
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

615
مكتب التحقيقات الفدرالي 

ينكر ارتباط منّفذ هجوم »الس 
فيغاس« بمجموعات إرهابية

»الشباب والرياضة«: 
المباريات الدولية مفتاح 

لكسر الحظر كليا

27
كيف هزم بوتين

الواليات المتحدة في سوريا
»خطة عاجلة« لتأهيل 

حقول نفط نينوى

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Wed. 4 Oct. 2017 issue (3792) األربعاء 4 تشرين األول 2017 العدد )3792(

بغداد- وعد الشمري:
برغ��م أن رئي��س مجل��س الن��واب 
سليم اجلبوري اعلن، أمس الثالثاء، 
عن سعيه الطالق حوارات مع جميع 
الق��ادة والزعم��اء لتس��وية االزمة 
م��ع اقلي��م كردس��تان، لكنه اكد 
أن البحث في دس��تورية اس��تفتاء 
االنفصال وما ترتب عليه يكون  من 
اختصاص احملكمة االحتادية العليا.

يأت��ي ذلك في وق��ت، اتخذ مجلس 
الن��واب سلس��لة م��ن االج��راءات 
املالية بح��ق االقليم في مقدمتها 
املصرفي��ة  التعام��الت  ايق��اف 
وتعطيل التعاون مع اربع ش��ركات 
لالتص��االت، فيم��ا يتوج��ب عل��ى 
النواب الكرد تقدمي تعهد للتبرء من 
االستفتاء كشرط حلضور اجللسات 

املقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلبوري ف��ي مؤمتر تابعته "الصباح 
ح��وارات  "سلس��لة  إن  اجلدي��د"، 
اطلقناها الجل تس��وية االزمة مع 
اقلي��م كردس��تان وتش��مل جميع 
القيادات مبا فيهم الزعماء الكرد".

"اللق��اءات  أن  اجلب��وري  وأض��اف 
موض��وع  تتن��اول  ل��ن  املرتقب��ة 

االس��تفتاء حتت اي ظ��رف، بل أنها 
س��تبحث في الش��راكة وتس��وية 
املشكالت العالقة طبقاً للنصوص 

الدستورية".
وأوضح أن "اجمللس لم يتخذ قرارات 
بالض��د من اقليم كردس��تان على 
املستوى املالي بل أنها اعادة لترتيب 
اوراق لك��ي تأخ��ذ االم��ور مجراها 
القانون��ي الصحي��ح وج��اء ذل��ك 

بالتنسيق مع احلكومة االحتادية".
وأورد اجلب��وري أن "جلس��ة مجلس 
س��بقتها  أم��س  لي��وم  الن��واب 
اجتماعاً لقادة الكتل السياس��ية 
حض��ره ممثل��وا الك��رد للبحث في 
موض��وع مش��اركة ن��واب الكت��ل 

الكردستانية".
وب��ن أن "االجتماع خ��رج إلى ثالث 
نقاط أولها مشاركة النواب الكرد 
ف��ي جلس��ات اجملل��س دلي��ل على 
رفضه��م االس��تفتاء ومتس��كهم 
بوح��دة الع��راق، والنقط��ة الثانية 
توجي��ه استفس��ار إل��ى احملكم��ة 
االحتادي��ة العلي��ا لغ��رض االجاب��ة 
عن بع��ض التوضحي��ات املتعلقة 

باالستفتاء واملشاركن فيه".
تتمة ص3

البرلمان يقرر إيقاف التعامالت المالية 
والتعاون مع 4 شركات اتصاالت في اإلقليم

تعّهد بالتبرأ من االستفتاء شرطًا لحضور األعضاء الكرد إلى المجلس

جلسة سابقة جمللس النواب

حركة التغيير واالتحاد الوطني
يطالبان بالتراجع عن نتائج االستفتاء

»االسمنت العراقية« تباشر بإنتاج
)G( وتجهيز اسمنت آبار النفط صنف 24

تتقدم أسرة تحرير "الصباح الجديد" بأحر التعازي والمواساة الى الشعب العراقي
وعائلة الفقيد بوفاة رئيس جمهورية العراق السابق جالل الطالباني الذي وافاه األجل 

أمس الثالثاء عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

"          " تعّزي بوفاة الرئيس السابق جالل طالباني 

 ويع��د طالبان��ي أول رئي��س كردي 
للعراق، انتخب س��نة 2005 وأعيد 
 ،2010 ثاني��ة  لوالي��ة  انتخاب��ه 
وه��و مؤس��س االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني وأمين��ه العام، 
ومن مؤي��دي حقوق األكراد 
في  الدميقراطية  ونش��ر 

العراق.
الطالباني  ويعان��ي 
س��نوات  من��ذ 
مش��كالت  م��ن 
حي��ث  صحي��ة، 
إلى مدينة  أدخل 
الطبية  احلسن 
ف��ي األردن في 25 
بع��د   2007 ش��باط 
وعك��ة صحي��ة أصابته، 

وأجريت له عملية جراحية للقلب 
ف��ي الواليات املتحدة في آب 2008، 
وفي نهاية ع��ام 2012 غادر العراق 
للعالج في أملانيا من جلطة أصيب 
به��ا ودخل على إثره��ا في غيبوبة، 
ومكث هناك نحو عام ونصف حتى 
عاد للع��راق في متوز 2014 ، وخلفه 
فؤاد معصوم الذي انتخبه مجلس 
الن��واب ي��وم 24 متوز 2014 رئيس��ا 
جلمهورية الع��راق ب�211 صوتا من 

أصل 275.
ولد جالل الطالباني يوم 12 تشرين 
الثاني ع��ام 1933 في قرية كلكان 
على س��فح جبل كوسرت املطلة 
عل��ى بحيرة دوكان ف��ي محافظة 
الس��ليمانية العراقية، ويعرف في 
صفوف األكراد باس��م م��ام جالل 

)العم ج��الل(، أطلق��ت عليه هذه 
التسمية منذ أن كان صغيرا.

وبعد اح��داث العراق في آذار 2003، 
دخل الطالباني والبارزاني العملية 
السياس��ية ف��ي الع��راق وش��غال 
مواق��ع قيادية بارزة تع��ززت إثر فوز 
حتالفهم��ا الكردس��تاني باملرتب��ة 
الثاني��ة بع��د االئت��الف الش��يعي 
ف��ي انتخابات 2005، حيث ش��غل 
الطالباني منصب رئيس جمهورية 

العراق.
وقد انتخب مجلس النواب العراقي 
في تشرين الثاني 2010 الطالباني 
الكت��ل  ائت��الف  مرش��ح  -وه��و 
الكردس��تانية- رئيس��ا للعراق في 
والي��ة ثاني��ة بع��د حصول��ه على 

غالبية األصوات.

بأسًى بالغ وحزن شديدين تلقينا نبأ وفاة األخ والصديق 
العزي��ز الدكتور مه��دي احلافظ الش��خصية العلمية 
الوطنية املعروفة في األوس��اط السياسية واألكادميية 

على مستوى العراق والعالم.
     كان الدكت��ور مه��دي احلافظ أح��د أبرز املدافعن عن 
قيم احلري��ة والدميقراطي��ة والعدالة س��واء في العهد 
الس��ابق أو في مرحلة تأس��يس الع��راق اجلديد، والرجل 
الذي وّف��ى بالتزاماته املهنية وعمل ب��كل إخالص وزيراً 
ونائباً وسياس��ياً مرموق��اً .. إن رحيله املفاج��ئ ترك أملاً 

ممضاً يعتصر قلب كل من عرفه أو عمل معه.
    خال��ص التع��ازي لك��م وجلمي��ع أصدقائ��ه ومحبيه 
والرحمة الواسعة ودوام الذكر الطيب للفقيد الدكتور 

مهدي احلافظ.
     انا هلل وانا إليه راجعون ..

د. عبد اللطيف جمال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

يتقدم املركز العراقي للتنمية االعالمية بأحر 
التعازي الى اسرة الفقيد النائب مهدي احلافظ 

الذي وافاه االجل في احدى مستشفيات النمسا 
بعد صراع مع مرض عضال ..ونسأل اهلل ان يتغمد 

الفقيد برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر 
والسلوان . 

المستشار األقدم لرئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد يعزي 

بوفاة النائب د.مهدي الحافظ

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية 
يعزي بوفاة النائب مهدي الحافظ

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
أم��س الثالث��اء، عن اجن��از %45 من 
عملي��ات التحري��ر، مش��يرة إل��ى 
إن ، أن الق��وات األمني��ة واحلش��د 
الشعبي متكنوا من حترير أكثر من 

50 قرية في القضاء . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العميد الرك��ن يحيى 
الزبيدي في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن"عمليات حترير 
احلويجة تس��ير بنحو جيد للغاية 

وأكث��ر مما هو متوقع ، مش��يرا إلى 
أن��ه" مت اجن��از %45 م��ن عملي��ات 

التحرير لغاية أالن . 
وأضاف أن" القوات األمنية واحلشد 
الشعبي متكنوا من حترير أكثر من 
50 قري��ة فضال عن ناحية الرش��اد 
ومطار الضباع"، الفتا إلى" تطهير 
اجل��زء اجلنوب��ي لسلس��لة جب��ال 

حمرين". 
من جانبه أعل��ن قائممقام مدينة 
املوص��ل زهي��ر األعرج��ي ، أم��س 
اجلس��ر  س��يفتتح  ان��ه  الثالث��اء 

اخلامس الذي يربط أيس��ر املوصل 
بأمينها. 

‘‘الصباح  وقال االعرجي لصحيفة 
اجلدي��د‘‘ إن "حمل��ة تأهيل اجلانب 
األمي��ن م��ن املوصل انطلق��ت يوم 
أمس وتش��مل رفع األنقاض وفتح 

الطرقات". 
أن "احلمل��ة س��تتضمن  وأض��اف 
إعادة رفع أنقاض املنطقة القدمية 
وتنظي��ف  األمي��ن  اجلان���ب  ف��ي 

شوارعها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمم املتح��دة أن أكثر من 
مليون��ي ش��خص، اضط��روا إلى 
مغادرة منازلهم فارين من احلروب 
واالضطهاد، وانضموا إلى صفوف 

الالجئن منذ بداية العام اجلاري.
ل��أمم  الس��امي  املف��وض  وذك��ر 
املتحدة لش��ؤون الالجئن فيليبو 
غران��دي أن "650 ألف��ا من هؤالء 
الالجئن مواطنو جنوب السودان، 
فضال عن 500 ألف من مس��لمي 
الروهينغ��ا، الكثي��ر منهم عدميو 

إل��ى  ف��روا  والذي��ن  اجلنس��ية، 
بنغالديش من أعمال العنف الذي 
نش��بت خالل األس��ابيع اخلمسة 
األخيرة على خلفية حملة أمنية 
ش��نها جي��ش ميامنار ف��ي والية 

راخان".
وأوضح غراندي في افتتاح جلسة 
للجن��ة التنفيذي��ة للمفوضي��ة 
ف��ي  الالجئ��ن  لش��ؤون  العلي��ا 
جنيف، أن "الالجئن املرضى الذين 
يعانوا من الصدمة واجلوع يصلون 
عادة م��ا إل��ى أماكن نائي��ة عند 

احلدود، في مجتمع��ات متخلفة 
تأثرت بالفقر"، مش��ددا على أن" 
الكثيري��ن منهم بحاجة ماس��ة 
إل��ى حماي��ة عاجلة، مب��ن فيهم 
انفصلوا ع��ن عائالتهم  أطف��ال 
وأوالد  وفتي��ات  ونس��اء  ورج��ال 

تعرضوا لعنف جنسي".
وأع��رب غران��دي عن قلق��ه "إزاء 
اس��تخدام بع��ض ال��دول قضية 
الالجئ��ن عل��ى نح��و متزايد في 

سياساتها احمللية".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تنجز 45 %
من عمليات تحرير الحويجة 

األمم المتحدة تسجل لجوء
نحو مليوني شخص في 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت رئاس��ة اجلمهورية، أمس 
ق��رار  بش��أن  توضيح��ا  الثالث��اء، 
مجل��س الن��واب إقال��ة محافظ 
كرك��وك جن��م الدي��ن ك��رمي م��ن 
منصبه، مشيرة إلى أنها ستتخذ 
اإلجراء املناس��ب بإصدار مرس��وم 
جمه��وري من عدمه تبعا لنتيجة 

دعوى قضائية.
القانوني��ة  االستش��ارية  وقال��ت 
بالرئاسة في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه، إن "قرار 
مجلس النواب املرقم 52 واملصوت 

عليه من اجملل��س بتاريخ 14 أيلول 
2017 واملتعل��ق بإقال��ة محاف��ظ 
كركوك جنم الدي��ن عمر كرمي من 
منصبه، ولطع��ن املوما إليه أمام 
محكم��ة القض��اء اإلداري بتاريخ 
26 أيل��ول 2017 مبوج��ب الدع��وى 
وكذل��ك   ،2017  /2142 املرقم��ة 
الدع��وى املقام��ة من قبل��ه أيضا 
أم��ام احملكم��ة االحتادي��ة املرقمة 
103/ احتادي��ة/ 2017 والتي يطلب 
فيه��ا إلغ��اء قرار مجل��س النواب 

املشار إليه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد املستشار االقتصادي لرئيس 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صالح، 
ام��س الثالث��اء، توج��ه احلكومة 
لزي��ادة اإلي��رادات غي��ر النفطية 
ف��ي موازن��ة 2018 لتحقيق نوع 
من التوازن بن االنفاق احلكومي 

وااليراد املالي للدولة.
وقال صالح في تصريح صحفي، 
ان "موازن��ة 2018 ترتك��ز عل��ى 
تنش��يط امل��وارد غي��ر النفطية 
والكمارك"،  الكهرب��اء  كجباية 
مش��يرا إل��ى "اعت��زام احلكومة 
على تطبيق التعرفة الكهربائية 
على مجمل احملافظات العراقية 
لتقليل  الق��ادم  الع��ام  مطل��ع 

الهدر املالي في قطاع الكهرباء 
ودع��م الطبق��ة الفقي��رة ف��ي 

اجملتمع".
وأوضح صالح أن" قطاع الكهرباء 
يس��تهلك 14 تريلي��ون دينار من 
موازن��ة احلكوم��ة االحتادي��ة في 
حن يبلغ الوارد املالي من اجلباية 
1 تريلي��ون بس��بب الضائع��ات 
والهدر الكبير لعدم وجود كفاءة 

اقتصادية في قطاع الكهرباء".
وبن املستشار املالي أن "تعميم 
جترب��ة اخلصخص��ة ف��ي قطاع 
اجلباي��ة من ش��أنه تقليل الهدر 
املستمر وزيادة ساعات التجهيز 
للكهرباء دون املس��اس بطبقات 

اجملتمع ذات الدخل احملدود".

خاص ـ الصباح الجديد:
دعا األمن العام للمؤمتر الوطني 
العراق��ي آراس حبيب الى تالحم 
جميع العراقين بعربهم وكردهم 
الى جت��اوز اخلالف��ات واللجوء الى 
طاول��ة احلوار ف��ي الوق��ت الذي 
يواجه العراق حتدياً كبيراً يتطلب 
مواق��ف وطني��ة كبي��رة ، وادناه 
نص الرس��الة الت��ي وجهها الى 

الشعب العراقي..
إلى أبناء الشعب العراقي الكرمي 

..
وقفن��ا باألمس نُحي��ي رمز احلرية 
والشهادة ... حيث كانت ملحمة 
اإلمام احلس��ن)ع( جتسيداً ملعنى 
املوق��ف عندم��ا يك��ون التحدي 
كبيراً وخطيراً على مسار األمة .

واليوم فإن عراقنا أمام حتدي كبير 

وتاريخ��ي ونحت��اج ال��ى مواقف 
بتاريخنا  تلي��ق  وواضحة  كبي��رة 

وتؤسس ملستقبلنا .
تفصيالت ص3

رئاسة الجمهورية توضح موقفها 
بشأن إقالة محافظ كركوك

موازنة 2018 تتجه نحو تعظيم 
اإليرادات غير النفطية

األمين العام للمؤتمر الوطني: 
العراق اليوم أمام تحٍد كبير
ونحتاج الى مواقف كبيرة

آراس حبيب



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

لغ��ة التهديد والوعيد ترتفع ش��يئاً 
فش��يئاً من قبل دول اجل��وار، فبينما 
اعل��ن الرئي��س التركي رج��ب طيب 
اردوغ��ان ان بالده س��تفرض عقوبات 
جديدة على كردس��تان اذا لم يعودوا 
الى رش��دهم، طالبت حركة التغيير 
واالحت��اد الوطن��ي ال��ى التراج��ع عن 
نتائج االس��تفتاء والبدء بحوار جديد 

مع بغداد.
عض��و املكت��ب السياس��ي لالحت��اد 
الوطني الكردس��تاني عقيلة امينه 
العام هيرو ابراهيم احمد وفي مؤشر 
عل��ى تراجع ع��ن موقفها الس��ابق 
املؤيد لالس��تفتاء، انتق��دت في بيان 
ش��ديد اللهج��ة تش��كيل مجلس 
 – الكردستانية  السياس��ية  القيادة 

العراق، عادة ذلك خطأ كبيرا.
هي��رو ابراهي��م احم��د الت��ي كانت 
تترأس جناح االغلبي��ة داخل املكتب 
السياس��ي، قب��ل ان تتخل��ى عن��ه 
الحق��ا لتفت��ح صفحة جدي��دة مع 
الدميقراط��ي الكردس��تاني بزعام��ة 
الج��راء  مه��د  بارزان��ي  مس��عود 
االستفتاء، برغم املعارضة االقليمية 
والدولية، قالت في توضيح لها امس 
الثالث��اء »مع ان ال��دول العظمى في 
اجل��وار  ودول  املتح��دة  واالمم  العال��م 
طلب��ت منا تأجيل االس��تفتاء وذلك 
لع��دم مالءمة الظروف، اال ان القيادة 
السياس��ية الكردس��تانية )وانا من 
بينهم( لم نس��تجب لتلك الدعوات 
وحتدينا العالم كله واجري االستفتاء 
في 9/25 وكان الغرض منه حتديد حق 
تقرير املصير واالجتاه نحو االستقالل 
وليس ملعرف��ة رأي الش��عب الكردي 

فقط«.
وتابع��ت »يدفع ش��عبنا ضريبة هذا 
العناد ف��ي الوقت احلاض��ر، فبدل ان 
نراجع انفس��نا ونقيم الظرف احلالي 
بص��ورة واقعي��ة ودقيق��ة، واردف��ت 
الس��يدة هي��رو ابراهي��م احم��د ان 
اجمللس االعلى لالستفتاء قرر تشكيل 
الع��راق(   – الث��ورة  قي��ادة  )مجل��س 
السياس��ية  القي��ادة  مجل��س  اي 
دون  م��ن  الع��راق،   – الكردس��تانية 
الع��ودة الى قيادة االح��زاب واالطراف 
السياس��ية الكردس��تانية لغ��رض 

تقييم��ه واق��راره، وهذا مياث��ل القرار 
ال��ذي اتخذ في 2017/6/7 والذي حدد 
ي��وم 9/25 موعدا الجراء االس��تفتاء، 
م��ن دون إج��راء أي تقيي��م لنتائجه 
وإفرازاته وكذلك من دون الرجوع الى 

قيادات االحزاب السياسية«.
احم��د  ابراهي��م  هي��رو  وختم��ت 
توضيحها قائلة :«لذا فانني كعضو 
للمكتب السياس��ي لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني ارى هذه اخلطوة خطا 
كبيراً، ولم ولن اكون مع هذه القيادة 

بأي شكل من االشكال«.
تس��تعد  الت��ي  التغيي��ر  حرك��ة 
للدخ��ول ال��ى خان��ة املعارض��ة في 
االقليم اص��درت بدورها بيان��اً عّدت 
فيه اج��راء االس��تفتاء م��ن قبل ما 
اس��مته بالس��لطة الفاش��لة ف��ي 
إقلي��م كردس��تان ف��ي ه��ذا الوقت 
غير املناس��ب، خلف أزمة سياسية 
أخرى مع احلكوم��ة الفيدرالية ودول 

املنطقة واجملتمع الدولي.
وقالت في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نس��خة ان السياسة الفاشلة التي 

مارستها السلطة احمللية على مدى 
خمس��ة وعش��رين عام��اً، فاقم��ت 
األزمة املالية والفراغ القانوني وعدم 
وج��ود العدال��ة االجتماعية، االزمات 
التي يعان��ي منها املواطن��ون والذي 
يعرض الس��لم االجتماعي الى خطر 
كبير، واضاف البيان« لقد كان تقدمي 
االس��تفتاء وإج��راؤه ب��كل نواقصه 
وتزويرات��ه والتدخ��الت في��ه في هذا 
الوقت من دون تهيئة أرضية مالئمة 
له، ودومنا حتقيق الوحدة الوطنية، من 
أجل التنصل من معاجلة املش��كالت 
واالس��تمرار على احتكار الس��لطة 
ونه��ب ث��روات الوط��ن أكث��ر من ذي 
قب��ل، لقد ش��ق االس��تفتاء صفوف 
ش��عبنا وتس��بب ف��ي خيب��ة أم��ل 
وامتع��اض دول املنطق��ة وأصدقاؤنا. 
وأصبح ذريعة بيد بعض األش��خاص 
واجلهات الش��وفينية ليقفوا بالضد 
م��ن املطال��ب الش��رعية ملواطن��ي 
كردس��تان، كم��ا أصبح��ت نتيج��ة 
االس��تفتاء وردوده تهديدا جديا على 
حياة ومعيش��ة مواطني كردس��تان 

ومكتسباتهم.
أعلن��ت حرك��ة التغيير م��ن البداية 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  األوض��اع  أن 
ليس��ت مناس��بة إلجراء االستفتاء. 
اجملتمع  ملبادرات  باالستجابة  وطالبنا 
الدولي واألمم املتحدة لتسهيل احلوار 
والتوسط بني إقليم كردستان وبغداد، 
غي��ر أن قيادت��ي احل��زب الدميقراطي 
الوطن��ي  واالحت��اد  الكردس��تاني 
الكردس��تاني واملتحالف��ني معه��م 
قاموا بإجراء االس��تفتاء دومنا مراعاة 
مصال��ح ش��عبنا وتقيي��م األوضاع 
ومناقش��ة االحتماالت وردود الفعل؛ 
وله��ذا يش��عر مواطن��و كردس��تان 
اليوم باخل��وف والقل��ق وخيبة األمل 

في انتظار مصير مجهول.
وطالبت احلركة ف��ي بيانها أن يحدد 
برمل��ان كرس��تان هيئ��ة مكون��ة من 
واخملتص��ة  الوطني��ة  الش��خصيات 
للب��دء باحلوار مع بغداد حتت إش��راف 
األمم املتح��دة واجملتمع الدولي ملعاجلة 
إقلي��م  ب��ني  العالق��ة  املش��كالت 

كردستان وبغداد في إطار الدستور.

وان تقوم احلكومة العراقية ومجلس 
الق��رارات  كل  مبراجع��ة  ال��وزراء 
والتوصي��ات الت��ي مت إصداره��ا قبل 
إجراء االستفتاء وبعده، تقف بالضد 
م��ن مصال��ح مواطن��ي كردس��تان 
وتتسبب في تعقيد الوضع وخلخلة 

االستقرار.
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في إقليم كردس��تان الع��راق اعلنت 
ام��س الثالث��اء، اس��تكمال جمي��ع 
االس��تعدادات إلجراء انتخابات برملان 
ورئاسة إقليم كردستان في موعدها 
املق��رر ف��ي األول من ش��هر تش��رين 

الثاني/ نوفمبر املقبل.
وق��ال رئي��س مجل��س املفوضني في 
املفوضية، هندرين محمد في تصريح 
ان التحضي��رات النتخاب��ات البرمل��ان 
ورئاسة إقليم كردستان استكملت، 
وأن »احلم��الت الدعائي��ة لالنتخابات 
س��تبدأ ف��ي 15 م��ن تش��رين األول 
اجلاري«، مبيناً أن »املواعيد احملددة غير 
قابل��ة للتغيي��ر وذلك بس��بب ضيق 

الوقت املتبقي إلجراء االنتخابات«.

م��ن جانبه وضعت احلكومة التركية 
ش��رطا لع��ودة العالق��ات ب��ني بالده 
وإقليم كردستان إلى سابق عهدها، 
الفت��ا إلى ان »الوقت ل��م يفت بعد« 
بخص��وص التراج��ع عن االس��تفتاء 

الذي أجرته حكومة اإلقليم.
وزير اخلارجي��ة التركي مولود جاويش 
أوغل��و قال في تصري��ح نقلت وكالة 
»األناض��ول« إن الوق��ت لم يفت بعد 
فما زال بإمكان رئيس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني، اتخاذ خطوة ملعاجلة 
األم��ر«، مضيف��ا أن��ه »إذا تراجع��وا 
عن ه��ذا اخلطأ ف��إن عالقاتنا معهم 
س��تعود إلى س��ابق عهدها«، وذلك 
في إش��ارة إلى اس��تفتاء كردستان 
الذي أج��ري في اخلامس والعش��رين 

من شهر أيلول املاضي.
وأش��ار أوغلو إلى إمكانية فتح معبر 
ح��دودي جدي��د م��ع الع��راق يخضع 
للحكومة العراقية املركزية، مشددا 
على ضرورة أن »تكون املعابر احلدودية 
م��ع اجلان��ب العراقي حتت س��يطرة 

حكومة بغداد«.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
نفت هيئة سياحة إقليم كردستان، 
أم��س الثالث��اء، من��ع بغ��داد دخ��ول 
الش��ركات الس��ياحة العراقي��ة الى 
مواطني  داعي��ة  اقلي��م كردس��تان، 
كردس��تان ال��ى اس��تقبال الس��ياح 
التعام��ل  وع��دم  كبي��رة  بحف��اوة 
بأس��اليب تخالف العادات والتقاليد 

الكردية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت »الصباح 
اجلدي��د« نس��خة من��ه إن »ق��رارات 
ل��م  العراقي��ة  واحلكوم��ة  البرمل��ان 
تؤثرعلى عمل الش��ركات إلستقدام 
الس��ياح من احملافظات العراقية الى 

اقلي��م كردس��تان«، مؤك��دة انه »ال 
صحة لألخبار الت��ي تفيد مبنع بغداد 
دخول الشركات السياحية العراقية 

الى اقليم كردستان«. 
وأضافت الهيئة ان »هيئة الس��ياحة 
في اقليم كردستان تعمل حاليا على 
تنظيم وتنمية القطاع الس��ياحي«، 
داعية الشركات السياحية العراقية 
ال��ى »املش��اركة في املنت��دى اخلاص 
أربي��ل  ف��ي  الس��ياحية  باخلدم��ات 

األسبوع املقبل«.
دخ��ول  ملن��ع  ق��رار  »أي  أن  وتابع��ت 
الش��ركات الس��ياحية العراقية الى 
إقليم كردس��تان س��تلحق خس��ائر 

باجلانب��ني«، الفتة الى أن »الش��ركات 
العراقية س��تكون املتضرر األول كما 
أن املواطنني العراقيني س��يخضعون 
لضغط نفس��ي واجتماع��ي بإعتبار 
اقلي��م  ف��ي  الس��ياحية  املناط��ق 
كردستان هي األنسب واألقرب واألقل 
س��عرا بالنس��بة للمواطن العراقي 

مقارنة مع الدول األخرى«.
اقلي��م  مواطن��ي  الهيئ��ة  ودع��ت 
كردس��تان الى »اس��تقبال الس��ياح 
التعام��ل  وع��دم  كبي��رة  بحف��اوة 
بأس��اليب تخالف العادات والتقاليد 
الضياف��ة  حس��ن  ف��ي  الكردي��ة 

والصداقة والتسامح«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
ام��س الثالث��اء، ع��ن تخوي��ل وزي��ر 
التربي��ة، محم��د اقب��ال الصيدلي، 
صالحي��ة إج��راء امتحان��ات ال��دور 

الثالث للصفوف املنتهية.
وقال��ت األمان��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة من��ه، 
وزي��ر  خ��ول  ال��وزراء،  »مجل��س  إن 
التربي��ة محم��د اقب��ال الصيدلي، 
بصالحي��ة إج��راء امتحان��ات الدور 
الثالث للصفوف املنتهية للدراسة 

املتوسطة واالعدادية«.
يش��مل  »التخوي��ل  ان  واضاف��ت 

اخلدمات  أج��ور  صالحية اس��تيفاء 
االمتحاني��ة، من الط��الب الراغبني 
ب��أداء االمتحان��ات، عل��ى ان ت��ؤول 
املبالغ املس��توفية الى وزارة التربية 
بشكل مباش��ر، وااللتزام بتوقيتات 
القب��ول املركزي املعتم��دة في وزارة 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
من دون انتظار نتائج الدور الثالث«.

وكان وزي��ر التربي��ة، محم��د اقبال 
الصيدل��ي اعل��ن، الثالث��اء املاضي، 
عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  موافق��ة 
الثال��ث  ال��دور  امتحان��ات  اج��راء 
لطلبة الس��ادس االعدادي والثالث 

املتوسط.

وكان عض��و جلنة التربي��ة النيابية 
ري��اض غالي اصدر في وقت س��ابق، 
توضيحا بش��أن قرار ال��دور الثالث، 
فيما اش��ار الى ان القرار لن يشمل 
طلبة الصف��وف املتنهية من الذين 

لم يؤدوا امتحانات الدور االول.
وق��ال غالي ف��ي تصري��ح صحفي، 
ان »ق��رار الدور الثال��ث حصل عليه 
لغط ومناقش��ات حول املشمولني 
به«، مبينا انه »مت االتفاق والتصويت 
الصف��وف  الق��رار بش��مول  عل��ى 
طلب��ة  وه��م  جميع��ا  املنتهي��ة 
الس��ادس ابتدائي والثالث متوسط 

والسادس اعدادي«.

مجلس الوزراء يخول »التربية« إجراء 
امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

سياحة كردستان تنفي منع بغداد دخول 
الشركات السياحية الى االقليم

حركة التغيير واالتحاد الوطني
يطالبان بالتراجع عن نتائج االستفتاء

عّدا نتائج االستفتاء تهديدًا جديًا على حياة ومعيشة مواطني كردستان
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

عفواً س��يدي ابا عبد اهلل احلسني .. اسمح لي ان ابوح في 
حضرتك مبكنون روحي ، فأنت ترى مقامي وتس��مع كالمي 
وترد س��المي .. سالم اهلل ومالئكته ورس��له وأحرار االرض 
عليك .. ..س��يدي احلس��ني .. لقد ساءني مش��هد ما كان 
له ان يحدث إال بس��بب الش��عائر الت��ي يقيمها محبوك 
ف��ي ذكرى واقع��ة الطف االليمة .. فف��ي واحدة من ليالي 
محرم ش��اهدت الرج��ل يحمُل طفل��ه البالغ م��ن العمر 
عشرة اعوام على كتفه ، والطفل في حالة صحية سيئة 
وقد تدلى رأس��ه على كتف ابيه  .. فيما بدا الرجل منهكا 
جدا يلتقط انفاس��ه بصعوبة بالغة وهو يحاول ان يسبق 
خطواته  .. تطفلُت على الرجل ألس��أله عن س��بب حمله 
ابن��ه على كتفه .. أِمَن املعقول انه ال ميتلك اجرة الس��يارة 
الت��ي ميكن ان توصله الى مبتغاه؟.. رمب��ا ، وفكرت في تلك 
اللحظ��ة ان اس��اعده وأوصله ال��ى حيث يش��اء ..اجابني 
بأنف��اس الهثة  : احتاج الى مروحية. خاصة لكي توصلني 
ال��ى املستش��فى !،فجمي��ع الط��رق احمليطة بن��ا واملؤدية 
ال��ى خارج محلتنا قد اغلقت بس��بب مراس��م الش��عائر 
احلسينية ، وحاولت ان انفذ باي طريقة ولكن لم افلح في 
ذلك ، فلم يكن امامي س��وى حمل طفلي عّلني امتكن من 
عبور القطوعات وبعدها احاول احلصول على سيارة تقّلني 

الى اقرب مستشفى .. 
عفواً ، س��يدي احلس��ني ، أيرضيك ذلك ، وأنت الذي حملَت 
رضيعك عب��داهلل مذبوحاً من الوريد ال��ى الوريد ؟ .. كنَت 
تبحث له عن ش��ربة م��اٍء ليروي ظم��أه الالهب فكان دمه 
ش��رابه ؟؟... ونح��ن اذ نتأل��م  لهذا الرجل امنا نتأس��ى بك 
متخيلني ان بركانا من املشاعر   االبوية  قد تفجر في تلك 
اللحظ��ات الفاصل��ة  بني ان متضي مبا جئ��ت من اجله  ..أو 
ان��ك تعود ادراجك من حيث اتيت ، ولك��ن في ذلك املفترق 
كان املوقف عظيما  اذهل الكون كله  ،  فمن عمق املأساة  
جاء قرارك محتس��با عبداهلل  في سبيل اهلل ، وكأن  دمه 
الطاهر س��ال  قربانا لسمو احلياة  التي  سعيت من اجلها 
مضحيا  بنفسك واهلك وصحبك ، لترسخ تلك املبادئ في 
االم��ة ، وهي ذات املبادئ التي ج��اء بها جدك النبي محمد 
)ص( املبع��وث رحمة للعاملني ، وم��ن تلك املبادئ العظيمة 
اماط��ة االذى من طريق  الن��اس وعدم قطع الطرقات فهي 
ملك ع��ام لكل الناس .. أم��ا كان بإمكان هؤالء العش��اق 
الباكني على احلس��ني ان يقيموا الش��عائر  احلسينية في 
الس��احات العامة وباحات املساجد واحلسينيات  ليمكنوا 
ذلك الرج��ل من انقاذ طفله واحملافظة على حياته ؟ .. ومن 
املؤك��د انهم في تلك  اللحظات كانوا يس��تذكرون رضيع 
احلسني ويبكون من اجله ، من دون ان يعلموا انهم تسببوا 
ف��ي تعريض حياة طفل للخطر ، فاحلس��ني  ث��ار من اجل 
دميوم��ة احلي��اة  و رفع الظل��م وحتقيق العدال��ة بني الناس 

وحماية الطفولة . 
عفوا س��يدي احلس��ني .. يا من بذلت روح��ك وجاهدت في 
املبادئ االنسانية الس��امية حق اجلهاد  حتى اتاك اليقني ، 
ليتعلم  الناس منك كيف يصنعون احلياة ، فكنت وما زلت 
وستبقى منارا يهدي االمم الى طريق السعادة احلقيقية في 
احلي��اة ، ألم يتعلم منك  زعيم الهند غاندي  كيف ينتصر 

على محتلي بالده بعد ان رسمت له طريق النصر ?..
 أَيرضيك س��يدي ان تتعرض مسيرتك وسيرتك العظيمة 
هذه الى التشويه وحرفها عن مسارها الصحيح ؟.. بسبب 
افعال وسلوكيات ال متت الى مبادئ ثورتك العظيمة بصلة 
?.. فق��د اح��دث الناس من بعدك كثيرا ، وج��اءوا بأمور من 
ش��أنها تش��ويه  مبادئ وقي��م االصالح الت��ي خرجت من 

اجلها وهي حتقيق العدالة االنسانية ومحاربة الظلم  .
عفوا س��يدي احلس��ني .. فقد اس��تغل البعض دمك الذي 
انتصر على س��يوف الظاملني لتحقيق مآرب اخرى ، فحولوا 
ثورتك الى ما يش��به اخلرافة وس��عوا بني الناس لتسطيح  
عقولهم وتثويلها ليس��هل بعد ذل��ك قيادهم .. أَ يرضيك  
س��يدي ان يتاج��ر ه��ذا البع��ض بثورتك الت��ي كان ثمنها  
رأس��ك الش��ريف ورؤوس االبناء واإلخوة واألصحاب و سبي 
النساء ؟..أَ يرضيك سيدى ان حُتاصر ثورتُك من جديد وبهذا 

النحو ؟ فالقوم سيوفهم معك وقلوبهم عليك !
ولكنك هيهات هيهات ان ترضى بالظلم ، ولو كنت ترضى 
لهادن��ت الظامل��ني لتبقى - حاش��اك- ذليال ول��م يخلدك 

التاريخ وما كان الطغاة يخشونك حد الهلع .
السالم على احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى االرواح التي 
حلت بفناء احلس��ني ما اشرقت ش��مس وجاء ليل ورحمة 

اهلل وبركاته.

عفوًا سيدي الحسين

آنا بورشفسكايا*

الذك��رى  أيلول/س��بتمبر  يص��ادف٣٠ 
الس��نوية الثانية لتدخل موسكو في 
س��وريا األمر الذي أنقذ الرئيس بش��ار 
األسد من سقوط وشيك. ويعتبر األسد 
مس��ؤوالً إلى حد كبير عن إحدى أسوأ 
املآس��ي اإلنس��انية منذ احلرب العاملية 
الثانية. واليوم، بفضل الرئيس الروسي 
فالدميي��ر بوتني بدرجة ال يس��تهان بها، 
أصبح الرئيس بش��ار األس��د في أقوى 
موق��ف له منذ االنتفاضات الواس��عة 
الت��ي اجتاحت س��وريا ف��ي آذار/مارس 

.٢٠١١
وفي السنوات الس��ت املاضية، قّدمت 
إي��ران و»حزب اهلل« الكثي��ر من الدعم 
لألسد. وفي أواخر ربيع عام ٢٠١٣، تلّقى 
األسد دعماً كبيراً من »حزب اهلل« حال 
دون سقوطه. ولكن في أيلول/سبتمبر 
٢٠١٥ كانت القوة اجلوية الروس��ية هي 

من أنقذ األسد من فقدان سيطرته.
وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن بوت��ني قد وقف 
إل��ى جانب األس��د منذ البداي��ة وقّدم 
ل��ه احلماية بط��رق متع��ددة. فقد قام 
بتس��ليحه، وعم��ل عل��ى حمايته في 
مجل��س األم��ن الدولي، وح��رص على 
اس��تمرارية اجليش واالقتصاد السوري. 
لك��ن، تدّخله ف��ي س��وريا كان نقطة 
حت��ّول تدل على التصعيد الروس��ي في 

سوريا.
وبشكل عام، حقق الرئيس بوتني اليوم 

كل م��ا يري��ده في س��وريا. فق��د أبقى 
األس��د في الس��لطة. ورّس��خ الوجود 
العس��كري الروس��ي في س��وريا على 
األقل على م��دى ال� ٤٩ عام��اً املقبلة، 
وهو أكبر وجود عس��كري روسي خارج 
االحتاد الس��وفياتي السابق حتى اليوم. 
وبذلك، حّد بوتني من قدرة أمريكا على 
املناورة العسكرية في املنطقة، وضمن 
نفوذ روس��يا ف��ي أح��د أكث��ر البلدان 
أهمية من الناحية االس��تراتيجية في 

الشرق األوسط.
وق��د أّدى دع��م الرئي��س بوتني لألس��د 
إل��ى تفاقم تدفقات الالجئ��ني الهائلة 
واملُزعزِعة لالس��تقرار في أوروبا. وطاملا 
بق��ي األس��د أو أي ش��خص مثله في 
السلطة، فإن غالبية الالجئني لن يعودوا 
إلى دياره��م. وفي هذا الص��دد، أصبح 
خصوم األسد التقليديني، مثل الرئيس 
الترك��ي رجب طيب أردوغ��ان، يتقّبلون 
وجهة نظر موسكو حول األسد، وحتى 
اململك��ة العربية الس��عودية قد تُغّير 

موقفها لصالح موسكو.
واأله��م من ذل��ك بالنس��بة لبوتني أن 
بإمكان��ه اآلن التعاون م��ع الغرب وفق 
ش��روطه اخلاص��ة. فقد أوجد لروس��يا 
العظم��ى.  للق��وة  الوس��يط  ص��ورة 
وحصل على إقرار دولي بش��أن مبادرته 
األخي��رة لوقف إطالق الن��ار في جنوب 
غ��رب س��وريا والت��ي أدت إل��ى إنش��اء 
مناطق لتخفيف حدة التصعيد، وذلك 
بعد اجتماع بوتني م��ع ترامب في متوز/
يولي��و من هذا العام. وف��ي هذا اإلطار، 

تعمل روسيا وإيران وتركيا مبثابة ضامن 
لوق��ف إطالق النار. ولطامل��ا قاوم بوتني 
املناط��ق اآلمنة احملمية م��ن الغرب في 
س��وريا، بيد أن وقف إطالق النار بقيادة 
روس��يا سيس��مح ل��ه باحلف��اظ على 

مصاحله في البالد.
ل��دى مناط��ق وق��ف التصعي��د إط��ار 
حماي��ة أضع��ف م��ن املناط��ق الت��ي 
تدعمه��ا الغرب. إذ نش��رت موس��كو 

قواتها العس��كرية ملراقبة وقف إطالق 
الن��ار ولك��ن من غي��ر الواض��ح كيف 
س��يتم تنفيذ ه��ذا الترتي��ب. كما أن 
االتفاقي��ة بالكاد تعترف بالدور اإليراني 
ف��ي س��وريا. وف��ي الوقت ذات��ه، يتعنّي 
عل��ى حليفني أمريكيني رئيس��يني في 
املنطقة، هما إسرائيل واألردن، التعامل 
مع روسيا حول قضايا أساسية تخّص 
األمن القومي األميركي. وكون روس��يا 

الوالي��ات  عل��ى  ش��ريكة، س��يتوّجب 
املتحدة تقاس��م الع��بء املعنوي التي 
تس��ّببه الضربات اجلوية الروسية التي 

قد تؤّدي إلى مقتل املدنيني.
وبعي��داً عن إقحام نفس��ه ف��ي ورطة 
يتعّذر له اخلروج منها في سوريا والتي 
كان ق��د توّقعه��ا الرئي��س أوبام��ا في 
تش��رين األول/أكتوبر ٢٠١٥، متّكن بوتني 
من القيام بحملة رخيصة نسبياً، وهو 

اآلن ف��ي طريقه إلى إخراج نفس��ه من 
الصراع مع ضمان وجود روسيا ونفوذها 
في الوقت نفسه. وفي اإلطار ذاته، عّزز 
الروسية باستخدام  صادرات األسلحة 
لألس��لحة  جت��ارب  كس��احة  س��وريا 
الروس��ية. واآلن، بعد أن استقر الوضع 
في بعض املناطق الرئيسية في البالد، 
تتطّلع ش��ركات الطاقة الروسية إلى 
إعادة بن��اء البنية األساس��ية للطاقة 

في سوريا.
وبينما تش��ارف احلرب عل��ى االنتهاء، ال 
يُظهر تعاون روس��يا مع إيران أي عالمة 
على التراجع. ومن املرّجح أن يكون نذير 
تعاون استراتيجي أوسع مع انعكاسات 
أكب��ر عل��ى السياس��ة األميركية في 
املنطقة. وتتجاوز املصلحة املش��تركة 
ب��ني موس��كو وطه��ران ف��ي معارضة 

الغرب كل خالفاتهما.
واجلدير بالذكر أن مّدة س��لطة الرئيس 
بوتني باتت أطول من فترة حكم الرئيس 
الس��ابق ليوني��د بريجنيف. ويس��تعّد 
بوت��ني اليوم لالنتخابات الرئاس��ية في 
آذار/م��ارس ٢٠١٨. وف��ي ه��ذا اإلط��ار، 
يحرص على إثبات جناحه وفشل الغرب 
أمام الرأي العام الروس��ي. وقد عرضت 
الصحاف��ة التابع��ة للكرمل��ني جهود 
روس��يا في صنع السالم، وشّددت على 
ع��ودة احلياة إل��ى طبيعتها ف��ي أجزاء 
من سوريا. وفي ٣١ متّوز/يوليو، احتفلت 
موسكو بذكرى يوم البحرية الروسية، 
االحتف��ال  وألول م��رة، ش��مل م��كان 

سوريا.

