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بغداد - وعد الشمري:
أكد مصدر مطلع أن رئيس مجلس 
ال��وزراء حيدر العب��ادي تفاوض في 
زيارت��ه إلى باريس نهاية االس��بوع 
التس��ليح  مل��ف  عل��ى  املاض��ي 
الق��وات  وامت��ام صفق��ات جتهي��ز 
احلديث��ة  باملع��دات  العس��كرية 
م��ن أجل ادامة زخ��م املعركة ضد 
تنظيم داعش االرهابي، فيما ابدى 
استعداد العراق لدخول الشركات 
املس��تثمرة وتوفي��ر احلماي��ة له��ا 
ألجل تنفيذ مش��اريعها املتعلقة 
بامللفات احليوية السيما النفطية 

والسكنية.
مراف��ق  حكوم��ي  مص��در  وق��ال 
للوف��د العراق��ي ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ش��رح للمس��ؤولني 
الفرنس��يني وعلى رأسهم الرئيس 
أميانوي��ل ماكرون آلية عمل القوات 
األمنية بشتى تشكيالتها وكيف 
جنحت في حتري��ر االراضي باقل قدر 

من اخلسائر".
م��ن  العب��ادي  "اع��الن  أن  وتاب��ع 
باريس حتري��ر قضاء احلويجة جنوب 
كرك��وك، كان له اثر إيجابي واضح 
على الفرنس��يني وقد مل��س الوفد 
العراق��ي ذلك من خ��الل املباحثات 

املباشرة".
وأوضح املص��در أن "اللقاءات على 
الصعي��د العس��كري خلصت إلى 
اس��تمرار التعاون مع الفرنس��يني 
عل��ى مس��توى تس��ليح الق��وات 
العراقية وكذلك التجهيز باملعدات 
املعلوم��ات  وتب��ادل  املطلوب��ة 
االس��تخبارية ومالحق��ة مص��ادر 
متويل االرهاب، والس��عي للحد من 
جتنيد املقاتلني من الدول الغربية".

ولفت املصدر إلى أن "العبادي حاول 
من خالل احلوارات املباشرة  التركيز 
عل��ى موضوعات محددة الس��يما 
تل��ك التي تخص عقود االس��لحة 
تس��هيل  وكيفي��ة  الفرنس��ية 
تنفيذها باس��رع وقت ألجل ادامة 
زخم القوات العسكرية وتقويتها 

باسلحة حديثة".
وأس��تطرد أن "جولة شملت ايضاً 
مباحثات اجلانب االقتصادي ومنها 
شركات فرنس��ية تعمل حتت لواء 
منظم��ات عاملية معروف��ة، وطرح 
العب��ادي ف��ي تلك اللق��اءات وضع 
واالس��تثمارية  االقتصادية  البيئة 
في العراق والتسهيالت التي ميكن 
ان تقدم إلى املس��تثمرين مبا يؤمن 
عمله��م ويزي��ل جمي��ع املعرقالت 
الت��ي تعترضهم س��واء املتعلقة 

باجلانب االمني، أو الروتيني".
ويواص��ل املص��در ان "ع��دداً م��ن 
الفرنس��ني على  تنتظر  املش��اريع 

قط��اع النفط والطاقة والس��كن 
والبن��ى التحتية واجمل��االت احليوية 

كافة".

وأكم��ل املصدر بالق��ول إن "الوفد 
العراقي شعر بأن االجواء اصبحت 
مهي��أة لدخول فرنس��ي كبير إلى 

الب��الد عبر بوابة االس��تثمار وذلك 
خالل مدة وجيزة".

تتمة ص3

العبادي يحقق نجاحًا في باريس بتسريع
العمل في تسليح القّوات العراقية

مع إقناع الشركات االستثمارية الفرنسية بدخول العراق

العبادي يناقش ملف التسليح مع وزيرة الدفاع الفرنسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان، أم��س الس��بت، خطابا 
ش��ديد اللهج��ة لرئي��س إقلي��م 
كردستان مسعود البارزاني، وفيما 
إل��ى "النقطة  بالرج��وع  طالب��ه 
األول��ى" الت��ي ب��دأ منه��ا، حذره 
من "البقاء وحي��دا" في املنطقة 

و"فقدان كافة إمكانياته".
وق��ال أردوغ��ان في كلم��ة ألقاها 
التش��اوري  االجتم��اع  خ��الل 
العدال��ة  حل��زب  والتقييم��ي 
والتنمية املنعقد في والية أفيون، 
"ف��ي ش��مالي الع��راق يقوم��ون 

بالتخطي��ط م��ن أجل تقس��يم 
وح��دة األراضي العراقية من خالل 
اإلسرائيلي"، مشددا على  الدعم 
ضرورة أن "نك��ون يقظني ونخطو 
خط��وات عازم��ة لك��ي ال نعطي 

فرصة لهؤالء".
وخاطب أردوغان، البارزاني قائال "أال 
تتذكر تلك األيام التي وقفت فيها 
تركيا إل��ى جانب��ك، فكيف تقوم 
اخلاطئة  بهذا االستفتاء واخلطوة 
م��ن دون استش��ارة م��ن حولك"، 
مش��يرا إلى أن "تركيا لن تسمح 

لك بإجراء هذه اخلطوة اخلاطئة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  دع��ا 
عم��ار احلكيم، العراقي��ني والقوى 
السياسية الى االنضمام للجبهة 
الوطنية للدفاع عن وحدة العراق، 
مؤكدا على اهمية االلتزام بوحدة 
حتقي��ق  عل��ى  والعم��ل  الع��راق 

تطلعات املكونات العراقية.
وق��ال مكتب رئي��س التحالف في 
بي��ان تلق��ت، "الصب��اح اجلديد"، 
نس��خة منه، إن "احلكيم شارك، 
اليوم، في تشييع رئيس اجلمهورية 
الس��ابق جالل الطالبان��ي"، داعيا 
الى "االلت��زام مبنهجه املدافع عن 

وحدة العراق".

ونقل املكتب ع��ن احلكيم تأكيده 
على "اهمية االلتزام بوحدة العراق 
والعم��ل عل��ى حتقي��ق تطلع��ات 
املكونات العراقية ان كانوا كردا او 
عربا او تركمانا او ش��بكا سنة او 

شيعة او مسيحيني او ايزيديني".
ودع��ا احلكيم، العراقي��ني والقوى 
"االنضم��ام  ال��ى  السياس��ية 
للدف��اع عن  الوطني��ة  للجبه��ة 
وح��دة الع��راق"، مش��يرا ال��ى ان 
"الفقيد كان رمزا وطنيا استطاع 
ان يلمل��م الكثي��ر م��ن امللف��ات 
السياس��ة، وان رحيل��ه س��يترك 
ثلمة لكنه سيبقى حاضرا بذكره 

الطيب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
عثر احلش��د الشعبي على عدد من 
املقابر اجلماعية ملغدورين من القوات 
االمنية واملدنيني في احلويجة، فيما 
ترتفع اعداد املقابر املكتش��فة في 

مناطق القضاء الى 10 مقابر.
وقال اعالم اللواء الرابع في احلش��د 
الش��عبي في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه ، أن "احلش��د 
عث��ر عل��ى 5 مقاب��ر جدي��دة تضم 
رفات ملغدورين م��ن القوات االمنية 
ومدنيني اعدمهم داعش في مناطق 

جنوب غرب احلويجة"، مبينا ان "من 
بني رفات الضحايا نساء واطفال".

واضاف ان "قوات احلش��د الشعبي 
تنس��ق مع الفرق اخملتصة لفحص 
عل��ى  والتع��رف  الش��هداء  رف��ات 

هوياتهم".
وكان احلش��د الش��عبي ق��د عث��ر 
خ��الل االيام القليلة املاضية على 5 
مقاب��ر ملغدورين من القوات االمنية 
ومدني��ني من احلويجة ف��ي مناطق 
اب��و صخ��رة والذربان جن��وب غرب 

القضاء.

الحكيم يدعو لالنضمام الى "جبهة 
وطنية" للدفاع عن وحدة العراق

العثور على 10 مقابر جماعية 
لعسكريين ومدنيين في الحويجة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة اخلارجي��ة العراقية، 
رس��مية  مذك��رة  قدم��ت  انه��ا 
ال��ى اي��ران وتركي��ا تضمنت غلق 
وايق��اف  الدولت��ني  م��ع  املناف��ذ 
جمي��ع التعام��الت التجاري��ة مع 
كردس��تان، فيم��ا ش��ددت عل��ى 
ضرورة ان تتعامل الدولتني اجلارتني 
مع الس��لطات االحتادية العراقية 
وفقاً ملبادئ حس��ن اجلوار واحترام 

السيادة.

ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
احم��د محج��وب في بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة منه 
ان "وزارة اخلارجي��ة قام��ت بتقدمي 
مذك��رة رس��مية لس��فارتي كل 
م��ن تركيا واي��ران في بغ��داد قبل 
اكثر من اس��بوع تضمن��ت طلباً 
رس��مياً للحكوم��ة العراقية من 
الدولت��ني الصديقت��ني"، مبينا ان 
"هذا الطل��ب تضمن التعامل مع 
احلكومة االحتادية حصراً مبا يتعلق 

احلدودي��ة وغل��ق جميع  باملناف��ذ 
املناف��ذ م��ع هات��ني الدولتني حلني 
تس��لم إدارتها من قب��ل احلكومة 

االحتادية".
"ال��وزارة  ان  محج��وب  واض��اف 
طلبت ايضا ايقاف كل التعامالت 
التجاري��ة وباخلصوص التي تتعلق 
بتصدير النف��ط وبيعه مع اقليم 
كردس��تان وان يت��م التعام��ل في 
هذا امللف م��ع احلكومة العراقية 
االحتادي��ة حصرا"، مش��يرا الى ان 

"احلكوم��ة العراقي��ة تعم��ل مع 
اجلانب��ني التركي وااليراني للتعاون 
التي  االج��راءات  بتنفي��ذ جمي��ع 

اتخذتها".
وش��دد محجوب على ض��رورة "ان 
تتعام��ل الدولت��ني اجلارت��ني م��ع 
السلطات االحتادية العراقية وفقاً 
ملبادئ حسن اجلوار واحترام السيادة 
العراقية وتعزي��ز التعاون الثنائي، 

ومواجهة اخملاطر املشتركة".
تفصيالت ص7

"الخارجية" تقّدم مذكرًة إليران وتركيا لغلق
المنافذ وإيقاف التعامالت التجارية مع كردستان

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي 
االنتع��اش  أن  الغ��ارد  كريس��تني 
االقتصادي العاملي "بدأ يترس��خ"، 
داعية الدول إلى اغتنامه عبر إقرار 
إصالح��ات تهدف إلى حتقيق ازدهار 

دائم وعلى نطاق اوسع. 
وقالت ف��ي خطاب بكلية كينيدي 
بجامع��ة هارف��ارد "إن االنتع��اش 
العامل��ي ال��ذي ط��ال انتظ��اره بدأ 

يترسخ".
ولفت��ت إلى أن الدول في كل انحاء 
العالم تش��هد توس��عا اقتصاديا 
متج��ددا او مس��تدميا يتزام��ن مع 
زيادة االستقرار في البنوك والثقة 

بالسوق.
وتس��اءلت الغ��ارد "هل س��يكون 
بوس��ع العالم اغتن��ام فرصة هذا 
االنتعاش وخلق  لتثبيت  التحسن، 
اقتصاد اكثر شموال يعمل لصالح 

اجلميع".

وتأتي تصريحاتها قبل اس��بوع من 
بدء االجتماعات السنوية لصندوق 
الدول��ي  والبن��ك  الدول��ي  النق��د 

مبش��اركة الدول األعضاء ال� 189، 
والتي سيكش��ف فيها الصندوق 
عن توقعات محدثة للنمو العاملي.

وحذرت الغ��ارد م��ن مجموعة من 
اخملاطر الت��ي تلوح برأيها في االفق، 
ومنه��ا ب��طء النم��و وتزاي��د عدم 

املتقدمة  االقتصادات  في  املساواة 
والفش��ل في التكيف م��ع التغير 

التكنولوجي.
وقالت "نتيجة لذلك، فأن نسيجنا 
وتش��هد  يتف��كك  االجتماع��ي 
اس��تقطابا  ال��دول  م��ن  العدي��د 

سياسيا متزايدا".
وش��ددت الغارد عل��ى أن التقاعس 
ع��ن العم��ل "س��يهدر انتعاش��ا 
جي��دا" م��ا س��يؤدي إل��ى إضعاف 
النم��و وتباطؤ خلق ف��رص العمل 
وتفكك شبكات االمان االجتماعية 
وتعري��ض االنظمة املالي��ة الزمات 

في املستقبل.
واضاف��ة إل��ى دعوتها لسياس��ات 
نقدية ومالية تدعم النمو، شددت 
ال غ��ارد على ض��رورة ان تس��تثمر 
الدول في البنية التحتية والبحث 
والتنمية م��ن اجل تعزيز االنتاجية 
والطلب, ما يتيح خفض البطالة. 
تتمة ص3

صندوق النقد الدولي يكشف عن انتعاش
االقتصاد لعالمي ويدعو الغتنامه باإلصالحات

متابعة

االتحاد األوروبي يرهن استقراره بأمن العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
نّظم جه��از االدعاء الع��ام، 1616 
متهم��ني  بح��ق  اس��ترداد  مل��ف 
هارب��ني خارج الع��راق، وفيما لفت 
إلى أن معظ��م هذه التهم تتعلق 
إل��ى  أش��ار  والفس��اد،  باإلره��اب 
صعوبة استرداد املتهمني مزدوجي 
اجلنس��ية ألن معظم ال��دول التي 
يحملون جنس��يتها ال تس��ّلمهم 

بسهولة.
وفيم��ا حت��دث االدع��اء الع��ام عن 

اإلج��راءات املتخذة بص��دد قضية 
املتهم وزير التجارة األسبق، أوضح 
آلي��ة تنظي��م ملفات االس��ترداد 

واجلهات التي يتعاون معها. 
وبحس��ب م��ا ج��اء ف��ي مجل��ة 
علي��ه  واطلع��ت  "القض��اء"، 
"الصباح اجلدي��د" قال نائب رئيس 
جهاز االدعاء العام إن "عدد نشرات 
املعلوم��ات ومذكرات القبض التي 
أرس��لت إل��ى مديري��ة الش��رطة 
العربي��ة والدولي��ة )االنتربول( بلغ 

1616 ملف��اً ضمنه��ا 360 مذكرة 
تخص متهم��ني مدان��ني بقضايا 

فساد مالي وإداري".
وأض��اف "أما امللفات املرس��لة إلى 
الدائرة القانونية في وزارة اخلارجية 
فعددها 240، أربعة وتسعون ملفا 
منه��ا يتعلق بقضايا فس��اد منذ 

العام 2003 ولغاية اآلن". 
وع��ن آلية تنظي��م ه��ذه امللفات 
أوضح أن "هناك شعبة في رئاسة 
االدع��اء الع��ام تقع عل��ى عاتقها 

مهام تنظيم ملفات استرداد بحق 
املتهم��ني الهاربني خ��ارج العراق"، 
الفت��اً إل��ى أن "اجله��ات التي يتم 
التع��اون معها في ه��ذا اجملال هي 
الداخلي��ة  ووزارة  اخلارجي��ة  وزارة 

وهيئة النزاهة". 
ورداً على سؤال يتعلق بدور االدعاء 
الع��ام ف��ي قضي��ة املته��م عبد 
الف��الح الس��وداني وآخرين بعد أن 

أثير جدل حولهم مؤخراً.
تتمة ص3

االدعاء العام يكشف عن وجود 1616 ملف
استرداد لمتهمين خارج البالد

كريستني الغارد

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أم��س الس��بت ، ف��رض اجلي��ش 
واحلش��د الش��عبي س��يطرتهما 
الكامل��ة عل��ى سلس��لة جب��ال 

حمرين. 
وقال��ت القيادة ف��ي بيان لها على 

لس��ان قائ��د عمليات قادم��ون يا 
حويج��ة الفريق الركن عبد االمير 
يار اهلل حصلت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة من��ه ، ان" 
قطع��ات الفرق��ة التاس��عة من 
الش��عبي متكنت  واحلشد  اجليش 
من فرض سيطرتها الكاملة على 

سلس��لة جبال حمرين من جسر 
زغيتون وحتى جسر الفتحة". 

إن "قطع��ات الش��رطة  وأض��اف 
االحتادي��ة والرد الس��ريع واحلش��د 
الش��عبي أكملت أهدافها ضمن 
املرحل��ة الثاني��ة وتنج��ز مهامها 

بعمليات حترير احلويجة ". 

وأوضح البيان إن "قوات الش��رطة 
االحتادي��ة والرد الس��ريع ول3 ول4 
حش��د ش��عبي متكنت م��ن حترير 
)150 ( قرية ومنطقة كما مت حترير 
ناحية العباس��ي واجلزء الشمالي 

ملركز قضاء احلويجة". 
أن "القطعات اس��تطاعت  وب��ني 

إرهابي��ا   385 قت��ل  كذل��ك 
وإلق��اء  قناص��ني   5 وبضمنه��م 
القب��ض عل��ى 6 إرهابي��ني، فضال 
ع��ن تفجي��ر وتفكي��ك 95 عجلة 
مفخخ��ة وتفكي��ك وتفجير 422 
عبوة ناس��فة وتدمير 20 مضافة 

لإلرهابيني". 

وتاب��ع، "كما مت تفكي��ك 5 أحزمة 
ناسفة وتدمير 5 معامل لتصنيع 
وتفخي��خ  الناس��فة  العب��وات 
الس��يارات املفخخ��ة، إضافة إلى 
تدمير 34 عجلة مختلفة والعثور 
على عدد من األسلحة واالعتدة".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تفرض سيطرتها بالكامل على سلسلة جبال حمرين  
مع استعدادات واسعة القتحام راوه والقائم غربي األنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س بعثة االحتاد األوروبي 
رام��ون  الع��راق،  ل��دى  اجلدي��د 
بليك��و، أمس الس��بت، أن ممثلة 
واألمنية  اخلارجي��ة  السياس��ة 
فيدري��كا  األوروب��ي،  لالحت��اد 
موغريني س��تزور الع��راق قريباً، 
عادا أن "ال أمن واس��تقرار لدول 
أوروب��ا من دون حتقي��ق األمن في 

العراق".
وذكر بيان ملكت��ب وزير اخلارجية 
العراقي ابراهيم اجلعفري تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، 
رئيس  إن "اجلعف��ري اس��تقبل، 
بعث��ة االحت��اد االوروب��ي اجلدي��د 
بليكوا"،  رام��ون  الع��راق،  ل��دى 
مبين��ا ان��ه "جرى خ��الل اللقاء 
استعراض التعاون املشترك بني 

واجلهود  األوروبي،  واالحتاد  العراق 
املبذول��ة في مج��ال احلرب ضد 
األوض��اع  ومجَم��ل  اإلره��اب، 
األمنية، والسياسية في العراق 

واملنطقة".
وأعرب اجلعفري بحس��ب البيان 
عن متنيه "التوفيق لبليكوا في 

مهام عمله ببغداد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلية الصقور االس��تخبارية 
أم��س  الداخلي��ة،  ل��وزارة  التابع��ة 
السبت، عن إحباط مخطط لتنظيم 
الس��تهداف  يرم��ي  كان  "داع��ش" 
محافظتي بغداد والنجف، مش��يرة 
إلى مقتل مقرب من زعيم التنظيم 
أبو بكر البغ��دادي، خطط لهجمات 
عدة ف��ي العاصم��ة بينه��ا تفجير 

الكرادة عام 2016.
وقال اخللية في بيان تلقت "الصباح 

اجلدي��د"، نس��خة منه، إنه��ا نفذت 
العملي��ات  قي��ادة  م��ع  بالتنس��يق 
املشركة "عملية نوعية الستهداف 
ثالثة مواقع مهمة لعصابات داعش 
اإلرهابي��ة غرب��ي االنب��ار بواس��طة 
طائرات القوة اجلوية البطلة"، الفتة 
إلى "اس��تهداف اجتم��اع للقيادات 
قض��اء  ف��ي  لداع��ش  العس��كرية 
القائم ح��ي اجلماهير كانت تخطط 
الستهداف بغداد والنجف األشرف".
وأضاف��ت أن "الضربة أدت إلى تدمير 

 20 ومقت��ل  كام��ل  بنح��و  املوق��ع 
م��ن داع��ش بعضهم م��ن القيادات 
العسكرية ملا يس��مى واليات بغداد 
والف��رات واألنب��ار وج��رح ع��دد آخ��ر 
وتدمي��ر عجلت��ني ف��ي املوق��ع، ومن 
أه��م القتلى املدعو أب��و طارق األمير 
العس��كري ملا يس��مى والي��ة بغداد 
ضابط ق��وات خاصة في زمن النظام 
البائد وكان معتقال سابقا في سجن 

بوكا ومقرب من البغدادي.
تتمة ص3

"الصقور" تحبط مخططًا الستهداف بغداد 
والنجف وتقتل مقربًا من البغدادي 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قدم االحتاد الوطني الكردس��تاني 
اعت��ذاراً للوف��د العراقي عما عّده 
خط��أ بروتوكولي��ا رافق مراس��م 
تش��ييع الرئي��س ج��ال طالباني 
اول امس  مبحافظة الس��ليمانية 

اجلمعة.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
االحت��اد س��عدي احم��د بي��رة في 
تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، ان ما 
حصل يؤسف االحتاد الوطني وانه 
لم يكن متعمدا، النه ال االحتاد وال 
االطراف االخرى ل��م يكونوا بعلم 

مبا حدث.
وكان توش��يح جثمان الرئيس مام 
جال الذي نقل بطائرة خاصة من 
املانيا الى مث��واه االخير مبحافظة 
كردس��تان  بعل��م  الس��ليمانية، 
ب��دال من العل��م العراق��ي قد أثار 
موجة استياء لدى الوفد العراقي 
الرس��مي الذي شارك في مراسم 
التش��ييع، الذي عّد ذل��ك االجراء 
تصغيرا من دور الرئيس مام جال 
ف��ي بن��اء الع��راق اجلدي��د واهانة 

للدولة العراقية.   
واضاف سعدي بيرة ان اخلطأ الذي 
كان عندم��ا لم تأخ��ذ هذه االمور 
بعني االعتبار قب��ل وصول جثمان 
الرئيس الراحل، محماً املسؤولني 
عن تهيئة االجراءات البروتوكولية 
املسؤولية عن هذا اخلطأ، الفتا الى 
انه من غير احلكمة ترك املس��ألة 

كما حصل للبروتوكول.
وتابع بيرة انه ليس لاحتاد الوطني 
الكردس��تاني اية تبريرات سوى ان 
يقدم اعتذارا لاخوة العرب الذين 
حض��روا وش��اركوا ف��ي مراس��م 
تش��ييع الرئي��س طالبان��ي، وانه 
يقدم اعتذارا رسميا لهم مطالبا 
اياهم بأن ال يأخذوا هذا اخلطأ غير 

املقصود على محمل اجلد.
واض��اف ان اخلط��أ ال��ذي حص��ل 
في مس��ألة رف��ع العل��م الميكن 
ان تطغ��ي على الواق��ع وان يجرد 
مام جال م��ن عراقيته او كرديته، 
وان م��ام ج��ال كان رئي��س لكل 

العراقيني م��ن دون متييز، وان الكل 
يعلم م��ا حصل للباد بعد ابتعاد 
الس��احة  الراح��ل ع��ن  الرئي��س 

السياسية.
ودع��ا بيرة احلكوم��ة االحتادية الى 
الكف عما وصفه بنزيف القرارات 
اجملحف��ة وغي��ر الضروري��ة، وتابع 
»احل��وار هو الهدف ال��ذي يجب ان 
يلجأ اليه الطرفان ألنه لم يبَق إال 
التفاهم حللحلة املسائل العالقة 
واالبتع��اد ع��ن التصعي��د ال��ذي 

سيضر بجميع األطراف«. 
بدوره قال رئيس إقليم كردس��تان 
املنتهي��ة واليته مس��عود بارزاني 
خ��ال مش��اركته ف��ي مراس��م 
عزاء األمني الع��ام لاحتاد الوطني 
الكردس��تاني بوض��ع أكلي��ل من 
الواق��ع  ضريح��ه  عل��ى  الزه��ور 
السليمانية،  دباشان في  مبنطقة 
انه يرغب بحل اخلافات مع بغداد 
عبر احلوار، مشيراً إلى أنه »ال أحد 
يدرك حجم الفراغ الذي تركه مام 

جال برحيله أكثر مني«.
وقال بارزاني ف��ي تصريح جملموعة 
من وسائل اإلعام بينها »الصباح 
اجلديد« إن »عل��ى جميع االطراف 
العم��ل عل��ى متتني  السياس��ية 
واحلف��اظ على  الوطنية  الوح��دة 
وحدة الص��ف«، وح��ول العاقات 
مع بغداد ق��ال: »نرغب دائماً بحل 
مش��كاتنا مع بغداد ع��ن طريق 
انه«مستعد  إلى  احلوار«، مش��يراً 

للتحاور مع بغداد في أي وقت«.
وكان النائ��ب ع��ن كتل��ة االحت��اد 
ش��وان  الكردس��تاني  الوطن��ي 
الداودي قد دعا املكتب السياسي 
لاحتاد بفتح حتقيق حول مابسات 
ما حصل خال مراس��م تش��ييع 
جثمان الرئيس مام جال،مش��يرا 
ال��ى ان م��ا حصل قلل من ش��أن 

االحتاد عراقيا وعربيا.
وقال الداودي في تصريح ان هناك 
اس��تياء عاماً عند قاع��دة االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني نتيجة ملا 

حصل، خاص��ة ان العلم العراقي 
كان موج��ودا على الس��يارة التي 
حمل��ت جثم��ان املرح��وم كما مت 
افتتاح مراسيم التشييع بالنشيد 
الوطني العراقي«، مشيرا الى »اننا 
ككتلة االحتاد الوطني في مجلس 
الن��واب بنحو رس��مي نطلب من 
املكت��ب السياس��ي لاحت��اد فتح 

حتقيق حول ماحصل«.
وكان النائ��ب ع��ن ائت��اف دول��ة 
القان��ون حي��در املولى اعل��ن، يوم 
م��ن  وع��دد  انس��حابه  اجلمع��ة، 
تش��ييع  مراس��يم  م��ن  الن��واب 
الس��ابق  العراقي  الرئيس  جثمان 
ج��ال الطالبان��ي احتجاجا على 
ل��ف اجلثمان بالعل��م الكردي بدل 
العلم العراقي اضافة الى الفشل 
في بروتوكول مراس��يم التشييع، 
انس��حبوا  انه��م  ال��ى  مش��يرا 
بع��د اقل م��ن نصف س��اعة من 
وبالطائرة نفس��ها من  وصولهم 
املطار التي اقلتهم من بغداد الى 

السليمانية.
بدوره��ا كش��فت القيادي��ة ف��ي 
آال  الكردس��تاني  الوطني  االحت��اد 
طالباني ان عائلة ومكتب الرئيس 
الراح��ل جال طالبان��ي طلبا لف 
جثمان��ه بالعلم العراق��ي، الفتة 
الى ان تش��ريفات حكومة اقليم 
كردس��تان هي م��ن أقدمت على 

لفه بالعلم الكردي.
م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
االيران��ي محمد جواد ظريف الذي 
ش��ارك في مراسم التش��ييع ان 
ايران صديق دائم للشعب العراقي 
ومن��ه كرد ه��ذا البل��د، مؤكدا أن 
طه��ران »ال تض��ع اخط��اء بعض 
ف��ي  االس��تراتيجية  االش��خاص 

حساب كرد العراق.
وجدد ظريف على هامش مراسم 
التش��ييع، تأكي��ده عل��ى ص��ون 
الوحدة الوطني��ة ووحدة االراضي 
العراقي��ة، مضيفاً ان إيران صديق 
دائ��م للش��عب العراق��ي ومنهم 

الك��رد، و ال نض��ع اخط��اء بعض 
ف��ي  االس��تراتيجية  االش��خاص 
حساب كرد العراق، معربا عن امله 
في ان يعود اجلميع في كردس��تان 
العراق الى مسيرة مام جال، الذي 
كان رمزاً للوحدة وسامة االراضي 

العراقية«.
العراق��ي  الرئي��س  وكان جثم��ان 
الس��ابق جال طالباني ق��د وارى 
الث��رى مس��اء اول ام��س اجلمعة 
خ��ال  الس��ليمانية  مبحافظ��ة 
ل��ه  اقيم��ت  مهيب��ة  مراس��يم 
وس��ط حضور جماهيري حاش��د، 
االح��زاب  زعم��اء  ومش��اركة 
السياسية ومسؤولني في العراق 
اخلارجية  ووزير  واقليم كردس��تان 
دول  وقناص��ل  وممثل��ي  االيران��ي 
العال��م في االقلي��م، بعد ان فارق 
-10-3( احلي��اة الثاث��اء املنص��رم 

2017( في مستشفى بالعاصمة 
االملانية برلني بعد صراع طويل مع 

املرض.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعلنت املفوضية العليا لانتخابات 
واالس��تفتاء في إقليم كردس��تان، 
امس الس��بت، أنها ستبدأ مطلع 
األسبوع املقبل بتسجيل مرشحي 
الكيان��ات السياس��ية لانتخابات 
البرملاني��ة التي يش��هدها اإلقليم 
في األول من تش��رين الثاني املقبل، 
والتي تتزامن مع انتخابات رئاس��ة 

اإلقليم أيضا.
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  وق��ال 
املفوضي��ة ش��يروان زرار بحس��ب 
صحيف��ة »الش��رق األوس��ط«، إن 

املس��تقلة  العلي��ا  »املفوضي��ة 
ف��ي  واالس��تفتاء  لانتخاب��ات 
كردس��تان تواص��ل تنفي��ذ جدول 
بتنظي��م  اخلاص��ة  عملياته��ا 
انتخاب��ات رئاس��ة اإلقلي��م وبرملان 
كردستان التي سيشهدها اإلقليم 
في األول من تش��رين الثاني املقبل، 
واس��تكمال جميع االس��تعدادات 
له��ذه  واللوجس��تية  الفني��ة 
العملية«. وأكد زرار »عدم تشكيل 
أي حتالف��ات ب��ني ه��ذه الكيانات«، 
مشيراً الى أن »املفوضية ستفتح، 
بداية األس��بوع املقبل، الباب أمام 

لتق��دمي  السياس��ية  الكيان��ات 
مرشحيها لانتخابات البرملانية«.

ويتناف��س نحو 27 كياناً سياس��ياً 
في كردستان على نيل 111 مقعداً 
هي مقاعد برملان كردستان، وفازت 
ف��ي  سياس��ية  كيان��ات  تس��عة 
االنتخابات البرملانية السابقة التي 
ش��هدها اإلقليم في أيلول من عام 

.2013
وكان إقليم كردستان أجرى في 25 
أيلول، اجلاري »استفتاء االستقال« 
الذي القى رفًضا واس��ًعا من بغداد 

وأطراف إقليمية ودولية.

متابعة الصباح الجديد:
أكد الس��فير العراق��ي لدى أنقرة 
هش��ام علي األكب��ر العل��وي، أن 
بغداد قد تس��تخدم القوة إذا لزم 
األم��ر إلدارة معبر اخلاب��ور احلدودي 
بني تركيا وإقليم كردستان العراق، 
مشيرا الى ان هناك حتضيرات من 
أجل زيارة رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدرمي، إلى بغداد، خال األيام 

املقبلة.
ونقل��ت صحيف��ة »يني ش��فق« 
التركي��ة، تصريحات العلوي خال 
مؤمتر صحافي في مقر الس��فارة 

العراقي��ة بأنقرة، قائ��اً ،إن »أنقرة 
وبغ��داد تبحثان حاليا س��بل فتح 
معبر حدودي جديد ب��ني البلدين، 
به��دف تطوي��ر التع��اون والتبادل 
التجاري«، مشيرا إلى أنه »سيتم 
اتخ��اذ خط��وات ملموس��ة ف��ي 

املرحلة املقبلة«.
وأكد هش��ام عل��ي األكبر العلوي 
وج��ود »حتضي��رات من أج��ل زيارة 
رئي��س ال��وزراء الترك��ي ب��ن علي 
يل��درمي، إل��ى بغ��داد، خ��ال األيام 

املقبلة«.
وأوض��ح الس��فير أن »احلكومتني 

بحاج��ة  والعراقي��ة  التركي��ة 
لاجتماع وجها لوجه، وهذه الزيارة 
ليست محصورة باالستفتاء، وإمنا 
س��تتناول في نفس الوقت قضايا 

ثنائية وإقليمية مهمة«.
وكان رئي��س ال��وزراء الترك��ي ب��ن 
عل��ي يلدرمي، قد قال إن باده ترغب 
في فت��ح بواب��ة حدودي��ة جديدة 
مع العراق بالتع��اون مع احلكومة 
املركزي��ة في بغداد بع��د أن تغلق 
البوابة احلالية، ردا على اس��تفتاء 
أك��راد  أج��راه  ال��ذي  االس��تقال 

العراق.

