرة، 
في محاولة يائس��ة لإلفالت من 
ورطة احلصار. فما الذي جعل من 
شياطني املاضي مالئكة احلاضر؟  
مبعنى آخر، كان الصراع، وما زال، 
بني فكرتني ع��ن الهوية والوطن 
واإلنس��ان  والعالم  والسياس��ة 
)وأسلوب احلياة، واحلب، والشعر، 
إذا  واألنوث��ة،  الذك��ورة  ومعن��ى 
ش��ئت(، عل��ى طرف��ي نقي��ض. 
لذا، يبهت في س��ياق كهذا كل 
كالم محتم��ل عن »االنقس��ام« 
و«املصاحل��ة«. وال معنى ألش��ياء 
كهذه خارج التجليات السياسية 
والرمزي��ة،  املادي��ة  واألخالقي��ة، 
لعملية ال حتتمل تس��مية سوى 
»تصفية آثار االنقالب«، واالعتذار 
مخططي��ه  ومحاس��بة  عن��ه، 
اجلماع��ة  تش��فى  ومنفذي��ه. 
بإنطاق املسكوت عنه،  القومية 
ال مب��ا ف��ي الصمت م��ن رفاهية 

النسيان، وخرس الضمير.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

هانا ستورم

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

مديرة المعهد 
الدولي لسالمة 

األخبار

لن��دن – من��ذ وقت لي��س ببعيد، 
كان الصحفيون الوحيدون الذين 
يعمل��ون في ب��ؤر الص��راع حول 

العالم والذين قد يحصلون على
 لك��ن الصحفي��ني ف��ي األماكن 
األخ��رى ن��ادرا ما يس��تفيدوا من 
فف��ي  تل��ك  الس��المة  ثقاف��ة 
ح��االت كثيرة تع��رض صحفيون 
م��ن املكس��يك والبرازي��ل وحتى 
الباكستان والصومال للقتل بدون 
أي عق��اب وفي  كثير من األحيان، 
عندما يتم إس��كات الرسول يتم 

وقف الرسالة كذلك.
لقد قام املعهد الدولي لس��المة 
األخب��ار عل��ى م��دى ال15 س��نة 
املاضية بجمع قائمة الصحفيني 
الذي��ن لق��وا حتفه��م ف��ي أثناء 
قيامه��م مبهام عمله��م و كانت 
النتائج صادمة حي��ث وجدنا بأن  
م��ن ب��ني كل عش��رة صحفي��ني 
قتل��وا فإن تس��عة منه��م لقوا 
حتفه��م أثناء ممارس��تهم ملهام 
عمله��م في وطنهم و قد إضطر 

ع��دد ال يحصى م��ن الصحفيني 
اآلخري��ن للتخل��ي ع��ن منازلهم 
بينما في  وبلدانه��م  ووظائفهم 
كثير م��ن األحيان يعي��ش أولئك 
الذين فضلوا البقاء في أوطانهم 

في خوف دائم على سالمتهم.
فترة  الصحفيون من��ذ  يتع��رض 
طويلة خلطر االختطاف أو القتل 
ف��ي األماك��ن الت��ي تري��د فيها 
األنظم��ة الفاس��دة أو اجلماعات 
بتدف��ق  التحك��م  املس��لحة 
ه��ذا  أصب��ح  لك��ن  املعلوم��ات 
األخيرة  الس��نوات  ف��ي  التهديد 
كبي��را لدرج��ة أن بع��ض البلدان 
مناط��ق  فعلي��ا  اآلن  أصبح��ت 
محرمة على املؤسسات اإلخبارية 

العاملية.
إن املراس��لني الغربي��ني يدرك��ون 
ه��ذه اخملاط��ر عند س��فرهم إلى 
اخل��ارج لتغطي��ة مناط��ق احلرب 
الس��اخنة و لكنه��م يواجه��ون 
اآلن مخاط��ر مماثل��ة ف��ي الداخل 
فحيثم��ا يعم��ل الصحفي��ون - 

س��واء كانوا متصل��ني باإلنترنت 
أو غي��ر متصل��ني - يجب عليهم 
أن يضع��وا ف��ي اعتبارهم اخملاطر 
اجلسدية و النفس��ية و الرقمية 

أكثر من أي وقت مضى.
لقد أثرت الهجمات اإلرهابية على 
املؤسس��ات اإلخبارية بطرق غير 
متوقعة و ال سيما في أوروبا حيث 
أن الكثير من أولئك الذين وصلوا 
أوال ملوقع تفجير مانشس��تر أرينا 
أو املذبحة الت��ي وقعت في قاعة 
احلفالت املوس��يقية في باتاكالن 
ف��ي باريس ل��م يتلق��وا التدريب 
البدن��ي ملث��ل ه��ذه االحتم��االت 
مس��تعدين  يكون��وا  ل��م  كم��ا 
التي  القصص  نفس��يا لتغطية 
س��يتعرضون فيها لتلك الدرجة 
من الصدمة.  و إس��تجابة لهذه 
األحداث، بدأت بعض غرف األخبار 
باإلستعداد في حالة أثر الهجوم 
اإلرهاب��ي احمللي بش��كل مباش��ر 
على عملياتها و لدى املؤسسات 
الصحفي��ة - مب��ا في ذل��ك هيئة 

اإلذاع��ة البريطانية و مؤسس��ة 
اخلدمة العامة الهولندية وغيرها 
ف��ي جميع أنح��اء أوروبا – خطط 
الذي��ن  للصحفي��ني  موضوع��ة 
يتعرضون للح��وادث في مدنهم 
أو تلك التي تس��تهدف مباش��رة 

غرف األخبار اخلاصة بهم.
والقنابل،  الرص��اص  وبعيدا ع��ن 
يواجه الصحفيون أيضا تهديدات 
نفس��ية متزاي��دة ف��ي أوطانهم 
وق��د إخت��ار تقري��ر ش��اركت في 
تأليفه للمعهد الدولي للسالمة 
في  يوليو إسما ملثل هذا التهديد 
وهي ظاهرة تعرف بإسم »الضرر 
املعن��وي« و ق��د تط��رق التقري��ر 
الذي نشره معهد رويترز لدراسة 
الصحافة في جامعة أكس��فورد  
إل��ى تأثير تغطي��ة أزمة الالجئني 
األخي��رة ف��ي أوروب��ا عل��ى أفراد 
وسائل اإلعالم ووجدنا أن التغطية 
اإلخبارية لقصة صادمة ميكن أن 
يكون له تأثير عميق على الصحة 

النفسية للشخص.

وأش��ار بحثن��ا إل��ى أن مش��اعر 
الذن��ب والعج��ز ميك��ن أن تكون 
طاغية عندم��ا تتعارض األحداث 
»مع القيم املعنوية الش��خصية 
قواع��د  أو  األخالقي��ة  القي��م  أو 
الس��لوك«. لقد س��لطنا الضوء 
على أهيمة التعليم للوقاية من 
مخاطر اإلصاب��ة بالضرر املعنوي 
أن »الصحفيني  حي��ث أوضحن��ا 
بحاج��ة إل��ى فه��م أن ه��ذا هو 
املش��هد اجلدي��د وه��و ج��زء من 
للمهن��ة«  النفس��ي  املش��هد 
و إقت��رح تقريرن��ا أيض��ا أن عل��ى 
تق��دمي  الصحفي��ة  املؤسس��ات 
الدع��م ألولئ��ك الذي��ن في أمس 
احلاج��ة إلي��ه م��ع األخ��ذ بع��ني 
اإلعتب��ار أن األفراد يس��تجيبون و 
يتعاف��ون م��ن الصدم��ة بطرائق 

مختلفة.
يواج��ه الصحفيون ف��ي الواليات 
املتح��دة نوع��ا آخر م��ن التهديد 
النفس��ي وهو املضايقة من قبل 
حكومتهم  فعل��ى الرغم من أن 

باحلماية  يتمتع��ون  الصحفي��ني 
مبوج��ب التعديل األول للدس��تور 
األميركي إال أن الرئيس األمريكي 
دونال��د ترامب إس��تخدم موقعه 
التواصل  املتمي��ز عل��ى وس��ائل 
س��معة  لتش��وية  اإلجتماع��ي 
وس��ائل االعالم االخبارية برمتها 
بشكل دائم علما أن إزدراء ترامب 
حلرية التعبير يش��به م��ا تفعله 
احلكومات اإلستبدادية من تركيا 
إلى الفلب��ني حيث يت��م اعتقال 
وسجن ومضايقة اعداد قياسية 

من الصحفيني.
كم��ا أن الصحفي��ني معرض��ون 
عل��ى  متزاي��د  بنح��و  للهج��وم 
اإلنترنت حيث أن عدم الكش��ف 
عن هوية الش��خص خلق ثقافة 
وأضط��رت  والتح��رش  التصي��د 
الصحفي��ات إل��ى حتم��ل العبء 
األكب��ر م��ن الهجم��ات الرقمية 
التي ميك��ن أن تتصاعد بس��رعة 
بالعن��ف  تهدي��دات  لتصب��ح 
اجلنس��ي وردا عل��ى ذل��ك، ت��رك 

العدي��د من الصحفيني وس��ائل 
التواص��ل اإلجتماع��ي بينما ترك 

آخرون مهنة الصحافة برمتها.
يع��د العال��م مكان��ا محفوف��ا 
باخملاط��ر بالنس��بة للصحفي��ني 
الذي  بالتحدي��د الس��بب  وه��ذا 
يجعلن��ا نفعل كل ما بوس��عنا 
أصبح��ت  حي��ث  حلمايته��م 
الصحافة مهمة أكثر من أي وقت 
مضى. نحتاج ونحن نعيش اليوم 
ضمن مش��هد األخب��ار الصاخب 
واملرب��ك واملتعدد القن��وات حيث 
تباع »األخب��ار املزيفة« كحقيقة 
وحتليلية ومس��ؤولة  تقاري��ر  إلى 
وله��ا مصداقية أكثر من أي وقت 

مضى.
توف��ر الصحاف��ة احل��رة احلقيقة 
إضاف��ة الى مس��اءلة الس��لطة 
للحري��ة  تهدي��د  إلي  وتتص��دى 
والعدال��ة و لك��ن الصحاف��ة ال 
ميك��ن أب��دا أن تكون ح��رة إذا لم 
يتم اإلبقاء على أفرادها في وضع 

آمن.

المخاطر وراء عناوين األخبار الرئيسة
PROJECT
SYNDICATE

صعود النازيين في االنتخابات األلمانية
طارق حرب 

نع��م هذا ما حصل بعد اللحظة االولى من يوم الثالثاء 
املصادف ٥/ محرم/ ١٤٣٩ هج 2017/9/26 م خاصة بعد 
البيان االميركي الذي صدر بعد انتهاء االستفتاء والذي 
ل��م يتولى ادانة هذا االس��تفتاء او رفضه او عدم قبوله 
وامن��ا توحيد اجلهود ملقاتلة داع��ش وكأن هذا امر جديد 
اي التوح��د ف��ي املعركة ضد االرهاب وبعد ان س��كتت 
رئاس��ة اجلمهورية عن اصدار بيان بش��أن هذا املوضوع 
اجلس��يم باعتبار ان االمر ال يعنيها وان اهتماماتها في 
امور اخرى اهم من تقس��يم العراق وانفصال كردستان 
ام��ا مجلس النواب فكما عودنا ان عدد الغياب اكثر من 
مائة عضو الن انفصال جزء من العراق مسألة بسيطة 
ال تس��تدعي م��ن النواب قط��ع س��فراتهم واعمالهم 

والعودة الى بغداد ملناقشة موضوع االنفصال.
 فاالنفص��ال مس��ألة بس��يطة ال تبرر قطع االش��غال 
اخلاص��ة للنائب ويعود الى بغداد اما قرارهم اليوم فهي 
التس��تدعي املناقش��ة كون موضوعه��ا من اختصاص 
مجل��س ال��وزراء ورئيس ال��وزراء وس��لطاته ميارس��ها 
واش��د منها دومنا حاجة لق��رار البرملان اما موقف تركيا 
وايران فكان اكث��ر خجال اذ انها اجراءات صبيان ال توازي 
ماحص��ل م��ن انفصال وال ت��وازي ايضا اخلط��ر املتمثل 
باك��راد تركيا واكراد ايران اذ تعد س��كينا في قلب ايران 
وتركي��ا اوال كما ان الدولة الكردية اجلديدة س��تحد من 
تطلعات ايران وتركيا وكب��ح جماحهم طاملا ان هنالك 
وس��يلة ضغط كردية  الكراد تركي��ا وايران تعجز تركيا 

وايران عن الوقوف امامهم.
 وبالتالي حتتاج تركيا وايران الدولة اجلديدة لكبح جماح 
الكرد في ايران وتركيا وبالتالي س��تكون الدولة اجلديدة 
سيدة لدى تركيا وايران كذلك فان اميركا سيحقق لها 
الدول��ة الكردي��ة قواعد بدال من القواع��د املوجودة في 
تركيا وتتخلص من االش��كاالت التركية ال س��يما وان 
القواعد االميركي��ة في الدولة الكردي��ة اجلديدة اقرب 
ال��ى عدو امي��ركا التقلي��دي وهو ايران الب��ل ان الوجود 
االميركي في دولة كردس��تان س��يؤثر حتى على روسيا 
االمر الذي لم يفهمه اغبياء السياس��ة الروسية وفي 
جميع االحوال يبقى التحال��ف الوطني الذي لم يفارق 
ش��قيقه التحالف الكردس��تاني حي��ث زار وفد كردي 
التحالف الش��يعي قبل س��اعات من اجراء االستفتاء 
في بغداد وس��كوت السنة السياسيني واالكتفاء بردود 
متواضع��ة على الرغم من جس��امة املوضوع ش��ريك 
اساس في اقامة دولة كردستان من موقفهم الساكت 
عن هذه القضي��ة اخلطيرة وهك��ذا اجتمعت املصالح 

واجتمع الغباء لوالدة دولة كردستان
والس��ؤال املهم هو ان هذه الدول��ة اجلديدة ذات العقل 
والفع��ل االميركي هل س��تقضي او توقف ما يس��مى 
بالتمدد الش��يعي ف��ي ايران والعراق وس��وريا اذا علمنا 
العالق��ات الوطي��دة الت��ي ستنش��ئها م��ع امي��ركا 

واسرائيل.

