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بغداد- وعد الشمري:
احال رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبوري، أمس االثنني، ازمة اختيار 
املفوضي��ة اجلدي��دة لالنتخابات 
على رؤس��اء الكتل حلسمها من 
خ��الل اجتماعات عاجلة، بعد أن 
فشل النواب في حسم املوضوع 
قب��ل  م��ن  املس��تمر  والرف��ض 
البع��ض مل��ا توصلت الي��ه جلنة 
اخلبراء من مرش��حني حتت ذريعة 
انتمائهم إل��ى االحزاب الكبيرة، 
وهذا الفريق كان ينادي باالشراف 
القضائي لكن خيارهم س��قط 

بعد رفضه داخل قبة البرملان.
وق��ال النائ��ب عام��ر الفاي��ز في 
حدي��ث إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"مجل��س النواب لم ينجح حتى 
االن في مترير مرشحي املفوضية 
املس��تقلة العلي��ا لالنتخاب��ات 

حتى االن".
وأضاف الفايز أن "جلسة االمس 
ش��هدت حض��وراً لبع��ض نواب 
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني، 
وكتلة التغيي��ر الكردية، واالحتاد 

االسالمي الكردستاني".
كان  "اجللس��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
م��ن املفت��رض أن تش��هد متري��ر 
م��ا توصل��ت الي��ه جلن��ة اخلبراء 

م��ن مرش��حني لش��غل مقاعد 
املفوضية  املفوضني في  مجلس 

املستقلة لالنتخابات".
وأوض��ح الفاي��ز أن "انس��حابات 
لنواب من كتل مختلفة ادت إلى 
اختالل النصاب، وبرغم محاوالتنا 

عقد اجللسة لكننا فشلنا".
وزاد أن "املنس��حبني اصروا على 
ع��دم الرجوع كونه��م اعترضوا 
للمفوضي��ة  املرش��حني  عل��ى 
بحج��ة أنه��م يخضع��ون إل��ى 

احزاب سياسية".
وب��ني الفاي��ز أن "رئي��س مجلس 
الن��واب س��ليم اجلب��وري اح��ال 
الكت��ل  رؤس��اء  ال��ى  املوض��وع 
لعقد اجتماعات عاجلة وحسم 
املل��ف قبل طرحه مج��دداً على 

النواب".
ب��دوره، ذكر النائب عب��د الهادي 
الس��عداوي ف��ي تصري��ح إل��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن  "ثالث��ة 
خي��ارات مازال��ت مطروحة امام 
النواب بعد أن سقط اخليار الرابع 
القضائي  باالشراف  يتعلق  الذي 
يك��ون  وأن  االنتخاب��ات  عل��ى 
مجل��س املفوضني م��ن القضاة 
حصراً، حيث مت عرض هذا املقترح 
سابقاً للتصويت على النواب ومت 

رفضه من اغلبهم".
وأوضح أن "اخليار االول املتبقي هو 
االعتماد عل��ى تقرير جلنة اخلبراء 

وم��ا توصلوا اليه من مرش��حني 
التصوي��ت  ألج��ل  وعرضه��م 
عليه��م بحس��ب االغلبي��ة ومبا 

يتفق مع الدميقراطية".
ولفت الس��عداوي إلى أن "اخليار 
االخر وه��و متديد عمل املفوضية 

احلالي��ة وهو الطري��ق االخير في 
حال مت رفض تقرير جلنة اخلبراء".
تتمة ص3

رئيس مجلس النّواب يحيل أزمة
مفوضية االنتخابات إلى رؤساء الكتل

بعد فشل البرلمان في تحقيق النصاب

جانب من جلسة سابقة جمللس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ى املمثل اخل��اص لألمني العام 
ل��المم املتح��دة ف��ي الع��راق ي��ان 
كوبيت��ش، أم��س االثن��ني، صدور 
مبادرة م��ن االمم املتحدة حلل ازمة 
فيما  اقليم كردس��تان،  استفتاء 
رئي��س اجلمهوري��ة  نائ��ب  ش��دد 
ن��وري املالكي على ض��رورة الغاء 
واملض��ي  ونتائج��ه  االس��تفتاء 
في حوار م��ع احلكوم��ة االحتادية 
حل��ل القضاي��ا اخلالفي��ة مبوج��ب 

الدستور.

وقال مكتب نائب رئيس اجلمهورية 
في بيان تلقت، "الصباح اجلديد"، 
نسخة منه، إن "املالكي استقبل، 
الي��وم، مبكتب��ه الرس��مي املمثل 
اخلاص لألم��ني العام لألمم املتحدة 
في العراق ي��ان كوبيش، ومت خالل 
مختل��ف  ف��ي  الت��داول  اللق��اء 
القضايا واملستجدات السياسية 
واالمني��ة ف��ي الع��راق واملنطقة، 
كما جرى بحث تداعيات استفتاء 

اقليم كردستان". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل رئيس التحال��ف الوطني 
عم��ار احلكي��م، ام��س االثن��ني، في 
مكتبه ببغداد سفيري دولة اليابان 

وتركيا.
وقال مكتبه في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خه من��ه، ان "احلكيم 
بحث مع السفير الياباني في العراق، 
فومي��و اي��واي، "العالق��ات الثنائية 
بني البلدين وس��بل االس��تفادة من 
التج��ارب اليابانية ف��ي اعمار املدن 
احملررة، مؤكدا عل��ى اهمية التجربة 
الياباني��ة لل��دول الت��ي خرجت من 

احلروب والصراعات الداخلية".
واضاف البيان ان "احلكيم ش��دد في 

اثن��اء لقاء س��فير دول��ة تركيا في 
العراق، فاحت يلدز، "على اهمية وحدة 
العراق كش��رط اساس��ي الستقرار 
االقليمي، مجددا  وامنه��ا  املنطقة 
دعوته العتماد الدستور الذي صوت 
علي��ه اجلميع س��بيال وس��قفا حلل 
بغداد  ب��ني  العالق��ة  االش��كاليات 

واربيل".
من جهتهم��ا جدد س��فيرا اليابان 
وتركي��ا عل��ى دعم بالده��م لوحدة 
العراق واتخ��اذ االج��راءات التي من 
ش��انها دع��م احلكوم��ة العراقي��ة 
والعودة  نتائ��ج االس��تفتاء  ملعاجلة 
للدس��تور العراق��ي، مؤكدين دعم 

بالده لوحدة العراق ارضا وشعبا.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد النائب عن ائتالف دولة القانون، 
جاسم محمد جعفر، امس االثنني، 
ان العراق سيطلب من ايران وتركيا 
خالل القمة الثالثية التي ستعقد 
في بغداد، عدم التدخل العسكري 

واالكتفاء بالضغط االقتصادي.
وقال جعف��ر، وهو مقرب من رئيس 
الوزراء حيدر العب��ادي، في تصريح 
صحف��ي، إن "البرنام��ج الس��ابق 
كان يقض��ي ب��أن يلتح��ق رئي��س 
الوزراء حيدر العبادي بقمة أردوغان 
وروحان��ي ف��ي طه��ران لك��ن غاب 

عنها رئيس ال��وزراء طالبا أن تكون 
القمة في بغداد، باعتبار أن العراق 
ه��و صاح��ب الش��أن، ومت التواف��ق 
على قمة ثالثية في بغداد"، مبينا 
ان "انعق��اد القمة س��يكون قريبا 

وكحد اقصى بعد شهر".
واض��اف انه "خالل القمة س��يتم 
م��ع  التعام��ل  آلي��ة  مناقش��ة 
كردستان، ضمن الدستور العراقي 
وتأثيرات��ه على ال��دول، إضافة الى 
مطال��ب الع��راق من تركي��ا وايران 

مقابل عدم اقامة دولة كردية".
تتمة ص3

الحكيم يشدد على اعتماد الدستور 
لحل "المشكالت" بين المركز واإلقليم

الكشف عن أبرز مضامين القّمة 
الثالثية المرتقبة في بغداد

كوبيتش ينفي صدور مبادرة 
من األمم المتحدة لحل األزمة 

بشأن االستفتاء

المفوضية: إغالق المطارات تسبب بعرقلة
االستعدادات المطلوبة إلجراء االنتخابات في اإلقليم

انطالق أعمال المؤتمر العلمي األول
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر اجملل��س الوزاري لألمن الوطني، 
اليوم أمس االثنني، إج��راءات جديدة 
إلعادة السلطة االحتادية في اإلقليم، 
االتص��االت  ش��بكات  أن  مؤك��داً 
للهوات��ف النقال��ة يج��ب أن تكون 
حتت الس��لطة االحتادية ونقلها إلى 

بغداد.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب رئي��س مجلس 
الوزراء حيدر العبادي تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، إن األخير "ترأس 

اجتماع��ا للمجل��س ال��وزاري لألمن 
الوطن��ي، وبارك اجملل��س االنتصارات 
الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة 
احلويج��ة  مبختل��ف صنوفه��ا ف��ي 
واقترابه��ا من حترير كام��ل االراضي 
داعش  العراقية وس��حق عصاب��ات 
االرهابي��ة"، الفت��اً إل��ى أن "اجملل��س 
ب��ني أن االولوي��ة مازال��ت للمعركة 
وهزمية االرهاب وحترير االراضي وتأمني 

احلدود".
واضاف، انه "فيما يخص االستفتاء 

غير الش��رعي في اقليم كردس��تان، 
تابع اجمللس تنفيذ القرارات السابقة 
للمجلس الوزاري واالجراءات املتخذة 
واالس��تمرار بها، اضافة ال��ى اتخاذ 
اج��راءات جدي��دة إلعادة الس��لطة 
واملناط��ق  االقلي��م  ف��ي  االحتادي��ة 
املتن��ازع عليها، م��ع التأكي��د على 
أن ه��ذه االج��راءات ليس��ت عقابية 
اوبالضد من املواطن الكردي امنا هي 

ملصلحته".
واوض��ح البيان، ان "اجملل��س تابع رفع 

الدعوى من قبل االدعاء العام ملالحقة 
موظف��ي الدولة ضم��ن االقليم من 
الذي��ن نف��ذوا اج��راءات االس��تفتاء 
اخملالفة لقرارات احملكمة االحتادية وان 
هناك قائمة من االس��ماء املتهمة مت 
إعدادها واتخ��اذ االجراءات القانونية 
بحقهم"، مشيراً إلى أن "اجمللس تابع 
أيضاً االجراءات الت��ي مت اتخاذها من 
قبل فريق اس��ترداد االموال العراقية 

مبتابعة حسابات اقليم كردستان..
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الناطق الرس��مي باسم مكتب 
رئی��س الوزراء س��عد احلدیثي ، أمس 

األثنني ، أن '
احلكوم��ة ال تق��ف ضد احل��وار وإمنا 
تؤكد على حوار مستند على اسس 
الدستور واقرار أربیل بوحدة العراق'.

وأضاف احلدیثي في تصریح صحفي 
، 'ل��ن اعلق على أي زی��ارة قام بها أي 

مسؤول
وموق��ف  االحتادی��ة  احلكوم��ة  ف��ي 
احلكوم��ة االحتادیة من اجراء اي حوار 

مس��تقبلي مع أربیل یس��تند على 
اس��س ومتبنی��ات یس��تند علیه��ا 

احلوار وال یمكن التغافل عنها '.
وبین أن 'ع��دم إقرار اربی��ل بالثوابت 
الوطنی��ة املتعلق��ة بوح��دة العراق 
واحترام الدس��تور واالقرار بالسیادة 
االراض��ي  كام��ل  عل��ى  الوطنی��ة 
العراقی��ة ومنه��ا اراض��ي االقلی��م 
احلكوم��ة  بصالحی��ات  واالق��رار 
االحتادی��ة مب��ا یتعلق مبل��ف التجارة 
النفط  بتصدیر  املتعلق��ة  اخلارجیة 
وملف ام��ن احلدود ومنافذها واالقرار 

بوالیة واشراف احلكومة االحتادیة في 
املناطق املس��ماة املتنازع علیها لن 
یك��ون حوارا بناء وال یكون بال نتیجة 
ولسنا على استعداد للخوض بحوار 

ال یثمر عن شيء'.
وأوضح ، أن 'ما تطلبه أربیل من حوار 
واس��تعدادها له قد یكون مس��عى 
العطاء طوق جن��اة لها التي وضعت 
نفس��ها به��ذا االمر نتیج��ة قرارها 
االنفرادي املتناقض مع روح الدستور 
وكذل��ك قد یكون مس��عى لتأجیل 
االزم��ة لوقت اخر وهذا االمر الیصب 

مبصلحة العراق'.
وش��دد احلدیثي ، إن 'اردنا إنهاء االمر 
علین��ا العمل باس��س احل��وار وهي 
االقرار بوح��دة العراق واالحتكام الى 
الدس��تور كمضلة وسقف وخیمة 
الي حوار باسس��ه ونتائجه وبخالفه 
اي مس��عى لتجاوز هذه احلقائق لن 
یكون ایجابیا او مثمرا ولس��نا على 
استعداد في الدخول بحوار الضاعة 
الوقت او اللتفاف على ارادة الدستور 

العراقي'.
تتمة ص3

المجلس الوزاري لألمن الوطني يتابع إجراءات
استرداد أموال النفط المودعة في حسابات اإلقليم

الحديثي يكشف موقف الحكومة االتحادية
من إجراء الحوارمع اإلقليم

وكاالت ـ الصباح الجديد :
علق��ت تركي��ا ام��س االول االحد 
للمواطن��ني  تأش��يرات  اص��دار 
االميركيني ردا على اجراء اميركي 
مماثل في تصعيد الزمة دبلوماسية 
بني البلدين عل��ى خلفية توقيف 
احد موظفي البعثة الدبلوماسية 

االميركية في اسطنبول.
وكان��ت الس��فارة االميركية في 
انقرة اعلنت ان "االحداث االخيرة" 
اجبرت احلكوم��ة االميركية على 
اعادة تقييم م��دى "التزام" تركيا 
حماية ام��ن البعث��ات االميركية 

في البالد.
واضاف��ت الس��فارة ان��ه وبهدف 
تقلي��ص ع��دد ال��زوار خ��الل مدة 
التقيي��م هذه "عّلقن��ا، ومبفعول 
التأش��يرات  خدم��ات  كل  ف��وري 
لغي��ر املهاجري��ن ف��ي كل املرافق 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة ف��ي 

تركيا".
ويت��م اص��دار التأش��يرات لغي��ر 

املهاجري��ن جلميع املس��افرين الى 
للس��ياحة،  املتح��دة  الوالي��ات 
والع��الج الطبي واقام��ة االعمال 