مفوضية كردستان تبدأ بتسجيل مرّشحي 
الكيانات السياسية مطلع األسبوع المقبل

السفارة العراقية في أنقرة تكشف عن زيارة 
يلدريم الى بغداد خالل األيام المقبلة

االتحاد الوطني يعتذر رسميًا للوفد العراقي 
لما حصل في مراسم تشييع الرئيس طالباني

عّده خطًأ بروتوكوليًا غير مقصود
د.علي شمخي 

ومهم��ا   ب)االم(  الوط��ن  س��مي  لطامل��ا 
تنازع��ت وتباعدت  وتفرقت االديان واملذاهب 
والقومي��ات ف��ان مرجعيتها عب��ر التاريخ 
ونسبها يرجع الى االوطان بوصفها  االصل 
واالم التي اجنبتها فيقال ان االقوام نزحوا او 
هاج��روا من هذا الوطن وان هذه العش��يرة 
اصله��ا من هذا الوطن لذا فان هذا االنتماء 
يتسق مع الوالدة وان هويتنا جميعا  تنتمي 
الى تلك االرض والس��ماء الت��ي خرجنا الى 
الدني��ا فيه��ا واذا كانت ش��رائع الس��ماء 
وقوان��ني االرض الوضعي��ة تتحدث وتفصل 
احلق��وق واحلري��ات لكل البش��ر عل��ى ارض 
املعمورة مهما اختلفت الوانهم ودياناتهم 
فان االعتزاز باالوطان واالفتخار بها الينتقص 
واليتعارض مع نزعات االس��تقال ويحدثنا 
التاري��خ كثيرا عن امم وش��عوب قس��متها 
احل��روب وفتتها النزاعات املس��لحة لكنها 
توح��دت م��ن جديد ف��ي ح��ض الوطن االم 
الذي خرجت منه وحتى التي رفضت العودة 
اليه لم تنقطع وشائج االنتماء اليه ونحن 
في هذه السطور لس��نا في محل املقارنة 
والتفاضل بني االحتاد او االنفصال لكننا نريد 
ان نلفت االنتباه ملن تبنوا خطاب التقسيم 
في الع��راق وصعدوا من لهج��ة االنفصال 
اتساقا مع االستفتاء الذي اجرته سلطات 
اقليم كردس��تان والتأزمي ال��ذي اعقب هذا 
االس��تفتاء وظهور دعوات خجولة من قبل 
بعض ممثلي االحزاب السياسية لتكرار مثل 
هذا االس��تفتاء في مناطق غ��رب العراق او 
مثلما سماها من تبنى هذه الدعوة باالقليم 
الس��ني من دون ان يتمس��ك مطلقو مثل 
هذه التصريحات بتابيب احلكمة والتعقل 
وفضلوا االنضمام واالجنرار مليادين التأزمي في 
امللف العراقي بهدف تعميق اخلاف وايقاظ 
الفتن��ة ..ويكفي ان نقول ملن يريد التطبيل 
والتصعيد في ملف التقسيم او االنفصال 
..ملاذا تغمض��وا عيونكم وتصم��وا اذانكم 
ع��ن ردود فعل الدول اجملاورة للعراق والرفض 
القاطع ملاج��رى في اقليم كردس��تنان ؟؟؟ 
ومل��اذا التأخ��ذوا بنظر االعتبار ه��ذا الرفض 
العامل��ي ال��ذي يقترب م��ن االجم��اع لهذه 
اخلط��وة ؟؟ ثم نس��أل ايضا كي��ف القليم 
منفص��ل او منقس��م ان يتنف��س احلي��اة 
وس��ط هذا احلصار السياسي واالقتصادي 
واالمني ؟؟ لقد حان الوقت ليجلس حكماء 
كردس��تان وحكم��اء املكون��ات العراقي��ة 
ليبحثوا بعد هذا املزلق اخلطير في مسالك 
اخرى متنح العراق كدول��ة احتادية فيدرالية 
الق��وة واملتعة في محيط متتلك فيه الدول 
اجملاورة من عوامل القوة مايفوق قوانا والبد 
من مراجعة ش��املة لكل املكتسبات التي 
حصل عليها شعبنا الكردي وعدم التفريط 
بها والبد من حس��اب الربح واخلسارة لكل 
مكون عراقي يريد االنساخ عن هذا الوطن 
..وفي النهاية نقول ليس��ت لدينا مشكلة 
مع االستفتاء مشكلتنا مع من يريد فرض 
ارادته على سيادة العراق كدولة ودستور في 
ظرف عصيب ومع من يريد االضرار مبصالح 
م��ن يش��اركوه العي��ش ف��ي ه��ذا الوطن 
فالتقس��يم واالنفصال يعني التفتيت في 
محيط وميدان ال مس��تقبل في��ه وال امان 
اال لع��راق احتادي قوي يتش��ارك فيه اجلميع 

بخيراته.

ال مستقبـل
فـي التفتيت!

سايمون هندرسون*

توّضحت الفجوة بني اخلطابة والواقع 
عندما سافرُت من املنامة إلى أبوظبي 
على منت إحدى طائرات شركة الطيران 
الوطنية في البحرين، »طيران اخلليج«. 
وأظه��رْت اخلريط��ة املتحرك��ة عل��ى 
ظهر املقع��د أمامي أن الرحلة متر عبر 
ش��مال قطر. وال بّد من اإلشارة إلى أن 
البحرين حتظر مرور طائرات »اخلطوط 
اجلوي��ة القطرية« ف��ي مجالها اجلوي 
ولكنها وضعت اس��تثناءاتها اخلاصة 
فيم��ا يتعلق باحلركة اجلوية مباش��رة 
بع��د إعان احلص��ار، وذل��ك للحد من 
أي تأثيرات مضرة به��ا. وباملثل، فعلى 
الرغ��م من جتمي��د العاق��ات، ال يزال 
تكييف الهواء واإلنارة مس��تمّرين في 
دب��ي ألن قط��ر تواص��ل تصدي��ر الغاز 
الطبيع��ي عبر خط��وط األنابيب إلى 
محط��ات توليد الطاق��ة الكهربائية 

اإلماراتية.
وق��د طلبُت م��ن بع��ض أب��رز اخلبراء 
املراقبني لش��ؤون اخلليج في املنطقة 
تفس��ير توقيت وش��ّدة األزم��ة التي 
اندلع��ت في أواخر أيار/ماي��و بعد أيام 
قليلة من إشادة ترامب بوحدة اخلليج 
ف��ي قمة الري��اض. وأجمع��وا على أن 
األزم��ة كانت لتندلع ف��ي أي وقت ألن 
اجلانبني كان��ا يس��تعدان للمواجهة. 
ونقلت صحيفة »واش��نطن بوست« 

ع��ن لس��ان مس��ؤولني أمريكيني لم 
تكش��ف ع��ن أس��مائهم أن اإلمارات 
العربية املتحدة كانت قد علَِمت قبل 
أس��ابيع عن كيفية قرصن��ة »وكالة 
األنب��اء القطري��ة« لبث أخب��ار زائفة 
موالية إليران. وعلى نحو مماثل، تعّرض 
 )Hotmail( حساب البريد اإللكتروني
اخلاص بالسفير اإلماراتي لدى الواليات 
املتحدة يوسف العتيبة الختراق على 
ي��د قراصنة يعمل��ون لصال��ح قطر. 
)وتوخي��اً لإلفص��اح الكامل: تش��مل 
مجموعة حديثة من رس��ائل العتيبة 
اإللكترونية املقرصنة ملفاً مضغوطاً 
يتعل��ق بكاتب ه��ذه الس��طور. فقد 
أفسد امللف الذي يحمل اسم »ساميون 
 )Simon HinderSon( »هيندرسون
حلظة مجدي كم��ا يُقال. ولكن بعيداً 
عن اخلطأ اإلمائي ال يبدو أن املضمون 
مضّر ب��أي منا. فمستش��ار العاقات 
العام��ة التابع له يش��كو مم��ا أكتبه 

وهذا رأي أنا مستعد للعيش معه(.
ويكمن أحد العوامل الرئيسية ملعرفة 
مدى اس��تمرار األزمة في درجة الضرر 
االقتص��ادي الذاتي. ويفي��د احملللون أن 
قطر عرض��ة ألن تصبح ضعيفة: فما 
ي��زال أمام الدوحة الكثي��ر من العمل 
الذي يتعني عليها القيام به استعداداً 
الستضافة »كأس العالم لكرة القدم« 
ع��ام 2022. وقد توقف اس��تيراد مواد 
البن��اء، ولكن امل��واد الغذائية وغيرها 
من املواد األساس��ية ال ت��زال تأتي عبر 

إيران، وكذلك الكويت وُعمان. ويعاني 
اقتصاد البحرين م��ن عجز مقلق في 
امليزانية، ولكن الس��عودية ستخّفف 
من أثر أي خسائر. وستستضيف دبي، 
املدين��ة الثانية في اإلم��ارات، معرض 
»إكس��بو 2020«، ويُعتقد أن حاكمها 
الشيخ محمد بن راشد يشعر بالقلق 
من الضرر الذي س��تلحقه أزمة قطر 

ب� »بران��د دبي« - وه��و الطابع الفريد 
تس��تقبل  إلم��ارة  بعناي��ة  املرّس��خ 
األجانب من مخلف أصقاع األرض في 
مكان يّتس��م باملرح والسام واألمان. 
وأم��ا الس��عودية، التي ش��ّكلت في 
السابق ممراً للنقل البري القطري، فقد 
أغلقت حدودها. وإذا كانت الش��ركات 
الس��عودية تعان��ي من عواق��ب هذه 

اإلج��راءات، فهي تلت��زم الصمت حول 
هذا املوضوع.

وميك��ن الق��ول إن األم��ر يتوّقف على 
من يرضخ أوالً من الاعبني الرئسيني، 
أي محم��د ب��ن س��لمان أو محمد بن 
زايد أو األمير متي��م. ويُعتبر محمد بن 
سلمان، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً 
فقط، ش��ديد الثقة بنفس��ه بش��أن 

ولكن  السياس��ية.  جمي��ع خيارات��ه 
ف��ي النهاية ق��د ال يرغب في عرقة ما 
يعتبره بوض��وح كحقه الطبيعي، أي 
الع��رش الس��عودي. ومحمد ب��ن زايد 
ال��ذي يبلغ م��ن العم��ر 56 عاماً فهو 
إذاً أكب��ر س��ناً وأكثر صرام��ة ولكنه 
قد يتعّرض للضغ��ط من قبل حاكم 
إم��ارة دبي محمد بن راش��د. )ومن بني 
الرجل��ني، يُعتب��ر ول��ي عه��د أبوظبي 
محمد بن زاي��د الاعب األكثر أهمية، 
عل��ى الرغم من تفوق الس��عودية من 
ناحية احلجم والثروة(. أما أمير الدوحة 
متيم الشاب أيضاً فيبلغ من العمر 37 
عام��اً ولكنه قد يرغب ف��ي التخّلص 
من الظ��ل املهيمن لوال��ده. وقد مينح 
تش��جيع األمي��ر الوال��د عل��ى قضاء 
املزيد م��ن الوقت في جزيرته اليونانية 
اخلاصة أو على منت يخته حرية مناورة 
أكبر لتميم م��ن دون مظاهر اإلذعان. 
)ويشير أحد محللي اخلليج إلى عامل 
هام آخر ولكنه ال يبش��ر بالتوصل إلى 
حل سريع ويقوم على والدات الاعبني 
الرئيس��يني الثاث��ة اللوات��ي يُعتبرن 
متش��ددات ف��ي رغبتهن ف��ي حفاظ 
أبنائهن على الش��رف الوطني - وإرث 

أزواجهن(. 
ولك��ن مب��ا أن الدع��م ال��ذي تقّدم��ه 
الواليات املتحدة للرياض يزيد من اللوم 
امللقى على عاتق إدارة ترامب بس��بب 
ظهور اجملاعة وانتشار الكوليرا الواسع 
النط��اق ف��ي اليم��ن، يب��دو أن األزمة 

اخلليجية تُشتت االنتباه عن التهديد 
األكبر الذي متّثله إيران. )على الرغم من 
االدعاءات الس��عودية واإلماراتية، فإن 
قطر أبع��د ما تكون عن كونها حليفاً 
إلي��ران(. وبالفعل يُنظ��ر إلى الفوضى 
القطري��ة ف��ي واش��نطن والعواصم 
تقريباً.  األوروبية كمس��ايرة صبيانية 
ومع ذلك، فإن الدبلوماسية متوقفة. 
انعق��اد  أن احتم��ال  يب��دو حت��ى  وال 
القمة املقبلة لدول »مجلس التعاون 
اخلليج��ي« - حي��ث س��يجتمع ق��ادة 
والبحرين وُعمان  السعودية واالمارات 
والكويت وقطر - قد يُرغم على اتخاذ 
إجراءات. إن الرابح��ني الوحيدين حتى 
اآلن هم مجموعات الضغط التي جتني 
أمواالً طائلة من خال تقدمي املش��ورة، 
ووضع االس��تراتيجيات، وإعداد مواقع 
املعارضة اإللكترونية ومؤمتراتها. ولم 
تبدو عبارة »قطاع الطرق« التي تُطلق 
على ه��ذه اجملموعات أكثر ماءمة من 
اآلن. ويظن محمد بن سلمان ومحمد 
ب��ن زاي��د أن باس��تطاعتهما االنتظار 
وإرغام متيم على تقدمي تنازالت، حتى لو 
كانت مؤمل��ة. وفي غضون ذلك يتحّرق 
الحتم��االت  ش��وقاً  مستش��اروهم 
احلص��ول عل��ى مكاف��آت كبي��رة في 

نهاية العام ورمبا في عام 2018 أيضاً.

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدي��ر برنام��ج اخللي��ج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

رحلة ميدانية إلى الخطوط األمامية للحرب الباردة بين قطر والسعودية

تقـرير

مراسم تشييع الرئيس طالباني

كان جثمان الرئيس 
العراقي السابق 
جالل طالباني قد 
وارى الثرى مساء 
أول أمس الجمعة 
بمحافظة السليمانية 
خالل مراسيم مهيبة 
أقيمت له وسط حضور 
جماهيري حاشد
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بغداد – محاولة اختطاف 
ذك��ر املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
العراقية امس السبت اعتقال شخص 
حاول خطف طفل جنوب غربي بغداد.

وقال املتحدث باس��م ال��وزارة العميد 
س��عد معن إن "قوة من الفوج الثالث 
ب اللواء السابع ش��رطة احتادية ومفارز 
ش��رطة البي��اع ألق��وا القب��ض على 
متهم ح��اول خطف طف��ل ، مضيفا 
أن عملي��ة االعتق��ال ج��رت على وفق 
معلومات دقيق��ة، ومت اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه".

ديالى – قصف جوي 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر العزاوي امس السبت، عن مقتل 
ارهاب��ي خطي��ر بقصف جوي ش��مال 

شرق ديالى.

كركوك – ضربة جوية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك ام��س الس��بت، مبقتل مقرب 
من زعي��م تنظي��م "داع��ش" أبو بكر 
البغ��دادي وعدد م��ن قناصي التنظيم 

بقصف جوي جنوب غربي كركوك. 
وق��ال املص��در إن "املس��ؤول األول عن 
تدري��ب قناصي داعش املدع��و أبو عبد 
اهلل الطاجيكي ومجموعة من قناصي 
التنظي��م قتلوا بقصف جوي في قرية 
ش��مال قضاء احلويجة )55 كم جنوب 

غربي كركوك(".

ال��ذي طل��ب ع��دم  وأض��اف املص��در 
الكش��ف عن اس��مه، أن "الطاجيكي 
يعتبر م��ن قادة الص��ف األول وهو من 
املقربني م��ن البغدادي وكان مس��ؤول 

كتيبة القناصني في والية نينوى".

بابل – عملية تفتيش 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس الس��بت ان مف��ارز مديريات 
وأقسام مديرية شرطة احملافظة نفذت 
عمليات تفتيش في ع��دد من املناطق 
ال��ى معلومات  باحملافظ��ة، اس��تندت 
اس��تخباراتية دقيقة ومذكرات قبض 

اصولية صادرة من احملاكم اخملتصة .
ولف��ت املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
العملي��ة  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 

عل��ى  القب��ض  الق��اء  ع��ن  اس��فرت 
37 متهم��ا بارت��كاب جرائ��م جنائي��ة 
فيما  متنوع��ة،  قانوني��ة  ومخالف��ات 
مت اقتي��اد املعتقلني ال��ى مراكز امنية 
مختصة لالس��تكمال بقية االجراءات 
القانونية بغية عرضهم على القضاء. 

االنبار – اشتباك مسلح 
كش��ف قائد عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي امس الس��بت، 
ع��ن قتل ثالث��ة انتحاريني م��ن تنظيم 
"داعش" حاولوا التس��لل إلى محطة 

قطار جنوب مدينة عنة غربي األنبار.
وقال اللواء الرك��ن احملمدي إن "القوات 
األمنية من اجليش ومبس��اندة العشائر 
متكنوا من إحباط محاولة تسلل ثالثة 

انتحاري��ني م��ن داعش يرت��دون أحزمة 
ناس��فة إلى محطة قط��ار الفحيمي 
جن��وب مدين��ة عن��ة )210 ك��م غرب 
الرمادي(" ، مضيف��ا أن "االنتحاريني مت 
قتلهم وتفجير األحزمة الناسفة التي 
يرتدونه��ا دون وق��وع خس��ائر مادية أو 

بشرية بصفوف اجليش أو العشائر". 

النجف – اعتقال مطلوبني 
اك��د مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف واملنش��آت ام��س 
الس��بت ع��ن قي��ام مكافح��ة اجرام 
النج��ف بالقاء القبض عل��ى عدد من 

املطلوبني .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه أن " مكافحة اجرام النجف 

ألقى القبض عل��ى عدد من املطلوبني 
على وف��ق مواد قانوني��ة مختلفة في 

أماكن متفرقة من احملافظة".

الديوانية – حمالت امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس الس��بت ان تشكيالت 
ومفارز امنية تواصل حمالتها اليومية 
ملتابع��ة تنفي��ذ اوام��ر الق��اء القبض 

الصادرة من القضاء بحق املطلوبني .
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان مفارز ودوريات مراكز غماس 
والسنية والسدير والشافعية ومكتب 
اجرام البلدة واإلصالح متكنت من القاء 
القب��ض عل��ى 9 متهم��ني مطلوب��ني 
للقض��اء مبواد قانوني��ة متعددة ، فيما  

القت مفارز مراكز الشنافية والدغارة 
والنهض��ة واجلزائ��ر م��ن القبض على 
7 مطلوب��ني وحس��ب مذك��رات القاء 
القب��ض كان من بينها جنائية حيث مت 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم .

ذي قار – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س الس��بت ان 
مكت��ب مكافح��ة مخ��درات الرفاعي 
متك��ن م��ن إلق��اء القبض عل��ى  ثالث 
متهم��ني بحي��ازة مواد مخ��درة  حيث 
متكن املكت��ب من إلق��اء القبض على 
متهمني اثنني و ضبط بحوزتهما كمية 
م��ن مادتي الكريس��تال واحلشيش��ة  

 اخملدرتني.   

اعتقال مختطف لطفل في البياع جنوب غربي بغداد * الطيران العراقي يقتل إرهابيًا شمال شرقي ديالى 
مقتل ثالثة انتحاريين تسللوا إلى محطة قطار عنة * حمالت أمنية العتقال مطلوبين في مناطق الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت كتلة األح��رار التابعة للتي��ار الصدري ان 
وج��ود نائب رئيس اجلمهورية ن��وري املالكي على 
رأس التحالف الوطني سيسهم في زيادة الهوة 
بني مكوناته، داعية الى اختيار ش��خصية اخرى 

تتمتع مبقبولية املرجعية الدينية.
وقال النائ��ب عن الكتلة مازن املازني في تصريح 
صحف��ي،ان "اختي��ار التحالف الوطن��ي لنوري 
املالكي رئيس��ا ل��ه بعد ان رش��حه ائتالف دولة 
القانون سيسهم في زيادة الهوة والتشظي بني 

مكوناته". 
واضاف املازني ان "الذي سيخلف زعيم التحالف 
عمار احلكيم، يجب ان يتمتع باملقبولية من قبل 
املرجعي��ة الديني��ة وكذلك القوى السياس��ية 

الشريكة". 
وأوض��ح ان "كتل��ة األح��رار مازال��ت بعيدة عن 
التحالف الوطني وليس��ت م��ن مكوناته، كون 
الشركاء ينادون باإلصالح لكنهم ال يبدون تعاونا 

على هذا الصعيد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
هددت وزارة التربية، أمس السبت، باتخاذ إجراءات 
رادعة حلماية املعلم، فيما اش��ار الى ان ذلك جاء 
للحفاظ على رصان��ة التعليم وأداء اإلمتحانات 

بكل شفافية وأمان.
وقالت مدير العالقات العامة واإلعالم في الوزارة 
بش��رى حس��ن حمودي في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة منه ان "هيئة ال��رأي في وزارة 
التربي��ة ق��ررت حرم��ان الطالب س��واء كان في 
التعلي��م النظامي واملس��ائي واخلارجي من أداء 
اإلمتحان��ات العامة لس��نتني إذا اعتدى بأي نوع 
م��ن أنواع اإلعتداء على مدير املركز االمتحاني أو 
املراقبني سواء داخل املركز االمتحاني أم خارجه"، 
مبين��ة انه "س��يتم إتخاذ اإلج��راءات القانونية 

كافة بحقه".
واضافت ان "هذا القرار هو حلقة من سلس��لة 
اإلج��راءات الت��ي وجه به��ا معالي وزي��ر التربية 
محم��د إقب��ال عم��ر الصيدلي حلماية األس��رة 
التعليمي��ة وللحفاظ على هيب��ة املعلم، وعلى 
رصانة التعليم وأداء اإلمتحانات بكل ش��فافية 

وأمان".
واس��تنكرت وزارة التربي��ة، ف��ي 2 تش��رين االول 
احلالي، االعتداء على احد االساتذة في محافظة 

البصرة، فيما تعهدت مبقاضاة املعتدي قانونيا.

األحرار تحّذر من ترأس 
المالكي للتحالف الوطني

"التربية" تهدد بإجراءات 
رادعة لحماية المعلم

الملف األمني

العبادي يحقق جناحاً في باريس بتسريع 
العمل في تسليح القّوات العراقية

م��ن جانب��ه، ي��رى احملل��ل السياس��ي واثق 
الهاشمي في حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "العالقة بني بغداد وباريس قوية للغاية 
لكن زيارة االس��بوع املاضي اس��همت في 

تعزيزها".
وأضاف الهاشمي أن "افاقاً جديدة فتحت 
مبوج��ب لقاءات العبادي ال��ذي حصل على 
دعم فرنس��ي ببقاء العراق بل��داً واحداً، وال 
يطرأ عليه تقس��يم في اشارة إلى املوقف 

من استفتاء انفصال اقليم كردستان".
وأشار إلى أن "انطباعاً ايجابياً حتصل عليه 
الوفد وكذلك الش��ارع العراقي من اجلانب 
الفرنس��ي، حيث أن ملفات عديدة طرحت 

ابرزها موضوع االمن ومكافحة اإلرهاب".
وأوض��ح الهاش��مي أن "نتائج��اً ايجابي��ة 
حصل عليه��ا الع��راق ايضاً م��ن الزيارات 
متعلق��ة باجلوان��ب الصناعي��ة والزراعية 

والتواصل مع رجال االعمال".
وش��دد على أن "العراق لن ينسى أصدقاءه 
وش��ركاءه الدوليني في مقدمتهم فرنسا 
الش��ركات  عم��ل  تس��هيل  خ��الل  م��ن 
االس��تثمارية مب��ا يع��ود باملصلح��ة على 

اجلانبني".
وزاد احمللل السياس��ي إلى ان "فرنس��ا كان 
لها دور كبير في دعم القوات العراقية على 
مستوى املدربني واملستش��ارين واملدفعية 

الفرنسية واملوقف السياسي ايضاً".
ومض��ى الهاش��مي إلى أن "العب��ادي ابلغ 
الفرنس��يني بأنهم س��يحصلون على دور 
كبير في اعادة اعمار العراق وتدريب القوات 

العسكرية واجناز عقود التسليح".

القّوات املشتركة تفرض سيطرتها 
بالكامل على سلسلة جبال حمرين

مش��يرا إل��ى "تدمي��ر 25 موضع��ا دفاعيا 
وتدمي��ر 10 مخ��ازن لالعت��دة واألس��لحة، 
فضال ع��ن تدمي��ر 15 دارا مفخخا وتدمير 
10 انفاق واخالء 240 نازحا وتدمير 5 مراكز 

لالتصاالت". 

من جانبه أكد مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قي��ادة العملي��ات املش��تركة ، أمس 
الس��بت، أن اليومني املقبلني سيش��هدان 
تطهير م��دن وقرى احلويج��ة بالكامل من 
األلغام والعبوات الناسفة وإعادة النازحني 

ملناطق سكناهم. 
وق��ال املصدر في حديث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "العمليات العسكرية 
انته��ت في مدن وقرى احلويجة جنوب غرب 
كركوك"، مش��يرا إل��ى أن "الل��واء 16 في 
احلشد والقطعات املتجحفلة هناك نفذت 
عملية تطهي��ر املناطق احملررة من العبوات 
الناس��فة واأللغ��ام الت��ي زرعه��ا عناصر 

داعش إلعاقة تقدم القوات األمنية".
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن أسمه 
إن "اليوم��ني املقبلني سيش��هدان تطهير 
املدن والق��رى احملررة بالكام��ل جنوب غرب 

كركوك". 
وب��ني انه "مت تش��كيل جلان مش��تركة من 
احلشد الش��عبي والعش��ائر املوجودة في 
م��دن وق��رى جنوب غ��رب كرك��وك إلعادة 
العائالت النازحة ملناطق سكناها والقضاء 

على اجليوب املوجودة لإلرهابيني". 
وفي س��ياق متصل أكدت اللجنة األمنية 
ف��ي مجلس محافظة االنب��ار ، بأن القوات 
األمني��ة والقوات الس��اندة لها تس��تعد 
لش��ن هج��وم واس��ع النطاق الس��تعادة 
منطقة قضاء راوه غربي االنبار من إرهابي 

داعش .
وق��ال عض��و اللجن��ة راج��ح العيس��اوي 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" القوات 
األمنية تس��تعد للش��روع بحمل��ة أمنية 
واسعة النطاق الستعادة قضاء راوه غربي 
االنب��ار بالتزامن مع قصف عنيف للطيران 
احلرب��ي على معاق��ل التنظي��م اإلجرامي 
وأنب��اء ع��ن مقتل العش��رات م��ن عناصر 
التنظيم اإلجرام��ي بينهم انتحاريون ومن 

جنسيات أجنبية". 
وأضاف إن" مدفعية اجليش قصفت وبنحو 
مكث��ف معاق��ل التنظي��م ف��ي املنطقة 
املستهدفة ، مشيرا إلى إن" القوات األمنية 

ومبساندة طيران اجليش تقوم بخطة أمنية 
لقطع إم��دادات عصابات داعش اإلجرامية 
، الفت��ا إلى إن" الق��وات األمني��ة والقوات 
الس��اندة لها على اس��تعداد ت��ام لتحرير 
املناط��ق الغربي��ة ح��ال وص��ول تعزي��زات 

عسكرية إضافية ملسك املناطق احملررة". 
من جانبه أكد املتحدث باسم حشد عشائر 
األنبار غس��ان العيثاوي، أمس الس��بت، إن 
القوات األمنية والعش��ائر بانتظار س��اعة 

الصفر لتحرير راوه والقائم.
وقال العيثاوي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "املعركة في االنبار قد حس��مت حتديدا 
بعد حترير احلويجة"،مبينا إن "عشائر االنبار 
بانتظ��ار إع��الن انطالق عملية عس��كرية 

لتحرير القائم وراوه".
وأضاف إن "الوضع األمني في هذه املناطق 
شبه منهار"، مشيرا إلى إن "داعش يعتقل 
الشباب حتسبا لعملية عسكرية مرتقبة 

في قضائي راوه والقائم".
ال��ى ذلك أعل��ن قائممقام قض��اء الرطبة 
مبحافظ��ة االنب��ار عم��اد الدليم��ي ، أمس 
الس��بت ، عن هرب أكثر من 50 أسرة كانوا 
محاصري��ن م��ن قب��ل عناص��ر داعش في 

قضائي راوه والقائم غربي االنبار. 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  وقال الدليمي لصحيفة 
إن" أكث��ر من 50 أس��رة  كان��وا محاصرين 
من قب��ل عناص��ر داعش في قضائ��ي راوه 
والقائ��م غربي االنبار متكنوا من الهرب إلى 
أح��د القطعات العس��كرية املتمركزة في 
قض��اء الرطبة غربي احملافظة مس��تغلني 
الفوض��ى العارمة جراء ه��رب أعداد كبيرة 
من ق��ادة وعناصر التنظي��م اإلجرامي في 

تلك املناطق". 

أردوغان يوّجه خطاباً شديد اللهجة 
للبارزاني ويحّذره من فقدان جميع 

اإلمكانيات
وأض��اف أن "احملكمة الدس��تورية أقرت بأن 
االس��تفتاء ال مش��روعية ل��ه وبرغم ذلك 
مضيت به��ذه اخلطوة اخلاطئة ولم حتصل 

على دعم إال من إسرائيل".

وحذر أردوغان، البارزاني من "نهاية ش��مال 
الع��راق بس��بب ه��ذه اخلط��وة اخلاطئة"، 
مؤكدا "ال تستطيع احلصول على ما تريده 
وعلي��ك أن تقوم بعمل واح��د وهو الرجوع 
إلى النقط��ة األولى التي ب��دأت منها وإال 
فإنك س��تكون وحيدا في املنطقة وتفقد 

جميع إمكانياتك".

االدعاء العام يكشف عن وجود 1616 
ملف استرداد ملتهمني خارج البالد

أف��اد ب��أن "االدع��اء الع��ام في ط��ور إعداد 
ملفات اس��ترداد بحق املته��م عبد الفالح 
الس��وداني بعد أن القي القبض عليه في 
لبنان ومتهم آخر كان يش��غل منصبا في 
وزارة الدفاع الق��ي القبض عليه في األردن 

لغرض تسليمهم للعراق ".
وعن أعداد املتهمني املس��ترّدين، لفت نائب 
رئيس االدعاء العام إلى أن "املتهمني الذين 
مت تس��ليمهم للع��راق هم أربع��ة فقط"، 
عازيا ذلك إلى أن "بعض املتهمني يحملون 
أكثر من جنس��ية م��ا يجعل ال��دول التي 
يلجأون اليه��ا والتي يحملون جنس��يتها 
تتمس��ك بهم حت��ت أي حج��ة، فضال عن 
اعتبار بعض الدول جلرائ��م هدر املال العام 
والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون 

دولي".
وع��ن اجلرائم التي ينظم ملفات اس��ترداد 
بح��ق مرتكبها ذكر نائب رئي��س االدعاء أن 
"اغلب اجلرائم التي نظمنا ملفات استرداد 
بح��ق مرتكبيه��ا ه��ي اجلرائ��م اإلرهابية 
املاس��ة بأمن الدول��ة الداخل��ي واخلارجي 
وجرائ��م الفس��اد املال��ي واإلداري"، مؤكدا 
"إمكاني��ة تنظي��م مل��ف اس��ترداد بحق 
أي مته��م ارتكب جرمية ص��در حكم فيها 

باحلبس سنتني فما فوق ".
وأكد ان "جهود االدعاء العام مستمرة مع 
اجلهات اخملتصة من خالل نشرة املعلومات، 
ومبجرد توف��ر معلومات ع��ن تواجد متهم 
ف��ي دول��ة معينة نح��اول إج��راء اتصاالت 
وبذل جهود ملفاحت��ة الدولة عن طريق وزارة 
اخلارجية وإرسال كل ما يخص املتهم بغية 

تسليمه للعراق".
وع��ن آلي��ة تنظيم مل��ف االس��ترداد، من 
جانبه يقول املدعي العام خالد رخيص زاير 
"يت��م تنظيم ملف االس��ترداد بعد أن يتم 
التأكد من توفر الش��روط القانونية كافة 
وي��ودع في وزارة اخلارجية إلرس��اله بالطرق 
الدبلوماس��ية إلى الدول��ة املطلوب منها 
التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات حلني 
ورود موافق��ة الدولة املعنية ومثول املتهم 

أمام القضاء".
اإلضب��ارة  تنظي��م  "يت��م  زاي��ر  وأض��اف 
بفهرس��ت مبحتويات امللف وربط نس��خة 
م��ن األوراق التحقيقي��ة مختوم��ة باخلتم 
الرس��مي حت��ى ترس��ل ال��ى اجله��ة التي 
يطلب منها استرداد املتهم موقع من قبل 
القاض��ي اخملت��ص وإذا كان املتهم في دولة 
أجنبية يترجم امللف إل��ى اللغة األجنبية 

)لغة الدولة الرسمية(".
وأك��د زاي��ر عل��ى "ض��رورة تدوي��ن أق��وال 
املش��تكي والش��هود م��ن قب��ل القاضي 
اخملت��ص بعد حتليفه��م اليم��ني القانونية 
بصيغة )أفاد بعد حتليفه اليمني القانونية( 
فضالً عن بي��ان نص امل��ادة القانونية رقما 
بي��ان  "وج��وب  عل��ى  وكتاب��ة"، مش��ددا 
املعلوم��ات الكافي��ة عن املته��م املطلوب 
استرداده والتي من شأنها تسهيل مهمة 
مالحقت��ه باإلضافة إلى ذك��ر احلد األعلى 

للعقوبة اخملصصة للجرمية في امللف".
ون��وه زاي��ر أيض��ا ب�"وج��وب حتدي��د مكان 
تواج��د املتهم فضالً ع��ن تنظيم ملخص 
باإلضب��ارة يتضمن وق��ت ارت��كاب اجلرمية 
واألدل��ة املتحصل��ة وصف��ة املته��م عند 
ارتكاب اجلرمية وبعد إكمال كافة اإلجراءات 
تختم بختم احملكمة وجتهز وترسل اجلهات 

املعنية".
وعن الس��ند القانون��ي الس��ترداد املتهم 
أن  زاي��ر  خال��د  القاض��ي  ب��ني  اله��ارب 
"التشريعات الداخلية واملتمثلة باملواد 357 
و368 م��ن قانون أصول احملاكم��ات اجلزائية 
اختص��ت باس��ترداد اجملرمني وتس��ليمهم 
فضالً عن املعاه��دات واالتفاقات بني الدول 

وكذل��ك الع��رف الدول��ي ومب��دأ املعاملة 
باملثل ".