انفصال كردستان
وردود الفعل
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دراسة

الفيزياء وامليتافيزيقيا والشعر واملسرح 
واملوسيقى واملنطق والبالغة واللغويات 
والسياسة واحلكومة واألخالقيات وعلم 
األحياء وعلم احليوان. وهو واحد من أهم 

مؤسسي الفلسفة الغربية.
وكان ه��ذا االس��تخدام ف��ي كتابه فن 
الش��عر الذي يعد اول كتاب نقدي ولم 
توض��ع هذه العب��ارة في خانة الش��عر 
فق��ط فف��ي األدب احلدي��ث اعتب��ر في 
ببعض مشاهد املسرح ولوحات الرسم 
وحت��ى ف��ي اخلط��ب ش��عرية  واتخ��ذ 
الدادئي��ن موق��ف من حصر الش��عرية 
فق��ط  ولوح��ات  بالقصائ��د  واالب��داع 
معتبري��ن إن اإلبداع مطلق ال ميكن حده 
ووضعه بإط��ار معن وم��ع كل التقدم 

الذي حص��ل وظه��ور التي��ارات االدبية 
وتطور الشعر وتقدم مراحله بكل اللون 

لكن 
ظلت هذه الس��مية ملتصقة بالشعر 
وحن تطرق يتبادر إل��ى الذهن املقصود 
الش��عر وقد تك��ون أفض��ل وصف لها 
الصورة الش��عرية التي اشتغل عليها 
ش��عراء العصر احلديث بع��د ان ابتعدوا 
ع��ن قصي��دة العم��ود الت��ي اعتمدت 
اإليق��اع والقافية واس��تطاع الش��اعر 
الدكت��ور عل��ي الش��اله ان يوظف صور 
كثي��رة حت��ى جع��ل كل ن��ص يكتب��ه 
متخم بالصور الش��عرية ب��ل كل جزء 

نص مستقل بذاته 
في نواح املساء االثيرة باحلزن

تغدو انيتا احتماال وحيدا 
لبدء اخلليقة في االرض 

تبدو رواء األساطير
نكهتها في الشفاء الرواة 

انيتا 
كالم طويل يبعثر أجراسه 

في تراب العواطف يبدأ إنشاده 
من صهيلك في الروح 

او من جموحك في فكرة املعشبة 
قل انيتا لتفح املغارة 

قلها 
بباب الطفولة ابليت كل املفاتيح 

لم التفت لإلمام املوارى 
صور شعرية متعددة جمعت حتت سياق 
مسمى النص وتعود هذه التعددية  على  
الذات الش��اعرة عند الش��اله الذي نوع 
بطرح وظل محافظ عل��ى بنية العمل 
وفكرته حي��ث تدور كل اإلح��داث حول 
انيتا ففي كل مرة كان يوجه لها احلديث 
بطريقة مختلفة راس��ما صورة خاصة 
حيث جند في قوله ف��ي تراب العواطف 
يبدأ إنشاده هذه صورة حداثوية جميلة 
نبعت م��ن فكرة ناضجة ف��ي مخيلته 
لكن جنده بجزء ثاني يقول من صهيلك 
في الروح ان لكل جملة مبا كتبه صاحب 
القصي��دة توجه يعلن في��ه عن طرحه 
ممي��ز ان عملي��ة القبض عل��ى اللحظة 
وتوظيفه��ا حتتاج ملوهب��ة ال ميلكه غير 
املبدع الذي ميلك ادوات متكنه من صناع 
منج��ز يظل ف��ي الس��احة االدبية ولذا 

يعد كل عمل بصمة على الكاتب 

وقد رابني في اجمليء اقتراب القفول 
فصرت أراه ورائي 

املسه بالسراب القن 
أغادره بالوصول 

انيتا 
ارتطام املعاني بأجسادها 

كسر قفل التمني 
ارتباك املياه مبرأى احلريق

وخوف املسافة من قدم من زجاج 
انيتا 

اخت��ار الش��اعر طريق��ة التعبير ووضع 
الصور بالرمز ولم يعبر باملباش��رة التي 
تقتل متعة البحث في النص ومحاولة 
فهمه وكما يقول بيرك يتمتع األثر األدبي 
بش��كل بقدرة ما يقود جزءامنه القارئ 
إل��ى توقع اجلزء التال��ي وجعله منجذبا 

إلى الس��ياق وهذا ال يكون مع الش��عر 
الذي يكتب بطريقة رمزية وفيه الكثير 
من االنزياحات فتك��ون وظيفة املتلقي 
فيه البحث وكشف املدلوالت اي عملية 
اش��تباك مع النص لفك ش��فره وفهم 
رموزه اما الش��عر املباشر الذي ال يكون 
به تكليف فله نوع من اجلمهور  وأشهر 
كتابه ف��ي الوطن العربي ن��زار القباني 
واحمد مطر وس��عاد الصباح وهو على 
حد قول نزار عن شعره اشبه بايسكرمي 
س��ير م��ا ي��ذوب بالفم فال يظ��ل عالق 
بالذهنية اما ش��عر الرم��ز يكون عمره 
أطول واس��تطاع الش��اعر الش��اله من 
خالل  ورمزية ان يسوق إبداعاته والرمزية 
كماء جاء في املوسوعة املعرفية  حركة 
في األدب والفن ظهرت في فرنس��ا في 
أواخ��ر القرن التاس��ع عش��ر، كرد فعل 
للمدرس��تن الواقعي��ة و الطبعاني��ة ، 
وهدفت إلى التعبير عن سر الوجود عن 
طريق الرمز. وق��د تأثر الرمزيون، أكثر ما 
تأث��روا، بأعمال بودلي��ر ومع احتفاظهم 
مببدأ »الفن للفن« فقد سعوا في املقام 
األول إل��ى إعط��اء الق��ارئ انطباعاً عن 
وعيهم الباطن، معتمدين في ذلك على 
ور الش��عرية التي تبرز  املوسيقى والصُّ
»أحالم الشاعر الداخلية«. وفي ما طرح 
الشاله تبرز حالة التشبيه او البعد عن 
املعنى الظاهر فهو يغادره بالوصول وي 
كسر قفل التمني ان كل الصور جعلت 
نصه اكثر تفاعل مع القارئ الذي يبحث 
فيه ملعرفة لغز الكتابة فالروائي املصري 
جنيب محفوظ يق��ول ان لم يكن لديك 

سؤال فال تكتب الن الكتابة سؤال
ال انا 

ال سواي 
ال غيرنا 

يعرف اليوم شكل الولد 
كلنا باعه للثواني أبوه 

وأوعه نسله 
في األبد

كلنا امسك اخلوف أبوابه 
فأدار الهروب مبفتاحه 

ثم غني لفتح بلد 
كلنا بحث اليوم عن وحده 

في املنافي 
فمات ذاعت الريح أصواته

عدي العبادي 
 

مع إنن��ا اليوم نعيش عل��ى تخوم ظهور 
ك��م هائل من الش��عراء الذي ب��رزوا مع 
االفتت��اح العامل��ي وطرح��وا  أنفس��هم 
كش��عراء حداثوين وأتاح��ت لهم مواقع 
التوص��ل االجتماعي مث��ل الفيس بوك 
واملنتدي��ات االدب��ي واجمل��الت الكتروني��ة 
وبع��ض الصح��ف الورقية فرصة نش��ر 
إنتاجهم لكن ظل هناك أصوت شعرية 
مهم��ة له��ا حضور ممي��ز في الس��احة 
األدبي��ة تعتلي عل��ى هذا التي��ار والكل 
يترقب أي نص يطرحونه من هذه االصوات 
الش��اعر العراقي الدكتور علي الش��اله 
ال��ذي تخط��ى احمللية ليطرح مش��روعه 
االبداع��ي عامل��ن بعد ان جترب��ة قصائده 
ال��ى األملاني��ة واإلجنليزي��ة والفرنس��ية 
واإلس��بانية واليوغس��الفية والفارسية 
والكردية والصينية. كما س��نلحظ هذا 
بس��يرته اخملتصرة ان الكتاب��ة عن جتربة 
مثل جتربة الشاعر الشاله تضعك بحالة 
تركيز عالية لفهم رس��الته والسبب ان 
الش��عر إنتاج ينب��ع من ذاتي��ة وقد مرة 
الش��اعر بظ��روف متنوعة كون��ه عمل 
بحقل السياس��ة واضطهد في مراحل 
عدة من ما جعل ش��عره أكثر إنس��انية 
كما ش��كل اختالطه الواسع بالشعراء 
الغربين والع��رب لون امتاز به فتجد في 
بعض نصوصه نكه عربي��ة تعيدك الى 
الش��عرية العربي��ة وف��ي بع��ض الثاني 
تشعر انك إمام شعرية غربية ومن املؤكد 
ان االختالط يهجن الكتابة فعبد الوهاب 
البياتي الشاعر اخلمسيني املعروف يعد 
االن في قائمة الش��عراء األسبانين كما 
ان الش��اعرة نازك املالئكة وهي من جيل 
البيات��ي غي��رت الكثير م��ن مفاهيمها 
االدبية بس��بب هجرتها الى مصر ويعد 
كتابها  الصومعة والشرفة احلمراء. نوع 
من املدح للشاعر العمودي علي محمود 

طه وهي رائدة من رواد الشعر احلر .
ان اول  اس��تخدم مصطل��ح الش��عرية 
رس��طو طاليس وهو فيلس��وف يوناني، 
اإلس��كندر  ومعل��م  أفالط��ون  تلمي��ذ 
األكب��ر، وواح��د م��ن عظم��اء املفكرين، 
تغط��ي كتابات��ه مج��االت ع��دة، منها 

الديني��ة  وأماكنه��ا  اإليراني��ة  اإلس��المية 
والس��ياحية والثقافي��ة والتاريخي��ة والتراثية، 
وأماكن أخ��رى تتمتع بجم��ال الطبيعة ومنها 
جال��وس ومحمود آب��اد و بحر قزوي��ن وتل كابن 
وس��ي س��نكال وبارك افلن وبحيرة علي ماالت 

وغابات دو هزار.
ومت ع��رض ص��ور م��ن ش��يراز واه��م مزاراته��ا 
وبس��اتينها اّلتي تس��تقطب اهتمام الّسياح، 

كما مت ع��رض ص��ور حلديقة دلگش��ا )احلديقة 
البهيجة( إحدى احلدائق التاريخية في شيراز.

وش��كر القنصل اإليراني قصر الثقافة والفنون 
في البصرة ومديره عبد احلق املظفر وكل الذين 
تعاونوا إلظه��ار هذا املعرض بالش��كل اجلميل 
مؤكدا إن هذا التعاون يعد خطوة طيبة للتعرف 
وبنح��و اكبر على ثقاف��ات الش��عوب واالرتقاء 

بالعالقات الثقافية في ما بينها.

سعدي السند
 

حتت ش��عار )بتراثها األصيل تفتخر الشعوب( 
أقام قصر الثقافة والفنون في البصرة املعرض 
الدولي املوس��ع للصور الفوتوغرافية، بعدسة 
املصورين العراقين، ي��وم اخلميس 2017/9/21 

في مول بصرة تاميز سكوير واستمر ليومن.
وافتتح املعرض القنص��ل اإليراني في البصرة 
أحم��د س��يابوش، وحض��ره مع��اون محافظ 
احلس��ن  مع��ن  اإلداري��ة  للش��ؤون  البص��رة 
ومبشاركة وفد مرافق للقنصل وعدد كبير من 

مبدعي مدينة البصرة.
وج��اءت الفعالي��ة بالتع��اون مع بص��رة تاميز 
اإلخباري��ة  ني��وز  املص��ور  ووكال��ة  س��كوير 
ومؤسسة انو للفنون األدائية وشركة السراج 
للطباع��ة والدعاية واإلع��الن ووكالة هيا نيوز 
اإلخبارية وجمعي��ة املصوري��ن العراقين فرع 
البص��رة ومجموعة الدي��ر التجاري��ة وبرعاية 
الثقافية للجمهورية اإلسالمية  املستشارية 

اإليرانية. 
وضم املعرض نحو )120( لوحة بعدس��ات عدد 
م��ن املصوري��ن العراقي��ن ملعال��م اجلمهورية 

السويداوي، يقع في 208 صفحات من القطع 
الوس��ط موزع��ة عل��ى 78 قصي��دة، كتبتها 
الش��اعرة في مراحل مختلفة من حياتها، مع 

تنوع في موضوعاتها.

 
ص��در حديثاً ع��ن دار األمير في بي��روت ديوان 

»دمع الزنابق« للشاعرة جميلة حمود .
 الدي��وان ال��ذي قدم له الدكت��ور ناظم حمد 

الق��وى الناعمة على أرض الواقع مبا في 
ذل��ك اقتصاديات الثقافة وبناء جس��ور 

مع الثقافات األخرى«.
وقالت اللجنة إنها س��تنظم سلسلة 
من الندوات حول الشخصيات املصرية 
»من رموز القوى الناعمة« كما س��تعد 
برنامج��ا لالحتفاء »ببع��ض التذكارات 
املهم��ة« الت��ي تواكب إقام��ة املعرض 
مثل م��رور 30 عام��ا على ف��وز الكاتب 
جنيب محفوظ بجائ��زة نوبل ومرور 100 
عام عل��ى ميالد الرئي��س الراحل جمال 
عبدالناصر وم��رور 120 عاما على ميالد 

توفيق احلكيم.
كم��ا أعلن��ت اللجنة العلي��ا للمعرض 
اختيار األديب واملفكر الراحل عبدالرحمن 
الشرقاوي )شخصية املعرض( الذي يقام 

ف��ي الفترة م��ن 27 يناير/كان��ون الثاني 
إلى 10 فبراير/شباط بأرض املعارض في 

مدينة نصر.
وكانت الهيئة املصرية العامة للكتاب 
الت��ي تنظم املعرض س��نويا أعلنت في 
وقت س��ابق اختيار اجلزائر ضيف شرف 
الدورة التاس��عة واألربعن بعد أن حلت 
مصر ضيف ش��رف على )صالون اجلزائر 

الدولي للكتاب( في عام 2016.
ومع��رض القاه��رة الدول��ي للكتاب هو 
أق��دم معرض منتظم للكتب والنش��ر 
بالش��رق األوسط ويجذب سنويا مالين 
الزائري��ن من مص��ر ودول املنطقة. وقدر 
هيث��م احلاج علي رئيس الهيئة املصرية 
العامة للكتاب عدد زائري املعرض العام 

املاضي بنحو أربعة مالين زائر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
  

الدورة التاس��عة واألربعون ألقدم معرض 
ف��ي الش��رق األوس��ط تخت��ار >الق��وى 
الناعمة< ش��عارا وس��تناقش دورها في 

التصدي لكافة أشكال التطرف.
اخت��ارت اللجنة العليا ملع��رض القاهرة 
الدولي للكتاب )القوى الناعمة.. كيف؟( 
ش��عارا للدورة التاس��عة واألربعن التي 
تقام ف��ي 2018.وق��ال بيان ع��ن اللجنة 
»الق��وى  إن  االثن��ن  اجتماعه��ا  عق��ب 
الناعم��ة هي الس��الح األق��وى ملواجهة 

جميع أشكال التطرف«.
وأضاف البيان »س��وف تناق��ش فعاليات 
املع��رض كل م��ا من ش��أنه تفعي��ل دور 

الحداثة والصورة الشعرية في شعر علي الشاله

علي الشاله

إن الكتابة عن تجربة مثل تجربة 
الشاعر الشاله تضعك بحالة 
تركيز عالية لفهم رسالته 

والسبب أن الشعر إنتاج ينبع من 
ذاتية وقد مر الشاعر بظروف 

متنوعة كونه عمل بحقل 
السياسة واضطهد في مراحل 

عدة مما جعل شعره أكثر 
إنسانية كما شكل اختالطه 

الواسع بالشعراء الغربيين 
والعرب لون امتاز به فتجد في 

بعض نصوصه نكهة عربية 
تعيدك الى الشعرية العربية 
وفي بعض الثاني تشعر أنك 

أمام شعرية غربية

 
* حياتي حياتي!

***********
سقطْت ورقٌة من الشجرة،

تلَك كانْت حياتي.
هب��َط الطائُر والتقَط مبنقاره تلَك 

الورقة
وعادَ ثانيًة إلى أعلى الشجرة.

ً كانْت الشجرُة عاليًة جّدا
وملساَء الساِق حّد اللعنة.

الطائ��ُر ال يفت��ُح فَم��ه ألحي��ا أو 
ألموت،

رَْفرَف��ِه  ع��ن  يك��فُّ  ال  الطائ��ُر 
جناحيه،

الطائُر ال يأبُه لي أبداً
وأن��ا أبك��ي أو أضح��ُك أو أصرخ : 

حياتي حياتي!

* قطعة شمس
**********

قرَب حاّفِة النهر
قرأُت قصائدي بعينن دامعتن

ْعر لفتيٍة يحترفون هرطقَة الشِّ
أو يحترفون، رمّبا، هرطقَة التأويل.