الوق��ات  الدراس��ة  او  والعم��ل 
محددة. فيما تخصص تأش��يرات 
الهج��رة للذين يريدون العيش في 

الواليات املتحدة بنحو دائم.
وردت تركي��ا على االج��راء بتعليق 
التأش��يرات  خدم��ات  "كل 

للمواطنني االميركيني في الواليات 
االجراءات  ان  املتحدة"، موضح��ة 
التأش��يرات  كذل��ك  تش��مل 
عل��ى  والتأش��يرات  اإللكتروني��ة 

احلدود.
وف��ي ما يب��دو محاول��ة للتهكم 
على االع��الن االميرك��ي، اصدرت 
الس��فارة التركية في واش��نطن 
بيان��ني يش��كالن نس��خة طب��ق 
االصل لالعالن الصادر عن السفارة 

االميركية في انقرة.
اش��ار البيان��ان ال��ى ان االجراءات 
سببها القلق حيال التزام الواليات 
املتح��دة حماي��ة ام��ن املنش��آت 
الدبلوماسية التركية وموظفيها. 
عل��ى  االج��راءات  اقتص��ار  ان  اال 
التأشيرات  وشمولها  االميركيني 
االلكتروني��ة وتل��ك الت��ي متن��ح 
على احل��دود يجعل منها اجراءات 
عقابية اكثر منها اجراءات بدوافع 

امنية.
تفصيالت ص6

تعليق متبادل للتأشيرات بين واشنطن وأنقرة
في فصل جديد من األزمة بينهما

متابعة

نقل شبكات االتصاالت للهواتف النقالة إلى بغداد

السلطات التركية تعلق اصدار تأشيرات لألميركيني

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
املش��تركة  العملي��ات  نف��ذت 
مبساندة قوات من احلشد الشعبي 
والعشائري في محافظة االنبار ، 
ي��وم امس االثن��ني ، حمالت دهم 
وتفتيش واس��عة ف��ي الصحراء 

الغربي��ة حملافظ��ة االنب��ار ، فيما 
أش��ارت الى ، تدمي��ر 6 مضافات 

جملاميع داعش اإلرهابية فيها . 
وقال مصدر  أمني رفيع املستوى 
في قي��ادة العمليات املش��تركة 
خ��الل حدي��ث خ��اص لصحيفة 

‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إنه "مت تفتيش 
وه��دم جميع املضافات التي كان 
يس��تخدمها داع��ش بهجماتها 
االخي��رة عل��ى الرم��ادي وق��د مت 
مداهم��ة ه��ذه املضاف��ات ف��ي 
الرم��ادي وردمه��ا وهي  صح��راء 

مضاف��ات مزرع��ة ابوريش��ه في 
قريه احلسني العلي و عني اثميل 
و وادي ق��ذف القري��ب م��ن طريق 
رج��م  و  ورحالي��ة  الب��ري  احل��ج 
الع��ال و الذيابي��ه و معامل رمل 

عسيله(". 

وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه أن "احلمل��ة كان��ت 
واس��عة ملالحقة اوكار داعش في 
ه��ذه املناطق وهي على ش��كل 
محورين وبإش��راف قائ��د الفرقة 
الثامنة وحشد االنبار العشائري 

املتمث��ل بلواء عامري��ة الصمود ، 
مش��يرا الى ان"كل محور ال يقل 
عن 50 عجلة من اجليش العراقي 
واحلش��د الشعبي حملافظة االنبار 

مع افواج طوارئها ". 
تتمة ص3

تنفيذ حمالت دهم وتفتيش واسعة في الصحراء الغربية لمحافظة األنبار
مع تدمير 6 مضافات لمجاميع داعش اإلرهابية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لألم��ن  ال��وزاري  اجملل��س  ق��رر 
الوطني نقل شبكات االتصاالت 
للهوات��ف النقالة ال��ى بغداد.، 
فيما أكد متابع��ة رفع الدعوى 
من قبل االدع��اء العام ملالحقة 
موظفي الدول��ة ضمن اإلقليم 
إج��راءات  نف��ذوا  الذي��ن  م��ن 
لق��رارات  اخملالف��ة  االس��تفتاء 

احملكمة االحتادية.
وق��ال مكتب رئيس ال��وزراء في 
بيان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه، "ت��رأس رئي��س 
مجل��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املسلحة الدكتور حيدر 
العب��ادي اجتماع��ا للمجل��س 
الوزاري لألمن الوطني"ن موضحا 
أن "اجملل��س ب��ارك االنتص��ارات 

الكبي��رة التي حققته��ا قواتنا 
البطلة مبختل��ف صنوفها في 
احلويج��ة واقترابه��ا م��ن حترير 
كامل األراضي العراقية وسحق 

عصابات داعش اإلرهابية".
وأض��اف، أن "األولوي��ة مازال��ت 
للمعركة وهزمية اإلرهاب وحترير 

األراضي وتأمني احلدود".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد العراق س��عر البيع الرس��مي 
لش��حنات تش��رين الثاني من خام 
البص��رة اخلفي��ف إلى آس��يا عند 
مستوى أقل من 25 سنت للبرميل، 
من دون تغيير عن الش��هر السابق، 

بحسب )رويترز(.
وقال��ت ش��ركة تس��ويق النف��ط 
)س��ومو(، أمس األثنني، إن الس��عر 
يقل عن متوسط األسعار املعروضة 

خلامي سلطنة عمان ودبي.
وكان سعر بيع خام البصرة الثقيل 
إلى آس��يا، حتدد في الشهر نفسه 
عند مس��توى أقل من 3.85 دوالرات 

للبرميل، عن متوسط عمان ودبي
وأضاف��ت )س��ومو( أن س��عر البيع 
الرس��مي خلام البصرة اخلفيف في 
ش��حنات تش��رين الثاني املتجهة 
ألس��واق األميركتني، ظ��ل من دون 
تغيير عند مؤش��ر أرج��وس للخام 

عال��ي الكبري��ت، بعالوة 35 س��نتاً 
للبرميل.

كما استمر سعر بيع خام كركوك 
إل��ى الواليات املتحدة عند 1.1 دوالر 

للبرميل فوق املؤشر.
الرس��مي  البي��ع  س��عر  وتراج��ع 
لشحنات من خام البصرة اخلفيف 
إلى أوروبا 30 س��نتاً، ليصبح 3.05 

دوالرات للبرميل دون برنت املؤرخ.
تفصيالت ص7

"سومو": ال تغيير على سعر بيع
خام البصرة الخفيف آلسيا



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في ح��ن تعج��ز املفوضي��ة العليا 
املس��تقلة لالنتخابات واالس��تفتاء 
ع��ن تأم��ن املس��تلزمات املطلوبة 
ورئاس��ة  برمل��ان  انتخاب��ات  الج��راء 
االقليم في موعده��ا احملدد، تناقش 
الكواليس  أطراف سياس��ية خلف 
سيناريوهات عدة الدامة عمر برملان 
ورئاس��ة إقليم كردس��تان، وتأجيل 
االنتخابات املزم��ع اجراؤها في االول 
م��ن نوفمب��ر املقبل مل��دة التقل عن 

عام ونصف العام.
مص��ادر مطلع��ة قال��ت للصب��اح 
السياس��ين  املكتب��ن  ان  اجلدي��د 
الكردس��تاني  الدميقراطي  للح��زب 
واالحتاد الوطني سيعقدان اجتماعا 
خ��الل االي��ام املقبلة ملناقش��ة عدد 
املطروح��ة  الس��يناريوهات  م��ن 
ورئاس��ة  برملان  انتخاب��ات  لتأجي��ل 
اقليم كردس��تان، ومتديد عمل برملان 

كردستان لعامن اضافين.
االط��راف  ان  املص��ادر  وتابع��ت 
ف��ي س��عيها  تعك��ز  السياس��ية 
لتأجي��ل االنتخاب��ات عل��ى ان برملان 
االقليم ال��ذي عطل لعام��ن بقرار 
سياس��ي، داوم ملدة ثالثة فصول من 
اصل ثمانية كان يفترض ان يجريها 
خالل الس��نوات االرب��ع، التي تتألف 
منه��ا دورت��ه احلالية التي ش��ارفت 

على االنتهاء.   
لذا فان احل��زب الدميقراطي وحليفه 
االحت��اد الوطن��ي ينوي��ان متديد عمر 
الدورة احلالية ملدة 18 ش��هراً اخرى، 
الكمال الفص��ول الثمانية املتبقية 
من عمر الدورة احلالية التي شارفت 

على االنتهاء.
وبينما لم يتبق س��وى عشرين يوماً 
على اجراء انتخابات برملان ورئاس��ة 
 28 ان  املفوضي��ة  وتق��ول  االقلي��م 
اسماءهم  كياناً سياسياً س��جلوا 
للمش��اركة ف��ي االنتخاب��ات، نفى 
املتح��دث باس��م االحت��اد الوطن��ي 
حزب��ه  يك��ون  ب��ان  الكردس��تاني 
ق��رر متدي��د ال��دورة احلالي��ة لبرملان 
تأجي��ل  ان  مؤك��دا  كردس��تان، 
االنتخابات البرملانية والرئاس��ية في 

اقليم كردستان س��يتم مناقشته 
قريبا بن جميع األطراف السياسية 

الكردستانية.
وق��ال س��عدي احم��د بي��ره ان قرار 
تأجيل االنتخابات لم يتخذ حلد االن 
وان االحتاد الوطني الكردس��تاني لم 
يصدر أي ق��رار لتأجي��ل االنتخابات 
ومتديد الدورة احلالية للبرملان، واردف 
الت��ي  االس��تثنائية  االوض��اع  »ان 
مير به��ا االقليم غير مهي��أة الجراء 
االنتخابات الت��ي يرجح تأجيلها في 

الوقت الراهن«.
وذك��رت معلومات حصل��ت عليها 
الصب��اح اجلديد بان االحت��اد الوطني 
الدميقراط��ي  احل��زب  م��ن  طل��ب 
ال��دورة احلالية  الكردس��تاني متديد 
لبرملان كردستان عاما وستة اشهر، 
عل��ى ان يبقى مس��عود بارزاني في 
منصبه رئيس��ا لالقليم على الرغم 

من انتهاء مدة واليته الثالثة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق يق��ول رئي��س 
املفوضي��ة املس��تقلة لالنتخاب��ات 
واالس��تفتاء ف��ي االقلي��م هندرين 
محمد في حديث للصباح اجلديد، ان 
املفوضية اتخ��ذت جميع االجراءات 
املطلوب��ة الج��راء االنتخاب��ات ف��ي 
موعدها احملدد ف��ي االول من نوفمبر 
املقبل، مضيفاً ان القرار النهائي في 
تأجي��ل او اجراء االنتخابات يعود الى 
القوى السياس��ية ف��ي االقليم وان 

املفوضية الصالحية لها بذلك.
واضاف محم��د ان املفوضية تعمل 
على تهيئة االس��تعدادات املطلوبة 
وان احلم��الت الدعائي��ة س��تبدا من 
15 من الش��هر اجلاري ولغاية 29 من 
الش��هر ذات��ه، وحول قبول ترش��يح 
القيادي في حرك��ة التغيير محمد 
توفي��ق رحيم وهو املرش��ح الوحيد 

ملنصب رئيس االقليم، اضاف محمد 
ان املفوضية فاحتت البرملان ومجلس 
قانونية  الش��ورى اليج��اد معاجل��ة 
لقبول الترش��يح من عدم��ه، نظرا 
النته��اء املدة القانونية للتس��جيل 
امل��دة  بع��د  الترش��ح  وورود طل��ب 
القانوني��ة املقررة له، اي قبل ش��هر 

من موعد اجراء االنتخابات.
واضاف محم��د ان املفوضية تواجه 
حتدي��ا كبيرا في تأمن مس��تلزمات 
االقتراع نظرا الغالق املطارات واحلدود، 
م��ا خل��ق للمفوضي��ة العديد من 
العراقيل في اس��تيراد مس��تلزمات 
التصويت واوراق االقتراع وغيرها من 

املواد احلساسة.
التغيي��ر  حرك��ة  طالب��ت  وبينم��ا 
وغيره��ا من االط��راف السياس��ية 
باجراء االنتخابات في موعدها احملدد 
مشيرة الى اتخاذها جميع االجراءات 

املطلوبة، ق��ال مصدر في املفوضية 
ان  كردس��تان  النتخاب��ات  العلي��ا 
امل��دة املتبقية غي��ر كافي��ة الجراء 
االنتخابات ولوال وقوع املفوضية حتت 
ضغوطات سياسية كبيرة العلنت 
عدم قدرته��ا على اجراء االنتخابات.