االحتاد األوروبي يرهن
استقراره بأمن العراق

مبدياً استعداد وزارة اخلارجية ل�"تقدمي كل 
الدعم إلجناح عمل البعثة الدبلوماس��ية 
ف��ي تعميق التعاون املُش��ترَك ب��ني العراق 
واالحت��اد األوروبي باجمل��االت كاف��ة، مقدماً 
الش��كر، والتقدير ملواقف االحت��اد األوروبي 
جتاه العراق في حرب��ه ضّد عصابات داعش 

اإلرهابية".
وأض��اف اجلعف��ري ان "العراق واج��ه إرهابا 
عاملي��اً اس��تهدف العال��م كل��ه، وانتصر 
عليه، وحرر أراضيه بفضل شجاعة أبنائه، 
ومساندة الدول الصديقة"، ُمشيراً إلى أن 
"العراق ما يزال يتطل�ع الستمرار دعم دول 
أوروبا، والدول كافة للمس��اهمة في إعادة 

إعمار البنى التحتية للمدن العراق�ية".
من جانبه أكد رئي��س بعثة االحتاد األوروبي 
اجلدي��د لدى الع��راق، قائ��الً "ن�ق��در عالياً 
التضحيات الكبيرة التي بذلها العراق�يون 
في حربهم ض��د عصابات داعش اإلرهابية 
دفاعاً عن أنفس��هم، ونيابة ع��ن العالم"، 
موِضحاً ان "االحت��اد األوروبي يعول على دور 
الع��راق، وحض��وره الفاعل ف��ي دعم أمن، 
واس��تقرار املنطق��ة؛ ف��ال أمن، واس��تقرار 
لدول أوروبا من دون حتقيق األمن في العراق، 

واملنطقة".
وتابع ان "االحت��اد األوروبي يعمل على تعزيز 
التع��اون مع العراق، وحتقيق ش��راكات في 
واألم��ن،  اإلنس��انية،  املس��اَعدات  مج��ال 
والتعلي��م، والطاقة"، مضيف��ا ان "االحتاد 
األوروبي سيبقى يدعم العراق حتى حتقيق 

االستقرار، والتنمية في العراق".
وأش��ار الى ان "ممثلة السياس��ة اخلارجية 
واألمنية لالحتاد األوروبي، فيدريكا موغريني 
س��تزور العراق قريباً في إط��ار دعم جهود 
العراق في حربه ضد اإلرهاب، وإعادة إعمار 

البنى التحتية للمدن العراقية".

صندوق النقد الدولي يكشف عن 
انتعاش االقتصاد لعاملي ويدعو 

الغتنامه باإلصالحات
واش��ارت إلى أن توسيع فرص احلصول على 
الرعاي��ة الصحي��ة والتعلي��م فض��ال عن 
اعتم��اد الضرائ��ب التدريجية ه��ي عوامل 
ميك��ن ان تس��اعد ف��ي احل��د م��ن التفاوت 

االجتماعي.
وقال��ت ال غ��ارد إن البح��وث الت��ي اجراها 
صن��دوق النق��د الدولي "أظه��رت أن عدم 
املس��اواة املفرط��ة تعي��ق النم��و وتقوض 
األس��س االقتصادي��ة للبل��دان، وتضع��ف 
الثق��ة داخ��ل اجملتم��ع وتؤج��ج التوت��رات 

السياسية".
من جهة ثانية اعتبرت مديرة صندوق النقد 
الدولي أن التغير املناخي يش��كل "تهديدا 
ل��كل اقتص��اد وكل مواط��ن"، مضيفة أن 
ارتف��اع احلرارة مبتوس��ط درجة في الس��نة 
س��يؤدي في دول مثل بنغالدش الى خفض 
إجمال��ي الن��اجت الداخلي للف��رد بنحو 1,5 

باملئة.
وقالت "على واضعي السياسات استعمال 

كل االدوات املتاحة لهم للتحرك االن".

"الصقور" حتبط مخططاً الستهداف 
بغداد والنجف وتقتل مقرباً من 

البغدادي
مخطط لعدد من العمليات التي نفذت في 

بغداد ومنها عملية الكرادة عام 2016".
وأوضح��ت اخللي��ة أن��ه مت "تدمي��ر معمل 
لتفخي��خ العجالت في ح��ي الفرات قضاء 
القائم، وتفجير ثالث عجالت مفخخة في 
املوقع ومقتل 12 بينه��م خبراء للتفخيخ 

من جنسيات أجنبية".
وأش��ارت اخللي��ة إلى تنفي��ذ "ضربة جوية 
دقيقة استهدفت مضافة انتحاريني تابعة 
ملا يسمى والية بغداد في حي 7 نيسان في 
قض��اء القائ��م، أدت إلى مقت��ل 14 إرهابيا 
وج��رح آخرين من عناص��ر داعش اإلرهابي و 
تدمير عدد من األحزمة الناسفة والذخيرة 

في املوقع".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

في أعقاب اعالن احلكومة العراقية 
في 5 تشرين األول استعادتها ملدينة 
احلويجة واملناطق احمليطة بها، أفادت 
مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة 
لتتب��ع النزوح بأن أكث��ر من 33 الف 
شخص قد نزح منذ إطالق الهجوم 
قبل اس��بوعني ، ومازال أكثر من 15 
الف��ا و200 في حالة ن��زوح  وأََن  17 
الفا و700 منهم عادوا الى ديارهم. 

فبعدما ب��دأت القوات العراقية في 
21 أيلول املاضي عمليات عسكرية 
ض��د معاق��ل داع��ش االخي��رة في 
وس��ط العراق – في قضاء احلويجة 
مبحافظ��ة كركوك والش��رقاط في 
ص��الح الدين -  التي كانت عصابات 
داعش االرهابية قد استولت عليها 

في عام  2014.
ووفقاً ألح��دث البيانات الصادرة عن 
إدارة مصفوفة تتب��ع النزوح مت نقل 
معظم النازحني حديثاً من احلويجة 
والش��رقاط ال��ى اخمليم��ات ومواقع 
الط��وارئ املوج��ودة ف��ي احملافظات 
الثالث في  كرك��وك ونينوى وصالح 

الدين.
وقد أشرف زياد خالص مسؤول إدارة 
املعلوم��ات ف��ي املنظم��ة الدولية 
للهج��رة ف��ي موق��ع ح��اج عل��ي 
املاضيني  للطوارئ خالل األسبوعني 
على تس��جيل أكثر من 6,700 فرد ) 

أكثر من 1,300 عائلة(.  
وقال  مسؤول ادارة املعلومات حتسباً 
لتدفق أع��داد جديدة م��ن النازحني 
داخلياً من احلويجة والشرقاط  الى 
موقعنا قمن��ا باعداد وحتضير مئات 
القطع من اخلي��ام وتأمني االمدادات 
الطبي��ة ، مضيفا أَنَ��ه في ظل هذا 
الس��ياق  حلاالت الطوارئ اإلنسانية  
البد من وجود حتديات  كثيرة  "حيث 
أًَن العدي��د م��ن النازحني والس��يما 
النس��اء واالطفال يعانون من سوء 
التغذية وبحاج��ة الى رعاية خاصة 

منذ اللحظة االولى".
وب��دءا م��ن 4 تش��رين األول يعيش 
عائل��ة(   6,538  ( ش��خصاً   30,156
ف��ي موقع حاج علي للطوارئ. وتزود 
جمي��ع العائ��الت النازحة في موقع 
حاج عل��ي بخيمة وحزم��ة االغاثة 
األساسية اضافة الى احلصول على 

اخلدمات الطبية.
قال��ت أم أن��س التي ب��دأت الرحلة 
م��ع طفليه��ا ف��ي األس��بوع األول 
م��ن العملي��ة؛ هربن��ا م��ع عائالت 
أخرى ليالً وس��رنا ملس��افة أكثر من 
ثماني س��اعات للوصول الى نقطة 
التفتيش ومن ثم إنتقلنا الى موقع 
ح��اج علي للط��وارئ، وه��ي واحدة 

النازح��ات  النس��اء  عش��رات  م��ن 
حديث��اً والتي تأتي للعالج في املركز 
الطب��ي للمنظمة الدولية للهجرة 
ف��ي موقع ح��اج علي بس��بب عدم 
مقدرته��ا احلص��ول عل��ى الطعام 
والرعاية الصحية املناس��بة تقريبا 

لثالث سنوات.
وحنان ه��ي الزائرة االخ��رى للمركز 
بالف��رار م��ن  والت��ي الذت  الطب��ي 
احلويجة مع أطفالها الثمانية، أربع 
بنات وأربع صبيان وتقول عن هربهم 
الس��ريع من احلويجة " لقد ركضنا 
وتركن��ا خلفن��ا كل ش��يء المنل��ك 
ش��يئا س��وى املالبس التي نرتديها. 
لم اس��تحم إلس��بوع إلني ال املك 

مالبس اخرى " ،  تلك الليلة مشينا 
ان��ا واطفالي طوال خمس س��اعات 
م��ع االف االش��خاص االخرين وفي 
زحم��ة هرب العائالت م��ن املنطقة 
انفصل زوجي عن��ا وانتهى به االمر 
في كرك��وك" وتضي��ف حنان وهي 
جالسة بالقرب من ابنها زيد املصاب 
وكي��س االدرار  يرافقه " أُصيب إبني 
زيد البالغ 7 سنوات برصاصة عندما 
كان يركض وظل يس��ير بالرغم من 
اصابته وهو مصاب اآلن ويحتاج الى 

عملية جراحية قريباً."
وج��دان الت��ي نزح��ت مؤخ��را م��ن 
احلويج��ة قال��ت إن ولده��ا البال��غ 
ثالث��ة اع��وام في حالة س��يئة منذ 

أربعة او خمس��ة أشهر وتقول " لم 
يأكل ش��يئا في اليوم��ني االخيرين 
وال يس��تطيع املش��ي الن الرعاي��ة 
الصحية ل��م تكن متوف��رة هناك. 
إبن��ي يحت��اج ال��ى املس��اعدة النه 
تعرض ال��ى اجلفاف الش��ديد" لدى 
وجدان ولدي��ن آخري��ن واضافت انه 
عند هربها سيرا على االقدام كانت 

حتمل طفلها املريض.
ُقت��ل زوج وجدان منذ ثالث س��نوات 
واالن ومن��ذ وصولها الى موقع حاج 
علي منذ أربعة أي��ام وهي بصحبة 
اوالدها وتس��تطرد" امي وأخي بقوا 
في كركوك وبفض��ل اهلل نحن في 
أمان هنا في حاج علي وهنا في املركز 

الطبي يُعالج الطبيب إبني املريض 
بس��ائل ع��ن طريق الوريد وس��يتم 

نقله قريباً الى املستشفى".
وم��ا زال هناك أكثر م��ن 3.2 ماليني 
و200 ال��ف ن��ازح  في جمي��ع أنحاء 
العراق بس��بب األزم��ة احلالية التي 
 .2014 الثان��ي  كان��ون  ف��ي  ب��دأت 
ويعي��ش ما يقرب م��ن نصفهم في 
ترتيب��ات  خاص��ة، في ح��ني يعيش 
24 ف��ي املائة منهم ف��ي مخيمات 
و 12 ف��ي املائة منهم ف��ي ترتيبات 
مأوى غي��ر مالئم��ة )مجمعات غير 
رس��مية ، واملباني الدينية، واملباني 
غير املكتملة(. وظروف الس��كن ل� 

14 في املائة منهم غير معروفة.

تحسبًا لتدفق أعداد 
جديدة من النازحين 
داخليًا من الحويجة 
والشرقاط الى 
موقع المنظمة 
الدولية للهجرة 
في العراق تم 
إعداد وتحضير 
مئات الخيام وتأمين 
اإلمدادات الطبية 
لهم

نازحو احلويجة

أغلبهم من النساء واألطفال وكبار السن

األمم المتحدة تسجل حاالت نزوح جديدة
مع انطالق عمليات تحرير الحويجة
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شددت باتخاذ إجراءات وقائية واستباقية خاصة باإلسهال الوبائي

محليات 4

بغداد - زينب الحسني: 

ناقش مدي��ر عام صح��ة بغداد / 
الرصاف��ة الدكت��ور عب��د الغني 
س��عدون الس��اعدي م��ع النائب 
الدكتور حيدر الش��مري املشرف 
العام عن طبابة احلشد الشعبي 
خاص��ة  طبي��ة  جل��ان  تش��كيل 
باحلشد الشعبي املقدس والقوات 
األمنية، فيما ش��دد  على أهمية 
قيام فرق الصحة العامة مبتابعة 
اإلج��راءات االس��تباقية اخلاص��ة 
باإلس��هال الوبائي ، مبينا أهمية 
سحب امنوذج ماء االسالة صباحا 
ومساًء لغرض الفحص اخملتبري .

وبني املدير العام ان الدائرة ستقوم 
برف��د ه��ذه اللج��ان باألطباء من 
ش��تى االختصاصات الطبية من 
اجل االس��هام في دعم اخوانهم 
من احلشد الشعبي  ، السيما وان 
الدائرة  دعمت احلش��د الشعبي 
املق��دس والق��وات األمني��ة ف��ي  
مع��ارك التحرير ، بأرس��ال الفرق 
الطبي��ة والصحية والهندس��ية 
ال��ى قواطع العمليات ، فضالً عن 
ارسال س��يارات االسعاف والفرق 
الطبي��ة وكان اخره��ا اكبر فريق 
طبي على مستوى الدائرة ، وبنحو 
دوري ومستمر وكذلك تخصيص 
ردهة خاصة باحلش��د الش��عبي 
والقوات األمنية في مستش��فى 

ابن القف. 
ولفت املدير العام الس��اعدي الى 
أهمي��ة دعم احلش��د الش��عبي 
خ��الل  م��ن  االمني��ة  والق��وات 
املادي��ة  االمكاني��ات  كل  توفي��ر 
واللوجس��تية في مجال اخلدمات 

الطبية والصحية. 
م��ن جانب اخر ش��دد املدير العام 
إل��ى أهمية قي��ام ف��رق الصحة 
اإلج��راءات  مبتابع��ة  العام��ة 
باإلس��هال  اخلاصة  االس��تباقية 
الوبائ��ي ، مؤك��دا عل��ى أهمي��ة 

سحب امنوذج ماء االسالة صباحا 
ومس��اًء من مجمعات التصفية 
لغرض الفحص اخملتب��ري للتأكد 
لالس��تهالك  صالحيت��ه  م��ن 
الكلور  البشري ومالحظة نسبة 
احل��ر، فضال ع��ن اجراء الكش��ف 
ملتابع��ة احمل��الت العام��ة ضم��ن 
الرقع��ة اجلغرافي��ة للقطاع��ات 
والتأكيد عل��ى النظافة العامة، 

وعدم تناول املقبالت.
 وأش��ار املدي��ر العام إل��ى أهمية 
إن تأخ��ذ تعزي��ز الصح��ة دوره��ا 
ف��ي توعي��ة املواطنني م��ن خالل 
إتب��اع الطرق اآلمنة ف��ي الوقاية 
وخصوص��اً  اإلم��راض  وجتن��ب 

إلى  إضاف��ة  الوبائ��ي،  اإلس��هال 
توزيع حب��وب تعقي��م املياه على 
املناط��ق ذات اإلصح��اح البيئ��ي 
وتوزي��ع  والطرفي��ة  املتدن��ي 
الصحية  والرس��ائل  الفول��درات 
اخلاص��ة باإلس��هال الوبائي على 
احمل��الت العام��ة واخلاصة وكذلك 

املواطنني. 
واوع��ز املدي��ر العام ال��ى الدكتور 
بش��ار عبد اللطيف مدير قس��م 
الصح��ة العام��ة بإقام��ة حملة 
للعي��ادات املتنقل��ة ف��ي مناطق 
البلديات  م��ن قط��اع  الطرفي��ة 
الثان��ي وتوفي��ر كل االمكاني��ات 

الطبية والصحية واللقاحات.

وناقش الس��اعدي خ��الل اجتماع 
مجلس اإلدارة الذي حضره

 الدكتور ميثم نور الش��رع معاون 
املدي��ر الع��ام للش��ؤون اإلداري��ة 
الزي��ارات امليدانية التي قامت بها 
الف��رق إلى املؤسس��ات الصحية 
لرص��د املعوقات لغ��رض تذليلها 
ومتابعتها وبني املدير العام اهمية 
الزيارات النهارية والليلية من اجل 
متابعة املؤسس��ات الصحية في 
أوق��ات متنوعة، الس��يما املناطق 
الطرفي��ة لغ��رض بق��اء اخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة وعل��ى مدار 

الساعة بنحو فاعل. 
ولفت املدي��ر العام إل��ى إن تكون 

الزيارات لرصد املعوقات واملشكالت 
من اجل حلها وتذليلها، مبيناً ان 
عل��ى إدارة املؤسس��ات الصحية 
تواج��د مدير املؤسس��ة أو املالك 
اإلداري م��ن اج��ل متابع��ة ورصد 
املعوقات وحلها بصورة آنية وعدم 
الس��ماح بتأخي��ر إي عط��ل وان 
تكون زيارة مدير املؤسسة مثمرة 
من خالل املتابعة لتواجد املالكات 
والتمريضية  والصحي��ة  الطبية 
وكذلك اإلدارية، فضالً عن اخلدمات 

الفندقية في املؤسسة.
م��ن جهة أخرى اوع��ز املدير العام 
لدائ��رة صح��ة بغ��داد / الرصافة 
بإكمال املتطلبات اخلاصة مبصرف 

ال��دم ف��ي مدينة الص��در ليكون 
مركزا للتبرع بالدم مثالًيا. 

مجل��س  اجتم��اع  خ��الل  وب��ني 
االدارة عل��ى ض��رورة دع��م املركز 
ب��كل االمكانيات املادي��ة والفنية 
والصحي��ة والفندقي��ة م��ن اجل 
تقدمي أفضل اخلدم��ات في مجال 
عمليات نقل الدم والتبرع وفصل 

املشتقات اخلاصة بالدم. 
وناقش مع املهندس علي حسون 
مدي��ر قس��م الهندس��ي اهمية 
االس��راع ف��ي تصلي��ح االجه��زة 
الطبية وعدم الس��ماح بالتأخير 
تصليح االجهزة ولو ساعة واحدة 

الن بعضها ال يتحمل التأخير. 

صحة الرصافة تشكل لجانا طبية خاصة بجرحى الحشد الشعبي والقوات االمنية

 اعلن مدير عام 
صحة بغداد/ 

الرصافة ان الدائرة 
ستقوم برفد هذه 
اللجان باألطباء من 
شتى االختصاصات 

الطبية من اجل 
االسهام في 

دعم اخوانهم من 
الحشد الشعبي

جانب من اجتماع اللجان الطبية اخلاصة بعالج جرحى القوات االمنية

»الشعبية« تفتح مركزا 
لمحو األمية لمنتسبيها 

غير المتعلمين 

»الصناعة» تجّهز 
»النفط« بالدفعة األولى 
من صهاريج نقل الوقود 

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائرة العيادات الطبية الش��عبية فتح 
مرك��ز حملو االمي��ة ملوظفيها غي��ر املتعلمني 
بالتعاون مع مديرية التربية في بغداد الكرخ 
االولى وتس��تمر ملدة 7 أشهر وبواقع حصتني 

في االسبوع .
وقالت مديرة ش��عبة التدريب واملسؤولة عن 
املركز ف��ي الدائرة الدكتورة بان عبد الس��تار 
خضير ان دائرتنا ق��ررت فتح مركز حملو االمية 
للموظف��ني غي��ر املتعلم��ني بالتنس��يق مع 
مديري��ة التربية في بغداد الكرخ االولى ويبدأ 
الدوام فيه بالتزامن مع بداية العام الدراسي 

اجلديد .
واشارت الدكتورة خضير الى ان دوام املوظفني 
موظف��ا   17 عدده��م  والبال��غ  املش��مولني 
يس��تمر مل��دة 7 أش��هر وبواق��ع 280 حص��ة 
دراس��ية اي يومني في االس��بوع وتكون مدة 
الدراس��ة ف��ي كل حصة 3 س��اعات ، مبينة 
ان التدري��س يكون للمرحلة االساس��ية من 
خالل تعليمه��م االحرف الهجائي��ة واالرقام 
وكيفية كتابته��ا وخصصت مديرية التربية 
معلم��ة للمركز تكون متفرغ��ة ليومني في 
االس��بوع م��ن عمله��ا وحتض��ر ال��ى الدائرة 
العطاء احملاضرات اضافة الى تزويد املشاركني 

بالكتب والقرطاسية .
واك��دت ان قس��م مح��و االمية ف��ي مديرية 
تربية الكرخ االولى س��يقوم بأجراء االمتحان 
النصف��ي واالمتح��ان النهائ��ي حص��را من 
خالل جلنة مرس��لة من قب��ل املديرية للدائرة 
وس��يكون امتحان الدور الثاني بعد اس��بوع 

من االمتحان النهائي .
واوضحت مديرة شعبة التدريب ان دائرتنا تعد 
اول دائرة حكومية تقوم بهذه املبادرة وتفتتح 

مركزا حملو االمية للموظفني غير املتعلمني 

اعالم الصناعة 
جهزت الش��ركة العام��ة لصناعة الس��يارات 
واملعدات احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
الش��ركة العامة لتوزي��ع املنتج��ات النفطية 

بصهاريج لنقل املشتقات النفطية .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس طالل حسني 
س��لمان في تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة أن الش��ركة جهزت ش��ركة 
توزيع املنتج��ات النفطية بالدفع��ة االولى من 
الصهاري��ج  والبال��غ عدده��ا  ) 25( صهريج��ا 
وفق��ا للعقد املبرم بني الطرف��ني والذي يقضي 
بتجهيز شركة توزيع املنتجات النفطية ب�) 70( 

صهريجا ذات سعة ) 13( الف لتر .
واش��ار املدير العام الى ان العمل مستمر الجناز 
كام��ل الكمي��ة املتف��ق عليها مبوج��ب العقد 
وضمن املواصفة الفنية املطلوبة من قبل اجلهه 
املس��تفيدة  حيث متتاز الشاحنات املنتجة في 
مصانع الشركة مبتانتها وش��مولها بالضمان 

ملدة عام وخدمات ما بعد البيع .
وفي الس��ياق ذاته اعلن مدير عام الش��ركة عن 
توقيع عقد مع ديوان محافظة ديالى لتجهيزها 
بألي��ات متنوعة تتضمن ش��احنات قالبة عدد ) 
11( وش��فالت مدولب��ة ع��دد ) 4( وبفترة زمنية 
امدها ) 120( يوما ، الفتا الى انه سبق للشركة 
ان قدم��ت عروض��ا لبيع منتجاته��ا من االليات 
املتوس��طة والثقيلة جملالس احملافظات والدوائر 
اخلدمي��ة باالج��ل متاش��يا م��ع املوازن��ه املالية 
لهذا العام ولغرض اس��تمرار اعم��ال اخلدمات 

واالعمار.
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سامي حسن: 

حلظ��ات م��ن ) ي��وم ف��ي حياته��ا ( 
لم تس��تمر طوي��ال توقف��ت فيها 
املهندس��ة ميكاني��ك س��رى نوري 
البالغ��ة م��ن العم��ر 29 عام��ا عن 
عملها في محط��ة كهرباء جنوب 
بغ��داد الغازي��ة التي تش��رف على 
صيانتها ش��ركة جن��رال الكتريك 
العاملية كي تستجمع أفكارها حول 
تبسيط طموحها ليكون بني ايادي 
شريحة الفتيات الشابات الالتي ما 
زلن في مقاعد الدراس��ة للحصول 
على شهادة الهندس��ة في جميع 
اجملاالت ، مث��ل الكهرباء وامليكانيك 

واجلسور واملباني والطاقة ... الخ .
فيه��ا  حاول��ت  اللحظ��ات  ه��ذه 
املهندس��ة سرى ان تستوعب فيها 
مهامها كفتاة حاصلة على شهادة 
املاجستير في الهندسة من اجلامعة 
املس��تنصرية في العمل ثم االبداع 
حاله��ا كأي مهندس ش��اب لتكون 
على يقني ان مهمتها تتمحور حول 
معرفة كيفي��ة احلصول على مزيد 
م��ن الطاقة الكهربائي��ة من خالل 

فك تعقيدات الديناميكا احلرارية.
وترى املهندس��ة س��رى انه بسبب 
والتقني��ة  العلمي��ة  التط��ورات 
الهائلة، وث��ورة االتصاالت واإلنترنت 

أزم��ات  تفاقم��ت  والفضائي��ات 
الش��باب وخاصة ) الفتي��ات ( أكثر 
فأكثر في البل��دان الفقيرة ، اذ بات 
الش��باب يعاني من أزم��ة مزدوجة 
املتوارث��ة،  األزم��ات  ع��ن  متول��دة 
واملركب��ة القائمة أصال وأخرى ناجتة 
عن التأثيرات املقبل��ة عبر اإلنترنت 
والفضائيات، والت��ي تعكس ثقافة 
ومفاهيم مجتمع��ات أخرى غريبة، 
وتتحدث عن رفاهية خيالية نسبة 
لشباب وشابات البلدان الفقيرة، مما 
يه��دد بأزمات جديدة ج��راء هذا املد 

العوملي.
من خ��الل فريق العم��ل الذي يضم 
واملهندس��ني  اخلب��راء  م��ن  نخب��ة 
والفني��ني الش��باب وم��ن ضمنهم 
املهندس��ة س��رى نوري التي رفعت 
راي��ة التحدي بكل قوة واصرار وعزم 
ال يل��ني لتق��ف ازاء مفت��رق طري��ق 
ام��ا ان تك��ون او ال تكون لكي تثبت 
جدارته��ا ف��ي العم��ل والصيان��ة 
للمحطة ، وهي ترتدي بدلة العمل 
مع )مع��دات الوقاية الهندس��ية ( 
التي حصلت عليها بش��ق االنفس 
لصغر حجمها ، قياس��ا بالش��باب 
، لك��ي حتمي نفس��ها م��ن اخملاطر 
او احل��وادث الطارئة وغي��ر املتوقعة 
في ظل اجواء س��اخنة جدا جاوزت 
درج��ات احل��رارة فيها الغلي��ان في 
ش��هر حزيران املاضي ، لتبرهن انها 

تعم��ل اس��وة بزمالئه��ا الش��باب 
ضمن فريق عمل يتراوح مابني 35 – 
40 رجال ، مؤكدة مع نفس��ها انه ال 
فرق بني مهندسة ومهندس ، الكل 
سواء امام امللمات والواقع الصعب 
جدا ، بل في ظ��ل حتديات كبيرة مير 
به��ا العراق ، من اج��ل دميومة عمل 
املنظوم��ة الكهربائي��ة م��ن خالل 
شركة جنرال الكتريك التي وقعت 
عقودا م��ع وزارة الكهرب��اء لتأهيل 

ونصب عدد من احملطات العمالقة .
م��ن جانب��ه اعل��ن نائ��ب الرئي��س 
جن��رال  ش��ركة  ف��ي  التنفي��ذي 
الكتريك ف��رع العراق وبالد الش��ام 
رش��يد اجلنابي يصب ج��ل تركيزنا 
على بناء وتطوير املهارات العراقية ، 
حيث نعمل على جلب/ادخال احدث 
احللول والتكنولوجيا احلديثه وتنمية 
الق��درات القيادي��ة واالختصاصات 
الفني��ة ملهندس��ينا ومالكاتنا من 

العراقيني للعمل على تطبيق هذه 
احللول. 

كما اك��د اجلنابي انن��ا نعمل بهذا 
املب��دأ متاش��يا م��ع رؤي��ة احلكومة 
العراقي��ة ف��ي توفي��ر ف��رص عمل 

للطاقات الشبابية العراقية« .
بع��د ذل��ك كان للمح��رر ح��وار مع 
املهندس��ة س��رى التي اوضحت ان 
لدى ش��ركة جنرال الكتريك برامج 
خاصة الس��تقطاب اخلريجني اجلدد 

م��ن الش��باب وخاص��ة ) الفتيات ( 
اضاف��ة ال��ى وجود ع��دد اخر ضمن 
البرنام��ج لتطوي��ر مهاراتهم  هذا 
واالداري��ة  الفني��ة  وقابلياته��م 
مفاص��ل  ادارة  ف��ي  واللوجس��تية 
الش��ركة ،  وضمن برامج تطويرية 
يت��م اختي��ار الش��خص املناس��ب 
ليك��ون ف��ي امل��كان املناس��ب من 
خالل خل��ق فرصة عم��ل دائمة له 
لالس��تفادة من ه��ذه اخلب��رات عن 
طري��ق تنفي��ذ برام��ج قيادي��ة ذات 
مس��توى اعلى على امل��دى البعيد 
، مضيفة ان الش��ركة تس��عى الى 
اس��تقطاب الطاق��ات احمللي��ة في 
العراق وانه على مدار السنة هناك 
حس��ب  تطويري��ة  تدريبي��ة  دورات 
حاجة طال��ب التعيني بزجه بدورات 
تقوي��ة ليتب��وأ مه��ام قيادي��ة من 
اج��ل االس��هام في تق��دمي خدماته 

للشركة . 
وقالت املهندس��ة سرى في لقطة 
ح��وار طريف انه مت تق��دمي اول وجبة 
طعام لها ف��ي غرفة خاصة كونها 

) فتاة(
اال انها اصرت على تناول هذه الوجبة 
م��ع زمالئها وس��رعان م��ا ذهبت الى 
القاع��ة اخملصص��ة لذل��ك وتناول��ت 
وجبته��ا بكل ثق��ة وال مجال للتمايز 
االجتماع��ي ب��ني فري��ق العم��ل من 
املهندسني واملهندس��ات ، لذلك جند 

انها اعطت ص��ورة واضحة للجميع 
بالعنفوان الذي اسس��ت عليه سيرة 
حياته��ا ومس��تقبلها املش��رق بكل 

فخر واعتزاز.
واعربت املهندس��ة سرى في حديثها 
وهي م��ن اخلريجات االوائل عن الفخر 
في اسهامها مع املهندسني الشباب 
ف��ي ح��ل مش��كلة ازم��ة الطاق��ة 
الكهربائي��ة التي عان��ى منها العراق 
وما زال يعاني منها لس��نوات طويلة 
، الفت��ة الى الس��عي الدائم والدؤوب 
للعمل على صيانة وتأهيل الوحدات 
واضاف��ة محط��ات جديدة م��ن اجل 
ايص��ال التيار الكهربائ��ي الى جميع 
العراقي��ني ، مؤك��دا ان��ه بعمله هذا 
يك��ون قد خف��ف العبء ع��ن كاهل 
املواطن��ني من اجل توفير الراحة لهم 
وخاصة بعد رفع معاناتهم في فصل 

الصيف القائظ .
يذك��ر ان ش��ركة “جن��رال إلكتريك” 
هدفه��ا  ع��ن  اعلن��ت  ق��د  كان��ت 
اإلس��تراتيجي الرامي إلى رفع نسبة 
مش��اركة امل��رأة إل��ى النص��ف ف��ي 
جميع برامجه��ا التطويرية املوجهة 
للموظفني اجلدد في املنطقة، وحتديداً 
ف��ي مج��االت الهندس��ة والتصنيع 
املنتجات،  وإدارة  املعلوم��ات  وتقني��ة 
مبا يش��كل رافداً جلهودها في التحول 
إلى شركة صناعية رقمية تعمل من 

أجل املستقبل. 

تقرير

أكدت على رفع راية التحدي للعمل في أصعب الظروف وأكثرها قساوة  
»المهندسة سرى« تتحدث عن » يوم في حياتها »  في جنرال إليكتريك :

محطة كهرباء جنوب بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
يتق��دم املصرف العراقي للتجارة 
بأحر التهاني والتبريكات مبناسبة 
فوز محمد هاشم شاكر بال� 10 
ماليني دينار عراقي في الس��حبة 
الس��ابعة ملنت��ج ش��هادة ايداع 
تس��تاهل ، علم��اً ان الفائ��ز من 
عاصمتن��ا احلبيبة بغ��داد – فرع 

احلارثية .
الس��ابعة  الس��حبة  وج��رت 
لش��هادة ايداع تس��تاهل بتاريخ 
االدارة  مق��ر  ف��ي   2017/10/4
بحض��ور   ، للمص��رف  العام��ة 
الس��يدة رفي��ف مؤي��د وعم��اد 
عبداحلس��ن ممثلي��ني م��ن البنك 
املرك��زي العراق��ي ، مثل املصرف 
العراق��ي للتج��ارة كل من مدير 
عام املصرف فيص��ل الهيمص ، 
وفؤاد الوكيل – وكيل املدير العام 
وبع��ض م��ن مس��تثمرين منتج 

شهادة ايداع تستاهل.
اح��د  بأي��دي  الس��حبة  ومت��ت 

املس��تثمرين مبنتج تستاهل من 
عم��الء املص��رف لزي��ادة تفاع��ل 
املصرف م��ع عمالئه وش��فافية 
عمليات��ه حي��ث دع��ى املص��رف 
باملنت��ج  املس��تثمرين  كعادت��ه 

حلضور السحبة الشهرية.
منت��ج  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر  م��ن 
املنتج��ات  اح��د  تس��تاهل ه��و 
اجلدي��دة م��ن املص��رف العراقي 

للتجارة حاصل على موافقة من 
البنك املركزي العراقي ميكن ألي 
مواطن ان يشترك بها عن طريق 
ايداع 500 الف دينار عراقي بأحد 
ف��روع املص��رف للحص��ول على 
فرصة ربح جوائز قيمة من خالل 
سحبات ش��هرية ، واحدة نصف 
سنوية ، واحدة سنوية وبشروط 

مت ذكرها سابقاً.

 اعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محم��ود عبد الرضا طالل س��يطرة 
مدخ��ل الصويرة من جه��ة جبلة ) 
س��يطرة املالح ( وحث مع الضباط 
واحل��ذر  اليقظ��ة  عل��ى  واملرات��ب 

الشديدين .
كما دعا محافظ واسط حالل زيارته 
ليال ملوقع هذه السيطرة الى االلتزام 
بالواجبات بص��ورة جيدة، كما وجه 
بتأهيل أرضية الس��يطرة من خالل 

فرشها باحلصى اخلابط واحلدل .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة د. 
املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي اجن��از 
مشروع جس��ر املأمون العائم في 
محافظ��ة االنب��ار بكلف��ة ملي��ار 

دينار. 

وذكرت الوزير ان املشروع مت تنفيذه 
بأش��راف دائ��رة الط��رق واجلس��ور 
احدى تشكيالت الوزارة ، مبينًة ان 
اجلس��ر يقع على نه��ر الفرات وهو 
يربط منطقتي جويبة واحلامضية 
شرق الرمادي في محافظة االنبار. 
وتابعت ان هذا اجلس��ر سيس��هم 

واملنتج��ات  البضائ��ع  نق��ل  ف��ي 
املواطنني  الزراعية ويسهل حركة 
من مناطق الش��امية واحلامضية 
ال��ى مرك��ز الرم��ادي , مضيفًة ان 
ال��وزارة تعم��ل بش��كل مس��تمر 
من اجل االس��هام في اعادة اعمار 

املناطق احملررة.

المصرف العراقي للتجارة يعلن اسم الفائز 
السابع لسحبة شهادة إيداع تستاهل 

محافظ واسط يتفّقد لياًل سيطرة مدخل الصويرة 

إنجاز مشروع جسر المأمون العائم في محافظة األنبار
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بيونغ يانغ ـ وكاالت :

أك��د عضو جلن��ة الش��ؤون الدولية في 
مجلس النواب الروسي أنتون موروزوف، 
أن »كوريا الشمالية تستعد إلجراء جتربة 
جديدة لص��اروخ بعيد املدى، يُعتقد أنه 
قادر على الوصول إلى الس��احل الغربي 
للواليات املتحدة«. وأفادت وسائل إعالم 
روس��ية ان موروزوف ومش��رعني آخرين 
يقوم��ون بزي��ارة إلى »بيون��غ يانغ« منذ 

الثاني من تشرين األول وحتى اليوم.
الكوري��ني  »أن  ال��ى  م��وروزوف  ولف��ت 
الش��ماليني يجه��زون لتج��ارب جديدة 
لص��اروخ بعي��د املدى، بل إنه��م قدموا 
لن��ا حس��ابات رياضية يعتق��دون أنها 
تثب��ت أن صاروخه��م ق��ادر على ضرب 
الس��احل الغرب��ي للوالي��ات املتحدة«، 
مش��يراً الى أنه »بحسب فهمنا، إنهم 
يعتزمون إط��الق صاروخ آخر بعيد املدى 
فى املس��تقبل القريب. وبوجه عام، فإن 

مزاجهم عدائي إلى حد ما«.
 وكش��ف م��وروزوف أيض��ا أن الكوريني 
لديه��م  إن  ل��ه  قال��وا  الش��ماليني 
تكنولوجي��ا تس��مح لهم بإع��ادة رأس 

حربي إلى األرض سليًما.
وم��ن املق��رر ان تقام الذكرى الس��نوية 
لتأس��يس احل��زب الش��يوعي الك��وري 
الش��مالي، يوم الثالث��اء املقبل. كما ان 
يوم غ��د االثنني هو أيضا ي��وم »احتفال 
كولومبوس« في الواليات املتحدة، وهذا 
يعني احتمال إط��الق صاروخ في هذين 
اليوم��ني. وع��ادة ما يختب��ر كيم جونغ 
أون الصواري��خ خالل العطل الرس��مية 
األميركي��ة لضم��ان أقص��ى ق��در من 
التغطي��ة اإلعالمي��ة. وكان آخر اختبار 
رئيس��ي أج��ري في عطلة رس��مية هو 
إطالق صاروخ في الرابع من متوز املاضي، 
وقال كيم إن��ه »هدية للواليات املتحدة 

األميركية«.
وتأتي هذه االنب��اء بعد ان بحث الرئيس 
األميركي دونال��د ترامب الوضع الكوري 
الش��مالي مع القادة العس��كريني يوم 
اخلمي��س املاض��ي. ووصف الوق��ت بانه 
»الهدوء الذي يس��بق العاصفة«. وتأتي 
ه��ذه االنب��اء بعد ان هدد كي��م ترويض 
ترام��ب بالن��ار بع��د ان ه��دد الرئي��س 
االميركي ب��� »تدمير كوريا الش��مالية 
االمم  ام��ام  وذل��ك ف��ي كلم��ة  متام��ا« 

املتحدة.

وق��ال كيم ف��ي خطاب ش��خصي لم 
يس��بق ل��ه مثي��ل للرئيس ترام��ب: إن 
الواليات املتحدة »ستدفع الثمن غاليا«، 
مضيفا أن كوريا الش��مالية »س��تنظر 
بجدية في ممارس��ة أعلى مس��توى من 
التدابير املضادة املتشددة في التاريخ«. 
وأضاف: »أن��ا اآلن أفكر بجد في اإلجابة 
الت��ي كان ميك��ن أن يتوقعه��ا عندم��ا 
س��مح لهذه الكلم��ات ان جت��ري على 
لسانه«. وكانت كوريا الشمالية نشرت 
ف��ي وقت س��ابق ص��ورا ملا ادع��ت انها 
»خطة اطف��اء« للهجوم على القاعدة 
العس��كرية االميركية في غوام. وقيل 
ان كي��م اس��تعرض اخلط��ط لكنه قرر 

عدم الهجوم.
ويعتقد عدد قليل من املراقبني الدوليني 
أن كوريا الش��مالية ستهاجم بالفعل 
الوالي��ات املتح��دة أو دول��ة متحالف��ة 
معه��ا ألن��ه لي��س هن��اك احتم��ال أن 
تتمكن من كس��ب حرب مع أميركا، اال 
ان ري يونغ وزير خارجية كوريا الشمالية 
اثار احتماال اخر وه��و ان الدولة الناقلة 
ميك��ن ان تهبط ب��رأس حربي في احمليط 

الهادئ. 
ومن ش��أن مثل ه��ذه املظاهرة أن تثبت 

أن لديها س��الحا نوويا قاب��ال للتطبيق، 
دون أن تدفع بالضرورة إلى القيام بعمل 
عس��كري أميرك��ي. ويعتق��د كي��م أن 
تأمني هذا الس��الح، وإثبات��ه للمجتمع 
الدول��ي أنه يعمل، ه��و املفتاح لضمان 

بقاء نظامه.
ويتف��ق معظم اخلب��راء عل��ى أن كوريا 
الش��مالية لديها بالفعل صاروخ بعيد 
املدى. كم��ا ادعى كي��م ان لديه قنبلة 
هيدروجيني��ة قوي��ة صغي��رة مب��ا فيه 
الكفاي��ة لتت��الءم م��ع الصواريخ، بعد 
ان اج��رت الدولة جتربة نووية سادس��ة 
ناجحة في وقت س��ابق من هذا العام. 
والعقب��ة األخيرة هي ف��ي تكنولوجيا 
إعادة الدخول التي من ش��أنها أن جتلب 
الرؤوس احلربية إلى األرض س��ليمة. وال 
يعتق��د أن الش��مال ميتل��ك حاليا هذه 
التكنولوجي��ا، حي��ث ظه��رت مركبات 
العودة م��ن اختب��ارات هواس��ونغ 14- 
الس��ابقة الت��ي تق��ع في احملي��ط بعد 
تدميرها، وتصاعد التوتر في األس��ابيع 
املاضية بني كوريا الش��مالية والواليات 
املتحدة، وتبادل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب والزعيم الكوري الش��مالي كيم 

جونغ أون التهديدات والشتائم.
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الخرطوم ـ وكاالت:
رحبت جامعة الدول العربية بقرار الواليات املتحدة 
بش��أن رفع العقوب��ات االقتصادية عن الس��ودان، 

والتي فرضت عليها في عامي 1997 و2006.
وج��اء في بي��ان للجامع��ة: »رحب الوزي��ر املفوض 
محمود عفيفي، املتحدث الرس��مي باسم األمني 
الع��ام جلامعة الدول العربية، بالبيان الصادر أمس 
االول  عن وزارة اخلارجي��ة األميركية، واخلاص بقرار 
إلغاء العقوبات االقتصادي��ة األميركية املفروضة 
عل��ى الس��ودان ف��ي عام��ي 1997 و2006، وذل��ك 
في إطار اعت��راف احلكومة األميركي��ة باإلجراءات 
اإليجابي��ة واملس��تمرة الت��ي اتخذته��ا حكوم��ة 
جمهورية الس��ودان للحفاظ عل��ى وقف األعمال 
العدائي��ة في جمي��ع مناط��ق النزاع بالس��ودان، 
وحتسني وصول املساعدات اإلنسانية، والتعاون مع 
الوالي��ات املتحدة في معاجل��ة النزاعات اإلقليمية 

ومواجهة اإلرهاب، وتعزيز االستقرار اإلقليمي.«
وق��ال عفيفي إن الق��رار »يلبي املطال��ب املتكررة 
جلامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات 
ضد الس��ودان، س��واء من خالل قراراته��ا الدورية 
ف��ي هذا الصدد، أو من خالل حتركها املش��ترك مع 
منظمة التعاون اإلسالمي واالحتاد اإلفريقي، وذلك 
بهدف متكني السودان من استكمال مسيرة تعزيز 

السالم والتنمية«.

واشنطن ـ رويترز:
قال��ت وزارة الدف��اع األميركي��ة )البنتاجون( امس 
االول اجلمعة إن وزارة اخلارجية وافقت على صفقة 
محتمل��ة قيمته��ا 15 ملي��ار دوالر لبي��ع نظام ثاد 

الدفاعي املضاد للصواريخ للسعودية.
وتفت��ح املوافقة الطريق أمام الس��عودية لش��راء 
44 منص��ة إطالق و360 صاروخ��ا ومحطات حتكم 

وأجهزة رادار.
وقال��ت وكال��ة التع��اون األمن��ي الدفاع��ي ف��ي 
البنتاج��ون ف��ي بي��ان »الصفقة س��تدعم األمن 
القوم��ي األميركي ومصالح السياس��ة اخلارجية 
وس��تدعم أمن الس��عودية ومنطق��ة اخلليج في 
وجه التهدي��دات اإليرانية وغيرها م��ن التهديدات 

اإلقليمية«.
وتخضع مبيعات األس��لحة األميركية للسعودية 
لتدقيق متزايد بسبب احلرب التي يخوضها حتالف 

تقوده السعودية في اليمن.
وش��ركة لوكهيد مارتن هي املتعاقد الرئيسي في 
نظام ثاد وتلعب ش��ركة ريثيون دورا مهما في نشر 

املنظومة.

ميانمار ــ رويترز :
أبدى متمردو الروهينغا اس��تعدادهم ألي خطوات 
للس��الم من جان��ب ميامنار، في وقت يوش��ك فيه 
وق��ف إط��الق الن��ار، ال��ذي أعلنوه لش��هر إلتاحة 
الفرصة لتوزيع إمدادات اإلغاثة بوالية راخني، على 

االنتهاء.
ولم تشر جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان 
)أرسا( إلى اإلجراء الذي ستتخذه بعد انتهاء وقف 
إطالق النار في االثنني املاضي، لكنها أكدت عزمها 
عل��ى وق��ف الطغي��ان واالضطهاد، ال��ذي يعانيه 

الروهينغا.
وقال��ت اجلماعة ف��ي بيان لها امس الس��بت: »إذا 
اجتهت حكومة بورما صوب السالم في أي مرحلة 
من املراحل، فإن أرس��ا س��ترحب بذلك وس��نتخذ 

خطوة مماثلة«.
وكان متح��دث باس��م حكوم��ة ميامن��ار، قد قال 
عندم��ا أعلنت جماعة جيش إنق��اذ الروهينغا في 
أراكان وقف��ا إلط��الق النار، ملدة ش��هر، اعتبارا من 
العاش��ر من أيلول: »ليس من سياستنا التفاوض 

مع إرهابيني«.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن املتمردي��ن ش��نوا هجمات 
منسقة على نحو 30 مركزا أمنيا، وعلى معسكر 
للجيش في 25 آب، مبس��اعدة مئات من الس��كان 
الروهينغا الساخطني، مما أسفر عن مقتل نحو 12 

شخصا.

الجامعة العربية ترحب 
بقرار واشنطن لرفع 
العقوبات عن السودان

أميركا توافق على بيع نظام 
ثاد الصاروخي للسعودية 

متمردو الروهينغا 
مستعدون للسالم

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن الرئي��س التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن مقاتل��ني من املعارضة 
الس��ورية املس��لحة املدعومة من 
أنق��رة ب��دأت عملي��ة عس��كرية 
مبحافظة إدلب، فيما نددت اللجنة 
الدولي��ة للصليب األحمر اخلميس 
املاض��ي  مبقت��ل مئ��ات الضحاي��ا 
وتدمي��ر املستش��فيات وامل��دارس 
خ��الل االس��بوعني االخيري��ن ف��ي 
مناطق ع��دة في س��وريا، معتبرة 
ان مستويات العنف هي »األسوأ« 
من��ذ مع��ارك مدينة حل��ب العام 

املاضي.
وقال أردوغ��ان إن العملية تدعمها 
مقاتالت روسية وقوات تركية على 

اجلانب اآلخر من احلدود السورية.
ومازالت إدلب خاضعة بدرجة كبيرة 
لسيطرة جماعات مسلحة، كثير 
منهم جهاديون. وتعد جبهة فتح 
لتنظيم  الس��ابق  اجلناح  الش��ام، 
القاعدة في س��وريا، م��ن أبرز هذه 

اجلماعات.
املاضي��ني،  األس��بوعني  وخ��الل 
لهجم��ات  املنطق��ة  تعرض��ت 
مس��تمرة من الق��وات الروس��ية 
والقوات احلكومية السورية. ووردت 

تقارير عن ضحايا من املدنيني.
ع��ن  إغاث��ة  جماع��ات  وأعرب��ت 
قلقه��ا إزاء عدم ق��درة العديد من 
املستش��فيات ف��ي املنطقة على 

العمل.
هذا ونددت اللجنة الدولية للصليب 
مئ��ات  مبقت��ل  اخلمي��س  األحم��ر 
الضحاي��ا وتدمي��ر املستش��فيات 
واملدارس خالل االسبوعني االخيرين 
في مناطق عدة في سوريا، معتبرة 
ان مستويات العنف هي »األسوأ« 
من��ذ مع��ارك مدينة حل��ب العام 

املاضي.

وح��ذر مكت��ب تنس��يق الش��ؤون 
االنس��انية التابع لالمم املتحدة في 
املاضي  اخلمي��س  بي��ان منفص��ل 
من ان اس��تهداف املدنيني واملرافق 
انتهاكا خطي��را حلقوق  »يش��كل 
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

وقد يصل إلى حد جرائم احلرب«.
واعربت اللجن��ة الدولية للصليب 
االحم��ر ف��ي بي��ان عن خش��يتها 
»ازاء التقاري��ر الت��ي تفي��د بوقوع 
مئات الضحايا من املدنيني وتدمير 
ج��راء  وامل��دارس  املستش��فيات 
موج��ات القت��ال« الت��ي وصفتها 

ب�«األعنف« خالل العام احلالي.
واضاف��ت »ف��ي اجململ، تع��د هذه 
أس��وأ مس��تويات للعن��ف من��ذ 
معركة حلب 2016« في اشارة الى 
اس��تمرت  التي  العنيفة  املع��ارك 
أش��هراً ف��ي املدين��ة وانتهت في 
كانون األول بسيطرة قوات النظام 
على االحياء الش��رقية التي كانت 
املعارض��ة منذ  الفصائ��ل  بأي��دي 

صيف العام 2012.
وقالت رئيس��ة اللجنة في س��وريا 
ماريان غاسر »على مدار األسبوعني 
املنصرمني، ش��هدنا تصاعداً مثيراً 

العس��كرية  العمليات  في  للقلق 
التي صاحبها سقوط أعداد كبيرة 
من الضحايا في صفوف املدنيني«.

وارتفعت حصيلة القتلى بش��كل 
الفت في االس��بوعني االخيرين في 
مناط��ق عدة ف��ي س��وريا وحتديداً 
في الرقة )شمال( ودير الزور )شرق( 
جراء غ��ارات جوية روس��ية واخرى 

للتحالف الدولي بقيادة اميركية.
ووثق املرصد مطلع الش��هر احلالي 
مقتل 3000 ش��خص بينهم نحو 
ال��ف مدني خالل ش��هر ايلول في 
اعلى حصيلة قتلى ش��هرية منذ 

مطلع العام.
ويدع��م التحال��ف الدولي هجوماً 
تشنه قوات س��وريا الدميوقراطية 
عل��ى مدين��ة الرق��ة الت��ي بات��ت 
تسيطر على اكثر من تسعني في 

املئة من احيائها.
وتدعم روس��يا من جهتها هجوماً 
تشنه قوات النظام في مدينة دير 
ال��زور لطرد اجلهادي��ني من احيائها 
ريفه��ا  ف��ي  ومناط��ق  الش��رقية 

الغربي.
وغالبا ما ينف��ي التحالف وكذلك 
روسيا قتل مدنيني في سوريا جراء 

الغارات اجلوية التي ينفذانها.
وبحسب الصليب االحمر، تعرضت 
ألض��رار  مستش��فيات  »عش��رة 
أثن��اء األيام العش��رة األخي��رة، ما 
تس��بب في حرم��ان مئ��ات اآلالف 
م��ن األش��خاص من حتى أبس��ط 

خدمات الرعاية الصحية«.
وقال منس��ق الش��ؤون اإلنسانية 
بانوس  الس��ورية  لألزمة  اإلقليمي 
مومتزي��س »أش��عر بالصدمة إزاء 
التقارير ال��واردة عن ارتف��اع أعداد 
الضحايا املدنيني بسبب الهجمات 

اجلوية املكثفة في سوريا«.

اردوغان يؤكد المعارضة تبدأ عملية عسكرية في إدلب 

الصليب األحمر الدولي يندد بـ«أسوأ مستويات«
العنف في سوريا منذ معارك حلب

ترامب وماكرون يناقشان عمليات 
مكافحة اإلرهاب في الساحل اإلفريقيا

واشنطن ـ رويترز:
قال البي��ت األبيض ف��ي بيان إن 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
حت��دث م��ع الرئي��س الفرنس��ي 
االول  ام��س  ماك��رون  إميانوي��ل 
العملي��ات  وناقش��ا  اجلمع��ة 
املش��تركة ملكافحة اإلرهاب في 

منطقة الساحل األفريقي.
وقال اجليش األميركي امس االول 
اجلمعة إن جندي��ا أميركيا رابعا 
قتل في هج��وم وقع يوم األربعاء 
املاض��ي بالنيج��ر مما يرف��ع عدد 
القتلى في الواقعة التي سلطت 
الض��وء عل��ى مهم��ة مكافحة 

اإلرهاب األميركية هناك.
احلكومة اإلسبانية تعتذر جلرحى 

استفتاء كتالونيا
كتالونيا �� بي بي سي :

اعت��ذر ممثل احلكومة اإلس��بانية 
جلرح��ى  كتالوني��ا  إقلي��م  ف��ي 
اس��تفتاء األح��د املاض��ي الذين 
أصيبوا خالل محاولة الش��رطة 
الناخب��ني  من��ع  اإلس��بانية 
الكتالوني��ني من املش��اركة في 

استفتاء االستقالل عن إسبانيا.
لكن ممث��ل احلكومة اإلس��بانية، 
حكوم��ة  ��ل  حمَّ ميل��و،  إريك��و 
تنظي��م  مس��ؤولية  كتالوني��ا 

االستفتاء غير القانوني.
أص��درت  ذل��ك،  غض��ون  وف��ي 
حكومة مدريد مرس��وما يجعل 
إل��ى  بالنس��بة  الس��هل  م��ن 
الش��ركات الت��ي له��ا مق��ر في 

اإلقليم االنتقال من كتالونيا.
لكن وزي��را في احلكوم��ة احمللية 
لكتالوني��ا قال لبي بي س��ي إن 
احلكوم��ة س��تمضي قدم��ا في 
مناقش��ة نتائج االس��تقالل عن 

إسبانيا في البرملان احمللي.
وق��ال وزير الش��ؤون اخلارجية في 
كتالوني��ا، راؤول روميفا »البرملان 
س��يناقش، البرمل��ان س��ينعقد. 
كل محاولة تق��وم بها احلكومة 
اإلس��بانية لعرقلة هذه األشياء، 
ثب��ت أنه��ا لي��س فق��ط عدمية 
اجلدوى وإمنا لها نتائج عكسية«.

لك��ن ميل��و ق��ال إن احلكوم��ة 
اإلس��بانية حاول��ت تطبيق قرار 

الذي حظر  الدس��تورية  احملكمة 
إجراء االستفتاء.

وأضاف ميلو »ال يس��عني سوى 
أن آس��ف عم��ا ح��دث، وأعت��ذر 
نيابة ع��ن أفراد الش��رطة الذين 

تدخلوا«.
الدس��تورية  وحظ��رت احملكم��ة 
في وقت س��ابق جلس��ة البرملان 
م��ن االنعق��اد اخملط��ط له��ا غد 
االثن��ني لكن بالرغ��م من ذلك ال 
ت��زال جلس��ة االس��تقالل على 
جدول األعمال، حسب مسؤولني 

كتالونيني.
وهناك تكهنات بأن البرملان احمللي 
سيعلن االس��تقالل عن إسبانيا 
من جانب واحد بن��اء على نتائج 
االستفتاء الذي جرى يوم األحد 1 

أكتوبر/تشرين األول.
وق��ال متحدث باس��م احلكومة 
عقب جلس��ة لها إنها تأس��ف 
ألن الن��اس »عانوا م��ن النتائج« 
خالل استفتاء األحد املاضي  ولو 
أنه ش��ككك في األرقام املعلنة 

بشأن عدد اجلرحى.

طرابلس ـ رويترز:
ق��ال حتال��ف مس��لح يش��ارك في 
ثالث��ة  من��ذ  مس��تمرة  معرك��ة 
أس��ابيع للس��يطرة عل��ى مدينة 
صبراتة الليبية إنه اس��تعاد امس 
االول اجلمع��ة املدين��ة الس��احلية 
التي تعد املركز الرئيس��ي لتهريب 

املهاجرين.
عل��ى  تطل��ق  وحت��ارب مجموع��ة 
العمليات(  )غرفة  اس��م  نفس��ها 
وحلفاؤه��ا كتيبة أنس الدباش��ي 
تهري��ب  عملي��ات  تس��هل  الت��ي 
املهاجري��ن والتي قالت ف��ي اآلونة 
األخيرة إنها غيرت نهجها وأبرمت 
اتفاق��ا م��ع احلكوم��ة املدعوم��ة 
م��ن األمم املتح��دة ف��ي طرابل��س 
ملنع الق��وارب من االنط��الق صوب 

إيطاليا.
غرف��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العملي��ات صال��ح قريس��يعة إنه 
مت حترير مدين��ة صبراتة من كتيبة 
الدباش��ي وحلفائها وباتت املدينة 
غرف��ة  س��يطرة  حت��ت  بالكام��ل 
العملي��ات وف��رت الفصائ��ل إل��ى 

الغرب.
وأكد عضو بارز في كتيبة الدباشي 
أن رجالها انسحبوا وقال في رسالة 
لرويت��رز إن األمر انته��ى وإن )غرفة 

العمليات( سيطرت على صبراتة.
ومنذ االتفاق ال��ذي أبرم عام 2016 
بني االحت��اد األوروب��ي وتركيا إلغالق 
مس��ارات العب��ور ف��ي بح��ر إيجة 
أصبح��ت ليبيا البوابة الرئيس��ية 
للغالبية العظمى م��ن املهاجرين 
الذين يحاولون الوص��ول إلى أوروبا 
بح��را وكان��ت املنطق��ة احمليط��ة 
بصبراتة نقطة املغادرة الرئيسية.

وتراجع��ت أع��داد املهاجري��ن م��ن 
ليبي��ا بش��كل كبير من��ذ متوز في 
حتول يعزى إلى تزايد أنشطة قوات 
خفر الس��واحل الليبية التي دربها 
االحت��اد األوروبي وإلى تصدي كتيبة 
الدباش��ي لعمليات املغادرة مقابل 
ع��روض بالعف��و وف��رص عمل في 

صفوف قوات األمن.
وقال أحمد الدباش��ي قائد كتيبة 
تعرض��وا  رجال��ه  إن  الدباش��ي 
لهجم��ات من��ذ ذل��ك احل��ني على 

ي��د خصوم يرغب��ون في اس��تمرار 
عمليات تهريب البشر.

ويرتب��ط التنافس في صبراتة أيضا 
باخلالفات السياس��ية واأليدلوجية 

والقبلية والفروق االقتصادية.
ولكل من كتيبة الدباش��ي وغرفة 
العملي��ات، الت��ي تش��كلت العام 
املاضي لطرد تنظيم »داعش » من 
صبراتة، ص��الت بحكوم��ة الوفاق 
الوطني املدعومة من األمم املتحدة. 
ومنذ 2015 قامت كتيبة الدباشي 
بحراس��ة منش��آت للنفط والغاز 
غرب��ي صبرات��ة تديرها املؤسس��ة 
الوطني��ة للنف��ط بالتع��اون م��ع 

شركة النفط اإليطالية إيني.
ويقول م��ا يعرف باجلي��ش الوطني 
الليب��ي، وه��و مع��ارض حلكوم��ة 
الوف��اق الوطن��ي ويق��وده القائ��د 
العس��كري البارز خليفة حفتر، إن 
له صالت أيضا بغرفة العمليات مما 
أثار مخاوف من أن تؤدي االشتباكات 
ف��ي صبراتة إل��ى تصعيد أوس��ع 
نطاقا في الصراع الذي نش��ب بعد 

انتفاضة عام 2011.

تحالف مسّلح يعلن النصر في معركة 
للسيطرة على مدينة صبراتة الليبية

تدعم روسيا من 
جهتها هجومًا 

تشنه قوات النظام 
في مدينة دير الزور 

لطرد الجهاديين 
من أحيائها 

الشرقية ومناطق 
في ريفها الغربي

منازل متضررة في إدلب

تقـرير
تستعد إلجراء تجربة جديدة في وقت قريب

مسؤول روسي: »بيونغ يانغ« تعتزم إطالق صاروخ يصل مداه الى أميركا

االحد 8 تشرين االول 2017 العدد )3794(

Sun. 8 Oct. 2017 issue )3794(

صاروخ كوري شمالي بعيد املدى



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وإي��ران  تركي��ا  الع��راق  طال��ب 
التعام��ل معه حصراً ف��ي جتارة 
النف��ط وغلق املعابر احلدودية مع 

اقليم كردستان.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة اخلارجي��ة أحم��د محجوب 
»وزارة  ان  صحاف��ي،  بي��ان  ف��ي 
اخلارجية تؤكد انها قامت بتقدمي 
رس��مية لس��فارتي كل  مذكرة 
من تركي��ا وايران ف��ي بغداد قبل 
أكث��ر من أس��بوع تضمنت طلباً 
رس��مياً للحكومة م��ن الدولتني 

الصديقتني«.
تضم��ن  الطل��ب  ان  وأوض��ح 
»التعامل م��ع احلكومة االحتادية 
حصراً مبا يتعلق باملنافذ احلدودية 
وغل��ق جمي��ع املنافذ م��ع هاتني 
الدولتني حلني تس��لم ادارتها من 

قبل احلكومة االحتادية«.
وأش��ار محجوب الى »إيقاف كل 
التعام��ات التجارية وباخلصوص 
الت��ي تتعل��ق بتصدي��ر النف��ط 
وبيعه م��ع اقليم كردس��تان وان 
يت��م التعامل في ه��ذا امللف مع 

احلكومة االحتادية حصراً«.
تعم��ل  »احلكوم��ة  ان  وأك��د 
وااليراني  الترك��ي  اجلانب��ني  م��ع 
للتعاون بتنفيذ جميع االجراءات 
الت��ي اتخذته��ا إلنفاذ الدس��تور 
الدولتني  تتعام��ل  وان  والقان��ون 
اجلارت��ني مع الس��لطات االحتادية 
العراقية وفقاً ملبادئ حسن اجلوار 
واحترام السيادة العراقية وتعزيز 
التعاون الثنائي، ومواجهة اخملاطر 

املشتركة«.
الى ذل��ك، قال الرئيس الروس��ي 
ال  موس��كو  إن  بوت��ن  فادميي��ر 
تتدخ��ل في مس��ألة كردس��تان 
الع��راق، وأنه لي��س من مصلحة 
أحد قط��ع إم��دادات النفط من 

كردستان.
وأضاف بوتن، خال حديثه مبنتدى 
للطاق��ة ف��ي موس��كو، أن باده 

تتوخ��ى احل��ذر ف��ي تصريحاتها 
بش��أن كردس��تان العراق، بهدف 
ف��ي  املوق��ف  اش��تعال  ع��دم 

املنطقة.
وكان اإلقليم أجرى استفتاء، في 
25 أيلول، وصوت في��ه باألغلبية 
لصال��ح االس��تقال، بالرغم من 
معارض��ة بغ��داد وإي��ران وتركيا، 

جارتي العراق.
واضاف الرئيس الروس��ي ردا على 
سؤال حول تداعيات وقف إمدادات 
النفط من إقليم كردستان طرح 
خ��ال مش��اركته ف��ي منت��دى 
مبوس��كو،  منعق��د  للطاق��ة 
»سيؤثر ذلك على أسواق الطاقة 
العاملية، حيث سترتفع األسعار، 
لذل��ك أعتق��د أن ع��دد قليا من 

األط��راف مهتمون بهذا. يجب أن 
نراقب ما سيحدث في الواقع«.

ورفضت احلكومة العراقية عرضا 
م��ن احلكومة الكردية ملناقش��ة 
بإلغ��اء  وطالب��ت  االس��تقال، 
نتيجة االس��تفتاء، وإال سيواجه 
مس��تمرة،  عقوب��ات  اإلقلي��م 
واحتم��ال  دولي��ة،  ومقاطع��ة 

التدخل العسكري.
العراقية دعت  وكانت احلكوم��ة 
ال��دول األجنبية لوقف اس��تيراد 
النفط م��ن اإلقليم، مطالبة بأن 
تتم عملية الش��راء من احلكومة 
املركزي��ة حص��را، إضاف��ة لذلك 
هدد الرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغان بوقف عب��ور النفط عبر 

األراضي التركية.

عل��ى مس��توى أس��عار النف��ط 
عاملياً، هبطت هذه أكثر من اثنني 
في املئ��ة اجلمع��ة منهية أطول 
موجة ارتفاع خلام القياس العاملي 
مزيج برنت في 16 ش��هرا، والتي 
استمرت عدة أس��ابيع، مع عودة 

اخملاوف بشأن فائض املعروض.
اآلجلة خلام  العق��ود  وانخفضت 
برنت 2.4 باملئة، أو ما يعادل، 1.38 
دوالر، ف��ي التس��وية إل��ى 55.62 
دوالر للبرمي��ل منهية سلس��لة 
من املكاسب اس��تمرت خمسة 
أسابيع كانت األطول منذ حزيران 
2016. وعلى أس��اس أس��بوعي، 

خسر برنت 3.3 باملئة.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وتراج��ع 
الوسيط األميركي 1.50 دوالر، أو 

ما يعادل ثاث��ة باملئة، إلى 49.29 
اجللس��ة  خ��ال  للبرمي��ل  دوالر 
لينه��ي األس��بوع منخفضا 4.6 

باملئة.
وأوضحت روس��يا في تصريحات 
أدل��ى بها الرئي��س فادميير بوتني 
بشأن سوق النفط هذا األسبوع 
قائلة إن الرئيس لم يقترح متديد 
اتفاق عامل��ي خلفض إنتاج النفط 
لكنه ق��ال إنه يقر ب��أن ذلك أمر 

محتمل.
ودعم احتم��ال متديد تخفيضات 
تنفذه��ا  الت��ي  النف��ط  إنت��اج 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ومنتجني آخرين من بينهم 
روس��يا األس��عار في اجللس��ات 

السابقة.