كاَن لس��اني، فق��ط، يق��رأُ حرفي 
بهدوء مُمَنَهج

وه��م يُصّفقون أو يبتس��مون في 
هدوء غريب.

أّما قلبي فقد قفزَ إلى النهر

يبحُث عن قطعِة شمٍس 
سقطْت ذاَت حياة

وسَط أمواجه العجيبة،
يبحُث ويبحُث ويبحُث

وهو يعرُف أّنه لن يجدها
ول��ن يج��َد س��رَّها : س��رَّ صب��اه 

البعيد
ولو أنفَق في بحثه عمرَ نوح.

* صوت ُمبِصر
**********

الطفُل األعمى
يغّني في الشارِع بصوٍت ُمبِصر.
كاَن الناُس ُمندهشن، َمذهولن

بالصوِت العذِب اآلت��ي من أعماِق 
الطفل.

أّما أنا فقد كنُت أغّني مع الطفل
بقلٍب أعمى

وأذنن ُمبِصرتن.

* مقارنة كلكامشّية
*************

محظوٌظ أنَت يا كلكامش
ف��ي  م��اَت  أنكي��دو  فصاحُب��َك 

حياتِك،
أما أنا فصاحبي أنكيدو

حيٌّ ال ميوت!
وصراعي معه حيٌّ ال ميوت!

ومحظوٌظ أنَت

ألنَّ أفعاَك ابتلعْت ُعشبَة اخللود 
، طليقاً. وتركتَك، على األقلِّ

أما أنا فأفعاي تراقبني ليَل نهار
لتبتلعني.

نعم لتبتلعني،
بعد أْن وجدْت

أْن ال ُعشبة خلودٍ عندي
وال هم يحزنون!
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www.adeebk.com
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القاهرة الدولي للكتاب 2018 يكّرم عبدالرحمن الشرقاوي

شعر

نصوص
أديب كمال الدين

افتتاح المعرض الدولي للصور الفوتوغرافية في البصرة

دمع الزنابق مجموعة شعرية
لجميلة حمود في بيروت

جانب من املعرض
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اعداد - زينة قاسم:
هو زي ش��عبي عراقي انتشر لبسه 
حتى عد طابًع��ا مييز املرأة العراقية، 
وهو ثوب يصنع من قماش رقيق جداً 
واسع االكمام واالطراف يشف عما 
حتت��ه ويزين بالزخ��ارف ورقية نباتية 
جميل��ة باللون الذهب��ي أو الفضي 
على قاعدة س��وداء ويعطي للمرأة 
جالالً وهيبة، واما عن تسميته فهي 
متأتية عن كونه من ثياب نسوة بني 
هاش��م اخلاصة بهن وينسب اليهن 

ثم شاع لبسه بني بقية النساء.
وس��تينيات  خمس��ينيات  وف��ي 
الق��رن املاضي كان الزي الهاش��مي 
ه��و املفضل عن��د امل��رأة العراقية، 
خاصة في اجلنوب والوس��ط وحترص 
على التباهي به بش��تى املناسبات 

وخملتلف األعمار.
 وتشير اغلب الدراس��ات انه انتقل 
م��ن محافظ��ة البصرة الت��ي تعد 
املدينة العراقية احلاضنة لذلك الزي 

ومن خاللها انتق��ل الى الكويت 
وبقي��ة دول اخللي��ج وما يؤكد 

ذل��ك ان في البص��رة فقط 
هن��اك ما يق��ارب األربعون 
الهاشمي،  الزي  نوًعا من 
بحسب سعتها ونوعية 
وجمالي��ة  القم��اش 
وط��رق  النق��وش 
الفصال. وفي النجف 
اربعة  تقريًب��ا  يوج��د 
مناذج، وأنواع اخرى في 

احللة.
أغل��ب  تف��ن  وق��د 
الري��ف  مطرب��ات 
كاملطربات  بارتدائ��ه، 
ورمي،  خلي��ل،  وحي��دة 
عبي��د  وس��اجدة 
وارت��داؤه  وغيره��ن، 
يه��ب  قبله��ن  م��ن 
حسب  شخصياتهن 
الهيب��ة  اعتقاده��ن 
احلف��ل  ف��ي  والوق��ار 
الذي يقومن بأحيائه. 
ولي��د  وذك��ر  ه��ذا 
كتاب��ه  ف��ي  اجل��ادر 
االزي��اء ف��ي حضارة 
ل��ك  كذ و ، ق ا لعر ا
صبحي خورشيد في 
كتابه تاريخ الفن في 
العراق القدمي، وضياء 
الع��زاوي عن املالبس 
،وكذل��ك  واحلل��ي 
الباحث  منش��ورات 

محمد حسن س��لمان السعبري 
الش��عبي  الت��راث  مجل��ة  ف��ي 
األخ��رى  البح��وث  والعدي��د م��ن 
،العديد من التفصيالت عن شتى 
األزي��اء وم��ن ضمنها الهاش��مي،  
حيث تبني ان الزي الهاش��مي من 
الش��عبية  الفولكلوري��ة  األزي��اء 
التي ش��اع استعمالها في العراق 
والعديد من الدول العربية وخاصة 
اخلليجي��ة،  إذ تف��ن أمهر الصناع 
في صناعته باستعمال  أدق اآلالت 
واخليوط احلريري��ة اجلذابة واأللوان 
ف��ي  اخلالب��ة 

زخرفته.

 القاهرة - وكاالت:
برغ��م إصابته��ا بالصل��ع خ��الل 
املراهق��ة، حتظ��ى عارض��ة األزياء 
الروس��ية، الش��بيهة بشخصية 
»ريبون��زل« الكرتونية، »أناس��تازيا 
س��يدرفوا« بأط��ول ش��عر عل��ى 

اإلطالق.
وذك��رت صحيف��ة »ديل��ي مي��ل« 
البريطاني��ة، أن س��يدرفوا، ذات ال� 
23 عاًم��ا،  كانت تعان��ي من حالة 
متأخرة من تساقط الشعر، حتولت 
إلى صل��ع مع نهاية عامها ال� 18، 

بس��بب ضغ��وط نفس��ية كانت 
تتعرض لها.

وكش��فت س��يدرفوا أنه��ا جل��أت 
بروس��يا لعالج  لطبي��ب جلدي��ة 
ش��عرها  الس��تعادة  ش��عرها، 
األصهب الطويل م��رة أخرى، بعد 
أن ترك الصلع فروة رأس��ها خالية 

من الشعر تقريًبا.
وأف��ادت س��يدرفوا، عبر حس��ابها 
اخلاص على إنستجرام، أن شعرها 
منى ليصل إلى 160 سم، مما أهلها 
للعمل كوجه إعالني لدى ش��ركة 

» Pantene« ملستحضرات العناية 
بالشعر.

وعق��ب الش��هرة الواس��عة التي 
اكتس��بتها العارض��ة الصهب��اء، 
ق��ررت العم��ل كخبي��رة للعناية 
بالش��عر وتقدمي خبرتها في عالم 
اللوات��ي  الفتي��ات  إل��ى  اجلم��ال 
يعانني من مشكالت الشعر حول 

العالم.
وقدم��ت س��يدرفوا ع��دة نصائ��ح 
للفتيات للعناية بالش��عر، وكانت 

أبرزها:

1 -اترِك ش��عرك ليجف في الهواء 
الطلق، قبل أن تعرضيه للمجفف.
2 -ال تس��تعملي املك��واة لتمليس 

شعرك نهائًيا.
3 -اس��تعينى مبستحضرات غسل 

الشعر الغنية بالكبريتات.
4 -ضعى قناع م��ن الكيراتني على 
ش��عرك عقب غسل ش��عرك كل 

يوم.
الغذائي��ة  املكم��الت  -تناول��ي   5
الغنية بزي��ت األوميغا 3، وفيتامني 

.D

في حوار مع »          « 

يوميات عراقية في الغربة
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

نساء على األرصفة 
بني يوم وي��وم آخر تفاجأن��ا مواقع التواصل 
االجتماع��ي ف��ي صفح��ات » الفي��س بوك 
» بص��ور امرأة تفت��رش األرصف��ة وتلتحف 
الس��ماء هي ومن معه��ا اما أن تك��ون أماً 
هجره��ا أبناؤها او زوجة ج��ار عليها الزمان 
بعد ان فق��دت الزوج واملعي��ل، ليتخذن من 
ه��ذه البقع��ة الصغيرة مالذاً له��ن بعد ان 
فقدن كل شيء وتخلى عنهن االقربون الذين 
جتاهلوا متاما وجودهن وش��طبوا أسماءهن 
م��ن قوائم االحياء لكي ترتاح ضمائرهم، ان 

كانت لهم ضمائر.
ليأت��ي دور امل��ارة الذين تتعاط��ف كاميرات 
هواتفه��م النقال��ة قبل قلوبه��م مع هذه 
النسوة ليبادروا بكش��ف هشاشة اجملتمع 
وضع��ف الرواب��ط االس��رية وصل��ة الرحم 
ب��ني افراده، ليصل االمر ال��ى ان يرمي األبناء 
امهاته��م عل��ى قارع��ة الطري��ق ويتخلى 
األخ وال��زوج ع��ن امرأة ج��ار عليه��ا الزمان 
هي واطفالها، وأصبحوا يس��تجدون لقمة 

العيش.
ومما زاد الط��ني بله ان دور الدول��ة في بغداد 

استنفذت طاقتها االستيعابية 
وبدأت باستقبال املتشردين واملسنني الذين 
يتم نش��ر صورهم عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي بالرغم من عدم وجود متس��ع 
له��م في تل��ك ال��دور االيوائية حل��ني قبول 
احلكوم��ات احمللية في احملافظات اس��تقبال 
الفائ��ض في ال��دور الواقع فيه��ا، والتي لم 
تصل بعد الى نصف الطاقة االس��تيعابية 
لكون مازالت األعراف وصالت الرحم متينة 
مما ال يسمح بان يتخلى االبن عن امه واالهل 
واالقارب عن بناتهن اللواتي غدر بهن الزمان 

قبل ان يغدر بهن ذويهن.
ف��ال نس��تغرب ب��ان تتص��در بغ��داد قائمة 
االجح��اف بحق نس��ائها ومس��نيها الذين 
افترش��وا األرصفة وحتولوا الى مادة دسمة 
لصفحات التواصل االجتماعية تتجدد كل 
ي��وم بقصة ام��رأة مهجورة عل��ى الرصيف 
بفض��ل من تخلوا عنها ف��ي محنتها التي 
فرض��ة عليها اما بس��بب س��نها او عوزها 
لينكش��ف لن��ا ه��وان بعضنا عل��ى بعض 
عندم��ا يكون العجز والفقر ام��ام قوة املال 
لتنخفض كفة العجز وترتفع كفة اجلحود 
والنك��ران املالزم��ة للق��وة وامل��ال لتك��ون 

النتيجة رمي عشرات النساء الى اجملهول .

بغداد ـ فالح الناصر:
ي��وم األول من ش��هر كانون االول 
ع��ام 2015، افتتحت مؤسس��ة 
س��ما بغ��داد اخليري��ة لإلغاث��ة 
البياع،  والتنمي��ة، في منطق��ة 
نالت إجازة االعتم��اد من األمانة 
العامة جمللس رئاسة الوزراء ضمن 
منظمات اجملتمع املدني في 4 آب 
2016، ترأس��ها، أفراح احملمداوي، 
يعمل فيها 52 متطوعاً، بينهم 
من حملة الش��هادات األكادميية 

العليا.
تق��ول رئيس��ة املؤسس��ة، ف��ي 
حديثها ل��� »الصباح اجلديد«: ان 
النشاط اإلنساني ال يقتصر على 
قاطع الكرخ، بلدية الرشيد، الذي 
يضم العدي��د م��ن املناطق ذات 
االغلبية الش��عبية التي تشهد 
خطاً بيانياً في كالبياع والرسالة 
والشرطة  والش��هداء  وس��ويب 
وغيره��ا،  والرضواني��ة  الرابع��ة 
ب��ل تعدى ذلك ليش��مل مناطق 
ف��ي قاطع الرصاف��ة، فضالً على 
محافظ��ات يتم تزوي��د العائالت 
احملتاج��ة فيها بامل��واد العينية او 

التجهيزات املدرسية وغيرها.
املؤسس��ة  ان  الق��ول:  وتابع��ت 
تخت��ص برعاي��ة االيتام واالس��ر 
وذوي  واالرام��ل  املتعفف��ة 
االحتياج��ات اخلاص��ة، حيث يتم 
ويتم  للمناط��ق  املس��ح  اج��راء 
ادراج العائ��الت الت��ي حتتاج إلى 
وزارة  مفاحت��ة  فيت��م  الرعاي��ة، 
االجتماعية،  والش��ؤون  العم��ل 
وس��رعان ما تكس��ب املعامالت 
ترويجه��ا موافق��ة  يت��م  الت��ي 
الوزير محمد ش��ياع الس��وداني، 
باس��م  املتح��دث  ي��ؤدي  حي��ث 

ال��وزارة، عمار منع��م، دوراً كبيراً 
ف��ي تهيئ��ة جمي��ع متطلب��ات 
اس��تحصال روات��ب لالس��ر بعد 
جمع تقدمي االس��تمارات اخلاصة 
بالعائ��الت، حيث مت اس��تحصال 
موافقة الوزارة بص��رف رواتب ل� 
520 اس��رة، مت تس��ليم نحو 300 
منها في املدة االخيرة، إلى جانب 
التنس��يق املباش��ر م��ع مكتب 
حقوق االنس��ان في الوزارة، فتم 
صرف 120 كرسيا متحركا لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وذكرت ان هنالك ورش ودورات تقام 
للنساء واخلريجات العاطالت عن 
العم��ل وااليتام بنح��و متواصل، 
فتم تزويد النساء مبكائن خياطة 
من أجل تيسير أمورهن احلياتية، 
كما تضم املؤسسة ممثليات في 
محافظات ميسان والنجف وبابل 
والبصرة، س��يتم تفعليها أكثر 
في املدة املقبلة كإقامة الندوات 

والورش التوعوية وغيرها.
واضافت احملمداوي:  تنال مؤسسة 
سما بغداد، مس��اندة كبيرة من 
السيد، جاس��م البخاتي، النائب 
الفن��ي األول حملافظ بغداد، حيث 
يك��ون متعاون��اً بنح��و كبير في 
العديد م��ن األم��ور التي تخص 
واالس��ر  االيت��ام  ورعاي��ة  دع��م 

املتعففة.
كما تؤك��د ان نائ��ب رئيس جلنة 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي مجلس 
محافظ��ة بغ��داد، ج��واد كاظم 
الدلفي، يحرص على مرافقة وفد 
املؤسس��ة الجراء زيارات ميدانية 
للمدارس من أج��ل الوقوف على 
متطلباته��ا، حيث هنالك حاالت 
ايجابي��ة يت��م تعزيزه��ا بتك��رمي 

املتفوقني مثالً، او نقاط س��لبية 
يت��م التعام��ل معه��ا كاعف��اء 
مديري امل��دارس م��ن مناصبهم 
ف��ي حال وجود تلك��ؤ في العمل 

اإلداري.
واش��ارت إل��ى ان الدكت��ور حيدر 
مستش��فى  م��ن  العتاب��ي 
الكاظمي��ة، يبادر مش��كوراً إلى 
إجراء عملي��ات مجانية للحاالت 
الت��ي يت��م ارس��الها إلي��ه م��ن 
املؤسس��ة، فيتم اجراء عمليات 
جراحية تكللت بالنجاح لالس��ر 