وق��د يأت��ي األم��ر كمفاج��أة، أن��ه في 
املرحلة األسوأ في العالقات األميركية 
الروسية منذ احلرب الباردة، قال السفير 
الروس��ي اجلديد لدى واشنطن أناتولى 
أنطون��وف، املُدرج اس��مه عل��ى لوائح 
العقوبات اخلاص��ة باالحتاد األوربي حول 
قضايا متعّلقة بأوكرانيا، عقب تقدميه 
وثائ��ق تفويض��ه للرئي��س ترامب في ٨ 
أيلول/س��بتمبر املاض��ي: »م��ن جهتي 
قلت إننا نتطلع الى حتس��ني العالقات 
بني بلدينا«. من هنا، ترغب موسكو في 
تقدمي نفس��ها على أنها صوت احلكمة 
ال��ذي يدعو إلى التعّقل، واإلش��ارة إلى 
الغ��رب عل��ى أن��ه مش��اكس ومحب 
للخص��ام. باإلضاف��ة إلى ذل��ك حتتاج 
روس��يا إل��ى الغرب كخصم وش��ريك. 
لذلك تس��عى إلى اإليق��اع بالغرب من 
خالل ع��رض التع��اون. ويأت��ي تصديق 
الكثير من احملّللني ل� »انسحاب« بوتني 
املعلَن من س��وريا في آذار/مارس ٢٠١٦ 
كمثال على أخذ التصريحات الرسمية 

على ظاهرها وليس واقعها.
ومهما ش��اب وقف إط��الق النار احلالي 
من عي��وب، إاّل أنه ال ي��زال صامداً حتى 
اآلن. أّما مستقبله فيكتنفه الغموض 
جنباً إلى جنب مع مس��تقبل روس��يا. 
وطامل��ا يس��تمر الغ��رب ف��ي اإلذع��ان 
ملوسكو في سوريا، سيكون لدى بوتني 

مناسبات كثيرة تدعوه لالحتفال.

*آن��ا بورشفس��كايا هي زميل��ة »آيرا 
وينر« في معهد واشنطن.

كيف هزم بوتين الواليات المتحدة في سوريا
تقـرير

استفتاء كردستان

حركة التغيير التي 
تستعد للدخول الى 
خانة المعارضة 
في االقليم اصدرت 
بدورها بيانًا عدّت 
فيه اجراء االستفتاء 
من قبل ما اسمته 
بالسلطة الفاشلة 
في إقليم كردستان 
في هذا الوقت غير 
المناسب
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فالدميير بوتني



بغداد – سطو مسلح
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغداد امس الثالثاء، عن إحباط محاولة 
س��طو مس��لح عل��ى من��زل واعتقال 

منفذيها جنوبي العاصمة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اسمه إن "قواتنا األمنية 
متكنت من إلق��اء القبض على عصابة 
للسطو املس��لح بعد اقتحامهم لدار 
اح��د املواطنني في منطقة الس��يدية 
ومحاولة هروبهم من القوات األمنية".
عل��ى صعي��د متصل ق��ال املص��در إن 
"مس��لحني مجهول��ني اقتحموا فجر 
يوم امس منزال تس��كنه إمرأة مبنطقة 
حي العامل جنوب غربي بغداد"، مبينا 
ان "اإلم��رأة قامت مبقاوم��ة العصابة، 
ما اس��فر عن مقتلها وس��رقوا مبالغ 

مالية لم يقدر حجمها وفروا الى جهة 
مجهولة".

ديالى – عمليات عسكرية 
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق 
الركن مزهر الع��زاوي امس الثالثاء، عن 
انطالق عمليات عس��كرية في حوضي 
الزور وعرب جبار ش��مال ش��رق وجنوب 
غ��رب ب عقوب��ة لتعقب خالي��ا تنظيم 

"داعش".
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي إن "قوات 
امنية مش��تركة من اجليش والشرطة 
واجلي��ش انطلقت، الي��وم، في عمليات 
عسكرية واسعة في حوضي الزور، )40 
كم ش��مال شرق بعقوبة(، وعرب جبار، 
)20كم جنوب غ��رب بعقوبة(، لتعقب 

خاليا تنظيم داعش االرهابي".
واضاف العزاوي، ان "العمليتني تأتي في 

اطار اس��تراتيجية عملي��ات دجلة في 
انه��اء اي وجود خلاليا داع��ش باالعتماد 

على اجلهد االستخباري".

كركوك – قصف جوي
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة 
كرك��وك ام��س الثالث��اء، بأن مس��ؤول 
س��جون تنظي��م "داعش" ف��ي قضاء 
احلويجة جنوبي احملافظة قتل مع ثالثة 
م��ن مرافقي��ه بينهم صه��ره بقصف 

جوي .
وقال املصدر احمللي الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن" مسؤول سجون تنظيم 
داع��ش ف��ي قض��اء احلويج��ة جن��وب 
كركوك املكنى ابو احمد قتل مع ثالثة 
م��ن مرافقي��ه بينهم صه��ره بقصف 
ج��وي اس��تهدف مضافة ف��ي اطراف 
القض��اء ، مضيف��ا ان "داع��ش مرتبك 

جدا بفع��ل دقة الضرب��ات اجلوية التي 
تصطاد يومي��ا املزيد من قياداته البارزة 

داخل احلويجة ومحيطها". 

صالح الدين – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين امس الثالثاء ان 
قوات احلشد الش��عبي افتتحت طريق 
الزرك��ة املؤدي ال��ى ناحي��ة العلم في 

صالح الدين.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
الكشف عن اس��مه ان "احلشد افتتح 
طري��ق الزركة املؤدي ال��ى ناحية العلم 
وأّمن مس��ير مئ��ات العج��الت املدنية 
ومواك��ب التعزية احلس��ينية الوافدين 
من آمرل��ي وطوز خورماتو وت��ازة، باجتاه 

مدينة سامراء . 
املثنى – اعتقال مطلوبني 

اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
املثن��ى امس الثالث��اء ان مف��ارز امنية 
متكنت ف��ي عملي��ة نوعية م��ن إلقاء 
القبض عل��ى متهم عمل عل��ى تزوير 
كتب ووثائق رس��مية لع��دد من وزارات 
الدولة فضال عن الدوائر الرس��مية في 

احملافظة . 
واف��اد املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه انه مت ضب��ط عش��رات الوثائق 
اضاف��ة ال��ى )١٧ ( ختم��ا يس��تعمل 
ف��ي التزوي��ر وعدد من املستمس��كات 
الرس��مية اضاف��ة الى أرق��ام عجالت 
مزورة وأجهزة طباعة وكمبيوتر وكبس 
هويات دقيقة كان املتهم يس��تعملها 

في عمليات التزوير في منزله . 

الديوانية – عمليات دهم 
اعل��ن مص���در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة الديواني��ة ام��س الثالثاء 
ان��ه خالل ممارس��ة أمني��ة قامت بها 
من أج��ل متابعة تنفي��ذ أوامر إلقاء 
القبض الص��ادرة م��ن القضاء بحق 
املطلوب��ني ألق��ت مف���ارز مرك���زي 
عف���ك واملهناوي�ة القب��ض على 4 
متهمي�ن مطلوب��ني للقض�اء مب�واد 

قانوني�ة مختلف�ة.
واض��اف املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكشف عن اس��مه ان من بني هذه 
القضاي��ا جنائية فيم��ا ألقت مفارز 
مكت��ب إج��رام البل��دة القبض على 
متهم بالسرقة مطلوب للقضاء وفق 
املادة 446 وذلك بعد جمع املعلومات 

عنه من قبل املصادر اخلاصة.

البصرة - نزاع مسلح 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اف��اد 

محافظة البصرة ام��س الثالثاء، بأن 
قوة عس��كرية من قي��ادة العمليات 
فضت نزاعاً عش��ائرياً مسلحاً حدث 
في قرية قريبة من حقل نفطي يقع 
ش��مال احملافظة، مبين��ا ان ذلك جاء 

بعد احتدام تبادل اطالق النار.
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اسمه إن "تبادالً إلطالق 
النار باألس��لحة اخلفيفة حصل في 
س��اعة متأخ��رة من الليل��ة املاضية 
بقري��ة ريفية تقع ق��رب موقع حقل 
غ��رب القرن��ة الثاني بس��بب اندالع 
نزاع مسلح بني أفراد من عشيرتني"، 
مبين��اً أن "قوة عس��كرية من قيادة 
عملي��ات البص��رة تدخلت بس��رعة 
وفضت النزاع" ، الفت��ا الى أن "تبادل 
اط��الق الن��ار ل��م يس��فر ع��ن وقوع 

إصابات بشرية" .

احباط محاولة سطو مسلح في السيدية جنوبي بغداد * عمليات عسكرية في الزور وعرب جبار غربي ب عقوبة 
مقتل مسؤول سجون داعش بقصف جوي بكركوك * نزاع عشائري مسلح قرب حقل نفطي شمالي البصرة  

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
م��ددت وزارة امل��وارد املائي��ة ام��س الثالث��اء 
عقد صيانة س��د املوصل مع ش��ركة تريفي 

االيطالية.
وق��ال وزي��ر امل��وارد املائية حس��ن اجلنابي في 
بيان له تلقت "الصباح اجلديد"نس��خة منه 
"وقعن��ا اليوم ملحقا بتمدي��د العقد احلالي 

بني وزارتنا وشركة تريفي اإليطالية".
واضاف ان العق��د احلالي بني الطرفني ينتهي 
في منتصف تشرين الثاني املقبل، لكن املبلغ 
اخملصص للعقد لم يستنفذ" منوها الى انه 
"ونظراً للحاجة احلقيقية للعمل املش��ترك 
في موقع الس��د مددنا العمل بالعقد احلالي 

الى حني استنفاد املبلغ .
وأشار اجلنابي الى ان "فيلق املهندسني التابع 
للجيش االميركي سيس��تمر باالشراف على 
تنفيذ العمل" الفتا الى ان "تغطية تكاليف 
إش��راف فيلق املهندس��ني تغطيه احلكومة 

االميركية كامالً".
وأع��رب وزير امل��وارد املائية عن "س��عادته بان 
تنفي��ذ العقد خالل الس��نة املاضية أدى الى 
توفي��ر مبل��غ نس��تطيع ب��ه االس��تمرار الى 
خمسة شهور إضافية دون التأثير على خزينة 
الدول��ة ,موك��دا ان احلكوم��ة العراقية طاملا 
اكدت تطمينها لوضع الس��د رغم نش��رها 

إرشادات في كيفية جتنب أضرار انهياره.
ووق��ع الع��راق عقدا م��ع مجموع��ة )تريفي( 
بقيم��ة 273 مليون ي��ورو )296 ملي��ون دوالر( 
لترميم وإصالح س��ّد املوصل عل��ى مدار 18 

شهرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت محكم��ة جناي��ات الرصاف��ة امس 
الثالث��اء حكم��اً باحلبس ملدة س��نتني بحقي 
مديرين متورطني بفساد بعد إدانتهم بقضية 

فساد مالي.
وق��ال القاضي عبد الس��تار بيرقدار املتحدث 
الرس��مي جملل��س القض��اء األعلى ف��ي بيان 
صحفي تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه،  
إن "محكم��ة جناي��ات الرصافة املتخصصة 
بقضايا النزاهة أص��درت حكما باحلبس ملدة 
س��نتني بح��ق مدير مستش��فى ابن رش��د 
الس��ابق بعد أدانته وفق أحكام املادة 340 من 
قان��ون العقوبات العراقي بع��د ثبوت تالعبه 

بأسعار وصوالت األدوية".
واض��اف ان محكمة جنايات الرصافة اصدرت 
حكم��اً باحلبس ملدة س��نتني بحق رئيس جلنة 
املش��تريات في مديرية توزي��ع كهرباء مدينة 
الص��در عن قضية فس��اد مالي بع��د أدانته 
وفق أحكام امل��ادة 340 من قان��ون العقوبات 
العراقي بعد ثبوت تالعبه بأس��عار ش��راء 12 

مولدا كهربائياً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة االنبار، 
أمس الثالثاء، عن اعادة افتتاح جس��ر املأمون 
الواقع شرق مدينة الرمادي، مبينة ان اجلسم 
سيس��اهم بش��كل كبي��ر بنق��ل البضائع 

وحركة املواطنني.
وق��ال مدير املديري��ة مهدي عب��د فرحان في 
تصري��ح صحف��ي، إن "نائب محاف��ظ االنبار 
للش��ؤون الفني��ة عل��ي فرحان حض��ر اليوم 
مراس��م اعادة افتتاح جس��ر املأمون احلديدي 
عل��ى نهر الف��رات الذي يربط ب��ني منطقتي 

جويبة واحلامضية شرق الرمادي". 
واض��اف فرحان، أن "اجلس��ر مت اع��ادة اعماره 
م��ن قبل طرق وجس��ور االنبار بكلف��ة مليار 
دينار خ��الل مدة خمس��ة اش��هر"، مبينا ان 
"هذا اجلس��ر سيس��اهم في نق��ل البضائع 
واملنتوج��ات الزراعي��ة وحرك��ة املواطنني من 
مناط��ق الش��امية واحلامضي��ة ال��ى مرك��ز 

الرمادي".

تمديد عقد صيانة
سد الموصل مع تريفي 

اإليطالية

الحبس لمدة سنتين 
بحق مديرين متورطين 

بفساد

إعادة افتتاح جسر 
المأمون شرق الرمادي

الملف األمني

البرملان يقرر إيقاف التعامالت 
املالية والتعاون مع 4 شركات 

اتصاالت في اإلقليم
وأردف أن "النقط��ة الثالث��ة تتعلق 
بتكلي��ف جل��ان نيابية ألج��ل حصر 
ف��ي  املش��اركني  الن��واب  اس��ماء 
االج��راءات  التخ��اذ  االس��تفتاء 

القانونية بحقهم".
ورف��ض رئي��س مجلس الن��واب "اي 
تدخ��ل خارج��ي أو محاول��ة لفرض 
القوة من طرف اجنب��ي في معاجلة 

االزمة مع اقليم كردستان".
ورأى اجلب��وري ان "احلوار بداية للحل، 
ولك��ن اخلالف القانوني والدس��توري 
يحل من قبل احملكمة االحتادية العليا 

وال نستطيع ان منلي عليها شيئاً".
م��ن جانبه، أفاد النائب عن التحالف 
الوطن��ي عام��ر الفاي��ز ف��ي حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، بأن "جلس��ة 
مجلس النواب ليوم أمس ش��هدت 
الن��واب  م��ن  قلي��ل  ع��دد  حض��ور 
الك��رد ممثل��ني ع��ن االحت��اد الوطني 
التغيي��ر  وحرك��ة  الكردس��تاني، 

الكردية".
وأض��اف الفاي��ز أن "ق��رارا مت اتخاذه 
ف��ي  املش��اركني  الن��واب  حملاس��بة 
اس��تفتاء االنفص��ال وذل��ك باحالة 
االحتادي��ة  احملكم��ة  إل��ى  اوراقه��م 

العليا".
وأش��ار إلى أن "التعرف على النواب 
س��يكون م��ن خ��الل توقي��ع تعهد 
يقضي ب��أن النائب لم يش��ارك في 
االس��تفتاء وأنه يؤمن بوحدة العراق 
وفقاً للدس��تور ويرفض االس��تفتاء 

وانفصال اي جزء عنه".
وأوضح الفايز أن "النائب الذي يرفض 
توقي��ع التعهد فأن ذلك سيش��كل 

دلي��الً ض��ده ويح��ال عل��ى احملكمة 
القانونية  االج��راءات  اتخ��اذ  لغرض 

بحقه".
ش��هدت  ام��س  "جلس��ة  أن  وزاد 
ق��رارات اغلبها ذات طابع مالي، وهي 
بوق��ف التعامالت املالي��ة مع اقليم 
كردستان وابالغ الوزارات ذات العالقة 
بذلك وفي مقدمته��ا وزارات املالية 

والصحة والتجارة والبنك املركزي".
حمل��ة  "تب��دأ  أن  الفاي��ز  وتوق��ع 
التعه��دات بالتب��رء من االس��تفتاء 
خالل جلسة يوم غداً اخلميس حيث 
من املؤمل أن يزداد عدد النواب الكرد 

احلاضرين فيها".
وبني أن "اجللسة شهدت ايضاً ابالغ 
وزارة االتص��االت بايق��اف التعامالت 
املالي��ة مع ارب��ع ش��ركات اتصاالت 
متثل واجهات الحزاب سياس��ية في 
االقلي��م م��ن بينها ش��ركة كورك 

لشبكة الهواتف النقالة".
ومضى الفايز إلى أن "تلك الشركات 
عليه��ا مبوجب قرار مجل��س النواب 
تسديد ديون في ذمتها جتاه احلكومة 
العراقية وكذلك اجلهات الش��ركات 

العاملية".
م��ن جانبه، يس��تغرب رئي��س كتلة 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي  احل��زب 
عرفات كرم من "اج��راءات احلكومة 
اقلي��م  ض��د  الن��واب  ومجل��س 
كردس��تان والتعمد ف��ي محاصرته 

مالياً واقتصادياً".
وأضاف ك��رم أن "االقليم لم يرتكب 
خط��أ ب��ل أنه اس��تمع فق��ط لرأي 
ش��عبه ف��ي أم��ر م��ا وف��ق اج��واء 
دميقراطية فشارك قسم بالتصويت 
س��واء باملوافق��ة أو ع��دم املوافقة، 
واخري��ن لم يش��اركوا اساس��اً ولم 

يجبر احد على االدالء بصوته".
ون��وه إلى أن "ابواب احل��وار مفتوحة 
ونح��ن م��ع التهدئة ول��م نعلن عن 
دولة حتى االن ول��م نبلغ بغداد بأننا 

سننفصل عن احلكومة االحتادية".
ويام��ل ك��رم ب��أن "تع��ود االج��واء 
الطبيعي��ة بني بغ��داد واربي��ل، وأن 
تس��تمر احل��وارات وفقاً للس��ياقات 
الدستورية ويجري تسوية املشكالت 
الش��عب  جتوي��ع  وع��دم  العالق��ة 

الكردي".

القّوات املشتركة تنجز 45 %
من عمليات حترير احلويجة

وتاب��ع أن "كما س��يتم اليوم افتتاح 
اجلس��ر اخلامس الذي يرب��ط جانبي 

املوصل". 
م��ن جهت��ه أعل��ن قائد الش��رطة 
االحتادي��ة الفريق رائد ج��ودت ، أمس 
الثالث��اء ، أن قوات��ه متجحفلة على 
بع��د 9 كم من مركز احلويجة ، الفتا 
إلى " استكمال جهوزيتها وبانتظار 
انطالق املرحل��ة الثالثة من معركة 

استعادة مركزها. 
وقال جودت في بيان حصلت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ على نس��خة منه، 
ان القوات املشتركة بانتظار انطالق 
املرحل��ة الثالث��ة ملعركة اس��تعادة 
مركز قض��اء احلويج��ة والتي قدرت 
مس��احتها ب� 15 ك��م2 والذي يعد 

آخر معاقل داعش. 
وأشار إلى ان" قواته متكنت من حترير 
65 قري��ة و471 ك��م2 م��ن األراضي 
غ��رب القضاء وأحكمت الس��يطرة 
على منطقة الفتحة وتالل مكحول 

جنوب غربي القضاء.
والى ذلك أفادت مديرية إعالم احلشد 

الش��عبي ، أم��س الثالث��اء ، بتحرير 
خمس ق��رى جديدة ضم��ن عمليات 

حترير احلويجة. 
وق��ال إعالم احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، إن "ق��وات اللواء العاش��ر في 
احلش��د وجه��از مكافح��ة اإلرهاب 
قري��ة مجب��ل  متكن��ت م��ن حتري��ر 
احملاذية لقرية بش��ير جنوب كركوك، 
فيم��ا كبدت عناصر داعش خس��ائر 

جسيمة". 
وأض��اف البي��ان أن "قطع��ات اللواء 
الثان��ي في احلش��د س��يطرت على 
االس��تراتيجية  الفتح��ة  منطق��ة 
غربي احلويجة", الفتا الى أن "القوات 
وصل��ت ال��ى الش��ارع الع��ام احملاذي 

لسلسلة جبال حمرين". 
وبني أن "قوات اللواء الرابع في احلشد 
والش��رطة االحتادية ش��رعا بتطهير 
الفتح��ة م��ن جهة جب��ال مكحول 

غربي احلويجة". 
وأشار البيان إلى أن "اللواء السادس 
عشر باحلشد بدأ بتطهير قرى منذر 
وت��ل اجلول وق��زل تبة )ش��مال غرب 
احلويج��ة(، من بقاي��ا عناصر داعش 
بعد حتريرهن من س��يطرة عصابات 

التنظيم". 
وحققت القوات األمنية املش��تركة 
، أم��س الثالثاء ، تقدما جديدا ضمن 
عمليات اس��تعادة احلويجة ومتكنت 
قوات احلش��د الشعبي من استعادة 
ق��رى "دوكش��من الكبرى والش��يخ 
ش��رق  ش��مال  البل��داغ"  س��امي 

القضاء. 
وق��ال إعالم احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
احلش��د  ف��ي   27 "الل��واء  ان  من��ه، 

الش��عبي وجهاز ومكافحة االرهاب 
متكنا من اس��تعادة الس��يطرة على 
ق��رى "دوكش��من الكبرى والش��يخ 
ش��رق  ش��مال  البل��داغ"  س��امي 

احلويجة". 
وأضاف البيان إن "قوات اللواء 22 في 
احلشد الش��عبي اس��تعادت قريتي 
"الربيضة والس��اده كاطع" ش��مال 
شرق القضاء أيضا، فيما متكن اللواء 
العاشر في احلشد وجهاز مكافحة 
االرهاب من اس��تعادة قريتي "يرغون 

السفلى ويرغون العليا". 
وتاب��ع إن "القوات تواص��ل تقدمها 
على وفق اخلط��ط األمنية لتحقيق 
الس��تعادة  املرس��ومة  أهدافه��ا 
تنظي��م  م��ن  بالكام��ل  احلويج��ة 

داعش.

األمم املتحدة تسجل جلوء
نحو مليوني شخص في 2017

موضح��ا ان "ردود فعل مجزأة حلت 
مح��ل التع��اون الدولي، مم��ا أدى إلى 
تقيي��د إج��راءات اللج��وء حتى في 
دول له��ا تاريخها اخل��اص من النفي 
والهجرة وتتفاخ��ر دائما بأنها بلدان 

مضيافة".
وندد املس��ؤول األممي بزي��ادة كراهية 
األجان��ب ف��ي العال��م، معرب��ا عن 
أس��فه العميق "حيال إغالق احلدود 
وإج��راءات احلد من الدخ��ول، وتقييد 
إج��راءات اللج��وء واالحتج��از غي��ر 

احملددة لالجئني في أوضاع مروعة".
املتح��دة  "األمم  أن  غران��دي  واك��د 
حماي��ة  من��اخ  تفاق��م  الحظ��ت 
الالجئني ف��ي مختلف أرجاء العالم، 
مبا ف��ي ذل��ك ف��ي دول صناعية في 
أوروبا والواليات املتحدة وأس��تراليا"، 

مضيفا أن "نحو 1.2 مليون الجئ في 
العالم يحتاجون إلى إعادة التوطني 

في بلد ثالث".
وتابع: "لذلك فإن م��ن دواعي القلق 
البالغ أال يكون متاحا س��وى أقل من 
100 أل��ف مكان إلعادة التوطني هذا 
العام بانخفاض 43 في املئة عن عام 

."2016

رئاسة اجلمهورية توضح موقفها 
بشأن إقالة محافظ كركوك

وأضافت أنه "ولقطع املدة القانونية 
املش��ار إليها في املادة )7/ ثامناً( من 
قانون مجال��س احملافظ��ات رقم 21 
لس��نة 2008 املعدل والتي أش��ارت 
إل��ى أن )للمحاف��ظ أن يعترض على 
قرار اإلقال��ة أمام احملكم��ة اخملتصة 
خالل خمسة عش��ر يوماً من تاريخ 
تبلغ��ه بالقرار وعلى احملكمة أن تبت 
باالعت��راض خالل ش��هر م��ن تاريخ 
تس��جيله وعلي��ه ف��ي ه��ذه احلالة 
ان يق��وم بتصريف أعم��ال احملافظة 

اليومية حلني البت في االعتراض(".
وتابعت "لذا يس��توجب على رئاسة 
اجلمهوري��ة انتظار البت في الدعوى 
املقام��ة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ 
اإلجراء املناسب بإصدار املرسوم من 

عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى".
وكان مجل��س الن��واب ص��وت خالل 
جلس��ته التي عقدت، في )14 أيلول 
2017(، على إقالة جنم الدين كرمي من 

منصب محافظ كركوك.
ورد مكتب كرمي، في )14 أيلول 2017(، 
على قرار البرملان، ع��ادا إياه "باطال"، 
فيم��ا أك��د أن مجل��س محافظ��ة 
كركوك هو الوحيد اخملتص بس��حب 

الثقة واإلقالة.

تتمات ص1

خاص ـ الصباح الجديد:

دعا األمني الع��ام للمؤمتر الوطني 
العراق��ي آراس حبي��ب الى تالحم 
جميع العراقيني بعربهم وكردهم 
الى جت��اوز اخلالف��ات واللج��وء الى 
طاول��ة احل��وار ف��ي الوق��ت الذي 
يواجه العراق حتدي��اً كبيراً يتطلب 
مواقف وطني��ة كبيرة ، وادناه نص 
الرسالة التي وجهها الى الشعب 

العراقي..
إلى أبناء الشعب العراقي الكرمي ..

وقفن��ا باألم��س نُحيي رم��ز احلرية 
والش��هادة ... حيث كانت ملحمة 
اإلمام احلس��ني)ع( جتس��يداً ملعنى 
املوقف عندما يكون التحدي كبيراً 

وخطيراً على مسار األمة .
واليوم ف��إن عراقنا أمام حتدي كبير 
وتاريخي ونحتاج الى مواقف كبيرة 
وواضح��ة تليق بتاريخنا وتؤس��س 

ملستقبلنا .
ان األخوة الُكردية العربية خصوصاً 
واألخ��وة ب��ني أبن��اء كل الش��عب 
العراقي ه��ي أقدس عالقة تنطلق 
منها الشعوب نحو التالحم وبناء 
األوط��ان .. وهناك تاريخ مش��ترك 
عمده الشهداء بدمائهم من أجل 
الدفاع عن حقوق أهلنا وأحبتنا في 

كردستان وفي كل العراق . 
إنني من موقع املواطنة واملسؤولية 
التاريخية أمام اهلي في كردستان 
العزي��زة وأهل��ي ف��ي كل الع��راق 
اُناش��د القوى السياسية أن تلتزم 
بقدس��ية األخوة الكردية العربية 
وأن ال تسمح لقواعدها اجلماهيرية 
في اإلجنرار خلف بعض الغوغاء هنا 
أو هناك من الذين يحاولون ش��رخ 
هذه العالقة وزرع الكراهية بني أبناء 
الوطن الواحد واجلغرافية الواحدة 
.. فمهما تغيرت السياسة ومهما 
تغير القادة تبقى ه��ذه اجلغرافية 

واحدة ويبقى دجلة يغس��ل ظفائر 
كردستان مثلما يغسل وجه بغداد 

وتتعمد به العمارة والبصرة .
أخوتي وأحبتي وأهلي في كردستان 

احلبيبة وفي كل العراق األشم .. 
الي��وم نحت��اج ال��ى كل املواق��ف 
املتعقلة واحلكيم��ة ، كما نحتاج 
إل��ى كل كلم��ة طيب��ة وصادقة ، 
وليك��ن اخل��الف سياس��ياً تعاجلُه 
إجراءات قانونية ودس��تورية ولكن 
يبق��ى ش��عبنا الكردس��تاني جزٌء 
العراق��ي  الش��عب  م��ن  أصي��ل 
تربطهم��ا أواصُر األخ��وة والتاريخ 

والعي��ش املش��ترك ، ولنقف معا 
ض��د كل م��ن يتج��اوز عل��ى هذه 

األخوة أو يكسر أواصرها .
قاتلن��ا   .... القري��ب  باألم��س 
الديكتاتورية مع��اً ، وكافحنا معاً 
من أجل احلري��ة والكرامة ، ونقاتل 
اليوم معاً من اًجل قهر قوى الظالم 

واإلرهاب واإلنحراف . 
البيش��مركة  لبط��والت  كان��ت 
واحلش��د وجيشنا الباس��ل صدًى 
مدوي��اً في كل العال��م وكنا مثاالً 
للش��عب الصاب��ر املقات��ل وحررنا 
كل أرضن��ا م��ن دن��س الظالميني 

الدواع��ش وروت دمائنا أرض العراق 
دون أن تس��أل إن كانت هذه االرض 
، كردي��ة أو تركماني��ة أو عربي��ة أو 

أيزيدية أو مسيحية .
وكم��ا أك��دت مرجعيتن��ا العلي��ا 
على إن احلوار والعودة للمس��ارات 
الدستورية هو احلل لكل مشاكل 
احلاض��ر ، وه��و الطري��ق الصحيح 
لبن��اء املس��تقبل ، وبدورن��ا ندعو 
جميع األطراف والقوى السياسية 
واتباع  املرجعية  لإللتزام بنصائ��ح 
ه��ي  والت��ي  اإلمياني��ة  حكمته��ا 
كفيلة بتجاوزنا هذه احملنة اخلطيرة 

بسالم . 
ونحن في املؤمت��ر الوطنّي العراقّي 
عملنا وس��نعمل ب��كل قوة وثبات 
ومثاب��رة من أج��ل أن نتج��اوز هذا 
التح��دي اخلطي��ر ، ونض��ع جميع 
إمكانيتنا وُقدراتنا من أجل حتقيق 

ذلك .
حتية لشهداء الطف ، رجال املوقف 

والوقفة التاريخية ...
حتي��ة لش��هداء الع��راق وحتية من 
الكردي��ة  لألخ��وة  كرب��الء  وح��ي 
العربية في وط��ن األنبياء والتاريخ 

اجمليد ...

وكل  كردس��تان  احف��ظ  الله��م 
العراق وابناء شعبنا من كرد وعرب 
وأيزيديني وشبك وصابئة  وتركمان 
أبناء  وكلدان وأش��وريني... وكاف��ة 

الوطن
الطيب��ني  ارض  الع��راق  ويبق��ى 

اخمللصني األوفياء ...
اهلل  ورحم��ة  عليك��م  والس��الم 

وبركاته .
آراس حبيب كرمي

األم��ني الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ّي 
العراقّي

2 تشرين األول 2017

إن األخوة الُكردية 
العربية خصوصًا 
واألخوة بين أبناء 
كل الشعب العراقي 
هي أقدس عالقة 
تنطلق منها الشعوب 
نحو التالحم وبناء 
األوطان .. وهناك 
تاريخ مشترك عمده 
الشهداء بدمائهم 
من أجل الدفاع عن 
حقوق أهلنا وأحبتنا 
في كردستان وفي 
كل العراق

آراس حبيب

في رسالة وجهها الى الشعب العراقي

األمين العام للمؤتمر الوطني العراقي: العراق اليوم 
أمام تحٍد كبير وتاريخي ونحتاج الى مواقف كبيرة
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»ديالى« تجّهز الكهرباء بمنتجاتها من المحوالت ذات الجودة العالية

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  باش��رت 
إح��دى  العراقي��ة  لالس��منت 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
بإنتاج اسمنت آبار النفط  صنف 
) G ( ف��ي معم��ل اس��منت بابل 
التاب��ع لها بعد توقي��ع عقد مع 
الوسط لتجهيزها  شركة نفط 

بهذا النوع من االسمنت .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
محس��ن  حس��ن  املهن��دس 
تصري��ح  ف��ي  اخلفاج��ي  عبي��د 
للمركز االعالمي ف��ي الوزارة بأن 
ش��ركته حريص��ة عل��ى تنفيذ 
بض��رورة  املركزي��ة  التوجيه��ات 
وتعزيز  املالي��ة  امل��وارد  تعظي��م 
إعتم��اد املس��تهلك احمللي على 
منتج��ات وزارة الصناع��ة لرف��د 
ميزانية الدولة وتقليل إستنزاف 
العمل��ة الصعب��ة في إس��تيراد 
منتجات ميكن لش��ركات الوزارة 
إنتاجه��ا محليا حي��ث تعد مادة 
االسمنت من أهم تلك املنتجات 
لتوف��ر موادها األولي��ة وخبراتها 

البشرية .
واض��اف املدي��ر الع��ام اخلفاجي 
بأن الش��ركة تنت��ج جميع أنواع 
اضاف��ة  النمط��ي  االس��منت 
ال��ى إنت��اج أن��واع غي��ر منطي��ة 
مبوج��ب إحتياج��ات وزارة النفط  
، مفصح��ا بالق��ول ع��ن الب��دء 
بانتاج االس��منت غي��ر النمطي 
 )G(و )B( آلب��ار النفط بصنفي��ه
منذ مطلع العام احلالي ، مؤكدا 
ف��ي الوق��ت ذاته عل��ى مطابقة 
بعد  للفحوص��ات  املنت��ج  ه��ذا 
ارس��ال مناذج منها إلى مختبرات 
الشركات النفطية والتي أكدت 
مطابقة املنتج ملواصفات معهد 

.  API النفط االميركي
وكش��ف املدير الع��ام عن توقيع 
عقد مع ش��ركة نفط الوس��ط 
لتجهيزها باس��منت آبار النفط 

صن��ف )G( اضافة ال��ى قيامها 
بتجهي��ز ش��ركة نف��ط اجلنوب 
   )B( باس��منت آبار النفط صنف
بكميات جتاوزت ال�� )4( اآلف طن 
على وفق املواصف��ة األميركية )  

.  ) API
اجلدير بالذكر ان الشركة العامة 
لالس��منت العراقي��ة وبالتعاون 
م��ع معام��ل اس��منت القطاع 
اخلاص تس��عى إلى توفير جميع 
متطلب��ات البلد من االس��منت 
وبش��تى وأجود األنواع وبأس��عار 
مناسبة بعد أن أصدرت احلكومة 
العراقية بداية العام املاضي قراراً 
مبن��ع اس��تيراد االس��منت حيث 
ل��م تش��هد الس��وق العراقي��ة 

منذ تنفيذ هذا القرار أي ش��حة 
ف��ي م��ادة االس��منت وال إرتفاع 
باألس��عار إضاف��ة إل��ى توفي��ر ) 
600 ( ملي��ون دوالر كان��ت ته��در 
م��ن  االس��منت  إس��تيراد  ف��ي 
الدول اجمل��اورة ويقدر إس��تهالك 
الش��ركات النفطي��ة في العراق 
النمطي  مل��ادة االس��منت غي��ر 
مبع��دل ) 100 - 200 ( أل��ف ط��ن 
س��نوياً وبكلف��ة تص����ل إلى ) 
50 ( مليون دوالر وهذا سيعزز من 
إيقاف إستنزاف العملة الصعبة 

ودعم اإلقتصاد احمللي .
من جه��ة اخرى اعلنت ش��ركة 
ديال��ى العام��ة التابع��ة ل��وزارة 
واملعادن عن جتهيزعدد  الصناعة 

الكهرب��اء  وزارة  مديري��ات  م��ن 
مبنتجاته��ا الكهربائي��ة اخملتلفة 
من محوالت التوزيع ذات السعات 
املتنوع��ة مبوجب عقود مت ابرامها 

بينهما.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
عبد الودود عبد الس��تار محمود 
ف��ي تصري��ح ملركز االع��الم في 
جه��زت  الش��ركة  ان  ال��وزارة 
املديري��ة العامة لتوزي��ع كهرباء 
الوس��ط ب��� )25( محول��ة توزيع 
و)25(   )KVA  11/400( بس��عة 
 ) KVA 11/250 (محول��ة توزي��ع
ضمن العقد املبرم والذي يقضي 
بتجهي��ز )50( محول��ة توزي��ع ، 
فيم��ا مت جتهي��ز مديريت��ي توزيع 

كهرب��اء كربالء املقدس��ة ب�)10( 
مح��والت توزيع س��عة )11/400 
KVA ( ومديري��ة توزي��ع النج��ف 
توزيع  االش��رف بس��ت محوالت 
سعة ) KVA 11/250(  ، مضيفا« 
الش��ركة مصنعة  بأن منتجات 
التكنولوجيا  على وف��ق أح��دث 
وبأمتياز من شركات ذات مناشئ 
رصينة وجودة في االنتاج ، مؤكدا 
اس��تعداد ش��ركة ديالى العامة 
عل��ى جتهي��ز جمي��ع مديري��ات 
الكهرباء وف��ي جميع احملافظات 
من احملوالت واملقاييس الكهربائية 

بجميع انواعها وسعاتها . 
يذك��ر ان ش��ركة ديال��ى العامة 
تختص بش��كل رئيس في انتاج 

احمل��والت الكهربائي��ة بنوعيه��ا 
واحملط��ات  والق��درة   التوزي��ع 
واملقايي��س  الصندوقي��ة 
وقد  وااللكتروني��ة  الكهربائي��ة 
انشأت تلك املعامل لسد حاجة 
ووزارة  عام��ة  بص��ورة  ال��وزارات 
الكهرب��اء بص��ورة خاص��ة ومن 
افض��ل املناش��ئ العاملية ومنها 
اليابانية  ش��ركة متسيوبش��ي 
انش��أت معام��ل احملوالت  الت��ي 
ش��نايدر  وش��ركة  الكهربائي��ة 
الكترك الفرنس��ية التي انشأت 
خطوط انتاجية لتصنيع احملطات 
املواصف��ة  وف��ق  الصندوقي��ة 
 )D-06 القياسية لوزارة الكهرباء

( لنظام التوزيع الكهربائي .

)G( االسمنت العراقية« تباشر بإنتاج وتجهيز اسمنت آبار النفط صنف«

 تنتج الشركة 
العراقية جميع أنواع 

االسمنت النمطي 
حسب احتياجات 

وزارة النفط ، 
وكذلك البدء 

بإنتاج االسمنت غير 
النمطي آلبار النفط 
 )G( و )B( بصنفيه

منذ مطلع العام 
الحالي 

جتهيز اسمنت آبار النفط

أمانة بغداد توّجه دوائر 
البلدية باالستعداد 

المبكر لموسم األمطار 

التجارة تتابع قرار 
حجب »التموينية« عن 
ذوي الدخول العالية 

وزيرة الصحة تناقش سبل 
االرتقاء بالواقع البيئي 

ومواجهة التحديات

بغداد - الصباح الجديد:
وجه��ت أمان��ة بغ��داد الدوائ��ر البلدي��ة كافة 
باالس��تعداد املبك��ر ملوس��م االمط��ار املقبل 
والقي��ام بتنظي��ف خطوط ومحط��ات اجملاري 

لتجنب حدوث طفح املياه«.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » دائرة بلدية 
الكاظمية قامت باالس��تعداد املبكر ملوس��م 
االمطار وتنفيذ اخلطة املعدة لهذا الغرض التي 
تتضمن قيام الدائرة البلدية بتنظيف شبكات 
وخط��وط تصري��ف مي��اه الص��رف الصح��ي 
واالمط��ار واي��الء اهمي��ة قص��وى للخط��وط 

الرئيسة وإصالح جميع التخسفات».
وأضافت املديرية ان » قسم اجملاري بالتعاون مع 
قسم النظافة قام بتنظيف احواض محطات 
)عبد احملس��ن الكاظم��ي والش��اجلية والزهراء 
وش��ارع احمليط (  والتوجيه بتنظيف املشبكات 
)السكرينات( للمحطات العمودية والغاطسة 
وتأهيل محطات االنفاق وصيانة وإصالح جميع 
املضخ��ات والغواط��س العاطل��ة م��ع لوحات 
السيطرة الكهربائية واملولدات وادامة اآلليات 
والصاروخي��ات  )الش��افطات  التخصصي��ة 
والساحبة العمالقة( وتهيئة مضخات الديزل 
ومس��تلزمات العمل من معدات وآليات وعمال 

واعداد بدائل للحاالت الطارئة » .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن ارس��ال فري��ق م��ن 
دائ��رة التخطيط واملتابعة لرئاس��ة اجلمهورية 
ومجل��س الن��واب ومجل��س القض��اء االعل��ى 
واالمانة العام��ة جمللس الوزراء وال��وزارات كافة 
واجلهات غير املرتبطة بوزارة ومجالس احملافظات 
ملتابع��ة تنفيذ قرار حج��ب البطاقة التموينية 
ع��ن اصحاب الدخول العالي��ة ممن يزيد دخلهم 
عن املليون ونصف املليون دينار الذين لم حتجب 

عنهم سابقاً .
وقالت ال��وزارة في بيان بث��ه مكتبها االعالمي 
بانه��ا ملزم��ة بتطبيق اح��كام امل��ادة )29/اوال( 
م��ن قانون املوازن��ة االحتادية لع��ام 2010 والذي 
نص عل��ى ال��زام وزارة التجارة االحتادي��ة باعداد 
خط��ة مفصل��ة والية جديدة لعم��ل البطاقة 
التمويني��ة بش��أن ترش��يدها لتك��ون موجهة 
الى الفق��راء واحملتاجن فقط وعدم منحها الى 
املواطن��ن الذين يزي��د دخلهم الش��هري على 
املليون ونصف املليون دينار عراقي من منتسبي 
الدول��ة او منتس��بي القطاع اخل��اص واصحاب 

املهن والتجار والصناعن وغيرهم 
ودعت الوزارة في بيانها اجلهات املعنية بالتعاون 
م��ع فريقها من اج��ل تنفيذ الق��رار ومبا يخدم 

املصلحة العامة .   