واضاف ان هناك الكثير من املعوقات 
التي متنع اجراء االنتخابات في االول 
من نوفمبر املقبل، منها عدم حتديث 
سجل الناخبن الذي تشوبه الكثير 
من االشكاالت، فضالً عن عدم منح 
الكيان��ات ارقام��اً وعدم طب��ع اوراق 
االقتراع وعدم تعين موظفي مراقبة 
الصنادي��ق، لذا فان اجراء االنتخابات 
حت��ى وان اقره البرمل��ان لن يكون في 

موعده احملدد.   
بدوره��م طالب مواطن��ون بان جترى 
االنتخابات في موعدها احملدد بعيدا 
ع��ن التزوير والتالعب وعدم تكرار ما 

جرى في التصويت على االس��تفتاء 
الذي يقولون انه شهد تزويرا وتالعبا، 
مؤكدي��ن ان اصواتهم أمانة ينبغي 
على جميع االط��راف عدم التفريط 

بها.
هذا ويتوق��ع ان تش��هد االنتخابات 
املقبلة عزوفا جماهيريا وحتديدا في 
محافظ��ات الس��ليمانية وحلبجة 
واربيل، عل��ى خلفية تدهور االوضاع 
واملعاشية  واملعيش��ية  السياسية 
للمواطنن وتدني مستوى اخلدمات 
وتراج��ع دخ��ل الف��رد، ال��ذي وص��ل 
الى ادنى مس��توى له منذ س��قوط 
النظام املب��اد، على خلفية اخلالفات 
العالقة بن حكومتي  واملش��كالت 
اخفق��ا  اللذي��ن  واالقلي��م،  املرك��ز 
ف��ي ايج��اد صي��غ ملعاجلة املس��ائل 
العالقة برغم العديد من املقترحات 

واملبادرات املتبادلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
األنبار،  أع��ادت مديري��ة ج��وازات 
أمس االثن��ن، فت��ح أبوابها أمام 
بعد  اجل��وازات  املواطنن إلص��دار 
غل��ق دام لثالث س��نوات بس��بب 
الت��ي كان��ت  األوض��اع األمني��ة 
تعص��ف باحملافظ��ة، وف��ق خطة 
تقس��يم األقضي��ة حس��ب ايام 
األس��بوع نهاية ش��هر أيلول من 

هذه السنة.
وفي تصريح صحفي بن »النقيب 
الدليمي،  املديري��ة محم��د  ف��ي 

ان »العم��ل على اص��دار اجلوازات 
متوقف��اً  كان  احملافظ��ة  داخ��ل 
من��ذ ع��ام 2014 بس��بب احتالل 
داعش له��ا، وعندم��ا قمنا بنقل 
العم��ل م��ن داخ��ل احملافظة إلى 
احملمودي��ة ف��ي العاصم��ة بغداد 
واجهتنا صعوب��ات عديدة واحدة 
املعقدة لدخول  منها االج��راءات 
املواطن��ن إل��ى العاصمة اضافة 

الى تنوع مناطق نزوحهم«.
وأض��اف أنه »بعد تغيي��ر احملافظ 
بالتعاون  اجلدي��د  احملافظ  س��عى 

مع وزير الداخلية ومدير ش��رطة 
احملافظة إلى س��رعة اع��ادة فتح 
املديري��ة داخل احملافظ��ة، وتزامن 
اعادة العمل به��ا مع اطالق وزارة 
اجلدي��دة  املنظوم��ة  الداخلي��ة 
مل��ا  اجل��وازات  بإص��دار  اخلاص��ة 
متت��از ب��ه م��ن س��رعة وتنظيم، 
وه��ي خط��وة جي��دة للتخفيف 
ع��ن كاه��ل املراجع��ن وس��رعة 
أصبح  اجن��از معامالتهم، حي��ث 
معامالته��م  إجن��از  مبقدوره��م 
االلكترون��ي  املوق��ع  خ��الل  م��ن 

وحجز موع��د للمراجعة وتدقيق 
املعامالت واص��دار اجلواز بغضون 
اس��بوع واح��د«. وحت��دث املواطن 
عادل محم��د، وهو أحد املراجعن 
م��ن قض��اء اخلالدي��ة، ل�«الغ��د 
برس« عن اع��ادة العمل باملديرية 
واالجراءات اجلديدة قائال إن »اعادة 
العمل بالدوائر يساهم في اعادة 
احلياة للمحافظ��ة وله ايجابيات 
املبن��ى  افتت��اح  واع��ادة  كثي��رة، 
الق��دمي ملديري��ة اجلوازات س��هل 
علينا عملية اص��دار اجلواز فبدل 

أن نق��وم باملراجعة الى العاصمة 
واس��تنزاف وقت طويل يصل الى 
ش��هر او اكثر الس��تحصال جواز 
اضافة الى مبالغ طائلة تصل إلى 
نصف ملي��ون دين��ار متوزعة بن 
اجور النق��ل واملبيت إلجناز مرحلة 
م��ن مراحل عملي��ة االصدار، كل 
ه��ذا مت جت��اوزه م��ن خ��الل اعادة 

العمل باملديرية«.
أما املواطنة سعاد حامد فأكدت 
» اعان��ي من ام��راض كثيرة، وقد 
واجهتن��ي صعوب��ات عديدة في 

الذه��اب الى بغداد إلص��دار جواز 
والس��فر خ��ارج الع��راق للعالج، 
وكنت انتظر أن تتم اعادة العمل 
باملديرية حتى اقوم باس��تحصال 
ج��واز س��فر، وبعد اع��ادة العمل 
قم��ت بإجن��از املعامل��ة ومت حتديد 
موعد الس��تالم اجل��واز. نأمل من 
املسؤولن أن يأخذوا بعن االعتبار 
احلاالت االنسانية واالسراع بإعادة 
فتح كل املؤسس��ات لتس��هيل 
اجن��از معامالتنا، وتس��هيل عودة 

النازحن إلى مدنهم«.

بعد غلق دام لثالث سنوات.. جوازات األنبار تفتح أبوابها أمام المواطنين

المفوضية: إغالق المطارات تسبب بعرقلة
االستعدادات المطلوبة إلجراء االنتخابات في اإلقليم

االتحاد والديمقراطي يتفقان على سيناريوهات جديدة للتأجيل  
عبد الزهرة محمد الهنداوي

قبل رحيل الرئيس الس��ابق ج��الل طالباني ، كانت 
االج��واء بن بغ��داد واربيل ملبدة بغيوم س��ود تنذر 
بعواصف هوجاء قد تتعرض لها البالد في أي حلظة 
بس��بب مت��ادي مس��عود البارزاني في الذه��اب إلى 
ابعد مدى بخطوات اس��تفزازية  وصفت باجملنونة او 
احلمقاء من خالل اصراره على » س��الفة« االنفصال 
م��ن دون االلتفات إل��ى النتائ��ج والتداعيات .. وحن 
جرى االعالن عن وفاة الرئيس ، وعلى الرغم من هالة 
احلزن التي تركها رحيله في االوساط العراقية كافة 
، اال ان ثمة فرحة خفية ساورت بعض اجلهات مردها 
إلى ان الفرحن ارادوا استثمار مناسبة وفاة الرئيس 
ف��ي ترميم جس��ور العالقة ب��ن بغ��داد واربيل في 
مس��عى لتنقية االجواء وس��حب فتيل  العواصف 
احملتملة ، من باب ان الشدائد وامللمات توحد االخوة 
وتدفعه��م للوق��وف صفا واحدا ف��ي مواجهة تلك 
الشدائد ، ومن هنا بادرت احلكومة إلى ارسال طائرة 
خاص��ة لنقل جثمان الرئيس من برل��ن إلى بغداد ، 
كما اعلنت احلداد الرس��مي ملدة ثالث��ة ايام .. وعلى 
هذا االس��اس مض��ت االمور قبل ان حت��دث املفاجأة 
الكب��رى !.. ففيما كان��ت الدول��ة العراقية تترقب  
وص��ول اجلثم��ان ال��ى عاصمته��ا وان ضيوف��ا كبار 
س��يتوافدون إلى بغ��داد لتقدمي التعازي  للش��عب 
العراقي .. في هذه اللحظات كانت الطائرة اخلاصة 
التي ارس��لتها بغ��داد إلى برلن لنق��ل اجلثمان ، متر 
م��ن فوق اج��واء العاصمة متوجهة إلى الش��مال ، 
وكأن الراكبن فيها كان��وا يلوحون للمنتظرين في 
بغداد  ، ولس��ان حالهم يقول ه��ا نحن ذاهبون إلى 
الس��ليمانية ، فماذا انتم فاعلون ؟؟!!.. .. وفعال فقد 
عاش��ت العاصمة حالة من الذهول لهذا التصرف 
غير املس��ؤول .. ولي��ت االمر انتهى عن��د هذا احلال 
ال��ذي برره البعض ، بأن من ح��ق عائلته ان تتخذ ما 
تراه مناسبا  في  تشييع فقيدهم ودفنه  ، وليس لنا 
هن��ا اال ان نقدم لهم العزاء واملواس��اة ، امنا الطامة 
االكب��ر هي عندما انزلوا النع��ش ملفوفا بعلم غير 
العلم العراقي ، وكأنه لم يكن رئيس��ا للعراق ، ولم 
تتحمل ميزاني��ة العراق تكاليف عالجه التي بلغت 
مالي��ن الدوالرات ف��ي وقت كان البل��د يواجه اعتى 
ازم��ة مالي��ة ، وكأن الذي��ن لفوه بخرق��ة اخرى غير 
العل��م العراقي كانوا يريدون القول إن مام جالل هو 
من دعا إلى االنفصال ونحن س��ائرون في طريقه !! 
.. وهكذا كانت الصدم��ة كبيرة ، احرجت احلكومة 
ف��ي بغداد وأحرج��ت ضيوفها الذين جتش��موا عناء 
الس��فر إلى الس��ليمانية واكثر من ذلك كان احلرج 
كبيرا للوفد الرس��مي احلكومي الذي كان يقف في 
مطار السليمانية الستقبال جثمان الرئيس الراحل 
، ليبقى الوفد في حيرة من امره ، أ ينسحب لتحدث 
بعد ذلك ازمة جديدة الميكن التنبؤ بتداعياتها ؟ ..ام 
يس��تمر وهناك استياء وغضب ش��عبي عارم ساد 
العراق كله ؟ .. ولهذا ، فقد انس��حب من انس��حب 
وبقي من بقي وساد االرتباك بن اعضاء الوفد ، فيما 
جنح دعاة االنفصال في اس��تغالل مراسيم تشييع 
الرئيس في مترير رس��ائل اخرى جدي��دة اكثر مضاء 
رمبا من رس��الة االستفتاء واهم تلك الرسائل » اننا 
دولة لنا علم ودستور وبرملان ونشيد ومطار وشعب 
وأصدق��اء يش��اركوننا مصائبن��ا مبوافق��ة وحضور 
بغداد »!! ، وبصرف النظر عن االعتذار الرسمي الذي 
قدمه ح��زب االحتاد الوطن��ي الكردس��تاني لبغداد 
وه��م يقولون  » إن لعبة العل��م كانت  بترتيب  من 
حكومة اربيل ، وقد فوجئوا بها وسيحققون باألمر 
، ولكن ما نفع التحقيق وقد س��بق السيف العذل 
وجن��ح البارزاني ف��ي ايصال ما يريد من رس��ائل إلى 

الداخل واخلارج ؟؟!!

قشة الَعَلم !

مايكل نايتس
و ديفيد بولوك*

ديفيد بولوك
أظه��ر االس��تفتاء ال��ذي أُج��ري في 
»إقليم كردس��تان العراق« - في جتربة 
مباش��رة أولى حصلت ف��ي 25 أيلول/

س��بتمبر 2017 - أّن األكراد يس��عون 
إلى االستقالل وإلى إقامة دولة تتمتع 
بحكم ذاتي ألسباب معنوية وعملية 
على حد سواء. ويستقي هذا املسعى 
جذوره أيضاً من أحداث تاريخية ووعود 

لم تِف بها احلكومة العراقية.
من الناحية املعنوية، تس��تند حجج 
األك��راد إلى ثالثة أس��س: )1( احلق في 
تقري��ر املصي��ر، )2( تاريخ م��ن القمع، 
شمل إبادة جماعية على يد حكومات 
عراقية متعاقب��ة، و)3( واقع أنه على 
م��دى الس��نوات اخلمس والعش��رين 
املاضي��ة أق��ام أكراد الع��راق منطقًة 
ودميقراطي��ة  ومس��املة  مس��تقرة 
نسبياً ومتس��امحة ال تطرح تهديداً 
عل��ى ال��دول اجمل��اورة. وبالفعل، خالل 
كان  املاضي��ة،  القليل��ة  الس��نوات 
»إقليم كردس��تان الع��راق« واحًة من 
االس��تقرار وس��ط أعم��ال العن��ف، 
حي��ث واجهت الع��راق وس��وريا ودوالً 
أخرى في املنطقة حروباً وإرهاباً. كما 
شّكل »إقليم كردستان« مالذاً لنحو 
مليوني الجئ - معظمهم من العرب 
وليس من األكراد - ومن جهتهم أثبت 
املقاتلون األكراد أنهم خصم ش��رس 
ف��ي املعرك��ة ض��د تنظي��م »الدولة 

اإلسالمية«.
ومن وجهة نظ��ر أربيل، ترتبط احلجة 
العملي��ة بعدم كفاي��ة اتفاق احلكم 

الذاتي املبرم مع بغداد خالل السنوات 
اخلمس عشرة املاضية. وبعبارة أوسع، 
ال تريد كردس��تان، بفضل استقرارها 
تنظي��م  محارب��ة  ف��ي  وفعاليته��ا 
»الدولة اإلس��المية«، أن يتّم اعتبارها 
من املس��ّلمات والتقليل من ش��أنها. 
وعلى وجه اخلصوص، يتمحور استياء 
األك��راد ح��ول تصّورهم بأن��ه ال يتّم 
تقاس��م اإليرادات النفطية بش��كل 
ع��ادل، واحلاجة إلى اس��تفتاء موعود 
حول كركوك وأراٍض أخرى يطالب بها 
»إقليم كردس��تان«، إلى جانب الدعم 
غير الكافي للقوات املسلحة الكردية 
- »البيش��مركة« - على شكل أموال 

وتدريب وأسلحة.
وهناك س��بب آخ��ر لالس��تفتاء، كان 
رئي��س »حكوم��ة  أع��رب عن��ه  ق��د 
إقلي��م كردس��تان« مس��عود بارزاني 
ومستش��اروه، ينط��وي عل��ى تنامي 
اخلالف العرقي ب��ن األكراد والعرب، ال 
س��يما في وقت يهيمن في��ه العرب 
الش��يعة عل��ى احلكومة ف��ي بغداد. 
ويؤكد قادة كردس��تان أيضاً أن النفوذ 
اإليراني الكبير أساساً في العراق آخذ 
في االزدياد، وهي ديناميكية قد تعّقد 
التعاون بن بغداد وأربيل بشكل أكبر، 
واألس��وأ من ذلك، قد تع��ّرض األكراد 

للقمع مرة أخرى. 
»إقلي��م  ق��ادة  أن  الواض��ح  وم��ن 
كردس��تان« تصرف��وا اآلن انطالقاً من 
خوفه��م م��ن أال تس��اهم ترتيب��ات 
احلك��م الذاتي، مب��ا أنها ل��م تتحقق 
بع��د، س��وى ف��ي ت��أزمي الوض��ع في 
املستقبل. كما أنهم شعروا، انطالقاً 
من اعتقادهم بأنه تتّم تقوية القوات 
املس��لحة العراقية، بأن تأثيرهم على 
قضي��ة كركوك قد يضع��ف، مما يعّزز 
احتم��ال حصول مواجهة عس��كرية 

مس��تقبلية مع بغ��داد حول األراضي 
املتن��ازع عليها. وبطبيعة احلال، تقّدم 
احلكوم��ة العراقي��ة حجج��اً مضادة 
له��ذه االدع��اءات، ولكنه��ا لألس��ف 
ترفض اليوم التفاوض بشأن خالفاتها 

مع »حكومة إقليم كردستان«.
وإذا اس��تؤنفت ه��ذه املفاوض��ات في 
نهاية املط��اف، كما يجب أن يحصل، 
يقول زعماء »حكومة اإلقليم« بصورة 
غي��ر علنية إنه��ا قد تش��مل حدوداً 
معّينة بن العراق وكردستان، مبا فيها 
تل��ك حول كركوك. وحت��ى قبل ذلك، 
فإن كردستان مستعدة لبدء حوار مع 
بغداد حول تس��ويات محتملة بشأن 

أمن احلدود وضبط املطار. وأخيراً - من 
امله��م أن يؤخذ هنا في ع��ن االعتبار 
التداعي��ات اإلقليمية وحدود األراضي 
- إن االس��تفتاء ال ينطبق سوى على 
»إقليم كردستان العراق«، وليس على 
السكان األكراد في سوريا أو تركيا أو 

إيران.
ومع ذل��ك، فمن وجهة نظ��ر الرئيس 
التركي رجب طي��ب أردوغان، لم يكن 
االستفتاء ُمرّحباً به نظراً إلى الروابط 
القريب��ة عل��ى نح��و آخر ب��ن تركيا 
و»حكومة إقليم كردستان« واملسألة 
املعقدة للعالقات املتوترة بن أردوغان 
والش��عب الكردي في تركيا. أما إيران 

فتعارض بش��دة أكب��ر اخلطوات التي 
تتخذها كردس��تان جتاه االس��تقالل، 
وتخش��ى من فق��دان نفوذه��ا هناك 
واحتم��ال نش��وء مخافر عس��كرية 
أمريكية أمامية جديدة على حدودها. 
كما اّدع��ى الزعماء األتراك واإليرانيون 
أن يداً إسرائيلية تعمل في كردستان، 
حيث »نقلت« وسائل اإلعالم التركية 
واإليراني��ة رف��ع أعالم إس��رائيلية في 
أربي��ل. غير أن��ه خالل أس��بوع كامل 
أمضاه املتح��دث هناك، لم يُش��اِهد 
أي علم من هذا القبيل - إمنا ممارس��ة 
منظمة وس��لمية لإلرادة السياس��ة 

احمللية.