املتعففة.
وتواص��ل حديثه��ا، قائل��ة: ف��ي 

2022 قيد  س��جالت املؤسس��ة 
لعائ��الت مت اجراء املس��ح عليها 
العامل��ة  امل��الكات  باش��راف 
تطوعياً في املؤسسة، يتم جمع 
تبرعات من امليسورين، فضالً على 
املشاركة الشخصية من رئيسة 
املؤسس��ة، كما يتم تهيئة مواد 

عينية لتوزيعها بني احملتاجني.
وبين��ت ايض��اً: يتم توزيع س��لة 
رمضان وكس��وة العي��د، ولطاملا 
نحن في بداية املوسم الدراسي 
فس��يتم   ،2018/2017 اجلدي��د 
توزيع مالبس دراس��ية لنحو 300 
طالباً وطالبًة، ال سيما من االيتام 

والفق��راء، موضح��ة ان هنال��ك 
جت��ار يتعامل��ون م��ع املؤسس��ة 
ب��روح وطنية خالص��ة يصرفون 
بس��عر  مالب��س  للمؤسس��ة 
مناس��ب جداً، وهذا يس��اعد في 

شمول اعداد أكبر من الطلبة.
وقالت احملمداوي، انها اش��تركت 
في مؤمتر اجلامعة العربية/ االحتاد 
العربي ف��ي العاصم��ة املصرية 
بروتك��ول  عق��د  ومت  القاه��رة، 
تعاون بني العراق ومصر من أجل 
اس��تحصال املوافقات األصولية 
لغ��رض متكني الش��باب العراقي 
م��ن ل��م يكمل��وا حقه��م ف��ي 

التعليم ان يدخلوا دورات التعليم 
السريع التي تستمر ملدة 10 ايام 
يحصل��وا فيه��ا على ش��هادات 
من الص��ف الس��ادس االبتدائي 
واالعدادي��ة  باملتوس��طة  م��رورا 
والبكالوريوس، فتم مفاحتة جلنة 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي مجلس 
محافظة بغداد حيث بذلوا جهدا 
ً كبي��راً في اس��تحصال موافقة 
الش��هادات  مبعادلة  املس��ؤولني 
التي ستمنحها جمهورية مصر 
العربية إلى طلبتنا الذين يبدأون 
املقبل  الش��هر  الدراس��ية ف��ي 
وكدفعة أولى س��يتم ارسال 20 
طال��ب وطالب��ة عل��ى نفقتهم 
اخلاصة مع تخفيض أجور خاصة 
له��م م��ن الش��ركة املتعه��دة 

وكذلك اجلانب املصري.
واوضحت ان ارس��ال 20 شخصاً، 
ه��ي اخلطوة األول��ى على صعيد 
الطلب��ة  التعام��ل ف��ي متك��ني 
من أكمال دراس��تهم، وس��يتم 
ارسال دفعات متتالية في الفترة 

الالحقة.
اف��راح  الس��يدة،  واختتم��ت 
مبناش��دة  حديثه��ا  احملم��داوي، 
رئاس��ة  العام��ة جمللس  االمان��ة 
ال��وزراء ان تعمل على تقدمي منح 
للمؤسس��ات م��ن أج��ل إدام��ة 
عمله��ا، وال ب��أس باحلصول على 
من��ح م��ن املنظم��ات الدولي��ة 
الت��ي تعن��ى بحق��وق االنس��ان، 
حيث هنال��ك دعماً ملؤسس��ات 
ومنظمات غي��ر فعالة، في وقت 
يج��ب ان يت��م توزي��ع الدعم ملن 
يعم��ل وباش��راف مباش��ر م��ن 
رئاس��ة  العام��ة جمللس  االمان��ة 

الوزراء.

مؤسسة سما بغداد الخيرية: نعمل بالتنسيق مع الوزارات لدعم األيتام واألسر المتعففة 

افراح عبد الواحد 

وداد إبراهيم:
لم يكن اليوم الدراسي االول، حالة 
م��ن الفرح بل س��عادة ال اعرف لها 
وصف عب��ر الكلم��ات وان��ا اذهب 
بابنتي ال��ى املدرس��ة االبتدائية او 
كم��ا يطل��ق عليه��ا )التمهيدي(، 
يوم انتظرته بف��ارغ الصبر وخلمس 

سنوات قضيتها في الغربة.
  عل��ق عل��ى الش��ارع امل��ؤدي الى 
س��ير  حرك��ة  ان  دلي��ل  املدرس��ة 
العج��الت ال تزي��د ع��ن 20كم في 
الس��اعة كون اجملمع في��ه مدارس، 
املش��هد ينبئ بأن املدرسة تخضع 
لترتي��ب وتنظي��م من قب��ل مديرة 
تلبس حذاءها الرياضي وتقف على 
باب املدرسة تستقبل االطفال، لم 
يكن ه��ذا غريبا عل��ي ففي وطني 
مدارس كانت تضاهي اهم املدارس 

ف��ي  العالم مدي��رة تقف على باب 
املدرس��ة في اليوم االول للدراس��ة 
اناقتها  بكام��ل  االبتدائي��ة وه��ي 
تس��تقبل الطلب��ة بوجه ش��ديد 
اجلدية يوحي بان العلم حتى اللحد 
وكأنها تقول لنا من جد وجد، نعم 
كن��ت انع��م  بتعليم رص��ني ومن 
معلمات غاية ف��ي االناقة واجلدية 
والشراس��ة  واللطاف��ة  والق��وة 
ف��ي ادخ��ال املعلومات ال��ى اذهان 

الطلبة.
انته��ى النه��ار مس��رعا وتهي��أت 
للذهاب ثانية الى املدرسة وابهرني 
التنظيم والترتي��ب الذي يخرج به 
الطلبة من املدرس��ة دون ان اشهد 
ج��ري او صراخ او عراك بني الطلبة.

تذكرت اننا كنا نخرج من املدرس��ة 
فنطلق العن��ان ألصواتنا بالصراخ 

وامل��رح واجل��ري ب��ل والوق��وف على 
ب��اب املدرس��ة والته��ام حبات من 
حلوي��ات لقم��ة القاضي او ش��راء 
السمسمية او الصميط او بعض 
املعجنات ومن ثم التوقف امام بائع 
االيس ك��رمي والتهامها منه وكأننا 
خرجنا من السجن واعتقد اننا كنا 
نعيش ف��ي حالة اكث��ر صحية مما 
اش��اهده االن ألننا النكتم انفسانا 
بل نص��رخ بأعالها ال��ى البيوت.مر 
امامي شريط الذكريات وانا احمل 
العالم��ة الفس��فورية التي حتمل 
اس��م ابنتي لتأتي بها املعلمة الى 
العجلة وم��ن ثم تدخله��ا وتغلق 
الب��اب دون اي حديث.انطلقت الى 
شوارع هادئة واسعة كبيرة نظيفة 
فانهمرت دمعات م��ن عيوني على 
ش��وارع وطن��ي التي ل��م ينصلح 

حالها حتى االن. 
احببت ان أكلم ابنتي عما حصلت 
علي��ه من تعلي��م فوجدته��ا تقرأ 
لي نش��يدا باللغة االجنبية او لغة 

البلد وعرفت انه النشيد الوطني.
اذن من سيعلمها النشيد الوطني 
وكيف س��تتعلم ح��ب الوطن هل 
سأس��تطيع ان افع��ل ذل��ك كله 
وبنفسي مثلما اتخذت على عاتقي 
تعليمه��ا اللغة العربية في البيت 
ولك��ن املعروف ان ما يأخذه الطفل 
في املدرس��ة االبتدائية هو اساس 
حيات��ه وبن��اء ش��خصيته ووجوده 
ف��ي احلياة.كي��ف س��تتلقى دروس 
اجلغرافية وبالدي عرفت باسم ارض 
الس��واد اي االرض اخلصبة املعطاء 
ووطني يس��عى ليكون على الئحة 
التراث العاملي ثانية بعد االهوار، من 

سيعلمها التاريخ، وتاريخي مجيد 
وعظيم ال يش��ق ل��ه غبار حكايات 
احلضارات وأسماء االبطال وامللكات 
وحكاي��ات عن نس��اء كان��ت متثل 
العش��ق واخلصب واحلياة وقصص 
امل��دن التي عرفت معن��ى الكتابة.

وس��جلت على الكه��وف واجلدران 
بأن��واع اخلطوط  حكايات رس��مت 

تشريعاتها وقوانينها.
حموراب��ي ق��د ال تعرف��ك االجي��ال 
القادمة من املهاجرين والالجئني في 
دول الغرب واميركا. لم أكن يوًما قد 
فهمت السياسة ولم اعرف اسماء 
االحزاب والتكتالت في وطني وحتى 
االن والاعرف معن��ى احملاصصة ألني 
ال اقترب من السياس��ة والدين لكن 
ما هذا الذي يعبأ في داخلي من حب 

الوطن واالرض واللغة والدين. 

أول أيـام الدارسـة 

»الهاشمي» زي شعبي 
عراقي للمناسبات واألعياد

كربالء - وكاالت:
لتحقي��ق أهدافه��ا الرامي��ة 
النس��اء سياسياً،  الى متكني 
وزيادة مهاراتهن في املشاركة 
اجملتمعية والسياسية وعملية 
بناء الس��الم، عقدت منظمة 
بن��ت الرافدين ضم��ن برنامج 
)التمكني السياس��ي للنساء 
واملش��اركة ف��ي االنتخاب��ات 
البرملانية واحمللية(، الذي تنفذه 
بدعم من الصن��دوق الكندي 
للمب��ادرات، دورة تدريبية ملدة 
أربع��ة أي��ام ف��ي محافظ��ة 

كربالء املقدسة.
 )20( ال��دورة  اس��تهدفت 
وناش��طة  مدني��ة  ناش��طة 
مجموع��ة  م��ن  سياس��ية 
األحزاب ف��ي محافظة كربالء 
عض��وات  منه��م  املقدس��ة 
س��ابقات،  محافظة  مجلس 
عل��ى قاع��ة منت��دى الوحدة 
ق��دم  والرياض��ة،  للش��باب 
التدري��ب مجموع��ة مدرب��ني 

مختص��ني ف��ي ه��ذا اجمل��ال، 
طرح��وا مواضي��ع املش��اركة 
السياس��ية وأهميته��ا ف��ي 
الوق��ت الراه��ن انطالق��ا من 
التوجه��ات الدولية والقرارات 
األممي��ة مث��ل ق��رار مجل��س 
ال��ى  الرام��ي   1325 االم��ن 

زيادة  عل��ى  ال��دول  تش��جيع 
في  النساء  نسبة مش��اركة 
العملي��ة السياس��ية وصنع 
الكوتا  ال��ى  الس��الم، إضافة 
وم��ا فيها م��ن متيي��ز إيجابي 
لزيادة هذه املش��اركة، وشرح 
قانون االنتخابات التي اعتمد 

على نظ��ام )س��انتليغو( في 
توزيع املقاعد، كيفية تنظيم 
لكس��ب  املدافع��ة  حم��الت 
التأيي��د والتأثي��ر عل��ى صانع 
القرار إضافة الى شرح مفهوم 
وكيفية  اجملتمعية  املس��اءلة 

إدارة احلمالت االنتخابية.
الع��رداوي  ي��اس  ذك��ر  وق��د 
املش��رف عل��ى البرنام��ج: ان 
هذه الورش��ة هي الثانية من 
نوعها، حيث مت عقد نظيرتها 
قبل ش��هر في محافظة بابل 
حي��ث ان البرنام��ج ينفذ في 
احملافظت��ني، وس��تكون هناك 
ع��دة ة ورش تثقيفية توعوية 
باملشاركة السياسية للنساء 
وأهميتها ف��ي دعم العملية 
الدميقراطي��ة ف��ي احملافظتني 
املتدربات  وتنفذها  تنس��قها 
أنفس��هن، وتستهدف أماكن 
متعددة منها مقرات األحزاب 
السياسية ومنظمات اجملتمع 

املدني ودوائر الدولة.

منظمة بنت الرافدين تطلق برنامج التمكين 
السياسي للنساء في محافظة كربالء

القاهرة - وكاالت:
 ه��ل جرب��ت م��ن قب��ل تدليك 
الوج��ه بالطماطم ل��� 3 ثواني 
لرؤي��ة نتائ��ج مدهش��ة، يوصي 
الكثي��ر م��ن اخصائ��ي العناية 
بالبشرة باس��تعمال الطماطم 
كجزء من روتني العناية بالبشرة 
لكي يساعدك في التخلص من 
حب الش��باب، واحل��د من ظهور 
الندبات ألنها غنية بفيتامني ه�، 
فيتامني ج، فيتام��ني أ، فيتامني 
تس��اعد  الفيتامينات  ه��ذه  ك، 
في تقليص املسام ومد البشرة 
التي حتتاج  الغذائي��ة  بالعناصر 
إليه��ا، إضافة إل��ى أن حموضة 
الطماط��م جتعلها تس��اعد في 
حتقيق توازن الرقم الهيدروجيني 

للجلد. 
وتعتمد العالج��ات املنزلية حلب 
الش��باب عل��ى الطماطم ألنها 
عنصر حمض��ي وإذا كنت ترغب 
في إضاف��ة الطماطم إلى روتني 
العناي��ة بجمال��ك حتق��ق م��ن 

الفوائ��د التالي��ة. بالرغ��م م��ن 
أنه توجد الكثي��ر من العالجات 
املنزلية املتاحة حلب الش��باب إال 
أن��ه يصعب االختيار م��ن بينها 
بأن معضهم مكلف  وخصوصاً 
وغير فعال وأحياناً تتس��بب في 

أثار جانبية غير مرغوب فيها.
 م��ن ناحية أخرى فإن الطماطم 
عالج غي��ر مكلف إضافة إلى أن 
الطماط��م تقدم لك الكثير من 
الفوائد الصحية ميكنك أن تأكل 
الطماطم وتستخدمها مبفردها 
املكون��ات  م��ع  باالش��تراك  او 
األخرى التي تس��اعد ف��ي إزالة 

حب الشباب.
املكون��ات: وضع ثمرة الطماطم 
عل��ى  للحص��ول  اخل��الط  ف��ي 
معج��ون الطماط��م والبدء في 
تدليك الوج��ه باملعجون او حتى 
تدليك الوجه مباشرة باستعمال 
الطماطم وترك��ه ملدة 15 – 20، 
دقيقة قبل ش��طفه باملاء البارد 
ثم مسح الوجه مبطهر لطيف.

استعملي الطماطم 
لتدليك الوجه 

صاحبة أطول شعر في العالم كنت مصابة بـ »الصلع«



مدريد ـ وكاالت:
يس��عى األوروجوايان��ي لوي��س 
سواريز، مهاجم نادي برشلونة 
اإلسباني، لكسر رقمه السلبي 
الي��وم األربع��اء، عندم��ا يح��ل 
فريق��ه ضيًفا على س��بورتنج 
ضم��ن  البرتغال��ي،  لش��بونة 
مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة م��ن 
دور اجملموع��ات ف��ي دوري أبطال 

أوروبا.
 وكش��فت صحيف��ة »مون��دو 
ديبورتيفو« اإلسبانية أن سواريز 
ل��م يتمكن من إح��راز أي هدف 
الكاتالون��ي خارج  الفري��ق  مع 
ملع��ب »كامب نو«، ف��ي دوري 
أبط��ال أوروبا، من��ذ أيول 2015، 
عندم��ا أح��رز هدًفا ف��ي مرمى 

روما.