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس��ت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حسن اجتماع املديرين العامن ملديريات 

البيئة في بغداد واحملافظات .
وجرى خ��الل االجتماع مناقش��ة الواقع البيئي 
لعموم البالد والتحدي��ات البيئية واهمية اجناز 
املش��اريع البيئي��ة الت��ي تخدم الواق��ع البيئي 
واهمها مشاريع الصرف الصحي حلماية نهري 
دجلة والفرات من التلوث ومش��اريع ادارة ملف 
النفايات وايجاد مواقع للطمر الصحي في كل 

احملافظات اضافة الى العاصمة بغداد .
واش��ارت الوزي��رة ال��ى اهمية تفعي��ل القانون 
البيئ��ي رق��م ) 27 ( لس��نة 2009 ومحاس��بة 
جميع االنش��طة التي تس��بب التل��وث للبيئة 
س��واء اكان��ت قطاع��ات حكومي��ة أو خاصة ، 
كما وجهت بايجاد احللول املالئمة الجناز مديري 
دوائ��ر البيئة املهام وبالص��ورة املثلى في عموم 
احملافظ��ات والتي تخ��دم الصح��ة والبيئة في 

عموم البالد . 
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ت��رأس 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
السوداني رئيس اللجنة التوجيهية 
التجريبي  البرنامج  بتنفيذ  اخلاصة 
لإلعان��ات النقدي��ة املش��روطة في 
للجنة  الثاني  االجتماع  »الصدر/2« 
، واستمع الى شرح واف عن آخر ما 
مت اجن��ازه من خط��وات عملية قبيل 
اط��الق البرنام��ج م��ن قب��ل ممثلي 
الوزارات املشاركة ) العمل ، والصحة 
، والتربي��ة ، واملالي��ة والتخطي��ط( 

وممثل منظمة اليونيسيف . 
البرنام��ج  ان  العم��ل  وزي��ر  واك��د 
يس��تهدف احلد من تسرب االطفال 

م��ن مقاعد الدراس��ة وكذلك زيادة 
الوع��ي باجلان��ب الصح��ي وموجه 
للعائالت االش��د فقرا ، مشيرا الى 
وجود حتديات ام��ام تنفيذ البرنامج 
اهمه��ا التخصيص��ات املالية وهو 
من امللف��ات الضاغطة على تنفيذ 
برام��ج ال��وزارة ،  مش��ددا عل��ى ان 
ال��وزارة ف��ي عمله��ا هذا تؤس��س 
ملنهجية توجيه م��وارد الدولة نحو 
الفئ��ات االكثر اس��تحقاقا حتى ال 
يق��ع افراد تل��ك العائ��الت الفقيرة 
فريسة بأيدي االرهابين او عصابات 

اجلرمية املنظمة.
وتط��رق رئيس اللجن��ة التوجيهية 
ال��ى خطر جدي��د رمبا يك��ون تأثيره 
اش��د وطأة من االره��اب وهو ملف 
تفشي ظاهرة تعاطي اخملدرات الذي 

يعد الفقر احد اهم اسباب تفشيه 
ال��وزارة  عم��ل  غاي��ة  ان  مؤك��دا   ،
وبالتع��اون م��ع اجله��ات الس��اندة 
االخرى ه��و حماية اجملتم��ع وافراده 
من تل��ك االخطار لذا علينا التعاون 
وبصورة مس��تمرة من اجل احلد من 

تلك الظواهر اخلطيرة.
وجرى خالل االجتم��اع الذي حضره 
املدي��رون العام��ون ومديرو اقس��ام 
ف��ي  االجتماعي��ة  احلماي��ة  دوائ��ر 
الوزارة تق��دمي نبذ تعريفي��ة معززة 
باألرقام عن اع��داد العائالت التي مت 
بحثها وبلغت )4( االف و215 عائلة ، 
وكذلك مت تقدمي صورة عن البرنامج 
االلكتروني اخلاص باإلرشاد واملتابعة 
للمش��مولن بالبرنام��ج التجريبي 
وما  املش��روطة  النقدية  لإلعان��ات 

املطلوب الستكمال بيانات البرنامج 
كي يكون جاهزا للعمل.

وزارات  ممثل��و  ق��دم  جانبه��م  م��ن 
رؤيته��م  والصح��ة  التخطي��ط 
وخطواته��م على وفق ما مرس��وم 
له��م م��ن دور في تنفي��ذ البرنامج 
ال��ذي راعى التوازن ف��ي دقة اختيار 

العينات املشاركة فيه .
ملنظم��ة  ش��كره  الوزي��ر  وق��دم 
الداع��م  ملوقفه��ا  اليونيس��يف 
لعم��ل ال��وزارة وكذلك ق��دم الوزير 
ش��كره لألط��راف العامل��ة عل��ى 
البرنامج التجريبي لإلعانات  تنفيذ 
املشروطة في الصدر/2 ودعاهم الى 
استكمال اخلطوات املطلوبة للبدء 
فيه ووف��ق التوقيتات احملددة مباركا 
كل اجلهود املساندة لعمل الوزارة .   

تقرير

السوداني: العمل تؤسس لمنهجية توجيه موارد الدولة نحو الفئات األكثر استحقاقًا
ترأس اجتماع توجيهية البرنامج التجريبي لإلعانات المشروطة

السوداني

إعالم المديرية 
م��ن  عن��ة  قض��اء  حتري��ر  بع��د 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابية قبل 
أيام املهن��دس خالد غزاي عطية 
مدير عام املديري��ة العامة لنقل 
ملنطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الف��رات األعل��ى " وبتوجيه وزير 
قاس��م  املهن��دس  الكهرب��اء 
الفه��داوي وبرفق��ة مق��رر جلنة 
الطاق��ة النيابي��ة النائ��ب عادل 
خميس احمل��الوي لإلش��راف على 
صيان��ة وإصالح احملط��ة الثانوية 

132 ك.ف وتأهيل احملوالت فيها .
وكان��ت احملط��ة قد تض��ررت من 
قب��ل العصاب��ات اإلرهابية ليتم 
إلى  الكهربائية  الطاق��ة  إع��ادة 
قض��اء عنه حال اجناز عملية رفع 
العبوات الناس��فة على مس��ار 
خ��ط نق��ل الطاق��ة  ) حديثة � 
عن��ه ( 132 ك.ف م��ن قبل اجلهد 
الهندس��ي العس��كري البط��ل 
واحلشد العشائري إذ مت زرع مسار 
هذا اخل��ط م��ن قب��ل اجلماعات 
اإلرهابي��ة مبئ��ات العب��وات ، ومت 
التباح��ث بهذا اجلان��ب مع قائد 
الفرقة الس��ابعة الل��واء الركن 

نومان الزوبعي . 
إرس��ال  مت  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
محمل��ة  ب��رادات  خمس��ة 
الطبية  واملس��تلزمات  باالدوي��ة 
للمؤسسات الصحية في قضاء 

عنة احملرر من دنس االرهاب .
واوضح مسؤول االعالم في دائرة 
صح��ة االنب��ار ان��س العان��ي إن 

الب��رادات تضمنت مجموعة من 
االدوية لالم��راض املزمنة وغيرها 
م��ن األدوي��ة الضروري��ة الدام��ة 
زخ��م العم��ل ف��ي املؤسس��ات 
فضال االيعاز الى قس��م الصحة 
ف��رق صحية  بتجهي��ز  العام��ة 
ل��رش  حمل��ة  لعم��ل  ووقائي��ة 
املبي��دات ومكافح��ة القوارض و 
جتهيز فريق صحي لتنفيذ حملة 
لق��اح ضد مرض ش��لل األطفال 
وجتهيز فريق اخر لتوزيع املكمالت 
الغذائي��ة وعمل فح��ص تغذوي 
واس��ع لألطفال ، مش��يرا الى إن 
ه��ذه االجراءات ج��اءت لتعويض 
الفت��رة الس��ابقة الت��ي قضاها 
س��كان القض��اء حتت س��يطرة 
الق��وى الظالمي��ة لداعش اجملرم 
، هذا اضافة الى جتهيز س��يارات 
لنق��ل جمي��ع امل��الكات الطبية 

والصحية من مرك��ز الدائرة الى 
املؤسسات الصحية في القضاء 

بعد االيعاز لهم باملباشرة فورا .
وأض��اف مس��ؤول االع��الم انه مت 
ال��ى مدير مستش��فى  االيع��از 
حديثة العام الدكت��ور اياد غازي 
بضرورة التنس��يق م��ع الدكتور 
حميد ثابت العان��ي مدير قطاع 
عن��ه والدكت��ور هان��ي يوس��ف 
عنه  مدير مستش��فى  العان��ي 
لفتح مقر بديل عن مستش��فى 
االرهاب  بفع��ل  املتض��ررة  عن��ه 
والت��ي س��يتم تأهيله��ا قريب��ا 
لتعود للخدمة ، هذا اضافة الى 
مرابطة سيارات االسعاف لنقل 
الى مستش��فى  احلرجة  احلاالت 
اكم��ال  حل��ن  الع��ام  حديث��ة 
بالواق��ع  والنه��وض  االج��راءات 

الصحي ملؤسسات القضاء 

 بغداد - الصباح الجديد:
 اعلن الدكتور س��لمان اجلميلي 
ع��ن  وكال��ة  التج��ارة  وزي��ر 
اليص��ال  واس��عة  اس��تعدادات 
املف��ردات الغذائية ال��ى مناطق 
التابعة لها  والنواح��ي  احلويجة 
بعد استكمال حتريرها بساعات.

واوض��ح الوزي��ر ان وزارة التجارة 
ش��كلت خلي��ة ازم��ة اليص��ال 
كام��ل املف��ردات الغذائي��ة الى 
ابناء شعبنا في مناطق احلويجة 
والنواحي التابعة لها فضال عن 
تأمن حص��ة العائ��الت النازحة 
وباالسلوب نفسه الذي استخدم 

في مناطق االنبار واملوصل .

وزارت��ه  ان  ال��ى  الوزي��ر  واش��ار 
س��بق ان أمنت خزين��ا جيدا من 
املف��ردات الغذائي��ة ف��ي مناطق 
قريب��ة م��ن احلويجة وم��ن خالل 
مخازن موجوده ف��ي محافظات 
وم��ن  وكرك��وك  الدي��ن  ص��الح 
مخازن بغداد ايضا وان اس��طول 
ال��وزارة الناقل ف��ي جاهزية تامة 
لالنط��الق الى مناط��ق احلويجة 
ونواحيها وبكميات تسد احلاجة 
وتوف��ر االمن الغذائ��ي ، الفتا الى 
ان دوائر الوزارة وش��ركاتها اعدت 
خطة واس��عة اليص��ال املفردات 
العائ��الت  وحص��ر  الغذائي��ة 
املوجودة في معس��كرات النزوح 

او التي بقت في مناطق احلويجة 
بتجهي��ز  االس��تمرار  لغ��رض 
املف��ردات وضم��ان تدفقها بنحو 
دائم واسوة مبناطق البالد االخرى 
وطمأن اجلميلي ابناء شعبنا في 
احلويجة ب��أن وزارة التجارة هيأت 
املفردات  احتياجاتهم من  جميع 
الغذائي��ة وان اول القواف��ل التي 
تدخ��ل مناطقهم بع��د حتريرها 
االمني��ة  اجهزتن��ا  قب��ل  م��ن 
وجيشنا س��تكون الخوانهم في 
وزارة التجارة وه��م ينقلون املواد 
الغذائي  الغذائية لتأمن الوضع 
ومعاجلة الظ��روف التي اوجدتها 

التنظيمات االرهابية.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزيرة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
د.املهندس��ة آن نافع اوسي اقيم 
في مقر دائرة االس��كان التابعة 
للوزارة احتفاال مركزيا مبناس��بة 
) ي��وم االس��كان العرب��ي ( ف�ي 
إطار تفعي��ل قرار مجل��س وزراء 
العرب في  والتعمي��ر  اإلس��كان 
دورته ال�)33( لعام 2017 بحضور 
الوكيل الفني لل��وزارة املهندس 

جابر احلساني وممثل االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية .

و ذك��ر الوكيل الفني للوزارة  في 
كلم��ة ل��ه باملناس��بة نيابة عن 
الوزي��رة ان م��ن املهام الرئيس��ة 
لل��وزارة بوصفه��ا وزارة قطاعية 
توفير السكن املالئم للمواطنن 
وبناء اجملمعات السكنية بحسب 
االس��كان  وثيق��ة  ماتضمنت��ه 
اقره��ا مجلس  الت��ي  الوطني��ة 
ال��وزراء ف��ي 2010 ، مش��يرا الى 

ان��ه وتزامنا م��ع مخرجات املوئل 
لعام 2013 ظهرت حاجة جديدة 
لتحديث ه��ذه الوثيقة مبا يتالءم 
مع املتغي��رات التي ط��رأت على 
واقع الس��كن في الب��الد نتيجة 
لظ��روف االره��اب الت��ي م��ر بها 
الع��راق والذي نتج عن��ه تهجير 
 ، مدنه��م   وتدمي��ر  املواطن��ن 
مبين��ا ان الوثيق��ة اجلديدة التي 
سيتم اطالقها قريبا في احتفال 

خ�اص.

وزارة اإلعمار تحتفل بيوم اإلسكان العربي

»الفرات األعلى« تباشر بإعادة 
استعدادات واسعة إليصال المفردات الكهرباء إلى مدينة عنة باألنبار

الغذائية إلى الحويجة وضواحيها 

بعد تحريرها من براثن تنظيم داعش اإلرهابي 
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة الصحة اطالق التقدمي 
للقبول ف��ي معاهد املهن الصحية 
لدوائ��ر الصحة  التابع��ة  العالي��ة 
خلريجي الف��رع العلمي او األحيائي 
للعامني الدراس��يني ) 2016/2015 ( 

و) 2016 / 2017 ( .
وبني الدكت��ور محمود عب��د الرضا 
معاون مدير دائ��رة االمور الفنية ان 
القبول مستمر لغاية نهاية الدوام 
الرسمي ليوم غد اخلميس ، علما ان 
التق��دمي مفتوح خالل اي��ام العطل 
الرس��مية وان يك��ون املتق��دم من 
خريج��ي الدراس��ة االعدادية الفرع 
العلمي او االحيائي او خريج اعدداية 
التمريض والقبالة والتوليد ومبعدل 
تنافسي اليقل عن ) 60 % ( للقبول 
ف��ي االقس��ام العلمية باس��تثناء 

قس��م التخدير الذي يقبل معدل ) 
75 % ( كحد ادن��ي ملعدالت القبول 
وان اليتج��اوز عم��ر املتق��دم ) 25 ( 
سنة باستثناء املالكات التمريضية 

في الوزارة .
واض��اف الدكت��ور محم��ود ان على 
املتقدم تقدمي وثيقة انهاء الدراسة 
االعدادي��ة مصدقة خالل )15 ( يوما 
م��ن تأريخ اع��الن اس��ماء املقبولني 
وبخالف��ه يلغى قبول��ه وان يتعهد 
بالدراس��ة اضاف��ة ال��ى  اخلض��وع 
البدني��ة  اللياق��ة  لفحوص��ات 
والعقلية من قب��ل اللجنة الطبية 

املشكلة من الوزارة .
ولف��ت مع��اون مدي��ر الدائ��رة الى 
ان القب��ول يك��ون البن��اء احملافظة 
حص��را وان الطال��ب يعد مس��جال 
بص��ورة نظامية بعد اكمال  جميع 
االج��راءات االداري��ة ، مش��يرا ال��ى 
ان االقس��ام العلمي��ة املفتوح��ة ) 

التمري��ض , القبال��ة , االس��عافات 
االولية لدائرتي مدينة الطب وصحة 
كرك��وك  وقس��م التخدي��ر لدوائر 
مدينة الطب وصح��ة بابل وصحة 

ذي قار ودائرة صحة كركوك ( .
وتابع ان جميع املتقدمني يخضعون 
للمقابلة قبل اعالن القبول للتأكد 
م��ن اهلي��ة املتق��دم ويت��م اضافة 
) 5 ( درج��ات عل��ى املع��دل ل��ذوي 
الش��هداء من الدرج��ة االولى على 
ان يرف��ق كتاب تأييد من مؤسس��ة 
الش��هداء معنون الى دائرة الصحة 
مع االس��تمارة واضافة ) 3 ( درجات 
عل��ى املعدل ل��ذوي امله��ن الطبية 
والصحي��ة الدرجة االول��ى على ان 
يرفق كت��اب تأييد من دائرة الصحة 
مع االس��تمارة واضافة ) 3 ( درجات 
املش��اركة  التمريضية  للم��الكات 

ضمن قطعات احلشد الشعبي . 
واوض��ح الدكتور محمود ان التقدمي 

والقابالت  التمريضي��ة  للم��الكات 
التجس��ير  ببرنام��ج  املش��مولني 
بصورة مباش��رة ف��ي املعاه��د وان 
التق��ل خدمة املش��مولني ببرنامج 
التجسير عن سنتني وحسب حاجة 
الدائرة على ان التقل النس��بة عن ) 
30 % ( من القبول العام في االقسام 
العلمية ، الفتا الى استثناء املالكات 
التمريضية من شرط املعدل ويكون 
احتساب الدرجة ) %60 ( من معدل 
الطالب و) %30 ( امتحان تنافس��ي 
و) 10 %( على ضوء املقابلة من قبل 
جلنة القب��ول واوضح مع��اون مدير 
الدائ��رة ان ح��ق الطال��ب يس��قط 
بالقب��ول بعد م��رور ) 15 ( يوما من 
بدء الدراس��ة م��ع التأكي��د بالغاء 
قب��ول الطال��ب ف��ي ح��ال اعطاء 
معلوم��ات مغلوط��ة للمتقدم مع 
حتمل الطالب املتقدم رسوم القبول 

واملباشرة للدراسة .

يكون القبول ألبناء المحافظة حصرًا
تقرير

فتح باب القبول في معاهد المهن الصحية العالية

البصرة - سعدي علي السند:

ش��هد مرك��ز العق��م وأطف��ال 
ملستش��فى  التاب��ع  األنابي��ب 
البصرة للنس��ائية واألطفال في 
دائرة صحة احملافظة والدة جديدة 
لطف��ل أنابيب بع��د عقم دام 10 

أعوام. 
واوض��ح الطبي��ب اخملت��ص مدير 
املرك��ز الدكتور عب��د الكرمي صبر 
بعد التشخيص للمريضة )  أ. ف (  
عمر 28 سنة عن عقم أولي للزوج 
بهذا التاريخ مت سحب احليامن من 
الزوج وسحب البيوض من الزوجة 
وتلقيحه��ا ومت إجراء عملية والدة 
قيصرية تكلل��ت بالنجاح التام ، 
مشيرا الى ان املركز اجرى العديد 
من العملي��ات وجميعها تكللت 

بالنجاح . 
واض��اف الطبيب اخملت��ص نتيجة 
ه��ذه اجله��ود مت ادخ��ال الفرح��ة 
ال��ى عائل��ة املريضة الت��ي عانت 
من عدم االجناب مدة 10 س��نوات 
بوالدة انث��ى بصحة جيدة واحلمد 
هلل ويعد هذا النجاح اول النتائج 

التلقيحية للسيدة لعام 2017.

تفاصيل عن اخلدمات التي 
يقدمها املركز

ق��ال  التفاصي��ل  م��ن  وللمزي��د 
وأطف��ال  العق��م  مرك��ز  مدي��ر 
عبدالك��رمي  الدكت��ور  األنابي��ب 
صب��ر ل�«الصب��اح اجلدي��د« لقد 
بذلن��ا جهودا مع ف��ي اليوم األول 
ملراجعتها وتواصلنا معها وتكللت 
تلك اجلهود بالنجاح حيث ظهرت 
عليه��ا آثار احلمل لتل��د مولودها 
أنثى وهي بصح��ة جيدة وكذلك 
األم التي تتمتع بالصحة والرعاية 
املطلوبة ، مؤكدين ان مركزنا هو 
لعالج حاالت العقم املستعصية 
حيث س��عت دائرة صحة البصرة 
الدكتور  الع��ام  املدي��ر  وبجه��ود 
رياض عبد االمير على توفير جميع 
االحتياج��ات من اجه��زة حديثة 

تس��اعد  ومختب��رات  ومتط��ورة 
في عالج احل��االت املرضية ويقدم 
املواطن��ني من  خدمات��ه جلمي��ع 
داخل وخارج احملافظة ويس��تقبل 
العديد من احلاالت املرضية ويؤدي 
واجبات��ه بالش��كل املطلوب وقد 
أثم��رت جه��ود املرك��ز ع��ن عدة 
والدات لس��يدات تأخ��ر عنده��ن 

احلمل لعدة سنوات.

العالم عرف  مصطلح »أطفال 
األنابيب« ألول مرة عام 1978

يذكر ان العال��م عرف  مصطلح 
»أطف��ال األنابي��ب« ألول مرة عام 
1978، عندما ولدت الطفلة لويس 
براون، لتكون أول طفلة أنابيب في 
العالم، وقد أمكن بهذه الطريقة 

التغلب علي بعض العوائق التي 
متن��ع حدوث احلمل عند املرأة مثل 
انس��داد قن��اة فال��وب، أو ضعف 
احليوانات املنوية عند الرجل، ويتم 
اللجوء إل��ى طفل أنبوب االختبار 
أو البوتق��ة، ف��ي احل��االت الت��ي 
يتع��ذر فيها التلقي��ح الطبيعي 
للبويض��ة داخل الرحم، بس��بب 
ضعف النطاف أو مش��كالت في 

الرحم.
كما ان احلقن اجملهري او ما يسمى 
ب)أطف��ال األنابيب (هي وس��يلة 
مس��اعدة عل��ى احلم��ل متطورة 
جدا تتلخص في عملية س��حب 
بي��وض من الزوجة بع��د حتفيزها 
ث��م  الهرموني��ة  باملنش��طات 
تلقي��ح هذه البويض��ات بحيامن 

ال��زوج داخ��ل اخملتبر وحت��ت جهاز 
املايكروس��كوب ووضعه��ا داخل 
احلاضنة حيث تنمو هذه البيوض 
اخملصب��ة الى اجنة يت��م إرجاعها 
بعد ذل��ك الى رح��م الزوجة وقد 
تكمل هذه االجنة منوها ويحصل 
احلم��ل بجن��ني واح��د او اثنني او 
ثالث��ة او قد ال يكتم��ل منو االجنة 
وتختل��ف   ، احلم��ل  يحص��ل  وال 
نس��بة جناح العملية من س��يدة 
ال��ى أخرى حس��ب عم��ر الزوجة 
ووضعية املباي��ض وحيامن الزوج 
مفس��رة  غي��ر  أخ��رى  وعوام��ل 
لغاي��ة هذه اللحظ��ة..) هلل ملك 
السماوات واألرض يخلق ما يشاء 
يهب مل��ن يش��اء إناث��ا ويهب ملن 
يش��اء الذك��ور أو يزوجهم ذكرانا 

وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه 
علي��م قدير( فاخلال��ق هو اهلل عز 
وجل وعملية أطفال األنابيب هي 
وس��يلة مس��اعدة لزيادة فرصة 

احلمل وليس ضمان احلمل .
 PGD FISH تقني��ة  تطبي��ق  وان 
ه��ي عملية فح��ص األجنة قبل 
ارجاعه��ا ال��ى رح��م األم ألختيار 
األم��راض  م��ن  اخلالي��ة  األجن��ة 
املنغول��ي  كالطف��ل  الوراثي��ة 
والتش��وهات اخللقية التي حتدث 
ل��دى بع��ض العائالت كم��ا يتم 
تطبي��ق تقني��ة TESA FNA  في 
حالة انع��دام النط��اف التام في 
السائل املنوي حيث ميكن تطبيق 
هذه التقنية من خالل الس��حب 
من اخلصية للحص��ول على عدد 

م��ن النط��اف تك��ون كافية من 
اج��ل احلق��ن اجمله��ري واحلص��ول 
على اجنة وهناك طريقة تطبيق 
تقني��ة الصف��وة IMSI حيث يتم 
اس��تحداث تقنية جهاز الصفوة 
الس��ليم  املنوي  احلي��وان  ألنتقاء 
ألس��تخدامه باحلق��ن اجملهري مما 
يرفع نسبة التلقيح ونسب جناح 
عملية أطف��ال األنابي��ب وهناك 
  IUI الصناعي  التلقي��ح  عملي��ة 
حيث يتم غس��ل الس��ائل املنوي 
للزوج مبحاليل خاصة معدة لهذه 
الغاية والهدف منها زيادة نس��ب 
احليوان��ات املنوية املتحركة والتي 
يت��م حقنها داخل رح��م الزوجة 
ف��ي الوقت احملدد حل��دوث األباضة 

مما يعطي فرص حمل أكبر .

سيدة بصرية تضع مولودها بعد عقم دام 10 سنوات

»مركز العقم« يضم أجهزًة متطورًة تساعد في عالج الحاالت المرضية
الحجامي يوعز بتبّني عالج 

طفلة نازحة من الموصل
إعالم صحة الكرخ 

اوضح مدير عام دائرة صحة بغداد الدكتور جاسب 
لطي��ف احلجام��ي ان دائرته تكفل��ت بعالج طفلة 
نازحة من املوصل بعمر )6( س��نوات مصابة مبرض 
س��رطاني والت��ي تخض��ع للعالج االش��عاعي في 
احدى املستشفيات احلكومية وال يوجد لها مكان 
يؤيها بعد تلقيها العالج حيث كانت تقوم باملبيت 

في حدائق املستشفى .
واض��اف املدي��ر العام انه م��ن خالل املناش��دة من 
قب��ل منظم��ة احت��دى للتكف��ل بع��الج الطفلة 
استجاب احلجامي على الفور لهذه املناشدة وقام 
بالتكفل بع��الج الطفلة حيث اوعز ان يكون عالج 
الطفلة ورقودها في اجلناح اخلاص في مستش��فى 
الطفل املركزي وتق��دمي الرعاية الطبية والصحية 
والتمريضية لها وعلى يد املالكات الطبية اخملتصة 

ونقلها الى املستشفى لتلقي العالج .
وبني احلجامي ان النازح��ني و ابنائهم لهم االولوية 
بالعالج اجملاني في جميع املؤسس��ات الصحية في 

جانب الكرخ .
من جانبهم اثنى ذوو الطفلة على اجلانب االنساني 
والرعاية االبوية التي قدمها احلجامي البنتهم بعد 
ان ضاق��ت بهم الس��بل و صعوبة حتم��ل تكاليف 
الرقود في املستشفى والتنقل والعالج ، مشيدين 
بدور ادارة ومنتسبي املستشفى جلهودهم املبذولة 

خدمة للصالح العام .

»المطاطية« تنّفذ مع 
القّطاع الخاص مشروع تدوير 

اإلطارات المستهلكة

العمل تطالب بتخصيص 
عقارات إليواء المسنين

إعالم الصناعة 
وقع��ت الش��ركة العام��ة للصناع��ات املطاطية 
واالطارات اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
عقد مش��اركة مع إحدى ش��ركات القطاع اخلاص 

لتنفيذ مشروع تدوير اإلطارات املستهلكة .
ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من وزير الصناعة واملعادن 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني بض��رورة عقد 
اتفاقات شراكة حقيقية وناجحة لتنفيذ مشاريع 

صناعية فاعلة . 
وق��ال مص��در مخول م��ن الش��ركة ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان الش��ركة وقعت 
عقد مش��اركة مع ش��ركة ابراج الك��وت لتنفيذ 
مش��روع تدوير االطارات املس��تهلكة وإنتاج مثروم 
املطاط بطاقة )5( طن /ساعة وبقياسات مختلفة 
للمث��روم واملطح��ون وإنتاج زيت الوق��ود مع وحدة 
إنت��اج البالط��ات املطاطي��ة واملقرن��ص واملطبات 
املطاطية بواقع )576 ( مترا يوميا وبطاقة سنوية ) 
172 ( الف متر طول وبكلفة 6 مليارات دينار تقريبا 

ومبدة تنفيذ للمشروع )420( يوما .
واش��ار املصدر ال��ى ان عقد املش��اركة ينص على 
تش��غيل املش��روع ملدة ) 12 ( س��نة لتعود بعدها 
واملع��دات  املكائ��ن  مب��ا فيه��ا  املش��روع  ملكي��ة 
وجمي��ع موج��ودات املش��روع لصال��ح الش��ركة ، 
الذي سيس��هم في توفير فرص العمل وتش��غيل 
األي��دي العاملة وحتقيق إيرادات إضافية للش��ركة 
ال��ى جانب تخليص البيئة م��ن مخلفات اإلطارات 

املستهلكة. 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية متمثلة 
مبدي��ر ع��ام دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة 
الدكتورة عبير اجللبي في االجتماع التش��اوري اخلاص 
برعاية املس��نني الذي عقدته الهيئة العليا للتنسيق 
بني احملافظ��ات اليجاد معاجلة مؤسس��ية ورس��مية 

لقضية املسنني. 
وقال��ت الدكت��ورة اجللب��ي ان وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة طالب��ت باالهتم��ام احلكوم��ي بقضية 
املس��نني ومت االتف��اق على تق��دمي طلب م��ن اللجنة 
التنس��يقية العليا الى دائرة عقارات الدولة في وزارة 
املالي��ة لتخصيص عق��ارات لدور املس��نني في بغداد 
واحملافظات الس��تيعاب االعداد املتزايدة من ش��ريحة 
املس��نني . واضافت الدكتورة اجللبي انه مبوجب قانون 
رقم ) 21( لس��نة 2008 امل��ادة )45( مت فك ارتباط الدور 
االيوائية للمس��نني بوزارة العم��ل واصبحت تدار من 

قبل مجالس احملافظات . 

سعت دائرة 
صحة البصرة 
وبجهود المدير 
العام على توفير 
جميع االحتياجات 
من أجهزة 
حديثة ومتطورة 
ومختبرات تساعد 
في عالج الحاالت 
المرضية داخل 
وخارج المحافظة 

الطبيب اخملتص بعد إجراء العملية للسيدة )أ.ف( والتي أجنبت أنثى وبصحة جيدة

إعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال ط��الل 
وبرفقته املعاون الفني له املهندس 
رحم��ن يس��ر ناه��ي وقائ��م مقام 
قضاء الصويرة س��الم جواد،اعمال 
ب��دء مرحل��ة الصب ضم��ن حملة 
تأهيل عدد من الشوارع في القضاء 
املنف��ذة باجله��ود الذاتي��ة من قبل 
م��الكات بلدي��ة الصوي��رة، متهيدا 

الكسائه .

إعالم الصناعة 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة للمنتجات 
الغذائية احدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن انش��اء وحدة ملعاجلة املياه 

امللوثة في مصنع الرشيد التابع لها .
وق��ال مصدر مخول في الش��ركة في 
تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة 
ف��ي ال��وزارة بأن��ه ولتحس��ني الوضع 
البيئي في مصنع الرشيد ورفع كفاءة 
وح��دة املعاجلة البيولوجي��ة للمصنع 
فقد مت انش��اء وحدة معاجلة كيمياوية 

ملعاجلة املي��اه امللوثة بطاق��ة انتاجية 
قدرها ) 75( متر مكعب في الساعة .

املعاجل��ة  وح��دة  ان  املص��در  واوض��ح 
املذكورة حتت��وي على س��بعة خزانات 
يت��م من خالله��ا تنقية املي��اه امللوثة 
باس��تخدام  الذائب��ة  وغي��ر  الذائب��ة 
الط��رق الفيزياوية للتنقي��ة ) الغربلة 
والقش��ط والترس��يب ( اضاف��ة ال��ى 
الطرق الكيمياوية باس��تخدام بعض 
الت��ي  الكيمياوي��ة  وامل��واد  العوام��ل 
تس��اعد عل��ى تكتل امللوث��ات الذائبة 

لغرض فصله��ا وتهيئة املي��اه لغرض 
معاجلتها بايولوجيا من خالل تفاعالت 
كيمياوي��ة متكامل��ة مش��يرا الى ان 
وحدة املعاجلة تقوم بأس��ترجاع بعض 
املواد االولي��ة للدهون من امل��اء امللوث 
واعادت��ه الى عملي��ة االنتاج مرة اخرى 
وتصري��ف املياه املعاجل��ة وضخها الى 
النه��ر لتخفيف الضغط عن ش��بكة 
اجمل��اري وحتس��ني الوضع البيئ��ي لنهر 
دجلة للحد م��ن تلوث املياه وانتش��ار 

االمراض الوبائية .

بغداد - الصباح الجديد:
منحت دائرة التشغيل والقروض في 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
)614( اجازة ممارس��ة مهنة للعاملني 
ضمن مش��اريع اخلدم��ات الصناعية 
ف��ي بغ��داد واحملافظات خ��الل العام 

احلالي .
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان الدائرة جت��ري زيارات 
الصناعية  ال��ى املش��اريع  ميداني��ة 
املش��مولة باح��كام قان��ون اخلدمات 
الصناعي��ة رق��م )30( لس��نة 2000 

ملتابع��ة االجراءات القانونية بحقهم 
كمن��ح اج��ازة ممارس��ة مهن��ة ال��ى 
العاملني ضمن تلك املش��اريع، الفتا 
ال��ى ان الدائرة اج��رت )7( االف و971 
متنوع��ة  ملش��اريع  ميداني��ة  زي��ارة 
)معامل ومح��ال صيانة( ف��ي بغداد 

واحملافظات.
واضاف منع��م ان الزي��ارات امليدانية 
تتضمن متابعة املشاريع التي ال ميتثل 
اصحابها للحضور ال��ى مقر الدائرة 
واقس��ام عملها في احملافظات ليتم 
منحهم وثيقة تسجيل ، مشيرا الى 

ان اللجان تنفذ امل��ادة )14( من قانون 
اخلدم��ات الصناعي��ة بح��ق اخملالفني 
املتضمن��ة غل��ق املش��اريع اخملالفة ، 
مبين��ا ان الدائرة منح��ت خالل املدة 
الزمنية ذاتها )537( وثيقة تس��جيل 
الى اصحاب عمل ومشاريع مختلفة 
و)1702( كش��فا ملستحقي احلصول 
على وثيقة تسجيل فضال عن اختبار 
)455( عامال في مراكز التدريب املهني 
التي  بالتخصصات  للدائ��رة  التابعة 
ميتهنه��ا اصحاب املش��اريع، وكذلك 

غلق )87( مشروعا مخالفاً.

بغداد - الصباح الجديد: 
أجرت الفرق الفني��ة التابعة ملركز 
كش��فاً  االش��عاع  م��ن  الوقاي��ة 
موقعي��اً  جملموع��ة م��ن النم��اذج 
الغذائي��ة  املس��توردة  للقطاعني 
اخلاص والعام للتأكد من سالمتها 

األشعاعية .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم 

البيئي أمير علي احلسون ان الفرق 
الفني��ة التابعة ملرك��ز الوقاية من 
األش��عاع قامت بأجراء   فحوصات 
مختبري��ة ألكثر م��ن )500( امنوذج 
غذائي مس��تورد للقطاعني اخلاص 
املاضيني   الش��هرين  والعام خ��الل 
للتأكد من س��المتها األشعاعية 
قب��ل أطالقها في األس��واق حرصاً 

على سالمة املواطنني .
يشار الى ان مركز مركز الوقاية من 
األش��عاع في وزارة الصحة والبيئة 
حري��ص عل��ى أج��راء املس��وحات 
األش��عاعية الرامي��ة ال��ى توفي��ر 
اكبر قدر من احلماية للمواطن من 
اخملاطر التي قد تنجم عند التعرض 

لألشعاع أو التلوث به .

محافظ واسط يتفقد حملة تأهيل شوارع في الصويرة

»الغذائية« تنشئ وحدة لمعالجة
 المياه الملوثة في مصنع الرشيد 

منح إجازات ممارسة مهنة
 للعاملين بالمشاريع الصناعية 

فرق متخصصة تجري فحوصات 
مختبرية لألغذية المستوردة 



الش فيغاس ـ وكاالت:

عارض مكتب التحقيق��ات الفدرالي 
تبني تنظيم »داعش« مسؤوليته عن 
ح��ادث إط��اق النار ف��ي مدينة »الس 
فيغ��اس« األميركي��ة، حي��ث ُقتل 58 
شخًصا وأصيب أكثر من 515 آخرين. 
وكان التنظيم قد قال إنَّ »املُهاجم قد 

اعتنق اإلسام قبل بضعة أشهر«.
وكان س��تيفن كري��غ ب��ادوك، البال��غ 
من العم��ر 64 عاما، وهو من س��كان 
»ميس��كيت- نيفادا«، ق��د فتح النار 
عل��ى مهرجان موس��يقى يق��ام في 
»الس فيغ��اس« من غرف��ة في فندق 
»مانداالي باي« بعد الساعة العاشرة 
م��ن األحد املاض��ي بالتوقي��ت احمللي. 
بيد أن محققي مكت��ب التحقيقات 

الفدرال��ي أك��دوا صباح ام��س االول  
االثنني، أنه ال يوج��د عاقة بني منفذ 
الهج��وم وتنظيم »داعش« أو اإلرهاب 
الدول��ي »وفقا ملا ذك��ره تقرير »أن بي 

سي«. 
جاء ذل��ك بع��د أن رفض املس��ؤولون 
األميركي��ون الذين لم يكش��فوا عن 
هويته��م هذا االدع��اء، وقال��وا إنه ال 
يوجد دليل عل��ى أنه مرتبط بتنظيم 
»داع��ش«. وكان��ت عائل��ة ب��ادوك قد 
قالت في وقت س��ابق ان��ه ليس لديه 

انتماءات دينية أو سياسية.
وقالت وكالة أنباء التنظيم »أعماق« 
إن »هجوم الس فيغاس قام به جندي 
م��ن تنظيم داعش، وانه نفذه ردا على 
دع��وات الس��تهداف دول التحال��ف« 
في إش��ارة إلى التحال��ف الذي تقوده 
الوالي��ات املتحدة ض��د التنظيم في 

الشرق األوسط. وزعم البيان أنه »قد 
اعتنق مهاجم الس فيغاس اإلس��ام 

قبل بضعة أشهر«.
وق��ال مس��ؤوالن أميركي��ان رفيع��ي 
املس��توى بع��د وقت قصير م��ن بيان 
»داع��ش« أن��ه ال يوج��د دلي��ل عل��ى 
أن مطل��ق الن��ار كان ل��ه عاق��ة بأي 
جماعة مس��لحة دولية. ورفض أحد 
املسئولني األمريكيني ادعاء التنظيم 
باملسؤولية، وقال إن هناك اعتقادًا بأن 
مطلق النار لديه تاريخ من املش��اكل 

النفسية. 
وأش��ار قائد مقاطعة كارك جوزيف 
لومب��اردو إل��ى أن التحقيقات مازالت 
جارية ولم حتدد الش��رطة بعد دوافع 
الهجوم. وق��ال لومباردو إنه ال يعتقد 
إن ب��ادوك ل��ه عاق��ة ب��أي جماع��ة 

مسلحة.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، قالت عائلة مطلق 
النار انه »ليس لديه انتماء سياس��ي 
أو ديني«. وأعلن ش��قيقه اريك بادوك 
م��ن منزله في أورالندو بوالية فلوريدا: 

»لقد كان مجرد رجل عادي«. 
وأضاف: »إنه أخي، لم تكن بيننا عاقة 
وثيق��ة ولكننا نتح��دث أحيانا. ليس 
هناك مبرر أو سبب لذلك، ليس لذلك 
معنى. ليس لديه انتماء سياسي، وال 
انتماء ديني، بق��در ما نعرف. لم يكن 

هذا هجوما إرهابيا«.
وقالت الشرطة في مؤمتر صحفي في 
وقت مبكر من امس االول االثنني إنها 
وج��دت »أكثر من 10 بنادق« في غرفة 
املهاجم، وأن وفاة بادوك كانت نتيجة 
جلرح ناجم عن طلقات نارية مما يعني 

أنه انتحر بعد ارتكابه جرميته.
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موسكو ـ وكاالت :
أعلن��ت وزارة الدف��اع الروس��ية ع��ن تصفي��ة 304 
مسلحني ل�«داعش« وإصابة 170 آخرين خال يومني، 
جراء غارات نفذها س��اح اجلو الروس��ي على مواقع 
لإلرهابي��ني، بالضف��ة الش��رقية لنهر الف��رات في 
س��وريا. وأوضح بيان صدر امس الثاثاء عن املتحدث 
الرسمي باس��م الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، 
أن الغارات الروس��ية أس��فرت، على وجه اخلصوص، 
عن القض��اء عل��ى 7 قياديني ميداني��ني، مبن فيهم 
املس��لح البارز املنحدر من كازاخس��تان أبو إس��ام 
الكازاخي، الذي كان مس��ؤوال عن تنس��يق عمليات 

فصائل »داعش« في وادي الفرات.
وتابع البيان أن إحدى الغارات الروس��ية دمرت مركزا 
لتجمع وتدريب املسلحني، كان فيه نحو 40 متطرفا 
من ش��مال قوقاز ومجموعة م��ن قناصة التنظيم، 
مؤكدا أيضا تدمير ثاثة مراكز قيادة، وتس��ع نقاط 
محصنة، وثمان��ي دبابات، وثاثة مداف��ع، و17 عربة 
رباعية الدفع مزودة بأس��لحة ذات عيار كبير وأربعة 

مستودعات للذخيرة.