مايكل نايتس
يُع��زى توقي��ت االس��تفتاء جزئياً إلى 
الرغب��ة في إقامت��ه قب��ل أن يتحّول 
الت��وازن العس��كري لصال��ح العراق 
الفدرال��ي، ولك��ن السياس��ة احمللية 
الكردي��ة هي التي أْملَ��ت في الغالب 
املوع��د احملدد له. وم��ن املقرر أن يجري 
»إقليم كردس��تان« انتخابات برملانية 
 ،2017 الثاني/نوفمب��ر  تش��رين  ف��ي 
وهناك أيضاً مس��ألة الرئاسة، حيث 
جتاوز رئيس »حكومة إقليم كردستان« 
مسعود بارزاني مدة واليته القانونية 
ف��ي عام 2013. ورأت قي��ادة »حكومة 
اإلقليم« ضرورة حتقيق إجناز مهم قبل 

انتهاء رئاسة بارزاني.
واآلن بع��د أن مت إجراء االس��تفتاء من 
قب��ل »حكومة إقليم كردس��تان«، ال 
ب��ّد من التركيز عل��ى دور تركيا في أي 
عقوبات تُفرض على األكراد. وما كانت 
العقوبات لتكتس��ي أهميًة لو كانت 
إيران والعراق هما فقط من يفرضانها 
عل��ى األك��راد، غي��ر أن دخ��ول تركيا 
عل��ى اخلط يجع��ل الوضع ف��ي غاية 
اخلطورة بالنس��بة لألكراد العراقين. 
فقد س��ّخرت هذه اجله��ات جهودها 
وقدراته��ا كاف��ة من خ��الل التحالف 
مع الرئيس أردوغان: إّن دعمه هو الذي 
سمح لألكراد الذين ال ميلكون منفذاً 
بحرياً بتصدي��ر النفط وجتاهل قوانن 

بغداد.
إن خس��ارة أردوغ��ان س��تغّير قواعد 
اللعبة بالنس��بة ل� »حكومة إقليم 
كردستان«، إذ بإمكانه أن يوقف كافة 
إيرادات احلكومة من النفط واجلمارك، 
مم��ا يت��رك اإلقلي��م مفلس��اً ومعزوالً 
عن العالم. ويش��عر أردوغان باستياء 
كبير وبإهانة شديدة من أن »حكومة 
إقليم كردس��تان« لم تفاجئه مبوعد 

أجرت��ه  ب��ل  فحس��ب،  االس��تفتاء 
رغ��م اعتراضاته القوي��ة. يجب على 
الدبلوماس��ية األمريكية والكردية أن 
تركز على تهدئ��ة أردوغان، واحلكومة 
العراقي��ة أيض��اً، من خ��الل التقليل 
من ش��أن مخاطر التحركات الكردية 
األحادية اجلانب جتاه االستقالل أو ضم 

املناطق املتنازع عليها مثل كركوك.
لي��س من مصلحة الوالي��ات املتحدة 
أن ت��رى حليفاً له��ا، »حكومة إقليم 
كردستان«، يُهزم على يد إيران وتركيا 
في خطوة س��تكون مشجعة إليران، 
كما أنه ليس من مصلحة واش��نطن 
أن ترى موسكو تهيمن على الوساطة 
ف��ي هذا املوضوع. يتعن على مبعوث 
أمريكي قيادة جهود الوساطة لضمان 
االنتخاب��ات  األك��راد ف��ي  مش��اركة 
العراقي��ة املزمع��ة ف��ي ع��ام 2018، 
األمر الذي س��يعّزز التحالف املعتدل 
احملتمل الذي ق��د يُعيد تعين العبادي 
رئيس��اً للوزراء. ومن ش��أن املفاوضات 
التي جتري بن بغداد و»حكومة إقليم 
كردستان« بوساطة الواليات املتحدة 
أن تقل��ل أيضاً من فرص عودة تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« إلى احلدود املتنازع 
عليها بن األراضي االحتادية والكردية. 
فاألك��راد ه��م الكي��ان الوحي��د في 
الع��راق الذي واجه إيران، وخاصة حول 
هذا االس��تفتاء. وقد ال تكون الواليات 
املتحدة راضية عن إجراء االس��تفتاء، 
لكن على واشنطن أن تعترف بأن متتُّع 
»إقليم كردس��تان« بدرجة من احلكم 
الذاتي سيش��كل م��الذاً مفيداً إذا ما 

هيمنت إيران على العراق االحتادي.

*أع��دت ه��ذا امللخص رانيا س��عيد 
عبداهلل ملعهد واشنطن.

بعد االستفتاء الكردي: التداعيات اإلقليمية
تقـرير

مطار اربيل

طالب مواطنون بان 
تجرى االنتخابات في 
موعدها المحدد بعيدا 
عن التزوير والتالعب 
وعدم تكرار ما جرى 
في التصويت على 
االستفتاء الذي يقولون 
انه شهد تزويرا 
وتالعبا، مؤكدين ان 
اصواتهم أمانة ينبغي 
على جميع االطراف 
عدم التفريط بها
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بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثن��ن، ب��أن مدنيا قت��ل بهجوم 
مس��لح في منطق��ة الزعفرانية جنوبي 

بغداد.
وق��ال املص��در إن "مس��لحن مجهولن 
يس��تقلون دراجة نارية اطلق��وا النار من 
اس��لحة كامتة للصوت جت��اه مدني لدى 
مروره مبنطق��ة الزعفرانية جنوبي بغداد، 

ما ادى الى مقتله في احلال".
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "ق��وة امني��ة وصلت الى 
مكان احلادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة 

الطب العدلي وفتحت حتقيقا باحلادث".

ديالى – اعدام مواطن 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديالى امس االثنن، تبني تنظيم "داعش" 
اع��دام مختار قرية زراعية في ناحية قره 

تبه شمال شرق ب عقوبة.
وق��ال املص��در إن "تنظيم داع��ش تبنى 
في س��اعة متاخرة من مس��اء يوم امس 
قتل مختار قرية سيف سعد في اطراف 
ناحي��ة قره تبه )112كم ش��مال ش��رق 
بعقوب��ة( من خالل نش��ر ص��ور عملية 
القت��ل الوحش��ية ل��ه عل��ى منص��ات 
التواص��ل االجتماع��ي بع��د م��رور نحو 

اسبوع على خطفه".

كركوك – اشتباك مسلح 
كش��فت قيادة الش��رطة االحتادية امس 
االثن��ن عن مقت��ل خمس��ة عناصر من 
"داعش" واعتق��ال ثالثة آخرين مبحاصرة 
وك��ر لهم ف��ي احلويج��ة جن��وب غربي 

كركوك.

وق��ال قائ��د الش��رطة االحتادي��ة الفريق 
رائد ش��اكر جودت إن "قطعات الشرطة 
االحتادي��ة قتل��ت 5 دواع��ش واعتقلت 3 
اخري��ن خ��الل محاص��رة وك��ر لهم في 
احلويجة"، مضيفا أنها "اس��تولت على 

احزمة ناسفة وصواريخ ار بي جي7".

صالح الدين – قذيفة هاون 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين ام��س االثنن أن امرأة قتلت 
وأصي��ب رج��ل بس��قوط قذيف��ة هاون 

شمالي صالح الدين.
وق��ال املصدر  إن "قذيف��ة هاون اطلقها 
مجهولون س��قطت، مس��اء ي��وم امس 
على احلي العس��كري وس��ط الشرقاط، 
ش��مالي ص��الح الدي��ن، وأس��فرت عن 
مقت��ل امرأة واصابة رجل مع احلاق أضرار 

مادية".

واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "قوة أمني��ة قامت بنقل 
املص��اب الى مستش��فى قري��ب لتلقي 
العالج، وجث��ة القتيل ال��ى دائرة الطب 
العدلي، فيما نف��ذت حملة أمنية بحثا 

عن مطلقي القذيفة". 

االنبار – قصف جوي
اعل��ن مص��در امني ف��ي خلي��ة اإلعالم 
احلربي امس االثنن، عن تدمير معس��كر 
صح��راوي مموه ل�"داع��ش" بقصف جوي 

غربي االنبار. 
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن  اس��مه انه مت رصد معس��كر كبير 
لعصابات داع��ش االإرهابي��ة مموه وعلى 
ش��كل ش��قوق مت حفرها في الصحراء، 
فقام طيران اجليش مبهاجمة املعس��كر 
في منطقة كيلو 160 ويبعد عن الطريق 

الدول��ي 40 كم غربا وف��ي عمق صحراء 
االنبار.

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اك��د مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
الديواني��ة ام��س االثن��ن، القبض على 
س��تة متهم��ن بقضاي��ا مختلفة في 

احملافظة.
وقالت املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "دوريات مركز الش��امية 
متكنت فجر يوم ام��س من القبض على 
ثالث��ة متهمن مطلوب��ن للقضاء على 
وف��ق قضاي��ا مختلفة تتعل��ق بالنصب 
واالحتي��ال والتزوير"، مضيف��ا ان "مفارز 
مركزي غماس واملهناوي��ة متكنت ايضا، 
من القبض على ثالثة متهمن مطلوبن 
للقض��اء بقضاي��ا االحتي��ال والتهدي��د 

واالعتداء على موظفن اثناء الواجب". 

ذي قار – عمليات دهم 
أفاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االثنن، ب��أن القوات االمنية 
متكن��ت م��ن القب��ض عل��ى ع��دد م��ن 
املطلوب��ن بعملية تفتيش واس��عة في 

ناحية البطحاء، غربي احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عملية امنية واس��عة 
انطلق��ت فج��ر يوم امس وحتت اش��راف 
قي��ادة عمليات الرافدين، ش��اركت فيها 
كافة العناصر االمنية باحملافظة واجهزة 
كي 9، تضمنت تنفيذ مداهمات للمنازل 
والق��رى احمليط��ة بالبطح��اء، غرب��ي ذي 

قار". 
واضاف ان "العملية اسفرت عن القبض 
على عدد م��ن املطلوبن للقضاء بينهم 
اش��خاص خطري��ن، فيما مت��ت مصادرة 
قب��ل  م��ن  املرخص��ة  غي��ر  االس��لحة 

املواطنن".

نينوى – ضبط اعتدة 
اكد مصدر امني في مديرية االستخبارات 
العس��كرية ام��س االثنن العث��ور على 
كدس للعتاد يضم 1600 قنبرة هاون في 
س��رداب إلحدى البنايات باجلانب األيس��ر 

للموصل.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "اس��تخبارات شرق نينوى 
وعلى ضوء معلومات مؤكدة تس��تولي 
عل��ى كدس للعت��اد يض��م 1600 قنبرة 
ه��اون عي��ار 120 ملم داخل س��رداب في 
إح��دى البناي��ات بح��ي الفيصلي��ة في 
اجلانب األيس��ر ملدينة املوصل" ، مضيفا 
ان ق��وة أمنية من االس��تخبارات "تقوم 
بنق��ل الك��دس وتس��ليمه إل��ى اجلهة 

اخملتصة".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدين، أمس االثن��ن، عن قرب 
اط��الق س��لف للمتقاعدي��ن، مبينا ل��ن مقدار 

السلفة تبلع ثالثة مالين وبفائدة 7%.
وقال��ت مدي��رة املص��رف خولة طال��ب جبار في 
تصريح صحفي، انه "س��يتم قريب��ا جدا اطالق 
سلف الى املتقاعدين تبلغ ثالثة مالين دينار ملدة 

ثالثة سنوات وبفائدة 7%".
واضافت ان "ذلك جاء بعد احلصول على املوافقة 
من اجلهات املعنية"، مش��يرا الى ان "هذه نسبة 
الفائ��دة هي اقل كلفة ممكن ان يأخذها املصرف، 

وممكن تنخفض مستقبال".
وباشر مصرف الرافدين خالل العام املاضي مبنح 
قروض وس��لف للموظف��ن واصح��اب الفنادق 
واصح��اب املهن الصحية ومببال��غ تتراوح بن 10 

الى 50 مليون دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت هيأة النزاهة، ام��س االثنن، اعتقال مدير 
التس��جيل العقاري في ذي قار األولى متلبس��ا 

بالرشوة.
وقالت الهيأة في بي��ان صحفي تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه إن��ه "مت ضب��ط مدي��ر 
التس��جيل العقاري في ذي قار األولى متلبس��ا 
بجرمية الرشوة، وذلك اس��تناداً إلى أحكام املادة 

307 عقوبات".
وأضاف��ت أن "دائ��رة التحقيق��ات ف��ي الهي��أة 
أفصحت عن تفاصيل عملية الضبط التي متت 
مبوج��ب مذكرة قضائي��ة"، مبين��ة أن "مالكات 
نوا  مكتب حتقيق الهيأة في محافظة ذي قار متكَّ
من ضبط املدير متلبس��ا باجلرم املشهود، بَُعيَد 

تسلُّمه مبلغ الرشوة".
وبينت "مت ضبط املُتَّهم وبحوزته مبلغ الرش��وة 
الذي تسلَّمه مقابل تسريب قيودٍ عقارية"، الفتة 
إلى أن "املُتَّهم املضبوط س��يق بصحبة املُبرزات 
نه��ا محض��ر  اجلرميَّ��ة املضبوط��ة الت��ي تضمَّ
م من قب��ل املكتب إلى  الضب��ط األصولّي املُنظَّ
، بغي��ة اتَّخاذ اإلجراءات  قاض��ي التحقيق اخمُلتصِّ

ه".  القانونيَّة الالزمة بحقِّ
وكان مص��در ف��ي احملافظة، أف��اد ل�"الغد برس" 
قبل ثالثة أيام، بأن فريقا كبيرا من هيئة النزاهة 
برفقة قوة أمنية، داهم منزل مدير دائرة عقارات 
الدولة واعتقله برفقة مدير التسجيل العقاري 

األول في الناصرية عالء ونان.
وب��ن أن الس��بب وج��ود مفاوضات كان��ت تدار 
بسرية بن طرفي اجللسة في الدار حول تسجيل 
قطع أراض مميزة وتقدر أسعارها باملليارات تابعة 
للدولة، بأس��ماء مس��ؤولن كبار ف��ي حكومة 

احملافظة احمللية.