 وكان األوروج��واياني قد أح��رز 
ه��دف التق��دم لبرش��لون��ة 
ف��ي مب��اراة اجلول��ة األولى من 
دور اجملموع��ات مبوس��م 2014-

2015، قبل أن ينجح أليساندرو 
فلورينزي بتس��ديدة من نصف 
امللعب س��كنت شباك احلارس 
تير ش��تيجن في إدارك التعادل 
في املباراة التي انتهت بنتيجة 

)1-1(.. وأش��ارت الصحيف����ة 
إل��ى أن صاحب ال��� 30 عاًم��ا 
إح��راز 8 أه��داف مع برش��لونة 
ف��ي هذا املوس��م، م��ن بينها 
ه��دف وحيد خارج »كامب نو«، 
املاضي  املوس��م  وفي نس��خة 
سّجل س��واريز 3 أهداف جاءت 
جميعها داخ��ل ملعب الفريق 

الكتالوني.

زيوريخ ـ وكاالت:
الت��ي  سويس��را،  ستس��تضيف 
حظرت س��باقات الس��يارات على 
أراضيه��ا من��ذ 1955، بعد أس��وأ 
حادث في التاريخ في لومان، سباقا 
في بطولة فورموال ئي الكهربائية، 

العام املقبل، في زيوريخ.
ورُفع احلظر عن سباقات السيارات 
ف��ي 2015، لكن فقط للس��يارات 
الت��ي تعم��ل بالكهرب��اء بص��ورة 
كاملة.وق��ال جان تود، رئيس االحتاد 
الدولي للسيارات، إن السباق الذي 
س��يقام في العاش��ر م��ن حزيران 
املقب��ل، ميثل إجنازًا لالحت��اد.. وميلك 
االحت��اد الدولي، ال��ذي يدير بطولة 
فورم��وال 1 أيضا، مقرين في باريس 

وجنيف.
وق��ال اليخان��درو اج��اج، الرئي��س 
التنفي��ذي لبطول��ة فورم��وال ئي، 
في بيان: "لم يكن هذا ممكنا بدون 
أساس��يات فورموال ئي، وهي قيادة 
الثورة الكهربائية والتقدم الدائم.. 
بعد التغييرات األخيرة في القانون، 

أصبح هذا السباق ممكنا، باإلضافة 
إلى املساندة الكبيرة من شريكنا 

السويسري، جوليوس باير".
وجاء احلظر ف��ي 1955 بعد مقتل 
83 متفرج��ا، على األق��ل، وإصابة 
أكثر من مئة في س��باق لومان 24 
س��اعة، في فرنسا، عندما خرجت 
يقوده��ا  س��يارة مرس��يدس كان 

الفرنس��ي بيير ليفيج عن املسار، 
اجلماهير.وأُقيم  وس��ط  وانطلقت 
آخ��ر س��باق ف��ي سويس��را على 
حلبة برميجارت��ن، بالقرب من بيرن، 
1954.وأقيمت جائزة سويسرا  في 
الكب��رى ف��ي فورم��وال 1 ف��ي عام 
1982، عل��ى حلب��ة ديجون-برينوا 

في فرنسا.

روما ـ وكاالت:
أعلن��ت احملكم��ة الرياضية في 
إيطالي��ا توقي��ف رئي��س ن��ادي 
يوفنتوس أندريا أنييلي لس��نة 
واح��دة وذل��ك نتيج��ة بيع غير 
ش��رعي للتذاكر.وه��ذا الق��رار 
يعن��ي أن أنييلي لن يس��تطيع 
متثي��ل يوف��ي ال ف��ي إيطالي��ا 

والخارجها.
وج��اءت ه��ذه العقوب��ة ضمن 
قضي��ة مرتبط��ة ببي��ع النادي 
مباري��ات جملموعات من  تذاك��ر 
صحيفة  ال�«اولتراس«.وكان��ت 
كورييري ديللو سبورت قبل نحو 
10 أي��ام قد ذكرت أن املس��ؤول 
عن الهيئة التأديبية في االحتاد 
اإليطالي جوزيب��ي بيكورارو قد 
طلب ثالثني ش��هراً من االيقاف 
وغرام��ة قدره��ا 50 أل��ف يورو 
بحق أنييلي في هذا امللف، كما 
أنه طال��ب أن متتد العقوبة إلى 
املس��توى األوروبي، في حني أنه 
مت انتخاب أنييلي أخيراً رئيس��اً 

لرابطة األندية األوروبية.
كذل��ك، طال��ب النائ��ب العام 
حام��ل  يوفنت��وس،  مبعاقب��ة 
لقب ال��دوري اإليطالي بخوض 
مبارات��ني دون جمهور باإلضافة 
إل��ى غرام��ة قدره��ا 300 ألف 

يورو.
ويأت��ي هذا االجراء أمام القضاء 

الرياض��ي بعد حتقيق فتح على 
خلفي��ة بي��ع يوفنت��وس تذاكر 
ال�«اولت��راس«  م��ن  جملموع��ات 
ينتمون  بينهم أش��خاص  ومن 
إلى »ندرانغيت��ا« وهي منظمة 
اجرامي��ة إيطالي��ة تترك��ز في 
كاالبريا. وقد مت بيع التذاكر من 

جديد مع أرباح كبيرة.
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لندن ـ وكاالت:

حطم غاريث باري العب وسط وبت 
بروميت��ش ألبي��ون اول أمس رقم 
الويلزي راين غيغز جنم مانشستر 
يونايتد الس��ابق في عدد املباريات 
املمتاز  ال��دوري اإلجنلي��زي  ضم��ن 

لكرة القدم.
وبدأ باري مباراة وس��ت بروميتش 
أرس��نال  مضيف��ه  م��ع  ألبي��ون 
املرحل��ة  خت��ام  ف��ي  أساس��ياً 
السادسة من الدوري املمتاز، وهي 

مباراته ال�633 في الدوري املمتاز.
وكان ب��اري )36 عام��اً( ع��ادل رقم 
غيغ��ز في املباراة التي تعادل فيها 
فريق��ه م��ع وس��ت ه��ام يونايتد 
األس��بوع املاضي.. يذك��ر أن غيغز 
خ��اض 40 مب��اراة ف��ي البطول��ة 
اإلجنليزي��ة )الدرج��ة األول��ى( قبل 
اط��الق تس��مية ال��دوري املمت��از 
عليها عام 1992، م��ا يرفع العدد 

االجمالي ملبارياته إلى 672.
ب��دأ ب��اري مس��يرته ف��ي صفوف 
أس��تون فيال في السابعة عشرة 
حينه��ا  وش��ارك  العم��ر،  م��ن 
احتياطي��اً ض��د ش��يفيلد ونزداي 

)3-1( في 2 أيار 1998.
وف��ي ح��ني أن الفرنس��ي أرس��ني 
س��عى  أرس��نال  م��درب  فينغ��ر 
مرتني إل��ى التعاقد معه، فان باري 
انتقل إلى مانشستر سيتي وتوج 
مع��ه بلقب ال��دوري املمت��از عام 
2012، ولع��ب أيض��اً م��ع إيفرتون 
قب��ل االلتحاق بوس��ت بروميتش 
ألبي��ون في صفقة انتقال حر هذا 

الصيف.
ويخ��وض ب��اري موس��مه احل��ادي 
محت��رف،  كالع��ب  والعش��رين 

وخاض أيضاً 53 مباراة مع منتخب 
إنكلت��را، وأكد هذا األس��بوع أنه 
ميكنه مواصلة الالعب حتى س��ن 

األربعني.
م��ن جانب اخ��ر، أصب��ح املهاجم 
س��يرجيو  املتأل��ق  األرجنتين��ي 
اغويرو هداف مانشس��تر س��يتي 
اإلنكليزي، على بعد هدفني فقط 
ليعتل��ي صدارة ترتي��ب الهدافني 

التاريخي��ني بالن��ادي ف��ي كاف��ة 
املس��ابقات على حساب املهاجم 
اإلجنلي��زي الراحل إريك بروك، الذي 
ارت��دى قمي��ص »الس��يتي« ف��ي 
الفت��رة من ع��ام 1928 وحتى عام 

.1940
ف��ي  بص��م  ق��د  اغوي��رو  وكان 
املوس��م  منافس��ات  مس��تهل 
اجل��اري )2017-2018( على عروض 

م��ردوده  ترجمه��ا  قوي��ة  فني��ة 
التهديفي اإليجابي بعدما سجل 
7 أه��داف حتى اآلن ف��ي مختلف 
االستحقاقات، س��اهمت أوالً في 
اعتالئه ص��دارة ترتي��ب الهدافني 
التاريخي��ني غي��ر األوروبي��ني ف��ي 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، و ثانياً في 
اقترابه من لقب الهداف التاريخي 

بنادي مانشستر سيتي.

وبحسب تقرير لصحيفة »الدايلي 
مي��ل« البريطاني��ة، ف��إن اغوي��رو 
يحتاج الى تسجيل هدفني ليعتلي 
صدارة الترتيب بعدما سجل 176 
هدفاً خ��الل 260 مباراة رس��مية 
منذ انضمامه للفري��ق قادماً من 
نادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 
2011 ، بينما توقف رصيد الراحل 
إريك بروك عند رصي��د 177 هدفاً 

خالل 494 مباراة.
وسجل املهاجم األرجنتيني أغويرو 
أهدافه مع »الس��يتي« في خمس 
مس��ابقات محلية وقارية ، حيث 
احرز 128 هدف��اً في الدوري املمتاز 
، وت��وج بجائ��زة »احل��ذاء الذهبي« 
في البطول��ة لع��ام 2015، بينما 
س��جل 14 هدفاً ف��ي كأس االحتاد 
اإلنكلي��زي، و أربع��ة أه��داف في 
كأس الرابط��ة األندية اإلجنليزية ، 
فيما فش��ل في إحراز أي هدف في 
مسابقة كأس الدرع اخليرية رغم 
ان��ه خاضها مرة واح��دة، أما على 
الصعيد القاري فقد سجل أغويرو 
26 هدف��اً في بطول��ة دوري أبطال 
أوروب��ا، وأربعة أه��داف في بطولة 

الدوري األوروبي ) يوروبا ليغ( .
كما س��جل اغويرو 97 هدفاً على 
ملعب »االحتاد« معقل مانشستر 
س��يتي، مقاب��ل إح��رازه 77 هدفاً 
خ��ارج قواع��ده وهدفاً واح��داً في 
مالع��ب محاي��دة ، حي��ث تعتب��ر 
قدم��ه اليمن��ى س��الحه الفعال 
بعدما سجل 129 هدفاً بفضلها، 
مقابل 32 هدفاً بيسراه و14 هدفاً 

برأسه.
ويجي��د اغويرو هز الش��باك كلما 
اقت��رب من مرم��ى املنافس، لذلك 
جند أن غالبية أهدافه سجلها من 
داخ��ل منطقة اجلزاء، والتي بلغت 
159 هدفاً مقاب��ل 16 هدفاً فقط 

من خارجها.
وس��اهم اغوي��رو بفض��ل أهدافه 
في قيادة »الس��يتي« إلحراز لقب 
ال��دوري املمت��از مرت��ني األولى في 
موس��مه األول مع الفريق مبوسم 
)2011-2012( عندما وقع على 23 
هدفاً و الثانية في موسم )2013-

2014( عندما سجل 17 هدفاً.

اغويرو على بعد هدفين من لقب ممّيز مع المان سيتي

باري يحطم رقم غيغز ويدخل تأريخ البريمييرليج

باري

سباق فورمال

سواريز

رئيس نادي يوفنتوس

دمشق ـ وكاالت:
ستفقد س��وريا قلب دفاعها أحمد الصالح أمام 
أستراليا في امللحق اآلس��يوي املؤهل إلى امللحق 
العاملي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وذلك 

بسبب اإلصابة.
وكتب الصالح على صفحته في فيس��بوك بأنه 
س��يغيب ل�21 يوماً بعد تش��خيص متزق عضلته 
اخللفي��ة وصل إلى 2 س��م، وبالتالي لن يكون مع 
رفاقه في منتخب نسور قاسيون بلقاء الذهاب 5 

تشرين األول واإلياب 10 ضد الكنغارو.
وكان قل��ب دف��اع هين��ان جيان��ي الصيني طلب 
التبدي��ل أول م��ن أم��س ف��ي مب��اراة فريقه ضد 
شاندونغ ليونينغ التي فاز فيها 2-1، وذلك لشعوره 

بآالم مع مرور 30 دقيقة على بداية املباراة.

روما ـ وكاالت:
أعل��ن نادي مي��الن اإليطال��ي، أول أمس، رس��ميا 
عن جتديد عقد العب وس��طه اإلس��باني الدولي 

خيسوس فيرنانديز سوسو حتى 2022.
وذكر ميالن عبر موقعه الرس��مي »ميالن يسعده 
اإلعالن عن جتديد عقد سوس��و حت��ى 30 حزيران 
2022«.وأضاف »لق��د انتظرنا هذا اليوم منذ فترة 
طويل��ة، وكلن��ا نش��عر بالرضا به��ذه احملصلة، مت 
توقيع العقد اآلن بش��كل رس��مي«.وأوضح »هذا 
نب��أ رائع لكل جماهير الن��ادي، لقد كان واحدا من 

أفضل الالعبني في املوسم املاضي«.

»سوريا« يفقد قلبه 
النابض أحمد الصالح

ميالن يربط سوسو 
حتى 2022

العواصم ـ وكاالت:

ستانيس��الس  السويس��ري  خس��ر 
فافرين��كا ال��ذي وض��ع حداً ملوس��مه 
بس��بب اإلصابة، مركزاً واحداً لصالح 
البلغاري غريغ��ور دمييتروف وتراجع إلى 
املرتبة التاس��عة ف��ي تصنيف رابطة 
محترف��ي ك��رة املض��رب الص��ادر أول 

أمس.
ستانيس��الس  السويس��ري  خس��ر 
فافرين��كا ال��ذي وض��ع حداً ملوس��مه 
بس��بب اإلصابة، مركزاً واحداً لصالح 
البلغاري غريغ��ور دمييتروف وتراجع إلى 
املرتبة التاس��عة ف��ي تصنيف رابطة 

محترفي كرة املضرب الصادر االثنني.
وهو التغيير الوحيد الذي طرأ على نادي 
العش��رة األوائل خالل أس��بوع بسبب 
مش��اركة الكبار في مس��ابقة كاس 
اليف��ر االس��تعراضية املس��توحاة من 
كأس رايدر في الغولف والتي اختتمت 
األحد في براغ بفوز منتخب أوروبا على 

منتخب باقي العالم 9-15.
ويتص��در الترتي��ب اإلس��باني رافاي��ل 
ن��ادال أمام السويس��ري روجي��ه فيدرر 

والبريطاني آندي موراي.
إلى ذلك، لم يطرأ أي تغيير على املراكز 
العش��رة األولى في التصنيف العاملي 
لالعبات كرة املض��رب احملترفات ، حيث 
بقيت اإلسبانية غاربيني موغوروزا في 
املرك��ز األول أم��ام الرومانية س��يمونا 

هاليب.
وبعي��دا ع��ن ن��ادي العش��ر األولي��ات، 
كيرب��ر،  اجنيلي��ك  األملاني��ة  صع��دت 
املصنفة أولى س��ابقاً، من املركز الرابع 
عش��ر إلى الثاني عشر، متقدمة على 
البولندية أنييس��كا رادفانس��كا التي 

خسرت مركزين.
يلينا أوس��تابنكو،  وبقي��ت األوكرانية 
بطل��ة روالن غ��اروس لهذا الع��ام، في 
املركز العاشر رغم تتويجها بلقب دورة 
سيول على حس��اب البرازيلية بياتريز 
ح��داد مايا، كم��ا هي احلال بالنس��بة 
للدمناركي��ة كارول��ني فوزنياك��ي التي 