بكين ـ وكاالت:
ذكرت أنباء أن مواطني كوريا الش��مالية العاملني 
ف��ي الصني، ب��دأوا في الع��ودة إلى باده��م بأعداد 
كبيرة، بس��بب فرض الس��لطات ش��روطا جديدة 

للحصول على تأشيرات الدخول ومتديد القدمية.
وأش��ارت وكالة أنباء »س��ونهاب« إلى أن اإلجراءات 
الصيني��ة جاءت تطبيقا للعقوب��ات املفروضة من 
قب��ل مجلس األم��ن، وقالت في هذا الش��أن: »كان 
يعمل ف��ي النصف األول من ع��ام 2017 ما ال يقل 
ع��ن 20 ألف كوري ش��مالي في مدين��ة »داندونغ« 
على احلدود مع كوريا الشمالية، إال أن عددهم اآلن 
انخف��ض بش��كل ملحوظ بعدما ش��ددت الصني 

العقوبات«.
وأف��ادت الوكال��ة بأن العدي��د من مواطن��ي كوريا 
الشمالية ينتظرون نقلهم إلى وطنهم في مكتب 
الهجرة مبدينة »داندونغ« وفي محطة سكة احلديد 

هناك.
وذك��رت الوكالة أن الس��لطات الصينية أمرت في 
12 أيلول، بعدم متديد التأشيرات التي حتصل عليها 
مواطنو كوريا الش��مالية في السابق، كما شددت 
من إجراءات منح تصاريح دخول جديدة إلى الباد.

ع��اوة عل��ى ذلك، صدر ف��ي 28 أيل��ول أمر يقضي 
بإغاق جميع الش��ركات التابعة لكوريا الشمالية 

العاملة في الصني في غضون 120 يوما.
هذه اخلطوات الصينية اتخذت ردا على جتربة بيونغ 

يانغ النووية السادسة في 3 أيلول.
ويعم��ل في اخلارج أكثر م��ن 100 ألف من مواطني 
كوريا الش��مالية، القس��م األكبر م��ن مرتباتهم  
ينتقل إلى ميزاني��ة بادهم، وحتصل بيونغ يانغ من 
تصدير اليد العاملة، بحسب خبراء، على نحو 500 

مليون دوالر سنويا.

طهران ـ بي بي سي:
ي��زور وزي��ر اخلارجية اإليران��ي جواد ظري��ف الدوحة 
للم��رة األولى منذ اندالع األزم��ة بني قطر وجيرانها 

في اخلليج.
ق��ال ظريف إنه س��يركز خال زيارت��ه الدوحة على 

العاقات اخلليجية والعراق واليمن
ي��زور وزي��ر اخلارجية اإليران��ي جواد ظري��ف الدوحة 
للم��رة األولى منذ اندالع األزم��ة بني قطر وجيرانها 

في اخلليج.
وقال وزارة اخلارجية اإليرانية إن اجتماعات ظريف في 
الدوحة ستركز على العاقات اخلليجية والتطورات 
في الع��راق واليم��ن. وكانت الس��عودية والبحرين 
واإلمارات ومصر قطعت عاقاتها مع قطر وفرضت 
عليه��ا عقوب��ات اقتصادي��ة، متهمة إياه��ا بأنها 
تهدد استقرار املنطقة بدعمها جلماعات متطرفة 
تدعمها إيران. ونفت الدوحة صحة هذه االتهامات.
وبحس��ب وكال��ة »إيرن��ا« اإليراني��ة، ف��إن ظري��ف 
س��يلتقي أمير دولة قطر متيم بن حمد آل ثاني في 

وقت الحق امس الثاثاء .

موسكو تعلن تصفية 
300 »داعشي« على ضفة 

الفرات الشرقية 

الصين تضّيق الخناق 
على كوريا الشمالية

وزير الخارجية اإليراني
يزور قطر ألول مرة بعد

بدء األزمة الخليجية

متابعة ـ الصباح الجديد : 

دع��ا رئيس ال��وزراء الفلس��طيني 
رامي احلمد هلل خال زيارته االولى 
لقطاع غزة من��ذ اكثر من عامني، 
جميع الفلسطينيني الى االلتفاف 
حول القيادة الفلسطينية في رام 
اهلل والتغل��ب عل��ى اخلافات بني 
الفصائ��ل. وقد وص��ل احلمد اهلل 
أم��س االول االثنني ال��ى غزة على 
رأس وفد كبير من وزراء ومسؤولي 
ف��ي  الفلس��طينية  الس��لطة 
محاول��ة لبدء العمل عل��ى انهاء 
االنقس��ام بني قطاع غزة والضفة 

الغربية.
الس��لطة  وف��د  عب��ور  وبع��د 
الفلس��طينية معب��ر »إيريز« في 
حوال��ي الظهر، اس��تقبلهم آالف 
من س��كان غزة. وق��ال احلمد اهلل 
ف��ي مؤمتر صحف��ي اثن��اء حديثه 
ع��ن مرحل��ة صغي��رة ومزدحم��ة 
املس��ؤولني  ب��ني  تقليصه��ا  مت 
الفلسطينيني: »انني ادعو اجلميع 
دون اس��تثناء الى احتضان القيادة 
الوطني��ة  والوح��دة  واملصاحل��ة 
ووض��ع مصاحلن��ا الوطني��ة ف��وق 
كل االعتب��ارات واملصالح الضيقة 

للحزب«.
»حم��اس«  أطاح��ت  أن  ومن��ذ 
الت��ي  بالس��لطة الفلس��طينية 
يس��يطر عليها »فتح« من قطاع 
غزة في عام 2007، أنش��أ الطرفان 
حكومة  حكومت��ني:  املتنافس��ان 
تديره��ا حركة »حم��اس« في غزة 
وحكومة تديرها حركة »فتح« في 
الضف��ة الغربية. غير أن »حماس« 
أعلنت حل مجلس إدارتها في غزة 
قب��ل أس��بوعني ودعت الس��لطة 

الفلسطينية إلى أن حتل محلها.
واقت��رح احلم��د هلل ان��ه اذا جنحت 
الفلس��طينيني  ف��ان  املصاحل��ة 

س��يحصلون على دعم دولي اكبر 
ملواقفه��م. وق��ال »ان العال��م لن 
يقف ال��ى جانب الش��عب املمزق 
واملقس��وم بغض النظر عن عدالة 

قضاياه او شرعية حقوقه«. 
وقالت اللجنة الرباعية املكونة من 
ممثل��ني عن الوالي��ات املتحدة واالمم 
املتح��دة واالحتاد االوروبي وروس��يا 
ي��وم اخلمي��س املاض��ي ان اع��ادة 
توحي��د الضف��ة الغربي��ة وقطاع 
غزة حتت الس��لطة الفلسطينية 
»ستفتح الدعم الدولي لنمو غزة 

واستقرارها وازدهارها ».
وقال مس��ؤول فلس��طيني كبير 
طلب عدم الكشف عن هويته إنه 
في حني يعتقد أن الفلس��طينيني 
يس��يرون عل��ى طري��ق املصاحل��ة، 
فإنهم ال يزال��ون يواجهون العديد 
م��ن العقبات التي يج��ب التغلب 

عليها. 
وأض��اف: »ال يزال امامن��ا عدد من 
القضاي��ا التي يج��ب ان ننفذها«. 
وطبقا للمس��ؤول فان الس��لطة 
وحم��اس  وفت��ح  الفلس��طينية 

تخطط ف��ي البداي��ة لبحث نقل 
الش��ؤون املدني��ة ف��ي غ��زة ال��ى 

السلطة الفلسطينية. 
واض��اف انه اذا توصل الطرفان الى 
اتفاق حول الشؤون املدنية فانهما 
سيحاوالن التوصل الى اتفاق حول 
امن غزة ،وهو االمر الذى انقسمت 
عليه متاما. فبينما تريد الس��لطة 
الفلس��طينية وفت��ح الس��يطرة 
األمنية الكامل��ة على قطاع غزة، 
قالت حماس إنها لن تتفاوض على 
نزع س��اح جناحها املسلح، الذي 

يقول احمللل أن��ه يتألف من 25000 
شخص.

وعق��ب املؤمت��ر الصحف��ي، حضر 
احلمد هلل، رئيس املكتب السياسي 
حلرك��ة حم��اس إس��ماعيل هنية 
ويحي��ي س��نوار، كبير مس��ؤولي 
حم��اس ف��ي قط��اع غ��زة، الغداء 
ف��ي منزل غزة لعض��و في اللجنة 
املركزي��ة حلرك��ة فت��ح. وأظهرت 
ص��ور الغ��داء الت��ي نش��رت على 
وس��ائل التواصل االجتماعي كبار 
الفلسطينية  السلطة  مسؤولي 

وحم��اس يجلس��ون ال��ى جان��ب 
بعضهم البعض. 

وف��ي وقت الحق من يوم االثنني، زار 
احلمد هلل أيضا مفيد أبو خير، الذي 
أعيد بناء منزله مؤخرا بعد تدميره 
في ع��ام 2014 خال عملية اجلرف 
الصامد. ومن املقرر أن تستضيف 
الي��وم  الفلس��طينية  احلكوم��ة 
الثاث��اء اجتم��اع مجل��س الوزراء 
األسبوعي في مقر مجلس الوزراء، 
الرئي��س محم��ود عب��اس  من��زل 

السابق في مدينة غزة.

الحكومة تعقد أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء في غّزة

»الحمد هلل« يدعو الفلسطينيين الى االلتفاف
حول قيادتهم وإنهاء الخالفات بين الفصائل

اسطنبول ـ رويترز:
قالت وس��ائل إعام رسمية امس 
الثاثاء إن ممثل��ي االدعاء في تركيا 
أصدروا أوامر العتقال 254 شخصا 
من العاملني في بلدية اسطنبول 
برج��ل  بدع��وى صلته��م  ووزارات 
الدي��ن املقيم في الواليات املتحدة 
فت��ح اهلل كول��ن ال��ذي تتهم��ه 
أنق��رة بالتخطيط حملاولة االنقاب 

الفاشلة في العام املاضي.
عملي��ات  أح��دث  حج��م  ويرم��ز 
االعتق��ال، التي اس��تهدفت أيضا 

موظفني حاليني وآخرين عزلوا من 
قب��ل، لتصعيد جدي��د ضد حركة 
فتح اهلل كولن بعد مرور أكثر من 

14 شهرا على محاولة االنقاب.
وقال��ت وزارة الداخلية امس االول 
ش��خص  أل��ف  نح��و  إن  االثن��ني 
اعتقل��وا خ��ال األس��بوع املاضي 
على خلفي��ة اتهام��ات تتعلق مبا 
تصف��ه أنق��رة »بجماع��ة كول��ن 

اإلرهابية«.
وقال��ت وكال��ة األناض��ول لألنباء 
ممثل��ي  إن  الدول��ة  تديره��ا  الت��ي 

االدعاء أصدروا أم��را باعتقال 112 
ش��خصا من العاملني الس��ابقني 
واحلالي��ني في بلديات اس��طنبول، 
كبرى امل��دن التركي��ة. ووجه لهم 
اته��ام باس��تخدام تطبي��ق ب��اي 
ال��ذي  املش��فرة  للرس��ائل  ل��وك 
تق��ول احلكوم��ة إن أتب��اع كول��ن 

يستخدموه.
وأضاف��ت األناضول أن الس��لطات 
ألق��ت القبض على 35 ش��خصا 
حت��ى اآلن في إط��ار العملية التي 

تشمل ثمانية أقاليم.

تركيا تأمر باعتقال 254 شخصا
بتهمة االرتباط بفتح اهلل كولن

باريس ـ وكاالت :
ب��دأ الرئي��س الفرنس��ي اميانوي��ل 
االولوية  بإعط��اء  املتهم  ماك��رون 
ث��راء مبادرت��ه االجتماعية  لألكثر 
بلقاء في اميان ش��مال فرنسا مع 
عمال مصنع طبعت مش��اكلهم 

احلملة االنتخابية الرئاسية.
ووع��د الرئي��س املنتخ��ب ف��ي ايار 
بالعودة إلى املدينة مسقط رأسه 
وخصوص��ا ال��ى معم��ل جملموعة 
ل��ألدوات  األميركي��ة  »ويرلب��ول« 
املنزلي��ة حيث تلقى  الكهربائي��ة 

اثناء حملته االنتخابية اس��تقباال 
غاضبا بني الدورتني الرئاسيتني.

فبعدما كان املصنع مهددا باإلغاق 
آنذاك، اشترته ش��ركة »دبليو ان« 
الت��ي يفت��رض ان تفت��ح فيه 277 
الرئيس  وظيف��ة جدي��دة. ورح��ب 
الفرنسي »بحوار اجتماعي يعمل« 
لدى »ويرلب��ول« مضيفا ان العمال 
»لم يراهنوا اطاقا على سياس��ة 
توق��ع األس��وأ، وه��ذا األم��ر يأت��ي 
بنفعه«. وكان االستقبال حادا في 
26 نيس��ان عندما واج��ه ماكرون 

غضب العمال طوال س��اعة فيما 
اس��تغلت زعيمة اليمني املتطرف 
ماري��ن لوبن الفرصة وأج��رت زيارة 

مفاجئة وخاطفة الى املصنع.
وصرح ممثل نقابة االحتاد الفرنسي 
باتري��س  للعم��ل  الدميوقراط��ي 
اليوم  س��ينوكيه مرحب��ا »لدين��ا 
ش��ركة جديدة س��تتخذ مقرا في 
املوق��ع، كذلك أش��اد نائ��ب حزب 
املتمردة«  املتطرف »فرنسا  اليسار 
السلطات  روفان مبوقف  فرانس��وا 

العامة »احلريص«.

مدريد ـ وكاالت :
دع��ا إقلي��م كتالونيا إلى وس��اطة 
دولي��ة حل��ل أزمت��ه مع مدري��د، بعد 
يوم م��ن إصابة املئ��ات عند محاولة 
الشرطة اس��تخدام القوة لتعطيل 
اس��تفتاء عل��ى االنفص��ال قض��ت 

محكمة بأنه غير قانوني.
وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها 
الس��نني،  عش��رات  من��ذ  إس��بانيا 
مخ��اوف م��ن االضطراب��ات وإطالة 

أم��د التوت��ر السياس��ي ف��ي أغنى 
مناطق الباد، مما قد يعمق االنقسام 
بني مدريد وبرش��لونة ويه��دد اآلفاق 

االقتصادية.
وق��د تتفاقم األزمة إذا م��ا قرر برملان 
إقليم كتالونيا استخدام االستفتاء، 
الذي قال مس��ؤولون م��ن اإلقليم إن 
90 في املئة من الناخبني اختاروا فيه 
االنفصال عن إس��بانيا، مبررا إلعان 
االس��تقال م��ن جانب واح��د، وهي 

قانون االس��تفتاء  خطوة يتضمنها 
باإلقليم إذا صوتت األغلبية لصالح 
االنفصال. وقال زعيم اإلقليم كارلس 
بوتش��دميون في مؤمتر صحفي أمس 
االول االثنني »هذا ليس شأنا محليا«. 
وأضاف »من الواضح أننا نحتاج إلى 
وس��اطة، ال نريد انفص��اال مفجعا، 
نري��د تفاهم��ا جدي��دا م��ع الدول��ة 
بوتشدميون  تصريحات  اإلس��بانية«. 
ج��اءت ردا عل��ى موق��ف املفوضية 

األوروبي��ة، التي دعت إس��بانيا أمس 
إلى فتح حوار مع كتالونيا، مش��يرة 
إلى أن العنف ليس حا، لكنها أيدت 
وحدة الب��اد وعبرت ع��ن ثقتها في 
إدارة رئيس الوزراء اإلس��باني ماريانو 
راخوي لألحداث التي وصفتها بأنها 
»ش��أن داخل��ي«، في رف��ض ضمني 
ذل��ك  يأت��ي  الوس��يط.  دور  لتول��ي 
وسط استعدادات مؤيدي االنفصال 
إلض��راب ع��ام مق��رر ام��س الثاثاء، 

دع��ت له منظم��ات أهلي��ة ونقابية 
كتالونية، احتجاجا على اس��تخدام 
الق��وة م��ن قب��ل الش��رطة واحلرس 
املدني اإلس��باني لعرقلة اس��تفتاء 

يوم األحد املاضي.
اإلض��راب  أن  بوتش��دميون  واعتب��ر 
س��يعزز ما حققه الكتالونيون عبر 

التصويت في االستفتاء.
وقال��ت حكوم��ة كتالوني��ا إن 2.26 
بأصواته��م  أدل��وا  ناخ��ب  ملي��ون 

في االس��تفتاء بنس��بة مش��اركة 
بلغت نحو 42 ف��ي املئة رغم حملة 
الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة 
في وإقليم كتالونيا مركز للصناعة 
والس��ياحة وميث��ل حوال��ي خم��س 
االقتص��اد اإلس��باني، ويع��د قاعدة 
إنتاجية لش��ركات عاملية كبرى مثل 
فولكس��فاجن ونس��تله، كم��ا أنه 
يضم أس��رع مواني الشحن منوا في 

أوروبا.

ماكرون المتهم بأنه »رئيس األثرياء« 
يطلق مبادرته االجتماعية

زعيم كتالونيا يدعو إلى وساطة دولية في األزمة مع مدريد

انني ادعو الجميع 
دون استثناء الى 
احتضان القيادة 

والمصالحة 
والوحدة الوطنية 
ووضع مصالحنا 

الوطنية فوق كل 
االعتبارات

رامي احلمد هلل خال زيارته االولى لقطاع غزة

تقـرير
بعد إعالن »داعش« مسؤوليته عن الهجوم الدموي الذي أوقع 58 قتياًل 

مكتب التحقيقات الفدرالي ينكر ارتباط منّفذ
هجوم »الس فيغاس« بمجموعات إرهابية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوعز وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
أم��س الثالث��اء الى ش��ركة نفط 
الش��مال والى هيئة حقول نفط 
نينوى بوضع خطة عاجلة إلعادة 
تأهيل حقول النفط في محافظة 

كركوك.
وقال اللعيبي ف��ي بيان صحافي، 
انه »أوعز الى شركة نفط الشمال 
وال��ى هيئ��ة حقول نف��ط نينوى 
بوضع خطة عاجلة لتأهيل وزيادة 
االنتاج من حقول نينوى الى اكثر 
م��ن 30 الف برمي��ل يومياً  خالل 
األش��هر القليل��ة املقبلة بهدف 
تغطي��ة احلاجة احمللية للمصافي 
وحملط��ات  الطاق��ة الكهربائي��ة 

وتلبية احتياجات املدن احملررة«.
وأضاف انه »وجه بتسخير جميع 
اإلمكانيات املادية والفنية الجناح 
عملي��ات التاهي��ل الت��ي تق��وم 
به��ا ال��وزارة للمنش��ات واحلقول 
النفطي��ة املتضررة في محافظة 

نينوى وصالح الدين وكركوك«.
من جهت��ه قال املتحدث باس��م 
الوزارة عاصم جهاد، ان »اللعيبي 
كان ق��د أوع��ز الى ش��ركة نفط 
الطاق��ة  وش��رطة  الش��مال 
بتش��كيل فرق فنية وهندس��ية 
للس��يطرة على اآلب��ار النفطية 
التي اش��علها داع��ش في حقل 

عالس شمال البالد«.
عل��ى صعيد آخ��ر، أعلن��ت وزارة 
امل��وارد املائية، أم��س الثالثاء، عن 
متديد عقدها مع شركة »تريفي« 
املوصل،  االيطالية لصيانة س��د 
مش��يرة إلى أن العقد سيسهم 
في زيادة اخلب��رات للكوادر الفنية 

العامل��ة عل��ى إدامة وتش��غيل 
السد.

وقال الوزير حسن اجلنابي في بيان، 
إن »العراق وقع اليوم )أمس( عقدا 
لتمدي��د اعمال صيانة وحتش��ية 
وإع��ادة تأهي��ل املنافذ الس��فلى 
لس��د املوصل مع ش��ركة تريفي 

اإليطالية«.
وأض��اف ان »التمديد يأت��ي إحلاقاً 
 )1002( رق��م  الس��ابق  بالعق��د 

الذي ابرمه الع��راق في اذار 2016 
للب��دء بعمليات تقوية األس��س 
عبر التحش��ية ع��ن طريق احلقن 
يوم��ي  وبش��كل  بالكونكري��ت 
بسبب تآكل األرضية التي أنشئ 
عليها، ومتكني الوزارة من احملافظة 
عل��ى جس��م الس��د واملنش��آت 

امللحقة به«.
ومض��ى اجلناب��ي الى الق��ول، أن 
التمديد س��تكون خلمسة  »مدة 

أش��هر اخ��رى وبالش��روط ذاتها 
للعقد السابق ومن دون أية كلفة 
إضافية«، الفتاً الى انه »سيسهم 
في زيادة اخلب��رات للكوادر الفنية 
العامل��ة عل��ى ادامة وتش��غيل 

السد«.
وكان رئي��س الوزراء حيدر العبادي 
وج��ه، في وق��ت س��ابق، مبعاجلة 
املعوق��ات وادام��ة س��د املوصل، 
مش��يرا الى ان الس��د له اهمية 

كبرى ف��ي توفير املي��اه والطاقة 
الكهربائية للمواطنني.

وق��ال مكتب العب��ادي ان »رئيس 
ال��وزراء حي��در العبادي  مجل��س 
عق��د اجتماع��ا فنيا حول س��د 
املوص��ل، م��ع وزارة امل��وارد املائية 
والشركة االيطالية املشرفة على 
معاجلة السد والفريق الهندسي 

االستشاري«.
واض��اف ان »العبادي وّجه بضرورة 

معاجل��ة املعوق��ات، واالس��تمرار 
بالعم��ل ف��ي املش��روع، وادام��ة 
ال��ى  مش��يرا  املوص��ل«،  س��د 
»اهمية الس��د الكبرى في توفير 
الكهربائي��ة  والطاق��ة  املي��اه 

للمواطنني«. 
وتاب��ع املكتب ان »العبادي ش��كر 
والش��ركة  العراقي��ة  امل��الكات 
االيطالي��ة املش��اركة في صيانة 

السد«.

من أجل الوصول باإلنتاج إلى 30 ألف برميل يوميًا

»خطة عاجلة« لتأهيل حقول نفط نينوى

اللعيبي أوعز الى شركة 
نفط الشمال والى 
هيئة حقول نفط نينوى 
بوضع خطة عاجلة 
لتأهيل وزيادة االنتاج 
من حقول نينوى الى 
أكثر من 30 ألف برميل 
يوميًا  خالل األشهر 
القليلة المقبلة بهدف 
تغطية الحاجة المحلية 
للمصافي ولمحطات  
الطاقة الكهربائية وتلبية 
احتياجات المدن المحررة

احد حقول نينوى النفطية

ميالنو ـ رويترز:
حومت األس��هم األوروبية حول أعلى مستوى في 
ثالثة أش��هر في التعامالت املبك��رة أمس الثالثاء 
مع تقلص خسائر األسهم اإلسبانية بينما حقق 
القطاع املالي مكاسب بعد جلسة أخرى سجلت 
خاللها املؤش��رات األمريكية مس��تويات قياسية 

في وول ستريت.
وارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة في 
الوقت الذي زاد فيه مؤش��ر األس��هم القيادية في 
بورصة مدري��د 0.1 باملئة متعافي��ا من هبوط بلغ 
1.2 باملئة يوم االثنني مع دراس��ة مدريد س��بل الرد 

على أزمة استفتاء االنفصال في قطالونيا.
وتصدر سهم فيرجس��ون قائمة الرابحني بارتفاع 
بل��غ ثالثة باملئ��ة بعدم��ا أعلنت الش��ركة ارتفاع 

ربحها التجاري وخطة إلعادة شراء أسهم.
وأغلق��ت البورصة األملانية أبوابها اليوم مبناس��بة 
عطلة في حني انخفض املؤش��ر فايننش��ال تاميز 

100 البريطاني 0.1 باملئة.

بروكسل ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات م��ن مكت��ب اإلحص��اءات التابع 
لالحتاد األوروبي )يوروستات( أمس الثالثاء أن أسعار 
املنتج��ني مبنطقة الي��ورو زادت بأكثر م��ن املتوقع 
في آب مدفوعة بارتفاع أس��عار الطاقة والس��لع 

الوسيطة.
وقال يوروس��تات إن األسعار للتسليم في املصانع 
بدول منطق��ة اليورو البالغ عدده��ا 19 دولة زادت 
0.3 في املئة على أساس شهري في آب و2.5 باملئة 
على أساس سنوي. كان خبراء اقتصاد استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع األس��عار 0.1 في املئة 

و2.3 في املئة بالترتيب.
وتن��ذر أس��عار املنتج��ني بتغييرات ف��ي التضخم 
بأسعار املستهلكني بسبب أن الزيادة عادة ما يتم 

متريرها إلى املستهلك.
ويرغب البن��ك املركزي األوروبي في إبقاء التضخم 
في أس��عار املس��تهلكني دون اثنني في املئة لكن 
بالق��رب م��ن ذلك املس��توى في األجل املتوس��ط 
ويش��تري سندات بقيمة 60 مليار يورو في السوق 
الثانوية لض��خ املزيد من الس��يولة في االقتصاد 
وحتفي��ز منو األس��عار. وبل��غ التضخم في أس��عار 

املستهلكني 1.5 باملئة في آب وأيلول.

لندن ـ رويترز:
استقرت أسعار الذهب بعد أن نزلت ألقل مستوى 
ف��ي س��بعة أس��ابيع أم��س الثالث��اء م��ع ارتفاع 
األس��هم والدوالر في املعامالت اآلس��يوية بفضل 
بيان��ات اقتصادي��ة قوية وارتفاع عائدات س��ندات 

اخلزانة األمريكية.
ونزل الذهب ف��ي املعامالت الفوري��ة 0.1 في املئة 
إلى 1269.71 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن المس 
في وقت سابق أقل مستوى منذ منتصف آب عند 

1267.76 دوالر لألوقية.
وف��ي العقود اآلجلة في الواليات املتحدة تس��ليم 
كان��ون األول انخف��ض الذه��ب 0.3 ف��ي املئة إلى 

1272.60 دوالر.
وأم��س ارتف��ع الدوالر مقاب��ل الني وصع��د ألعلى 
مس��توى من��ذ منتص��ف آب مقاب��ل س��لة م��ن 
العمالت الرئيس��ة وواصل املكاسب التي حققها 
ف��ي اجللس��ة الس��ابقة بفض��ل ارتف��اع عائدات 
سندات اخلزانة األمريكية وبيانات اإلنتاج الصناعي 

القوية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، نزلت الفضة 0.1 
ف��ي املئة إل��ى 16.53 دوالر لألوقية بعدما تراجعت 
في وقت س��ابق ألقل مستوى منذ التاسع من آب 

الذي المسته يوم االثنني.
وزاد البالت��ني والبالديوم 0.2 ف��ي املئة لكل منهما 
وس��جل البالتني 912.40 دوالر لألوقي��ة والبالديوم 
911.50 دوالر. وفي األس��بوع املاضي تس��اوى سعر 

املعدنيني النفيسني ألول مرة في 16 عاما.

أسهم أوروبا قرب 
مستويات مرتفعة

ارتفاع أسعار المنتجين 
بمنطقة اليورو

أدنى مستوى للذهب
في 7 أسابيع

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

أعرب رئيس »جلنة االقتصاد واالستثمار 
البرملانية« أحمد س��ليم الكناني، عن 
أمله بنجاح مس��اعي إقن��اع احلكومة 
بتغيير آليات صرف القرض البريطاني- 
األملان��ي، وإعادة توجيهه��ا نحو إكمال 
املش��اريع الس��تراتيجية الت��ي حتق��ق 
عائدات مالي��ة وتكون قادرة على حتمل 
سداد فوائد تلك القروض واسترجاعها 

خالل السنوات املقبلة«. 
وأضاف الكنان��ي، أن القرض البريطاني 
يصل إلى 10 ملي��ارات دوالر، فيما يقل 
القرض األملاني عن 3 مليارات يورو، وهي 
مبال��غ كبيرة ج��داً وعب��ارة عن قروض 
يلت��زم الع��راق بإعادته��ا م��ع الفوائد 
املترتبة عليها«، مش��يراً إلى أنه »حتى 
في حال ُسّددت مقابل النفط أو الغاز، 
فس��تتحملها خزينة الدول��ة، وتُضاف 
إل��ى الئح��ة األعب��اء الت��ي يتحمله��ا 

املواطن خالل السنوات املقبلة«.
ومضى الى الق��ول، أن »مجلس الوزراء 
تنفي��ذ  ش��ّكل جل��ان مس��ؤولة ع��ن 
الق��روض التي حصل عليها العراق من 
ال��دول أو من صندوق النق��د الدولي أو 
البنك الدولي، وه��ذه اللجان تضم في 
عضويته��ا وزراء ومستش��ارين وخبراء 
وتنف��ذ  برام��ج  يضع��ون  حكومي��ني، 

بفترات زمنية مختلفة، لكن الذي وردنا 
إل��ى جلنة االقتص��اد يفيد ب��أن غالبية 
هذه األموال ستخصص إلعادة اإلعمار 
وتأم��ني املوازنة التش��غيلية، وبالتالي 
س��ُتصرف من دون أن يحق��ق البلد أي 

فائدة اقتصادية حقيقية منها«.
وكش��ف الكناني عن »مخاطبات إلى 
مجل��س الوزراء إلع��ادة النظ��ر بآليات 
تنفي��ذ القروض وتوجيهه��ا إلى بعض 
القطاعات«، مؤكداً أن »اللجنة اقترحت 
تخصي��ص مبل��غ الق��رض البريطاني 
كله إلكمال مشروع بناء ميناء »الفاو« 
الكبي��ر الذي س��يخدم البل��د ويحقق 
عائدات مالية كبيرة، ناهيك بتش��غيل 
آالف العاطلني من العمل، وميثل نقطة 

انعطاف في ميزان احلركة التنموية«.
ولفت إلى أنه��ا »اقترحت أيضاً توجيه 
القروض األخرى، ومنها األملاني لش��راء 
خط��وط إنتاجي��ة من أملاني��ا لتصنيع 
سلع وخدمات نحن نس��توردها حالياً، 
مبا يس��اهم في اإلنتاج الوطني وس��د 
العجز ومنع هدر األموال في االستيراد، 
فض��الً ع��ن تش��غيل األي��دي العاملة 

واالستثمار البشري«.
واس��تبعد رئي��س اللجن��ة البرملاني��ة 
الفرعية املش��رفة على متابعة س��ير 
األعمال في مشروع بناء ميناء »الفاو« 
الكبير، النائب عبد السالم املالكي، أن 
تخصص احلكومة أمواالً لهذا املشروع 

املهم«، كاشفاً عن »وجود جهات حتاول 
بكل قوتها منع إمتام املشروع«.

وتاب��ع املالكي ف��ي حديث ل��� »احلياة« 
الدولية، أن »األزمة املالية التي يعانيها 
البلد حالت دون تأمني مبالغ للمشاريع 

الس��تراتيجية، ولم يتبق أمامنا سوى 
إعالن ه��ذه املش��اريع لالس��تثمار من 
قبل القط��اع اخلاص احملل��ي واألجنبي، 
عب��ر آلي��ة ش��راكة ثالثية، تض��م كالً 
م��ن احلكومة والقطاع اخلاص واملواطن 

الذي سيس��اهم عبر طرح ثلث أسهم 
األوراق  س��وق  ف��ي  للبي��ع  املش��روع 

املالية«.
األولي��ة  »التكلف��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
لبن��اء امليناء تبل��غ 4,5 مليار ي��ورو، وأن 

األسهم س��تطرح للتداول لهر كامل 
بني س��كان محافظة البصرة، وبعدها 
تطرح لالكتتاب في س��وق بغداد، وهنا 
س��يكون من حق أي مستثمر شراؤها، 

سواء أكان عراقياً أو عربياً أو أجنبياً«.
ف��ي الس��ياق، أوض��ح رئي��س »الهيئة 
الوطنية لالستثمار«، سامي األعرجي، 
أن »عدداً من الش��ركات تقدم بعروض 
الس��تثمار هذا املش��روع وفقاً لصيغة 
احلكوم��ة  ب��ني  الثالثي��ة  الش��راكة 
ومس��اهمني والش��ركة املنف��ذة التي 
تلتزم بتأم��ني 85 في املئة من التكلفة 
اإلجمالي��ة، وأيض��اً عب��ر ائت��الف ب��ني 

الشركات«.
وكش��ف املالك��ي ع��ن مس��اٍع داخل 
البرمل��ان إلق��رار قانون »س��لطة الفاو« 
أن  موضح��اً  االقتصادي��ة،  واملدين��ة 
»املعنيني وجدوا أن بناء ميناء كبير من 
دون أن ترافقه مش��اريع أخرى سيكون 
محدود اإليرادات، وهنا س��ُيعّد مشروع 
الت��ي  االقتصادي��ة  للمدين��ة  قان��ون 
تتضمن بن��اء محطات س��كك حديد 
تنطلق من امليناء باجتاه تركيا ثم أوروبا، 
وسلسلة منش��آت خدمية وإسكانية 
وطرق ومصارف وبن��ى حتتية متكاملة 
االس��تثمار  عب��ر  تنف��ذ  غالبيته��ا 

املباشر«.
أن«  مطلع��ة،  مص��ادر  وأوضح��ت 
إل��ى  العراقي��ني يس��عون  املس��ؤولني 

إيج��اد ش��ريك دول��ي بحص��ة 49 في 
املئة من األسهم، يتولى تنفيذ العمل 

اإلنشائي«.
ويبذل العراق جهوداً النتشال االقتصاد 
من الش��لل التام بعدما بق��ي معزوالً 
ع��ن االقتص��اد العاملي، م��ا حرمه ثقة 

املستثمرين.
ووفق��اً للمصادر، فإن الش��ريك الدولي 
»س��يتولى إدارة املين��اء ملا ب��ني 30 و40 
س��نة، لتعويض اس��تثماراته وحتقيق 
أرباح قبل التخلي عن حصته للحكومة 
العراقي��ة«. يذك��ر أن مين��اءي الع��راق 
اآلخري��ن على اخللي��ج، وهما »أم قصر« 
و«خ��ور الزبير«، ال ميكنهما التعامل مع 
كل احلاوي��ات التي يس��توردها العراق، 
وبالتالي تعتمد الدولة على موانئ في 
الكوي��ت اجملاورة في أغل��ب جتارتها غير 

النفطية.
وأش��ارت املص��ادر إلى أن موق��ع امليناء 
يكف��ي لبن��اء 80 رصيف��اً، لكن نقص 
التموي��ل يجع��ل خي��ار طرح أس��هم 
املش��روع لالكتت��اب أفض��ل اخلي��ارات 

املتاحة.
ويعتمد العراق على مبيعاته النفطية 
لتأم��ني 95 في املئة من إيرادات املوازنة، 
وتأث��رت تلك اإلي��رادات بتراجع أس��عار 
النفط منذ منتصف 2014. وهناك نحو 
6500 مش��روع حكوم��ي متوقف منذ 

2014، بسبب هبوط أسعار النفط.

تقـرير
مقترح بتخصيص القرض البريطاني لتنفيذ ميناء »الفاو«

توجه برلماني لتغيير آليات صرف القروض األجنبية

اللجنة املالية النيابية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شهد س��وق العراق لالوراق املالية 
خ��الل جلس��ات االس��بوع املاضي 
بقيم��ة  صفق��ات  ث��الث  تنفي��ذ 
جتاوزت العشرة مليار دينار في حني 
س��جل ارتفاعا ملحوضا في عدد 
وقيمة االسهم املتداولة من نفس 

االسبوع.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للس��وق 
طه أحم��د عبد الس��الم في بيان 
صحاف��ي أن "الس��وق نظم خالل 
االس��بوع املنته��ي ف��ي 28 ايلول 
املاضي خمس جلسات للتداول في 
الس��وق النظامي وثالث جلس��ات 
للت��داول في الس��وق الثاني حيث 
بل��غ ع��دد الش��ركات املدرجة في 
الس��وق )101( ش��ركة مساهمة 
، منه��ا )72( ش��ركة مدرج��ة في 

الس��وق النظام��ي و)29( ش��ركة 
مدرجة في السوق الثاني وتداولت 
خالل جلسات هذا االسبوع اسهم 
)41( ش��ركة في السوق النظامي 

و)4( شركات في السوق الثاني".
وكش��ف عب��د الس��الم أن "ع��دد 
الصفقات املنفذة خالل االس��بوع 
املاض��ي ه��و ثالث��ة صفق��ات بلغ 
عدد االس��هم املتداول��ة خاللهم 
)10,732( مليار سهم بقيمة بلغت 
ونف��ذت  دين��ار   )10,224,500,000(
على اسهم شركتي )مصرف عبر 
العراق االس��المي والنور للتحويل 

املالي (
وعن االسهم املتداولة واقيامها".

وبني أن "ع��دد االس��هم املتداولة 
لالس��بوع املاضي بلغ��ت 13 مليار 
5 ملي��ار س��هم  س��هم مقاب��ل 

مرتفع��ا  قبل��ه  ال��ذي  لالس��بوع 
بنس��بة %146.7، في ح��ني بلغت 
قيمة االس��هم املتداولة لالسبوع 
املاض��ي 12 ملي��ار دين��ار مقابل 3 
ملي��ار دينار لالس��بوع ال��ذي قبله 
مرتفع��ا بنس��بة %227.9 ، واقفل 
مؤش��ر الس��وق ISX 60 ف��ي أخر 
جلس��ة م��ن االس��بوع املاضي ب� 
)587.22( نقط��ة مرتفعا بنس��بة 
%0.16 عن اغالقه لالس��بوع الذي 
قبل��ه عندما اغلق عل��ى )586.27( 

نقطة".
ت��داول  ملؤش��رات  وبالنس��بة 
العراقي��ني  غي��ر  املس��تثمرين 
في س��وق الع��راق ل��الوراق املالية 
"ع��دد  أن  الس��الم  عب��د  أوض��ح 
املشتراة من املستثمرين  االسهم 
غيرالعراقيني لالسبوع املاضي بلغ 

)113( مليون سهم مرتفعا بنسبة 
)%144,53( قياس��ا باالسبوع الذي 
قبله، وكانت قيمة تلك االس��هم 
)178( ملي��ون دين��ار مرتفع��ة هي 
االخرى بنس��بة )%42,31( قياس��ا 

باالسبوع الذي قبله.
وتاب��ع ان "االس��هم تل��ك متت من 
خ��الل تنفي��ذ )158( صفقه على 
أم��ا ع��دد  )9( ش��ركات،  اس��هم 
االس��هم املباعة من املس��تثمرين 
املاضي  العراقيني لالس��بوع  غي��ر 
س��هم  ملي��ون   )159( فبلغ��ت 
قياسا   )59,96%( بنس��بة  مرتفعا 
باالسبوع الذي قبله وكانت قيمة 
تلك االسهم )136( مليون دينار من 
خالل تنفيذ مرتفعة ايضا بنسبة 
)%140,34( ونف��ذت من خالل )43( 

صفقة على اسهم )7( شركات".

"األوراق المالية": 10 مليارات دينار قيمة 3 صفقات

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعه��دت جلن��ة الثقاف��ة واالعالم 
النيابية بتخفيض اجور ش��ركات 
الهاتف النقال في العراق والتوجيه 
بتحس��ني خدماته��ا، فيما أكدت 
اعداده��ا ملش��روع قان��ون يتضمن 
حتس��ينات لعمل تلك الش��ركات 

وبضمنها حتس��ني خدمة االنترنت 
املقدم من قبلها.

وق��ال عضو اللجنة ش��وان داودي، 
ان »جلنة الثقافة واالعالم النيابية 
اج��ور  تخفي��ض  عل��ى  تعم��ل 
شركات الهاتف النقال في العراق 
والتوجي��ه بتحس��ني خدماته��ا«، 

مبين��اً انه »من ضم��ن االمور التي 
نس��عى اليها هو اعطاء صالحية 
أكبر لرصيد الهات��ف كي ال يجبر 
املواط��ن على اع��ادة التعبئة وهو 
لدي��ه رصيد فعلي في خط هاتفه 

النقال«.
واوض��ح داودي، ان »جلن��ة االع��الم 

اع��دت مش��روع قان��ون يتضم��ن 
حتس��ينات لعمل تلك الش��ركات 
وبضمنها حتس��ني خدمة االنترنت 
املق��دم م��ن قبلها عل��ى ان يقدم 
واالتص��االت«،  االع��الم  لش��بكة 
الفتاً الى ان »املشاكل السياسية 
الت��ي مي��ر به��ا البل��د تؤخ��ر اقرار 

بع��ض القوان��ني برغ��م انها متس 
احلي��اة اليومية للمواطن بش��كل 

مباشر«.
ويش��ير املراقبون الى ان ش��ركات 
بالعراق  العاملة  النقالة  الهواتف 
تق��دم خدم��ات االتصال بأس��عار 
مبالغ به��ا مع املقارنة باالس��عار 

الت��ي تق��دم ف��ي ال��دول االخ��رى 
وبضمنها الدور اجملاورة في العراق، 
الفت��ني ال��ى ان اعط��اء صالحي��ة 
الرصيد يهدف  قليلة الس��تخدام 
الى اجبار املش��تركني على ش��راء 
الرصيد برغم عدم حاجتهم له ما 
ميثل ابتزاز غير مباشر للمواطنني.