الرافدينيعلنعنقرب
إطالقسلفللمتقاعدين

اعتقالمديرالتسجيل
العقاريفيذيقاراألولى

الملف األمني

رئيس مجلس النّواب يحيل أزمة
مفوضية االنتخابات إلى رؤساء 

الكتل
واستطرد الس��عداوي ان "اخليار الثالث 
وه��و االضع��ف ب��أن يزيد ع��دد اعضاء 
مجل��س املفوضن من تس��عة إلى 11 
عضواً ليش��مل ايضاً املكونات االخرى 

السيما املسيحين والتركمان".
وزاد النائب الس��عداوي ان "على النواب 
تفه��م اللعب��ة الدميقراطي��ة واخلوض 
ف��ي املس��ائل القانونية وع��دم الركون 
إلى التس��قيط والتصوي��ت على احد 
اخلي��ارات م��ن اج��ل املض��ي بعملي��ة 

تشكيل املفوضية".
ودعا إل��ى "االطالع فعلياً على الس��ير 
الذاتية للمرش��حن الذين مت اختيارهم 
مبوج��ب عم��ل جلنة اخلب��راء قب��ل ابداء 
والتهج��م  بحقه��م  التصريح��ات 
عليهم واتهامهم بأنه��م ميثلون كتل 

سياسية".
إن  الق��ول  إل��ى  الس��عداوي  وانته��ى 
"املوضوع يحتاج إلى نقاش��ات عميقة 
قبل حسمه سواء بن النواب أو رؤساء 

الكتل".

تنفيذ حمالت دهم وتفتيش واسعة 
في الصحراء الغربية حملافظة األنبار

م��ن جانبه أفاد مصدر امن��ي في قيادة 
عملي��ات االنبار، أمس االثنن ، بأن مئات 
األس��ر النازح��ة وصل��ت م��ن األراضي 
السورية باجتاه األراضي العراقية غربي 

احملافظة. 

وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن"مئات األس��ر النازحة من منطقتي 
هدين وامليادين ش��رق منطقة دير الزور 
الس��ورية وصل��ت إل��ى قض��اء القائم 
غربي االنبار على خلفية االش��تباكات 
العنيفة بن اجليش الس��وري وعصابات 
داعش االجرامية قرب احلدود العراقية – 

السورية". 
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح عن 
أس��مه أن" األس��ر تالق��ي صعوبة في 
الهرب نحو االراض��ي العراقية الغربية 
ك��ون قضائي راوه والقائم بيد عصابات 
داعش االجرامية األمر الذي أضاف عبئا 
كبيرا على تلك األسر التي تعيش حالة 

مأساوية للغاية". 
م��ن جهته��ا اس��تمرت قوات احلش��د 
الش��عبي ، أمس االثنن ، بتطهير قرى 
شمالي احلويجة وجبال مكحول متهيدا 

إلعادة السكان إليها.
وذكر بيان للحش��د الشعبي ، حصلت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ على نسخة 
منه إن" قوات احلش��د الشعبي والفرق 
الهندس��ية التابع��ة للق��وات االمنية 
مس��تمرة بعملي��ات تطهير الش��وارع 
واملن��ازل واملؤسس��ات الت��ي فخخه��ا 
داعش في قرى ش��مال احلويجة وجبال 

مكحول بغية إعادة سكانها اليها. 
وأضاف ان" احلش��د الشعبي رفع مئات 
العبوات التي كانت مزروعة في شوارع 
تل��ك املناط��ق وبعض املن��ازل كما قام 
احلش��د مبالحقة فلول داعش وقتل عدد 

منهم. 

الى ذلك أكد مدير الهندسة العسكرية 
الفري��ق ح��امت املكصوصي ي��وم ، امس 
االثنن ، ان مقاتلي الهندسة يواصلون 
رفع مخلفات االرهاب في املناطق احملررة 
داخ��ل مرك��ز قض��اء احلويج��ة والقرى 

احمليطة بها. 
ونقل بيان لوزارة الدفاع عن املكصوصي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه قوله أن" م��الكات املديرية تغلبت 
على جمي��ع املصاعب الت��ي واجهتها 
من أس��اليب تفخيخ خبيث��ة وجديدة 
اس��تعملها الدواعش في هذه املناطق 
وأبطل��ت ع��دداً كبي��راً م��ن العب��وات 
الناس��فة التي كانت مع��دة للتفجير 

في الطرق واملباني العام واخلاصة". 
وأض��اف ان" مالكات التجس��ير تواصل 
نصب اجلس��ور في مناط��ق العمليات 
التي مكنت قطعات اجليش والش��رطة 
االره��اب  االحتادي��ة وجه��از مكافح��ة 
واحلش��د الش��عبي م��ن العب��ور م��ن 
منطق��ة الى أخ��رى واختص��رت اجلهد 
والوقت كما انها أبقت العديد من هذه 
اجلسور الس��تعمالها من قبل املدنين 
كي تتمكن اجله��ات اخلدمية من إعادة 

اعمار اجلسور املدمرة". 
وب��ّن ان" اجله��د اآلن ينصب للتحضير 
ملعارك التحرير املقبلة في ظل مواصلة 

رجال الهندسة العسكرية لعملهم.

كوبيتش ينفي صدور مبادرة من األمم 
املتحدة حلل األزمة بشأن االستفتاء

ونق��ل املكت��ب تأكي��د املالك��ي على 

"ض��رورة الغ��اء االس��تفتاء ونتائج��ه 
واملضي في حوار مع احلكومة االحتادية 
حلل القضايا اخلالفية مبوجب الدستور"، 
موضح��ا ان "مواق��ف جمي��ع الق��وى 
الفاعل��ة في الع��راق موحدة في رفض 
االس��تفتاء، كذلك مواقف دول العالم 
تدع��م وحدة العراق وترفض اس��تفتاء 

االنفصال". 
عل��ى  كوبيت��ش  اك��د  جانب��ه،  م��ن 
"موق��ف االمم املتحدة الداع��م لوحدة 
الع��راق ونظامه الدميقراط��ي االحتادي 
ومعارضته��ا اضع��اف ه��ذه الوح��دة 
وتقس��يم العراق، نافي��ا "صدور مبادرة 
حل��ل االزم��ة م��ن قب��ل االمم املتح��دة 
ومدعوم��ة م��ن قب��ل الدول اخلمس��ة 

دائمة العضوية في مجلس االمن".

الكشف عن أبرز مضامني القّمة 
الثالثية املرتقبة في بغداد

وأش��ار الى ان "العراق سوف يطلب من 
دول اجل��وار، ع��دم التدخل العس��كري 
واالكتف��اء بالضغ��ط االقتصادي على 
اقلي��م كردس��تان"، مبين��ا ان "اي��ران 
وتركيا ستكونان حاضرتن لتلبية هذا 

الطلب".

اجمللس الوزاري لألمن الوطني يتابع 
إجراءات استرداد أموال النفط 
املودعة في حسابات اإلقليم

االقلي��م  ف��ي  املس��ؤولن  وحس��ابات 
مم��ن ت��ودع ام��وال تصدي��ر النفط في 
اللجن��ة  تقري��ر  حس��اباتهم وع��رض 

املكلف��ة به��ذا املل��ف وال��ذي تضمن 
العديد م��ن القرارات التي ستس��هم 
باس��ترداد االموال العراقي��ة ومالحقة 

الفاسدين".
كما وأصدر اجمللس، بحسب البيان "قرارا 
بان تكون شبكات االتصاالت للهواتف 
النقالة حتت السلطة االحتادية ونقلها 

الى بغداد".
واش��ار البي��ان إل��ى، أن "اجملل��س تاب��ع 
طلب احلكومة رسمياً من ايران وتركيا 
التعامل مع احلكوم��ة االحتادية حصراً 
مب��ا م��ا م��ا يتعل��ق باملناف��ذ احلدودية 
وغل��ق جميع املنافذ مع هاتن الدولتن 
حلن تس��لم ادارتها م��ن قبل احلكومة 
االحتادية وايقاف كل التعامالت التجارية 
وباخلصوص التي تتعلق بتصدير النفط 
وبيع��ه م��ع اقليم كردس��تان، وان يتم 
التعامل ف��ي هذا امللف م��ع احلكومة 
العراقية االحتادية حصرا"، مش��يراً إلى 
أن "اجمللس اصدر قرارات واجراءات اخرى 

في هذا الصدد".

احلديثي يكشف موقف احلكومة 
االحتادية من إجراء احلوارمع اإلقليم

وتاب��ع ، 'نحن نق��ول إن احل��وار یجب ان 
یستند الى اس��س عامة وماحدث من 

االستفتاء
خطوة غیر دس��توریة والیمك��ن ان متر 
م��رور الكرام والبد ان یك��ون هناك قرار 
من حكومة االقلیم ذاته��ا باالقرار بأن 
المس��عى لدیها الي انفص��ال وحتترم 
وح��دة وس��یادة الع��راق عنده��ا فقط 

احلدی��ث ف��ي امكانی��ة والی��ة احل��وار 
ومضامین��ه وقد یكون هناك مس��عى 
الضاع��ة الوقت وس��یكون احل��وار غیر 
مج��د ان ل��م نس��تند الس��س عب��ر 

الدستور
 البدی��ل له في الع��راق بوصفه قاعدة 
للح��وار '، مبینا إن' لغینا الدس��تور لن 
یكون هناك مش��ترك بینن��ا على ماذا 

نتحاور؟'.
وتاب��ع ، 'نح��ن النتحدث عن ح��وار بین 
حكومتین مستقلتین على االطالق بل 
نتحدث عن حوار بی��ن حكومة احتادیة 
وحكوم��ة محلی��ة  ویج��ب ان یك��ون 
مؤطرا باطار دستوري لنضمن الوصول 
لنتائ��ج تكون مس��تقبال متوافقة مع 
الدس��تور وه��ذا مانش��دد  علی��ه واي 
مس��عى خالفا لذلك لن یكون منتجا 
ول��ن یؤدي حلل على االطالق بل قد یؤدي 

الى تعقید االزمة واطالتها.
االقلی��م  وح��ول مطالب��ات حكوم��ة 
بضمان��ات دولیة الي حوار مس��تقبلي 
اكد 'نح��ن االن ندع��و لضمانات دولیة 
الن اربی��ل قد تقوم بعد ع��ام او عامین 
بخط��وة انفرادی��ة بعی��دا ع��ن مب��دأ 
الوط��ن  وبتج��اوز ش��ركاء  الش��راكة 
والدس��تور نحن نرید االن ضمانات بعد 
ان قامت أربیل بهذه اخلطوة االنفرادیة 
ولم تع��ر اهمیة الرادة بقیة الش��ركاء 
في الوطن والحكام الدستور '،متسائال 
' م��ن یضم��ن ع��دم قیامه��ا بخطوة 

لالنفصال في املستقبل؟'.
وخل��ص 'احلدیثي'، إلى 'نحن االن نبحث 

عن ضمانات الحترام الدستور والتزامها 
بوحدة العراق وسیادته الوطنیة عندها 
فقط یمكن احلدی��ث عن مناخ ایجابي 
وبن��اء ومنتج للح��وار وبخالف��ه احلوار 
لیس غایة بحد ذاتها وامنا وس��یلة حلل 
املش��كلة جذریا مع حكوم��ة االقلیم 
احمللی��ة ولیس الضاعة الوق��ت واخلروج 
من االزم��ة التي وضعت نفس��ها بها 
او لترحی��ل االزم��ة لوقت اخر حس��ب 
الظ��روف االقلیمیة والدولی��ة وهو امر 

لن نقبل به مطلقا'.