الس��عودي  الطاق��ة  وزي��ر  وكان 
خالد الفال��ح قال يوم اخلميس إن 
اململكة تبدي ”مرونة“ بشأن متديد 
اتفاق خفض اإلنت��اج حتى نهاية 

.2018
لكن ال تزال هناك مخاوف بش��أن 
من��و صادرات اخل��ام األميركي التي 
يحفزه��ا خصم كبير خل��ام غرب 
تكساس الوسيط إلى أسعار خام 
برنت، والذي يجعل اخلام األميركي 

أكثر قدرة على املنافسة.
وأظهر تقرير بيكر هيوز اإلسبوعي 
األميركية،  احلفر  بش��أن منصات 
وهو مؤشر مبكر على اإلنتاج في 
املستقبل، أن عدد احلفارات هبط 
لألس��بوع الراب��ع ف��ي األس��ابيع 

اخلمسة املاضية.

روسيا: ليس من مصلحة أحد قطع إمدادات خام كردستان 

العراق يطالب تركيا وإيران حصر تجارة النفط مع بغداد

وزارة الخارجية 
تؤكد انها قامت 
بتقديم مذكرة 
رسمية لسفارتي 
كل من تركيا 
وايران في بغداد 
قبل أكثر من أسبوع 
تضمنت طلبًا رسميًا 
للحكومة من 
الدولتين الصديقتين

روحاني مع أردوغان

دبي ـ وكاالت: 
عل��ى مس��تويات  العربي��ة  البورص��ات  أقفل��ت 
»مقاوِم��ة« حرِج��ة، وف��ق م��ا رص��دت مجموعة 
»صحارى« في تقريرها األسبوعي. وسجل مؤشر 
س��وق دبي زيادة نس��بتها 0.76 في املئة، وكذلك 

مؤشر سوق أبو ظبي 0.38 في املئة. 
في حني تراجع مؤش��ر س��وق األسهم السعودية 
0.33 في املئة، وتدنى املؤش��ر الس��عري 0.26 في 
املئة ف��ي الس��وق الكويتي��ة. وانخفض مؤش��ر 
الس��وق البحريني��ة 0.73 ف��ي املئ��ة. أما مؤش��ر 
الس��وق الُعمانية، فازداد 1.48 ف��ي املئة، في حني 

هبط مؤشر السوق األردنية 0.58 في املئة. 
أحم��د  »صح��ارى«  مجموع��ة  رئي��س  وأعل��ن 
الس��امرائي، أن »األداء الع��ام للبورص��ات العربية 
س��جل تداوالت إيجابية على مس��توى املعطيات 
احمليطة بالتداوالت ومعنويات املتعاملني ومسارات 

أسواق النفط«. 
في حني كانت »سلبية على مستوى سعر إقفال 
املؤش��رات الرئيس��ة، ومن دون أن تفلح التداوالت 
وأس��عار اإلقفال في جتاوز نق��اط مقاومة حرجة، 
س��تتمكن البورص��ات بتجاوزه��ا م��ن تخط��ي 

التحديات وحتديداً السيولة.

كراكاس ـ رويترز:
قال��ت اجلمعي��ة الوطني��ة التي تس��يطر عليها 
املعارضة في فنزوي��ا إن التضخم في الباد التي 
تعان��ي من أزم��ة اقتصادية بل��غ 536.2 باملئة في 
األش��هر التسعة حتى أيلول ألس��باب كان أبرزها 
االنخف��اض الس��ريع في قيم��ة العمل��ة احمللية 

بالسوق السوداء.
وتوقفت احلكومة عن نش��ر بيانات األس��عار قبل 
أكثر م��ن عام لكن الكوجنرس ينش��ر بياناته منذ 
كان��ون الثان��ي وه��ي قريبة م��ن تقدي��رات خبراء 

االقتصاد.
وي��وم اجلمعة بلغ س��عر الدوالر 27 أل��ف بوليفار 
فنزويلي في السوق السوداء مقارنة مع 22 عندما 
تولى الرئيس احلالي نيكوالس مادورو السلطة في 
نيس��ان 2013 ومع 18 ألفا و500 ف��ي بداية أيلول 

هذا العام.

نيويورك ـ رويترز:
انخف��ض ال��دوالر بفع��ل تقري��ر ع��ن أن كوري��ا 
الشمالية تستعد الختبار صاروخ طويل املدى بدد 
املكاس��ب التي حققتها العمل��ة األميركية في 
وقت س��ابق عقب تقرير أظهر ارتف��اع األجور في 

الواليات املتحدة خال أيلول.
وكان ال��دوالر ارتف��ع ف��ي وقت س��ابق إل��ى أعلى 
مستوى في أكثر من شهرين أمام الني وإلى أعلى 
مس��توى في س��بعة أس��ابيع أمام الي��ورو حيث 
ينظ��ر إلى بيان��ات األجور في تقرير س��وق العمل 
لش��هر أيلول كإشارة إلى احتمال حتسن مستوى 

التضخم في الواليات املتحدة.
وزاد متوس��ط األجر في الس��اعة 12 س��نتا أو ما 
يع��ادل 0.5 باملئة ف��ي أيلول بع��د أن زاد 0.2 باملئة 
في آب. وجاءت الزي��ادات في الوقت الذي انخفض 
فيه ع��دد الوظائف في القطاع��ات غير الزراعية 
بالواليات املتحدة 33 ألف وظيفة الش��هر املاضي 
بع��د أن ت��رك اإلعص��اران هارف��ي وإرم��ا العمال 
املشردين من دون عمل بشكل مؤقت وتسببا في 

تأجيل التوظيف.
وقف��زت العمل��ة األميركية إل��ى 113.43 ين، وهو 
أعلى مس��توى منذ 14 مت��وز، قب��ل أن تهبط إلى 
112.71 ي��ن. وتراجع اليورو إل��ى 1.1670 دوالر، وهو 
أدنى مس��توى منذ 17 آب، قب��ل أن يعاود االرتفاع 

إلى 1.1726 دوالر.

مستويات حرجة 
للبورصات العربية

فنزويال: 536 % 
نسبة التضخم 

تراجع الدوالر لمخاوف 
بشأن كوريا الشمالية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك إنه ال توجد خافات بني باده 
والس��عودية بشأن أس��واق النفط 
لكنهما بحاجة ملناقش��ة املوضوع 

أكثر.
االحتم��االت  جمي��ع  أن  وأض��اف 
مطروح��ة لتح��رك مش��ترك ب��ني 
البلدين لتحقيق االستقرار بأسواق 

النفط.
قال وزي��ر الطاقة الس��عودي خالد 
الفالح في موس��كو إن باده تأمل 
في أن تتوص��ل قبل اجتماع تعقده 
أوبك في نوفمبر تشرين الثاني إلى 
توافق مع روس��يا بش��أن ما ينبغي 
فعله حني ينتهي أجل اتفاق عاملي 

بشأن إنتاج النفط في آذار.
وكان الفالح يتحدث في موس��كو 
بعد يومني م��ن تصريحات للرئيس 
الروس��ي فادميير بوتني قال فيها إن 
من املمكن أن يستمر اتفاق خفض 
اإلنت��اج، الذي من املق��رر أن ينتهي 
أجل��ه ف��ي آذار، حتى نهاي��ة العام 
املقبل وإن كانت روس��يا لم تتعهد 

بأي شيء.
ولم يص��در عن الس��عودية تعهد 
مؤك��د بتمديد االتفاق لكن الفالح 

ق��ال إن باده ”مرنة“ بش��أن مقترح 
موسكو.

الروس��ي  نظي��ره  الفال��ح  وأبل��غ 
ألكس��ندر نوفاك يوم اجلمعة بأنه 
يتطلع ”للتوصل إلى توافق بالعمل 
معك في األسابيع القليلة القادمة 
قب��ل أن نعقد اجتم��اع 30 نوفمبر 

ونحضر زماءنا من أنحاء العالم“.
وأض��اف ”مع أننا راضون عن التقدم 
الذي حتق��ق، أعتقد أنك توافق على 
أن عملن��ا لم ينته بعد وأنه مازالت 
هناك عدم يقني وعوامل معاكسة 
في أسواق النفط العاملية ويجب أن 
نبقي أنظارنا بوضوح على الطريق 

وأيدينا على عجلة القيادة“.
وساعدت الس��عودية وروسيا على 
تأمني اتف��اق بني منظم��ة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وعشرة من 
املنتجني خلف��ض اإلنتاج من كانون 
الثاني ه��ذا العام حت��ى نهاية آذار 
2018 في مس��عى لتقليص تخمة 
املعروض في األسواق العاملية ودعم 

األسعار.
وردا على سؤال حول ما إذا سيكون 
هن��اك ق��رار بتمدي��د االتف��اق في 
تش��رين الثاني، ق��ال الفالح إنه ال 

يعلم.
وقال نوفاك إن روس��يا ليست على 
خاف مع الس��عودية بشأن أسواق 

النف��ط لكنهما بحاجة ملناقش��ة 
املوضوع أكثر وإن جميع االحتماالت 
البلدي��ن  ب��ني  مش��ترك  لتح��رك 

مطروحة.
واس��تضافت روس��يا هذا األسبوع 

امللك س��لمان  الس��عودي  العاهل 
بن عبد العزيز وعددا من املسؤولني 
في باده في تعزيز للعاقة احليوية 

ألسعار النفط العاملية.
عاه��ل  أول  ه��و  س��لمان  واملل��ك 

س��عودي ي��زور روس��يا وه��و عل��ى 
العرش وش��هدت زيارته ع��ددا من 

االتفاقات مبليارات الدوالرات.
وقال الفال��ح إن العاق��ات احلالية 
الدافئة بني موسكو والرياض إشارة 

على أمور ستتحقق.
روس��يا  ب��ني  ”العاق��ات  وأردف 
بش��كل  تتحس��ن  والس��عودية 
مط��رد.... )إنه��ا( انتقل��ت بوضوح 
إلى مس��توى جديد متاما بعد زيارة 

امللك“.
في الش��أن ذاته، قال��ت مصادر في 
قطاع النفط إن ش��ركة روسنفت 
أكبر منتج للنفط في روسيا ترغب 
ف��ي تعزي��ز إمداداتها م��ن النفط 
للص��ني عب��ر قازاخس��تان إلى 18 
مليون طن س��نويا )36 ألف برميل 
يوميا( من نحو عش��رة مايني طن 

في 2017.
وقد تس��تنزف تلك الزيادة الكبيرة 
تدفقات من مزيج األورال الروس��ي 
إل��ى أوروبا في وق��ت ينخفض فيه 
إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق 

عاملي لدعم األسعار.
وق��ال مص��در مطلع عل��ى خطط 
روس��نفت إن رئيس الشركة ايجور 
زي��ادة  ف��ي  س��يرغب  ”سيتش��ن 
إم��دادات النفط املتجه��ة للصني 
إل��ى 13 ملي��ون ط��ن س��نويا م��ع 
احتم��ال زيادة أخرى إل��ى 18 مليون 
ط��ن“ مضيفا أن��ه لم يت��م اتخاذ 
قرار في هذه املسألة على املستوى 

احلكومي بعد.
ولم يحدد املص��در متى من املرجح 

أن تتم الزيادة.
ه��ذا  ”س��يعني  املص��در  أض��اف 
تخفيضات كبيرة في إمدادات النفط 
إل��ى أوروب��ا“. وأك��د مص��دران آخران 

بقطاع النفط اخلطط.
واس��تقر إنتاج النفط الروس��ي عند 
نحو 10.9 مليون برميل يوميا امتثاال 
التف��اق عاملي خلف��ض إنت��اج النفط 
بنحو 1.8 ملي��ون برميل يوميا لدعم 
األس��عار املتدنية. ولم ترد روس��نفت 

على طلب للتعقيب.
وزادت روسيا على نحو مطرد إمدادات 
النف��ط إل��ى الصني خال الس��نوات 
الرئيس��ي  امل��ورد  لتصب��ح  األخي��رة 
للخام إلى الباد. ومن املنتظر أن يبلغ 
إجمالي إمدادات النفط الذي تضخه 
روس��نفت إل��ى الص��ني ه��ذا العام 
مستوى قياس��يا عند 40 مليون طن 

)800 ألف برميل يوميا(.
وكان سيتش��ن ق��ال ف��ي املاضي إنه 
يطمح ألن تصل صادرات الشركة إلى 

الصني إلى مليون برميل يوميا.
وفي آب، تخطت روس��يا الس��عودية 
لتصبح أكبر م��ورد للنفط اخلام إلى 

الصني في ستة أشهر.
وقال وزير الطاقة في قازاخس��تان إن 
روس��نفت لم تتقدم بطلب رس��مي 
لزي��ادة كمي��ات النفط العاب��رة إلى 

الصني.

تقـرير
مباحثات الستمرار اتفاق خفض اإلنتاج

السعودية وروسيا: اجتماعات مكّثفة بشأن أسواق النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت وزارة الكهرباء انه��ا في طور 
ابرام عقد مع احدى الشركات النشاء 
مصف��ى خ��اص مبحطة القي��ارة من 

اجل تزويدها بالوقود.
وقال املتحدث الرس��مي بإس��م وزارة 
الكهرباء مصعب املدرس في تصريح 
صحاف��ي, ان "احملطة ش��به متوقفة 
بس��بب صعوب��ة ايصال املش��تقات 
الازمة لتش��غيلها، اذ يتم تش��غيل 
وحدة او اثنتني اسبوعيا كحد اقصى 
وتص��ل طاقته��ا ال��ى 100 ميغاواط 
فيما تتوفر باحملط��ة 6 وحدات وهناك 
اربع منه��ا متضررة نتيجة العمليات 

التخريبية واالرهابية".
ولفت املدرس ال��ى ان "الوزارة وضمن 
حلولها للتخلص من مش��كلة نقل 
الوق��ود ال��ى احملط��ات الكهربائي��ة, 

توجه��ت الى اب��رام عقد م��ع احدى 
الش��ركات النش��اء مصف��ى خ��اص 
مبحط��ة القي��ارة م��ن اج��ل تزويدها 
بالوق��ود". واضاف امل��درس ان احتياج 
نين��وى من الطاقة يت��راوح بني 1500 
يت��م  وحالي��ا  ميغ��اوط   2000 ال��ى 
جتهيزها بحدود 700 ميغاواط، كاشفا 

في الوقت ذاته عن ش��مول احملافظة 
وهن��اك  واجلباي��ة   اخلدم��ة  بعق��ود 
ش��ركات قدم��ت طلب��ات للحصول 
على تل��ك العقود. الى ذل��ك، ابرمت 
وزارة الكهرب��اء عقدين مع ش��ركتني 
نينوى  لتزويد محافظة  استثماريتني 

بالطاقة الكهربائية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بغ��داد عطوان  اعل��ن محاف��ظ 
العطواني املباشرة قريبا بتنفيذ 
تس��ع من املش��اريع الكبرى في 
أط��راف العاصمة والتي قد وافق 
عل��ى تنفيذه��ا مجلس ال��وزراء 

مؤخرا بناء على طلب احملافظ.
واشار بحسب بيان ملكتبه، أمس 
السبت، عقب تفويضه من قبل 
بتنفيذ  للب��دء  احملافظة  مجلس 
»حكومت��ه  ان  املش��اريع  ه��ذه 
قطع��ت أش��واط مهم��ة باجتاه 
أط��راف  مناط��ق  تأهي��ل  اع��ادة 

العاصمة«.
ووصف العطواني التفويض الذي 
حص��ل عليه م��ن قب��ل مجلس 
احملافظ��ة باملرحل��ة االخي��رة من 
اخلطوات اإلداري��ة التي حتتاج الى 

أوله��ا مجلس  موافق��ات  ث��اث 
الوزراء ومن ثم وزارة التخطيط«.

وأكد ان »حكومته وبعد حصولها 
على تخصيصات هذه املش��اريع 
س��تحرص على اختيار ش��ركات 
واالعتم��اد  لتنفيذه��ا  رصين��ة 

بش��كل كبي��ر عل��ى الطاق��ات 
والكف��اءات الوطني��ة وابع��اد يد 
الفساد واملفسدين لضمان عدم 
هدر امل��ال الع��ام وحتقي��ق نقلة 
نوعية على صعيد تقدمي اخلدمات 

للمواطنني«.

»الكهرباء« تسعى إلنشاء مصفاة 
بمحطة القّيارة الكهربائية 

»بغداد«: 9 مشاريع كبرى 
في أطراف المحافظة
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ذكر األم��ن العام للمؤمتر الوطن��ي العراقي املهندس 
آراس حبي��ب كرمي ،األربع��اء 2017/10/4، أن الرغبة في 
احلوار بسبب أزمة اإلستفتاء بغض النظر عن نتائجه، 
مدعوم��ة مبواقف قوية من مرجعية النجف األش��رف 

ومشيخة األزهر الشريف.
وأضاف الس��يد حبيب “بينما ترتف��ع كالعادة أصوات 
الكراهي��ة والتحريض على العن��ف إال إنها لم تصمد 
س��وى أيام قالئل بعد أن قويت بس��رعة الفتة أصوات 

االعتدال واملراجعة ونقد الذات من كل األطراف”.

وتاب��ع األمن الع��ام مختتم��اً حديثه ب��أن “املهم في 
األمر أن دعاة الكراهية كانوا خالل الس��نوات املاضية 
وبأزمات أقل قادرين على تس��ويق بضاعتهم الفاسدة 
والكاس��دة” ،مشيراً إلى أنهم “أعلن�وا إفالسهم بعد 
امل��د الكبير ألصوات اإلعتدال واحملبة والوئام والس��الم 
واملستقبل اآلمن للجميع في ظل خيمة الوطن األكبر 

العراق
فيم��ا يلي بعض تعليق��ات املتفاعلن على احلس��اب 

الرسمي في فيسبوك:

أكد األمن الع��ام للمؤمتر الوطن��ي العراقي املهندس 
آراس حبيب كرمي، الس��بت 2017/٩/٣0، على أهمية دور 
املرجعي��ة الدينية ف��ي حل املش��اكل التي حتصل في 

البالد.
وأكمل قائالً “أن اجلميع حن يجدون أنفسهم في مأزق 
فأنه��م غالباً ما يولون وجوههم ش��طر النجف حيث 
املرجعية الدينية العليا، مشيراً الى أن السبب في ذلك 
واضح ألنها هي وحدها من تقف بالفعل على مسافة 

واحدة من جميع املكونات واألطياف واألطراف”.

وأردف األم��ن العام ” طوال الس��نوات األربعة عش��رة 
ونصائحه��ا  وأفعاله��ا  مواقفه��ا  كان��ت  املاضي��ة 
وتوجيهاته��ا ومازالت موضع إطمئنان تام ألنها تبحث 
عن املش��تركات بن اجلميع، وتنب��ه اجلميع دوماً إلى ما 

يوحدهم وهو أكثر بكثير مما يفرقهم”.
فيما غّرد السيد حبيب ،السبت، على حسابِه الرسمي 

في Twitter تغريدة جاء فيها “ ”.
دائم��ا تثب��ت املرجعي��ة الدينية حضوره��ا الفريد في 

املفاصل التاريخية وحتظى دائما بإحترام اجلميع

األمين العام: دعاة الكراهية أعلنوا إفالسهم بعد المد الكبير 
ألصوات االعتدال والمحبة و السالم

األمين العام: المرجعية وحدها من تقف على مسافة 
واحدة من جميع المكونات واألطياف واألطراف

تواصل

أب��رق األم��ن العام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي، املهندس آراس حبيب كرمي، 
معزياً بوفاة زعي��م العراق التاريخي، 
ج��الل طالباني، ال��ذي وافت��ه املنية 
وبع��د   ،2017/10/٣ الثالث��اء،  الي��وم 
صراع طويل مع امل��رض، وقال حبيب 

في هذا اليوم احلزين:
“تلقيت بألم بالغ وحزن عميق نبأ وفاة 
املناض��ل الكبير والزعي��م التاريخي 
الرئيس ج��الل طالباني )م��ام جالل( 
مثلما يحلو له رحم��ه اهلل أن ينادى 

بهذه التسمية التي التليق اإل به.
إن وفاة الطالبان��ي الذي أثرى احلركة 
الكردي��ة بأعم��ق معان��ي النض��ال 
والوطني��ة والتق��دم خس��ارة لي��س 
ألس��رته وحدها أوحلزب��ه أو للكرد أو 
للعراقين فقط بل خسارة لإلنسانية 
بوصفه واحداً من الزعامات التاريخية 
التي لها حضورها الدولي املؤثر سواء 
م��ن خالل عضويته في اإلش��تراكية 
الدولي��ة أو كون��ه أحد أب��رز احملامن 

الدولي��ن املؤيدين للحري��ة والعدالة 
في العالم أجمع.

لق��د كان م��ام ج��الل “صم��ام أمان 

الع��راق” كبي��راً في كل ش��ئ  حيث 
إس��تطاع طيلة فترة تسلمه مهام 
منصب��ه رئيس��اً للجمهوري��ة ف��ي 
مرحلة مفصلية م��ن تاريخ البالد أن 
يجمع اجلميع على كلمة س��واء، وأن 

ميارس دوره بوصفه أباً لهم.
ال��ذي  الكبي��ر  فقيدن��ا  اهلل  رح��م 
س��يبقى العراقيون على مر األجيال 
يس��تذكرون العب��ارة اجلميل��ة التي 
بكام��ل  العراقي��ن  ع��ن  صاغه��ا 
أعراقه��م وأطيافهم بأنهم “ش��دة 

ورد”.
وحيث يرحل عنا اليوم إلى رحاب اهلل 
صاح��ب ه��ذه املقولة ف��إن رائحتها 
الشجية ستبقى مابقي ذكره اخلالد 

في الضمائر قبل النفوس.
بواس��ع  ج��الل  م��ام  اهلل  تغم��د 
رحمته وألهمنا وأس��رته والش��عب 
العراقي وأصدق��اءه ومحبي�ه الصبر 

والسلوان.
وإنا هلل وإنا اليه راجعون

أب��رق األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 
العراق��ي، املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
معزي��اً بوفاة وزي��ر التخطيط الس��ابق 
وعض��و مجلس الن��واب الدكتور مهدي 

احلافظ، األثنن، 2017/10/2.
وقال حبيب في برقية بهذا املصاب:

” أتق��دم بأح��ر التع��ازي بوفاة األس��تاذ 
الدكت��ور مهدياحلافظ وزي��ر التخطيط 

األس��بق وعضو مجلس النواب واملفكر 
اإلقتصادي والليبرالي املعروف.

أس��ال الباري عز وجل أن يتغمد فقيدنا 
الكبي��ر بواس��ع رحمت��ه ويله��م أهله 
ومحبيه وتالمذته عب��ر أجيال مختلفة 
م��ن تاريخ العراق احلدي��ث جميل الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا اليه راجعون

األمين العام: وداعًا مام جالل
سيفتقدك الوطن والعالم

األمين العام يبرق معزيًا
بوفاة النائب مهدي الحافظ

األمين العام: المرأة العراقية
جسدت البطولة واإليثار ضد اإلرهاب األسود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إلى أبناء الشعب العراقي الكرمي ..

وقفن��ا باألمس نُحيي رمز احلرية والش��هادة … 
حيث كانت ملحمة اإلمام احلسن)ع( جتسيداً 
ملعن��ى املوق��ف عندما يك��ون التح��دي كبيراً 

وخطيراً على مسار األمة .
والي��وم فإن عراقن��ا أمام حتدي كبي��ر وتاريخي 
ونحت��اج ال��ى مواقف كبي��رة وواضح��ة تليق 

بتاريخنا وتؤسس ملستقبلنا .
ان األخ��وة الُكردية العربي��ة خصوصاً واألخوة 
ب��ن أبن��اء كل الش��عب العراقي ه��ي أقدس 
عالق��ة تنطلق منها الش��عوب نح��و التالحم 
وبناء األوط��ان .. وهناك تاريخ مش��ترك عمده 
الش��هداء بدمائهم من أجل الدفاع عن حقوق 

أهلنا وأحبتنا في كردستان وفي كل العراق . 
إنني من موقع املواطنة واملس��ؤولية التاريخية 
أم��ام اهلي في كردس��تان العزي��زة وأهلي في 
كل العراق اُناش��د القوى السياس��ية أن تلتزم 
بقدسية األخوة الكردية العربية وأن ال تسمح 
لقواعدها اجلماهيري��ة في اإلجنرار خلف بعض 
الغوغاء هنا أو هناك من الذين يحاولون ش��رخ 
هذه العالق��ة وزرع الكراهية ب��ن أبناء الوطن 

الواح��د واجلغرافية الواح��دة .. فمهما تغيرت 
السياس��ة ومهم��ا تغي��ر الق��ادة تبق��ى هذه 
اجلغرافي��ة واحدة ويبقى دجلة يغس��ل ظفائر 

كردستان مثلما يغسل وجه بغداد وتتعمد به 
العمارة والبصرة .

أخوتي وأحبت��ي وأهلي في كردس��تان احلبيبة 

وفي كل العراق األشم .. 
املتعقل��ة  املواق��ف  ال��ى كل  نحت��اج  الي��وم 
واحلكيم��ة ، كما نحتاج إل��ى كل كلمة طيبة 
وصادق��ة ، وليك��ن اخل��الف سياس��ياً تعاجل��ُه 
إجراءات قانونية ودستورية ولكن يبقى شعبنا 
الكردس��تاني جزٌء أصيل من الشعب العراقي 
تربطهم��ا أواص��ُر األخ��وة والتاري��خ والعي��ش 
املشترك ، ولنقف معا ضد كل من يتجاوز على 

هذه األخوة أو يكسر أواصرها .
باألم��س القريب …. قاتلن��ا الديكتاتورية معاً ، 
وكافحنا معاً من أجل احلرية والكرامة ، ونقاتل 
الي��وم معاً من اًجل قهر ق��وى الظالم واإلرهاب 

واإلنحراف . 
كانت لبطوالت البيشمركة واحلشد وجيشنا 
الباسل صدًى مدوياً في كل العالم وكنا مثاالً 
للش��عب الصابر املقاتل وحررنا كل أرضنا من 
دن��س الظالمي��ن الدواع��ش وروت دمائنا أرض 
العراق دون أن تسأل إن كانت هذه االرض ، كردية 

أو تركمانية أو عربية أو أيزيدية أو مسيحية .
وكم��ا أك��دت مرجعيتنا العليا عل��ى إن احلوار 
والعودة للمس��ارات الدس��تورية هو احلل لكل 
مش��اكل احلاضر ، وهو الطريق الصحيح لبناء 

املستقبل ، وبدورنا ندعو جميع األطراف والقوى 
السياس��ية لإللتزام بنصائ��ح املرجعية واتباع 
حكمته��ا اإلميانية والتي ه��ي كفيلة بتجاوزنا 

هذه احملنة اخلطيرة بسالم . 
ونح��ن ف��ي املؤمت��ر الوطن��ّي العراق��ّي عملنا 
وس��نعمل بكل قوة وثب��ات ومثاب��رة من أجل 
أن نتج��اوز هذا التح��دي اخلطير ، ونضع جميع 

إمكانيتنا وُقدراتنا من أجل حتقيق ذلك .
حتية لش��هداء الطف ، رج��ال املوقف والوقفة 

التاريخية …
حتية لش��هداء الع��راق وحتية م��ن وحي كربالء 
لألخ��وة الكردي��ة العربي��ة ف��ي وط��ن األنبياء 

والتاريخ اجمليد …
اللهم احف��ظ كردس��تان وكل الع��راق وابناء 
شعبنا من كرد وعرب وتركمان وأيزيدين وشبك 

وصابئة وكلدوأشورين…
ويبقى العراق ارض الطيب��ن اخمللصن األوفياء 

…
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

آراس حبيب كرمي
األمن العام للمؤمتر الوطنّي العراقّي
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بيان رسمي صادر عن األمين العام
يتناول فيه استفتاء إقليم كردستان

أكد ح��زب االحتاد الوطني الكردس��تاني ، دعمه ملبادرة املؤمتر 
الوطن��ي العراق��ي الداعية للحف��اظ على وحدة الش��عب 
العراقي بجمي��ع قومياته وأديانه ومذاهب��ه ، والوقوف صفاً 

واحداً بوجه من يريد تشتيت أواصر هذه الوحدة . 
 وقال القيادي في احلزب النائب » محمد عثمان » في تصريح 
خ��اص ان الدعوات الوطنية والوحدوي��ة حلزب املؤمتر الوطني 
العراقي مرحب بها ويجب األخذ بها كونها دعوات تس��اهم 
في حل األزمات وليس التصعيد الذي ال يخدم إال أعداء العراق 
والعراقين، مبيناً ان العالقة العربية – الكردية ليست وليدة 
اليوم، فعمرها مئات الس��نن ويجب احلفاظ عليها وإبعادها 

عن أي خالف سياسي او غيره 
. وب��ن »عثمان« ان مواقف املؤمتر الوطني العراقي كانت دوماً 
تتس��م بالوطنية ، منذ عهد الراح��ل املناضل احمد اجللبي 

إلى يومنا هذا 
 يذكر إن األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي » آراس حبيب 
ك��رمي » ، كان قد ناش��د في وقت س��ابق القوى السياس��ية 
العراقي��ة أن تلتزم بقدس��ية األخوة الكردي��ة العربية وأن ال 
تسمح لقواعدها اجلماهيرية في االجنرار خلف بعض الغوغاء 
من الذين يحاولون شرخ هذه العالقة وزرع الكراهية بن أبناء 

الوطن الواحد .

 أش��اد احلزب الدميقراطي الكردستاني، اليوم اخلميس، بدعوة 
األم��ن العام للمؤمتر الوطني العراق��ي » آراس حبيب كرمي » 
إلى حفظ قدسية الوحدة الكردية – العربية والوقوف بوجه 

من يسعى لفك أواصر هذه الوحدة التاريخية . 
وقال��ت النائب ع��ن احلزب » جنيبة جنيب » ف��ي تصريح خاص 
، » إننا نش��يد وندعم كل الدعوات التي تدعم وتش��دد على 
ض��رورة احلف��اظ على وحدة العالق��ة العربي��ة – الكردية ، ال 

س��يما دعوة األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي التي أثبت 
من خالله��ا حرصه على دعم احلوار الس��لمي واحلفاظ على 

النسيج اإلجتماعي العراقي .« 
ودعت »جنيب« جميع القوى السياس��ية إلى عدم اس��تغالل 
أزمة بغداد و اربيل إلغراض انتخابية ودعائية، يكون ضحيتها 

الشعب العراقي .

قيادي في االتحاد الوطني الكوردستاني يدعو لألخذ 
بمبادرة المؤتمر الوطني العراقي الداعية إلنهاء 

التصعيد بين بغداد وأربيل

شؤون فنية وإنتاجية بحثها
األمين العام مع وفد نقابة الفنانين

الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدعوة المؤتمر 
الوطني العراقي لحفظ الوحدة الكردية العربية

إستقبل األمن العام للمؤمتر 
املهندس  العراق��ي  الوطني 
آراس حبي��ب ك��رمي وفداً من 
نقاب��ة الفنان��ن العراقين، 
ف��ي   2017/10/5 اخلمي��س 

مكتبه اخلاص ببغداد.
حضر اللقاء إضافة إلى نائب 
الدكت��ورة عواطف  النقيب 
نعيم كل من الفنانن: زهرة 
الربيعي، رجاء كاظم، سمر 
محمد، وحيد علي، والفنان 
قاسم إسماعيل واإلعالمية 

فيروز حامت
جرى خالل اللقاء مناقش��ة 
أبرز املش��اكل الت��ي تواجه 
الفنان��ن و أعض��اء مجلس 
إدارة النقاب��ة، إضاف��ًة ال��ى 
أس��باب تراجع الفن وتوقف 
الدرام��ا العراقي��ة وكيفية 

إعادة إحياءها.
وق��د أبدى املهن��دس حبيب 
النقابة  التعاون م��ع  رغبته 
ف��ي تذلي��ل العقب��ات التي 
تواج��ه الفنان��ن املبدع��ن 
والتي من ش��أنها أن ترتقي 

بالفن والثقافة العراقّية

ضمن خطته ومش��روعه لدعم الشباب والرياضة، زار األمن 
الع��ام للمؤمتر الوطني العراقي املهن��دس آراس حبيب كرمي، 
رئيس اللجنة األوملبية العراقية األستاذ رعد حمودي سلمان، 
اخلمي��س 2017/10/5 ،ف��ي مق��ر اللجنة األوملبي��ة العراقية 

ببغداد.
تن��اول اللقاء الذي إفتتحه الس��يد رعد حم��ودي بالترحيب 
باألم��ن الع��ام ، العدي��د م��ن املواضي��ع املتعلقة بالش��أن 
الرياضي، وبحث ُس��بل التعاون املشترك والتكاملي لتطوير 
الرياضة ، كما تطرق اجلانبان الى عدة أفكار ومش��اريع والتي 
من ش��أنها أن تنهض بالرياضة و مبختلف أشكالها وفئاتها 
العمرية، إضافًة الى مناقشة أحداث بطولة العالم للكيك 
بوكس��نك واملواي تاي للمقاتلن احملترفن والتي ستقام في 

2017/11/24 في بغداد
وقال الس��يد رعد حمودي رئيس اللجن��ة األوملبية معبراً عن 
ش��كره وتثمين��ة لدور األمن الع��ام ومبادرات��ه الداعمة ،أن 
“الرياضة غالباً ماتكون بعيدة عن الش��أن السياس��ي، لكن 
بوجود ش��خصية مث��ل املهن��دس آراس حبيب ال��ذي إنتزع 
ثوب السياس��ية وإرتدى ثوب الرياضة س��نحقق الكثير من 
اإلجنازات”، مش��يراً الى أن “الرياضة هي رس��الة حب وس��الم 
وعلينا اإلهتمام بها وتقوميها إلنها توحد الشعوب مبختلف 

طبقاتها و فئاتها”
وإس��تطرد حم��ودي حديث��ه “األمن الع��ام قدم لن��ا أفكاراً 
ومش��اريع حيوية والتي من شأنها أن تساهم في رفع احلظر 
ع��ن العراق، مؤك��داً أن هنالك أمالً كبيراً ب��أن يصبح العراق 

قبلة رياضية عاملية.
ن جانب��ه ذكر املهندس آراس حبيب ك��رمي “واجبنا يكمن في 
دعم الرياضة والرياضين في الوقت الذي تلقى فيه الرياضة 
إهم��االً ، الفتاً إل��ى أن الرياضة عابرة للطائفية، و س��نبعث 
رس��الة للعال��م عب��ر الرياضة ب��أن الع��راق موح��داً محباً 

للسالم”.
وأضاف الس��يد حبيب “اغل��ب الرياضين الش��باب هم من 
الطبقة املتوس��طة والفقيرة فدورنا سيكمن في تقدمي كل 
الدعم واملساعدة لهؤالء األبطال لتحقيق إجناز للعراق ورفع 

العلم العراقي في احملافل الدولية الرياضية”.
ف��ي ختام حديثه أك��د األمن العام على إس��تعداده لتقدمي 
الدعم وعلى مختلف املس��تويات خدم��ًة للجانب الرياضي 

والرياضين .
وفي الس��ياق نفس��ه عّبر املدير التنفي��ذي للجنة األوملبية 
الس��يد جزائر السهالني عن س��عادته مببادرات األمن العام 
وجهوده، مؤكداً على أن املؤسسة الرياضية حتتاج الى تعاون 
مش��ترك لتحقيق اإلجن��ازات للع��راق، وأن عملن��ا التعاوني 
س��يحقق لنا غايتن��ا في رفع علمن��ا في احملاف��ل الرياضية 

الدولية.
وفي نهاية اللقاء قدم السيد رعد حمودي درعاً تذكارياً لألمن 

العام تثميناً جلهوده املبذولة خلدمة الرياضة وتقوميها.
جديراً بالذكر أن اللقاء حضره كل من: الدكتورعلي مس��ير، 

والسادة زاهد نوري وجميل العبادي.