بقيت سادسة برغم احتفاظها بلقب 
دورة طوكي��و وتخلصه��ا م��ن عق��دة 
املباريات النهائية هذا املوسم )خسرت 

ست نهائيات(.
ودخ��ل في��درر ون��ادال التاريخ مس��اء 
الس��بت بع��د أن لعبا جنب��اً إلى جنباً 
في منافسات الزوجي للمرة األولى في 
الفريق األوروبي  مس��يرتيهما ليمنحا 
التف��وق 9-3 عل��ى نظي��ره العاملي في 
نهاية الي��وم الثاني م��ن بطولة كأس 

الفر.
وف��از الثنائي األس��طوري على الثنائي 
األميرك��ي س��ام كويري وجاك س��وك 
الفري��ق  ليقرب��ا  و5-10   ، و6-1   ،4-6
األوروب��ي من الف��وز بالنس��خة األولى 
للبطولة املقامة ف��ي براغ.. وقال نادال 
املصنف األول على العالم »إنها مباراة 
ال تنس��ى بالنس��بة لنا بع��د التاريخ 
الذي تركن��اه خلفنا كغرميني، حصولي 
على فرصة اللعب بجانب فيدرر مبثابة 
امتياز هائل، ش��يئاً أردت حتقيقه يوماً 
ما وق��د حققت��ه ».. م��ن جانب��ه قال 

في��درر »بالنس��بة لي على املس��توى 
الش��خصي هي حلظة رائعة، بعد هذه 
املب��اراة س��نعود كغرميني، لق��د كانت 

حلظة استثنائية«.
وجنح األسترالي نيك كيريوس في الفوز 
على التشيكي اخملضرم توماس برديتش 
4-6، و7-6، )4-7(.. وتقدم الفريق األوروبي 
3-1 أمس األول اجلمعة ومع احتس��اب 
الفوز بنقطتني فق��د يصل الفريق إلى 
حاجز ال���13 نقطة املطل��وب من أجل 
حصد الكأس.. وتتش��ابه بطولة كأس 
الفر م��ن بطولة كأس راي��در للجولف 

وتقام على مدار ثالثة أيام.
وف��از فيدرر بس��هولة عل��ى األمريكي 
سام كويري 6-4، و6-2، كما تغلب نادال 
املناف��س التاريخ��ي لفي��درر، لكنهما 
يلعبان هذا األس��بوع ف��ي فريق واحد، 
بصعوبة عل��ى األميركي جاك س��وك 
6-3، و3-6 و11-9، وتش��هد البطول��ة، 
الت��ي حتم��ل اس��م أس��طورة التن��س 
الالع��ب األس��ترالي الس��ابق رود الفر، 

إقامة 12 مباراة خالل ثالثة أيام.

نادال في القمة وفافرينكا يتراجع إلى المركز التاسع بتصنيف المحترفين
موغوروزا تواصل هيمنتها على كرسي السيدات تقرير

نادال

7:00 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

اغدام ـ روما

أتليتكو مدريد ـ تشيلسي

موسكو ـ مان يونايتد

لشبونة ـ برشلونة

سان جيرمان ـ ميونيخ

يوفنتوس ـ أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

سباقات السيارات تعود 
إلى سويسرا بعد 63 عامًا

سواريز يسعى لكسر رقمه السلبي أمام سبورتنج لشبونة

المحكمة الرياضية في إيطاليا
 توقف رئيس يوفنتوس سنة



بغداد ـ الصباح الجديد:
تسلم املدرب الش��اب أكرم صبيح 
مهمة تدريب حراس مرمى فريق نادي 
نفط اجلنوب بكرة القدم استعداداً 
2018/2017 لينضم  للدوري املقبل 
إل��ى اجله��از التدريب��ي املؤلف من 
املدرب عادل ناصر ومس��اعديه عالء 
نيروز وعمار حس��ن ومدرب اللياقة 

البدنية حسن درويش.
وتاب��ع ان امكانات��ه وخبراته تؤهله 
للعم��ل ف��ي تدريب الكب��ار ضمن 
دوري األض��واء بعد مس��يرته التي 
جمع فيه��ا خبرات كبي��رة وتتلمذ 
حت��ت اش��راف العديد م��ن املدربن 
واالحتكاك إلى جانب حراس املرمى 

املتميزين.
وق��ال صبيح، انه س��عيد باملهمة 
اجلدي��دة التي تس��لمها التي تعد 
االولى ل��ه في تدريب ف��رق الدوري 
املمتاز بع��د جتربت��ه القصيرة مع 
ن��ادي النج��دة ف��ي دوري الدرج��ة 
األول��ى وبدايته ف��ي اكادميية نادي 
الش��رطة لتدري��ب ح��راس املرمى 
الت��ي يش��رف عليه��ا  الواعدي��ن 

الكابنت إبراهيم س��الم.. كما بن 
انه حاز على ش��هادة C التدريبية 
اآلس��يوية، ومقبل على االشتراك 
ف��ي دورة B، فيم��ا س��يعمل على 
دخول دورة حل��راس املرمى في قطر 
متخصص��ة بتدريب حراس املرمى 

لتعزيز كفاءته.
واوض��ح ان فريق��ه يض��م حارس 
املرمى الدولي السابق عدي طالب، 
والش��اب مهند جبار، فيما سيتم 

توقي��ع ح��ارس املرمى الق��ادم من 
املين��اء ك��رار إبراهي��م لي��ذود عن 
شباك فرس��ان اجلنوب في املوسم 
اجلدي��د.. وتاب��ع ان فريقه س��يبدأ 
التحضيرات للموس��م اجلديد في 
االٍس��بوع املقبل، من أج��ل تهيئة 
الفريق ليكون مثالياً قبل املوسم 
اجلديد عل��ى وفق برنام��ج تدريبي 
وضع��ه امل��الك التدريب��ي بقي��ادة 

الكابنت عادل ناصر.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
بحض��ور وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عبد احلسن عبطان، أختتمت دائرة 
التربي��ة البدني��ة - قس��م الرياضة 
النسوية في وزارة الشباب والرياضة، 
االحد، بطولة ال��وزارة بكرة الطائرة 
النس��وية الت��ي جرت منافس��اتها 
على قاعة املرأة العراقية مبش��اركة 
خمسة فرق وأستمرت ملدة خمسة 
اي��ام.. وقل��د عبط��ان الفائزي��ن في 
التف��وق  باوس��مة  االول��ى  املراك��ز 

والكؤوس.
واحرز فريق تربية الكرخ االولى املركز 
االول وحل ثانيا نادي شهربان والثالث 
الشباب، وذلك عقب انتهاء مباريات 
الي��وم االخير، وش��هدت ف��وز تربية 
الك��رخ االولى على مديرية ش��باب 
ورياض��ة الص��در بش��وطن مقابل 
ال ش��يء بقيادة احلك��م مصطفى 
خال��د، اما املب��اراة الثانية فجمعت 
فريق نادي الش��باب ونادي ش��هربان 
بقيادة احلكم الدولي جاسم صافي 

وانته��ت لصالح فوز نادي ش��هربان 
بشوطين مقابل الشيء.

وقال مدرب فريق تربية الكرخ االولى 
داود سلمان أن البطولة كانت مميزة 
ج��دا من الناحي��ة التنظيمية على 
الرغ��م م��ن قل��ة الفرق املش��اركة 
ف��ي البطولة لكنها تس��تحق كل 
التقدير النها اعطت حافزا للرياضة 
النسوية داعيا الى تكرار مثل هكذا 
بطوالت م��ن اجل اع��داد منتخبات 

وطنية نسوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يطمح املوهوبان حس��ن وعلي فؤاد 
س��الم، باللعب لفريق ن��ادي الزوراء 
ف��ي املس��تقبل، وذلك لعش��قهما 
الكبير للفري��ق اجلماهيري، ينتظم 
املوهوبان الش��قيقان ف��ي تدريبات 
أكادميي��ة الالعب علي عباس لرعاية 
املوهب��ة الرياضية بك��رة القدم في 

مدينة الصدر.
يلق��ى الش��قيقان، حس��ن وعلي، 
دعم��اً متواصال م��ن والدهما العب 
الف��رق العس��كرية الس��ابق ف��ؤاد 
س��الم، حيث يح��رص عل��ى تأمن 
رحلتهما في  اس��تمرار  متطلب��ات 
كرة القدم، مما يسهم في مضاعفة 
جهودهما للمض��ي بطريق التفوق 

وتوجيه��ات  بالتدريب��ات  وااللت��زام 
املدربن من أجل الوصول إلى حتقيق 

النجاحات.
حس��ن مواليد 2009، وعلي مواليد 

2012، تأثرا بنجمي املنتخب الوطني 
ون��ادي ال��زوراء، عالء مه��اوي احملترف 
في فريق الباطن الس��عودي، وزميله 

حسن علي العب الوسط الفعال.
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13 وسامًا ملونًا للعراق 
في نهائي ألعاب آسيا

نفط الوسط يبدأ 
تحضيراته للموسم الجديد

»بغداد« ينّظم منافسات 
لتنس الفئات العمرية

عشق اباد ـ رحيم الدراجي*
ت��وج العب منتخبن��ا الوطن��ي للكيك بوكس��نغ، 
لطي��ف ريكان، بالوس��ام الذهبي بع��د ان متكن من 
الفوز عل��ى نظيره االيراني كرمي حوس��يني بنتيجة 
2-1 ضمن منافسات 75 كغم ليصبح رصيد العراق 
13 وساما بواقع اربعة اوسمة ذهبية، وثالثة فضية 
وس��تة برونزي��ة في خت��ام منافس��ات دورة االلعاب 

االسيوية للصاالت في عشق اباد .
البط��ل ريكان لطيف ، اعرب عن س��عادته بتحقيق 
الوس��ام الذهبي في هذا احملفل االسيوي ملا فيه من 
العبن على مس��تويات عاملية، مقدما هذا الوسام 
ال��ى الش��عب العراقي وقواتن��ا البطلة وحش��دنا 

املقدس وللجماهير الرياضية .
وه��ذا واحت��ل الع��راق الترتيب ال���2 عربي��ا وال� 15 
قاريا م��ن اصل 62 بلدا مش��اركا ف��ي دورة االلعاب 
االس��يوية للصاالت بنس��ختها اخلامسة بعاصمة 
تركمانس��تان عشق اباد والتي سيسدل الستار عن 
منافساتها مساء امس الثالثاء املوافق 26 من شهر 

ايلول اجلاري.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��دد اجله��از الفن��ي لفريق نف��ط الوس��ط، اليوم 
األربعاء ، موعًدا إلقامة املران األول، حتضيرًا للموسم 

املقبل.
 وق��ال م��درب الفريق، ع��ادل نعمة، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة »نفط الوس��ط بحاجة إل��ى وقت كافي 
للقي��ام بعملية اإلع��داد، ألن أغل��ب عناصر الفريق 
جدي��دة«..  وتابع: »هذا يحتم علين��ا إجراء تدريبات 
مكثفة، على وقت أطول، خللق حالة من االنس��جام 
بن الالعبن، وكذلك لهضم الفكر التكتيكي الذي 

سننتهجه في املوسم املقبل«.
 وأوضح املدرب أن الفريق سيقيم معسكرًا تدريبًيا، 
ملدة أس��بوعن، ف��ي العاصم��ة املصري��ة، القاهرة، 

يتضمن لعب ثالث أو أربع مباريات جتريبية.

بغداد ـ عبد الكريم ناصر*
اختتمت، وعلى مالعب التنس في مجمع الش��عب، 
بطولة بغ��داد للفئات العمرية وس��ط ج��و عائلي 
رائ��ع، وبحضور متميز، إذ تفاع��ل اجلميع مع احداث 
املباري��ات اخلتامية، حيث فازت آمن��ة واثق من القوة 
اجلوي��ة بنتيج��ة  4/1 4/0 عل��ى مي احم��د  من نادي 
الصيد، ورسل ناظم حصلت على املركز الثالث بعد 
فوزه��ا على العبة العلوية كوثر علي  4/0 4/1 , وفي 
فئة املتقدم��ات حصلت على املركز االول رمي محمد 
من نادي الصيد  على ش��هد حسن من نادي االمانة 
4/1 4/2، وفي فئة 10 سنوات حقق أحمد محمد من 
اجليش املركز االول بع��د فوزه بنتيجة 4/0 4/0  على 
كرم علي من نادي العلوية، ومهدي صالح من اجليش 
حق��ق الفوز بنتيج��ة 4/2 4/0 على محمد عامر من 

نادي اجلوية.
وفي فئة 12 س��نة ف��از محمد هاش��م من اجليش 
بنتيجة 4/0 4/0 على عبداهلل علي من نادي الصيد، 
وأمجد عالء من نادي الصيد حقق الفوز على محمد 
مهدي من االمان��ة، محققا املرك��ز الثالث بنتيجة 
5/3 4/0، وف��ي فئة 14س��نة حقق علي هاش��م من 
اجلي��ش املركز االول بعد تغلبه بنتيجة 4/0 4/0 على 
أمجد س��مير من ن��ادي الصيد، ومحم��د فواح من 
االرمن اس��تطاع ان يخطف املركز الثالث بعد الفوز 

بنتيجة 4/0 4/0 على زيد سعد 4/0 4/2.
 وفي  فئة 16س��نة دمر محم��د صاحب من األمانة 
دفاع��ات االرمن��ي بنتيج��ة  4/0 4/1 ، بع��د ان حقق 
الفوز على يون��س فواح من االرمن��ي، وعبدالرحمن 
علي م��ن الصيد فاز بنتيجة 0 /4 4/1 على غس��ان 
ف��راس من الصيد، وفي فئة 10 س��نوات/ بنات فازت 
العبة االرمني ش��وغير رافي توماسيان باللقاء الذي 
جمعه��ا بالالعبة تس��نيم ع��الء من ن��ادي الصيد 
لتحق��ق املركز االول، في حن حصل��ت جوان ناظم 

من نادي اجلوية على املركز الثالث.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ فالح الناصر:

فاز فريق الق��وة اجلوية ببطاقة 
اللع��ب ف��ي املب��اراة النهائي��ة 
لبطولة كأس االحتاد اآلس��يوي 
بع��د ف��وزه الثم��ن ال��ذي جاء 
برأس��ية الالعب أمج��د راضي 
في الدقيقة +90 3 عندما تلقى 
كرة ذكية من زميله همام طارق 
أرتقى لها امجد واسكنها مين 
احلارس طه موسى، وذلك ضمن 
إياب نهائي منطقة غربي آسيا 
لبطولة كأس االحتاد اآلس��يوي 
بك��رة القدم ف��ي املب��اراة التي 
اقيمت مس��اء أمس في ملعب 
س��عود بن عبد الرحم��ن بنادي 
الوكرة القطري بقيادة الطاقم 
املؤلف  األس��ترالي  التحكيمي 
للوس��ط،  بي��ث  كري��س  م��ن 
ومس��اعديه م��ات ب��رمي وك��ول 
الراب��ع  واحلك��م  س��راانكولو، 

رويتس وهو من سريالنكا.
انته��ى  املب��اراة  ش��وط  وكان 
ان  برغ��م  الس��لبي،  بالتع��ادل 
فريق الوحدة اض��اع ركلة جزاء 
ف��ي الدقيق��ة 8 ابعده��ا فهد 
طال��ب عندما جنح في التصدي 
لكرة محمد غباش، فيما اشهر 
احلك��م األس��ترالي، بطاقت��ن 
صفراوي��ن األول��ى لفه��د كرمي 

والثانية للسوري أنس بوطا. 
ه��ذا ولعب اجلوي��ة حامل لقب 
بتشكيل  الس��ابقة،  النسخة 
تأل��ف من فهد طالب حلراس��ة 