نقل شبكات االتصاالت للهواتف 
النقالة إلى بغداد

وفيم��ا يخص االس��تفتاء ف��ي إقليم 
كردس��تان، قال املكتب، أن "اجمللس تابع 
تنفي��ذ الق��رارات الس��ابقة للمجلس 
الوزاري واإلجراءات املتخذة واالس��تمرار 
بها، إضافة الى اتخ��اذ إجراءات جديدة 
إلعادة الس��لطة االحتادي��ة في اإلقليم 
واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا"، مؤكدا أن 
"ه��ذه اإلج��راءات ليس��ت عقابي��ة أو 
بالضد م��ن املواطن الك��ردي، وإمنا هي 

ملصلحته". 
وأوض��ح، أن "اجمللس تابع رف��ع الدعوى 
من قبل االدعاء العام ملالحقة موظفي 
الدولة ضمن اإلقلي��م من الذين نفذوا 
إج��راءات االس��تفتاء اخملالف��ة لقرارات 
احملكم��ة االحتادي��ة"، مش��يرا ال��ى أن 
"هن��اك قائم��ة باألس��ماء املتهمة مت 
إعداده��ا واتخ��اذ اإلج��راءات القانونية 

بحقهم".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
حيدر العبادي وبإشراف وزير االعمار 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
آن  املهندس��ة  الدكت��ورة  العام��ة 
نافع اوس��ي , انطلقت اعمال املؤمتر 
العلمي االول الذي اقيم حتت شعار  
)باالعم��ار نعزز االنتص��ار ( من خالل 
تعزيز اوجه الشراكة بن القطاعن 
العام واخل��اص إلعمار املناطق احملررة 
بحض��ور الن��واب وال��وكالء واملدراء 
العام��ون وممثلي الهيئ��ات والوزارت 
واجلامع��ات والباحث��ن واالكادميين 
وعدد من املراكز البحثية املشاركة 

في املؤمتر.
واش��ادت الوزيرة ف��ي كلمة القتها 
باملناس��بة فيها باالنتص��ارات التي 
حققتها قواتنا املس��لحة الباسلة 
عل��ى عصاب��ات داع��ش االرهابية ، 
مؤك��دة عل��ى اهمية انعق��اد هذا 
املؤمتر ف��ي ظل التحدي��ات التي مير 
بها العراق بعد االنتصار على داعش 
واملتمثلة في اعادة اعمار املدن احملررة 
في اطار اخلطة الوطنية التي صادق 

عليها مجلس الوزراء.
واضافت املهندس��ة اوسي انه وفي 
ض��وء ماحتقق من انتص��ارات وحترير 
للم��دن واحملافظ��ات ، اضح��ى م��ن 
املهم العمل وبسرعة كبيرة العادة 
االس��تقرار واالعمار لتلك املدن ومبا 
يرف��ع ويخف��ف املعاناة االنس��انية 
الكبيرة للعائ��الت النازحة ويعطي 
االم��ل باملس��تقبل املنش��ود نح��و 
واالنتق��ال من  االم��ان واالس��تقرار 
جهود االغاثة واملساعدات االنسانية 
الطارئ��ة ال��ى مرحل��ة االس��تقرار 

واعادة االعمار .
واوضح��ت الوزيرة ان��ه انطالقا من 
هذا الهدف ومهام الوزارة الى جانب 
كونها م��ن اول الوزارات التي دخلت 
االراض��ي احمل��ررة للقي��ام بواجباتها 
املناطق  واعمار  واالنسانية  االغاثية 
املتضرر لتأمن التواصل اللوجستي 
، فقد ارتأينا عقد هذا املؤمتر ليكون 
تقلي��دا س��نويا لترس��يخ اس��س 
املعرف��ة  وادارة  العلم��ي  البح��ث 

واملعلومات وعرض املستجدات .

وفي ختام كلمتها اشادت املهندسة 
اوس��ي بجهود جمي��ع اجلهات التي 
اس��همت باجن��اح ه��ذه التظاه��رة 
العلمي��ة واجله��ات الداعم��ة له��ا 
، معرب��ة ع��ن ش��كرها للباحث��ن 
واملقومن  ملا قدموه من جهد كبير 
وال��ذي كان له دور ف��ي تعزيز رصانة 

البحوث املقدمة .
م��ن جانب��ه الق��ى رئي��س اللجنة 
التحضيري��ة للمؤمت��ر كلم��ة ب��ن 
فيه��ا اهمي��ة انعق��اد املؤمت��ر ف��ي 
هذه الفت��رة التي تش��هد عدد من 
واالقتصادية  السياس��ية  التغيرات 
واالجتماعي��ة والعمراني��ة التي مير 
به��ا البلد ، مش��يرا ال��ى ان الوزارة 
قامت باالعداد لهذا املؤمتر ومبا يالئم 
املتغيرات من خالل احملاور التي ستتم 
مناقش��تها وهي ) العمارة اخلضراء 
املدن  وتأهيل  املس��تدامة  واالبني��ة 
احملررة ، واعادة اعمار الطرق واجلسور 

وتكنولوجي��ا  التحتي��ة  والبن��ى   ،
املعلوم��ات واخلدم��ات الهندس��ية 
، وتقني��ات البن��اء احلديث��ة والبيئة 
املناس��بة ، واالس��كان والتخطيط 
 ، احلضري��ة  والتنمي��ة  العمران��ي 
اع��ادة  ملش��اريع  التموي��ل  وآلي��ة 
االعمار واالس��تثمار ، والشراكة بن 
القطاعن الع��ام واخلاص في اعمار 

املدن احملررة ( .
واش��ار رئيس اللجن��ة التحضيرية 
الى ان عدد املس��تخلصات للبحوث 
املقدم��ة بلغ��ت ) 101 ( بحث��ا متت 
مراجعتها من قبل اللجنة العلمية 
ليت��م قب��ول 57 بحثا مت تس��لم 44 
بحثا منها شاركت في تقدميها عدد 
من املؤسسات البحثية في الوزارات 
واجلامع��ات العراقي��ة وامانة بغداد 
وعدد من ش��ركات القط��اع اخلاص 
، فض��ال ع��ن ع��دد م��ن االكادميين 
وتش��كيالت الوزارة ، مبينا انه وبعد 

تق��ومي البح��وث املقدمة م��ن قبل 
املتخصصن مت قبول 38 بحثا .

ولفت رئي��س اللجن��ة التحضيرية 
الى انه س��يتم خالل اعم��ال املؤمتر 
مج��ال  ف��ي  بحث��ا   20 مناقش��ة 
والتخطيط  املعماري��ة  الهندس��ة 
العمراني وس��بعة عش��ر بحثا في 
مجال الهندسة االنشائية وخمسة 
بحوث في مجال هندسة اخلدمات ، 
وبعد االنتهاء من اجللسات العلمية 
س��يتم اعداد توصي��ات ختامية ملا 
س��يتم طرحه من بح��وث ورفعها 
الس��تحصال  املعني��ة  للجه��ات 
التصدي��ق عليه��ا وتعميمها على 

اجلهات ذات العالقة .
يذكر ان املؤمتر ش��هد عدة فعاليات 
مختلف��ة م��ن بينه��ا ع��رض فلم 
وثائق��ي عن ال��وزارة وتش��كيالتها 
الت��ي  االس��تراتيجية  واملش��اريع 
اجنزته��ا واالعمال واملهام التي تقوم 

به��ا ، اضاف��ة ال��ى اقام��ة معرض 
ص��وري خاص باع��ادة اعمار املناطق 
احملررة واهم م��امت اجنازه خالل الفترة 
املاضي��ة الع��ادة االس��تقرار لتل��ك 

املناطق .
لقد قام مس��لحو داع��ش بعملية 
تدمير ممنهج ملعظم البنى التحتية 
واملراف��ق العامة ف��ي املناطق التي 
كان يحتله��ا والتي ش��كلت 40 % 
من مساحة العراق.. احياء بأكملها 
ف��ي الفلوجة اصبح��ت غير صاحلة 
للس��كن و%80 من الرم��ادي اجملاورة 
متت تس��ويتها مع االرض في حن مت 
محو اجل��زء الغربي من املوصل جراء 

املعارك . 
ليزغران��د،  تق��ول  جانبه��ا،  م��ن 
منس��قة ش��ؤون حق��وق االنس��ان 
ومديرة برنام��ج التنمية التابع لألمم 
املتحدة "اعتق��د انه من املهم جدا 
االعت��راف ب��ان احلكوم��ة العراقية 

تق��وم االن بالتعامل مع ثالث ازمات 
في الوقت نفسه، أزمة أمنية وأزمة 
انسانية وأزمة مالية ."وتقوم غراند 
باإلش��راف على برنامج خاص ترعاه 
االمم املتح��دة لتحقي��ق االس��تقرار 
وذلك مبس��اعدة احلكومة العراقية 
لإلس��راع مبتابعة اعادة تأهيل البنى 
التحتي��ة العامة ليتس��نى ألهالي 
لبيوتهم  الع��ودة  املتضررة  املناطق 

بأسرع وقت ممكن .
واضاف��ت غراند بقوله��ا "مع قرب 
انته��اء احلمل��ة العس��كرية نتوقع 
م��ن ان احلكومة ستس��تثمر موارد 
ضخمة من اجل حتقيق عودة الناس 
لبيوتهم. لق��د اصبح هذا االمر من 
أعلى درجات االولوية"، مش��يرة الى 
ان الفلوج��ة تصور االن احد قصص 
النج��اح املبك��رة مل��ا حقق��ه ه��ذا 
البرنامج وميكن حتقيقه كذلك عبر 

البالد .

آن نافع أوسي: في 
ضوء ماتحقق من 
انتصارات وتحرير للمدن 
والمحافظات ، أضحى 
من المهم العمل 
وبسرعة كبيرة إلعادة 
االستقرار واإلعمار 
لتلك المدن وبما يرفع 
ويخفف المعاناة 
اإلنسانية الكبيرة 
للعائالت النازحة ويعطي 
األمل بالمستقبل 
المنشود نحو األمان 
واالستقرار 

جانب من املؤمتر

تحت شعار " باإلعمار نعزز االنتصار "

انطالقأعمالالمؤتمرالعلمياألول
إلعادةإعمارالمناطقالمحررة
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بغداد - الصباح الجديد: 
بح��ث رئي��س احت��اد الغ��رف التجارية 
العراقية جعفر احلمداني مع وفد جتاري 
مصري سبل تطوير العالقات التجارية 

واالقتصادية بني البلدين الشقيقني .
والق��ى رئي��س االحت��اد كلم��ة خ��الل 
االجتم��اع اوض��ح فيها اهمي��ة هذه 
الزيارة لتوطيد العالق��ات الثنائية بني 
البلدي��ن الش��قيقني ، مؤك��دا حرص 
احلكوم��ة العراقية عل��ى فتح قنوات 
االتصال مع االش��قاء العرب وتشكيل 
مجال��س اعم��ال م��ع ال��دول العربية 
لغ��رض تطوي��ر العالق��ات التجاري��ة 
واالقتصادي��ة. ولف��ت احلمداني الى ان 
اجمل��ال مفت��وح امام الش��ركات ورجال 
االعمال املصريني لالس��هام في اعمار 
وتطوي��ر املدن احمل��ررة بعد دح��ر قواتنا 
الش��عبي  وابط��ال احلش��د  االمني��ة 
عناص��ر داع��ش االجرامي��ة ، مبينا ان 
العالق��ات الثنائية بني الع��راق ومصر 
تتطور بشكل ملحوظ حيث سيعقد 
االقتصادي  امللتق��ى  املقب��ل  الش��هر 
العراق��ي املصري في بغداد مبش��اركة 

رس��مية من احلكوم��ة املصرية ورجال 
االعم��ال. واكد رئيس االحت��اد العراقي 
وج��ود رغبة مخلصة ب��ني احلكومتني 
العراقي��ة واملصري��ة لتطوير العالقات 
الثنائي��ة بينهم��ا . م��ن جهت��ه عب��ر 
الدكت��ور ع��ادل رحومة رئي��س االحتاد 
العمرانية  واجملتمع��ات  للمدن  العربي 
في كلمة له عن رغب��ة رجال االعمال 
املصريني على تطوير العالقات التجارية 
بني البلدين الش��قيقني ، مش��يرا الى 

ان العالق��ات احلالية التلب��ي الطموح 
بني الطرف��ني وباالمكان تطويرها نحو 
االفض��ل كما نبح��ث امكاني��ة فتح 
مكتب جتاري مصري في بغداد مشيرا 
الى ان العالقات بني العراق ومصر متتد 

لعشرات السنني .
كما مت خالل هذه املباحثات بني اجلانبني 
العراقي واملصري تبادل وجهات النظر 
حول س��بل تدعيم العالقات الثنائية 

وافاق تطويرها .

»اإلنشائية« تبرم عقدًا مع القّطاع الخاص إلنتاج األنابيب البالستيكية

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
اح��دى  الغذائي��ة  للمنتج��ات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عن اعداد دراس��ات واجراء جتارب 
لتطوير منتجاته��ا في مصانع 

ألبان ابو غريب .
وافاد مصدر مخول في الشركة 
االع��الم  ملرك��ز  تصري��ح  ف��ي 
والعالقات العامة ان ادارة مصانع 
االلب��ان ف��ي ابي غريب باش��رت 
باع��داد دراس��ة مفصل��ة ع��ن 
حاجة الس��وق احمللية الى انتاج 
انواع جديدة من منتجات االلبان 
وخاصة اجل��ن املطبوخ وبالتالي 
احلاج��ة ال��ى تطوي��ر خط��وط 
بأدخ��ال مكائن  وذل��ك  االنت��اج 
جدي��دة وحديثة حيث تس��عى 
الش��ركة الى شراء ماكنة اجلن 
املطب��وخ ملصنع دجل��ة لاللبان 
اعتم��ادا  عل��ى اي��رادات املصنع 
الذاتي��ة واملوازن��ة التش��غيلية 
لغرض انت��اج عبوات جديدة من 
اجل��ن املطب��وخ فيم��ا مت تهيئة 
دراس��ة اخرى وضمن خطة عام 
2018 الضاف��ة مادة عالجية الى 
اجل��ن الطري لتحس��ني نوعيته 
واطالة عم��ره التخزيني اضافة 
ال��ى نكه��ة مقبولة ج��دا لدى 
املس��تهلك وذلك ضمن س��عي 
االنتاج  الشركة لتطوير عملية 

في مصانعها املتعددة .
عل��ى صعي��د ذي صلة كش��ف 
املصدر عن جناح التجارب اخملتبرية 
اللن  اخلاصة بتقلي��ل حموضة 
وخاصة عند ارتفاع درجات احلرارة 
واحلص��ول عل��ى م��دة صالحية 
تصل الى اسبوعني فيما تواصل 
الش��ركة  جهوده��ا للحص��ول 
على م��دة صالحية اطول  تصل 

الى ثالثة اس��ابيع ، الفتا الى انه 
سبق ان مت استحصال املوافقات 
االصولي��ة م��ن اجله��از املركزي 
النوعية  والس��يطرة  للتقييس 
وبالتعاون مع السيطرة النوعية 
ف��ي املصان��ع لتطوي��ر نوعي��ة 
االنت��اج واحلص��ول عل��ى م��دة 

صالحية لفترات طويلة .
م��ن جانب اخر أبرمت الش��ركة 
العام��ة للصناعات االنش��ائية 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 
عقداً مع  القطاع اخلاص النتاج 

االنابيب البالستيكية.