التطوير والنهوض بالرياضة العراقية موضوع لقاء
المهندس آراس حبيب والسيد رعد حمودي رئيس اللجنة األولمبية

بارك األمن العام للمؤمتر الوطني 
العراق��ي، املهن��دس آراس حبيب 
كرمي، حترير مرك��ز قضاء احلويجة، 
اليوم اخلميس 2017/10/5، مشيراً 
إلى أن العراقين “إن صمموا على 

أمر حققوه”.

اإلره��اب  “كان  حبي��ب:  وق��ال 
قد راه��ن كثي��راً عل��ى احلويجة. 
فبالرغم مما منح��ه للموصل من 
رمزية بوصفه��ا عاصمة خالفته 
املزعومة فإن احلويجة بإمتداداتها 
ومجاورته��ا لعدد م��ن احملافظات 

ش��كلت أحد احلصون التي حاول 
فيها ومن خاللها ترس��يخ قيمه 
املنحرف��ة  وأف��كاره  املتخلف��ة 
البالية للمجتمع احمللي  وبرامجه 
هناك”، مضيفاً أن “احلويجة كانت 
بالنس��بة لهذا  الفلوج��ة  مث��ل 

التنظي��م الذي طاملا س��عى إلى 
غرس الفتن��ة الطائفية اللعينة 

بن العراقين”
وأكد األم��ن العام “إننا ننظر إلى 
خس��ارة هذا التنظي��م احلويجة 
وبه��ذه الكف��اءة التي ح��رر فيها 

الكبي��ر  القض��اء  ه��ذا  ش��بابنا 
بوصفها هدم آخر قالعه وكس��ر 
الواقعية  ونهايت��ه  آخر أضالع��ه 
والعملية بعد خسارته كل ما كان 
يراهن عليه من حواضن يتخيلها 

عقله املريض أمثلة للصمود”.

وأختت��م قائ��الً “مرة أخ��رى يثبت 
العراقيون أنه��م إن صمموا على 
أم��ر حقق��وه مب��ا يغي��ظ األعداء 
ويطمئ��ن  األصدق��اء  ويغب��ط 
الش��هداء بأن م��ا دافعوا عنه لم 

يذهب سدى.

األمين العام يصف تحرير الحويجة بـ»هدم آخر قالع داعش اإلرهابي«

كر األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبي��ب ك��رمي، اجلمع��ة 
2017/10/6، إن م��ع إقت��راب حترير كامل 
الت��راب العراق��ي الب��د للم��رء أن يرصد 
ظواهر وحاالت إنسانية نادرة وحتتاج إلى 

إضاءة وتشجيع.
وقال السيد حبيب “ثمة الكثير من ص�ور 

البطول��ة واإليث���ار والوف�اء جس��دتها 
املرأة العراقية وهي تق�ف بش��موخ في 
وجه اإلرهاب الظالمي األس��ود، مبيناً أن 
الفتاة زينب احلس��يني ذات السادس��ة 
والعش��رين ربيع��اً إحدى ه��ذه النماذج 
املش��رق�ة حي�ث تبرع���ت مبهره�ا من 
أج��ل معاجلة إبن جارته��ا اجلريح املقاتل 

أحمد موس��ى عبد االمير الذي دافع عن 
املوصل فأصيب في أرض املعركة”.

وأختت��م األمن العام حديث��ه “إذا كانت 
املعركة ت��دور في جغرافي��ة بعيدة عن 
مكان زينب لكنه��ا جعلت منها تاريخاً 
وطني��اً مملوًء باألم��ل والفخر ومش��رقاً 

باألمنيات”.
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دراسة

حتمل بني طياتها عمق الداللة النفسية 
بق��وة تعبيري��ة مكتن��زة ب��روح التم��رد 
للخ��روج م��ن التخييل..حتى ان الس��ارد 
يتحول من االن��ا الذاتية)املنولوجية( الى 
االن��ا املوضوعية)الديالوجية( باس��تبدال 
املتوه��ج  باخلارج��ي  الداخل��ي  اخلط��اب 
بص��وره التي تس��بح في عوال��م الوجود 
عب��ر االنا الت��ي تنفذ بش��كل عميق في 
االنا اآلخر..بصفتها)نوع من انواع العمل 
االجتماع��ي( عل��ى ح��د تعبي��ر غيورغي 
غامش��ف..عبر احلضور املكان��ي ل� )خان 
وردة( ال��ذي مين��ح الن��ص التمي��ز كون��ه 
يش��كل ش��بكة من االحياء)ح��ي منير 
أغ��ا القائم على النه��ر بوصفه ذي طابع 
جتاري/حي نادر افندي الذي متيزه املدرس��ة 
الوحي��دة ف��ي خ��ان وردة/ح��ي الزورخانة 
الذي يتميز به��ذه اللعبة واحلمام الكبير 
بش��قيه)الرجالي والنس��ائي(/ حي قدري 
قزاجن��ي املعروف بس��وقه اخملتص��ة ببيع 
الش��هير  الزنابيل  القدمية/حي  االش��ياء 
بعيادات االطباء فحي الدباغة واخيرا حي 
الباشات..(..املتميزة بعالقاتها ورؤاها التي 
تتضامن م��ع بعضها لتش��ييد الفضاء 
الروائي الذي ال يتحقق اال من خالل حركة 
الش��خوص فيه وتفاعلها معه من خالل 

الراوي الس��ارد)غاوي عبداحلميد السهل( 
ال��ذي ش��كلت ذاكرته روح الس��رد..التي 
يحوله��ا الى محكي��ات متفاعلة تتبادل 
االنع��كاس ف��ي اخلطاب��ات املتباينة مع 
حض��ور مكثف لل��ذات وال��ذات اجلمعي 
اآلخ��ر باعتبارهما احمل��ركان للحدث.. مع 
ن��ص م��واز للس��نوات التي تبدأ برس��م 
حدود العراق م��رورا باالحتالالت والثورات 
وانتهاء باحلرب العراقي��ة االيرانية )1900
.)..1980/1968/1963/1958/1923/1914/

هذا يعني ان الس��ارد مينح املكان اهمية 
خاص��ة جترنا الى ش��ولوخوف ف��ي الدون 
الهاديء وسهيل ادريس في احلي االتيني..

مع صدق التعبير ع��ن مجتمعه والقيم 
االنس��انية وصراحة مع ال��ذات في نقل 
م��ا يجري ف��ي البيئ��ة احمللية م��ن وقائع 

وشخوص وحوار.. 
)تقص��ت ميرج��ان احلقائق ع��ن حياة آق 
باش��ي واكتش��فت بان��ه لقي��ط مؤكد 
بحس��ب رواي��ة كميل��ة الس��هل زوجة 
عبداحلميد الس��هل جارتها احلائط على 
احلائ��ط والت��ي حكمتهما ع��رى صداقة 
جميل��ة تخللته��ا املس��اعدات الدائمة 
خصوص��ا في ش��ؤون الطبخ..حيث روت 
السيدة كميلة كما س��معت عن ابيها 
عبدالرحم��ن الس��هل مختار خ��ان وردة 
روايت��ه املؤكدة خصوص آق باش��ي الذي 
وجد مرمي��ا بقماطه قرب اح��دى مزابل 

حي الباشات ..(..ص13..
وكل ه��ذا ين��درج حت��ت عن��وان ش��كل 
عتب��ة نصي��ة ومفتاح��ا تأويلي��ا يس��بر 
اغوار النص بفونيماته الثالثة املش��كلة 
جلملة اس��مية وفضلة..بتأملها جند انها 
مركبة م��ن مكونني متضادي��ن: اولهما 
 � � الص��ورة  مك��ون صوري)س��تاتيكي( 
وثانيهما مك��ون زماني)دينامي( � اخلريف 
� وبتداخلهما يشكالن لوحة ذات طبيعة 
ايحائي��ة محملة بال��دالالت والرموز تدل 
على بني��ة ارتكازية تقدم تركيبة عقلية 
وعاطفية ف��ي حلظة من الزمن (على حد 

تعبير ازرا باوند..
)لق��د كان��ت ذاك��رة غ��اوي عبداحلمي��د 
السهل حية على امتداد تاريخ خان وردة..

فهو الرجل املول��ود فيها أبا عن جد كما 
كان يفاخ��ر دوما ام��ام الناس حني يظهر 
وثيق��ة االحت��الل العثمان��ي العائدة الى 
حقبة سليمان باش��ا الكبير..وقد كانت 
عائلته تش��غل وظيفة مخت��ار خان وردة 
لعق��ود طويلة..وتع��د واح��دة م��ن اهم 
العائالت في خان وردة..وبالرغم من قدمها 
وعراق��ة منبته��ا اال انه��ا لم تس��تطع 
املض��ي قدم��ا ف��ي االعم��ال التجاري��ة 
وتطوي��ر واقعه��ا املال��ي دون املتوس��ط 
اللتزامه��ا باخالقيات العمل والتمس��ك 
الش��ديد باملصداقية..االمر الذي ادى الى 
لالجيال  املتوالية)بالنس��بة  خس��اراتها 
االولى من عائلة الس��هل( مم��ا دفع بابناء 
هذه العائلة ال��ى العمل احلكومي وامليل 
للتعليم ع��وض التجارة فيما قلة قليلة 
منهم وابرزهم غاوي الس��هل انس��اقوا 
وراء اعمال وضيعة ال تتناس��ب وسمة آل 
الس��هل نظرا الخفاقه املستمر بالدرس 

املالتي السائد في خان وردة كمدخل اولي 
للتعليم وم��ا تزال ذاكرة غ��اوي ملتهبة 
بوقائع الزمن الصاخب الذي عاشه سيما 
ذل��ك الزمن املرتبط بفتحية احدى اجمل 

النساء في خان وردة..
 حدث ذلك قبل اكثر من ثالثني س��نة من 
اليوم حني تزوجت فتحية ابنة آق باش��ي 
وهو من بقايا العثمانيني الذين انقطعت 
بهم السبل بعد انتهاء احلرب ليصبحوا 
مذعنني لالمر الواقع بالبقاء في خان وردة 
واملكوث بها)كأبناء منحوا كافة احلقوق( 
عموم��ا فقد ت��زوج املال طه م��ن فتحية 
رغم فارق الس��ن البالغة اكثر من اربعني 
عاما بينهم��ا..اذ كان عمر فتحية يومها 
اربعة عش��ر عاما فحسب فيما كان املال 
طه يناهز اخلامس��ة واخلمسني.( ص10 � 

ص11..
فالنص يس��تدعي احلض��ور املكاني الذي 
يش��كل  التميز..كون��ه  صف��ة  منح��ه 
الت��ي  وال��رؤى  العالق��ات  م��ن  ش��بكة 
تتضامن م��ع بعضها لتش��ييد الفضاء 
الروائ��ي ال��ذي ال يتحق��ق اال م��ن خ��الل 
حركة الش��خوص وتفاعلها معه ليقدم 

قيمة فني��ة مضافة الرتباط��ه بالذاكرة 
اجلمعية م��ن جهة واالحتف��اظ بدالالته 
االيحائي��ة وطاقته التعبيري��ة من جهة 
اخرى.. فضال عن انه يس��هم في تصعيد 
الس��رد..ومن ث��م منح��ه صل��ة االقتران 
بالذاك��رة بصفته ظاهرة تس��جل ذوبان 
اللغة احملكي��ة بدالالتها واضفاء التعالق 
احلرفي في وحدته..فض��ال عن انه يحمل 
في طياته عمق الداللة النفس��ية بقوة 
تعبيري��ة مكتظة بروح التم��رد للخروج 
م��ن التخي��ل احللم��ي.. بلغ��ة تش��كل 
اس��لوب التواصل عبر احلركات واالمياءات 
مع اس��تثمار الفعل ال��ذي ينطوي على 
بعدين متداخلني:اولهما حدثي..وثانيهما 
زماني معبر عن رؤى يس��عى السارد الى 
حتقيقه��ا وه��و يحتفي بامل��كان بوصفه 
النصية)الزمان/ العالق��ات  احد عناص��ر 
النظ��ر..( الش��خصية/الرؤية/زاوية 
بانتزاع مش��اهده املتزاحمة بالشخوص 
ع��ن  فيكش��ف  والذكري��ات  واالح��داث 
العالقة التفاعلية التي تنش��أ زمانيا ما 
ب��ني الذات املنتجة ومكانها املش��خصن 
عل��ى املس��توى التصويري عب��ر الذاكرة 

والثقافية..كونه فضاء سردي  التاريخية 
ونفس��ي ووجداني يعبر ع��ن حالة ترتكز 
على فعل التذكر واعتماد عنصر اخليال..
اذ يخرجه املنتج من حيزه املغلق الساكن 
الى فضاء دينامي يتجاوز احلدود بتوظيف 
تقنيات فنية كالتنقيط)النص الصامت( 
الذي يستدعي املستهلك لالسهام  في 
بن��اء الن��ص مب��لء بياضاته..اضاف��ة الى 
اعتماد  تقنيتي االس��تباق واالسترجاع..
فيعل��ن ع��ن جتلي��ات ال��ذات وصيرورتها 
من خالل اف��راز الوعي اجلدل��ي الناجت من 

التضادات..
)صار وصف��ي معلما واستس��لم حلياته 
بعد ان تزوج بواح��دة من اقربائه ليعيش 
عزل��ة خاصة ف��ي مكتبة بيت��ه الكبير 

وسط تذمر زوجته الدائم..
مات��ت قدرية لتكون آخر ابناء خان وردة او 
احلي االوس��ط كما صارت تع��رف اليوم..
ماتت لتكون من اللواتي ش��هدن حتوالت 
احلي��اة لتصب��ح الراوية املعتم��د عليها 

بالسؤال عن كل االشياء..
وعلى مسافة غير بعيدة كثيرا من ضريح 
ابيه املتوفى قبل عقدين وقف بنحو يثير 
الشفقة حد امللل يراقب جثمان امه حني 
كانت توارى الت��راب بعد صراع طويل مع 

املرض
ولعلها من اس��وأ اللحظ��ات التي يقف 
فيه��ا امل��رء مبواجه��ة فقدان م��ن يحب 
وال يك��ون مبق��دوره مد يد الع��ون اليه او 
املواس��اة لنفس��ه على اق��ل تقدير..وال 
ينتهي االحس��اس بالفجيع��ة عند ذلك 
احلد بل ميتد عميقا داخل الروح سيما اذا 

ترافق ذلك االحساس
ص138         

فالن��ص يكرس دالالت انس��انية عميقة 
في حالة صي��رورة دائمة ومنو من الداخل 
يكش��ف ع��ن حرك��ة زمني��ة ومتغيرات 
ش��يئية م��ن خ��الل التحك��م بجزئيات 
احملكي ووضعه حتت سلطة التخيل الذي 
يبن��ي تصوراته عل��ى النس��ق القيمي..
فض��ال عن انفتاحه على تقنيات الس��رد 
البصري ال��ذي يس��تدعي املكان..الوعي 
الفكري للذاكرة..واحلاضنة للفعل املنتج 
للس��رد مبش��اهده املتوالدة من بعضها 
البع��ض مبخيل��ة مكتظ��ة باملعطي��ات 
احلسية التي يتفاعل معها املنتج بوعي 
كلي ولغ��ة محكية عبر خط��اب الذات 

ومناخاتها...
  وبذلك استطاع الروائي بصفته جزء من 
منظومة ابداعية االرتق��اء بداللة النص 
الى املس��توى الذي يحق��ق انزياحات في 
تكثيف املشهد وجتاوز الوحدات االرسطية 
باخلروج عن النمطية واالنتقال الى نبض 
الكتاب��ة وهاجس��ها اجلمالي املس��تفز 
للذه��ن والناب��ش للذاكرة بلغ��ة حاملة 
لقلق مجتمعي متحول باس��تمرار خللق 
منطية س��ردية تبحث ع��ن حريتها التي 
هي)وع��ي الضرورة(..عبر منظومة لغوية 
لها خصوصية الس��رد واحلوار والوصف.. 
فكان املنتج)الس��ارد( ص��ادق التعبير عن 
مجتعه والقيم االنسانية ونقل ما يجري 

في البيئة اجملتمعية.. 

علوان السلمان

لق��د انطل��ق باخت��ني ف��ي بن��اء تص��وره 
للرواي��ة novel من منطلقني اساس��يني: 
اللس��اني)التداولي(.. التحلي��ل  اولهم��ا 

وثانيهم��ا التحلي��ل الس��يميائي املمزوج 
السوس��يولوجي..بصفتها  باملنظ��ور 
بنية س��ردية يق��وم معماره��ا على فكرة 
ف��ي  املوضوعي��ة  والصراع��ات  تتفاع��ل 
امكن��ة تتفاق��م فيها االح��داث املنصبة 
في حكائي��ة حددها جولدمان بانها)رحلة 
ف��ي عال��م اش��كالي يبح��ث ع��ن قي��م 
انس��انية ف��ي عال��م متفس��خ(.. كونها 
تقت��رن بازم��ة الذات وتصاع��د الصراعات 
الداخلي��ة وتفعي��ل الذاك��رة ك��ي تفعل 
فعلها في حيزها الوجودي الذي يستدعي 
املنتج)الس��ارد( لنس��ج عالم قائم بذاته 
مستمد لطاقته من مفاصل احلياة بتآلف 
جام��ع ملس��تويات عدة واجن��اس متعددة 
ولغ��ة اجتماعي��ة يومي��ة متنوع��ة تنوع 
البيئة املكاني��ة والثقافية..لذا فهي نص 
املتناقض��ات بتالحم الفك��ري والتاريخي 
واللغ��وي..  واجلمال��ي  والس��ايكولوجي 
لتش��كل جماع خطابات تكوينية يتمتع 
كل خطاب فيها ببنية واس��لوب ووظيفة 
العضوية)وحدة  الوح��دة  اط��ار  يؤطره��ا 

احلدث(..
  وباس��تقراء النص الروائي)صورة جانبية 
للخريف( الذي نس��جت عوامل��ه الرقمية 
التي تس��تدعي املس��تهلك لالسهام في 
عنونته��ا انام��ل الروائي حس��ني محمد 
ف��ي  اجلواه��ري  دار  شريف..واس��همت 
نش��رها وانتش��ارها/2017..كونها عوالم 
مشهدية يش��كل املكان بؤرتها املركزية 
التي مللمت خيوطها ودونتها ذهنية منتج 
واع ومتمكن من ادواته الس��ردية للتعبير 
عن حقب زمنية ومتغيرات احلياة كش��ف 
عنه��ا االه��داء الن��ص امل��وازي املتمحور 
ح��ول اح��داث حقق��ت  وجوده��ا وتركت 
النفس��ية واجملتمعية والسياسية  آثارها 
واالقتصادي��ة بلغ��ة ال يكتف��ي بكونه��ا 
اداة توصيل وامنا تن��زع الى املعنى الداللي 
الذي يكمن في الس��ياق الذي تتفاعل في 
عوامله اللفظة الت��ي متتلك معنى متميز 
عن معناها القاموس��ي بتملكها سمات 
متف��ردة ومع��ان داللية..فض��ال ع��ن انها 
تعتمد اسلوب استرجاع احملكي واستلهام 
اس��لوب الكتاب��ة التاريخية ومس��رودات 
االخبار والس��ير والرحلة مما جعل الس��رد 
ينصب في خانة الواقعية التاريخية التي 
يتلبس��ها في بع��ض مفاصله��ا نوع من 
االيه��ام والغرائبية لكس��ر رتاب��ة التوقع 
باعتماد مقارب��ات اجتماعية مع توظيف 
امكانات التش��كيل الذي يتملكه الروائي 
م��ن تفاصيل احلي��اة مس��تخدما له من 
التقني��ات الفنية)لغة دال��ة ومدلول رامز 
وق��راءة تنطل��ق م��ن واق��ع اجتماعي كي 
حتقق االنتقال من التسجيلية الى الروائية 
الفنية بلغة تصن��ع الغرائبي من املألوف 
وجتمعه في بؤرة عاملها السردي)خان وردة(

املل��يء باحلرك��ة واحليوي��ة املتدفقة التي 

رعباً من��ه اإلناث، ويحيد ع��ن دربه الذكور. 
من��ذ ان رأى الن��ور طف��الً  ودخل املدرس��ة، 
واألقف��ال يوص��ون أوالده��م )ال تلعبوا مع 
املفت��اح.. احرص��وا عل��ى إقفال نفس��كم 
جي��داً ...ال تدع��وه يعب��ث ف��ي مؤخراتكم 
فيفت��ح رؤوس��كم فتندمون(. وح��ني َكُبر 
وصارَ مفتاحاً ش��اباً، لم يشترك في مباراة 

أو يجل��س في مقه��ى أو يخرج ف��ي رحلة 
مع أحد. كيف يعاش��ر أقفال املدينة، وهم 
حني يروه يهربون مفزوعني متحاشني رأسه 
املدبب، حذرين على مؤخراتهم منه؟!. لقد 
عاش املفتاح وحيداً طوال عمره، وتأقلم مع 
كل ما يحيطه من جفاء. وبعد سنوات َهرِم 
املفت��اح وص��ار أعمى، وال يس��ير إال مبعونة 

عّكازه. فرح أهل املدينة وهبطت السكينة 
على قلوبهم. صاروا يصافحوه حني ميش��ي 
في الش��ارع، ويرش��دوه إلى طري��ق العبور، 
وح��ني يخاف��ه طفل م��ن األطف��ال تهدئه 
ك...ال  أمه وتقول )ال تخف يا بني...إنه كجدِّ

تخف على مؤخرتك منه فهو اآلن أعمى(.

ماذا حلَّ باليمام..؟
لم نر في حياتنا رج��الً بطيبة جارنا صديق 
اليمام. هكذا اس��ميناه بع��د أن رأينا حبه 
وصداقت��ه مع ه��ذه الطي��ور. كان يجلس 
طوال الوقت متفرغاً لنثر الطعام، ثم يأتي 
اليمام ليلتقط احلب الذي يلقيه جارنا. لقد 
وصل األمر إلى أن اليمام يحط على كتفيه 
وحضنه، وي��أكل من كفيه مباش��رة. لقد 
شعرت الطيور بأمان كبير مع جارنا احلنون. 
ول��م يك��ن بوس��عنا إال اجللوس م��ن بعيد 
والنظر إليه، في طقس كرنفالي بديع. سرب 
يحط وس��رب يطير وهو يضع كيساً مملوءاً 
باحلبوب، يدس كفه في الكيس، يغرف منه 
كمية ثم يلقيها على األرض مبتهجاً. بعد 
م��دة انتبهنا إلى خلو الس��ماء من اليمام، 
لم نر للطيور أثراً ال في البس��اتني وال على 
الش��رفات وال على أسالك الكهرباء!. حتى 
اليمام ال��ذي كان يحط ليأكل من يد جارنا 
ل��م نر له أثراً. وحني س��ألنا اجلار عن اليمام 
قال) ال أدري ...لم يزرني طير واحد منذ أيام.. 
لعله��ا وجدت مكاناً آخر ت��أكل منه فأنتم 
تعرفون أن الطيور جشعة أيضاً(. ثم ضحك 
وغادرنا من دون أن نعرف مصير اليمام.. لقد 
كان اجلار يحمل كيس نفايات كبيراً، وكانت 

البدانة واضحة على هيئته.

انمار رحمة اهلل

قرر التخلص من الش��جرة الت��ي زرعها في 
حديقت��ه قب��ل س��نوات. ح��ني ي��أس منها، 
وكره ش��كلها الذي لم يكن كش��كل بقية 
األشجار، هي ال تكبر مع أنه سقاها نهراً من 
املاء. ورقها مس��ن، ولم حتمل ثمراً في يوم.. 
حني يخرج و يدخل إلى املنزل يشتمها وهي 
جام��دة. حتى اله��واء ال��ذي يداعب أغصان 
األش��جار االخ��رى ال يحركه��ا، والعصافير 
لم تنب فيها عش��اً، والبالب��ل ال تتغازل على 
أغصانها. اش��ترى فأساً حادة وهمَّ بضربها. 
صن��ع جرحاً بليغ��اً في جذعها، ثم توس��ع 
اجل��رح م��ع ضرب��ات الفأس حتى س��قطت 
على األرض صريعة. قطعها إلى أجزاء لكي 
يستخدمها حطباً للمدفأة. لم يكن بحاجة 
إلى نارها، ولكنه اراد االنتقام منها. حني يرى 
اجزاءها لقمة للهب. كانت النار املش��تعلة 
في احلطب غريب��ة..! إنها نار بال دفء !.كلما 
رمى بج��زء كلما زادت ب��رداً!. النار متوهجة 
بق��وة لكنها ال تعطي ح��رارة .. مدَّ يده إلى 
النار ،المس��ها ،كانت أبرد م��ن جوف ثالجة. 
ف��رغ احلطب كله ف��ي املدف��أة ، مرجتفاً من 
البرد بال ج��دوى.. في صباح اليوم التالي، لم 
يذهب إلى العمل كعادته...لقد كان شاحباً 
بال حراك، متجمداً على الكرسي منذ الليلة 

الفائتة.

مدينُة األقفال
لم يكن للمفتاح صاحب في مدينة األقفال. 
ح��ني كان يس��ير ف��ي ش��ارع ما، تتغش��ى 

الوعي الجدلي واستحضار المكان 
في )صورة جانبية للخريف( 

غالف الرواية

النص يستدعي الحضور 
المكاني الذي منحه صفة 

التميز..كونه يشكل شبكة 
من العالقات والرؤى التي 

تتضامن مع بعضها لتشييد 
الفضاء الروائي الذي ال يتحقق 

إال من خالل حركة الشخوص 
وتفاعلها معه ليقدم 

قيمة فنية مضافة الرتباطه 
بالذاكرة الجمعية من جهة 
واالحتفاظ بدالالته اإليحائية 
وطاقته التعبيرية من جهة 

أخرى

مقتطفات لقص العبارة األخيرةبْردًا وَفزعًا

أنمار مردان 
 _1 _

مؤلٌم جدا 
ان أتناوَل احلرَب

وحدي هذا الصباح 
وال أخبُركم

ما طعُم العشاِء فيها..

 _ 2 _
ال رغبَة لي بكل هذا النخيل 

األرُض وِعبُرها في أسئلتي مجردُ عبور 
لم يتجاوزْ خصُرها قضيَة موتي 

كاااااااااااااااااااااااااااافراً ٠٠٠٠٠
 _ 3 _

أنت لم تكن معي 
فنسيت أن اكتب ظلك 

حتت غيمة وطن 
فمَت في باب أول مزنة عاهرة ٠٠

 _ 4 _

لم تكن معي
حني كبرت وأصبحت صداعاً خفيفاً
ترحل متى ما يخطفك النعاس ٠٠٠

 _ 5 _
ال تكن شامخاً

فالبعوُض يطيُر عالياً 
وفي جيبه أسرار ) املزابل ( كلها ٠٠٠

 _ 6_ ¬
كن أنت 

كما أنت 
وال عليك باملارة 

ف لوال نحن 
ال عظمة جلنهم هناك ٠٠٠٠

 _ 7 _
ماذا 

تقول 
لعمرك َ 

حني تراني ؟ 
حني تراني 

أشهى من الغريق ؟...

من أعمال الفنان أحمد الربيعي

قصيدةقصة قصيرة جدًا

من أعمال الفنان كرمي رسن 
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بغداد ـ فالح الناصر:

قدمت نفس��ها عبر سلس��لة من 
البرامج التلفزيونية، اجتهدت، في 
املهمات التي أوكلت إليها، ساعية 
إلى حتقيق املزيد من النجاحات، انها 
اإلعالمي��ة، بتول داغ��ر، التي حلت 
ضيف��ة عل��ى صحيف��ة »الصباح 

اجلديد« في الوقفة التالية:

* م��اذا أض��اف إلي��ك العمل في 
قناة هن��ا بغداد ... وم��ا البرنامج 

األفضل الذي قدمته؟
قب��ل عملي في قن��اة هن��ا بغداد 
عملت في العديد من الفضائيات 
واعتبرته��ا جتارب اغنت مس��يرتي 
املهنية ولكن عملي في هذه القناة 
اضاف ل��ي خبرات جدي��ده بحكم 
تن��وع البرام��ج الت��ي قدمتها بني 
االجتماعي واملن��وع وحتى البرامج 
اخلدمي��ة او االنس��انية ولكن اكثر 
برنامج اثر في الناس هو )حسابك 
واصل( كان يقدم في رمضان وايضا 
برنام��ج )اوراق النعناع( والمس��ت 
محب��ة الناس م��ن خاللهم وايضا 
ال انس��ى احلملة الت��ي قامت بها 
القن��اة ملس��اعدة النازحني وكنت 

فيها مع االعالمي ماجد سليم .

* ايضا، هنال��ك جتربة قصيرة في 
فضائية الطليعة ؟

� جتربت��ي في ه��ذه القن��اة كانت 
قصي��رة جدا بس��بب بعض االمور 
التي لم نتفق عليها وقدمت فيها 
برنامج، )ش��نو معنى( ف��ي العيد 
من اع��دادي وفكرته ان اعيد احياء 
امثالن��ا الش��عبية وقصته��ا من 
خالل مس��ابقة مع الن��اس وجوائز 

وبرغ��م قص��ر امل��دة الت��ي عملت 
فيه��ا ولكن اعده��ا ايضا محطة 
ف��ي حياتي تعلم��ت منها ان اكون 
ثابتة عل��ى قرارات��ي ومبادئي التي 
امتس��ك بها ولن اغيره��ا حتى ولو 

على حساب عملي االعالمي.

* ما طموحك؟
طموحي ليس له ح��د وانا مؤمنة 

ان لكل مجتهد نصيب واجتهادي 
في الوصول الى مس��توى يرضيني 
ويرض��ي الناس هو جل ما اس��عى 
ل��ه وخاص��ة بالبرامج اإلنس��انية 

واالجتماعية.

* هل هناك عروض للعمل محلياً 
أو خارجياً؟

الع��روض موج��ودة دائم��ا ولك��ن 

املش��كلة تكمن ف��ي مابعد هذه 
الع��روض في بع��ض االحيان يجب 
ان تقدم تنازالت معينة في سبيل 
القبول بعرض ما ولذلك انا بطيئة 
جدا في ه��ذا اجلانب ومتأنية حتى 
تأتيني فرصة تناس��بني وتناس��ب 
طموح��ي وم��ن غي��ر ان أق��دم اي 

تنازالت.

* مت��ى ب��دأ عمل��ك ف��ي حق��ل 
الناشطني؟

� منذ ان ولدت وانا أحب مس��اعدة 
االخري��ن وتربيت على ح��ب الناس 
واالنسانية ش��يء بداخلي اليتجزأ 
ولذل��ك ترجم��ت هذا ف��ي حمالت 
لدع��م اجليش واحلش��د الش��عبي 
وملس��اعدة النازح��ني او العائ��الت 
املتعفف��ة والفقي��رة والفرح��ة ال 

توصف عندما اس��مع دعائهم لي 
الذي��ن يعمل��ون معي  وللش��باب 

مبجموعات تطوعيه.
م��ا زلت مس��تمرة في ه��ذا اجملال 
بنحو سري او علني حسب املوقف 
او طلب الناس ففي بعض االحيان 
املتبرع��ني او املتعففني ال يحبذون 
التصوي��ر ولذل��ك تك��ون احلمالت 

سرية.