تعهدات نيابية بتخفيض أجور شركات النقال

سوق األوراق املالية
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الفوائ��د الكبي��رة الت��ي تقدمها 
العاملي��ة  اإلنترن��ت  ش��بكة 
املتط��ورة  والتقني��ات  والبرام��ج 
التي رافقتها أدت في الوقت ذاته 
ال��ى ظهور نوع م��ن اجلرائم التي 
تهدد امن وس��امة االفراد والدول 
اصطلح عليها تس��مية اجلرائم 

االلكترونية.
هذه اجلرائم تختل��ف عن اجلرائم 
اثاره��ا  حي��ث  م��ن  االعتيادي��ة 
فاجلرمي��ة  ارتكابه��ا  ووس��ائل 
االلكتروني��ة جرمي��ة ناعمة النها 
ال ترتكب باس��تخدام الس��اح او 
املواد السامة او املتفجرة  كذلك 
هي جرائم سريعة حيث ال حتتاج 
ال��ى وقت طويل وميك��ن ارتكابها 
بثوان معدودات كونها وفي احيان 
كثي��رة ال حتت��اج اال لضغط��ة زر 

وه��ي في النهاي��ة جرائم صعبة 
االثب��ات ألنها ال تترك آث��اراً مادية  
كالبصم��ات او البق��ع الدموي��ة 
التي ميكن ان تكون محا للفحص 

والتحليل واالثبات.
اجلرمي��ة  ارت��كاب  وس��ائل   
االلكتروني��ة تتنوع وتتطور بتنوع 
وتطور وس��ائل االتص��ال كجهاز 
احلاس��وب والهواتف النقالة وما 
يحتويانه من برام��ج تعمل على 
شبكة االنترنت العاملية. واجلرمية 
االلكتروني��ة ق��د تأخ��ذ ش��كل 
صناعة ونش��ر الفيروسات والتي 
املرتبطة  االجه��زة  تنتق��ل عب��ر 
وته��دف  االنترن��ت  بش��بكة 
او  ال��ى س��رقة املعلوم��ات  ام��ا 
اتافها وقد تأخذ ش��كل انتحال 
ش��خصية معين��ة واس��تخدام 

نف��س معلوماته��ا وصوره��ا في 
للقانون  افع��ال مخالفة  ارتكاب 

كالتهديد او االبتزاز.
 وق��د تأخ��ذ اجلرمي��ة االلكترونية 
شكل اجلرائم املاسة بخصوصية 
االفراد واسرارهم العائلية بهدف 
االبت��زاز املال��ي كعمل حس��ابات 
وهمية او حقيقية باس��م فتيات 
مع��ن  بش��اب  عاق��ة  واقام��ة 
واحلصول على تسجيات فيديوية 
تظه��ره بنحو مخ��ل باحلياء ومن 
ثم تهديده بالنش��ر او دفع مبالغ 
مالي��ة وق��د تأخ��ذ ه��ذه اجلرائم 
ش��كل االحتيال املالي سيما مع 
االشخاص الذين يلجؤون للتجارة 
االلكترونية ويتعاملون مع بعض 
الش��ركات املصنع��ة او املصدرة 
للبضائ��ع و يت��م االع��ان والبيع 

والش��راء والدفع عن طريق البريد 
االلكترون��ي حيث يق��وم مرتكب 
اجلرمية باختراق البريد االلكتروني 
للشركة املصدرة وإرسال رسائل 
للعم��اء بانه مت تغيير حس��ابات 
الش��ركة الت��ي س��تتلقى فيها 
االم��وال ل��دى املص��ارف ويطلب 
حتويل اثم��ان البضائع املباعة الى 
احلس��ابات اجلديدة التي تعود في 
حقيقتها ملرتكبي جرمية االحتيال 
املال��ي وق��د  اظه��ر موق��ع ارقام 
ديجيت��ال ان ع��دد ضحايا اجلرائم 
االكتروني��ة يصل الى 556 مليون 
مس��تخدم في الس��نة وان اكثر 
من 600 الف حس��اب فيس��بوك 
ف��ي العالم يت��م اختراقها يوميا  
وه��ذه اجلرائم تهدد امن وس��يادة 
الدولة واجملتمع وت��ؤدي في احيان 

كثيرة الى اخلافات بن االفراد والى 
التفكك االسري بسبب ما ينتج 
عنه��ا من اس��اءة الى الس��معة 
الش��خصية والتش��هير ما حدا 
بالكثي��ر م��ن الدول الى تش��ريع 
االلكترونية  باجلرائم  قانون خاص 
وانش��اء وح��دات واقس��ام فنية 
حتقيقية متخصصة في كشف 
عل��ى  والتع��رف  اجلرائ��م  ه��ذه 
مرتكبيه��ا وم��ن ث��م تعقبه��م 

واحالتهم الى احملاكم.
 ف��ي الع��راق فق��د ج��رى اع��داد 
مش��روع قان��ون ينظ��م االحكام 
القانوني��ة لهذا النوع من اجلرائم 
س��مي مبش��روع قان��ون جرائ��م 
املعلومات اال ان ه��ذا القانون لم 
يجد طريقه الى التشريع بسبب 
االنتق��ادات الكثي��رة التي طالت 

مواده العقابية وحمات املدافعة 
الت��ي قام��ت به��ا مجموعة من 
املنظم��ات املدني��ة حي��ث عّدته 
تقيي��دا كبيرا حلري��ة التعبير عن 
ال��رأي ومع اني  اتفق مع من ذهب 
ال��ى ان العقوبات الت��ي جاء بها 
القانون عقوبات شديدة  مشروع 
وان بع��ض نصوص��ه حتت��اج الى 
مراجع��ة واع��ادة صياغ��ة لكني 
اعتق��د ان��ه ال ب��د من تش��ريعه 
فاملواقع االكتروني��ة التي تنتهج 
منهج االره��اب او تنتهك احلقوق 
الفكري��ة او التي مت��ارس عمليات 
ابت��زاز مال��ي ال ب��د م��ن حجبها 
ومعاقب��ة اصحابه��ا ومث��ل هذا 
احلج��ب وتل��ك املعاقب��ة ال ميكن 
اعتبارهما حتجي��م للحريات وامنا 
ميث��ان خط دفاع��ي مهم حلماية 

امن االفراد واجملتمع فحرية التعبير 
وال��رأي مقيدة بعدم تعديها على 
حقوق االخرين وح��ري باملدافعن 
عن احلرية االلكترونية ان يتفهموا 
ان هن��اك ضحاي��ا تق��ع عليهم 
االثار السلبية لس��وء استخدام 
النقال  الهاتف  واجهزة  احلاسوب 
وبرامجهما كالفيس بك والتويتر 
ال��ذي  واليوتي��وب وف��ي الوق��ت 
يج��ب فيه عل��ى الدول��ة حماية 
حري��ة التعبير وتوفي��ر مناخاتها 
املناس��بة فان��ه يتوج��ب عليها 
ايضا حماي��ة االفراد ممن يس��يء 
اس��تخدام التقني��ات حتت ذريعة 
احل��ق ف��ي التعبي��ر واس��تخدام 
املعلومات فاحلريات تكون متاحة 
مبوجب القانون وليس��ت مطلقة 

كي ال تؤدي الى الفوضى .

9 االربعاء 4 تشرين االول 2017 العدد )3792(رأي

Wed. 4 Oct. 2017 issue )3792(

كاريكاتير

حريات إلكترونية

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

إياد محسن ضمد

ماريا شينو

قاٍض عراقي

مديرة مركز البحوث 
المجتمعية حول 

دراسة الرقابة على 
اإلنترنت

ف��ي  احلكوم��ة  حجب��ت  لق��د 
الع��ام املاض��ي خ��ال موجة من 
االحتجاجات السياس��ية املميتة 
ف��ي إثيوبي��ا أكثر م��ن 15 موقعاً 
من  مواقع وس��ائل اإلعام إضافة 
الى تطبيق الدردشة في الهواتف 
الذكي��ة الواتس��اب كم��ا مت قمع 
املواقع الت��ي تروج حلرية التعبير و 
حقوق املثلين جنسيا إضافة إلى 
املواقع التي توف��ر أدوات للتحايل 

على الرقابة مثل تور وبسيفون.
لقد مت الكش��ف عن كل هذا من 
برنامج احلاسوب  خال استعمال 
تصميم��ه  مت  وال��ذي  اونيب��روب 
والكش��ف  الش��بكات  لقي��اس 
ع��ن الرقابة عل��ى اإلنترنت و لقد 
مت تطوي��ر أونيب��روب من��ذ أكث��ر 
م��ن خم��س س��نوات م��ن قب��ل 
املرص��د املفتوح لقي��اس التدخل 
ف��ي الش��بكة املدع��وم م��ن تور 
والذي أعمل مع��ه من أجل تعزيز 
الش��فافية واملس��ائلة ومراقب��ة 
الرقاب��ة عل��ى اإلنترن��ت. إن ه��ذا 
البرنامج هو مجاني ويعد مصدر 
مفتوح مم��ا يعني أن أي ش��خص 
ميكن��ه اس��تعماله وبالفعل، فإن 
عش��رات اآلالف من مس��تخدمي 

ونيبروب من أكثر من 190 بلدا قد 
فعلوا ذلك بالفعل.

املستخدمن  لقد س��اهم هؤالء 
في جم��ع املاي��ن من قياس��ات 
ش��بكة اإلنترن��ت و التي تنش��ر 
جميعه��ا عل��ى أوني إكس��بلورر 
و ميك��ن الق��ول بإن��ه أكب��ر مورد 
مت��اح للجمه��ور فيم��ا يتعل��ق 
بالرقاب��ة على اإلنترن��ت و بفضل 
اس��تعمالهم ل أونيب��روب فق��د 
كش��فنا عن مدى موجة الرقابة 
ف��ي الع��ام املاض��ي ف��ي إثيوبيا 
إضاف��ة إلى تفاصي��ل عديدة من 
حاالت الرقاب��ة األخرى في أماكن 

أخرى من العالم.
اجلماع��ات  اس��تخدمت  لق��د 
احمللي��ة في أوغندا أو نيبروب خال 
اإلنتخاب��ات العام��ة ف��ي الع��ام 
احلكومة  املاضي عندما حجب��ت 
اإلجتماع��ي.  التواص��ل  وس��ائل 
إن بيان��ات قي��اس الش��بكة التي 
أعدتها أونيبروب لم تؤكد إجراءات 
احلكومة فحس��ب بل وكش��فت 
أيضا عن املواقع التي مت حظرها و 
التي يستخدمها  الطرق اخملتلفة 
م��زودو خدم��ة اإلنترن��ت لتنفيذ 

الرقابة.

لقد كان أوونيبروب مفيدا كذلك 
في ماليزيا عام 2015 حيث حاول 
رئي��س ال��وزراء جني��ب رزاق الذي مت 
إتهامه بتحويل ما يقرب من 700 
مليون دوالر من صندوق اإلستثمار 
احلكوم��ي 1 م دي ب��ي حلس��اباته 
املصرفية الش��خصية أن يحجب 
وس��ائل اإلع��ام واملدون��ات التي 
أش��ارت إلى الفضيحة ولقد قام 
برنامج أوونيبروب لقياس الشبكة 
مبس��اعدة جماعات اجملتمع املدني 
املاليزي��ة من أجل جم��ع البيانات 

التي تشكل دليا على احلجب.
وبالطبع فإن الرقابة ال تس��تخدم 
دائم��ا حلماي��ة أصح��اب النف��وذ 
السياس��ي حي��ث ميك��ن أيض��ا 
املعايي��ر  لتعزي��ز  تس��تخدم  أن 
فف��ي  والثقافي��ة،  اإلجتماعي��ة 
إندونيس��يا، عل��ى س��بيل املثال، 
التس��امح  قد يك��ون انخف��اض 
االجتماعي مع املثلين جنسيا قد 
لع��ب دورا في حج��ب العديد من 
مواقع املتحولن واملثلين  جنسيا 
و مزدوجي التوجه اجلنس��ي على 
الرغم من أن الباد ال تقيد رسميا 
حقوق املتحولن و املثلن جنسيا 
و مزدوج��ي التوج��ه اجلنس��ي. إن 

العوامل املشابهة قد تكون أثرت 
عل��ى اجلهود الرامية إل��ى املواقع 
الت��ي ينظر إليها عل��ى أنها أكثر 

انتقادا لإلسام. 
لقد من��ع مزودو خدم��ة اإلنترنت 
في تايلند خال الس��نوات الثاث 
املاضي��ة الوص��ول الى ع��دد من 
املواقع التي ينظر اليها على انها 
مسيئة لألسرة املالكة في الباد 
ولك��ن يوج��د هن��ا مب��رر قانوني 
وه��و أن التحرمي التايلندي الصارم 
إلهانة اعضاء األس��رة املالكة في 
الباد يحمي كبار اعضاء االس��رة 
أو  اإلهان��ة  م��ن  هن��اك  املالك��ة 
التهديدات وتشمل احلاالت االخرى 
للرقابة على االنترنت املبررة قانونا 
حظر املواقع اإلباحية في البلدان 

التي متنع تلك املواد اإلباحية.
و هناك حاالت حيث الدافع للرقابة 
غير واض��ح  فلماذا على س��بيل 
املثال مت حظ��ر موقع للتعارف عن 
طريق اإلنترن��ت في ماليزيا؟  يبدو 
أن م��زودي خدم��ات اإلنترن��ت في 
املواقع  يراقب��ون  البل��دان  بع��ض 
حس��ب تقديره��م اخل��اص حيث 
وفقا لبيانات أونيبروب فإن العديد 
م��ن مقدم��ي خدم��ات اإلنترنت 

التاياندية منع��وا في وقت واحد 
الوص��ول إلى أن��واع مختلفة من 
املواق��ع - من وس��ائل اإلعام إلى 
ويكيليكس إلى امل��واد اإلباحية - 
مما يش��ير إلى أنه��م على األرجح 
تلق��وا تعليم��ات غامض��ة م��ن 

السلطات.
لق��د كان من الصعب الكش��ف 
ع��ن هذه الرقابة قب��ل أويبروب مما 
أدى إل��ى إنع��دام املس��اءلة حيث 
عادة م��ا تنكر احلكوم��ات ومزودو 
خدمات اإلنترنت مشاركتهم في 
الرقاب��ة وحت��ى في احل��االت التي 
تعلن فيها احلكوم��ات عن قوائم 
رس��مية للمواقع احملجوبة، فإنها 
ق��د تترك بعض األه��داف وباملثل، 
قد ال ميتثل مزودو خدمات اإلنترنت 
دائما لألوامر الرسمية لرفع احلظر 
فعلى سبيل املثال، لقد إكتشف 
مؤخ��را بأن برامج فيمي��و و رديت 
محظورة في بعض الشبكات في 
اندونيس��يا، على الرغ��م من رفع 
احلظر الرس��مي على تلك املواقع 

منذ أكثر من عامن.
لقد ساعد أونيبروب املستخدمن 
ليس فقط في القدرة على فضح 
الرقاب��ة على اإلنترنت بل س��اعد 

أيضا في احلص��ول على تفاصيل 
كبيرة حول كيفية ومتى وأين ومن 
الذي ينفذ  الرقابة فعلى س��بيل 
املث��ال، مت تصميم إختب��ار الربط 
الشبكي للمرصد املفتوح لقياس 
التدخل في الشبكة  لفحص ما 
إذا كان حجب الوصول إلى مواقع 
االنترنت قد مت م��ن خال التدخل 
في نظ��ام أس��ماء النطاق��ات أو 
حظر حزم��ة بروتوكوالت اإلنترنت 
أو بروتوكول نقل النص بروكسي 

الشفاف.
مت تصمي��م إختب��ارات أونيب��روب 
الوصول  إمكانية  األخرى لدراسة 
إلى تطبيق��ات الدردش��ة - وهي 
الواتس��اب و تيلغرام و فيسيبوك 
ماس��ينجر - ضم��ن الش��بكات، 
التحاي��ل  أدوات  إل��ى  باإلضاف��ة 
على الرقابة، مثل تور و س��ايفون 
و فان��وس. كم��ا يق��دم املرص��د 
التدخ��ل ف��ي  لقي��اس  املفت��وح 
البرمجيات  إختب��ارات  الش��بكة 
التي تكش��ف عن وج��ود أنظمة 
)صنادي��ق الوس��ط( التي ميكن أن 
تك��ون مس��ؤولة ع��ن الرقابة أو 

املراقبة.
تدعم البيانات املفصلة للمرصد 

التدخ��ل ف��ي  لقي��اس  املفت��وح 
واملراقب��ة  املس��ائلة  الش��بكة 
التي تش��تد احلاجة إليها و ميكن 
بيان��ات  اس��تعمال  للمحام��ن 
املرص��د املفتوح لقي��اس التدخل 
ف��ي الش��بكة م��ن أج��ل تقييم 
قانونية الرقابة على اإلنترنت في 
بلدانه��م و رمب��ا تقدميه��ا كدليل 
ف��ي قضاي��ا احملاك��م كم��ا ميكن 
واملدافعن  والباحثن  للصحفين 
عن حق��وق اإلنس��ان اس��تعمال 
البيان��ات لتعزي��ز عملهم كذلك 
وميك��ن ملش��اريع التحاي��ل عل��ى 
الرقابة مثل تور اس��تعمال نتائج 
املرص��د املفتوح لقي��اس التدخل 
في االنترنت فيما يتعلق بحوادث 
الرقابة الناشئة لتشكيل أدواتها 

واستراتيجياتها.
و ميكن للمرص��د املفتوح لقياس 
التدخ��ل في االنترنت أن يس��اعد 
على إث��راء اخلط��اب الع��ام حول 
شرعية وضرورة و تناسب الرقابة 
على اإلنترنت وهذا ما يجعلها أداة 
حاس��مة حلماية حقوق اإلنس��ان 
على شبكة اإلنترنت وما هو أبعد 

من ذلك.

قياس شبكة اإلنترنت من أجل الحرية
PROJECT
SYNDICATE

استفتاء كتالونيا

من��ذ الق��دم واحل��روب تلع��ب دورا كبيرا ف��ي تغيير 
دميوغرافي��ة املناط��ق ,والهدف منها س��يطرة الدول 
األق��وى نتيجةالطم��ع ف��ي توس��يع احل��دود ,فرض 
الس��لطة والهيمن��ة عل��ى األراضي ,والوص��ول إلى 
الذه��ب األصفر أو األس��ود الدفن والس��يطرة على 
منابع املياه التي أصبحت تضاهي البترول بأهميتها. 
ش��هدت األرض حروبا مّدمرة وطويلة األمد ،اختلفت 
أس��اليبها من الزمن املاضي إلى زمننا احلاضر، حيث 
كان��ت تقتصرعل��ى العمليات العس��كرية , اما االن 
نش��هد حروبا الكترونية ,وحروب نفسية,واقتصادية 
وأهلية ترهق الش��عوب.حتى  دوافع احلروب اختلفت 
فهناك احلروب االقتصادية واالس��تياء على األراضي 
وخي��رات الباد,ودوافع س��لطوية للس��يطرة بهدف 
توس��يع احلدود ,ع��داك ع��ن الدوافع الدينية لنش��ر 
عقي��دة او تأس��يس دولة على حس��اب دول منهزمة 
م��ن دون التّطل��ع ال��ى حق��وق الش��عوب اخلاضعة 

لسيطرتهم.
من رحم احلروب تولد تقسيم الدول العربية لتتحول 
إلى دويات اثينية ودينية مختلفة ،يس��هل التحكم 
بها وجتزئتها وتفكيكها لتصبح لقمة س��هلة أمام 
أطماع الدول االس��تعمارية الغربية ,ففي اطار عالم 
عربي مقس��م إلى دويات ،ضعيفة البنية مس��لوبة 
اإلرادة يهم��ش تاريخه��ا وتلغ��ى ثقافته��ا وته��ّدم 
حضارتها ليتوقف التاريخ عندها, تضعف من بعدها 
ارادة الش��عوب لتنقاد وتنصاع  بس��هولة لزعمائها، 
الذين يتلقون األوامر من الغرب ويتبعون سياس��اتها 

اخلارجية.
هن��اك أقليات تخاف على مصيرها وس��ط الفوضى 
املوج��ودة ،لذلك تبدأ باملطالبة  باس��تقالها خوفا« 
من الذوبان وس��ط حروب أهلية مقيتة مميتة تضعف 
الب��اد وتقت��ل احلي��اة الثقافية وتفقد ثق��ة املواطن 
بالدول��ة الت��ي فق��دت دميقراطيتها،مم��ا ينتج نظم 
إرهابية وفوضى عارمة تنهش من واقع الباد وتتركها 

مهمشة وضعيفة.
هناك مخاطر إنس��انية نواجهها في بلداننا العربية 
،خاصة في مجال الصراعات املسلحة، فثمة حتديات 
تواجه االس��تقرار االمني اإلنس��اني وتهديدات داخل 
الوطن مسبباتها غياب سلطة الدولة ،وعدم االنتاج 
احملل��ي لتحس��ن االقتصاد ،مما يؤدي ال��ى وقف النمو 
االقتصادي الذي ال يتناس��ب مع زيادة معدالت النمو 
السكاني مما يس��اعد على كثرة البطالة التي تخلق 
أزم��ات أخرى أساس��ية كاملي��اه والكهرب��اء والغذاء 

وانتشار االوبئة.
 نتس��اءل ه��ل الهدف م��ن احلروب هو إقام��ة العدل 
والس��ام، ام فرض هيمنة ال��دول الكبرى على الدول 
الضعيف��ة بنش��ر الظل��م وكب��ت احلري��ات وكث��رة 
اإلعدام��ات ونهب اخليرات وإفس��اد الش��عوب عداك 
عن التهجي��ر والتجويع، وترك الباد تتخبط وس��ط 
فوضى داخلية في ج��و محقون بالطائفية ال تنتهي 

إال بالزوال.

الوطن والمواطنة ..تحديات 
وشبحية أفق غامض !

ايمان عبد الملك 
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دراسة

وه��ذا ما جعل الكتاب يبدعون في صورهم 
وحلضنا مدى عمق صور الشاعر علي الشاله 
م��ن خالل الس��ياحية في بع��ض نصوصه 
حيث لم نتحدث عن باقي ما اهتم به ومن 
أي منطلق يصور كل ما أنتجه في الساحة 
االدبي��ة الت��ي تعي��ش الي��وم عل��ى تخوم 
الش��عراء لكن ظل لون كتاب الشاعر متيزه 

فهو ميلك املقدرة على وضع بصمته 
بكت عتبة الباب 

ملا رأتني 
وصاحت ملاذا أتيت 

لقد ضاع وجهي 
وضيعني ما عرفت 

وأنكرني من رأيت 
وحني أفقت على وطني 

ليؤنث خوفي 
توهمت بابك 

حتلينا هذه الكلمات املتماس��كة الى عدت 
ص��ور نس��تنتجها م��ن خالل الغ��وص في 
عمق املنتج اإلب��داع حيث بداية الكالم عن 
بكاء عتبة الباب وحوارها معه انه يشتغل 
على ثقاف��ة املكان التي عمل بها باش��الر 
وفوك��و وهي إخ��راج اجلماد م��ن عامله الى 
فضائات أوس��ع  وتخيل أحاسيس لها كما 
قال بعض العلم��اء ان للجماد روحي تعرف 
بال��روح التكويني��ة أي الداخلي��ة قد تكون 
حالة الشعور الشفافة عند املبدع جعلته 
يش��عر بروحية االش��ياء م��ن حوله فوضع 

حواره مع عتبة الباب وكيف استقبلته 
وفاكهة من جليد ورمل وجوع

ويا حدوه املوت صاهلة باجلموع 
ويا غابة القمر االسود اجلذر والساق 

اغاني من القش 
رفات الكالم اجلديد وقداسه

ما رايناه بني السما والسماع 
عواء املباني على طولها 

طعم قنينة من خطاب الهزمية 
حلم شهيد بزوجته 

في انتظار الراتب 
رغبتها في الرحيل 

صهيل السرير على نهرها 
الشتاء ات عري اجلريدة 

برد املذيع انكسار الشفاه
على اول الضحكات 

ان أي قراءة أ للنص ش��عري تعطينا معرفة 
انطالقية الشاعر في كتابته او حتى فهم 
جتربته اجتاه ما يش��عر به فالداللة النصية 
تعري��ف مل��ا جعل��ه يكت��ب ه��ذا النص ملا 
يحتوي��ه م��ن مفاهي��م  ان عملية القبض 
على اللحظة تكون لها تأثير على الشاعر 
ال��ذي يولد نص��ه فيها النه يترج��م لنا ما 
بداخل��ه وحس��ب قدرته بطرح��ه منتجه 
ونح��ن الذائق��ة العام��ة كل م��ا يعنين��ا 
جمالي��ات الكتابة ال نش��اركه اإلحس��اس 
كما نفهم من ما نطالعه النينة الفكرية 
عند الشاعر بوصفه حالة احلرب وما تولده 
من خراب وكان رمز املوضوع زوجة الشهيد 
وقد جعل ثيمة املوضوع مفتوحة ش��املة 
حتى نس��ج مش��هد املذيع وما يجري معه 
ليكمل احلدث مش��كل ص��ورة كاملة كما 
احلال في املالحم الشعرية وتذكر املوسوعة 
احلرة امللحمة الش��عرية وتق��ول عنها انها 
قصي��دة طويل��ة ج��داً قد تص��ل الى آالف 
االبيات وتنظم بأس��لوب قصصي , إذ تروي 

حادثة أو معارك بطولية 
دائر األضرحة 

جبال بطاولة مرة 
قال اخر من ختم املضبطة 

ثم مرت وراء املسيرة 
اصوات من اوجدوا نسلها 

في البهائم والالفتات 
سرب العناكب يعوي 

على جذعها 
هكذا سنسمي مواليدنا والشوارع 

باسم احلروب املؤجلة احلسم
والنصر واالنكسار 

وباسم احلواشي 
اذا اكتشف التابعون هوامشهم

باسم من شاركونا حماقاتهم 
عنوة 

باسم الليالي الطويلة باليتم والطائرات 
سيندثر امليتون بأبنائهم

سوف تفتي السالالت لغو املسالت 
نفني 

وتبقى اصابعنا في النشيد 
وتبقى لداله الوقت حرسها 

والعقارب 
يق��ول غ��رام هف ف��ي كتاب احلداث��ة اجلزء 
الثان��ي كان إدغار آالن ب��و وهو ناقد امريكي 
مش��هور ال يعتق��د انه ليس هناك ش��يء 
اس��مه قصي��دة طويل��ة وتبن��ى الش��اعر 
الفرنسي الكبير ورائد احلداثة االدبي بودلير 
هذا املعتقد وبيد وان الش��عراء الذين جاءوا 
بعد بودلير كانوا تبنوا بصمت ذلك املعتقد 
نفسه لقد اختفت حقا القصيدة الطويلة 
تقريبا فاكثر القصائد الراهنة ذات النفس 
الطويل هي سلس��لة م��ن قصائد قصيرة 
مثل قصيدة ) مراثي ديونو ( للشاعر االملاني 
رلك��ة او رباعيات ت س اليوت نعم رأي هف 
دقي��ق ويطابق العصر احلال��ي فمع التقدم 
املذه��ل والتط��ور الكبير وعصر الس��رعة 
أصب��ح م��ن الصعب تقبل الن��ص الطويل 
ل��ذا توج��ه الش��عراء ال��ى كتاب��ة النص 
القصي��ر ولكي يكون مادة دس��مة تش��بع 

املوض��وع غدت فيه الص��ورة اخملتزلة بديلة 
عن الش��رح أي انها كافية لتوضيح الكثير 
مستغنية عن السرد وتتضح الصورة عند 
الش��اله بتعبيره هكذا سنسمي مواليدنا 
والش��وارع باس��م احلروب املؤجلة احلس��م 
اس��تطاع ان يغن��ي املوضوع ويكش��ف ان 
ظ��الل احلرب س��أتكون حاض��رة حتى على 
اطفالنا والشوارع التي من حولنا انه اشبه 
بالتنبيه من خطر يظهر من النسق الداللي 
وازدحام في وضع ملسات للقادمني من بعدنا 

فاملراحل عليه ان تعرف ما هي احلرب 
قبل عامني 

ملا احترقت الرحيل 
تركت على دفتر اخضر صورتي 

ثم امسكت فيها مالمح وجهي 
وكنت الوحيد الذي يتمنى 

اعادته في ثنايا احلدود 
وابقيت حالي على حالي 

لم تغير به غربيتي من مذاقي 
وادمنت توقيت بغداد 

في ساعتي 
ثم اوثقته بوثاقي

وصرت اصرف كل الزمن 
بوقت عراقي 

يتفق بع��ض النقاد الى ان النص مجموعة 
عالق��ات خارجي��ة وداخلي��ة، باإلضافة إلى 
امل��وروث... فالن��ص عب��ارة ع��ن تش��كيلة 

إيقاعي��ة تتك��ون م��ن املف��ردة والص��ورة 
الش��عرية اخملتلفة  بقوتها ، ورؤيتها، حيث 
يع��ود الى إمكانية ما يص��ل لها املبدع في 
كابت��ه على طول مس��يرته اجت��اه التجربة 

احلياتية 

يعد اإلبداع جانب مه��م وحيوي في املنتج 
الشعري وهو االرتقاء بالضربة واختالفه عن 
الصورة الشعرية بقوته حيث ان هناك صور 
شعرية عادية لكن تظل صور ملا حتملها من 
صفات وهناك ابداع وهو ما يتجوز به الكاتب 
نقسه واإلبداع الفاصل بني الشاعر العادي 
والش��اعر الكبير فنزار القباني وبدر شاكر 
الس��ياب كالمهما من جيل اخلمس��ينيات 
وكتب��ا ألعمودي  واحلر لكن ب��در كبير ونزار 
مجرد شاعر  ولفهم االبداع بشعر الشاله 
نبحث ببع��ض النصوص يتمتع األثر األدبي 
بجوانب عدة في س��ياقاته كفكرة العمل 
واحلال��ة اإلبداعي��ة التي تكون في الش��عر 
وتعد أه��م اجلوانب ومن مقوماتها اختصار 
الفك��رة ورعة االب��داع فوج��دوا الكثير من 
الش��عراء ف��ي قصي��دة النث��ر احلداثوي��ة 
متنفسا النها تعتمد على اإليجاز والتوهج. 
كم��ا يذهب بهذا انس احل��اج ومن صفاتها 
االختزال واالنزياح بصورها املضغوطة تقول 
الناقدة الفرنسية س��وزان برنار ان قصيدة 
النث��ر +قطعة نثر موجزة مب��ا فيه الكفاية، 

موّحدة، مضغوطة، كقطعة من بّلور خلق 
حّر، ليس ل��ه من ضرورة غي��ر رغبة املؤلف 
ف��ي البن��اء خارجاً ع��ن كّل حتديد، وش��يء 
مضط��رب، إيحاءاته ال نهائي��ة؛. ومن خالل 

هذه القصيدة سوق الشعراء مشاريعهم
وطن ال ينام به النخيل 

اذ تنثني بالنعاس العيون
وطن ليس يدري 

سوانا هواه 
اذا غلف العشق 

صوت احلنون 
وطن ال تبوح باوجاعه 

لكننا نشتهيها 
ومنشي 

على صوته اذ ينادي 
وال نسال االدن 

من يطلبون 
وطن كلنا 

واجلنان منافي 
ونشتاقه 

يذه��ب كوهن ال��ى ان منبع الش��عر مجاز 
اجمل��از اي اخلروج ع��ن املأل��وف وصناعة لغة 
بعيدة عن املتعارف عليه ينطلق من خاللها 
الش��اعر من فضاءات الواقعية الى عوالم 
االنزي��اح ليجعل منتج��ه اإلبداعية يعيش 
في الس��احة األدبية، كما نالحظ في جتربة 
الش��اعر الش��اله حيث اعتم��د آليات عدة 
ف��ي بناء نصوص��ه منها اخلي��ال الذي يعد 
احد األس��س في صناعة ملادة  وترقيتها ملا 
ميلكه من روعة في فتح أبواب التخيل عند 
املطال��ع يلع��ب اخليال ف��ي األدب دور مهم 
حتى هناك ادب  به ويعرف باالدب اخليالي أي 
انه منظومة واس��عة خرجت منها روايات 

وادخل في كثير من الشعر واملسرح 
كذالك مرات على روحها 

اربعائي 
ومر الرعاة على خيط احالمها 

فر من فتحة في الكالم 
احلياء 

فلمت فطولتها لثغة 
لثغة 

ثم خاطت صباحاتها 
من مسائي 

كذالك 
وانزلقت الى جسد من رياح 

فضاعت متوني في سد الشني 
ان وظيف��ة الكتاب��ة عند الش��اعر ال حتمل 
الطابع الفن��ي اإلبداعي الذي يصنع املتعة 
فق��ط بل ذو ابعاد فكرية فلس��فية يحاول 
م��ن خالله��ا إيصال مش��روعه اإلنس��اني 
بطريق��ة يجتهد فيها باذل كل قدرته على 
البناء واالدب بصورة عامة رسالة توجيهية 
استخدمه اإلغريق في التعبير عن مفاهيم 
أخالقية وكتبه سقراط وافالطون وارسطو  
وكان االغريق يضعون مكان كبيرة للشاعر 
حتى قال س��قراط وهو  فيلس��وف يوناني 
كالسيكي.يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة 
الغربي��ة ان الش��اعر كائن خراف��ي او ضوء 
ووضع العرب للش��عر مكانة مهمة وقالوا 
الشعر ديوان العرب وكانت القبيلة  العربية 
اذا برز بها شاعر حتتفل وجتعله في املقدمة 
الن��ه س��يف يدافع عنه��ا وكان للرس��ول 
الك��رمي محم��د ) ص (  نخبة من الش��عراء 
ي��ردون عل��ى كل م��ن يهاجم��ه او يهاجم 
اإلس��الم  ويوضح��ن املنظومة اإلس��المية 
ووضع اجملتمع في كل عصوره مكان مهمة 
للش��اعر بدء من االغريق الذي قالوا ان االله 

تتقمص أرواحهم

عدي العبادي
 

ليس��ت الص��ورة الش��عرية ف��ي اجلملة او 
البي��ت ألنها كم��ا قلنا مطلق��ة وقد تكون 
حتى بالفك��رة التي تطرح باإلبداع ش��امل 
في احتوائ��ه على عدت جوان��ب ونلحظ ان 
فكرة النص املطروح يحتوي معاني ذو طابع 
معرف��ي فلس��في فكون مكانت��ه اجلمالية 
وتظهر تصورات في ال إنا وال سواي وال غيرنا  
اش��تمل التعبير عل��ى  مصطلحات الناس 
لك��ن الكاتب في البداي��ة اعالن انه ال يعرف 
وال غي��ره ووس��ع املوض��وع بكلنا واس��تمر 
بسرده حتى يصل بنا الى اننا امسك اخلوف 
أبوابه ولم يحدد هواية اخلوف ليترك اجملهول 

او الباب مفتوح إمامنا 
كلنا حني تعوي الرياح 

جناة 
وأسماؤنا في الوصايا 

معفرة بالزبد 
كلنا في الكراريس اندلس

جسد ال جسد 
امة رمبا 

امة الال احمد  
متاس��ك وبناء متص��ل على وح��دة إيقاع إي 
م��ا يعرف بج��رس املوس��يقى اخلارجية وهو 
ميثل صورة ام��ة يرمز له��ا بطريقته مبتدع 
ع��ن الب��وح انها فني��ة االش��تغال ألتنوعي 
وقد  كونت هذه املقطوعة الفنية تداخالت 
متنوع��ة على إيقاع حس��ي حي��ث جتد كل 
مقطع منها صورة مستقلة ترتقي ان تكون 
نص ونحن نعيش مرحلة الومضة والشذرة  
ان عدم وجود املركزية في الشعر جتعله أكثر 
ث��راء واحتواء عل��ى نوعي��ة  بالتعامل معه 
من قب��ل القارئ ال��ذي هو الش��ريك الثاني 

بالعمل 
 وما بني خوفني ضاعا 

وخوفني قد اعشبا 
حني فر من احلمل 

يوم اخملاض 
وما بني عشقني 

من ورق اخضر 
ثم عشقان 

من ورق اخضر 
ثم عشقان 

من ورق اسود 
ال نساء له 

او بياض 
توكات باالنهر البكر 

صحت استريني 
لقد عز وردي 

اعتم��د الش��اعر عل��ى اإليق��اع والص��ورة 
الش��عرية وه��ذا الرابط يدل عل��ى مقدرته  
فهن��اك م��ن يهت��م بإيق��اع مث��ل ش��عراء 
القصي��دة العمودي��ة وهن��اك م��ن يهت��م 
بالصورة او الضربة الش��عرية وهم ش��عراء 
احلر النثر لكن الكاتب جمع بني االثنني وكان 
التداخل يشكل الصورة الشعرية التي تبني 
العالقة  ب��ني النص و امللتق��ي الذي ينتهي 
الي��ه اخلطاب فاملتلقي كل ما يعنيه بالنص 
الصورة اي اجلوان��ب اجلمالية واملعرفية التي 
يطرحه��ا الش��اعر من خالل رؤيت��ه اخلاصة 
للحياة فهو يترجم لنا  أحاسيسه بطريقة 
فني��ة وللملتقي دور كبير ف��ي النص حيث 
يطل��ق عليه الناق��د االيطال��ي امبرتو ايكو 
املمول اي السبب في اس��تمرار الكاتب من 
خالل مطالعته وإط��الق احلكم على املنجز 

وطرائق كتابتها..
كما أّن هذا األمر اليعني أننا فقدنا وجودنا 
ك)أم��ة الص��وت الش��عري( كم��ا يق��ول 
الوهم النقدي، بل ألننا بُتنا أكثر حذرا في 
التعاطي مع ش��كٍل كتابي جديد ومثير، 
حي��ث جتد فيه األذن العربي��ة الصحراوية 
تناغم��ا م��ع المقاميت��ه وال م��ع نثريته 
وكتابت��ه املفتوحة.. فنحن تعودنا تاريخيا 
عل��ى أْن نكتب الش��عر ونغّني��ه، ومنارس 
ما، وفعالية  التهومي به بوصفه ن��داء ُمنغَّ
صوتي��ة تتطلب س��ياقا، والف��ة واصغاء، 
فضال عن ماميكن أْن تكشف عنه القراءات 
السسيوثقافية من تفاعالت تستدعيها 
التاريخي��ة، مثلم��ا تتطلبها  التح��والت 
حاج��ات الكتاب��ة ذاتها، والت��ي أضعفت 
فيه��ا قيم��ة الص��وت وااليقاع املباش��ر، 
والبناء الوزن��ي والتفعيلي الصارم، فضال 
عن تأّثر ه��ذه الكتابة مبعطي��ات املدينة، 

وبأمناط خطابها ولغتها اخلفيضة، وعالقة 
ذلك بتداول السرديات والشعريات، وصوال 
الى مفه��وم التح��ّول عند الكائ��ن ذاته، 
م��ن خ��الل التح��والت الكبرى ف��ي امناط 
تلقي��ه ومعيش��ه وتعليمه،  وف��ي أمناط 
تواصله واس��تهالكه للمعرف��ة، مبا فيها 
املؤثرات التي جاءت مع الترجمات ونش��وء 
املدارس احلديثة وتطور وس��ائل والتواصل 
وامليديا والسفر واملشاركة في املهرجانات 
واملؤمترات.. فقصيدة النثر في هذا السياق 
ه��ي قصي��دة تفاعل��ن وتأّث��ر، مثلما هي 
صدم��ة في الش��كل وفي تلق��ي املعنى، 
وف��ي صدم��ة الفك��رة والعب��ارة، وفي ما 

يتداعى من صدمة احلرية واالرادة...
التقني��ات الت��ي يتح��دث به��ا )البعض( 
في س��ياق تكريس ظاه��رة قصيدة النثر 
العربي��ة مات��زال مح��دودة، فه��ي اجترار 
لألطروحات التي س��ّوق اشاعتها ادونيس 

وأنس��ي احل��اج، وجماعة ش��عر بش��كٍل 
عام، والتي اس��تجلبت معه��ا كثيرا من 
الترجمات، السيما ل)سوزان برنار( إذ حتّول 
املطارحات حول كتابها الشهير) قصيدة 
النثر م��ن بودلير الى يومنا ه��ذا( الى نوع 
م��ن الصدام م��ع التاريخ وامل��زاج والوعي 
والصوت، وحت��ى مع املق��ّدس، فضال عن 
هذه القصيدة ظل��ت نخبوية،  إذ لم جتد 
له��ا ف��ي االجي��ال اجلديدة من)ش��فعاء( 
يبصرون فيها وعي املغامرة)العربية( ففي 
كل قصي��دة تُكتب ثمة م��ن يتحّدث عن 
بودلير أو والت ويتمان أو س��ان جون بيرس، 

أو الن غيسنبرغ وغيرهم..
هن��اك الكثير من املهرجانات التي ُعقدت 
ملناقش��ة هوية هذه القصي��دة، فبألمس 
اجتم��ع عدد م��ن الش��عراء والنق��اد في 
القاه��رة ليناقش��وا ش��رعنة القصيدة، 
وغم أنهم كانوا يناقشون محنة تلقيها 
وتكريس��ها ف��ي املدون��ات الش��عرية، إّل 
أنه��م كانوا يناقش��ون أيض��ا عالئق هذه 
القصي��دة م��ع التاريخ والوج��ود، وضمن 
مقاربات كّل ما تس��تدعي فعالية) النقد 
الثقاف��ي( الغائ��ب ع��ن الق��راءة في هذا 
النقاش املفتوح، وليس بعيدا ما ناقش��ه 
كذل��ك عديد م��ن  النقاد والش��عراء في 
ملتقى قصيدة النث��ر الثالث في البصرة 
مؤخ��را، إذ عم��د منّظم��و ه��ذا امللتقى 
ال��ى التبش��ير بهذه القصي��دة من خالل 
مش��اركة أجيال متعددة فيها، الس��يما 
األوراق  وحت��ى  والنس��اء،  الش��باب  م��ن 
النقدية كان��ت أكثر اقترابا م��ن  تقانات 
البح��ث االجرائ��ي  للقصائ��د التي قرأت 
في امللتقي، وبإجتاه خلق طقوس للتعّرف، 
وملا ميك��ن أْن تثيره قراءات ه��ذه القصائد 
من أس��ئلة تخّص كتابتها وتلقيها، وهو 
مايُحسب له بعيدا عن تعقيدات التنظير 
واجلدل حول��ه، وهو ماحتفل ب��ه مؤمتراتنا 

ومهرجاناتنا وملتقياتنا الثقافية..