عب��د  املهن��دس صال��ح  وق��ال 
ع��ام  مدي��ر  يوس��ف  اله��ادي 
الش��ركة ف��ي تصري��ح ملرك��ز 
االع��الم والعالق��ات العامة في 
الوزارة ان الش��ركة وقعت عقداً 
م��ع ش��ركة البي��رق العراقي��ة 
احدى ش��ركات القط��اع اخلاص 
االنابي��ب  بانت��اج  املتخصص��ة 
البالستيكية وقد تضمنت آلية 
العقد جتهيز مصنع البالس��تك 
التابع للشركة مبعدات وخطوط 
انتاجي��ة ذات مناش��ىء عاملي��ة 
رصينة وبطاق��ات انتاجية تلبي 

حاج��ة الس��وق من ه��ذه املادة 
فضال عن تدريب وتطوير مالكات 
املصن��ع واكتس��ابهم اخلب��رات 
والتصنيعية على  التش��غيلية 
وف��ق التكنولوجي��ا احلديثة من 
خالل زجهم ف��ي دورات تدريبية 
تشرف عليها طواقم هندسية 

وفنية اجنبية.
ه��ذه  ان  الع��ام  املدي��ر  وب��ني 
الش��ركة جهزت املصنع بثالثة 
وبطاق��ات  انتاجي��ة  خط��وط 
متعه��ددة منه��ا )700( و)350( 
بالس��اعة  كيلوغ��رام  و)250( 

وباقطار )110 و315( ملم اضافة 
ال��ى تأهي��ل اخلط��وط القدمية 
احلديث��ة  اخلط��وط  وتش��غيل 
املس��توردة في معمل بالس��تك 
ميسان ، مشيراً الى ان الشركة 
انتاجها من  بتجهيز  مس��تمرة 
هذه املادة احليوية واخلدمية التي 
تس��تعمل في نقل ماء الشرب 
واجمل��اري عل��ى حد س��واء ، الفتاً 
ال��ى ان هناك طلبات مس��تمرة 
لتجهي��ز  ومس��تقبلية  آني��ة 
منت��ج االنابيب بش��تى انواعها 
واقطاره��ا ، اذ مت جتهي��ز عدد من 

احملافظ��ات الس��يما محافظ��ة 
واس��ط ب� )45( كم من االنابيب 

وتوفير جميع متطلباتها.
يذك��ر ان الش��ركة متتلك اربعة 
قطاع��ات انتاجي��ة منها قطاع 
والثرمس��تون  الطاب��وق  انت��اج 
االنابي��ب  انت��اج  وقط��اع 
انت��اج  وقط��اع  البالس��تيكية 
االنشائية  املواد  املرش��حات من 
احلصى والرمل الت��ي تدخل في 
تصفي��ة مي��اه الش��رب وقطاع 
انت��اج قط��ع الغي��ار لكثير من 

القطاعات اخلدمية.

»الغذائية« تعد دراسات لتطوير منتجات األلبان في مصانع أبي غريب

باشرت شركة 
المنتجات الغذائية 

باعداد دراسة 
مفصلة عن حاجة 

السوق المحلية 
النواع جديدة من 

منتجات االلبان 
وال سيما الجبن 

المطبوخ من خالل 
تطوير خطوط 

اإلنتاج

مصانع أبي غريب

قريبا« تشغيل 
البدالة الالسلكية 

في أهوار ذي قار
ذي قار - الصباح الجديد:

قامت امل��الكات الهندس��ية و الفني��ة مبديرية 
إتصاالت ذي قار بصيانة الكابل الضوئي مس��ار 
) ناصري��ة -  فه��ود ( وذلك لغ��رض ربط أجهزة 
الس��ويج و توفي��ر أجهزة التراس��ل لتش��غيل 

البدالة الالسلكية في مناطق االهوار 
إضافة إلى مد كابل ضوئي س��عة ٢٤ ش��عيرة 
بطول ٢ كم  ملس��ار  ) فهود - جبايش ( لشمول 
تل��ك املناط��ق بخدم��ة البدال��ة الالس��لكية 
و ربطه��ا عل��ى بدال��ة مجم��ع الفه��ود و ربط 
محطات ضوئية جديدة نوع الكاتيل لوس��نت 
الفرنس��ية ف��ي مجمع��ي ناحية س��يد دخيل 
و إص��الح الكاب��الت الضوئية لغرض ش��موله 

بخدمات البدالة الالسلكية 
كذلك إعادة الكابل الضوئي س��عة ٢٤ شعيرة 
ال��ى مس��اره الصحيح مس��ار ) فج��ر - عمارة 
(  حي��ث مت إع��ادة جميع اخلط��وط للخدمة من 

جديد .
م��ن جانب أخ��ر متكن مالك ش��عبة الش��بكة 
بالتعاون مع كادر الكوابل الصوتية في مديرية 
إتص��االت البصرة من إصالح كابل س��عة 100 
مش��ترك مع تبديل تكس س��عة 100 مشترك 
يغذي الدائرة و ش��عبها و بجه��ود متواصلة مت 
صيانة كابل سعة 900 مشترك يغذي الكابينات 
) -95 -97 98 (  وال��ذي يوف��ر  اخلدمات الهاتفية 
جمللس محافظة البصرة .    وتس��تمر الش��ركة 
العامة لإلتصاالت و البنى التحتية مبتابعة كل 
األعم��ال امليدانية  لتقدمي أفضل خدماتها لكل 
املستفيدين منها من أجل النجاح والتقدم في 

عالم اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات . 

التجارة تتابع ميدانيا 
تأهيل البنايات 

والمسقفات في الموصل
بغداد - الصباح الجديد:

تفق��د وفد خلي��ة االزم��ة ف��ي وزارة التجارة 
املتمثل مبعاون مدير دائرة الرقابة وشركة جتارة 
احلبوب ملتابع��ة مامت اجنازه من اعمال التاهيل 
واملس��قفات  وبناي��ات  لقاع��ات  والصيان��ة 
لس��ايلو املوصل في الواقع ف��ي اجلانب االمين 

في محافظة املوصل بعد حتريره .
واش��ار املكت��ب االعالم��ي ف��ي بي��ان اصدره 
اش��ار فيه ال��ى ان الوفد اطل��ع كذلك خالل 
الزيارة امليداني عل��ى القاعات اخلزنية للمواد 
الغذائية من الرز والزيت والسكر والتي باشر 
املوقع بتجهيز اهال��ي اجلانب االمين منها من 
خ��الل وكالء التموي��ن في تل��ك املناطق بعد 
عودة الكثير العائالت الى مناطق س��كناهم 

بعد حترير مدينة املوصل.
ولف��ت البي��ان كذلك ال��ى زي��ارة الوفد خمليم 
النمرود والذي يضم نازحي تلعفر احملررة حديثا 
حيث مت اإلشراف على جتهيز مفردات البطاقة 
التمويني��ة جلميع العائ��الت والبالغة )١٧٠٠( 
عائل��ة تض��م )٨( االف فرد ومت االس��تماع الى 
مشكالت العائالت ولقاء موظفي الشركات 
املنس��بني للعمل في اخمليم وتوجيههم ببذل 
كل اجله��ود لتجهي��ز جميع العائ��الت وبعد 
االنته��اء مت التوج��ه إلى س��ايلو بازوايا وعقد 
اجتم��اع مع مدراء الفروع ومناقش��ة املوقف 
األس��بوعي واهميته��ا والدقة ف��ي إعدادها 
ومطابقتها مع ف��رع التموين واإلطالع أيضا 

على جتهيز املطاحن من سايلو بازوايا.
عل��ى صعي��د اخر اعلن��ت الش��ركة العامة 
لتصنيع احلبوب في وزارة التجارة عن ارس��ال 
قافلة محمل��ة بكمي��ة )400( كيس طحني 
متث��ل الوجبة االول��ى من امل��واد الغذائية الى 
العوائل املتواجدة ف��ي املناطق احملررة بقضاء 

احلويجة والقرى التابعة لها.
واوض��ح مدي��ر عام الش��ركة املهن��دس طه 
ياسني عباس وأضاف ان وزارة التجارة تعد من 
اولى الوزارات الساندة التي تواجدت مبالكاتها 
برفقة اسطول من الشاحنات احململة مبفردات 
البطاق��ة التمويني��ة ، مضيفاً ب��أن الكمية 
اجملهزة من مادة الطحني مت انتاجها بواسطة 
مطحنة البشائر في صالح الدين وجرى توزيع 
املواد الغذائية في قرى اخلان واملصنعة شمالن 

من خالل وكالء املواد الغذائية والطحني .
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متابعة الصباح الجديد:

ناقش��ت وزارت��ا الصناع��ة واملعادن 
والعمل والش��ؤون االجتماعية عدداً 
من املسائل املشتركة منها موضوع 
انش��اء وفت��ح مراكز ومناف��ذ للبيع 
ملنتج��ات ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملعادن في مقر وزارة العمل للترويج 
ودع��م املنت��ج الوطن��ي وموضوعة 
االستفادة واستثمار خبرات مالكات 
مراك��ز تنمي��ة األعم��ال عل��ى وفق 
االحتياجات واالختصاصات املطلوبة 
التي س��يتم حتديدها م��ن قبل وزارة 

العمل .
كما متت مناقش��ة جوانب الصحة 
للمصان��ع  املهني��ة  والس��المة 
ومواق��ع  الصناعي��ة  والش��ركات 
واملعايش��ة  والتدري��ب  املش��اريع 
لالط��الع وتطوي��ر وتنمي��ة قابليات 
املدربني في املراكز التدريبية التابعة 
لوزارة العمل على التقنيات احلديثة 

في مواقع اإلنتاج. 
وذكر وكيل وزارة العمل الدكتور عبد 
الكرمي عبد اهلل ان اللجنة املشتركة 
ف��ي وزارتي العمل والصناعة عقدت 
اجتماعا مشتركا لبحث ومناقشة 
ع��دد من املس��ائل املش��تركة منها 
فت��ح مراكز ومناف��ذ للبيع ملنتجات 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ش��ركات 
في مق��ر وزارة العمل للترويج ودعم 
املنتج الوطني ، مشيرا الى مناقشة 
واستثمار خبرات  االستفادة  كيفية 
املنسوبني في مراكز تنمية األعمال 
على وفق االحتياجات واالختصاصات 
املطلوب��ة التي س��يتم حتديدها من 

قبل وزارة العمل. 
وبني وكي��ل وزارة العمل ان االجتماع 
تضمن ايضا مناقش��ات عن جوانب 
الصحة والسالمة املهنية للمصانع 
ومواق��ع  الصناعي��ة  والش��ركات 
واملعايش��ة  والتدري��ب  املش��اريع 
لالط��الع وتطوي��ر وتنمي��ة قابليات 
املدربني في املراكز التدريبية التابعة 

لوزارة العمل على التقنيات احلديثة 
في مواقع اإلنتاج ، مضيفا بانه جرت 
خ��الل االجتماع مناقش��ة إمكانية 
منح امتيازات وتس��هيالت ملوظفي 
وزارة العمل لتحفيزهم وتشجيعهم 
على شراء واقتناء منتجات شركات 
وزارة الصناعة على وفق آلية محددة 
يتم االتف��اق عليه��ا وكذلك جتهيز 
دوائر العم��ل والرعاي��ة االجتماعية 
باملنتجات اجللدية والغذائية وغيرها 

من املنتجات احمللية. 
وقال الوكيل عبد الكرمي انه مت التطرق 
إلى ضرورة التواصل والتنس��يق مع 
املديري��ة العامة للتنمية الصناعية 
بش��أن حتدي��ث البيانات للمش��اريع 
واملتوقف��ة  واملس��تمرة  القائم��ة 
وإمكانية عقد اجتماعات مشتركة 
واملعوقات  املش��كالت  للنظ��ر ف��ي 
التي تواجه شركات القطاع اخملتلط 
وس��بل حلها وتذليله��ا وغيرها من 
املواضي��ع والقضاي��ا ذات االهتم��ام 

املشترك. 

واكد عبد اهلل أن اجلانبني ابديا احلرص 
واجلدية واالستعداد للتواصل ووضع 
اآلليات املناس��بة لتفعي��ل التعاون 
وب��ذل املزيد م��ن اجله��ود للتعجيل 
باإلج��راءات وتوفي��ر كل متطلب��ات 
ومستلزمات العمل املشترك إلجناح 
عم��ل هذه اللج��ان وحتقي��ق الغاية 
املرجوة من تشكيلها مبا يخدم عمل 

كال الوزارتني واملصلحة العامة. 
االع��الم  مدي��ر  ذك��ر  جانب��ه  م��ن 
والعالق��ات ف��ي وزارة الصناعة لؤي 
الوائلي ان الطرفني اتفقا على عقد 
اجتماع الحق للجنة املش��تركة في 
مق��ر وزارة العم��ل ملتابع��ة امللفات 
واملوضوع��ات الت��ي طرح��ت خ��الل 
وف��رق  جل��ان  وتش��كيل  االجتم��اع 
مشتركة لتنفيذ اخلطوات العملية 
للقضاي��ا الت��ي مت التباح��ث فيه��ا 
وتوقيع محضر مشترك بني الوزارتني 
مع مواصل��ة اللقاءات واالجتماعات 
املتبادلة ل��كال الطرفني حلني حتقيق 

النتائج امللموسة. 

تقرير

الصناعة تفتح منفذًا تسويقيًا لمنتجاتها في مقر وزارة العمل 
لتشجيع ودعم المنتج الوطني  

افتتاح منفذ تسويقي

جانب من االجتماعات املشتركة بني اجلانبني العراقي واملصري

اعالم النفط 
عل��ي  جب��ار  النف��ط  وزي��ر  اوع��ز 
اللعيب��ي ال��ى مدي��ر عام ش��ركة 
نف��ط البص��رة بزيارة مستش��فى 
االطفال التخصصي  في احملافظة 
املرضى  للوقوف عل��ى احتياج��ات 
مس��تلزمات  م��ن  واملستش��فى 
وادوي��ة واجه��زة طبي��ة ، وتق��دمي 
الطبية املطلوبة لالطفال  الرعاية 
املصاب��ني باالم��راض الس��رطانية 
، وكان الوزي��ر ق��د زار املستش��فى 
ملرات عديدة  ، ووجه  بتقدمي الدعم 
املال��ي للمستش��فى ، فض��ال عن 
توزي��ع الهدايا واملس��اعدات املالية 
للتخفيف  ولعائالته��م  لالطف��ال 

من معاناتهم .
يذك��ر ان وزارة النف��ط وم��ن خالل 
تواص��ل  عل��ى  الوزي��ر  توجيه��ات 
املستش��فى  ادارة  م��ع  مس��تمر 

وتلبي��ة  املرض��ى  حال��ة  لتفق��د 
احتياجاته��م ، وان ه��ذا املوض��وع 
املس��ؤولني  باهتم��ام  يحظ��ى 
وحرصه��م عل��ى تق��دمي م��ا ميكن 
تقدميه لالطف��ال املصابني ، اضافة 
الى ذل��ك تق��وم الوزارة م��ن خالل 
تشكيالتها بتقدمي اخلدمات االخرى 

للمواطنني ف��ي محافظة البصرة 
والعمل على االرتقاء مبستوى تلك 
اخلدمات من خالل دعم وتنفيذ عدد 
من املشاريع اخلدمية منها مشروع 
تطوير نهر العشار ومشروع انشاء 
مدينة سياحية في املفتية وانشاء 

وتأهيل املدارس .