اإلعالمية بتول داغر لـ »الصباح الجديد«:

لكل مجتهد نصيب و«حسابك واصل« قدمني إلى الجمهور

اإلعالمية بتول داغر

75 % من عسل النحل في
العالم فيه مبيد حشري

اختبر باحثون سويس��ريون عينات من عسل النحل من شتى 
بقاع العالم وخلصوا إلى أن ثالثة أرباعها بها نوع ش��ائع من 

املبيدات احلشرية.
وقال العلماء إن املادة الكيميائية ليست عند املستويات التي 
توش��ك على اإلضرار بصحة البش��ر، ولكنها تشكل مصدر 

قلق كبيراً على النحل.
اختب��ر العلماء قراب��ة 200 عينة، ووج��دوا أن 75 باملائة منها 
بها على األقل واحد من خمس��ة أن��واع معروفة من املبيدات 
نيونيكس.ونش��ر  أو  نيونيكوتين��وادس  ويس��مى  احلش��رية 

الباحثون نتائج دراستهم في مجلة »ساينس«.
ويش��ار إلى أن النحل وامللقحات األخرى آخذة في االنخفاض 

منذ أكثر من عقد من الزمان.
يلق��ي اخلبراء باللوم في هذا على مجموع��ة من العوامل مبا 
فيه��ا املبيدات والطفيليات واملرض وتغير املناخ واالفتقار إلى 

إمدادات غذائية متنوعة.
احمللي��ات الصناعي��ة املوجودة في اآليس ك��رمي تعطل وظائف 

كبد األطفال
قام الباحثون في »مركز جوسلني ملرض السكر« في بوسطن، 
بإجراء حتلي��الت لفئران صغيرة تناولت م��ادة الفركتوز، وعدد 
آخ��ر من الفئران لم تتناول الفركت��وز، ووجدوا أن أولئك الذين 
كان لديه��م خطر عال م��ن أمراض الكبد ه��م الفئران التي 

استهلكت كميات عالية من الفركتوز.
وأوضح الباحثون أن احملليات الصناعية املستعملة في صناعة 
الص��ودا، والكعك، واآليس كرمي تضاعف من معدالت اإلصابة 

بأمراض الكبد التي قد تكون قاتلة في كثير من األطفال.
ويعد الفركتوز، الش��كل األكثر فتكاً للسكر، وهو أكثر ضررا 
بكثي��ر على الصحة م��ن اجللوكوز، وهو ما ي��ؤدي إلى ظهور 
شكل مبكر من أمراض الكبد الدهني بني األطفال والشباب، 
وهي حالة تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان والسكتات الدماغية 

ومشكالته في القلب.
وتعد مش��كلة احملليات الصناعية م��ن العقبات املهمة التي 
ته��دد صحة األطفال في ظل تنامي معدالت البدانة بينهم، 
حي��ث يعان��ي طفل من ب��ني كل أربع��ة أطفال م��ن البدانة 

املفرطة مع بلوغهم 15 عاما.
ووج��دت التج��ارب الت��ي أجريت عل��ى الفئران الت��ي تناولت 
الفركت��وز أنها تعاني م��ن اضطرابات في مس��تويات األيض 
لتتراج��ع بص��ورة كبيرة لتصبح أس��وأ، مقارنة بالس��عرات 

احلرارية املتناولة من اجللوكوز.

السيليلوز.. عالج سحري للسمنة املفرطة
أش��اد األطباء بحب��وب جدي��دة بإمكانها مس��اعدة املرضى 
الذين يعانون من الس��منة املفرطة على فقدان نحو %10 من 

وزنهم.
وحتمل األقراص اجلديدة اس��م “Gelesis100، وهي مصنوعة 
من الس��يليلوز املس��تخرج من اخلضروات، وال��ذي ميتص املاء 
داخل املعدة، ويتضخم لنحو 100 مرة ضعف حجمه األصلي، 

ما يساعد على قمع اجلوع.
وأض��اف األطب��اء أن األقراص آمن��ة متاماً، حي��ث يتم تفكيك 
اجلس��يمات املكونة لها تدريجيا، ومتريرها خارج اجلس��م من 
دون أعراض جانبية، ومن املتوقع أن يتم توفير العالج للمرضى 

خالل عامني.
وكش��ف األطباء في مستشفى جامعة إينتري في ليفربول، 
ع��ن أنه م��ن خالل إجراء جت��ارب على مجموعة م��ن البالغني 
املصابني بالسمنة، وجدوا أن خمسهم خسر %10 أو أكثر من 
الوزن الزائد في غضون س��تة أش��هر، كما الحظوا انخفاضا 
في مس��تويات السكر بالدم لدى املرضى، وهو ما يقلل خطر 

اإلصابة مبرض السكر من النوع الثاني.

تش��كلت اول دائرة زراعة في 
بغ��داد س��نة ١٨٦٤، في حني 
ل��م يتم تعي��ني مدي��ر لهذه 
الدائرة حتى سنة ١٩١٠، ذلك 
ان الدول��ة العثماني��ة اكدت 
عل��ى اهمي��ة الزراع��ة من��ذ 
ص��دور قان��ون ادارة الوالي��ات 
االمبراطوري��ة  والي��ات  ف��ي 
العثمانية ومنها والية بغداد 

الصادر سنة ١٨٦٤.
واص��درت تعليم��ات في هذه 
دوائر  السنة نفس��ها تخص 
الزراع��ة في الوالي��ات ومدراء 
هذه الدوائر واكدت التعليمات 
عل��ى الزراعة واحلراثة احلديثة 
بكونها اعم��ار للدولة وانه ال 
بد من االكثار منها وتوفيرها 
وه��ذه م��ن واجب��ات الدول��ة 
وان م��ن مه��ام دوائ��ر الزراعة 
وموظفيه��ا التش��جيع على 
الزراع��ة وتوفي��ر احتياجاتها 
وان��ه  ال ب��د من تعي��ني مدير 
للزراعة في مركز الوالية  وفي 
كل سنجق اي محافظة اي ال 
بد من تعيني مدير الزراعة في 
بغداد وفي السناجق املرتبطة 
كرب��الء  كس��نجق  ببغ��داد 
وس��نجق الديواني��ة كونهما 
من السناجق املرتبطة بوالية 
بغ��داد وعل��ى ه��ؤالء تعي��ني 
ممثل عنه��م او وكيل في كل 
وحدة ادارية صغيرة كالقضاء 
،وتك��ون  والقري��ة  والناحي��ة 
واجب��ات املذكورين تش��جيع 
الزراعة واالكثار منها وكل ما 
يتعلق بها ال بل من واجباتهم 
اخلاص��ة  الدع��اوى  حض��ور 
بالفصل ف��ي قضايا املزارعني 

وامور زراعتهم.
الزراعة فقد اوجبت  وألهمية 
تعي��ني  التعليم��ات  تل��ك 
والتج��ارة من  للزراعة  مدي��ر 
قب��ل نظ��ارة اي وزارة الزراعة 
والتج��ارة وجعل نظ��ام ادارة 

لس��نة  العمومية  الوالي��ات 
١٨٧١، ه��ذا املدير أحد اعضاء 
هيئة املوظفني التي تش��كل 
ادارة الوالي��ة ووج��وب تق��دمي 
تقرير س��نوي من قب��ل املدير 
الى الوالي باش��ا بغداد الذي 
يرسله الى اسطنبول عن كل 

ما يتعلق بالزراعة في بغداد.
وف��ي س��نة ١٩١٠ مت تعي��ني 
مدي��ر للزراع��ة حي��ث ظه��ر 
الزراع��ة  دائ��رة  وتول��ت  دوره 
الب��ذور اجملاني��ة وتوزيع  توزيع 
نش��رات الوقاي��ة الزراعية ومت 
تسليف  صندوق  اس��تحداث 
الفالح��ني او ما كان يس��مى 
صندوق االمنية وقد مت انشاء 
ه��ذا الصندوق في بغداد منذ 
 ١٨٦٩ باش��ا  مدح��ت  والي��ة 
وتولى مدير الزراعة في بغداد 
ال��ذي  الصن��دوق  ه��ذا  ادارة 
تولى اجناز معامالت تس��ليف 
عدي��دة للفالحني، اما الزراعة 
في بغداد في القرن العشرين 
الدول��ة  س��قوط  وبع��د 
العثماني��ة حي��ث يذكر دليل 

اململكة لسنة ١٩٣٦ ان موازنة 
سنة ١٩٣٥ وفي الباب الثاني 
عش��ر ذكر تخصي��ص اموال 
للزراعة والبيط��رة من ضمن 
واملواص��الت  االقتص��اد  وزارة 
ام��وال  تخصي��ص  مت  حي��ث 
اخملصصة  االعتم��ادات  لزيادة 
ولإلج��راءات  الب��ذور  لش��راء 
 ( ملكافحة حش��رة  املتخ��ذة 
املن( وكانت دائرة زراعة بغداد 
قبل اس��تحداث وزارة الزراعة 
تتألف من تش��كيالت عديدة 
منها شعبة حقل الرستمية 
الزعفرانية  بس��اتني  وشعبة 
جنوب بغداد والشعب اخلاصة 
بوقاية النبات واحلبوب والتبغ 

واالرشاد  .
وقد تولت ه��ذه الدائرة اجراء 
احصاء االش��جار فتبني وجود 
أل��ف  وخمس��مائة  ملي��ون 
ش��جرة مثم��رة ف��ي املوصل 
وتولت الدائ��رة اقامة عالقات 
م��ع جمي��ع اجله��ات خ��ارج 
الع��راق ذات العالق��ة بأم��ور 
الزراع��ة لتب��ادل التق��اوي مما 

يكثر زراعتها في بغداد وتولت 
تخصي��ص حقل الرس��تمية 
الزراعي��ة  التج��ارب  ألج��راء 
وخاصة القطن بكونه مزرعة 
جتريبي��ة ال تبع��د ع��ن بغداد 
ف��ي ذلك الوق��ت على١٧ كم 
التجارب  قس��م  وبقس��مني 
للمنتج��ات  االكث��ر  وقس��م 
الزراعي��ة كاحلنط��ة والكتان 
والطي��ور  الدج��اج  وتربي��ة 

الداجنة.
وكان موظف��و دائ��رة الزراعة 
املدي��ر محم��د  س��نة ١٩٣٥ 
الراض��ي وخليل  س��ليم بگ 
قدو مدير مزرعة بكرة چو في 
احليدري  ودرويش  السليمانية 
الرستمية وممتاز  مدير مزرعة 
املزروعات،  العارف مدير وقاية 
ومت تشكيل وزارة الزراعة ألول 
مرة س��نة ١٩٥٣، ف��ي الوزارة 
املدفعي��ة السادس��ة عندما 
الوزارة  شكل جميل املدفعي 
ف��ي 29\1\1935ومت تعيني اول 
وزي��ر للزراع��ة عب��د الرحمن 

جودت.

أول دائرة زراعة في بغداد 
طارق حرب

تراثيات

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلنت وزارة التجارة، عن مشاركة 
دول عظم��ى وش��ركات كبيرة في 
معرض بغ��داد الدولي ضمن دورته 
ال� 44 التي تقام حتت شعار »حررنا 
أرضنا وبتعاونك��م نبنيها« للمدة 

من 21-30 تشرين االول املقبل.
ونقل بي��ان للوزارة، ع��ن مدير عام 

الشركة العامة للمعارض هاشم 
محم��د حامت قوله، إن »دول عظمى 
ف��ي  تش��ارك  كبي��رة  وش��ركات 
معرض بغ��داد الدولي منها اليابان 
واملاني��ا وأمي��ركا وكوري��ا اجلنوبية 
وهنكاريا ومصر  وأوكرانيا  وهولندا 
والباكس��تان وأندونيس��يا وإي��ران 
وتون��س  وفلس��طني والس��عودية 

وسوريا«.
وأضاف حامت، أن »العراق أصبح دولة 
جاذبة لالس��تثمار وس��وق مفتوح 
وان  القطاع��ات  للعم��ل بجمي��ع 
املعرض يعد فرصة لعقد صفقات 
الش��ركات  األعم��ال  رج��ال  م��ع 
العاملية، إلعادة إعمار املناطق احملررة 

من عصابات داعش االرهابية«.

وتاب��ع، أن »ع��دد الش��ركات احمللية 
واألجنبي��ة جت��اوز ال� 180 ش��ركة 
من ش��تى االختصاصات، وما يزال 
هن��اك اقبال كبير م��ن قبل بعض 
الش��ركات لغ��رض املش��اركة في 

الدورة«.
وأش��ار مدي��ر ع��ام الش��ركة، إلى 
أن : »الش��ركات الواف��دة للع��راق 

واملش��اركة ف��ي املع��رض تعّد من 
الشركات الرصينة والراغبة للعمل 
ف��ي الع��راق« مرجح��ا أن »تتعاقد 
املؤسسات ودوائر الدولة على عقود 
كثيرة مع هذه الشركات بعد أجراء 

احلوارات مع هذه الشركات«.
وأوض��ح حامت، أن »الدورة س��تتميز 
االقتصادية  والن��دوات  بالفعاليات 

واملس��ائية  الصباحي��ة  والفني��ة 
خاص��ة  رياضي��ة  ومس��ابقات 
بالس��يارات والدراج��ات النارية وان 
املعرض سيفتح ابوابه للمواطنني 
م��ن الس��اعة التاس��عة صباح��ا 
وحت��ى التاس��عة مس��اء حيث مت 
اعداد آلية مناسبة لتسهيل دخول 

املواطنني«.

تجاوز الـ 180 شركة من شتى التخصصات  

»التجارة«: دول عظمى وشركات كبيرة تشارك في معرض بغداد الدولي
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املصيري��ة،  قرارات��ك  تس��تعجل  ال  مهني��اً: 
وكن متأني��اً في ما تقوم ب��ه. عاطفياً: توقف 
ع��ن التذّم��ر الدائم فلن جتد ش��خصاً يحبك 
كاحلبي��ب ويك��ون مخلصاً مع��ك إلى أقصى 

احلدود.

مهني��اً: أف��كارك اجلدي��دة تس��اعدك عل��ى 
تخطي كثير م��ن املصاعب، وهذا يس��اعدك 
على كس��ب ثقة الزمالء. عاطفي��اً: اجلهوزية 
مطلوبة للمرحل��ة املقبلة، فالضغوط كبيرة 

واملطلوب مزيد من الدقة واالنتباه.

مهني��اً: مش��روع جدي��د يطرح علي��ك متهل 
بش��أنه، ال تركن إل��ى كل اآلراء واختر الصائب 
منها. عاطفياً: إذا لم يكن لديك موعد ساخن 
اليوم فاب��دأ بالبحث عن��ه اآلن. فّكر بطريقة 

للخروج عن املألوف.

مهني��اً: العالق��ة الس��يئة م��ع أح��د الزمالء 
ل��ن تفي��دك بش��يء. ق��د يتجنب��ك اآلخرون 
بس��بب مزاجيتك املضطرب��ة. عاطفياً: جتنب 
الس��طحية ف��ي تعاملك مع الش��ريك، وكن 

أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدك أكثر.

مهني��اً: حت��اول الي��وم أن جتم��ع الكثي��ر م��ن 
املعلوم��ات التى ميكنك االس��تفادة منها في 
مش��روعك اجلدي��د. عاطفي��اً: تع��رف أنك ال 
تس��تطيع أن تس��تغني على احلبيب. ال تطل 

فترة اخلصام.

مهني��اً: ق��رارات مهمة قد تغير مج��رى حياتك 
على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مس��تعداً 
لكل جديد. عاطفياً: كثرة مشاغلك تبعدك عن 
الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له 

بسبب غيابك املتكرر وعليك إيجاد حّل سريع.

مهني��اً: ال تطلق العنان خمليلت��ك في معاجلة 
األم��ور، ب��ل حّك��م عقل��ك حت��ى ال تن��دم 
مستقبالً. عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم 
عابر مع الش��ريك، وتعالج األمور سريعاً قبل 

تفاقمها.

مهني��اً: أضبط أعصابك وح��اول أن تلجأ إلى 
احل��وار حت��ى ل��و تطلب األم��ر بع��ض التوتر. 
عاطفياً: تدرك أنك أسأت االختيار في عالقتك 
العاطفية، متيل إلى ش��خص يثير في نفسك 

القلق.

مهنياً: معركة فاصلة مع الزمالء في العمل، 
وبنتيجته��ا تتحدد مس��تقبلك املهني على 
نحو ش��به نهائ��ي تقريباً. عاطفي��اً: يتضايق 
الش��ريك م��ن رّدات فعل��ك الغاضب��ة، لك��ّن 

العوامل املوجبة ال تستحق كّل ذلك.

مهني��اً: ي��وم دقي��ق يواجهك، لك��ن مع عدم 
التس��ّرع تتخّط��اه بنجاح. عليك االس��تفادة 
م��ن ه��ذا ال��درس  . عاطفي��اً: إذا كن��ت واثقاً 
بخطواتك املستقبلية مع الشريك، فال تترّدد 
في مصارحته بنياتك جتاهه، ألّن ذلك يفرحه.

مهني��اً: علي��ك أن تنظر إلى األم��ور بطريقة 
إيجابي��ة، وأن تتعّلم كيف حتّول اخلس��ارة إلى 
ربح أكيد ملصلحتك. عاطفياً: ال تتس��رع في 
املوافق��ة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع 

من جوانبه كافة.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: خي��ارات متع��ددة وجناح��ات كثي��رة 
على الرغ��م من بعض التأخي��ر واملماطلة أو 
تضاعف املس��ؤؤليات. عاطفياً: قلق وانزعاج، 
ال عالقة للحبيب بهما، بل بس��بب هواجس 

ضاغطة أو مسألة عالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عش��بة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها اس��تخدامات عالجية

للتعريف
5. م��ن أوق��ات الصالة o أق��دم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملج��أ للعل��م واملعرف��ة o ناع��م 

امللمس
احل��رب  مؤل��ف  روس��ي  9. قصص��ي 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. لم يؤده حقه o اجلانب الرئيسي واألكبر 
في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. من الطيور o شخص واحد o أحضر

4. امل��ادة العطرية املس��تخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعط��ى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة ح��رارة اجلو مرتفعة o اس��تدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

الس��المة  م��ع   o يع��د  ول��م  ذه��ب   .9
)باالجنليزية معكوسة(

10. دولة عربية فيه��ا أكثر من 40 مليون 
نخلة )في موسوعة غينيس(

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أشاد باس��م قاسم، مدرب املنتخب 
بح��رص  الق��دم،  بك��رة  الوطن��ي 
اجلماهير على التواجد ودعم أس��ود 
الرافدي��ن، م��ن أجل رف��ع احلظر عن 

مالعب بالدهم.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية 
"اجلماهير العراقية تثبت في جميع 
املباريات التي خاضها املنتخب، بأنها 
تستحق القرار املرتقب برفع احلظر".
وتابع "اجلماهير برهنت مجددا أمام 
منتخ��ب كينيا بأنه��ا محبة لكرة 
القدم، وأن منع املنتخبات العراقية 
م��ن اللع��ب ب��ن جماهيره��ا ظلم 

كبير".
ووصف قاس��م، الفوز على منتخب 
كينيا، بأنه جاء وفق أداء مميز ألس��ود 
الرافدين في الش��وط األول.وأوضح 
أفضلي��ة  وراء  الس��بب  أن  قاس��م 
منتخب كينيا في الش��وط الثاني، 
يعود لع��دم جاهزية العب��ي العراق 

احمللين، الذين ظهروا خالل اللقاء.
م��ن جانب��ه، عب��ر الع��ب املنتخب 
ن��ادي  ف��ي  احملت��رف  العراق��ي، 
أوسترس��وند الس��ويدي، بروا نوري، 
عن سعادته إلحرازه أول أهدافه مع 

املنتخب، ف��ي ش��باك كينيا، خالل 
املب��اراة الودية التي انته��ت )1-2(.. 
وقال ن��وري، في تصريح��ات خاصة 
صحفية "أشعر بسعادة كبيرة وأنا 
أخوض املباراة بن اجلماهير العراقية، 
التي احتفلت بوجودن��ا في امللعب، 
الهدف مبثابة هدية للجماهير، التي 

ساندتنا طوال املباراة".
 وأضاف: "املنتخب العراقي مظلوم 
للعب خ��ارج مالعبه، ولديه جمهور 
كبير عاش��ق لك��رة الق��دم.. االحتاد 
الدولي بات مطالًبا بإعادة النظر في 

قراراته". وأشار نوري إلى أن "مستوى 
املنتخ��ب ب��دأ ف��ي االس��تقرار، من 
خالل النتائج املمي��زة، والتي نتمنى 
أن تس��تمر في البطوالت الرسمية، 
حي��ث أحلم بالتتوي��ج مع املنتخب 
العراقي.. وكان نوري قد أحرز الهدف 
األول ف��ي ش��باك كينيا، م��ن ركلة 
ج��زاء ف��ي املب��اراة الدولي��ة الودية 
التي ضيفها ملعب البصرة مس��اء 
اخلمي��س وانته��ت بف��وز املنتخ��ب 
الوطن��ي العراق��ي بهدف��ن مقابل 

هدف واحد لضيفه كينيا.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
توج فري��ق نادي ذي قار بطال لبطولة 
الع��راق بس��باحة املعاق��ن والت��ي 
منافس��اتها في مس��بح  اختتمت 
العاصم��ة  ف��ي  الدول��ي  الش��عب 
بغ��داد ي��وم ام��س االول  بحض��ور 
رئيس اللجن��ة الباراملبي��ة الوطنية 
الدكت��ور عقيل حميد واالمن املالي 
مزهر غامن وعض��و املكتب التنفيذي 
مجل��ي ع��ودة ومدير اع��الم اللجنة 
الباراملبية هشام السلمان وعدد من 
اعضاء االحت��ادات الرياضية العاملة 
ف��ي اللجن��ة الباراملبي��ة وذلك بعد 

متك��ن فريق ذي قار من جمع عش��رة 
اوس��مة ذهبية ووس��ام واحد فضي 
اضافة الى وس��امن فضي��ن وجاء 
باملركز الثاني فريق اللجنة الفرعية 
في بابل بعد ان حصل على خمسة 
اوسمة ذهبية وثالثة فضية ومثلها 
برونزية فيما احتل فريق نادي اجليش 
املركز الثالث برصيد وس��امن اثنن 
) ذهبي��ن ( واربع��ة اوس��مة فضية 
ووس��امن برونزين . وفي سياق ذاته 
متكن فريق نادي وسام اجملد من الفوز 
ببطول��ة الع��راق بالك��رة الطائ��رة 
جلوس والت��ي اختتمت اخلميس في 

قاعة النادي.. وانته��ت مباراة اخلتام 
الت��ي جمعت فريق نادي وس��ام اجملد 
بنظي��ره فري��ق جلنة النج��ف بثالثة 
اش��واط مقابل الش��يء فيم��ا احرز 
فريق جلن��ة بابل املرك��ز الثالث بعد 
فوزه على نادي الوالء بالنتيجة ذاتها

الع��راق  بط��والت  وتتواص��ل  ه��ذا 
الباراملبية  الرياضية للجنة  لاللعاب 
العراقية حيث تنطل��ق اليوم االحد 
ف��ي قاعة املرك��ز التدريب��ي للجنة 
الباراملبية العراقية  في مجمع وزارة 
الش��باب والرياض��ة بطول��ة العراق 

بجودو املكفوفن وتستمر ليومن.

بغداد ـ هشام السلمان:
متك��ن الصحفي الرياض��ي العراقي 
اياد الصاحلي من الفوز مبقعد ضمن 
املكت��ب التنفيذي لالحتاد االس��يوي 
للصحافة الرياضية بعد مشاركته 
صب��اح الي��وم اجلمع��ة باالنتخابات 
اخلاصة باالحتاد االسيوي والتي جرت 
الباكس��تانية اسالم  العاصمة  في 

اباد واس��فرت عن تش��كيل مكتب 
تنفي��ذي جدي��د لالحت��اد االس��يوي 
يس��تمر ملدة اربع س��نوات سيكون 
في��ه الصاحل��ي ممثال ع��ن الصحافة 

الرياضية في العراق.
وكان االحت��اد االس��يوي للصحاف��ة 
الرياضية قد دعا في وقت سابق الى 
اجتم��اع في الباكس��تان جترى على 

هامش��ه انتخابات جديدة للمكتب 
التنفي��ذي للمدة م��ن الرابع وحتى 
الثامن من شهر تشرين االول اجلاري 
.. وجاء ف��وز الصاحلي في االنتخابات 
الرياضي��ة  للصحاف��ة  االس��يوية 
بع��د ان قرر االحت��اد العراقي لالعالم 
الرياض��ي املوافق��ة على ترش��يحه 

للمشاركة في تلك االنتخابات.

»الصالحي« عضوًا في تنفيذي »آسيوي الصحافة«

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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»فطافطة« العراقي
أكث��ر ما يثل��ج الص��دور، مس��اندة االش��قاء 
العرب للقضاي��ا العراقية املصيرية، ففي اجملال 
الرياضي، اخذت مسألة رفع احلظر عن مالعبنا 
اجلميلة، اهتمامات اجلميع، س��واء من الوسط 

احمللي، او التفاعل الكبير من اخلارج.
اململكة االردنية الهاش��مية، كانت سباقة في 
حضور منتخب النشامى إلى البصرة ملواجهة 
أس��ود الرافدي��ن ف��ي أول��ى االختب��ارات التي 
خاضتها الك��رة العراقية في اط��ار حملة رفع 

احلظر جزئيا.
لم يقتصر احلضور االردني على املنتخب الوطني 
االول واملش��اركة بفعالية كبيرة ومشهودة، بل 
كان للخب��راء واحملاضري��ن دوراً فع��االً في اجمليء 
إلى العراق واملش��اركة في القاء محاضرات في 
ش��تى احملافظات، مما يؤكد عم��ق العالقة التي 
تربط الش��عبن العربين الش��قيقن واجلارين، 
أمس وفي افتتاح دورة تدريبية فئة B باش��راف 
اخلبير االردني وليد فطافطة، قال باحلرف الواحد 
ان��ه نال لقب »ولي��د العراقي«، نظراً لش��غفه 
الكبي��ر باملنتخ��ب الوطن��ي العراق��ي وجنومه 
الس��ابقن وفي مقدمتهم فالح حس��ن وعلي 
كاظم وحسن س��عيد ورعد حمودي وغيرهم، 
حيث كان العباً شبالً في فريق القادسية يرتدي 
القمي��ص االخض��ر، وكان املنتخب��ان العراقي 
والكويت��ي يخوض��ان أش��رس منافس��ة على 
مس��توى بطوالت اخلليج وقتذاك، وكان العراق 
يتوش��ح بالقميص االخضر لتبدأ حكاية حب 

الفتى وهو ما زال في مرحلة الصبا.
يش��تد عوده، ويكبر معه حب الع��راق، وها هو 
في الس��نوات االخيرة يحضر بصفة االس��تاذ 
اخلبي��ر املعتم��د م��ن االحت��اد اآلس��يوي القامة 
دورات تدريبية حديثة تسهم في تزويد املدربن 

.B العراقين باحدث املعلومات بفئة
فطافطة، الذي س��بق له اللعب والتدريب في 
اململكة االرنية الهاش��مية، ابدى سعادته في 
افتتاح دورة املدربن مبش��اركة 24 مدرباً، مبا يراه 
من أمن واستتباب لألوضاع في العراق، ومؤكداً 
ان ل��ألردن دي��ن كبير يتطلع اجلمي��ع لاليفاء به 

اجتاه العراق.
كلمات احملاضر واملشرف اآلس��يوي، زادت حالوة 
واصرار املش��اركن في ال��دورة التي يلقى فيها 
الدكتور قاس��م ل��زام احملاض��رات، زادت اجلميع 
الثقة في املضي مبسيرة النجاح والتحدي لنيل 
وكس��ب ارفع الش��هادات احلديث��ة التي تثبت 

اقدام العاملن في امليدان التدريبي.

كلكتا ـ حسين الذكر*

عل��ى برك��ة اهلل وبآم��ال عريضة 
الوطن��ي  منتخبن��ا  يفتت��ح 
للناشئن بكرة القدم مشواره  في 
مونديال الهن��د 2017 امام نظيره 
املوافق  اليوم االح��د  املكس��يكي 
الثامن من تشرين االول 2017 ، في 
الساعة اخلامسة والنصف مساءا 
بتوقي��ت بغ��داد،  الثامنة بتوقيت 
الهن��د ، وذل��ك على ملع��ب يوبا 
بهارت��ي امللعب الرئيس في كلكتا 
، الذي يعد من اكبر مالعب الهند 
واسيا ، حيث يتسع الكثر من مائة 
الف متفرج وسيستضيف املباراة 
النهائي��ة للبطولة ، م��ن املتوقع 
ان تكت��ظ مب��اراة الع��راق االول��ى 
باجلماهي��ر ، التي علمن��ا بان اكثر 
من اربعن الف تذكرة ، قد حجزت 
منذ وقت مبكر وميكن يزداد العدد 
الي��وم ، م��ن اجلماهي��ر الهندي��ة 
واجلالي��ات العربي��ة الت��ي نعتقد 
انها  ستش��جع املنتخب العراقي 
واالس��يوي وفق��ا ملا اس��تنتجناه 
مم��ن التقيناه��م من الهن��ود. هذا 
وس��يلعب املنتخ��ب العراقي بزيه 
االبيض الكامل فيما يلعب نظيره 

املكسيكي باالخضر.
 االحت��اد العراقي لك��رة القدم لم 
يبخل على اعداد هذا الفريق الذي 
نع��ده  فري��ق املس��تقبل والرافد 
الوطني��ة  ملنتخباتن��ا  احلقيق��ي 
، فض��ال عن مش��واره ومس��يرته 
البطولية ، حتمت على االحتاد صب 
اهتمامه للفريق برغم الصعوبات 
والظ��روف احمليطة( ه��ذا ما صرح 
ب��ه االس��تاذ مالح مه��دي رئيس 
الوف��د العراقي ، مضيف��ا: ) نحن 
متفائلون بامكانية التأهل الى دور 
)16( كطم��وح اول��ي ، ونصب جل 
اهتمامنا على حتقيق نتيجة جيدة 
امام املكس��يك ان شاء اهلل ، ومن 
ثم نفكر باحملط��ات االخرى تباعا ، 
ولم نقصر بتوفير كل مستلزمات 

النج��اح الت��ي يحتاجه��ا الفريق 
منذ اول يوم وطات اقدامنا مدينة 
كلكت��ا . وان��ا هنا اعب��ر عن ثقتي 
باملالك التدريبي والالعبن في تقدمي 
كل ما عندهم الس��عاد جماهيرنا 
وخدمة بلدنا العزيز ، كما اعبر عن 
اسفي لغياب السفير العراقي في 
الهند او من ينوب عنه الس��تقبال 
الفري��ق ولق��اءه ودعم��ه معنويا ، 
وه��ذه ليس��ت اول م��رة تتع��رض 
الفرق العراقية الى هكذا مواقف، 
وق��د اتصل��ت بالس��فير العراقي 
شخصيا بعد وصولنا ، لكنه اعتذر 
عن زيارتنا ال��ى كلكتا ، بعذر عدم 
اس��تطاعته اخلروج من العاصمة 

اخلارجي��ة  مبوافق��ة  اال   ، دله��ي 
العراقي��ة ، ف��ي موق��ف غريب ، ال 
يبرر ع��دم احلض��ور واداء الواجب ، 
مبحفل عاملي يستقطب اجلماهير 
واالع��الم ومنتخبنا مش��ارك فيه 
كبطل الس��يا وممثل وحيد للعرب 
، مبس��ؤولية كبيرة كن��ا نتمنى ان 

يعيها ويقدر حجمها(.
من جانب��ه عبر الكاب��ن قحطان 
جثي��ر عن امل��ه ان يك��ون الفريق 
بيوم��ه وان يوفقن��ا اهلل في جتاوز 
املب��اراة االولى ام��ام فريق متمرس 
وس��بق له الف��وز ب��كاس العالم 
لهذه الفئ��ة اكثر من مرة ،وهذا ال 
يعني اننا نخش��اه ، بقدر ما يعني 

احترامن��ا وتقييمن��ا لقوة وحجم 
منافس��ينا العاملي��ن بالبطولة ، 
الت��ي تعد مجموعتنا م��ن اقواها 
ل��م  العام��ة  الع��راق  وظ��روف   ،
تسمح لنا باالعداد الكافي ، الذي 
يل��ق بهك��ذا بطولة او ينس��جم 
م��ع برام��ج اع��داد االخري��ن التي 
س��معنا وقرانا واطلعن��ا عليها ، 
اذ لم اس��تطع خالل االعداد اقامة 
اي مب��اراة جتريبي��ة بفري��ق ميتلك 
مقومات ومس��توى فرق البطولة 
 ، س��نواجهها  الت��ي  واجملموع��ة 
لكنن��ا مع ذلك عازمون على تقدمي 
االفضل واالجمل وحتقيق االنتصار 
اذا وفقن��ا اهلل ، وق��دم الالعب��ون 

م��ا عندهم وم��ا علمناه��م اياه ، 
م��ن واجب��ات نعم��ل عليه��ا منذ 
وق��ت وعب��ر دراس��ة وحتلي��ل فرق 
مجموعتن��ا ، الت��ي حصلن��ا على 
اشرطة وفيدوات حتليل من الزمالء 
ف��راس ح��ازم الش��يخلي وعل��ي 
النعيمي مشكورين ، وقد شرحنا 
املوق��ف واملوقف ال��الزم واملطلوب 
 ، ف��رق  هك��ذا  ملواجه��ة  منه��م 
وامتنى تنفي��ذ الواجبات واحلصول 
على نتيجة مش��رفة ب��اول مباراة 
لتكمل��ة املش��وار والتاه��ل ال��ى 
دور ال)16( كخط��وة اول��ى وهدف 
طم��وح ، ينبغي ان نصل اليه ، ثم 
نفكر ال��ى ما هو ابعد م��ن ذلك ، 

متكل��ن  على اهلل وهمت العبينا 
، كم��ا آمل من االخ��وة االعالمين 
والصحفي��ن النظ��ر مبوضوعي��ة 
للبطولة ومجموعتنا ، وان يكونوا 
العراق��ي  للفري��ق  داعم��ا  عون��ا 
ولالعبين��ا الصغ��ار ، الذين اثبتت 
اجسام وهيئة العبي الفرق االخرى 
، ان العبينا ي��كادوا يكونو االصغر 
بالبطول��ة ، وه��ذا ما ملس��ه  كل 
اعضاء الوف��د العراقي  .. اما فيما 
يتعلق بالتشكيل املتوقع لالعبيه 
، عب��ر الكابن عن اس��فه العطاء 
اس��ماء معينة النه يقول : ) فعال 
انظر للجميع على انهم اساسين 
وبحاجة ماسة خلدماتهم وساحدد 
من يكونوا بالتش��كيل االساسي 
قب��ل املب��اراة بس��اعات ،حس��ب 
 ، االخي��رة  واملعطي��ات  الظ��روف 
صحي��ا ومعنوي��ا وفني��ا ، وكذا ما 
س��نعلمه عن املنافسن وكيفية 

مواجهتهم(.
االنكلي��زي  املنتخ��ب  س��يلعب 
االخري��ن  املنافس��ن  والتش��يلي 
ملنتخبنا ف��ي مجموعتنا احلديدية 
قب��ل مواجهتن��ا امام املكس��يك 
بث��الث س��اعات اي ف��ي الس��اعة 
الثاني��ة والنصف ظه��را بتوقيت 
بغ��داد ، كذل��ك سيش��هد اليوم 
مواجهات اجملموعة E   على ملعب 
اندي��را غان��دي مب��اراة كالدوني��ا 
اجلدي��دة ضد فرنس��ا وهن��داروس 
امام اليابان ( فيما ش��هدت نتائج 
مباري��ات اليوم االول ف��وز الواليات 
املتح��دة االمريكي��ة  على منظم 
بثالثة  الهن��دي  الفريق  البطول��ة 
اه��داف نظيفة ، فيما ف��ازت غانا 
ب��ذات اجملموعة  عل��ى كولومبي��ا 
A  بهدف لالش��يء ،كما ش��هدت 
مواجهات اجملموعة B تعادل تركيا 
مع نيوزلن��دا بهدف ل��كل منهم 
وف��وز بارج��واي على مال��ي بثالثة 

اهداف مقابل هدفن.