املرمى وس��امال س��عيد وعلي 
انت��ج  والكروات��ي  بهج��ت 
سباس��تيان وس��امح س��عيد 
زاهر  وهمام ط��ارق والس��وريان 
ميدان��ي وخال��د املبيض«عل��ي 

كرمي«أمج��د  وفه��د  يوس��ف« 
راضي« وعماد محسن وحمادي 

أحمد«سيف سلمان«.
ويلتقي الفائز م��ن لقاء اجلوية 
م��ن  املتأه��ل  م��ع  والوح��دة، 

نهائ��ي باق��ي املناط��ق وهم��ا 
دوش��بنه  اس��تقالل  فريق��ي 
وبنغال��ور  الطاجيكس��تاني 
الهندي اللذين سيلتقيان ذهاباً 
وإيابا الي��وم األربع��اء 27 أيلول 

اجلاري و18 تش��رين األول املقبل، 
ف��ي طش��قند ونيودلهي على 
التوال��ي، في حن جت��رى املباراة 
النهائي لنس��خة العام احلالي 
الثان��ي  تش��رين   4 ي��وم   2017

املقبل.
يش��ار إلى ان فريق القوة اجلوية 
ت��وج ب��كأس االحت��اد اآلس��يوي 
للع��ام املاضي 2016، بعد الفوز 
في املب��اراة النهائية على فريق 
بنغالور الهندي التي اقيمت في 
استاد سحيم بن حمد في نادي 
قطر، به��دف م��ن دون رد حمل 
امض��اء الالعب حم��ادي أحمد، 
حيث توج حمادي بكأس هداف 

البطولة بتسجيله 16 هدفاً.
وانطلقت منافسات كأس  هذا 
االحت��اد اآلس��يوي بك��رة القدم 
للم��رة األولى، ع��ام 2004 وتوج 
فري��ق اجلي��ش الس��وري بلقب 
ف��از  فيم��ا  األول��ى،  النس��خة 
الفيصل��ي األردن��ي بنس��ختي 
عل��ى  و2006   2005 العام��ن 
األردن  ش��باب  وت��وج  التوال��ي، 
ب��كأس ع��ام 2007، وف��از احملرق 
البحرين��ي بلق��ب ع��ام 2008، 
فيم��ا ن��ال الكوي��ت الكويت��ي 
وت��وج   ،2009 للع��ام  ال��كأس 
ع��ام  بلق��ب  الس��وري  االحت��اد 
2010، وف��ي الع��ام 2011 ح��از 
فريق ناس��اف كارشي األوزبكي 
على اللق��ب، فيما تف��وق نادي 
الكويت��ي الكويتي عامي 2012 
و2013 على التوالي، وحل فريق 
القادس��ية الكويتي ايضا بطالً 
وف��ي   ،2014 الع��ام  لنس��خة 
الع��ام 2015 فاز فري��ق جوهور 
باللقب، وحصل  التعظي��م  دار 
القوة اجلوية على نسخة العام 

املاضي 2016.

حامل اللقب يعبر حاجز الوحدة السوري بهدف قاتل 

أمجد راضي يقود الجوية لبلوغ نهائي كأس االتحاد اآلسيوي 
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جانب من املباراة

أكرم صبيح

بغداد ـ الصباح الجديد:

تغ��ادر الي��وم بعث��ة وفدن��ا بس��الح 
س��يف املبارزة لفئة الشباب حتت 20 
س��نة إلى البحرين للمش��اركة في 
منافس��ات كأس العالم التي تنطلق 
هن��اك ي��وم 3 تش��رين األول املقب��ل، 
في حن يسبقها معس��كراً تدريبياً 
للمنتخ��ب باملنام��ة من اج��ل تعزيز 
درجة اجلاهزية التامة قبل الدخول في 
البطولة باشراف املدرب سعد صالح 
وانتظام 4 مبارزين هم )حس��ن سعد 
وزي��د خلف ومنتظ��ر جميل ومنتظر 
حلي��م(، فيما ي��رأس الوف��د الدكتور 

عبد الهادي حميد.
اعل��ن ذلك رئيس احتاد املبارزة املركزي، 
زياد حسن، موضحاً ان وفدنا كان مقرراً 
ان يقيم معسكره التدريبي منذ مدة 
أطول، بيد ان عدم استحصال تأشيرة 

أحد الالعبن أس��هم في تأخر رحلة 
الفريق.

وبن ان احتاد اللعبة يقدم الشكر إلى 
الكبيرة  ملواقفه��ا  األوملبية  اللجن��ة 
اس��وة  املب��ارزة  الحت��اد  ومس��اندتها 
باحتاداتها الفعالة االخرى، مشيراً إلى 
طموحات احت��اده لتعزيز اإلجناز األخير 
الذي حتقق في كأس العالم بالسيف 
العرب��ي في إيران عندما ت��وج العراق 
باملرك��ز الثال��ث مكرر متفوق��اً على 

منتخبات كبرى من شتى القارات.
واكد حسن، ان وفد البراعم واألشبال 
إداري  ب��ن  30 ش��خصاً  ال��ذ يض��م 
ومدرب والعب، ف��ي طريقه باليومن 
املقبل��ن إل��ى تركي��ا للدخ��ول ف��ي 
معس��كر تدريب��ي ومنافس��ات جترى 
ف��ي أس��طنبول بالتع��اون م��ع نادي 
أوسكادار التركي، حيث يضم النادي 
مدرس��ة متخصص��ة ف��ي تعلي��م 
املوهوبن رياضة املب��ارزة من عمر 12 

إلى 18 س��نة، واش��ار إل��ى ان الوفد 
ف��ي املعس��كر التدريبي سيش��هد 
مش��اركة إداري��ن م��ن ف��روع االحتاد 
طواق��م  عل��ى  فض��الً  باحملافظ��ات، 

تدريبية جتمع اخلبرة والشباب.
وتابع ان وفد البراعم واألش��بال سبق 
ف��ي  التدريب��ي  اق��ام معس��كره  ان 
مدينة ووشي الصينية مع املشاركة 
في بطولة ش��نغهاي وحق��ق نتائج 
وكان  املنافس��ات،  ف��ي  ايجابي��ة 
املعس��كر التدريب��ي اقيم باش��راف 

منظمة af الدولية للمبارزة.
وذكر ان احت��اده ينتظر ايضاً دعما من 
وزارة الش��باب والرياضة/ دائرة شؤون 
املركز  واحملافظ��ات قس��م  األقالي��م 
إجن��اح معس��كر  لغ��رض  الوطن��ي، 
وبطول��ة البراع��م واألش��بال، حيث 
يعتمد املنتخب في تش��كيلته على 
العب��ي املدرس��ة التخصصي��ة ف��ي 
ال��وزارة، فض��ال عل��ى مدرس��ة احتاد 

املبارزة.
كم��ا اعلن رئيس احتاد املب��ارزة، ان دعوة 
وصلت من االحت��اد الدولي إل��ى العراق 
لغرض مش��اركة منتخب النس��اء في 
بطول��ة كأس العال��م الت��ي تضفه��ا 
الصن ش��هر تش��رين الثان��ي املقبل، 
مبيناص ان احتاده يدرس املش��اركة في 
منافساتها بعد توجيه الدعوة لالعبات 
املتميزات من أجل االلتحاق باملعس��كر 
التدريبي الذي س��يبدأ في املدة املقبلة 
لغ��رض تهيئ��ة تش��كيلة يك��ون لها 
حضوراً ايجابياً، كما في بطولة اجلائزة 

الكبرى في قطر العام املاضي.
بروي��ن  اإليراني��ة،  املدرب��ة  ان  وتاب��ع 
أس��حاقي، التي ما زال عقدها س��اري 
املفعول، ستشرف على تدريب النساء 
في البطولة، حيث م��ا زال احتاد املبارزة 
يس��عى إلى تأمن اقام��ة للمدربة في 
بغداد م��ن أجل البدء برحلة اش��رافها 

على الالعبات.

دعوة دولية لمنتخب النساء.. ووفد البراعم واألشبال إلى تركيا

»سيف المبارزة« يغادر للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا

تقرير

براعم وأشبال املبارزة

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
 حقق فريق نادي اجليش املركز األول 
ببطولة العراق والتي حملت اسم 
الراح��ل امل��درب انتراني��ك دكريس 
الت��ي  للمعاق��ن  األثق��ال  برف��ع 
اختتمت يوم أمس في قاعة املركز 

الباراملبية مبجمع  التدريبي للجنة 
وزارة الش��باب و الرياضة مبشاركة 
س��بعة أندية هي اجليش واإلشراق 
و وس��ام اجملد و أمل كربالء و ذي قار 
و النصر و الس��الم و نادي اشنونه 
إضافة إلى س��ت جل��ان فرعية هي 

ديال��ى و كركوك و ميس��ان و بابل 
و ذي ق��ار و الديواني��ة وجم��ع نادي 
اجلي��ش 89 نقطة ليت��وج باللقب 
وج��اء فري��ق ن��ادي ذي ق��ار باملركز 
79 نقط��ة ونادي  الثان��ي جامع��اً 

اإلشراق ثالثاً برصيد 67 نقطة.

إعالم المركز الوطني
أعلن مدير قسم املوهبة الرياضية 
بدائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات 
مدير املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية لكرة القدم بسام رؤوف 
الع��الم املركز الوطن��ي ، ان االحتاد 
العراقي للعبة تقدم بطلب رسمي 
الى مركزه للموافقة على التحاق 
١٨ العباً من اش��بال املركز مواليد 
ع��ام ) ٢٠٠٥( بتمرين��ات املنتخب 
الوطني لالشبال ، موضحاً ان تلك 
التمرينات تق��ام على مدى يومن 

أسبوعياً.
وتابع رؤوف ان املركز الوطني لكرة 

القدم يبح��ث حالياً املوافقة على 
طل��ب االحتاد العراق��ي  املوقع من 
قب��ل ام��ن الس��ر د. صب��اح رضا 
جب��ر، مبين��اً ان التح��اق الالعبن 
وهم كل من ) علي مؤيد ، حس��ن 
هشام ، حسن احمد ، رضا مهدي 
، حس��ن علي ، نور العباس مهدي 
، ن��ور املصطف��ى اغر ، عل��ي كرار 
احمد ، مثنى مه��دي ، ليث ضياء 
، عباس حس��ن ، طالب مشتاق ، 
علي موسى شمني ، احمد صباح 
جعي��ر ، محمد لطيف ، علي امن 
، عل��ي جمتي��ل و محم��د الباق��ر 

وسام(.

الجيش يفوز يلقب أثقال البارالمبية

واعدان يطمحان اللعب لفريق الزوراء

دعوة ١٨ العبًا من الموهوبين 
لتمثيل لمنتخب األشبال

أكرم صبيح مدربا لحراس مرمى نفط الجنوب 

»الكرخ األولى« يتّوج بكأس 
»الشباب والرياضة« لطائرة النساء

بسام رؤوف

واعدان بكرة القدم



بغداد - الصباح الجديد:
ص��در ع��ن دار املأم��ون للترجمة 
والنش��ر العدد الثالث من مجلة 
بغ��داد باللغة الفرنس��ية لعام 
2017 ، وتن��اول الع��دد موض��وع 
الت��ي  احلدب��اء  املوص��ل  من��ارة 
بنيت ع��ام 568 وتاريخ��ه بنائها 
املنارة  انحناء  الهندسي، وسبب 

التي كانت األعلى ارتفاعا. 
تناول  األدبية،  من الش��خصيات 
ش��خصية  الع��دد 
غائ��ب  الروائ��ي 
طعم��ه فرمان، 
روائ��ي  وه��و 
صحف��ي  و
ومترج��م، 
كان يتنقل 
بغداد،  بني 
والقاهرة، 

وموسكو، وعمل في العديد من 
الصح��ف املصري��ة والعراقي��ة، 
وترج��م العدي��د م��ن اإلعم��ال 
األدبي��ة الروس��ية، ومتي��ز برواية 
)النخل��ة واجلي��ران(، والتي عدها 
النقاد من أفضل اإلعمال األدبية 
العراقي��ة، وقدم��ت الرواية على 

املسرح بعنوان النخلة واجليران.
وتناول��ت الصفحة الفنية لهذا 
العدد ش��خصية اخمل��رج واملنتج 
الشرقي،  اوس  الش��اب  العراقي 
احلاص��ل عل��ى بكالوري��وس في 
اإلخ��راج، اخ��رج الش��رقي فيلم 
منحرفون عام 1996 الذي يتحدث 
العراقي��ة،  اآلث��ار  تهري��ب  ع��ن 
إضاف��ة لتقدمي��ه سلس��له من 
الكوميدية  السياسية  البرامج 
الهادف��ة، والت��ي كان له��ا تأثير 
كبير على الشارع العراقي، ويعّد 
الش��رقي اخملرج العراقي الوحيد 
ال��ذي أنت��ج واخرج إعم��اال مزج 
فيها ب��ني الكوميديا الس��وداء، 
والنق��د السياس��ي ال��ذي امتاز 

باجلرأة، وحازت أعماله على أعلى 
نسب مشاهدة عبر الفضائيات 

العراقية والعربية. 
ونش��ر ف��ي ه��ذا الع��دد قصة 
الش��اب العراقي هشام الذهبي 
الذي ي��أوي ف��ي بيت��ه 33 يتيًما 
من��ذ اح��د عش��ر عام��ا، والذي 
كان اح��د الفائزين بجائزة صناع 
األمل ف��ي االم��ارات، والتي متنح 
لشخصيات عامة من اجل إمتام 
املشاريع اإلنسانية التي يقومون 
به��ا، وعاهد نفس��ه أن يرعاهم 
حت��ى يكب��روا، ويواجه��وا احلياة 
بأنفس��هم، ووضع لهم برنامج 
عل��ى  يعتم��د  نفس��ي،  ع��اج 
اكتش��اف مواهب ه��ؤالء األيتام 
وتنميتها، وقد وفر جلميع األيتام 
ما يلزمهم في حياتهم اليومية، 

ويضحي بُجلِّ وقته من اجلهم.
وفي باب األدب قدمت إميان احمد 
كرمي أستاذة اللغة الفرنسية في 
كلية اآلداب جامعة املستنصرية، 
)العاش��قان(  لرواي��ة  قراءته��ا 

للكاتب��ة الفرنس��ية مارغري��ت 
حي��ث   ،1996-1914 دوراس 
اس��همت ه��ذه الرواي��ة بظهور 
موج��ة جدي��دة م��ن الرواية في 
فرنسا في نهاية الثاثينيات من 

مارغريت  ومتي��زت  املاضي،  القرن 
دوراس باس��لوبها ال��ذي يعتمد 
والتي  اإليحائي��ة،  اللغ��ة  عل��ى 
تعطي لذلك مساحة كبيرة في 
رواياتها، وهذا ما ميزها عن بنات 

جيلها.
وفي باب التراث تطرقت إلى املهن 
والصناع��ات املوجودة في العراق 
من��ذ العصور املاضي��ة، ومازالت 
مستمرة إلى يومنا مثل صياغة 
الذهب، والفضة، واملنس��وجات، 
واه��م  اخلش��بية،  والصناع��ات 
امل��دن الت��ي ازده��رت ف��ي هذه 

الصناعات.
وتناول العدد في باب شخصيات 
عراقي��ة، البروفس��ور ري��ان عبد 
أس��تاذ  وه��و  املوصل��ي،  اهلل 
)التصمي��م  ف��ي  متخص��ص 
)التربية  ودرس  باآللة احلاس��بة(، 
الفني��ة(، و )التفاه��م البص��ري 
بواس��طة الكومبيوت��ر(، بعدها 
عم��ل كأس��تاذ ف��ي التصميم 
ف��ي أكادميي��ة الفن��ون اجلميلة 

ف��ي مدين��ة اليبزخ، اس��هم في 
تأسيس املعهد الثقافي العربي 
في برلني، ويعد البروفس��ور ريان 
العراق��ي،  املوصل��ي  اهلل،  عب��د 
للش��عارات  مصم��م  أش��هر 
باستعمال الكومبيوتر في أملانيا 
وأوروب��ا، في الوقت نفس��ه كان 
بدراسات عديدة ومشاريع  يقوم 
وجامعات  ملؤسس��ات  ضخم��ة 
البروفسور على  عاملية، فحصل 
شهرة واسعة بني شتى البلدان 

األوروبية.
وختم العدد ببحيرة ساوه، والتي 
تق��ع في مدينة الس��ماوة، وهي 
بحي��رة جميلة، وله��ا خصائص 
غريبة، حيث أنها ذات درجة حرارة 
ثابتة صيفا وشتاًء، برغم ارتفاع 
درجة حرارة الصحراء اجملاورة لها 
والتي تص أحيانا إلى 66 مئوية، 
الش��ديدة،  ملوحته��ا  وبرغ��م 
أال أنه��ا تعي��ش فيه��ا ن��وع من 
األس��ماك الغريب��ة، إضافة إلى 

خصائصها الغريبة األخرى.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الذي  ه��و  األركان،  زي��ت 
تستعمله جنمة هوليوود 
كاثرين زيتا جونز البالغة 
عام��اً،   48 العم��ر  م��ن 
للمحافظة على  وذل��ك 
مظهر مفع��م باحليوية 
والش��باب، حي��ث قالت 
 :"Mumsnet" ملوق��ع 
"الحظ��ت عند س��فري 
بش��رتي  أن  لنيوي��ورك 
ولذلك  جاف��ة،  أصبحت 
أُش��َبع بشرتي ليا بزيت 
تت��م  بحي��ث  األركان 

وترطيبه��ا".  تغذيته��ا 
واضافت: "الترطيب يأتي 
م��ن الداخل، ويجب عدم 
الغازية  املشروبات  شرب 

اخلاصة باحلمية.