علي حسن الفواز
 

املُنّظرون في قصيدة النثر أكثر من كّتابها، 
والعارفون بأسرار العالقة ما بني الضدين ) 
الش��عر- النثر( أقل بكثير من الذين جترأوا 
على كتابتها بوصفها مغامرة، أو مجاهرة 

بوهم التحديث الشعري...
الرؤي��ة العربي��ة لقصيدة النث��ر لم تخرج 
كثي��را عن لعبة ش��روط س��وزان  برنارد، إذ 
يعمد بعض النقاد الى وضع ش��روط أكثر 
معياري��ة في فرض قصدية كتابتها، برغم 
أّن مفهوم قصيدة النثر ومنطه الغربي مازال 
ملتبس��ا، وغير قار في التداول النقدي، وأّن 
ما يتم فرضه هو الصورة املتخّيلة عن تلك 
القصيدة، والتي كرس��تها جماعة ش��عر 

بشكل خاص، السيما جتربة أنسي احلاج..
الوض��وح والالوض��وح في كتاب��ة قصيدة 
النث��ر لم يعد هو األمر األكث��ر إثارة، فهذه 
القصيدة تتطلب هيكال، وس��ياقا، مثلما 
تتطلب رؤيا له��ا ضرورتها في حتديد هوية 

هذه القصيد..
الوضوح يعني كتابًة تدرُك أس��باَب املبنى 
الش��عري، وتقانات تركيبه، على املس��توى 
التصوي��ري واالس��تعاري، وعلى املس��توى 
الذي يخّص حيازة اساسيات هذه الكتابة، 
والكثافة  والتوه��ج  واجملانية  كالقصدي��ة 
وهي مجاالت نظرية من الصعب تغييبها 

عن السياق الشعري لقصيدة النثر..
والالوض��وح اليعن��ي النف��ور العبث��ي عن 
النمط، وال يعني كذلك الذهاب بعيدا في 
)غربنة( الكتابة الشعرية وتهجينها، وهذا 
ليس تعبيرا عن ما يشبه التناقض، وال عن 
كراهية البقاء ف��ي النمط أو اخلروج عليه، 
بقدر ماهو تعبير ع��ن وعي مغاير وضروري 
حتوالته��ا  وبفه��م  الش��عرية،  بالكتاب��ة 
التاريخي��ة والبنائي��ة وما ط��رأ عليها من 
تغّيرات مّست هويتها ووجودها ووظائفها 

الحداثة والصورة الشعرية في شعر علي الشاله

عدي العبادي

تماسك وبناء متصل على 
وحدة إيقاع أي ما يعرف بجرس 

الموسيقى الخارجية وهو 
يمثل صورة أمة يرمز لها 

بطريقته مبتدع عن البوح أنها 
فنية االشتغال ألتنوعي وقد  

كونت هذه المقطوعة الفنية 
تداخالت متنوعة على إيقاع 
حسي حيث تجد كل مقطع 

منها صورة مستقلة ترتقي أن 
تكون نص ونحن نعيش مرحلة 

الومضة والشذرة  إن عدم وجود 
المركزية في الشعر تجعله 

أكثر ثراء واحتواء على نوعية  
بالتعامل معه من قبل القارئ 

الذي هو الشريك الثاني بالعمل

شارع باتا.. رواية جديدقصيدة النثر وبعد
للروائي زيد الشهيد

 
عن )دار أم��ل اجلديدة( في دمش��ق صدرت 
للروائ��ي والش��اعر العراقي زيد الش��هيد 
رواية )ش��ارع بات��ا( وهي اجل��زء الثالث من 
مش��روعه الروائ��ي الذي يدخل في س��رد 
تاريخ مدينته )الس��ماوة( . وجاء في كلمة 
الناش��ر ف��ي الغ��الف االخي��ر للرواية )في 
روايت��ه هذه يواصل زيد الش��هيد متوالية 
تأرخة مدينته الس��ماوة في االدب السردي 
العراقي ليجعل منها مثال يحتذى للكّتاب 
للكتاب��ة عن مدنه��م، هو ال��ذي يقول ان 
مدينته لم تنل حظه��ا من الكتابة عنها 
تاريخي��اً النعدام املؤرخني واملؤرش��فني في 

املدين��ة أو لقص��ور يرتكبون��ه .. فروايت��اه 
و)تراجيديا  )أف��راس االع��وام(  الس��ابقتان 
مدين��ة( اللتان تش��كالن مع رواية )ش��ارع 
فت التاريخ  بات��ا( هذه متوالية س��ردية وظَّ
السماوي ليكون لبنة اساسية من لبنات 
تدوين��ه الروائي . وحس��بنا كدار نش��ر أنه 
يوفَّ��ق في مضم��اره الس��ردي وينجح في 
تقدمي رواية تعتمد امليتا س��رد على أساس 
امليتا تاريخ( .. ويذكر أن الشهيد اصدر قبل 
هذه الرواي��ة ثمان روايات وس��ت مجاميع 
قصصية ومجموعتان شعريتان وعدد من 
الكتب النقدية، اضافة الى ترجمته لعدد 

من الروايات العاملية والقصص

الفواز

اصدارمقال

)2 ـ 2(
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مرض زوجتي سعاد في فترة احلرب
خ��ال االش��هر االول��ى م��ن احلرب ، 
كان��ت الغارات االيراني��ة على بغداد 
مستمرة ، وااللتزام بتعليمات الدفاع 
املدن��ي قائم ، وال ميكن االخال بذلك 
. ومنها توقف االعمال اثناء الغارات 
اجلوي��ة . وف��ي هذه الفترة تس��لمنا 
عطاء تنفيذ مشروع نصب الشهيد 
م��ن قب��ل ش��ركة ميتسوبيش��ي 
الياباني��ة ، فبدأن��ا جنتم��ع في قاعة 
التصامي��م  لدائ��رة  االجتماع��ات 
للتفاوض حول شروط قبول العطاء 
، وكان��ت مبايق��رب م��ن ) 42 ( مليون 
دين��ار عراقي ما يقابل ) 130 ( مليون 

دوالر امريكي  .
  كان ذل��ك في كان��ون الثاني 1981 
، حي��ث يش��تد الب��رد ، ول��م حتت��ِو 
قاع��ة االجتماعات ف��ي دائرتنا على 
الطاقة  وتنقط��ع  التدفئة  وس��ائل 
الكهربائي��ة فتنع��دم االن��ارة طيلة 
فترة الغارة اجلوية ، فنبقى جالسني 
في غرفة االجتماع املعقود برئاستي 
، والطائرات االيرانية تغير منخفضة 
عل��ى مط��ار املثن��ى القري��ب م��ن 
دائ��رة التصامي��م . رأس وف��د ممثلي 
ميتسوبيش��ي مدير عام الش��ركة 
الثانوية املتعاقدة مع ميتسوبيشي 
وهي ش��ركة ) كاجيما (. ولتسهيل 
مهمت��ه ف��ي االجتم��اع كان يخرج 
م��ن حقيبته مصب��اح ان��ارة يعمل 
بالبطارية ، ويضعه في جيب سترته 
االمامي ، ويدرس الوثائق التي امامه 
. ام��ا تدفئة نفس��ه فقد كان يخرج 
من جيبه اكياس��اً بحج��م الكف ، 
ويدلكها بيديه ويضعها داخل الثوب 
او السترة ، فتقوم املواد الكيمياوية 
داخل الكيس بب��ث احلرارة . اما نحن 
فلم يكن لدينا غير الفانوس لانارة ! 
. استمر االجتماع ولم يوافق املقاول 
على االتفاق النهائي اال بعد ان ينجز 
اخملتبر ال��ذي عهد اليه فحص التربة 
التي يقوم عليها املش��روع ، للتأكد 
م��ن ع��دم احلاجة ال��ى ركائ��ز . وقد 
وثقت من ان هذا املقاول له امكانات 

علمية وفنية الجناز املشروع .
النش��اط  ه��ذا  خض��م  ف��ي    
ملنه��ج  الرئيس��ية  والتحضي��رات 
تطوير بغ��داد ، واعتماد قيادة الدولة 
مبدأ تطوير االقتصاد العراقي لدعم 
اجله��ود العس��كرية ف��ي اجلبه��ة ، 
والتوسع باألعمال اجلديدة لتشغيل 
العمال والس��وق العراقي��ة ، ازدادت 
الغ��ارات اجلوية على بغداد ، واصوات 
الدفاع��ات اجلوي��ة الت��ي ابل��ت باًء 
حس��نا . وكن��ا نخ��رج ال��ى حديقة 
دارنا ملش��اهدة ما يحدث في س��ماء 
بغداد ، غي��ر ان الرع��ب كان يصيب 
زوجتي سعاد من اصوات االنفجارات 
وصافرات االنذار واخبار احلرب ، وكنت 
اشعر انها تود اللجوء الى مكان حتت 
س��لم البيت ، كونه املوقع اآلمن في 
حالة قصف املناطق الس��كنية ، اال 
انها �� رحمها اهلل �� كانت التظهر 
خوفها خجا على ما كنت اشعر به 
، فتلجأ الى جانب��ي وحتتمي بي  في 
هذه االوقات احلرجة . ولعله ش��عور 

الكثيرين يومئذ .
  انفج��ر ف��ي احد االيام ص��اروخ في 
س��ماء املنطقة التي تضم مكتبنا 
 ، املغ��رب  ش��ارع  ف��ي  العم��ارة  دار 
فتكسر زجاج الشبابيك في املكتب 
وال��دور القريب��ة من��ه . كم��ا وق��ع 
العدي��د من اطاقات  )الكاتيوش��ا ( 
على سطح دارنا وممرات احلديقة في 
بيتن��ا باملنصور ، وفي ال��دور االخرى 
ايضا . كان��ت اصوات انفجارات هذه 
العملي��ات العس��كرية ، ق��د ارعب 
زوجت��ي س��عاد كثيرا .. ولك��ن ، اين 

املفر والعراق في حالة حرب ؟ .
 ش��عرت زوجتي بضرورة زيارة صديق 
العائل��ة الدكت��ور خال��د القص��اب 
الجراء الفحوص��ات . وبعد الفحص 
الدقيق اعلمها القص��اب بانه وجد 
غدة غير طبيعي��ة في ثديها االمين ، 
ويشك ان تكون هذه غدة سرطانية 
، ومن الضروري ازالة الثدي وارس��ال 
الغدة لفحصه��ا والتاكد من املرض 
. اثب��ت الفحص اخملتبري لدى مختبر 
د. عب��د الس��ام محم��د ومختبر د. 
اجلواه��ري ، ان ه��ذه غدة س��رطانية 
، وعل��ى زوجت��ي اس��تخدام العاج 
باالش��عة . وملا كانت احل��رب قائمة 
واملستش��فيات مش��غولة باجملهود 
العس��كري ، فا ميكن احلصول على 

الع��اج بس��رعة وس��هولة . وكان 
س��فرها الى لندن للعاج باالشعة 

امرا المفر منه .
 طلب��ت من��ي زوجت��ي ان ارافقه��ا 
بالس��فر ال��ى لندن ، اال انن��ا اتفقنا 
ام��كان االعتماد على اختها   ) هدى 
( ملس��اعدتها هناك ف��ي لندن ، ذلك 
الن��ي باش��رت بعمل��ي منذ اش��هر 
قليلة م��ع امانة العاصم��ة ، وليس 
من املناس��ب ترك العم��ل في بغداد 
. واخيرا ودعتها وه��ي تغادر بالباص 
على الطريق البري الى عمان . كنت 
ارى ان زوجت��ي س��عاد لها من اخلبرة 
والقوة م��ا ميكنها من االعتماد على 

نفسها .
  كان��ت عملي��ة االس��تماك وهدم 
املس��تملكة  والبناي��ات  ال��دور 
مس��تمرة ف��ي بغداد ، عل��ى محاور 
ش��ارع حيفا من س��احة جمال عبد 
الناص��ر ق��رب االذاع��ة والتلفزيون . 
ولاسراع في ذلك كنت االحظ مدير 
احلسابات الس��يد ماجد الكبيسي 
على كرس��ي مؤقت جالسا في احد 
املواقع وبزاوية احد البيوت في شارع 
حيفا محماً ب��كل الصاحيات من 
االتفاق والصرف عن استماك الدور 
، تفادي��ا ألي تأخير بس��بب اعتراض 
احد من س��كان املنطقة على مبلغ 
التعوي��ض او م��ا يصيبه م��ن اضرار 
. كم��ا كان الس��يد ماج��د مخ��وال 
ببي��ع انقاض الدور املس��تملكة من 
ش��بابيك وأعمدة وافاريز ومحجرات 
، فض��ا ع��ن الطاب��وق ال��ذي يعود 
بعض��ه ال��ى القرن التاس��ع عش��ر 
ف��ي محات الك��رخ القدمي��ة . كان 
يباع بسهولة  املس��تعمل  الطابوق 
لكثرة الطل��ب عليه ، ولعدم كفاية 
الطابوق املنتج في تلك الفترة التي 
ش��هدت عملي��ة بناء واس��عة . اما 
األعمدة واالبواب والشبابيك القدمية 
، فكانت تشكل مواد تراثية جميلة 
، يرغب الكثيرون باقتنائها وجتديدها 
، واس��تخدامها ف��ي االبنية احلديثة 

كعناصر تراثية .
  لم تكن معاونية االنشاءات ومديرية 
الوحيدتان  الدائرتان  التصاميم هما 
ف��ي امان��ة العاصم��ة ، دخلت��ا في 
االعمال التطويرية ملدينة بغداد . بل 
كانت هن��اك عملية تطويرية كبيرة 
جتري لتبديل البنى التحتية وشبكات 
اخلدم��ات ، وتش��ترك فيه��ا جمي��ع 
معاوني��ات ودوائ��ر االمانة على عهد 
السيد س��مير الش��يخلي ووكيله 
الس��يد خال��د اجلناب��ي . كانت لدى 
مصلح��ة ماء بغداد خطة واس��عة 
النش��اء محطة تصفية ماء الكرخ 
بكلفة نحو )350 ( مليون دينار ، ومد 
ش��بكات انابيب ) دكتايل ( ، وتبديل 

بعض الش��بكات القدمية من مادة ) 
اآلهني ( الى )الدكتايل( ، بكلفة 380 
ملي��ون دينار . وال يخف��ى انها كانت 
مبال��غ كبيرة ف��ي الثمانين��ات من 
الق��رن املاضي . ولم يباش��ر بعد في 
اعم��ال محطة التصفية وش��بكة 

انابيب املاء في الرصافة .
 ، بغ��داد  ام��ا مصلح��ة مج��اري    
فكانت لديها خط��ة عمل تتضمن 
انش��اء محطات تصفية جملاري املياه 
الق��ذرة في الك��رخ والرصافة ، ومد 
انابيب هذه املياه في معظم مناطق 
العاصمة . كما كانت لدى مصلحة 
كهرب��اء بغداد ومصلح��ة التليفون 
فيها اعمال مماثلة لتبديل شبكاتها 
جلمي��ع احي��اء بغ��داد . ام��ا اعمال 
الطرق فقد عمل��ت معاونية الطرق 
في امانة العاصم��ة بعد اكمال مد 
ش��بكات املاء واجملاري اجلديدة ، على 
اعادة تبليط معظم ط��رق املدينة . 
وعمل��ت على فتح عدد م��ن الطرق 
السريعة في جانبي الكرخ والرصافة 
، وعملت عل��ى حتقيق اكمال تبليط 
واحللقة  االول��ى  الداخلي��ة  احللق��ة 
الثانية من طرق املرور السريع مبوجب 

التخطيط االساسي للمدينة .
 يع��ود الفضل في تس��هيل العمل 
على كل ه��ذه الش��بكات اخلدمية 
االساس��ي  التخطيط  الى عمليات 
للمدينة في س��تينات وس��بعينات 
امان��ة  وقي��ام   ، العش��رين  الق��رن 
العاصم��ة على منح اج��ازات البناء 
وف��ق مح��اور الط��رق املثبت��ة ف��ي 
التخطيط االساس��ي ملدينة بغداد 
حي��ث ان مح��اور الطرق الس��ريعة 
كانت موجودة ولم يشيد عليها وال 

يتطلب استماك جديد .
  وتب��ع كل ه��ذه االعمال ف��ي فترة 
الحق��ة ، وضع نظام جدي��د لترقيم 
ال��دور واحمل��ات واالحياء ف��ي مدينة 
بغداد ، وايجاد شبكة كاملة من نظام 
الترقيم البريدي للمدينة تعتمد رقم 
الدار ورقم الزقاق ورقم احمللة واس��م 
احلي ، وان تكون احياء الرصافة حتمل 
االرقام الزوجية ، واحياء الكرخ حتمل 
االرقام الفردية . وكلفت شركة بول 
س��يرفس البولونية بالقيام مبس��ح 
موقع��ي كامل ل��كل ط��رق مدينة 
الشبكات  ،وتس��قيط جميع  بغداد 
املذك��ورة عل��ى مخططات ش��وارع 
املدينة و ارصفتها وتثبيت مواقعها ، 
واعتمادها كمرجع وحفظها كوثائق 

مهمة في دوائر االمانة .
  لم يك��ن رفعة اجلادرج��ي مقتنعا 
بالتصامي��م املعماري��ة املوضوع��ة 
لعدد من املش��اريع ، وهي : مش��روع 
وح��دة   2000( الس��يدية  اس��كان 
س��كنية ( ، ومشروع ش��ارع اخللفاء 

، ومش��روع عم��ارة مكات��ب ووقوف 
 . الش��رقي  الب��اب  ف��ي  الس��يارات 
عل��ى الرغم م��ن ان هذه املش��اريع 
احيل��ت ال��ى املقاول��ني لتنفيذها ، 
مبوج��ب خرائ��ط وج��داول كمي��ات 
واس��عار تنافسية اتفق عليها . وقد 
 TAK Architects ( كلف��ت ش��ركة
االمريكي��ة،   )  Collaborative
املعماري��ة  الش��ركات  م��ن  وه��ي 
 ، الكبي��رة  العاملي��ة  واالستش��ارية 
بإع��ادة وض��ع التصامي��م ملش��روع 
اس��كان الس��يدية ، ليكون تشييد 
باس��تعمال  الس��كنية  الوح��دات 
قوالب كونكريتية قياسية رئيسية 
مسبقة الصنع ، ال يتجاوز عددها    ) 
6 ( قوالب لتسهيل عمليات االنتاج 
واالس��راع به��ا . اما مش��روع ابنية 
شارع اخللفاء الذي احيل الى شركة  
اليوغس��افية   )  )  Energoproject
كاما ، فقد احتجت الشركة العامة 
للمقاوالت على احالته الى الشركة 
اليوغس��افية وحده��ا ، وعدم دعم 
املقاولني العراقيني ، فتم تقس��يمه 
ال��ى قس��مني ، احدهم��ا احيل الى 
التي  للمق��اوالت  العامة  الش��ركة 
يديرها عدنان القصاب ، والثاني الى 
الش��ركة اليوغس��افية ،ومت اع��ادة 
العق��ود وتوقيعها وباش��رت  كتابة 
ابدع��ت   . باعمالهم��ا  الش��ركتان 
وتل��كأت  اليوغس��افية  الش��ركة 
الش��ركة العامة للمق��اوالت لعدم 
توفر الكادر الهندسي الكفء الدامة 

العمل.
بانته��اء فترة التعاقد مع الش��ركة 
مهامه��ا  اجن��زت  اليوغس��افية 
)6( عم��ارات ف��ي ش��ارع  بتش��ييد 
اخللفاء وساحة امليدان اال ان الشركة 
العامة للمقاوالت لم تس��تطع حلد 
اآلن انشاء اكثر من الركائز في اجلزء 

العائد لها . 
وتق��رر اعادة تصمي��م بناية مكاتب 
ووقوف السيارات في الباب الشرقي 
، وأنيط ذلك الى استشاري معماري 
يونان��ي .  كان ه��ذا التغيي��ر إج��راًء 
غي��ر مس��بوق ون��ادر ، فق��د اضاف 
أعباًء معق��دة وطويلة على اجراءات 
االتفاق والتعاقد م��ع املقاولني ، من 
ناحية االسعار او املواصفات اجلديدة 
واكمالها بنفس مدة العقد وكلفته 
. غير ان روحية االندفاع والتحدي التي 
كانت غالب��ة علينا في تلك الفترة ، 
مكنتني م��ن حتقيق الهدف واكمال 
تنفيذ العقود وتسلم االعمال بدون 

صعوبة تذكر. 
****

وه��رب  اإليراني��ة  العراقي��ة  احل��رب 
الشركات من ساحات احلرب

 كان��ت اج��واء احل��رب متي��ل لصالح 

الع��راق ، والس��يما بع��د س��يطرة 
الطيران العراقي على االجواء وانهاء 
الغ��ارات اجلوية على بغ��داد وغيرها 
م��ن م��دن الع��راق . فب��دأت اجلهات 
املقاول��ة التي تركت االعمال مبوجب 
العقود املبرمة معه��ا ، االتصال بنا 
بعد معرفته��ا بتغيير االدارة الفنية 
للمش��اريع ، ووجودي م��ع رفعة في 
القيادة الفنية في امانة العاصمة ، 
فتمت محاوالت جديرة بالتسجيل .

  كان مشروع جزيرة بغداد السياحية 
مح��اال ال��ى ش��ركة Yit الفنلندية 
، وهو مش��روع واس��ع ، يض��م عددا 
كبيرا م��ن االبنية ، وتطوي��ر اجلزيرة 
كلها ، وانش��اء بحي��رة كبيرة ، وبرج 
ع��ال للم��اء . وينف��ذ ع��ن طريق ما 
  ) )Turn Key يسمى تسليم املفتاح
.  كانت اعمال املشروع في مراحلها 
والتحضي��رات  كاملس��وح  االولي��ة 
وبناء مس��اكن املهندسني والعمال 
، فبحثن��ا الظ��روف املس��تجدة في 
املش��روع بسبب احلرب وتأثيرها على 
العقد املب��رم وكلفة االعم��ال . وملا 
كانت عقود تنفيذ املشاريع تتضمن 
فقرة الظروف الطارئة ، فقد مت االتفاق 
مع املق��اول الفنلندي على ان تدرس 
تلك الظروف ومعرفة تأثيراتها على 
العاملني  االعم��ال وس��امة  كلفة 
. لقد خس��رنا ثاثة اش��هر من مدة 
العمل بس��بب توق��ف العمل كليا 
في املشروع قبل ان يتم االتفاق على 

عودة املقاولني .
، ه��و اآلخ��ر   8  /   مش��روع حيف��ا 
يج��ري تنفي��ذه بطريق��ة تس��ليم 
املفتاح ، ويتضمن انش��اء 9 عمارات 
، كل واح��دة تتك��ون م��ن 15 طابقا 
ف��وق الطابق االرضي . يش��ترك في 
تنفيذها مقاول رئيسي ، هو شركة 
هولندي��ة ، ومق��اول اردني له حصة 
زهاء %20 من حجم املشروع . بسبب 
اندالع احل��رب والغ��ارات اجلوية هرب 
العمال ومهندس��ي املق��اول ، وبعد 
تاكد املقاول من انتهاء تلك الظروف 
وع��دم عودتها ثاني��ة ، حضر املقاول 
االردني ، وحاول انتهاز الظروف وعدم 
وص��ول الهولندي��ني ، فطل��ب الغاء 
العقد معه��م والتعاقد معه فقط 
. ل��م ار االمر مش��روعا فل��م اوافق 
عل��ى ذلك املقت��رح ، وطلبت حضور 
الشركاء الهولنديني ، فحضروا فعا 
. وهكذا اطمأن املقاول باننا سننظر 
بالظ��روف املس��تجدة وتاثيرها على 
مس��ارات العم��ل ، ومت االتف��اق على 
عودة املباشرة بالعمل واجنز املشروع 

بنجاح .
  ام��ا الش��ركة البريطاني��ة دورش 
التي كانت تش��يد ألمانة العاصمة 
الكراج��ات ، فق��د فر مهندس��وها 

تارك��ني بغ��داد عن��د ب��دء الغ��ارات 
اجلوية الى احل��دود العراقية االردنية 
،  غي��ر ان مس��ؤولي اجل��وازات ف��ي 
احل��دود لم يوافقوا عل��ى مغادرتهم 
لعدم حصولهم على سمة املغادرة 
، فاضط��روا للع��ودة ال��ى بغ��داد ، 
فوج��دوا ان االمور طبيعية وتس��ير 
عل��ى وتيرته��ا االعتيادي��ة ، فعادوا 
الى العم��ل ثانية ، واس��تمروا حتى 
اجن��ازه بعد اربعة اش��هر . زارني احد 
مهندسي الشركة البريطانية وقال 
لي انه يش��كر ش��رطة اجلوازات في 
احل��دود ، وانه��م  لو س��محوا لهم 
باملغ��ادرة ، مل��ا كان باس��تطاعتهم 
اكم��ال العم��ل . مت تس��لم العمل 
وس��ددت مس��تحقاتهم االخي��رة ، 

فغادروا العراق بيسر وسعادة .
تس��لم مهام معاون أمني العاصمة 

لإلنشاءات
  ص��در في منتصف 1980 امر امانة 
العاصم��ة بتعيين��ي معاون��ا المني 
العاصم��ة لانش��اءات ، وكان وكيل 
االمني خالد اجلنابي يش��غله وكالة 
. تس��لمت الدائ��رة وتعرف��ت عل��ى 
مش��اريعها والعاملني فيها . كانت 
معاونية االنش��اءات تضم قس��مني 
رئيس��يني هم��ا : قس��م التنفي��ذ 
املباش��ر وقس��م املقاوالت . ويعمل 
القس��م االول على تنفي��ذ عدد من 
االعم��ال الصغيرة كاالبنية اخملتلفة 
ف��ي احلدائق والباركات والس��احات ، 
ول��ه كادر عمالي ومكائ��ن ومعدات 
وموازن��ة خاصة باعماله . وكان علّي 
ان اوجه رئيس هذا القس��م حسب 
مس��ؤولياتي . ام��ا قس��م التنفيذ 
للمش��اريع ، فيعمل عل��ى عدد من 
االعمال الكبيرة مث��ل عمارة وقوف 
السيارات في شارع الرشيد ، وانشاء 
بناية واس��واق ومكتبات في ش��ارع 
املتنب��ي ، وابنية اخ��رى في مختلف 

انحاء بغداد . 
  كان دوام الس��يد خال��د اجلنابي في 
ه��ذه الدائ��رة اليتجاوز الس��اعة في 
اليوم . وكانت زي��ارات امني العاصمة 
لدوائره اخملتلفة فجائية ، فإن لم يكن 
مسؤول الدائرة او مدير الدائرة موجودا 
فيه��ا ، فأنه س��يتعرض الى عقوبات 
صارم��ة وإهانات من قبل االمني . ولم 
يكن خالد اجلنابي باقل من االمني حدة 
ولس��اناً الذعاً جتاه موظفي��ه . فكان 
موظفو االمانة يخش��ون لسانيهما 
ويتهيبون حضورهما . اتذكر ان مدير 
االدارة في معاونية االنشاءات ، كان قد 
التحق بقطعات اجليش الشعبي في 
احدى جبهات القتال مع ايران . وعند 
عودته في احدى اجازاته ، س��ألته عن 
اخبار احلرب ، فاجابني ان وجوده هناك 
ارحم من وجوده في الدائرة ، فقلت له 

مس��تغربا : مل��اذا . اجابني با تردد : ان 
العدو في جبهة واحدة امامك ، لكن 
في امانة العاصمة النعرف اين جبهة 
قتالنا ومتى ؟ وهو يعني مجازا لسان 

امني العاصمة ووكيله !
  كان سمير الشيخلي امني العاصمة 
، وبسبب ظروف احلرب ، يقوم باعمال 
نائ��ب القائ��د الع��ام لق��وات اجليش 
الش��عبي ، اضاف��ة ال��ى عمل��ه في 
االمانة . ل��ذا كان ذل��ك يتطلب منه 
السادس��ة  الس��اعة  ف��ي  احلض��ور 
صباح��ا يوميا في معس��كر التدريب 
في النه��روان - الصوي��رة التي تبعد 
عن بغداد بنحوخمس��ني كيلو مترا . 
فيغادر بغداد عند اخلامس��ة صباحا ، 
وياكل فطوره البسيط وهو بالسيارة 
، ويع��ود ال��ى بغ��داد م��ع مباش��رة 
موظف��ي االمان��ة بأعماله��م . يقوم 
بأعماله بشكل  س��مير الش��يخلي 
يختلف عن موظفي الدولة اآلخرين ، 
فعندما كنت ازوره في مكتبه اخلاص 
ف��ي دي��وان امانة العاصم��ة ، االحظ 
عدم وجود اي اوراق او اضابير او خرائط 
او مراسات على منضدته . لقد كان 
مس��تمعا جيدا الى حديث اآلخرين ، 
ويزور معاونيه او مساعديه في اوقات 
محددة للت��داول معهم في مختلف 
قضاي��ا العم��ل ، وبي��ان رأي��ه بذلك ، 
واملوافق��ة على ما يتطل��ب موافقته 

رسميا .
  ذك��ر ل��ي يوم��ا ونحن نتح��دث في 
حديقة دائرة التصاميم ، بأنه يخولني 
 . اعمال��ي  الدارة  صاحي��ات كامل��ة 
وبع��د يومني صدر االمر االداري بذلك ، 
فوجدت��ه قد خولني جميع صاحيات 
ام��ني العاصم��ة ف��ي ادارة اعمال��ي 
واملش��اريع الت��ي كلف��ت باالش��راف 
عليها . وعندما ابديت اعتراضي وعدم 
رغبتي بهذه الصاحيات الواس��عة ، 
رفض اعتراضي بشدة ، وقال : هشام 
ه��ذه تب��ني ثقت��ي التامة ب��ك . فلم 
يوافق على ارس��ال كتب او مطالعات 
موافق��ات  اخ��ذ  او  عليه��ا  ليطل��ع 
معين��ة ، وعندما كن��ت احاول طلب 
موع��د للحضور الى مكتبه ، اليوافق 
ويسألني ان ُكنت موجودا في مكتبي 
، فان��ه س��يمر ب��ي للتح��دث ح��ول 
االعمال . يحضر الى مكتبي فاعرض 
عليه جمي��ع ما لدي م��ن مطالعات 
او ام��ور مهم��ة ، ارغب ف��ي عرضها 
او احلص��ول عل��ى موافق��ات  علي��ه 
خاصة حوله��ا ، فيحررموافقته بعد 
تفهمه مل��ا اعرض علي��ه . واحلقيقة 
اني لم اجد طيل��ة عملي في الدوائر 
احلكومية مس��ؤوال او موظفا يعتمد 
الثقة اساس��ا لعاقت��ه مع موظف 

آخر كهذا الرجل . 
  كان الش��يخلي يتجول في مشاريع 
امانة العاصمة وزيارة اللجان العاملة 
على دراسة عروض املشاريع ، ويعطي 
وقت��ا لزياراته امليداني��ة اكبر من فترة 
وج��وده ف��ي مكتب��ه . وبع��د انتهاء 
ال��دوام كان وبحك��م منصبه احلزبي 
، ي��داوم ومس��ؤوالً عن مكت��ب بغداد 
- الك��رخ للح��زب احلاك��م ، ويقضي 
س��اعات املس��اء كاملة هناك . حتى 
ان��ي كن��ت ازوره هن��اك للتحدث في 
االمور الضرورية في عملي ، فتعرفت 
على الكثير من اعضاء احلزب ممن تبوأ 

مناصب قيادية فيما بعد .
 عملت مع س��مير الشيخلي للفترة 
من س��نة 1980 ال��ى 1987 ، بفترات 
متقطع��ة واطلع��ت عل��ى طبيعته 
وعاقته م��ع العاملني معه في امانة 
العاصمة او في املناصب التي استوزر 
فيه��ا ، كان ذا ش��خصية متمي��زة ، 
بغدادي وحريص الى ابعد احلدود هادئ 
، قليل الكام ، يثق مبن هو اهل لذلك 
، مس��تمع جيد حملدثيه ، ويتفهم آراء 
االخري��ن . وفي الوقت نفس��ه ميتلك 
ولديه  القيادية  الشخصية  مقومات 
موق��ع جيد ل��دى صدام حس��ني ، اال 
ان له لس��انًاً س��ليطاً والذعاً .. وبذيئاً 
عند احلاجة ، ش��رس الطباع ، بسبب 
حرصه عل��ى عمل��ه و مواعيد االجناز 

التي قطعها على نفسه .
  الادري ان كانت هذه الطباع هي من 
ش��روط جناح امني العاصمة لبغداد 
ف��ي عمل��ه ام ال ؟. وعل��ى كل حال 
كان��ت عاقت��ي معه عاق��ة مبنية 
على االحترام والتقدير املتبادل ، فقد 
وثق بي ف��ي كل االعمال ، واخلصت 
في عملي معه ومع اآلخرين كما هو 

شأني دائما .

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 20

صورة من قبل محرر جريدة العراق في مكتبي
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القاهرة - وكاالت: 
الصح��ة  منظم��ة  أعلن��ت 
العاملية، اعتبار ش��هر أكتوبر/ 
ع��ام،  م��ن كل  األول  تش��رين 
شهرًا للتوعية بسرطان الثدي 

عاملًيا.
من جانبها ترصد »هّن« مقاومة 
فنان��ني مصريني لهذا املرض، إذ 
عاش��وا حياتهم بنحو طبيعي 

بعد العالج منه، ومنهم:
شادية: بعد اكتشافها إصابتها 
بس��رطان الثدي، س��افرت إلى 
أوروبا للعالج، إذ باعت شقتها، 
وقامت ببناء مستشفى خاص 
وتقضي  السرطانية،  باألبحاث 
حياته��ا ف��ي تق��دمي األعم��ال 

اخليرية للمرضى واحملتاجني.
بسمة وهبة: استقبلت بسمة 
نب��أ إصابته��ا بس��رطان الثدي 
بكل صالبة، وبع��د رحلة عالج 
اس��تمرت عام��ني متواصل��ني 
واستئصال إحدى ثدييها، عادت 
بعده��ا لالحتف��ال بانتصاره��ا 
مبش��اركة  الس��رطان  عل��ى 
أصدقائه��ا وزمالئه��ا، وواصلت 

عملها اإلعالمي.
اجنلينا جولي: حتمل جينات تزيد 
من فرص إصابتها بالس��رطان 
بنس��بة تتراوح بني %55 و65%، 
لذلك استأصلت ثدييها لتقى 

نفسها من هذا املرض اللعني.
زبيدة ثروت: استطاعت الوقوف 
حت��ى  الث��دي  س��رطان  أم��ام 
ُش��فيت منه متاًم��ا لكنها لم 

تصمد أمام سرطان الرئة.
ن��ورا رح��ال:  ل��م تستس��لم 

بشراس��ة  وحاربت��ه  للم��رض، 
بالرغم م��ن صعوبته، قائلة إن 
األصع��ب في تل��ك الرحلة هي 
رحل��ة الش��فاء م��ن عملي��ات 
الترميم بعد اس��تئصال الثدي 
والت��ي اس��تمرت مل��دة عامني 
ونص��ف ف��ي س��وريا ث��م في 
أنوث��ة  ازددت  وقال��ت  فرنس��ا، 
وعرفت معناها أنا معافة اليوم 
وس��عيدة، وأقدر قيمة جسدي 
وأش��كر اهلل يومًي��ا على هذه 
التجربة التي ه��ي أجنب من أن 
تهزمني أو تكس��رني، وأنا احب 
احلي��اة أح��ب نفس��ي وكل من 
حول��ي، وامتن��ى أال تتك��رر مرة 

أخرى.
هال��ة فؤاد: بع��د اعتزالها مبدة 
بس��رطان  أصيب��ت  قصي��رة 
ع��الج  رحل��ة  وب��دأت  الث��دي، 
طويلة في فرنسا والقاهرة، ومت 
عالجها من��ه ملدة مؤقتة، لكن 
عاودها بعدها املرض مرة أخرى 

فواجهته بإميان.
فاي��زه أحم��د: أصيب��ت مب��رض 
سرطان الثدي، وسافرت للعالج 
في أمي��ركا، ث��م ع��ادت منها 
لتس��تأنف الع��الج مبصر، وفي 
يومها األخير سألها زوجها عن 
عمرها، لتأتي اجابتها 17 عاًما 

وهي مدة زواجهما.
أصيب��ت  كام��ل:  مديح��ة 
باملرض بع��د اعتزالها وارتدائها 
للحج��اب، ومن ثم اكتش��فت 
مرضها ما أدى إلى تغير حياتها 
رأًسا على عقب، وتوفت متأثرة 

باملرض.
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

شريك الدرب 
ب��ني احلني واحل��ني اآلخر تط��ل علينا موهبة 
جميلة تش��عرنا ب��أن هناك طاقات ش��ابة 
واعدة لو اس��تثمرت بنح��و صحيح لعمت 
الفائ��دة عل��ى الش��باب والوط��ن، اذ هناك 
طاب��ور م��ن اخلريج��ني واخلريج��ات الذي��ن 
ل��م توف��ر احلكوم��ة لهم فرص��ة عمل في 
املؤسسات التابعة لها، وهذا االمر قد يدفع 
اجل��زء األكبر منهم ال��ى اليأس واإلحباط اال 
اننا جن��د ان ما تبقى منهم ق��د اتخذ قراره 
ب��أن يط��ور موهبته فمنهم م��ن التجأ الى 
االعمال احلرة او ان يظهر مهارته في احلالقة 
واالزياء والكتابة والرس��م، في حني التجأت 
بعض الفتي��ات الى عمل البازارات واالعمال 
اليدوي��ة وحتى ان بعضهن ش��اركن بدورات 
لتأسيس��ات الصحية بحس��ب ما قاله لي 
احد املس��ؤولني عن مراكز التدريب التابعة 

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية .
بل لم تق��ف صعوبة بعض احلرف حائالً دون 
حتقي��ق احالمه��ن في خوض غم��ار أصعب 

االعمال واحلرف.
فما بني التأسيسات الصحية والكهربائية 
وصيانة الهواتف النقالة والزراعة واالعمال 
احلرفية اليدوي��ة ، اثبتت املرأة العراقية انها 
مبس��توى التح��دي ال��ذي فرضت��ه الظروف 
عليه��ا الى جان��ب انها لم تق��ف مكتوفة 
االيدي حلني حصولها على تعيني حكومي اذ 
باشرت بإدارة مشاريعها اخلاصة كاملكتبات 
وتزيني سيارات االعراس وإدارة رياض األطفال 
واحلضانات ال��ى جانب مثابرتها على حتقيق 
ذاتها في الوقت نفسه فهي تواصل الدراسة 
للحصول على املاجستير والدكتوراه  لتكون 
امنوذجاً للمرأة العاملة واملثقفة التي حتارب 
كل الظروف والصعاب ألثبات انها تستحق 
كل االحترام والثناء والتقدير واالعتزاز بتلك 
األخ��ت واالم والزوج��ة التي ش��اركت رفيق 
دربه��ا كل مصاع��ب احلياة لتك��ون امنوذجاً  
للش��ريك املضحي الذي يحرق ذاته ليضيء 

لألخرين .
وأمنوذجاً يحتذى به كونها ام ومربية وطالبة 
وعامل��ة واخت ل��م تغلبها س��نوات العوز 
واحلرمان بل زادته��ا اصراراً وقوة على اكمال 
مس��يرتها وهي مرفوعة الرأس ...مقدس��ة 
كترب��ة ه��ذا الوطن لم تنل منه��ا كل احملن 
واالوجاع لتكون تلك البطلة اخلالقة في كل 
عص��ر وزمان. لتتألق مبواهبها وطموحها وال 
تترك لليأس مجال لتتحدى كل الذين ارادوا 
احب��اط عزميتها وس��لبها حقها ب��أن تأخذ 
حقها ف��ي ممارس��ة تخصصها وم��ا أفنت 

سنوات عمرها في دراسته.

بغداد ـ فالح الناصر:
من الس��احل األيس��ر في مدينة 
بالدي  باجت��اه عاصم��ة  املوص��ل، 
الرافدي��ن، بغداد الس��الم، كانت 
للفنانة التشكيلية، مروة احلائك، 
قصص، مروعة، عاش��تها مبرارة، 
لتتمكن من الهرب مع أس��رتها 
الفنان��ة  األم��ن،  مواط��ئ  نح��و 
بتهريب نحو  قامت  التشكيلية، 
22 لوحة من رس��وماتها، لتفلت 
من قبضات اإلرهاب )الداعش��ي(، 
مراح��ل  به��ن  س��طرت  حي��ث 
التحدي واالصرار على اثبات حياة 
العراقيني، برغم م��ا واجه أهالي 

)أم الربيعني(.
الفنانة الش��ابة، خريجة معهد 
واحلاصلة على  اجلميل��ة،  الفنون 
ش��هادة البكالوري��وس من كلية 
الفن��ون اجلميل��ة ف��ي جامع��ة 
املوص��ل، اش��تركت مؤخ��راً في 
مهرجان الواسطي الذي اقيم في 
مبن��ى وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار، فيم��ا متل��ك الفنان��ة 8 

معارض شخصية.
حل��ت ضيف��ة عل��ى صحيف��ة 
فتحدث��ت  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
ع��ن بدايتها عن ولعها بالرس��م 

واأللوان والفرشاة، حيث قالت:
من��ذ نعوم��ة أظفاري وان��ا اهوى 
الرس��م، العدي��د م��ن اللوح��ات 
وان كان��ت بنح��و بدائ��ي، اال أنها 
نال��ت استحس��ان معلماتي في 
املدرس��ة االبتدائية، ث��م املرحلة 
املتوسطة، كانت موهبتي تتضح 

شيئاً فشيئاً، وفي مرحلة املعهد 
تقدم��ت لالختبار فنلت درجة 98 
% ، لكون��ي كن��ت أرس��م بنحو 
متواصل س��واء على القماش او 

الزجاج.
وتضيف: جاءت مراحل دراستي في 
املعهد والكلية، لتصقل املوهبة 
أكادمييا، في املرحل��ة الثالثة في 
املعهد، جنحت ف��ي أقامة نصف 
معرض، االشادة كانت به كبيرة، 
ليمنحن��ي الثقة ف��ي التواصل، 
فيما اتذك��ر اول مع��رض اقمته 
في املوص��ل، كان في العام 2010 
مبناسبة عيد املرأة وكنت وقتذاك 
طالبة في املرحلة الثالثة بكلية 
الفنون اجلميلة التي درست فيها 
اختصاص��ات الف��ن والكرافي��ك 
والفخار والنح��ت، كنت حريصة 
على االستفادة من جميع خبرات 
االستاتذة التدريسيني في املعهد 

والكلية لتعزيز امكاناتي.
تصف الفنانة احلائك، رحلة األلم 
في مدينتها املوصل، قبل النزوح 
القس��ري إل��ى بغ��داد، خوفاً من 
بطش )داع��ش( اإلرهابي، فتقول: 
س��نتان و6 أش��هر مكث��ت ف��ي 
بيتي مع أس��رتي بعيداً عن عيون 
اإلرهاب، كانت الفرش��اة واأللوان 
مالذي في املنزل، قبل الهجرة من 
املنزل، متكنت من تهريب لوحاتي 
إلى بغ��داد وبلغت نحو 22 لوحة 
لتفل��ت من كمائ��ن اجملرمني، هي 
لوح��ات بطريق��ة احلداثة، حتاكي 
املأس��اة التي تعرض��ت لها املرأة 

الت��ي عانت االمرين من س��طوة 
االرهاب الوحش��ي، وي��وم 31 من 
ش��هر كان��ون الثاني م��ن العام 
2016، كان يوم��اً غي��ر اعتي��ادي، 
فرحت  امت��زج،  واحل��زن  فالف��رح 
للهرب واخلالص من االرهاب، فيما 
احلزن س��يطر على مشاعري وانا 

اغادر مدينتي.
تضيف قائلة: ف��ي بغداد، وجدت 
دعماً معنوياً كبيراً من أسرة الفن 

التش��كيلي واملسؤولني في وزارة 
الثقاف��ة، حيث نل��ت العديد من 
الدع��وات في املش��اركات وكنت 
برس��وماتي  املعارض  في  حاضرة 

املتنوعة.
لكن هنال��ك معان��اة متواصلة، 
يعيش��ها الفن��ان العراقي، وهي 
غي��اب الدع��م املال��ي، فمثال لو 
الفنانني  ارس��ال  تتبنى احلكومة 
أخ��رى  ب��دول  مش��اركات  ف��ي 

سيكون لهذا واقعاً مغايراً، الفن 
التش��كيلي ف��ي الع��راق يتطور 
وهنالك من ت��رك بصمات مؤثرة 
في ش��تى بق��اع العال��م، لكنه 
يحت��اج إل��ى الدعم، وال س��يما 
املال��ي، الن الفن��ان عندما ينظم 
املعارض الشخصية فانه يصرف 
م��ن جيبه وه��ذا يره��ق كاهله، 
فنرى األكثر من الفنانيني، اقلعوا 

عن اقامة املعارض الشخصية.