* موف��د االحت��اد العراقي لالعالم 
الرياضي

الهند تضّيف نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا

»الناشئين« يفتتح اليوم شوطه المونديالي بمواجهة المكسيك
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منتخب الناشئني بكرة القدم

جانب من املباراة »عدسة: منتظر اجلابري«

العواصم ـ وكاالت:

تأهل منتخب إس��بانيا بطل 2010 
إل��ى نهائي��ات كأس العال��م لكرة 
القدم في روس��يا ع��ام 2018 بفوزه 
على ضيف��ه األلبان��ي -3صفر، في 
حن س��تخوض إيطالي��ا املتعادلة 
م��ع مقدونيا 1-1 امللح��ق.. ورفعت 
إس��بانيا رصيده��ا إل��ى 25 نقطة 
في ص��دارة اجملموعة الس��ابعة من 
التصفي��ات األوروبي��ة، مقاب��ل 20 

إليطاليا الثانية.
ويتأه��ل صاح��ب املرك��ز األول م��ن 
اجملموع��ات التس��ع مباش��رة إل��ى 
النهائيات، وتخ��وض أفضل ثمانية 
منتخب��ات حتل ف��ي املرك��ز الثاني 
ملحق��اً فاص��الً حلس��م البطاقات 

األربع املتبقية.
وحلقت اسبانيا في النهائيات بأملانيا 
حامل��ة اللق��ب واجنلت��را وبلجيكا 
واي��ران والياب��ان وكوري��ا اجلنوبي��ة 
والبرازيل  والس��عودية واملكس��يك 

وروسيا املضيفة.
في املب��اراة األولى، س��جل رودريغو 
مورين��و )16( وايس��كو )24( وتياغو 

الكانتارا )26( األهداف.
ودفع مدرب املنتخب االسباني خولن 

لوبيتيغ��ي مبدافع برش��لونة جيرار 
لكن مش��اركته  أساس��ياً،  بيكيه 
ترافق��ت مع صافرات االس��تهجان 
من بعض اجلماهير وبالتصفيق من 
البع��ض اآلخر ف��ي مدرجات ملعب 
اليكانت��ي التي تتس��ع إلى 28 ألف 

متفرج.
ولع��ب بيكيه س��اعة كامل��ة إلى 
جان��ب قط��ب دف��اع ري��ال مدري��د 
س��يرخيو راموس قبل أن يس��تبدل 

بناتشو.
وكان بيكي��ه )30 عام��اً( ف��ي قلب 
العاصف��ة منذ أن أعل��ن دعمه حلق 
اقلي��م كاتالونيا ف��ي تقرير مصيره 
قب��ل أي��ام، وس��بق أن تع��رض إلى 
صاف��رات االس��تهجان االثنن أيضاً 
ف��ي التدريبات، لكنه أك��د أنه يريد 
مواصلة مش��واره مع املنتخب وانه 
»فخ��ور ج��داً بأن أك��ون ج��زءاً من 

املنتخب االسباني«.
ه��ي املب��اراة رق��م 92 لبيكي��ه مع 
املنتخ��ب، وس��اهم باح��رازه لقبي 
أوروب��ا  وكأس   2010 العال��م  كأس 
2012، لكنه أملح إلى االعتزال دولياً 
ف��ي حال وجد مدرب املنتخب خولن 
لوبيتيغ��ي أو االحت��اد االس��باني أن 
مواقفه السياس��ية تتع��ارض مع 

دوره الرياضي.

ولم يبادل اجلمهور االسباني مدافع 
برش��لونة االخر ج��وردي الب��ا الذي 
شارك أساسياً ايضاً التصرف ذاته.

وف��ي املب��اراة الثاني��ة ف��ي تورينو، 
م��ع  بالتع��ادل  ايطالي��ا  اكتف��ت 
مقدوني��ا 1-1.. وس��جل اليطالي��ا 

جورجيو كيليني ف��ي الدقيقة 40، 
وملقدونيا الكس��ندر ترايكوفسكي 

في الدقيقة 77.

وس��تخوض ايطاليا بطل��ة العالم 
أربع مرات آخرها ف��ي 2006 امللحق 
الش��هر املقب��ل للم��رة األولى منذ 
1997، عندم��ا متكن��ت م��ن حج��ز 
للمش��اركة في مونديال  بطاقتها 
فرنس��ا 1998.. ولم تخسر ايطاليا 
أي مباراة في التصفيات على أرضها 

)46 فوزاً و7 تعادالت(.
إلى ذلك، أهدر منتخب صربيا، فرصة 
لنهائيات  التأه��ل مبك��را  حس��م 
كأس العال��م، عقب خس��ارته 3-2 
أمام ضيفه النمس��اوي، في اجلولة 
قبل األخي��رة للمجموع��ة الرابعة 
للتصفي��ات، أول أم��س.. وأس��فرت 
باق��ي مباري��ات اجلول��ة الت��ي جرت 
اليوم عن ف��وز ويلز على مضيفتها 

جورجيا 0-1.
ورغم اخلس��ارة، ظل منتخب صربيا 
متص��درا للمجموع��ة برصي��د 18 
نقطة، بف��ارق نقطة وحي��دة أمام 
أقرب مالحقي��ه منتخب ويلز، فيما 
احتل منتخب أيرلندا املركز الثالث 
برصيد 16 نقط��ة، لينحصر صراع 
التأهل بن املنتخبات الثالث، ويتأجل 

احلسم للجولة األخيرة.
ويصعد متصدر اجملموعة للنهائيات 
مباشرة، فيما يتأهل أفضل ثمانية 
منتخبات حاصلة على املركز الثاني 

إلى  للتصفيات،  التسع  باجملموعات 
امللحق األوروبي.

وف��ي العاصمة النمس��اوية فيينا، 
خس��ارة  صربي��ا  منتخ��ب  تلق��ى 
موجع��ة أمام مضيفه النمس��اوي 

في الوقت القاتل.
ميليفوجيفيت��ش  ل��وكا  وب��ادر 
بالتس��جيل ملصلح��ة صربي��ا في 
الدقيق��ة 11، قب��ل أن ي��رد منتخب 
النمسا بهدفن حمال توقيع جويدو 
ارناوتوفيتش في  برجشتالر وماركو 
الدقيقت��ن 25 و76.. وأدرك نيماني��ا 
ماتيتش التعادل للمنتخب الصربي 
ف��ي الدقيقة 83، فيم��ا أحرز لويس 
ش��اوب هدف الفوز القاتل ملنتخب 

النمسا في الدقيقة 89.
من جانب��ه، حقق منتخ��ب أيرلندا 
فوزا سهال 2-0 على ضيفه منتخب 
مولدوف��ا.. وتقمص دارل ميرفي، دور 
البطول��ة ف��ي اللقاء بعدم��ا أحرز 

هدفي املنتخب األيرلندي.
وواص��ل منتخب ويل��ز صحوته في 
اجملموع��ة، بعدم��ا حق��ق انتص��اره 
الثالث على التوالي.. ويدين املنتخب 
الويل��زي بالفض��ل ف��ي حتقيق هذا 
الف��وز إل��ى العب��ه ت��وم الورين��س، 
الذي أحرز ه��دف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة 49.

في تصفيات أمم أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

إسبانيا إلى النهائيات.. وإيطاليا إلى الملحق.. وويلز يواصل صحوته

تقرير

فرحة العبو إسبانيا بالفوز

 الجنرال يوّجه التحية للجماهير
 وبروا سعيد بأول أهدافه مع األسود

ذي قار ووسام المجد يتوجان بلقب بطولتي 
العراق بسباحة وطائرة البارالمبية

مفكرة الصباح الجديد

5:30 مساًء

7:00 مساًء
7:00 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

العراق ـ المكسيك

ليتوانيا ـ إنجلترا
الدنمارك ـ رومانيا

ألمانيا ـ أذربيجان
النرويج ـ إيرلندا 

كاس العالم للناشئين

تصفيات أمم أوروبا



بغداد - الصباح الجديد:
املأم��ون  دار  ع��ن  حديث��ا  ص��در 
للترجمة والنش��ر كتاب بعنوان 
)لغ��ة وس��ائل األع��ام(، إعداد 

وترجمة هدى علي التميمي.
وقالت املترجمة هدى علي، أن 
الكتاب ضم عدة دراس��ات 
بأق��ام باحث��ن، وعلم��اء 
اجتم��اع، وعلم��اء نفس 
يبحث  انه  روس، مشيرة 
ف��ي حق��ل عل��م اللغة 

احلديث للغة األعام.
الدراس��ات  أن  وأضاف��ت، 

املطروحة بالكتاب تبحث وجهات 
اللغوي،  االجتم��اع  نظ��ر علم��اء 
وعل��م النفس اللغ��وي في حتليل 
واجتماعي��ا،  لغوي��ا،  املعلوم��ة 
ونفس��يا، م��ن حيث تأثي��ر اللغة 
النفس��ي ف��ي اجلان��ب اللغ��وي، 
وأيضا وظائ��ف اللغة والتخاطب، 
ومدى تأثي��ر اللغة فيه��ا، إضافة 
إلى دور اللغة ف��ي طرح املعلومة 
عب��ر وس��ائل األع��ام اجلماهيرية 
املتعددة، وكيفية تس��لم املتلقي 

لها وحتليلها.
ويشكل الكتاب إس��هاما جديدا 

للترجم����ة  املأم����ون  دار  م��ن 
والنش����ر في حقل عل��م اللغة 
ن��ظرا  األع����ام،  للغ��ة  احلديث 
الستعم�ال نواحي اللغة املتعددة 
ف��ي وس��ائل األع��ام اجلماهيرية 
الس��معية،  أنواعه��ا  بش��تى 
الت��ي  وااللكتروني��ة  واملرئي��ة، 
استرعت اهتمام علماء اللغة في 
العالم بنحو عام، والعلماء الروس 
بنحو خ��اص، حيث بدأت دراس��ة 
خصائ���ص لغة األع��ام الفعالة 
ف��ي النص��ف الثان��ي م��ن القرن 

العشرين.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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علم وجثمان

جمال جصاني

أثار موضوع تشييع الرئيس العراقي السابق جال الطالباني 
في مدينة السليمانية، من دون املرور بالعاصمة بغداد، ومن 
ثم ل��ف اجلثمان بالعل��م الك��ردي؛ زوبعة م��ن ردود األفعال 
املتناقض��ة، ح��اول البعض لفلفتها كما ج��رى مع القيادي 
الب��ارز ف��ي االحتاد الوطني الكوردس��تاني الس��يد س��عدي 
بي��ره الذي وصف األمر بأنه حدث س��هواً! لك��ن ما تناقلته 
وس��ائل اإلعام ومن مصادر موثوقة، فأن ما حدث جرى وفقاً 
ملش��يئة عقيلة الرئيس الراحل السيدة هيرو خان )الزعيمة 
الفعلية لاحتاد الوطني الكوردس��تاني حالياً( والتي ال متثل 
املزاج الس��ائد عند أس��رة الرئيس الراحل وحس��ب، بل لدى 
تيار حزبي وسياس��ي واس��ع. طبعاً أصحاب النوايا احلسنة 
كانوا ينس��جون في مخياتهم سيناريوهات أخرى، تساعد 
على ترميم ش��يئاً من التصدع الواس��ع الذي حلق بالعاقة 
ب��ن احلكومة االحتادي��ة واإلقلي��م، على أس��اس أن الرئيس 
الس��ابق قد ش��كل اّبان حياته "صماماً لألم��ان" وكان من 
املمك��ن حتويل مناس��بة تش��ييعه الى فرص��ة للحوار ومد 
جس��ور العقانية واحلكم��ة والثقة بن مختل��ف األطراف 
املتنازع��ة، لكن الوقائع برهنت مرة أخ��رى على أن جلام مثل 
هذه الف��رص، ما زال رهن مش��يئة صقور امل��زاودات احلزبية 
والسياس��ية الضيق��ة، املتخصص��ة بدغدغ��دة املش��اعر 
الشعبوية للحش��ود. بالرغم من موقفي الشخصي والذي 
تضمنته العش��رات م��ن األعمدة واملق��االت واللقاءات؛ من 
العل��م احلالي للدول��ة العراقية، وال��ذي ال ميت بصلة ملعنى 
وروح هذا الوطن القدمي، املتعدد الش��عوب والثقافات وامللل، 
وإصرار حيتان املش��هد الراهن على التمسك به ومبلحقاته 
من تراتيل وأناش��يد ورموز ومدونات، وحتذيراتنا لعواقب ذلك؛ 
إال أن كل ذل��ك ال يب��رر اتخاذ مثل هذا الفرم��ان البعيد عن 
احلكمة واملسؤولية والبروتوكوالت والسياقات املعمول بها 
بن ال��دول. صحيح أن الراحل كان س��يتفق وق��رار عقيلته 
)الس��يدة هيرو خان(، لكنه لن يعترض لو س��بق ذلك إقامة 
تشييع رس��مي له في بغداد، بوصفه كان رئيساً جلمهورية 
العراق لدورتن انتخابيتن، لكن مناخات التشنج والتصعيد 

السائدة كان لها رأي آخر.
ما حص��ل مع جثمان الرئيس الس��ابق وم��ا نضح عنه من 
ردود أفعال ومواقف، عّبر عما نعيش��ه جميعاً من هشاشة 
وضي��اع وفق��دان للعقاني��ة واحلكم��ة، حي��ث تتحول في 
ظل هيمن��ة ه��ذه الطبقة السياس��ية وحيتانه��ا اجملربة؛ 
كل املناس��بات واألح��داث الى محفزات إضافية للتش��رذم 
والضع��ف والهوان، وهذا ما تطرقنا اليه مراراً، حيث ال ميكن 
انتظ��ار أي بصي��ص أمل ال ف��ي إقامة الع��راق الدميقراطي 
االحت��ادي وال حتول األح��ام القومي��ة والطائفية ال��ى واقع. 
مثل ه��ذه اإلقطاعيات السياس��ية والعقائدي��ة املهيمنة 
ستس��تثمر ف��ي كل املناس��بات واملنعطف��ات، وس��تبقى 
حريص��ة على دميوم��ة مناخ��ات التش��نج والتصعيد على 
أساس الرطانة واألزياء والهلوسات. لقد أصرت السيدة هيرو 
خان واملتجحفلن معها مبشيئة ومزاج، على أن يوّدع السيد 
جال الطالباني بوصفه زعيماً حزبياً ومناطقياً )السليمانية 
ومنطق��ة س��وران( ال بوصفه رئيس��اً للع��راق ونائباً لرئيس 
االشتراكية الدولية، وهذا املوقف ينسجم مع حالة الركود 
التي تعيش��ها ه��ذه التنظيمات السياس��ية التي انتهت 
صاحيتها منذ زمن بعيد. برفقة هذه العقليات والزعامات 
الوراثية، سيكون لنا الكثير من مثل هذه املواجهات لنهش 
بعضن��ا البع��ض اآلخر، وبالتالي خس��ارة املزي��د من الوقت 
والفرص واإلمكان��ات للعيش كبقية اجملتمعات والدول التي 
انتصرت لكرامة اإلنسان وحقوقه من دون متييز على أساس 

"الهويات القاتلة" كعب أخيل هذا الوطن املنكوب..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

نشرت الفنانة اللبنانية 
مج��دداً،  س��عد  روال 
صورة لها عبر حسابها 
اخلاص عل��ى أحد مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
من كواليس مسلسل" 

مجنون فيكي".
الص��ورة  وأرفق��ت 
بتعلي��ق:" كله متعاون، 
وعفوية،  بحب  ويتعامل 
م��ن  يخل��و  ال  وطبع��اً 
ج��و امل��رح والضح�ك". 
نالت  الص��ورة  وه����ذه 
م���ن  اآلالف  اعج����اب 

املتابعي�ن.
روال س��عد ق��د نش��رت 

م��ع  ص��ورة  س��ابقاً 
اخملرجة رندلي قديح من 
الفيلم نفسه  كواليس 
وأرفقت الصورة بتعليق 
ج��اء فيه:" م��ع اخملرجة 
املبدعة رندلي قديح من 
أجواء تصوير مسلس��ل 

مجنون فيكي".

بالرغم من أنها ممثلة مميزة، 
اال ان الفنانة املصرية مي 
تتمت��ع مبوهبة  الدين  عز 
مختلف��ة جداً، بعيداً عن 
الوس��ط الفن��ي، حي��ث 
كشفت على انها تعشق 

تصفيف الشعر.
م��ي ع��ز الدي��ن نش��رت 
اخل��اص  حس��ابها  عب��ر 
مواق��ع  أح��د  عل��ى 
اإلجتماع��ي  التواص��ل 
قامت  ل�"مودي��ل"  صورة 
بتصفيف شعرها، وأظهر 
الش��كل مدى موهبة عز 
الدي��ن في ذل��ك، وعلقت 

على الصورة بالتالي:
"عمايل ايديا، من مواهبي 
خ��اص  ش��كر  اخلاص��ة، 
نفس��ي  كان  للمودي��ل، 
أعمله��م لنفس��ي لكن 
لألس��ف بعملهم لغيري 

بس".

التونس��ي  الفنان  انتهى 
الرباعي من تصوير  صابر 
فيديو كليب جديد ألغنية 
التي  "جرحي ما شفي"، 
قرر إطاقها في األسواق، 
ومتّ تنفيذ العمل بتقنيات 
اجلودة،  عالية  سينمائية 
اخمل��رج  إش��راف  حت��ت 
اللبنان��ي ولي��د ناصيف، 
وق��د طغ��ى الس��يناريو 
عل��ى  املمت��ع  الدرام��ي 
الصورة التي سترى النور 

قريًبا.
وأّك��د صاب��ر إل��ى أح��د 
املواقع: أّن اغنية "جرحي 

ما شفي" تتمّيز بعمقها 
واإلنساني،  الفني  ووزنها 
وه��ي م��ن كلم��ات مازن 
الظاه��ر، وأحل��ان فض��ل 
س��ليمان، وتوزي��ع عم��ر 
ولي��د  واخمل��رج  صب��اغ، 

ناصيف.

روال سعد

صابر الرباعي

مي عز الدين

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء:
لقد كان سفيراليونسكو للسام 
املوس��يقار نصي��ر ش��مة مغرما 
منذ بداياته بالصوفية، وكان ذلك 
بس��بب طبيعة أس��رته املتدينة، 
للموس��يقى،  منظوره  وطبيع��ة 
وتعمقه في قراءة الطرق الصوفية 
العشر، وما اشتق منها فيما بعد، 
وسيرة الصوفين الكبار، وإغراقه 
في ق��راءة ابن عربي، وابن الفارض، 
والس��هروردي، ورابع��ة العدوي��ة، 

واحلاج.
وعلى تعدد مسؤولياته جتاه االبداع 
املوس��يقي، وما يترتب عليها من 
التزام��ات فني��ة غير مس��بوقة، 
حتمله��ا بثب��ات صارم، ل��م يتخل 
اجملتمعية(  )مسؤوليته  عن  شمة 
الت��ي ين��در وجوده��ا ل��دى أقرانه 
ونظرائه من الفنان��ن، واملبدعن، 
متجلية ف��ي العديد من املبادرات 
رابطة  بإطاق��ه  املتنوع��ة متثلت 
)طري��ق الزهور( ملعاجل��ة االطفال 

املصاب��ن بأم��راض قلبي��ة، على 
يد أش��هر جراح قلب في العالم، 
وتبني��ه ملب��ادرات اخرى إنس��انية، 
ليمن��ح لق��ب )س��فير منظم��ة 
و)س��فير  الدولي��ة(،  الاعن��ف 

اليونسكو للسام(.
وم��ن أه��م املب��ادرات اجملتمعي��ة 
والفنية  الثقافية  الطبيع��ة  ذات 
واحلضاري��ة  واالجتماعي��ة 
واالنس��انية التي قادها وترأس��ها 
ش��مة،  نصي��ر  الكبي��ر  الفن��ان 
النازحن(،  لرعاي��ة  أهلن��ا  )حملة 
ومب��ادرة )الق بغداد(، وقد وجد في 
رابط��ة املصارف اخلاصة العراقية، 
ودي��ع  الس��يد  املثاب��ر  ورئيس��ها 
احلنظل، الش��ريك االس��تراتيجي 
الذي تناغم واي��اه في تنفيذ هذه 
املش��اريع، واملب��ادرات اإلنس��انية، 
والثقافية، واحلضارية، وبرعاية من 
البنك املركزي العراقي، ومحافظه 
الدكت��ور عل��ى الع��اق، وبتمويل 
مباش��ر من مجموع��ة كبيرة من 

املص��ارف اخلاص��ة العراقية، التي 
تبرعت بأموال كبيرة لتنفيذ هذه 
املب��ادرات، ومبواصف��ات قياس��ية 
وفنية وعمراني��ة متكاملة، ليتم 
تس��ليمها الى أمانة بغداد خال 
س��تة أش��هر من تأري��خ االحالة 
على الش��ركات املعنية، ومن دون 

أن تدفع االمان��ة مقابل اجناز هذه 
الساحات دينارا واحدا .

وج��اء احلف��ل املوس��يقي الكبير 
الذي أحياه نصير شمة، وضيوفه 
املمي��زون م��ن نخب��ة من أش��هر 
املوس��يقين العاملي��ن ملناس��بة 
)اليوم العاملي للسام( في املسرح 

الوطن��ي ف��ي بغ��داد، عل��ى وقع 
خطى االنتص��ارات املتاحقة ضد 
أعداء السام من عصابات داعش 
اإلرهابي��ة، وحتت ش��عار )معاً من 
أجل السام .. االحترام والسامة 
والكرام��ة( ليق��دم دليا آخر على 
عمق هذه الشراكة االستراتيجية 
بين��ه وبن الرابط��ة التي تكفلت 
الس��يد  الرابطة  رئيس  "حس��ب 
وديع احلنظل" بإقامة هذا احلفل " 
ملشاركة شعبنا فرحة حترير املدن 
من االٍرهاب في آخر معاقل داعش 
ف��ي كرك��وك واالنبار، مب��ا يحمله 
م��ن دالالت إنس��انية عميقة، من 
ش��أنها ازالة جميع مظاهر احلزن 
التي س��ادت في اجملتم��ع العراقي 
والتنظيم��ات  احل��روب،  بس��بب 

اإلرهابية".
الش��راكة  ه��ذه  جتل��ت  وق��د 
االس��تراتيجية في عمل تطوعي 
أكث��ر م��ن  ش��امل عل��ى م��دى 
والتحضي��ر  للتهيئ��ة  ش��هرين 

له��ذا احلف��ل، م��ن ل��دن جمي��ع 
العامل��ن ف��ي الرابط��ة بقي��ادة 
رئيس��ها الس��يد احلنظل، واملدير 
التنفيذي علي طارق، ونائبه مدير 
االدارة والتدريب أحمد الهاشمي، 
فضا ع��ن مجموعة م��ن االخوة 
الك��رام، م��رورا بجميع الش��ابات 
والش��باب، حيث كان��ت تتواصل 
االجتماع��ات اليومي��ة املباش��رة، 
و)األون  )الس��كايب(،  عب��ر  أو 
الي��ن(، وبتواصل م��ع مبدع احلفل 
املوس��يقار نصير شمة، الذي كان 
يتابع كل التفاصيل الكبيرة منها 
والصغي��رة من أجل اجنازه مبا يليق 
بسمعة العراق ش��عبا، وحضارة، 
ومكانة، وكانت الثمار التي جناها 
اجلميع دميوم��ة، وعمق، وإمنوذجية 
هذه الشراكة االستراتيجية التي 
س��يجني ثمارا أخ��رى منها فنانو 
العراق عبر سلس��لة من االعمال 
الدرامي��ة، ضم��ن مب��ادرة دع��م 

الدراما العراقية .

اليوم العالمي للسالم إنموذجًا للشراكة االستراتيجية

:BBC - الصباح الجديد
عث��ر رجال دين عل��ى نصوص أثرية ألبق��راط، امللقب بأبي 
الط��ب، في دير س��انت كاتري��ن مبحافظة جنوب س��يناء 

املصرية.
ويعتقد أن هذه النصوص متث��ل األبحاث املكتوبة، األقدم 
للطبيب الذي عاش في الفترة من 460 - 370 قبل املياد.

وتتضمن الكتابات وصفات طبية، ورس��وم ألعش��اب من 
بينه��ا وصفة للعاج من لدغ العق��رب، وحصلت ال� "بي 

بي سي" على صور حصرية لهذه الكتابات األثرية.
ويقول األب جاس��تن أمن مكتبة دير س��انت كاترين، إن 
النص��وص األصلية طمس��ت م��ن أجل تدوي��ن نصوص 
اإلجنيل على أوراقها باللغة العربية. لكن تقنيات التصوير 
احلديث��ة كش��فت تفاصيل الكتاب��ات باللغ��ة اليونانية 

القدمية.
وق��ال األب جاس��تن ل� "ب��ي بي س��ي": ما لف��ت انتباه 
الدارسن إلى هذه اخملطوطة، التي تضم األناجيل األربعة، 
أن اخلط العربي الذي كتبت به يكش��ف أن تاريخها يعود 
للفترة ما بن عامي 750 إلى 800 ميادية، وفي ذلك الوقت 
كان م��ن املس��تحيل العثور عل��ى رقاع جدي��دة للتدوين 
عليها، ولذا اضطر احملرر الستعمال قطع من مخطوطات 
أقدم، بعضها بالاتينية، وبعضها باليونانية، واكتشفنا 

أن معظم النصوص الاتينية هي ألبقراط".

العثور على "مخطوطة 
أثرية ألبقراط" في سيناء

جانب من احلفل

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة الس��ورية رويدا 
عطي��ة، أن رهانها في الوقت اجلاري 
كبيرًا على أغني��ة "املفيد اخملتصر"، 
مش��يرة إلى اخلصوصية الكامنة في 
مضمونه��ا العام، ودخوله��ا إلى عمق 

األحاسيس عبر الكلمة، واللحن، والتوزيع 
املوس��يقي، قائلة: "هي من كلمات إيهاب 
عبدالعظيم، وأحلان س��امر طالب، وتوزيع 
عمرو إسماعيل، وقد صورتها على طريقة 
الفيدي��و كلي��ب حت��ت إدارة اخمل��رج محمد 

رمزي في لبنان".

 وأضاف��ت عطي��ة، ف��ي تصري��ح خ��اص 
ال��ى احد املواق��ع التي تعن��ى بأخبار الفن 
والفنان��ن: "أردت التغيير من خال مس��ار 
جدي��د رمبا مييل إل��ى الدراما، لكن��ه مؤثرًا، 
ويتن��اول صيغة تهم الن��اس، وتتناغم مع 
مش��اعرهم، والكلي��ب أت��ى ك��ي يكمل 

تل��ك التركيبة التي س��عيت إلى جودتها، 
وخروجها عن دائرة الروتن واملألوف".

 وكان��ت رويدا قد ج��ددت التعاون مع مدير 
أعمالها السيد س��مير املولى، بعد خاف 
عابر انتهى عند حدود الصداقة واملودة التي 

جتمع الطرفن، مع بعضهما البعض. 

رويدا عطية تراهن على أغنية "المفيد المختصر"

المثنى - الصباح الجديد:
لش��ؤون  الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  افتت��ح 
السياحة واالثار قيس حسن رشيد نيابة 
ع��ن وزير الثقاف��ة  اول متح��ف حضاري 
ف��ي املثنى، ضمن خطة ال��وزارة والهيئة 
العامة لآلث��ار والتراث، والذي يعرض اكثر 

من 750 قطعة اثرية اصلية.
وقال رش��يد بان محافظة املثنى مبا تزخر 
به من مواقع اثرية، وتراث عاملي، تستحق 
انش��اء متحف يلي��ق بغناه��ا احلضاري، 
وق��د افتتحنا اليوم ه��ذا املرفق الثقافي، 
والعلم��ي، والس��ياحي، ليك��ون محطة 
تنوي��ر، ووصفه حدثا يس��هم بتعزيز روح 
االنتماء والتمسك بالهوية، كما سيكون 
متنف��س للعائل��ة العراقي��ة، واملثقفن، 
فضاً عن دوره في رفد دراس��ات الباحثن 

والطلبة.
وأضاف رش��يد بان هيئة االثار قد عرضت 
ه��ذا الي��وم اكثر م��ن 750قطع��ة اثرية 
اصلي��ة، متثل جميع الفت��رات التاريخية، 
ولش��تى مناطق الع��راق، وقد توزعت في 

ع��رض كرونولوجي على أربعة وعش��رين 
خزانة. 

وفي اخلتام شكر رش��يد احلكومة احمللية 
ف��ي محافظة املثنى على دعمها لقطاع 
االث��ار، من خال توفير األرض، وبناء مرافق 
املتح��ف، ليك��ون اول متح��ف حض��اري 

تشهده املثنى.

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة الدراس��ات والبحوث في الهيئة 
الثقاف��ة،  ب��وزارة  والت��راث  لآلث��ار  العام��ة 
وبالتعاون مع مركز تورينو االيطالي للبحوث 
والدراسات االثارية، وضمن 
التدريبي��ة  ال����دورات 
املبرمج�ة في املشروع 
االوروب��ي )ايدو(، دورة 
اللغ���ة  لتعلي�م 
االيطالية لآلثارين 
من ماك الهيئة، 
يشارك فيها )14( 
مت�درب، تستمر 
ث�اث��ة  مل����دة 
اش��هر، ابت��داًء 
من 2017/10/3 
ول���غ���اي��ة 
 2 0 1 8 /1 /3
فيها  يحاضر 
بهاء  الدكتور 
 ، د مح��م���و

اس��تاذ اللغة االيطالي��ة في كلي��ة اآلداب/ 
جامعة بغداد، حيث سيتضمن منهاج الدورة 
بنحو مفصل مبادئ وقواعد اللغة اإليطالية، 
واحملادثة، ومف��ردات ومفاهيم العمل اآلثاري، 

في مجالي التحري والتنقيب.
اعلن ذلك مدير عام دائرة الدراسات والبحوث 
قاسم طاهر السوداني، مشيراً الى ان هذه 
الدورة تأتي ضمن املنهاج التدريبي للدورات، 
الذي اعده قسم التدريب اآلثاري في الدائرة 
لع��ام 2017 بغية تطوي��ر كفاءة املوظفن، 
وتهيئة املاكات االثارية على صعيد اللغة 
اإليطالية، للعمل م��ع البعثات التنقيبية 
االيطالي��ة العامل��ة باملواق��ع االثاري��ة في 
العراق، إضاف��ة الى انها تس��هم بتعميق 
الوعي الثقافي واآلث��اري لدى العاملن في 
الهيئ��ة العامة لآلثار والت��راث، الفتاً الى ان 
هذه ال��دورة تع��د نقطة انط��اق اضافية 
ف��ي عمل الدائ��رة لرفع مس��توى التحدث 
باللغات االجنبية لدى اآلثارين، لتس��هيل 
التعام��ل والعمل املش��ترك م��ع البعثات 

االجنبية بجميع جنسياتها. 

الثقافة تفتتح أول متحف 
حضاري في المثنى

مركز تورينو اإليطالي يقيم دورًة 
لتعليم اللغة اإليطالية في بغداد

دار المأمون تصدر كتاب )لغة وسائل اإلعالم(
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