تستعد النجمة الهندية 
بريان��كا ش��وبرا للع��ودة 
إل��ى نيويورك، حيث تقوم 
بالبحث ع��ن منزل جديد 
ف��ي املدين��ة، كم��ا أنها 
تس��تعد إلط��اق تصوير 
الثالث  مشاهد املوس��م 
من املسلسل التلفزيوني 

األميركي "كوانتيكو".
ونشرت النجمة الهندية 
اخلاصة  عب��ر صفحته��ا 
على احد مواقع التواصل 
لها  اإلجتماع��ي، ص��ورة 
وعّلقت: "وقت الس��فر .. 
م��رة أخ��رى .. البحث عن 

منزل البيت!".
بريان��كا  وأصبح��ت 

ش��وبرا وجهاً معروفاً في 
هولي��وود، بع��د أن لعبت 
ملكتب  عميلة  شخصية 
التحقيق��ات الفيدرال��ي 
في الدرام��ا "كوانتيكو"، 
أعماله��ا  ألول  إضاف��ة 
"بيواتش"،  الس��ينمائية 
حيث لعبت دور فيكتوريا 

ليدز.

مصطفى  املطرب  يُواصل 
ثاثيت��ه  تصوي��ر  قم��ر، 
يقدمه��ا  الت��ي  اجلدي��دة 
ضمن املوس��م الثالث من 
مسلسل "مدرسة احلب".
الثاثي��ة  اس��م  وحتم��ل 
الت��ي بدأ مصطف��ى قمر 
تصويرها األسبوع املاضي، 
مروة  بطولتها  وتش��اركه 
عبداملنع��م اس��م "تاي��ا" 
وهي م��ن تألي��ف الكاتب 
رش��اد  محم��د  املص��ري 
يش��ارك  ال��ذي  العرب��ي، 
مبفرده بأكثر من ثاثية إلى 

جانب بعض املؤلفني.
 وت��دور ثاثي��ة "تايا" حول 
قصة حب قدمية، يعيشها 

مصطفى قم��ر، تعود من 
جديد ليصب��ح في اختيار 
صعب، ليدفع ثمن نتيجة 
خط��أ املاض��ي، وتخ��وض 
االح��داث ف��ي الكثير من 
اإلنس��انية،  العاق��ات 
التي من  االختي��ار  وحلظة 
أن جتعلنا نخس��ر  املمكن 

عمر بأكمله. 

كاترين زيتا جونز

مصطفى قمر

بريانكا شوبرا

أخبــارهــــــــــم

غائب طعمة فرمان وهشام الذهبي أحد شخوص مجلة بغداد بنسختها الفرنسية

نينوى - الصباح الجديد:
بع��د حتقيق االنتص��ارات ودحر داعش اإلرهابي، اس��تعاد 
البيت الثقافي في نينوى نشاطاته وفعالياته الثقافية، 
من خال ع��دة عروض ونش��اطات منها، عرض ملس��رح 
الدم��ى الذي قدم في ش��هر أيلول اجل��اري، بالتعاون مع 
منظمة النجدة الش��عبية )PAO(، في قاعة روضة قمر 

الزمان في حي احلدباء.
تخل��ل الع��رض فعالي��ات متنوع��ة ألناش��يد األطفال، 
والرس��م على وجوه األطفال باألل��وان املائية، ويعد هذا 
العرض ه��و الثاني م��ن نوعه حيث أقي��م العرض األول 
عل��ى ضفاف دجلة في منطقة غابات املوصل، وقد أبدت 
مديرة روضة قمر الزمان استعدادها لتطوير العاقة مع 

البيت الثقافي في نينوى في تطبيق برنامجه الثقافي.
من جانب اخر أنهى الدكتور صاح مهدي احلمداني أحد 
أعضاء مدربي التنمية البش��رية، وبالتعاون والتنس��يق 
م��ع البي��ت الثقافي ف��ي نينوى، ال��دورة األول��ى إلعداد 
املدرب��ني )TOT(، والت��ي أقيم��ت، بتوجيه م��ن مدير عام 
دائرة العاقات الثقافية العامة فاح شاكر، في مكانني 

مختلفني، لتفيد اكبر عدد ممكن من املوظفني.
وم��ن جانبه دعا مدير البيت الثقاف��ي مثنى عبد القادر، 
مؤسس��ات ومنظم��ات اجملتم��ع الفاعل��ة وأعامه��م 
باس��تعدادهم للتعاون معهم، ضم��ن األطر واملوافقات 

املعروفة، وإقامة الفعاليات الثقافية والتنموية.

الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ررت ش��ركة مايكروس��وفت إط��اق قس��م جدي��د 
مخت��ص بالع��اج الطب��ي، والعناي��ة الصحي��ة، في 
خطوة الس��تعمال تقنيات ال��ذكاء الصناعي التابعة 
ملايكروس��وفت، ضمن خطتها القتحام س��وق العاج 

والصحة.
الش��ركة  تعت��زم  "تيليغ��راف"،  لصحيف��ة  ووفق��ا 
األميركية على إحراز "نقلة نوعية" في مجال الصحة، 

باستعمال تقنيات حديثة تعمل عليها الشركة.
وتخطط الشركة لتطوير برامج مراقبة ستساعد 

على إبقاء املرضى خارج املستش��فيات، وذلك 
بإخطاره��م باملش��كات الصحي��ة بوقت 

كاف قبل تفاقمها.
ب��وكان،  أي��ان  مايكروس��وفت  وعين��ت 
جامع��ة  ف��ي  الس��ابق  البروفس��ور 
األبح��اث  قس��م  لت��رأس  مانشس��تر، 

الطبية في الشركة.
وقال بوكان إن األبحاث اجلديدة قد تتضمن 
تطوير أدوات "قادرة على التنبؤ"، إضافة 
إلى اس��تعمال الذكاء الصناعي لتحديد 

اخلطوات املطلوبة لتفادي األمراض.

البيت الثقافي في نينوى يستعيد 
نشاطاته الثقافية بعد االنتصارات

مايكروسوفت تقرر منافسة 
المستشفيات ماليًا

واسط - الصباح الجديد:
عق��دت اللجنة التحضيري��ة ملهرجان املتنبي اخلامس عش��ر، 
واملش��كلة ف��ي دي��وان محافظة واس��ط اجتماعا ملناقش��ة 
االس��تعدادات املطلوب��ة للمهرجان الس��نوي ال��ذي حتتضنه 

احملافظة، وبدعم وزارة الثقافة والسياحة واآلثار.
وج��رى خال االجتماع الذي ترأس��ه محافظ واس��ط احلقوقي 
محمود ما طال، وعضوية نائب احملافظ للشؤون اإلدارية حيدر 
جاس��م محمد، ومدير البيت الثقافي سعود حمد سميسم، 
ورئي��س االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب ط��ه الزرباطي، وعدد من 
أعضاء االحتاد، ملناقشة االستعدادات املطلوبة إلقامة مهرجان 
املتنبي اخلامس عش��ر في محافظة واسط، واملزمع أقامته في 

نهاية شهر تشرين الثاني املقبل.
وأش��اد محاف��ظ واس��ط بال��دور املتميز ال��ذي تقوم ب��ه وزارة 
الثقافة، من خال الدع��م املتواصل إلقامة هذا املهرجان الذي 
تقيم��ه احملافظة، وبالتنس��يق مع البيت الثقافي في واس��ط، 
واالحتاد العام لألدباء والكتاب، واألوساط الثقافية في احملافظة، 
واجلهات الس��اندة لها، للتعاون من اج��ل تذليل املعوقات التي 
حصلت في املهرجانات الس��ابقة، وان يكون املهرجان اخلامس 
عش��ر للمتنبي في حلة جديدة، مكلل��ة بالنجاح، يفتخر بها 
أبناء واسط، شاكرا في الوقت نفسه دائرة العاقات الثقافية، 
والبي��ت الثقاف��ي ل��دوره املتمي��ز، وحض��وره لكل األنش��طة 
والفعاليات التي تقام في احملافظة، وتعاونه املستمر مع جميع 
الدوائر احلكومية وقدم شكره إلى االحتاد العام لألدباء والكتاب 

في واسط والى جميع األوساط الثقافية.

 االستعدادات لمهرجان المتنبي 
الخامس عشر في واسط

مجلة بغداد بنسختها الفرنسية

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت الفنان��ة من��ة فضال��ي 
أنها ال تُكرر نفس��ها ف��ي اللون 
الصعي��دي بس��بب مش��اركتها 
ف��ي مسلس��ل "أف��راح إبليس2"، 
ال��ذي يج��ري تصوي��ره حالًي��ا، وال 
سيما بعد مش��اركتها بثاثة أجزاء 
من "سلس��ال الدم"، ُمشيرة إلى أنها 

شاركت في أعمال أخرى بعيًدا عن اللون 
الصعيدي في املدة التي س��بقت تصوير 

"أفراح إبليس2".
وكشفت فضالي، في تصريح خاص الحد 
املواقع التي تعنى بأخبار الفن والفنانني، 
النقاب عن حبها للون الصعيدي، مؤكدة 
أنها تعشق املش��اركة في األعمال التي 
تدور في هذا اإلطار، وليس لديها مانع في 

تكرار تقدميها ألكثر من مرة، ولكن شرط 
عدم تك��رار األدوار، ووجود أي تش��ابه بني 

أعمالها وبعضها البعض.
"أف��راح  أن مسلس��ل  بالذك��ر  واجلدي��ر 
إبلي��س2" من بطول��ة جمال س��ليمان، 
وصابري��ن، التي حلت بديلة لعبلة كامل، 
ومن��ة فضال��ي، ونخب��ة م��ن النج��وم، 

واملسلسل من تأليف مجدي صابر.

منة فضالي تكشف عن حبها للون 
الصعيدي بعد "أفراح إبليس2"

القاهرة - الصباح الجديد:
مس��رحية  مخ��رج  وص��ف 
محمد،  عم��اد  "العربانة" 
أجواء العرض األول للعمل 
العربان��ة،  املس��رحي 
ناله��ا  الت��ي  واألص��داء 
ف��ي مهرج��ان القاهرة 
املعاص��ر  التجريب��ي 

بالرائعة.
وتلق��ى فري��ق العم��ل 
بع��د انته��اء الع��رض 
احلارة من قبل  التهاني 
وقفوا  الذين  احلاضرين، 
يحيون  وه��م  لدقائ��ق 
املس��رحي  الع��رض 
وأبطال��ه،  العراق��ي، 
املتواص��ل  بالتصفي��ق 

كونه أفضل العروض التي شاهدوها 
حس��ب وصفهم، والت��ي قدمت منذ 
افتت��اح ع��روض املهرجان لألس��لوب 

العم��ل،  ألبط��ال  املتمك��ن  األدائ��ي 
والس��يما للفنان املتأل��ق الكبير عزيز 
خي��ون ف��ي أداءه لش��خصية حنون، 
وحتريك��ه الدرامي لش��خوص العمل 
عل��ى نحو، عك��س احترافي��ة املمثل 
العراق��ي، وعل��و كعبه ب��ني املمثلني 
الع��رب واألجانب، الذين ش��اركوا مع 

فرقهم.
ومن اجلدير بالذك��ر إن اختيار األعمال 
العراقية في مهرجان القاهرة الدولي 
للمس��رح املعاص��ر والتجريب��ي، كان 
من ب��ني 14 بلدا و27عرضا مس��رحيا 
مت اختي��ار عملني مس��رحيني للعراق، 
وهما العربانة لعماد محمد، وانفرادي 
لبدي��ع ن��ادر، تع��د جناحا كبي��را نظرا 
ملكانة املسرح العراقي لدى األوساط 

املسرحية العربية والدولية.

واسط - الصباح الجديد:
كرم البيت الثقافي في واسط، اإلعامي 
احلربي دانيال قاسم مراسل قناة العراقية 
الفضائية /مكتب واس��ط، لدوره املتميز 
ومشاركته الفاعلة في تغطية املعارك، 
الباس��لة،  وانتصارات قواتنا املس��لحة 
وحشدنا الشعبي، ضد عصابات داعش 
التكفيرية. وأثنى مدير البيت الثقافي 

في واسط س��عود حمد سميسم الشمري، 
عل��ى ال��دور الفاعل ال��ذي يقوم ب��ه اإلعام 
احلربي، بتسليط الضوء على انتصارات قوات 
اجليش واحلش��د الش��عبي، بنقل ما يجسده 
إبطالن��ا ض��د عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة 
بالص��ورة والص��وت م��ن س��احات املعركة، 
ومخاطرته��م بأرواحه��م م��ن اج��ل إيصال 
احلقيق��ة إلى اجلمهور. فيم��ا أعرب اإلعامي 
دانيال قاس��م عن س��عادته بهذا التكرمي من 

قبل البيت الثقافي الواس��طي، الذي أسهم 
بنحو كبير في رفع ال��روح املعنوية لدينا من 
خ��ال التغطي��ة اإلعامية، ونق��ل احلقيقة 
بالص��وت والص��ورة، مؤكدين عل��ى حرصنا 
وبكل مهنية في عملنا، على إيصال املعلومة 
بنحو دقيق، برغم مواجهتنا لبعض املواقف 
في إثناء التصوير، وإصرارنا على تقدمي الغالي 
والنفيس من اجل الدف��اع عن الوطن، وحترير 

كل أراضينا من دنس اإلرهاب. 

تكريم اإلعالمي الحربي دانيال قاسم لدوره 
بتغطية المعارك واالنتصارات

مسرحية "العربانة" تلهب جمهور
 مهرجان القاهرة التجريبي المعاصر
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