كما ان الفن يتطلب انشاء قاعات 
حديث��ة ومتخصص��ة لتضييف 
املعارض، مجاناً، الن بدل استئجار 
القاعات يقع ايض��اً على الفنان، 
وهذا يزيد نفقات املعارض املالية. 
يذك��ر أن للفنان م��روة احلائك، 8 
مع��ارض ش��خصية اوله��ا عام 
2010 ف��ي قاعة س��رجون بفندق 
نينوى ملناسبة املؤمتر األول للمرأة 
العراقي��ة بعنوان )األم��ل( باجلزء 
األول، واجل��زء الثان��ي اقي��م ف��ي 
الع��ام ذات��ه، ومعرضه��ا الثالث 
كان بعن��وان )الع��راق اجلريح( في 
العلم��ي واألدربي  املنت��دى  قاعة 
بجامع��ة املوص��ل، فيم��ا الرابع 
اقيم في قاعة املتحف باجلامعة 
الس��جني(،  )العراق  بعنوان  ذاتها 
ف��ي  اقي��م  اخلام��س  معرضه��ا 
محافظ��ة أربي��ل بقاعة ش��اندر 

وحمل عنوان )العراق الصابر(.
اما املعرض الس��ادس فأقيم في 
البي��ت الثقافي بنين��وى بعنوان 
)خط��وه(، اما الس��ابع فضيفته 
بغداد مبنى الوزارة بعنوان )اناشيد 
األل��وان حتت لهيب النار(، والثامن 
في محافظة بابل مبناسبة اعياد 
املرأة في شهر آذار املاضي وحمل 
عن��وان )االنقاض تنهض من حتت 
الرماد من جديد(، لديها العشرات 
من املعارض املش��تركة، حصلت 
على قالدة االبداع وجوائز تقديرية 
عدة، عضو نقابة الفنانني وعضو 
وجمعي��ة  الفنان��ني  جمعي��ة 
كهرمانة ورابطة فنون املبدعون.

لوحاتي أفلتت من كمائن »داعش« لتحاكي مأساة حواء الموصلية

التشكيلية مروة احلائك

القاهرة - وكاالت: 
أصب��ح موق��ع التواص��ل االجتماعي 
فيس��بوك من أكثر املواقع انتش��ارًا، 
فينضم إليه العديد من الشباب حول 
العالم م��ن كل األعمار، ومن املعروف 
أن وس��ائل التكنولوجي��ا تؤث��ر بنحو 
سلبي في احلياة االجتماعية وتتعرض 
الكثير م��ن الفتيات للمضايقات من 
الش��باب، ومنهن من يقعن في احلب 
معه��م لذلك إلي��ِك عدة أن��واع من 

الرجال ال ميكن الوثوق بهم أبًدا. 
اوالً - ال��ذي يكت��ب ف��ي معلوم��ات 
صفحت��ه أن��ه ي��درس في مدرس��ة 
احلب أو مدرس��ة احلي��اة ويعمل لدى 
فيس��بوك، هذا الن��وع بالذات جتدينه 
يهي��ُم في صفح��ات اإلناث ويرس��ل 
ل��كل م��ن يراها »ممك��ن نتع��رف« أو 
»أعجبتني ش��خصيتك وردودك« وما 
إلى تلك اخلرافات التي يرسلها آلالف 
الفتي��ات كما أنه ينش��ر ص��ورة وردة 
حمراء ويكتب عليها صباح اخلير كل 
يوم و يرس��ل صورة شكرًا على قبول 
طلب الصداقة ل��كل من توافق على 
طلب��ه وم��ا أن يتعرف عل��ى إحداهن 
حتى يطلب منها أن حتذف حس��ابها 
على فيس��بوك ألنه يغ��ار عليها حد 

املوت.
 ثانياً - من يض��ع كلمة Single على 

بروفايل��ه بينما هو مت��زوج، ويخوض 
األحاديث مع عدد م��ن الفتيات  لكن 
ش��عوره بالعزوبية ما يزال عالًيا جًدا 
ألنه وبحس��ب وصفه لم يعثر ضمن 
الفتي��ات  الالت��ي يحدثه��ن على من 

تفهمه أبًدا وما  يزال يبحث عنها.
 ثالث��اً -النوع الذي ينش��ر منش��ورات 
الفراق العاطفي والصدمات من احلياة 
ويّدعي أمام اجلميع أن إحداهن خذلت 
قلب��ه وميث��ل دور اجمل��روح الهائم على 
وجهه ليحصل على عطفِك ويوقعِك 
بش��باكه ثم يّدعي أنه لم يس��تطع 
نسيان حّبه القدمي بينما في احلقيقة 
هو قد نس��ي اس��مها في مدة ال تزيد 

على ال� 24 ساعة بعد انفصالهما.
رابعاً -الذي يضع صور مش��اهير بدل 
صورته الش��خصية إم��ا ألّن وجهه ال 
ميك��ن اخلروج ب��ه أو ألنه يه��وى ابتزاز 
األخريات دون أن يك��ون وجهه معروًفا 
أو ألن لديه زوجة تراقب حس��ابه ويود 

العيش حرًا طليًقا بعيًدا عنها.
خامس��اً - الذي ينش��ر ص��ورًا له مع 
س��يارات فخم��ة ومختلف��ة ال تعود 
أّي منه��ا ل��ه ه��و فقط يعث��ر عليها 

بقربها  ويتلق��ط ص��ورة  بالش��ارع 
ليكم��ل م��ا تبق��ى م��ن طريق��ه 
كطفيلي على س��يارات أصدقائه، 
وتش��ير الدراسات الى أن هذا النوع 

يهتم جًدا باملش��اركة باجليم وقضاء 
وق��ٍت طوي��ل أم��ام امل��رآة لتصفيف 
شعره ظًنا أنه سيوقع الفتيات بحّبه 

بهذه الطريقة.
 سادس��اً - النوع الذي ال ينش��ر صورًا 
ل��ه إال وه��و يرت��دي س��ترة ورباط��ات 
رسمية ليشيع فكرة أنه بزنسس مان 
مش��غول أم��ام اجلميع بينم��ا هو في 
الواق��ع يقضي أغلب يوم��ه منبطًحا 
عل��ى الس��رير يتصفح فيس��بوك أو 
يش��اهد املباريات أو يتحدث لألخريات 

مطاعمه  سالس��ل  ع��ن 

الشهيرة وش��ركات س��يارات عائلته 
التي تزعجه جًدا إدارتها.

س��ابعاً - م��ن يس��تبدل اس��مه ب��� 
»ذكري��ات رجل مقه��ور« أو »رجل داس 

عليه الزمن« أو »رجل موجوع 
م��ن احلياة » فهؤالء هم 

داس��وا  من  بال��ذات 
دون  اجلمي��ع  على 
أن ي��راع�������وا 
هم  ع���ر مش�ا
به��م  وانته���ى 
ليدوس��وا  األمر 
على الذوق العام 
أيًضا باس��تعمال 
أل�ق����اب تثي����ر 

الغثيان.
 ثامن��اً -من ينش��ر 
ط���ول ال���وق��ت 
ت  س�����ا قت���با ا
روم����انس��ي���ة 

وعاطفية مع األشعار والنثر ومعلقات 
العص��ر اجلاهلي إن لزم األمر إذ تش��ير 
آخ��ر اإلحصائي��ات إل��ى أن أش��خاًصا 
كه��ؤالء إما مصابني بب��الدة عاطفية 
جتعلهم عاجزين عن التعبير عن 
مش��اعرهم أو أنهم يحبون 
بعاطفيته��م  التظاه��ر 
السمجة التي ال ميتلكون 
ال  لكنه��م  ذرة منه��ا 
ن  يس��ت��طي���ع��و
مقاومة ن��زار قباني 
ال��ذي يعي��ش في 

داخلهم.

رجال ال تأمني لهم نهائيًا على فيسبوك

نجمات قاومن المرض
تشرين األول شهرًا للتوعية بسرطان الثدي عالميًا

القاهرة - وكاالت: 
أدى دخ��ول ام��رأة إلى املستش��فى 
بس��بب التهابات جلدية، إلى صدور 
حتذيرات طبية جديدة، بشأن األضرار 
الت��ي ق��د يس��ببها الوش��م على 

جسم االنسان.
تليغ��راف  صحيف��ة  وقال��ت 
البريطاني��ة، إن ام��رأة أس��ترالية مت 
ادخالها املستشفى بعد ظهور كتل 
زائدة، في منطقة اإلبط، مما جعلها 

تتخوف من أنها كتل سرطانية.
وبع��د إزالة الكتل من جس��م املرأة 
األس��ترالية، تبني أنها ال حتمل ضررا 
كبي��را، ولكنه��ا نتيج��ة تفاع��الت 
جلدية لوشم رس��م على جسدها 

قبل 15 عاما.
وعرف األطباء س��ابقا أن احلبر الذي 
يس��تعمل لرس��م الوش��م عل��ى 
األجس��اد، يس��تطيع الوص��ول إلى 
العق��د الليمفاوي��ة، وه��و م��ا قد 

يس��بب التهاب��ات للجس��د، ولكن 
االكتش��اف اجلديد يتمث��ل بأن هذا 
التأثي��ر قد يحدث بع��د أكثر من 10 

أعوام من رسم الوشم.
وأظه��رت آخ��ر اإلحص��اءات أن ثلث 
الش��باب ف��ي بريطاني��ا يحمل��ون 

وشما على أجسادهم.

ونشر مركز اإلشعاع السنكروتروني 
األوروب��ي لألبح��اث، دراس��ة تبني أن 
جسيمات ثاني أكس��يد التيتانيوم 
الس��امة، تتواج��د ف��ي احلب��ر الذي 
يستعمل لرسم الوشم، وبإمكانها 
التنق��ل عب��ر اجلس��م، والتس��بب 

مبشكالت جلدية وداخلية.

الرياض - ميدل ايست أونالين:
 أخيرا حصلت السعوديات على حق 
قي��ادة الس��يارات األس��بوع املاضي 
ثالث��ة  دام��ت لنح��و  بع��د مس��اع 
عق��ود للمطالبة بذل��ك لكن بعض 
الناش��طات يقلن إن هذه االنفراجة 
لم ت��أت من دون ثم��ن وإن الثمن هو 

السكوت.
وحظي املرس��وم امللك��ي الذي أنهى 
للس��يارات  النس��اء  قي��ادة  حظ��ر 
باإلش��ادة بوصف��ه دليال عل��ى اجتاه 
تقدمي جديد ف��ي اململكة احملافظة 
لك��ن بع��ض النس��اء يقل��ن إنه��ن 
تعرض��ن لضغوط حت��ى ال يتحدثن 

عن األمر بينما تنفي احلكومة ذلك.
وقالت أربع نساء شاركن من قبل في 
احتجاجات ضد منع املرأة من القيادة 

ل » رويت��رز« إنه��ن تلق��ني اتصاالت 
هاتفي��ة تأمرهن بعدم التعليق على 

املرسوم. 
م��ن   25 نح��و  إن  امرأت��ان  وأف��ادت 
الناش��طات تلقني اتصاالت من هذا 

النوع.
في حني تس��عى اململك��ة لتطبيق 
إصالحات برغم اعتراضات احملافظني 
ف��إن القيادة حت��اول اتخ��اذ خطوات 
للتحدي��ث م��ن دون أن تخس��ر دعم 

قاعدتها التقليدية.
واعتقل بعض رجال الدين الذين ترى 
احلكومة أنهم يعملون بالسياس��ة 
بعد حملة على معارضني محتملني 
حلكام اململكة الش��هر املاضي يبدو 
اآلن أنها مه��دت الطريق لرفع حظر 

القيادة عن النساء.

ويقول نشطاء ومحللون إن احلكومة 
حت��رص كذلك عل��ى جتن��ب مكافأة 
املدافع��ني ع��ن قضايا معين��ة وهو 
نش��اط ممنوع في الس��عودية وإنها 
تب��دو عازم��ة كذل��ك عل��ى مراعاة 

احلساسيات الدينية.
لكن األع��راف الس��عودية التي كان 
يبدو أن من الصعب كسرها انقلبت 
رأس��ا عل��ى عق��ب فقد ب��دأ بعض 
م��ن رجال الدين الذي��ن كانوا يؤيدون 
سياسات مثل تلك التي متنع املرأة من 
القيادة وحتظر االختالط بني اجلنسني 

في التعبير عن آراء مختلفة.
وتش��ير التغييرات إلى حتول محتمل 
ف��ي مي��زان القوى لصالح أس��رة آل 
سعود احلاكمة بعيًدا عن املؤسسة 

الدينية.

أحبار الوشم تفرز سمومها داخل الجسم المرأة السعودية تكسب معركة
 قيادة السيارة برغم التشويش

بيروت - وكاالت: 
إذا كنت تعانني من مشكالت 
مس��تمرة في بش��رتك مثل 
احلبوب أو البث��ور أو االحمرار، 
فعلي��ك أن تراجعي نفس��ك 
أوالً، فقد تكونني أنت السبب 
في هذه املش��كالت. العادات 
التجميلية اخلاطئة لن حترمك 
من بشرة جذابة فحسب، إمنا 
ق��د ت��ؤذي بش��رتك، وجتعلها 
باحلب��وب  ومليئ��ة  باهت��ة 

والعيوب.
لذا نق��دم لك أه��م العادات 
اخلاطئة الت��ي نفعلها يومياً 
وال ن��دري أنها تدمر بش��رتنا، 
التوق��ف عن القيام  وكيفية 

م��ن  نتخل��ص  حت��ى  به��ا 
خ��الل  بش��رتنا  مش��كالت 

أسبوع واحد:
الن��وم  باملكي��اج:  الن��وم   .1
باملكي��اج يعم��ل على س��ّد 
مس��ام البشرة مما يجعلها ال 
تتنفس لوقت طويل، وبالتالي 
تتراكم عليها احلبوب والبثور. 
لذلك عليِك غس��ل بش��رتك 
جيداً قبل النوم والتخلص من 
املكياج باس��تخدام الغسول 

املناسب.
2. جتنب غسل البشرة: يعتقد 
البع��ض أن غس��ل البش��رة 
يجردها من الزيوت الطبيعية 
الت��ي تنتجه��ا، وبالتال��ي قد 

متضي بعض الفتيات أيامهن 
بدون غسل بشرتهن، مما يؤثر 
س��لبيا على نضارة البش��رة. 
فإهمال غس��ل الوجه يجعل 
تتراكم  واجلراثي��م  األوس��اخ 
عل��ى البش��رة، مما ي��ؤدي إلى 
ظهور البثور واحلبوب املزعجة، 
فاحرصي على غسل بشرتك 

مرة أو مرتني يومياً.
3. تطبي��ق مكياج جديد فوق 
مكياج قدمي: قد يقوم البعض 
بوض��ع املكياج صباح��اً قبل 
الذه��اب إلى العمل، ثم وضع 
إلى  للذه��اب  مكي��اج جديد 
س��هرة أو زيارة مسائية. هذا 
األمر في غاي��ة اخلطورة، فهو 

يعمل على س��ّد املسام، وقد 
يعرضك إلى التهاب البشرة، 
فعلي��ك دوماً قب��ل البدء في 
وضع مكياج جديد أن تقومي 
بتنظيف بشرتك، وإزالة كافة 
الش��وائب أو بقاي��ا املكي��اج 

العالقة.
4. التعرض ألش��عة الشمس 
من دون وضع واقي الش��مس: 
إن أكثر ما يؤثر على بش��رتك 
الشمس، فهي تسّرع  أشعة 
الش��يخوخة،  ظهور عالمات 
لذا عليك أن تقومي بتطبيق 
واقي الشمس قبل اخلروج من 
املنزل بوقت كاٍف، كما عليك 

جتديده كل ساعتني.

أخطاء تعّرض البشرة للبثور

لندن - وكاالت : 
بريطاني��ة  دراس��ة  كش��فت 
نش��رت نتائجه��ا ف��ي مجل��ة 
“هيل��ث دايتيش��ن نت��وورك” أن 
البي��ض يحت��وي عل��ى مك��ون 
بروتين��ي يس��اعد عل��ى خفض 
عدد السعرات احلرارية التي يتم 
اس��تهالكها خالل وجبة الغداء 

أو العشاء.
وأشارت إلى أن أكل البيض، أكان 
مقلياً أم مس��لوقاً أم مخفوقاً، 
خ��الل وجب��ة الفطور، يس��هم 
في تعزيز الشعور بالشبع على 

امت��داد النهار.كذلك كش��فت 
دراسة أخرى أن األشخاص الذين 
أكلوا البيض خالل وجبة الفطور 
بدالً م��ن رقائق احلبوب خس��روا 
الوزن أكثر وبطريقة أس��رع من 

أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
وذك��رت أن البي��ض يحتوي على 
الفيتام��ني D الذي يدعم صحة 
األش��خاص البدناء، خصوصاً أن 
هؤالء يعانون عادة من انخفاض 
مس��توى هذا الفيتام��ني، وهذا 
بأمراض  إصابته��م  يزيد خط��ر 

مثل السّكر والقلب.

تناولي البيض 
لخسارة الوزن



لندن ـ وكاالت:
ق��ال الطبيب فريدي ف��و هو كيوجن، 
ال��ذي أج��رى جراح��ة لركب��ة زالتان 
إبراهيموفيت��ش، في أي��ار املاضي، إن 
الالعب السويدي ال يجب أن يتعجل 
مانشس��تر  لتش��كيلة  الع��ودة 

يونايتد.
ول��م يلع��ب إبراهيموفيت��ش من��ذ 
تع��رض إلصاب��ة بقطع ف��ي الرباط 
مب��اراة  خ��الل  للركب��ة  الصليب��ي 
يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري 
األوروب��ي أم��ام أندرخلت ف��ي ملعب 

أولد ترافورد.
وقال فو لصحيفة "س��اوث تشاينا 
ق��وي  "زالت��ان  بوس��ت":  مورنين��ج 
ج��دا لكن كرة الق��دم ال تزال رياضة 
قتالي��ة، أنا كطبيب بكل تأكيد أريد 

عودته بأبطأ ش��كل ممك��ن، وعندما 
يك��ون جاه��زا متام��ا للعب".وأضاف 
"هن��اك الكثير من الالعب��ن الذين 

ع��ادوا قبل الوق��ت احمل��دد وتعرضوا 
لنتائج س��يئة".وأردف "ليس لدي أي 
قلق بشأن إصابته إذ أنها حتتاج دائما 

إلى الوقت حتى تتعافى".
وتاب��ع "ف��ي الواقع لقد ب��دأ الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لت��وه وأنا متأكد أن 
مانشستر يونايتد لن يحتاج الالعب 
مب��اراة  ألي  مس��تعجل  بش��كل 
حاس��مة في الدوري أو املس��ابقات 

األوروبية".
ويخط��ط جوزي��ه موريني��و م��درب 
يونايتد لإلبق��اء على املهاجم البالغ 
عم��ره 35 عاما خ��ارج الفريق حتى 
كان��ون الثان��ي، برغ��م أن��ه ضم��ه 
لتش��كيلة الفريق في دور اجملموعات 
بدوري أبطال أوروب��ا، والذي يقام بن 

أيلول وكانون األول.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
خاض املنتخب البرازيلي أول مران 
ل��ه في مدين��ة تيريس��وبوليس، 
مبش��اركة 16 العب��ا فق��ط من 
أص��ل 24 مت اس��تدعاؤهم خلوض 
آخ��ر مباراتن ف��ي تصفيات قارة 
املؤهلة ملونديال  أمريكا اجلنوبية 
روس��يا 2018، أم��ام بوليفيا في 
الب��از يوم غٍد اخلميس، وتش��يلي 
ف��ي العاش��ر من نفس الش��هر 

بساو باولو.
األول  ه��و  امل��ران  ه��ذا  ويع��د 
الذي ضمن  البرازيلي،  للمنتخب 
النف��راده  للموندي��ال  التأه��ل 
برصي��د  التصفي��ات  بص��دارة 
37 نقط��ة، ف��ي مق��ر تدريبات��ه 
التقلي��دي داخل احتاد اللعبة في 

تيريسوبوليس، وذلك منذ أوملبياد 
2016 ف��ي ريو دي جاني��رو، وذلك 
حتت قيادة امل��درب أدينور ليوناردو 

باتشي »تيتي«.
وق��ال العب الوس��ط فرناندينيو 
»اله��دف هو الفوز ف��ي املباراتن 
القادمتن وحصد أكبر عدد ممكن 
من النق��اط ومواصلة التحضير 
بأفضل ش��كل ملونديال روسيا«.. 
وكان أول الالعب��ن الذين وصلوا 
ملقر التدريبات، جنوم باريس س��ان 
وماركيني��وس  نيم��ار  جيرم��ان، 

وتياجو سيلفا وداني ألفيس.
وغ��ادر نيمار جلس��ة امل��ران قبل 
باقي زمالئه، حيث اش��تكى من 
آالم ف��ي القدم، عقب اصطدامه 
بالالع��ب دييج��و تارديل��ي، كما 

ش��ارك في امل��ران أيض��ا كل من 
جيسوس،  جابرييل  جيميرسون، 
جورجي،  فرنانديني��و،  باوليني��و، 
آرثور، كاس��يو، إديرس��ون، ريناتو 
دانيل��و  ويلي��ان،  أوجوس��تو، 

وتارديلي.
كل  قريب��ا  ينض��م  أن  وينتظ��ر 
فريد، كوتينيو،  من كاس��يميرو، 
أليس��ون،  وكذل��ك  فرميني��و، 

وسانردو وميراندا ودييجو.
البرازيل��ي  املنتخ��ب  ويس��تعد 
للسفر إلى بوليفيا اليوم األربعاء 
والوصول قبل موعد مباراته أمام 
صاح��ب األرض ف��ي الب��از بعدة 
س��اعات للتأقلم عل��ى االرتفاع، 
حي��ث تق��ع املدينة عل��ى علو 3 

آالف و640 مترا.
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العواصم ـ وكاالت:

وصل��ت تصفيات مونديال روس��يا 
2018 إل��ى أمتارها األخيرة، وتتبقى 
24 بطاق��ة ستحس��م أغلبها بن 
اخلام��س والعاش��ر منتش��رين أول 

اجلاري.
ففي أوروبا على سبيل املثال يفصل 
انتصار واحد كال من إسبانيا وإجنلترا 
وأملاني��ا بطل��ة العالم وسويس��را 
وصربيا عن اللحاق بقطار روس��يا، 
إال أن الوضع أكثر تعقيدا ملنتخبات 
مثل فرنسا والبرتغال بقيادة جنمها 

رونالدو، وإيطاليا وهولندا.
وحق��ق املنتخ��ب البرتغال��ي ف��ي 
اجلول��ة املاضي��ة ف��وزًا هاًم��ا على 
ليس��تمر   ،)0-1( اجمل��ري  نظي��ره 
ف��ي مط��اردة سويس��را، متصدرة 
اجملموع��ة بفارق 3 نق��اط أمام رفاق 

كريستيانو رونالدو.
ومع تأهل بلجيكا، تكون املنتخبات 
األوروبية التي ستشارك في روسيا 
13، هي الف��رق متصدرة اجملموعات 
التس��عة، باإلضافة إلى املنتخبات 
األربعة التي ستفوز مبباريات امللحق 
ب��ن أفضل 8 م��ن أصح��اب املركز 
الثاني في اجملموعات، والتي ستقام 
عبر لقائي ذهاب وعودة يومي 9 و14 

تشرين الثاني املقبل.
الوضع أكثر تعقي��دا في تصفيات 
)كومنيب��ول(  اجلنوبي��ة  أمري��كا 
البرازي��ل التأهل  فبعدما ضمن��ت 
لكأس العالم، يتوقف حجز بطاقة 
أوروج��واي وكولومبيا على فوزهما 
على فنزويال وباراجواي على الترتيب 

في اخلامس من الشهر اجلاري.
أم��ا املب��اراة املنتظرة فتل��ك التي 
جتمع ف��ي نف��س الي��وم األرجنتن 
وبيرو على ملعب »ال بومبونيرا« في 
بوين��س آيرس والتي نف��دت جميع 

بطاقات حضورها ال�49 ألفا.
هزمية األرجنتن في تلك املباراة قد 
جتعلها خ��ارج املوندي��ال، ما يعني 
أن جن��م منتخب »راقص��ي التاجنو« 
ليونيل ميسي )30 عاما( قد يفقد 
م��ا ميكن أن تك��ون فرصته األخيرة 

حلصد أكثر لقب يتعطش له.
املرك��ز اخلامس  األرجنت��ن  وحتت��ل 
في التصفيات ب���24 نقطة بفارق 
األهداف خلف بي��رو الرابعة والتي 
س��يمنحها الف��وز عملي��ا بطاقة 

التأه��ل للموندي��ال، ف��ي انتظ��ار 
نتيجة مباراة اجلول��ة األخيرة أمام 
كولومبيا في العاش��ر من تشرين 
األول.كم��ا حتظى تش��يلي صاحبة 
املركز السادس ب�23 نقطة بفرصة 
جتاوز »راقصي التاجنو« وانتزاع املركز 
اخلامس الذي يلعب صاحبه مباراة 

ملحق فاصلة أمام نيوزيلندا.
وتس��تقبل تش��يلي ف��ي اخلامس 
من الش��هر اجلاري، اإلكوادور، وحتل 
ضيفة ف��ي اجلول��ة األخي��رة على 

البرازيل.
وهك��ذا تتناف��س بي��رو واألرجنتن 
التأه��ل  بطاق��ة  عل��ى  وتش��يلي 
للمنتخ��ب  للموندي��ال  املباش��رة 
صاح��ب املرك��ز الراب��ع ومنتخ��ب 
واح��د منه��م س��يخوض امللح��ق 
باحتالل��ه املرتب��ة اخلامس��ة، فيما 
س��تنتهي رحلة منتخ��ب صاحب 
املرتبة السادس��ة عند التصفيات 

وسيغادر قطار روسيا.
أمي��ركا  احت��اد  تصفي��ات  وف��ي 

الش��مالية والوس��طى والكاريبي 
ه��ي  املكس��يك  )كون��كاكاف( 
حج��ز  ال��ذي  الوحي��د  املنتخ��ب 
بطاق��ة التأهل بينما تتنافس على 
صاحب��ة  كوس��تاريكا  بطاقت��ن 
وصاف��ة التصفي��ات ب���15 نقطة 
تليها بنما بعشر نقاط ثم الواليات 
املتح��دة رابعة بتس��ع نقاط بفارق 
األهداف أمام هندوراس اخلامس��ة، 
أما صاحب املركز الرابع فسيخوض 
مباراة ملحق أم��ام الفائز من لقاء 

تصفيات آسيا بن أستراليا وسوريا.
حتتاج كوس��تاريكا التي تس��تقبل 
هندوراس في الس��ادس من الشهر 
اجل��اري في اجلولة قبل األخيرة وحتل 
ضيف��ة على بنما ف��ي األخيرة في 
العاش��ر من الش��هر ذاته، لنقطة 
مباراة  للتأهل.وتقام  واحدة فق��ط 
مهمة في نفس اليوم بن الواليات 

املتحدة وبنما في أورالندو.
فمنتخ��ب أبن��اء »العم س��ام« لن 
يس��مح بح��دوث أي خط��أ عق��ب 
أمام كوستاريكا بهدفن  خسارته 
نظيف��ن وتعادل��ه مع هن��دوراس 
)1-1( وقب��ل مباراته األخيرة حينما 

يحل ضيفا على ترينيداد وتوباجو.
أما بنما فحلم خوض أول مونديال 
في تاريخها يحفزها على الفوز على 
الوالي��ات املتحدة ثم كوس��تاريكا 

في اجلولة األخيرة.
في أفريقيا لم حتسم بعد بطاقات 
التأهل اخلمس��ة، علم��ا بان مصير 
منتخب��ات تون��س ونيجيريا وكوت 
ديف��وار ومص��ر الت��ي تأت��ي عل��ى 
نق��اط  بف��ارق  مجموعاته��ا  رأس 
عن الوصيف يتوق��ف على نتيجة 
آخ��ر جولتن، ام��ا اجملموعة الرابعة 
فاملنافس��ة محتدمة ب��ن بوركينا 
فاس��و صاحب��ة الص��دارة بس��ت 
نقاط ومنتخب الرأس األخضر الذي 
يأتي في الوصاف��ة بفارق ال�هداف، 
بينما حتتل السنغال املرتبة الثالثة 

بخمس نقاط.
أما آس��يا فحج��زت إي��ران وكوريا 
والياب��ان  والس��عودية  اجلنوبي��ة 
بطاق��ات التأه��ل لروس��يا، فيم��ا 
تخوض سوريا وأس��تراليا مباراتن 
األولى في ماليزي��ا في اخلامس من 
الش��هر اجلاري والثانية في سيدني 
بعد 5 أي��ام والفائز س��يواجه رابع 
تصفي��ات الكون��كاكاف في مبارة 

امللحق الفاصل.

تصفيات كأس العالم تقترب من الحسم

رونالدو وميسي مهددان بعدم اللحاق بآخر عربات قطار المونديال

ميسي في مباراة سابقة

إبراهيموفيتش

زيوريخ ـ وكاالت:
ق��رر االحتاد الدولي لك��رة القدم )فيف��ا( تغرمي االحتاد 
الس��عودي 7500 فرن��ك سويس��ري، باإلضاف��ة إلى 
إنذاره بس��بب ع��دم االمتثال حلقوق وس��ائل اإلعالم 

خالل لقاء السعودية واإلمارات.
واكتف��ى الفيفا بتوجي��ه اإلنذار لالحتاد الس��عودي 
بس��بب س��لوك اجلماهير خ��الل لق��اء األخضر ضد 
اليابان ضمن التصفيات اآلس��يوية املؤهلة ملونديال 
روس��يا 2018.. وامتن��ع العبو املنتخبن الس��عودي 
 beIN« واإلمارات��ي عن الظهور عبر ش��بكة قن��وات
SPORTS« القطري��ة املالك��ة حلق��وق التصفي��ات 
املؤهلة ملونديال روس��يا.. والتقى املنتخب السعودي 
نظيره اإلماراتي في إطار اجلولة التاسعة بتصفيات 
آس��يا املؤهلة ملونديال روس��يا 2018 وخسر بهدفن 
مقابل هدف.. ومتكن املنتخب الس��عودي من التأهل 
ل��كأس العالم املقرر إقامته في حزيران/يونيو املقبل 
بروسيا، عقب تغلبه على منتخب اليابان بهدف دون 

مقابل.
في سياق متصل، يس��تعد األخضر حالياً ملواجهات 
املونديال مبعسكر إعداد داخلي في الرياض من املقرر 

إقامته في الفترة من 2 إلى 10 تشرين االول اجلاري.

زغرب ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد الكروات��ي لك��رة الق��دم أن نيك��وال 
كالينيتش مهاجم كرواتيا سيغيب عن مباراتن في 
تصفيات كأس العالم على أرضه أمام فنلندا وخارج 

األرض أمام أوكرانيا.
وأض��اف االحتاد في بي��ان »طلب أطباء نادي آي س��ي 
ميالن واملنتخب الكرواتي عدم الدفع بكالينيتش في 
املباراتن بعدما أظهرت األش��عة إصابته في عضلة 
بالفخ��ذ«.. وينض��م كالينيتش إل��ى قائمة طويلة 
م��ن االصابات في منتخ��ب كرواتيا من بينهم العب 
الوسط ماتيو كوفاتشيتش واملهاجم ماركو بياتسا 

وثنائي الدفاع فيدران تشورلوكا وتن يدفاي.
وس��يغيب ديان لوفرين قلب دفاع ليفربول أيضاً عن 
مواجهة اجلمعة أمام فنلندا لكن قد يعود في مباراة 

أوكرانيا يوم االثنن املقبل.

الدوحة ـ وكاالت:
أعل��ن نادي الس��د القط��ري أن فريق الك��رة بالنادي 
س��يلعب وديًا مع طرابزون التركي يوم 8 تشرين أول 
احلال��ي بالدوحة، وذل��ك خالل فت��رة التوقف احلالية 

للدوري القطري.
ومن املتوقع أن تكون مب��اراة طرابزون فرصة للجهاز 
الفن��ي للس��د بقي��ادة البرتغالي جوزفال��دو فيريرا 
خلوض مواجهة قوية تعد الفريق بش��كل جيد قبل 
انطالق مباريات اجلول��ة الرابعة من الدوري منتصف 

الشهر احلالي.
من جهة أخرى استأنف فريق الكرة بالسد تدريباته 
مساء أول أمس، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها 
الالعبون ملدة يومن عقب مباراة الغرافة التي أقيمت 
اجلمع��ة املاضي باجلولة الثالثة م��ن الدوري وانتهت 

لصالح السد بنتيجة 1-2.

الفيفا يغّرم 
االتحاد السعودي

كالينيتش يغيب عن 
تصفيات المونديال

السد يواجه طرابزون 
التركي وديًا

 طبيب إبراهيموفيتش يحّذره
 من عواقب »العودة السريعة«

البرازيل تستعد لبوليفيا.. ونيمار 
يصطدم بزميله



بغداد ـ هشام السلمان*
أنه��ى منتخب العراق بكرة الس��لة 
على الكراس��ي املتحركة معسكره 
التدريب��ي الذي أقيم ف��ي العاصمة 
املصرية القاهرة وإستمر ملدة عشرة 
اي��ام اس��تعدادا لتصفي��ات أس��يا 
الت��ي تقام نهاية الش��هر اجلاري في 
واملؤهلة  بك��ن  الصينية  العاصمة 
لبطولة كأس العالم التي من املقرر 

ان تقام العام املقبل.
العراق��ي خ��ال  املنتخ��ب  وخ��اض 
معس��كره مبارات��ن جتريبيت��ن مع 
املنتخ��ب املصري متك��ن فيهما من 
الف��وز بنتيج��ة 62 مقاب��ل 42 و42 
مقاب��ل 25 عل��ى التوال��ي بع��د ان 
قدم منتخ��ب العراق امكانية جيدة 
وملسات فنية عالية املستوى  متفوقا 
فيه��ا على منتخ��ب مصرالذي يعد 

واح��دا م��ن املنتخب��ات القوي��ة في 
القارة االفريقية وأيضا العربية.

وكان من املفترض أن يخوض املنتخب 
العراقي بكرة السلة على الكراسي 
املتحركة  ضمن معسكره التدريبي 
مب��اراة جتريبية  ثالث��ة أمام منتخب 
الس��عودية الذي يعس��كر هو االخر 
في القاهرة إال انها الغيت الس��باب 

ادارية.
ويش��ارك العراق في تصفيات أسيا 
املؤهل��ة ال��ى بطول��ة كأس العالم 
العاصم��ة  ستش��هدها  والت��ي 
الصينية بكن في االس��بوع االخير 

من شهر تشرين االول احلالي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية
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معسكر داخلي لنادي 
الديوانية في كربالء

»شاطئية القدم« تقيم 
بطولة لفرق المؤسسات

بغداد ـ قسم اإلعالم:
تكفل��ت وزارة الش��باب والرياضة مبعس��كر داخلي 
لفريق ن��ادي الديواني��ة بكرة القدم ف��ي محافظة 
كرب��اء املقدس��ة فض��ا ع��ن توفي��ر التجهي��زات 
الرياضية استعدادا للموسم الكروي اجلديد 2017-

.2018
وق��ال وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ن عبطان 
خ��ال اس��تقباله اعض��اء الهيئ��ة االداري��ة لنادي 
الديواني��ة الرياضي ومدرب الفريق الكروي س��امي 
بحت ان عودة اندية احملافظات االم الى الدوري املمتاز 
س��يكون لها اثر كبير في جن��اح الرياضة العراقية.. 
واض��اف ان الوزارة مس��تمرة بدعم جمي��ع االندية 
وس��توفر لن��ادي الديوانية كل س��بل النجاح خال 
مس��يرته في الدوري، م��ن جانبها أش��ادت الهيئة 
االداري��ة لن��ادي الديواني��ة بجه��ود وزارة الش��باب 

الرياضة في دعم االندية.

بغداد ـ أثير الشويلي*
تنظم اللجنة الش��اطئية في احتاد كرة القدم بطولة 
بغ��داد للف��رق املؤسس��اتية، ومبش��اركة 8 ف��رق هي: 
املصافي واجلي��ش والنجدة ومصافي اجلن��وب والدفاع 
املدني واحلدود وااللي��ات والصناعات الكهربائية، حيث 
س��تقام منافس��ات البطولة في ملعب الش��اطئية 

خلف مقر احتاد كرة القدم.
وقال نائب رئي��س اللجنة، علي حمدان: حددت اللجنة 
يوم الثامن من الشهر احلالي عند الساعة احلادي عشرة 
صباح��ا موعد انطاق املومتر الفني جلميع الفرق، وعلى 
جميع األندية املش��اركة ان حتض��ر بهذا اليوم من اجل 
القرعة والتعرف على نظ��ام البطولة. وطالب حمدان 
جميع الفرق املشاركة باحلضور في يوم املؤمتر، ومعهم 
كشوفات الاعبن. واختتم حمدان: ان يوم العاشر من 

الشهر نفسه سيكون افتتاح منافسات البطولة.

* املنسق اإلعالمي للجنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعل��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون 
وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات  االقالي��م 
الش��باب والرياض��ة طال��ب جابر 
املوسوي ان الدائرة اكملت جميع 
االم��ور اللوجس��تية ضمن نطاق 
املهام املوكلة اليه��ا فيما يتعلق 
بالتحضيرات داخل ملعب البصرة 
الدول��ي اس��تعدادا للق��اء الودي 
الذي س��يجمع املنتخب العراقي 
مع نظيره الكيني في الس��اعة 8 

من مساء يوم غٍد اخلميس.
وق��ال املوس��وي ان م��اكات دائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات انهت 
جميع حتضيراتها مبا يخص االمور 
واالداري��ة  والهندس��ية  الفني��ة 
داخ��ل ملع��ب البص��رة الدول��ي 
ومحيطه اخلارج��ي وكذلك تأمن 
دخ��ول وخ��روج اجلمه��ور من عدد 
من البواب��ات التي خصصت لهذا 

الغرض.
واضاف ان الدائرة نس��قت عملها 
م��ع احت��اد الكرة مبا يخ��ص االمور 
التنظيمي��ة للمب��اراة وتس��مية 
الطاق��م التحكيم��ي، مبين��ا انه 
مت االتف��اق عل��ى حتدي��د مبل��غ 5 
االف دينار لدخول اجلمهور س��واء 
وبقية  الرئيسية  امللعب  ملقصورة 

املدرجات.
هذا وبدأ منتخبن��ا الوطني بكرة 
التدريبية  اول��ى وحدات��ه  الق��دم 
حتضي��راً ملواجه��ة كيني��ا الودية, 
مس��اء أول أم��س عل��ى ملع��ب 
البص��رة  مدين��ة  ف��ي  الفيح��اء 
ملواجه��ة  اس��تعداداً  الرياضي��ة, 

املنتخب الكيني مساء غٍد. 

للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر  وق��ال 
الوطني باس��ل كوركي��س: وصل 
وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم 
ال��ى محافظ��ة البص��رة حتضيراً 
ملواجه��ة املنتخ��ب الكين��ي وديا 
يوم غٍد اخلميس،على ملعب جذع 
النخلة, مش��يراً ال��ى ان املنتخب 
خ��اض اول��ى وحدات��ه التدريبي��ة 

مس��اء ام��س االول عل��ى ملعب 
الفيحاء.

واض��اف: تخل��ف ع��ن اداء اول��ى 
الوح��دات التدريبية كل من احمد 
ابراهيم محترف االتفاق السعودي 
محت��رف  عبدالرحي��م  ومهن��د 
الظف��رة العمان��ي وع��اء مهاوي 
املوق��ع حديث��اً عل��ى كش��وفات 

الباط��ن  م��ن  قادم��اً  الش��رطة 
الس��عودي بعد وص��ول طائرتهم 
الى مط��ار البصرة عند الس��اعة 

الثامنة مساًء.
وب��ن: من املؤمل ايض��ا ان تكتمل 
صفوف املنتخ��ب بوصول الرباعي 
محت��رف  عدن��ان  عل��ي  احملت��رف 
اودني��زي االيطالي وجس��ن ميرام 

محترف كولومبس كرو االميركي 
وبروا ن��وري محترف اوسترس��نود 
الس��ويدي واحمد ياسن محترف 
هاك��ن الس��ويدي صب��اح أم��س، 
مش��يراً الى ان اول الواصلن كان 
محت��رف املرخي��ة ريبن س��والقا 
ومدرب اللياقة البدنية االس��باني 

جافي.

واختت��م حديث��ه قائ��اً: كم��ا ان 
موع��د وص��ول طائ��رة املنتخ��ب 
الكيني حط��ت في مطار البصرة 
عند الساعة التاسعة من صباح 
أم��س على ان ي��ؤدي مران��ه االول 
مساًء اليوم نفسه حيث سيتخذ 
من فندق الشيراتون مقراً له على 
ان تكون هناك زي��ارة ميدانية الى 

استاد البصرة الدولي.
م��ن جانب اخر، اكد وزير الش��باب 
الرياضة عبد احلس��ن عبطان، ان 
اقام��ة املباري��ات الودي��ة الدولية 
ف��ي العراق سيس��هم ف��ي اجناح 
مش��روع ملف رفع احلظ��ر الكلي 

عن املاعب الرياضية.
وقال عبطان خ��ال اللقاء برئيس 
االحت��اد العراقي لك��رة القدم عبد 
اخلالق مس��عود وع��دد من اعضاء 
احتاد الك��رة ان التعاون املش��ترك 
بن الوزارة واالحتاد اس��هم بشكل 
كبير ف��ي حتقيق تق��دم كبير في 
ملف رف��ع احلظر الك��روي، مبينا 
ان ال��وزارة بذل��ت جه��ودا كبي��رة 
املنش��آت  وجتهي��ز  تهيئ��ة  ف��ي 
الرياضي��ة الس��تضافة املباري��ات 
الدولية الودية.. واضاف ان مباراتي 
املنتخبن الكين��ي واألوغندي مع 
منتخبنا الوطني س��يكون لهما 
وقع��ا كبيرا ل��دى االحت��اد الدولي 
لكرة الق��دم )فيفا( من اجل انهاء  

ملف احلظر.
م��ن جانب��ه اش��اد رئي��س احت��اد 
الكرة عب��د اخلالق مس��عود بدور 
وزارة الش��باب والرياض��ة الكبي��ر 
ف��ي دع��م املنتخب��ات الرياضي��ة 
وتوفي��ر كل س��بل النجاح إلقامة 
املباريات الدولية وتوفير كل االمور 

اللوجستية.

»الوطني« يستعد لودية كينيا.. غدًا

»الشباب والرياضة« تكمل تحضيراتها.. والمباريات الدولية مفتاح لكسر الحظر كليا
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جانب من تدريبات أسود الرافدين في البصرة

الهند ـ حسين الذكر*

عل��ى برك��ة اهلل وبع��د رحل��ة طويل��ة 
وصفت بالشاقة، حط منتخبنا الوطني 
للناشئن بكرة القدم اقدامه االولى في 
مدينة كلكت��ا الهندي��ة ، حيث يخوض 
نهائي��ات كأس العال��م للناش��ئن التي 
تس��تضيفها الهن��د من -4 29 تش��رين 
اول - 2017 ، وقد وصل منتخبنا فجر يوم 
االثنن بعد رحلة طويلة استغرقت عدة 
س��اعات ، كان باس��تقبال املنتخب ممثل 
عن االحتاد الهندي مضيف البطولة ، مع 
فرق شعبية موس��يقية هندية واحتفاء 
جماهي��ري واعام��ي ، عب��ر ع��ن فرحته 
بوصول منتخب العراق ماركة بطل اسيا 
وممثل العرب مبا يحمله من رمزية ومتثيل ، 
فضا عن امال وطموحات بتحقيق نتائج 

ايجابية تعزز باجناز كروي جديد.
من��ذ الفجر وبرغ��م التعب، ج��راء رحلة 
س��فر  باج��راءات  الطويل��ة  الوص��ول 
معت��ادة ، اال ان اعض��اء الوف��د ، ب��دا من 
الرئاسة.. حتى بقية الاعبن ، كل حترك 
الداء الواج��ب وتس��هيل املهم��ة وتوفير 
مستلزمات الراحة واالس��تقرار  للفريق 
بكل تشعباتها املعروفة. حيث بادر اجلهاز 
االداري خاصة، الى تهيئة الغرف وتوزيعها 
م��ع تامن الطعام املناس��ب املتماش��ي 
واملنسجم مع الشهية العراقية ، فضا 

عن  محاولة تامن مس��تلزمات التدريب 
واع��داد الفري��ق واالفادة م��ن كل فرصة  
، ميك��ن توظيفه��ا بالش��كل املناس��ب 
لتنس��جم حركة وهمة ونشاط وجدية 
الوفد مع الطموحات الكبيرة بتحقيقي 
هدف اكبر . اذ ض��م الوفد كل من مالح 
مهدي رئيسا ويحي كرمي عضو احتاد الكرة 
وعبد اجلليل صالح مدير الفريق وقحطان 
جثي��ر مدربا وغالب عبد احلس��ن ومؤيد 
جودي مس��اعدين للمدرب وحسن جبار 
مدرب حراس املرمى  وزياد خلف منس��ق 
للمنتخب وارش��د صباح منسق اعامي 
ود ب��دران عبد الرزاق طبيبا وعبد الرحمن 
جابر معاجلا وحميد محسن اداري وعدي 
جبار اداري وحس��ن عب��اس الذكر مرافق 
صحفي والاعبون احمد سرتيب وبسام 
شاكر وحبيب محمد وسيف خالد وعبد 
العب��اس اي��اد وعب��د العزيز عم��ار وعاء 
عدن��ان وعل��ي رع��د وعلي عب��ادي وعلي 
كرمي وعم��ار محمد ومؤمل كرمي ومحمد 
الباقر عبد الرحمن ومحمد داود ومحمد 
رضا جلي��ل ومحمد عبدالرحيم ومحمد 
عل��ي عب��ود ومصطف��ى زهي��ر ومنتظر 
عبدالس��ادة ومنتظر محمد جبر وميثم 

جبار.
باش��ر منتخبنا وحداته التدريبية على 
ملعب ن��ادي كلكت��ا للكريكيت ، كما 
هو مقرر ومعد سلفا ، اذ انتقل الفريق 
وبقية اعض��اء الوفد ، م��ن مقر اقامة 

الوف��د في فن��دق نوفوتي��ل الى ملعب 
نادي الكريكيت مبدة اس��تغرقت ثاثن 
دقيقة تقريبا ، تخللتها،  مناظر الطريق 
حيث تبدو كلكتا وكانها طاوس هندي 
، يحمل بن طياته جميع الوان الطيف 
في ش��به القارة الهندية ، بطقوسها 
واديانه��ا ومبانيه��ا وحتفه��ا التراثي��ة 
وفقرها وجديتها وانهارها وبس��اتينها 

وزرعها  وزحمة مرورها وكثافة سكانها 
وبس��اطة حياته��ا مع جدية ونش��اط 
وهمة اهلها . وقد رحب رياضيي النادي 
وجماهيرهم مع رجال احلماية املكلفن 
اذ  بالوف��د،  الفري��ق  بواج��ب مرافق��ة 
اكتظت وسائل االعام ومحبي اللعبة 
ملتابع��ة املنتخ��ب العراق��ي والترحيب 
احلار فيه. اذ عبر رئي��س نادي الكريكت 

عن س��عادته الحتضان تدريبات الفريق 
العراق��ي مع ابدائه التع��اون بتقدمي اي 
مس��اعدات ممكنة ، اذ ش��كره االستاذ 
مالح مهدي رئيس الوفد العراقي على 

احلفاوة واملشاعر الطيبة.
وقد بدأ الكاب��ن قحطان جثير الوحدة 
التدريبية مبحاضرة قصيرة معتادة ، حث 
فيها العبي��ه على االلت��زام بالواجبات 

وتنفيذ املقرر ، لدخول املنافس��ات بروح 
وجدي��ة وطنية عالية ، حتمل طموحات 
وآمال ش��عبنا وجماهيرنا و رياضيينا ، 
حيث تضمنت الوح��دة االولى عدد من 
التدريبات التي تس��تهدف رفع اللياقة 
واجلاهزية البدنية مع وحدات تكتيكية 
، فضا عن تعزيز التهديف واالفادة من 
اجلوانب الثابتة. الت��ي اجادها الاعبون 
مبس��توى فني عالي معزز بروح معنوية 

تتناسب مع احلدث والطموح.
في سؤال سريع للكابن قحطان جثير 
املدير الفني للفريق العراقي حول رؤيته 
للبطول��ة وتوقعات��ه واماله ق��ال: كل 
شيء جائز وفريقنا ال يشكو من نقص 
، حيث الاعبون بصحة عالية وجاهزية 
تامة والوف��د متجان��س ونتطلع بثقة 
وطم��وح ملواجه��ة املكس��يك في اول 
مب��اراة نبني عليه��ا الكثي��ر من اجل 
كس��ب نقاطها واحلص��ول على دفعة 
كبي��رة للمض��ي قدم��ا ف��ي البطولة 
، منوه��ا ال��ى ان املنتخ��ب وص��ل قبل 
مبارات��ه االول��ى بس��تة  اي��ام ببرنامج 
اعد م��ع االحتاد العراقي لك��رة القدم ، 
ليتمكنوا من التاقلم مع اجواء كلكتا 
التي فيها نس��ب رطوب��ة عالية ، نامل 
بهم��ة الفري��ق وبقي��ة اعض��اء الوفد 
التغل��ب عليها وخوض املباريات بنفس 
اس��ود الرافدين املعهودة وقت امللمات ، 
مضيف��ا بان البطولة هي كاس العالم 

وكل الفرق قوية وجاهزة وحتمل طموج 
االجناز ونحن مثلها ونريد حتقيق ش��يء 
لبلدنا ، اذ لم ن��ات مجرد رقم تكميلي 
ول��م نحمل طم��وح املش��اركة فقط 
، فنح��ن ابطال اس��يا وعلين��ا ان نثبت 
احقيتن��ا بالتمثيل االس��يوي والعربي 
وذل��ك لم ي��ات اعتباطا ب��ل متثل وتعزز 
ببرام��ج وبط��والت وج��والت جعلتني 
اثق باعب��ي جميعا لتقدمي ما يش��رف 

ويسعد جماهيرنا ان شاء اهلل.
م��ن جانبه اك��د االس��تاذ مالح مهدي 
رئيس الوف��د: ان االحت��اد العراقي لكرة 
القدم ل��م يبخل على الفريق وس��عى 
لتقدمي كل ما تس��مح به الظروف من 
معس��كرات ومباريات جتريبية متاحة ، 
ما يجعلنا نتطل��ع بثقة كبيرة باملاك 
التدريب��ي والاعب��ن الداء املهمة التي 
نتطلع جميعا لتحقيق ما يرفع الراس 
به��ا ويس��عد اجلماهي��ر ، مثني��ا على 
روح التع��اون الس��ائدة بالوفد وانتظام 
الاعبن وحس��ن االعداد والتربية التي 
متثلت بااللتزام التام بالنظام واملواعيد 
واجلدية واالنضباط  العالي مبا يستحق 
الش��كر. داعي��ا اهلل ان يك��ون احل��ظ 
والتوفي��ق جلانبنا بعد ان جهزت س��بل 

اجلانب الفني واملعنوي والبدني.

* موف��د االحت��اد العراق��ي للصحاف��ة 
الرياضية

كممثل وحيد للعرب في نهائيات كأس العالم

منتخبنا للناشئين يحّط في كلكتا وسط تفاؤل بالمشاركة

تقرير

وفد الناشئني في الهند

سلة الكراسي في القاهرة

دعوة اإلعالميين لتغطية 
الدوري الممتاز لكرة السلة 

بغداد ـ أحسان المرسومي* 
 يدعو املكتب االعامي اخلاص باحتاد كرة السلة  جميع 
وس��ائل االعام الراغبة في تغطية منافس��ات الدوري 
املمتاز للموسم اجلديد 2017 – 2018 والذي سينطلق 
في السادس عشر من الشهر احلالي الى ترشيح زميل 
او اكثر حلضور املباريات في املوقع اخملصص للصحفين 
، على ان يتم ارس��ال صورة شخصية واالسم الكامل 
للمرش��ح مع تاييد املؤسس��ة االعامي��ة لكل زميل 
خال فترة تنتهي في العاش��ر من تشرين االول املقبل 
بغي��ة جتهيزهم بباجات ) ID ( اخل��اص بدخول القاعات 
مجانا ومتنحه��م ميزة اجللوس ف��ي املقاعد اخملصصة 
لاعامي��ن فضا عن حضور املؤمترات الصحفية التي 
س��تقام بع��د انتهاء املواجهات الس��يما ف��ي مرحلة 

املسدس الذهبي .
 ماحظة : يتم ارس��ال الوثائق في مقر االحتاد املركزي 
ف��ي قاعة الش��عب خ��ال فت��رة الدوام الرس��مي من 
الس��اعة 30 : 4 الى 30 : 7 مس��اء ، او عن طريق االمييل 
.  Iraq.basktball@gmaIl.com  اخلاص باالحتاد

 - ويدعو احتاد كرة السلة ايضا وسائل االعام والصحف 
الى ترشيح مصور خاص ملنافسات الدوري على ان يتم 
ارس��ال الوثائق اخلاصة باملرش��ح بذات الطريقة اعاه 
، فيم��ا س��يقوم االحتاد بتهيئة ماب��س » يلك » خاص 
باملصورين مع رقم خاص لكل منهم من اجل العملية 
التنظيمية وبحسب توجيهات االحتاد االسيوي ، بيد ان 
االحتاد سيقيم ورشة تعريفية خاصة باملصورين مبقره 
توضح لهم واجباتهم واماكن جلوسهم في القاعات 
، فيما س��يتم اس��تيفاء مبل��غ 25 الف دين��ار من كل 

.)ID ( مصور بعد استام الباج

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

 بغداد  ـ الصباح الجديد: 
لاحت��اد  االداري��ة  الهيئ��ة  عق��دت 
العراقي لاعام الرياضي، اجتماعها 
الدوري ي��وم اخلميس املص��ادف 28-

9-2017 ف��ي مقر االحتاد ف��ي نقابة 
برئاس��ة   ، العراقي��ن  الصحفي��ن 
الزميل خالد جاسم وبحضور الزماء 
عدنان لفت��ة ود - موفق عبدالوهاب 
وكاظ��م الطائ��ي وع��ادل العتاب��ي، 
فيم��ا ل��م يحض��ر الزمي��ل محمد 
خلف االجتماع بس��بب لسفره الى 
تركمانستان بدعوة من قبل اللجنة 
االس��يوية  االلعاب  ل��دورة  املنظمة 
اخلامس��ة داخل الصاالت التي جرت 
ف��ي مدين��ة )عش��ق آب��اد( مؤخرا , 
وناقش اجملتمعون املواضيع املطروحة 
على جدول األعمال وأتخاذ القرارات 

الازمة بشأنها وكما يلي:
أوال:  لي��س خافي��ا عل��ى الزماء في 
الهيئ��ة العامة أن العاق��ة القوية 
والراس��خة ب��ن كل ان��واع االع��ام 
الرياضي )املقروء واملس��موع واملرئي( 
كانت الس��بب الرئيس في أن يظهر 
الرائع،  بالش��كل  الرياضي  اعامن��ا 
وحرصا م��ن كل الزم��اء على متتن 
العاقات ب��ن اجلميع، حترص الهيئة 
االداري��ة الحتادنا عل��ى اقامة أفضل 
العاق��ات ب��ن الزماء كاف��ة، والبد 
من االش��ارة الى احلرص على جميع 
الزم��اء من قبل نقاب��ة الصحفين 
العراقين وهي النقابة األم،  فقد أكد 
الزميل نقيب الصحفين العراقين 

األس��تاذ مؤيد الامي ف��ي إعمامه 
ال��ى كل القن��وات الرياضية لغرض 
ترش��يح رئيس القس��م الرياضي او 
م��ن ينوب عن��ه ليكون ف��ي الهيئة 
العامة لاحتاد.وبكل تاكيد فان حرص 
الزميل نقيب الصحفين يدلل على 
اهمية العمل املش��ترك بن اجلميع، 

لارتقاء بالعمل الرياضي.
 ثاني��ا: يؤكد االحت��اد للم��رة الثانية 
على أهمية إكمال املستمس��كات 
اخلاصة بالزماء الذين مت قبولهم في 
الهيئ��ة العامة الحتادن��ا ، لذا توجب 
مراجعته��م ملقر االحت��اد وجلب كل 
املستمس��كات املطلوب��ة ومتابعة 
تغيير صفة العضوية في النقابة ملا 
فيه صال��ح الزماء من كل النواحي 
املهني��ة والنقابي��ة، ومين��ح احتادن��ا 
الزماء فترة ش��هر واح��د من تاريخ 
نش��ر التقرير ألكم��ال النواقص في 
أضابيره��م ، ثم يتخ��د االحتاد القرار 

املناسب بشانهم الحقا.
 ثالث��ا : ي��ود االحت��اد أن يب��ن بانه 
ل��م يرش��ح أي من الزم��اء موفدا 
لاحتاد الى دورة االلعاب االس��يوية 
اخلامس��ة داخ��ل الص��االت والتي 
أقيم��ت في العاصمة عش��ق آباد 
في تركمانس��تان للفترة من 17-

27 م��ن ايلول املاض��ي حيث كانت 
املدة املقررة ألرس��ال األس��ماء قد 
تزامنت مع توقف األيفادات نتيجة 
بع��ض األش��كاالت الفني��ة التي 
كانت قائمة م��ع اللجنة األوملبية 

العراقي��ة والت��ي مت جتاوزها الحقا 
لكن الس��قف الزمن��ي احملدد كان 
قد أنتهى فتعذر ترش��يح أي زميل 
، كم��ا نود التوضي��ح  أن الزميلن  
محمد خلف وس��يف املالكي قد 
حض��را الدورة االس��يوية املذكورة 
بناء عل��ى دعوة خاصة من اللجنة 
املنظمة بينما أعتذر الزميل خالد 
جاس��م عن احلض��ور مبوجب دعوة 
مماثل��ة ، فيما كان ايف��اد الزميلن 
ورحي��م  حس��ن  عل��ي  حس��ن 
الدراج��ي من قبل اللجنة االوملبية 
املشاركة  العراقية، كون  الوطنية 
األعامية ف��ي مثل هكذا بطوالت 
تخص اللجن��ة االوملبية باألضافة 
طبعا الى موفد احتادنا ، لذا اقتضى 
التنوي��ه، ون��ود ان نؤك��د عل��ى ان 
التخصيصات املالية القليلة وغير 
الكافية للجن��ة االوملبية واللجنة 
الباراملبية قد أثرت بالس��لب على 

ايفادات الزماء.
رابع��ا: يؤك��د االحت��اد عل��ى اقامة 
احتفالي��ة إختي��ار األفض��ل ف��ي 
الق��دم  بك��رة  العراق��ي  ال��دوري 
ملوس��م -2016 2017 وستقام في 
موعدها املق��رر بعد زيارة أربعينية 
االمام احلس��ن )عليه الس��ام ( إذ 
أع��د االحتاد كل مس��تلزمات جناح 
االحتفالية ومبشاركة أكثر من 200 
شخصية رياضية في االستفتاء.. 
وأغل��ق احملض��ر بعد حتدي��د موعد 

االجتماع املقبل.

بغداد ـ عباس هندي*
حدد االحتاد العراق��ي املركزي للكرة 
الطائ��رة موع��دا النط��اق بطول��ة 
س��تحتضنها  والت��ي  الناش��ئن 
مدينة كرباء املقدسة .. وقال رئيس 
اللجنة الفنية س��وادي حس��ن ان 
االحت��اد وج��ه دع��وة جلمي��ع االندية 
للمشاركة بالبطولة املفتوحة التي 
س��تنطلق منافس��اتها في الثاني 

عشر من ش��هر تشرين االول احلالي 
على ان يترشح من هذه البطولة 5 

اندية فقط .
واضاف ان االندية اخلمس س��تضاف 
ال��ى اندية الدوري املمت��از » أ » التي 
نظمها االحتاد في ش��هر اذار املاضي 
والصناع��ة  البيش��مركة   « وه��ي 
والكوف��ة .. واش��ار حس��ن الى ان 
اللجنة ح��ددت اخلامس عش��ر من 

شهر تش��رين الثاني موعدا القامة 
نهائ��ي الع��راق مبش��اركة االندي��ة 
الثمانية وستقسم الى مجموعتن. 
واجلدي��ر بالذك��ر ان اللجنة منحت 
» ح��ق  أ   « املمت��از  ال��دوري  اندي��ة 
املش��اركة في ه��ذه البطولة والتي 

لم تشارك في البطولة السابقة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

االتحاد العراقي لإلعالم الرياضي يعلن أحتفاليته 
الختيار األفضل للموسم 2017/2016

»الطائرة« ينّظم منافسات للناشئين 

سلة الكراسي تنهي معسكر
 القاهرة استعدادًا لتصفيات آسيا  
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عبر في حس��ابه الرسمي 
التواصل  أحد مواقع  على 
أوض��ح  االجتماع��ي، 
خال��د  الترك��ي  النج��م 
الكالم  حقيق��ة  أرغن��ش 
ال��ذي أُطلق بح��ق زوجته 
احلالية النجم��ة بيرجوزار 
كوريل الت��ي تزوجها منذ 
8 سنوات، والذي  يُفيد بأن 
أرغنش انفصل عن زوجته 
االولى جيزمي سويس��الدي 
قائ��الً:  كوري��ل،  بس��بب 
"منذ س��نوات وعند بداية 

عالقتي مع بيرجوزار كوريل 
يهاجمون  الكثي��رون  كان 
عالقتن��ا، وعلى الرغم من 
أنن��ي س��بق وأوضحت ما 
عشناه في حوار صحفي.

االخيرة  اغنيته  بعد جناح 
let go وحتقيقها عشرات 
ماليني املشاهدات في ايام 
قليلة، علم أح��د املواقع 
املغربي  الفنان  ان  الفنية 
سعد جملرد يتحضر إلطالق 
اكث��ر من عمل س��يكون 
كل واحد منه��ا مفاجأة 
جميلة جلمه��وره العربي 
وحول العالم، ومن ضمن 
هذه االعمال، عمل غنائي 
في��ه  يس��تعني  راق��ص 
براقص��ني محترف��ني من 
يكش��ف  والعالم،  لبنان 

عن تفاصيله قريبا.
أعم��ال  آخ��ر  أن  يُذك��ر 

الفنان س��عد جملرد فيديو 
م��ن   ،"Let go" كلي��ب 
كلمات��ه وأحلان��ه، وتوزيع 
جالل احلمداوي، ومت تصوير 
حت��ت  كلي��ب  الفيدي��و 
 Alexandre إشراف اخملرج
Da Silva، وه��و من إنتاج 

جملرد اخلاص.

العاملية  الفنانة  ش��كرت 
دمي��ي لوفات��و اللبناني��ني 
عبر حسابها اخلاص على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماعي، على محبتهم 
أوصل��ت  والت��ي  له��ا، 
طرحتها  الت��ي  أغنيته��ا 
 Tell me you " من��ذ فترة
املرتب��ة  ال��ى   "love me
ونش��رت  هن��اك.  األول��ى 
صورة له��ا كت��ب عليها 
اس��م أغنيتها االولى في 
بتعليق  وأرفقته��ا  لبنان، 
اللبناني��ني  ب��ه  خّص��ت 
"األولى في لبنان!! شكراً 
لكل شخص استمع الى 

أغنيتي، أحبكم!!"

اش��تعلت  م��ا  وس��رعان 
الواص��ل  ش��بكات 
املنشور،  بهذا  االجتماعي 
وراح اللبناني��ون يعلق��ون 
لوفات��و  علي��ه ش��اكرين 
لوطنهم،  محبته��ا  على 
طالب��ني منها أن تأتي الى 
لبنان لتحي��ي حفالً فهل 

تفعلها قريباً؟

خالد أرغنش

ديمي لوفاتو

سعد لمجرد

أخبــارهــــــــــم

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
حّل د.سعدي يونس بحري املمثل، 
واخملرج، والش��اعر، ضيف��ا اجلالية 
العراقية في لندن، وأحيا امس��ية 
ممي��زة للمقهى الثقاف��ي العراقي 
هن��اك، حضره��ا جمه��ور غفير، 
أدهش��ه أداء الفن��ان، وه��و يقدم 
تراجيدي��ا املوت واحلي��اة من خالل 
الس��ومرية،  جلجامش  ملحم��ة 
التي تعد من أقدم النصوص التي 
عاجلت فلسفة املوت واحلياة، نص 
يطرح األس��ئلة التي ما تزال تتردد 

في عقول العلماء واملفكرين.
كان��ت مس��رحية م��ن ش��خص 
واحد، ادى الفنان د.س��عدي يونس 
كل شخصيات امللحمة من خالل 
تباعا  اقنع��ة، ومالب��س، يغيره��ا 
بانس��يابية، واقت��دار، وامكانيات، 
ومهارات نادرة، ملدة ساعة كاملة، 
اب��دع الفن��ان في اداء احل��وار لكل 
اكثر  والعزف على  الش��خصيات، 
من آلة مع تغيير االقنعة واملالبس، 
النص كان قد كتبه بالفرنس��ية 

املس��رحية  وعرض��ت  والعربي��ة، 
في اكثر من مس��رح في فرنس��ا، 

وبعض البلدان العربية.
قدم االمس��ية الفن��ان اخملرج علي 
رفي��ق، متحدثا عن جترب��ة الفنان 
سعدي يونس، وبعد نهاية العرض، 
دعا الفنان الضي��ف للحديث عن 
جتربت��ه الغنية في املس��رح، وعن 
مسرح الش��ارع الذي اشتهر فيه، 
تلك التجربة الفريدة التي عرفها 

املسرح العراقي املعاصر.
الفنان س��عدي يونس عشق الفن 
والتمثيل، متأث��راً بوالدته الفنانة 
واإلعالمية هناء إس��ماعيل حقي، 
الت��ي كان��ت ممثل��ة في املس��رح 
العراق��ي، ومذيعة في راديو مونت 

كارلو في اخلمسينيات.
ب��دأ رحلته مبكراً حيث كان عمره 
عشر سنوات من خالل مشاركته 
ف��ي برامج األطفال مع عمو زكي، 
مثل شخصيات متنوعة. فكانت 

اإلذاعة أول مدرسة له كفنان.
املس��رح  ف��ي  التمثي��ل  واص��ل 

وتلفزي��ون بغداد وعم��ره ال يتجاوز 
السادس��ة عش��ر، ومث��ل دوري��ن 
عراقي��ني  فيلم��ني  ف��ي  مهم��ني 
و)أنا  الس��ابعة(،  الس��اعة  )قطار 
الع��راق(، وعمل مع فرقة املس��رح 
ف��ي  ش��ارك  والحق��اً  الش��عبي، 
األعمال املسرحية العاملية، ومثل 
ف��ي أعمال اخملرج يوس��ف العاني، 

وقاسم محمد، وحقي الشبلي.
واملمث��ل  الش��ارع  وع��ن مس��رح 
الواحد في السبعينيات من القرن 
املاض��ي، حت��دث الفن��ان س��عدي 
يون��س، ع��ن تل��ك الع��روض التي 
عرفت حينها ب�)مس��رح الشارع(،  

أو )املسرح املتنقل(. 
حت��دث الفن��ان الضي��ف: كان��ت 

الفك��رة ان يذه��ب املس��رح مل��ن 
اليق��در ان يأت��ي إلي��ه، فاملس��رح 
كان للنخب��ة املثقف��ة، او القادرة 
عل��ى ارتياد املس��ارح. اما موضوع 
املس��رحيات فكان مس��تمدا من 

حياة الناس". 
عرف املس��رح املتنقل، او مس��رح 
الش��عب في جامعة الس��وربون، 
حي��ث الفكر الثوري املقاوم آنذاك، 
بزعامات عدد من املثقفني الكبار، 
ومنهم جان بول س��ارتر، وسيمون 

دي بوفوار.
يق��ول الدكت��ور س��عدي يون��س 
"في مدين��ة الثورة )الص��در االن( 
ف��ي بغ��داد، بع��د انته��اء ع��رض 
املس��رحية في يومها االول، وقف 
اجلمه��ور ال��ذي يبلغ ع��دده 1200 
مش��اهد بأجمع��ه لع��دة دقائق 
يصفق، ويهتف ملمثلي املسرحية، 
واحل��ق ان هذا يبع��ث التفاؤل في 
نف��وس العاملني في املس��رحية، 
فما أجم��ل ان متثل ام��ام جمهور 
كبي��ر يتألف من العامل، واجلندي، 

والس��ائق،  واملوظ��ف،  والف��الح، 
وصب��اغ األحذية، وه��م يصفقون 

لك، ويتفاعلون مع املشاهد.
وم��ن املفارقات التي ذكرها الفنان 
سعدي يونس. " في أحد العروض، 
كان أح��د املمثل��ني يجل��س م��ع 
اجلمه��ور، وإذا بش��رطي يصفعه 
ويأخذه جانب��ا يحقق معه، ونحن 

ننتظر املمثل ليؤدي دوره". 
لالسف مازال الشرطي في بلداننا 
ليس رج��ل قانون، وامنا متس��لطا 
ليمارس اهانة املواطن بال س��بب، 
ومن دون اعتبار لظروفهم، اضافة 
ال��ى حقدهم املعتق على الثقافة 

والفن!
جتدر ااش��ارة الى ان الدكتور يونس 
أسهم في العديد من املهرجانات 
ف��ي  والس��ينمائية  املس��رحية 
فرنس��ا. وترجم العدي��د من روائع 
التراث العربي إلى الفرنسية مثل: 
ملحم��ة جلجامش، وحكايات من 
أل��ف ليل��ة وليل��ة، وحكايات من 

حضارة النيل.

الفنان سعدي يونس وجلجامش في أمسية المقهى الثقافي في لندن

الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ال باحثون، يوم ام��س األول االثن��ني، إن باإلمكان تفادي 
م��ا يصل إل��ى 6.6 مليون حال��ة وفاة مبكرة ف��ي أميركا 
على مدى 10 س��نوات، إذا حتول املدخنون إلى الس��يجارة 

اإللكترونية.
وخلص الباحثون من حتليل املنافع الصحية احملتملة لدفع 
املدخنني على اإلقالع عن التبغ، إلى أن هؤالء األش��خاص، 
البال��غ عدده��م 6.6 ملي��ون ش��خص، الذين حتول��وا إلى 
الس��يجارة اإللكتروني��ة، قد يعيش��ون س��نوات إضافية 

يصل مجموعها اإلجمالي إلى 86.7 مليون سنة.
وقال العلم��اء إن النتائج "ميكن أن تس��اعد وزير الصحة 
األميرك��ي، والعامل��ني في الصح��ة العام��ة، على وضع 

استراتيجية للوصول إلى اإلقالع عن تدخني السجائر".
وذكر ديفيد ليفي، الذي ش��ارك في قيادة فريق البحث في 
املرك��ز الطبي جلامعة ج��ورج تاون في الوالي��ات املتحدة: 
السياسة القدمية يحتاج إلى أن تدعم بسياسات جديدة، 
تشجع إحالل السجائر اإللكترونية محل السجائر األشد 
فتكا إلى ح��د كبير".واجملتمع العلمي العاملي منقس��م 
بش��أن الس��جائر اإللكترونية، وما إذا كان��ت أداة مفيدة 

للصحة العامة مثل العالج ببدائل النيكوتني، أم ال.
وال حتت��وي الس��جائر اإللكترونية على أي تب��غ، وإمنا على 
س��ائل بنكهة النيكوتني ف��ي البخار الذي يستنش��قه 

املستخدم.

الصباح الجديد - وكاالت:
أحيل إمام مس��جد مصري إلى محاكم��ة تأديبية، التهامه 
بتزويج قاص��رات عرفيا، ما يخالف القان��ون، الذي مينع زواج 
من تقل أعمارهن عن 18 عاما، حسبما قال املتحدث باسم 

النيابة اإلدارية، االثنني.
وأعل��ن محمد س��مير إحال��ة إمام مس��جد األربعني بقرية 
"ميت حبي��ب" القريبة من مدينة احملل��ة الكبرى مبحافظة 
الغربي��ة إلى محاكمة تأديبية، مضيفا أن "اجلرمية تقع حتت 

قضايا االجتار بالبشر".
وأك��دت النيابة اإلدارية، التي تول��ت التحقيق في االتهامات 
املنسوبة إلمام املسجد، أنه "متورط في تزويج ما يقارب 27 

من القاصرات".
وأوضح��ت النيابة االدارية في بيان أنها بدأت التحقيقات إثر 
شكوى تقدمت بها أم فتاه قاصر، حول "قيام إمام املسجد 
بقرية األربعني بتزويج ابنتها، والعديد من الفتيات القاصرات 

الالئي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق".
وأض��اف البي��ان، أن "املتهم يقوم بتحري��ر إيصاالت أمانة 
عل��ى ال��زوج، واالحتفاظ به��ا عنده"، حت��ى يحني موعد 
الزواج الرس��مي، أي عن��د إمتام الفتاة الثامنة عش��ر من 

عمرها.

السجائر اإللكترونية تمنح 
األميركيين 86 مليون سنة إضافية

إحالة "مأذون القاصرات"الى 
المحاكمة في مصر

 بغداد - الصباح الجديد:
نع��ى وزير الثقافة والس��ياحة واالثار فري��اد رواندزي، 
رحيل املفكر والسياس��ي واالقتص��ادي البارز مهدي 
احلافظ، الذي توفي في أحد املستش��فيات االملانية، 

مساء االحد 1 تشرين االول، بعد صراع مع املرض.
وقال وزير الثقافة في برقية النعي: ببالغ احلزن واألسى 
تلقينا نبأ رحيل املفكر والسياسي واالقتصادي البارز 

الوزير االسبق مهدي احلافظ.
ان فقدان ورحيل احلافظ يعد خسارة كبيرة لرجاالت 
العراق، وأعالمها، ومثقفيها، ولصناع مسيرتها ممن 
قدم��وا عصارة فكرهم في س��بيل مواكبة التقدم، 

ورفد مسيرة العراق بكل ما هو متقدم وحضاري.
ان املس��يرة املعط��اء للحاف��ظ ف��ي خدم��ة العراق 
عربي��ا ودوليا، جعل��ت منه امنوذجا يحت��ذى به على 
صعي��د الفك��ر، فق��دم سلس��لة م��ن النظري��ات 
االقتصادية والتنمية، جعلت االمم املتحدة تس��تعني 
به في خططها املوضوعة للعالم، ان الوزير األسبق، 
والنائ��ب مهدي احلافظ، ش��كل منعطفا مهما في 

دميومة االقتصاد عربيا ودوليا.
نس��أل اهلل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وزير الثقافة ينعى المفكر 
والسياسي مهدي الحافظ

الفنان سعدي يونس وجلجامش

الصباح الجديد - وكاالت:
ُكّرم��ت الفنان��ة اللبنانية 
نوال الزغب��ي، في مهرجان 
الفضائيات العربية الثامن، 
الذي أقيم في احدى قاعات 
فندق رمس��يس في وس��ط 
القاهرة،  املصري��ة  العاصمة 
أه��ل  م��ن  حش��د  بحض��ور 
الف��ن، و الصحافة، و اجملتمع، و 

السياسة، حيث عّبرت عن اعتزازها 
بتلك احملطة التكرميية الفنية.

الزغبي: س��عيدة  ن��وال  وأوضحت 
وافتخ��ر بالتكرمي الذي أتى من أرض 
وشعب وهيئة فنية لهم في قلبي 
كل تقدير ومحبة وامتنان، وال شك 
أن اإلنس��ان يحصد دائم��اً ما يزرع 
في احلياة، وأن��ا زرعت الفن اجلميل، 
وحصدت حفاوة الناس، وهي جائزة 

ال تقدر بثمن في حياتي".
قدم��ت  أنه��ا  الزغب��ي،  وأّك��دت 
اغنيت��ني في احلفلة، األولى "الناس 
الع��زاز" الت��ي نالت عنه��ا اجلائزة 
كونه��ا كان��ت "تتر" مسلس��ل " 
ألعلى سعر" ،والثانية "بحبو كتير 
" وه��ي من األعم��ال الت��ي تركت 
بصمة مميزة في األوساط الشعبية 
العربية منذ صدورها قبل أش��هر، 

مش��يرة إلى أّنها ل��م تتوقف يوماً 
ع��ن التحضي��رات أللبومها اجلديد 
ال��ذي س��يرى الن��ور ف��ي املرحل��ة 
املقبلة، وهو من��وع، ويتضمن أكثر 
م��ن 12 أغنية، مختتم��ة حديثها: 
رأس  بع��د عي��د  الص��دور  موع��د 
الس��نة، ألنني س��أبادر إل��ى طرح 
أغنية منفردة الشهر املقبل، وهي 

باللهجة اللبنانية".

مهرجان الفضائيات العربية الثامن
 يكّرم الفنانة نوال الزغبي في مصر

الصباح الجديد - خاص: 
اعلن��ت الهيئة العربي��ة مؤخرا عن 40 
اس��ما من اس��ماء الباحث��ني، وعناوين 
بحوثهم، والتي سيشاركون بها ضمن 
فعاليات املؤمتر الفكري، الذي س��ينظم 
ضم��ن أعم��ال ال��دورة العاش��رة م��ن 
مهرجان املسرح العربي في تونس، بعد 

ان درست 132 بحثا مقترحا.
وق��د رأت اللجن��ة ان��ه م��ن اجمل��دي أن 
تس��تفيد من األس��ماء الت��ي تقدمت 
مبقترحاتها، وان تس��تثمرها في رئاسة 
اجللسات، وتقدمي التعقيبات على جميع 
اجللس��ات، كما ذهبت إل��ى أهمية إجناز 
حوصلة، ملا مت طرحه وتداوله في املؤمتر.

ومع التن��وع الكبير في احملاور والعناوين 
الرئيسة، وتفرعاتها، يتوقع ان يكون هذا 
املؤمتر م��ن أضخم املؤمترات املس��رحية 

العربية من حيث املضمون، والتنظيم.

ومن اجلدي��ر بالذكر ان العراق س��يكون 
متواجدا بجدارة ملحوظة في فعاليات 
ه��ذا املؤمتر، حيث س��تكون املش��اركة 

كالتالي:
-1 الدكت��ورة س��افرة ناج��ي ببحثه��ا 
املوس��وم )األنثروبولوجي��ا الثقافي��ة و 

سيرورة التلقي في املسرح العربي(.
-2الدكتور جبار جودي. ببحث حتت عنوان 

)التقنيات وآصرة التلقي احلديث(.
-3الدكت��ور محم��د حبي��ب والدكت��ور 
محمد كاظم في بحث مش��ترك حتت 
عنوان )جمالية التقني��ات الرقمية في 

تشكيل العرض املسرحي(.
ف��ي حني س��يرأس الدكت��ور راجي عبد 
اهلل جلسة حتت محور )سلطة املؤلف 
ومعارفه(، وس��يعقب االس��اتذة فاضل 
س��وداني، وقاس��م بياتلي، وكرمي رشيد 

على جلسات أخرى.

بغداد - الصباح الجديد:
ص��در ع��ن دار ثقاف��ة األطف��ال، الع��دد 
الثان��ي من مجله املزم��ار، وضمت أبوابها 
الثابت��ة على الكثير م��ن املعلومات التي 
تس��هم في بناء شخصية الطفل، وزيادة 
معلوماته املدرسية. تصدرت اجمللة قصة 
م��ن األدب العاملي بعنوان )الفتى احلكيم( 
ترجم��ة بش��ير عب��اس، ورس��وم ايف��ان 
حكمت. ونشر في باب ضيف املزمار حواراَ 

أجرت��ه وج��دان صالح مع 
الفن��ان عقي��ل خريف 

)الفتى  عنوان  حتت 
كما  البيئي(، 

ضم العدد 

مجموعة م��ن القصص واحلكايات منها، 
قص��ة )فعل الي��د( ترجمة وإع��داد رياض 
محم��د حس��ون، ورس��وم عم��اد يونس، 
و)شعري قصير( لنجوى عبد اهلل، ورسوم 

داود،  وقص��ه )الصي��اد اآللي( أصيل 
ص��الح محم��د عل��ي، كتبه��ا 

رسوم عماد يونس. 
وض��م��ن الق��ص��ص 
امل��ص����ورة 
)احلمام  قصة 
ال���زاج�����ل( 
سيناريو توفيق عبد 
يونس،  اجلب��ار، ورس��وم عم��اد 
وكتب ش��اعر الطفولة جليل خزعل 
س��يناريو مصور )نهر دجل��ه(، وقصة )في 
الضع��ف قوة( ترجمة دعاء كرمي، ورس��وم 
هشام ناصر. ولعبد القادر أملفرجي هناك 

سيناريو )حيران والضوء األخضر(.

3بحوث و8 مشاركين عراقيين في 
المؤتمر الفكري للهيئة العربية للمسرح

من أجل أطفالنا.. عدد جديد
 من مجلة المزمار في األسواق

توفي مغني الروك 
األميركي توم بيتي، 
بعدم��ا أصيب بنوبة 
وفق  قلبية حادة على 

ما أفادت عائلته.
وأوضح��ت العائل��ة ف��ي 
بيان "باس��م عائلة توم بيتي 
يحزنن��ا جدا أن نعلن وفاة والدنا، 
وزوجنا، وشقيقنا، وصديقنا توم 

بيتي".

وكان الفن��ان، البال��غ 66 عام��ا، 
أدخل املستش��فى بعد إصابته 
االثن��ني  صب��اح  قلبي��ة  بنوب��ة 
ف��ي منزل��ه ف��ي ماليب��و ف��ي 

كاليفورنيا.
ونقل إلى مستش��فى في لوس 
أجنل��وس، حي��ث تعذر إنعاش��ه 
و"توفي بهدوء.. محاطا بعائلته 
وأفراد فرقته وأصدقاء"، حس��ب 

ما أضاف البيان.
وكان��ت وس��ائل إع��الم عدة من 

بينه��ا موقع "ت��ي إم زي" ذكرت 
س��ابقا أنه توفي، واضطرت إلى 
سحب اخلبر، بعدما نفت عائلته 
أن يك��ون ق����د  نفي��ا قاطع��ا 

توف�ي.
وأنه��ى ت��وم بيت��ي للت��و جولة 
عل��ى  عام��ا   40 مب��رور  حتتف��ي 
تأس��يس فرقت��ه "هارتبريك��ر". 
وم��ن أش��هر أغاني��ه "أميريكن 
غيرل"، و"دونت كام أراوند هير نو 

مور"، و"آي وونت باك داون"

وفاة نجم الروك العالمي توم بيتي
الصباح الجديد - وكاالت:
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