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس الوكيل االداري لوزارة الصحة 
الدكتور زام��ل العريبي اجتماع في 
مقر الوزارة بحضور مدير عام دائرة 
التخطيط وتنمي��ة املوارد الدكتور 
علي حس��ني التميم��ي ومدير عام 
الدائ��رة االداري��ة الدكت��ور صب��اح 
احلس��يني ومعاون مدير ع��ام دائرة 

االمور الفنية الدكت��ور فائز العداد 
ضواب��ط وآلية من��ح اج��ازة االربع 
الوظيفية  العناوين  سنوات جلميع 

ضمن مالك وزارة الصحة .
وق��ال املدي��ر الع��ام التميم��ي ان 
االجتم��اع تن��اول مناقش��ة اعداد 
ف��ي  مدروس��ة  وآلي��ات  ضواب��ط 
مايخص منح اجازة االربع س��نوات 

وجلمي��ع العناوي��ن الوظيفي��ة مع 
املوج��ود  االعتب��ار  بنظ��ر  االخ��ذ 
دائ��رة  ل��كل  واالحتي��اج  الفعل��ي 
وااللتزام��ات  عمله��م  واماك��ن 
الوظيفي��ة والتعه��دات القانونية 
التدرج  ال��ى مس��تلزمات  اضاف��ة 
الطبي والصحي وفقا لقانون رقم 

)6( لسنة 2000 .

اعالم الوزارة 
برعاي��ة وزي��ر النفط جب��ار علي 
اللعيب��ي نظم��ت ال��وزارة وقفة 
واحتفالية حتت شعار  تضامنية 
العراق يوحدن��ا تضمنت كلمات 

وقصائد وأناش��يد وطنية تتغنى 
بح��ب العراق ، فضال عن التأكيد 
عل��ى  وح��دة الع��راق ورفض اي 
توجهات لتقسيمه . كما تخللت 
االحتفالية وقف��ة عهد من قبل 

منتسبي وزارة النفط ودعواتهم 
باحلفاظ عل��ى وحدة العراق أرضا 
وش��عبا وحمل  العل��م العراقي 
التش��كيالت  م��ن قب��ل ممثل��ي 

النفطية.  

الصحة تبحث وضع ضوابط جديدة إلجازة األربع سنوات
»النفط« تقيم احتفالية ووقفة تضامنية تحت شعار »العراق يوحدنا«

اتحاد الغرف التجارية يبحث مع الوفد 
المصري تطوير العالقات الثنائية

»اللعيبي« يوعز بتلبية احتياجات 
مستشفى األطفـال التخصصي في البصرة
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القدس ـ رويترز:
قال اجليش اإلسرائيلي إنه دمر موقعا تابعا حلركة 
)حم��اس(  الفلس��طينية  اإلس��امية  املقاوم��ة 
ف��ي قطاع غ��زة ام��س االول األحد بع��د أن أطلق 

مسلحون من غزة صاروخا صوب إسرائيل.
وأضاف اجليش في بيان أن الصاروخ أدى إلى انطاق 
صفارات اإلنذار في جنوب إس��رائيل لكنه سقط 

داخل األراضي الفلسطينية.
وق��ال اجلي��ش »ردا عل��ى ذل��ك اس��تهدفت دبابة 
)إس��رائيلية( موقع��ا حلم��اس ودمرته ف��ي جنوب 

قطاع غزة«.
وذكر مس��ؤولون في غزة أن أحدا لم يصب عندما 
قصف��ت الدباب��ة موقع اس��تطاع حلم��اس قرب 

احلدود مع إسرائيل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطاق الصاروخ. 
وقالت إس��رائيل إن حماس تتحمل مس��ؤولية ما 

يحدث في القطاع.

القاهرة ـ وكاالت:
اعتب��رت جامعة ال��دول العربي��ة أن التقرير األممي 
األخي��ر ال��ذي حّم��ل التحال��ف العرب��ي بقي��ادة 
السعودية املس��ؤولية عن قرابة نصف حاالت قتل 
وإصاب��ة األطفال في اليمن خال 2016، يفتقر إلى 

الدقة.
وق��ال املتح��دث باس��م جامع��ة ال��دول العربية، 
محم��ود عفيف��ي، امس االول األح��د، تعليقا على 
التقرير الس��نوي لأمني العام ل��أمم املتحدة حول 
حال��ة األطفال ف��ي النزاعات املس��لحة، إنه »كان 
يس��تلزم تبني نهجا أكثر دقة في رصد وتس��جيل 
وتوثيق االنتهاكات، التي تثور بشأنها ادعاءات حول 

ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن«
ونص��ح باالعتماد على احلكوم��ة اليمنية املعترف 
بها دوليا كمصدر رئيس للحصول على املعلومات 
والبيان��ات إلع��داد تقاري��ر كه��ذه، مش��يرا إلى أن 
جماع��ة »أنصار اهلل« مس��ؤولة عن »عدد ضخم« 
م��ن االنته��اكات التي وقع��ت بح��ق األطفال في 
اليمن. وأضاف عفيفي أن التدهور احلاد واملس��تمر 
ف��ي األوض��اع اإلنس��انية واملعيش��ية ف��ي اليمن 
يس��تدعي اتخاذ خط��وات عملي��ة لتعبئة اجلهود 
الازم��ة للتعام��ل معه��ا في أس��رع وق��ت، داعيا 
إل��ى إقامة حوار بناء وس��ليم بني اجملتم��ع الدولي 

واحلكومة اليمنية الشرعية وحلفائها.

إسرائيل تضرب موقعا 
لحماس بعد إطالق

صاروخ من غزة

الجامعة العربية تعلن 
افتقار التقرير األممي بشأن 
مقتل أطفال اليمن الى الدقة

أنقرة ـ أ ب ف:

علقت تركيا االحد اصدار تأشيرات 
للمواطن��ني االميركي��ني ردا عل��ى 
اج��راء اميركي مماثل ف��ي تصعيد 
الزم��ة دبلوماس��ية ب��ني البلدي��ن 
على خلفي��ة توقيف احد موظفي 
البعث��ة الدبلوماس��ية االميركية 

في اسطنبول.
وكان��ت الس��فارة االميركي��ة في 
انقرة اعلنت ان »االحداث االخيرة« 
اجب��رت احلكوم��ة االميركية على 
اع��ادة تقييم مدى »الت��زام« تركيا 
حماية امن البعثات االميركية في 

الباد.
واضاف��ت الس��فارة ان��ه وبه��دف 
تقلي��ص ع��دد ال��زوار خ��ال فترة 
التقيي��م ه��ذه »عّلقن��ا، ومبفعول 
التأش��يرات  خدم��ات  كل  ف��وري 
لغي��ر املهاجري��ن ف��ي كل املرافق 
ف��ي  والقنصلي��ة  الدبلوماس��ية 

تركيا«.
لغي��ر  التأش��يرات  اص��دار  ويت��م 
املهاجري��ن جلميع املس��افرين الى 
الواليات املتحدة للسياحة، والعاج 
والعمل  االعم��ال  واقامة  الطب��ي 
او الدراس��ة لفترات محددة. فيما 
تخصص تأش��يرات الهجرة للذين 
يريدون العيش في الواليات املتحدة 

بشكل دائم.
وردت تركي��ا على االج��راء بتعليق 
»كل خدمات التأشيرات للمواطنني 
االميركيني ف��ي الواليات املتحدة«، 
تش��مل  االج��راءات  ان  موضح��ة 
اإللكتروني��ة  التأش��يرات  كذل��ك 

والتأشيرات على احلدود.
وفي م��ا يب��دو محاول��ة للتهكم 
عل��ى االع��ان االميرك��ي، اصدرت 
الس��فارة التركي��ة في واش��نطن 
بيان��ني يش��كان نس��خة طب��ق 
االصل لاعان الصادر عن السفارة 

االميركية في انقرة.
اش��ار البيان��ان ال��ى ان االج��راءات 

سببها القلق حيال التزام الواليات 
املنش��آت  ام��ن  املتح��دة حماي��ة 
الدبلوماسية التركية وموظفيها. 
عل��ى  االج��راءات  اقتص��ار  ان  اال 
التأشيرات  االميركيني وش��مولها 
االلكترونية وتل��ك التي متنح على 
احلدود يجعل منها اجراءات عقابية 

اكثر منها اجراءات بدوافع امنية.
وكان بي��ان اول للس��فارة التركية 
اشار الى ان االجراءات تنطبق على 
»تأشيرات جوازات السفر« قبل ان 
تستبدل العبارة في بيان ثان بعبارة 

»التأشيرات امللصقة«.
ول��م يوض��ح البي��ان م��ا اذا كانت 
العبارة تعني انه لن يسمح بدخول 
في  املطبوعة  التأش��يرات  حاملي 

جوازات السفر.
بي��ان الس��فارة االميركي��ة اش��ار 
ال��ى »اح��داث اخي��رة« ول��م يذكر 
صراحة توقيف السلطات التركية 
ملوظف تركي يعمل في القنصلية 

االميركية في اسطنبول.
االربع��اء  املوظ��ف  توقي��ف  ومت 
املاض��ي مبوجب ق��رار محكمة في 
اسطنبول بتهمة صلته مبجموعة 
الداعية فتح اهلل غولن املقيم في 
الوالي��ات املتح��دة، وال��ذي تتهمه 
انقرة بتدبير االنقاب الفاشل ضد 
الرئيس رجب طي��ب اردوغان العام 
املاضي، بحس��ب وكال��ة االناضول 

الرسمية.
ووجه��ت للموقوف رس��ميا تهمة 

لاطاح��ة  والس��عي  التجس��س 
بحس��ب  التركي��ة،  باحلكوم��ة 
الس��فارة  وعب��رت  الوكال��ة. 
االميركي��ة اخلمي��س املاض��ي في 
العميق«حيال  »قلقه��ا  بيان ع��ن 
التوقيف وقالت ان التهم املوجهة 

الى موظفها »ال اساس لها«.
البي��ان  ف��ي  اس��تنكرت  كذل��ك 
تس��ريبات ف��ي الصحاف��ة احمللية 
قال��ت الس��فارة انه��ا ج��اءت من 
مصادر في احلكومة التركية »يبدو 
انها ته��دف الى محاكمة املوظف 
ف��ي وس��ائل االع��ام ولي��س امام 

القضاء«.
اردوغ��ان  باس��م  املتح��دث  لك��ن 
ابراهيم كالني داف��ع عن التوقيف 

مؤك��دا ان��ه »ال بد من وج��ود ادلة 
قوية« مش��يرا ال��ى اتصال هاتفي 
اجري من القنصلية في اسطنبول 
باحد املشتبه بهم الرئيسني ليلة 

محاولة االنقاب.
قال سونر كاغابتاي مدير البرنامج 
واش��نطن  معه��د  ف��ي  الترك��ي 
لسياسة الشرق االدنى إن االوضاع 
احلالية تكش��ف وجود ازمة مزمنة 

في العاقات االميركية التركية.
واوض��ح كاغابت��اي لفران��س برس 
»ه��ذه اخلط��وة س��تدفع النخ��ب 
التركي��ة ال��ى مطالب��ة اردوغ��ان 
بالتوق��ف عن مضايق��ة املواطنني 
االميركي��ني ف��ي تركي��ا، لكنن��ي 
اعتقد ان اردوغان سيفعل العكس 

وسيقوم بالتصعيد«.
من جهتها وصفت صحيفة »ييني 
املوالية للحكوم��ة االمر  ش��فق« 
بان��ه »قرار مخز من قب��ل الواليات 

املتحدة«.
وكان مس��ؤولون ات��راك اعربوا عن 
املهم ف��ي فتح صفح��ة جديدة 
في العاقات بني انقرة وواش��نطن 

في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتطاب تركيا واشنطن بتسليمها 
الداعي��ة فت��ح اهلل غول��ن ال��ذي 
تتهم��ه بانه وراء محاولة االنقاب، 
وهو م��ا ينفيه غول��ن باملطلق، اال 
ان ع��دم حص��ول اي تطور في هذه 
املسألة ادى الى مزيد من التعقيد 

في العاقات التركية االميركية.

ردًا على اجراء اميركي مماثل في تصعيد ألزمة دبلوماسية بين البلدين

تعليق متبادل للتأشيرات بين واشنطن وأنقرة
في فصل جديد من األزمة بينهما

كان مسؤولون 
اتراك اعربوا عن 
املهم في فتح 

صفحة جديدة في 
العالقات بين انقرة 

وواشنطن في عهد 
الرئيس دونالد ترامب

»أزمة التأشيرات« تتصاعد

الثاثاء 10 تشرين االول 2017 العدد )3796(

Tue. 10 Oct. 2017 issue )3796(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ح��دد العراق س��عر البيع الرس��مي 
لش��حنات تش��رين الثان��ي من خام 
البص��رة اخلفي��ف إل��ى آس��يا عند 
مستوى أقل من 25 سنت للبرميل، 
من دون تغيير عن الش��هر الس��ابق، 

بحسب )رويترز(.
النف��ط  تس��ويق  ش��ركة  وقال��ت 
)س��ومو(، أم��س األثنني، إن الس��عر 
يقل عن متوسط األسعار املعروضة 

خلامي سلطنة عمان ودبي.
وكان س��عر بيع خام البصرة الثقيل 
إلى آس��يا، حتدد في الش��هر نفسه 
عند مس��توى أقل م��ن 3.85 دوالرات 

للبرميل، عن متوسط عمان ودبي
وأضاف��ت )س��ومو( أن س��عر البي��ع 
الرس��مي خلام البص��رة اخلفيف في 
ش��حنات تش��رين الثان��ي املتجهة 
ألس��واق األمريكتني، ظل دون تغيير 
عند مؤش��ر أرج��وس للخ��ام عالي 
الكبريت، بعالوة 35 سنت للبرميل.

كما استمر س��عر بيع خام كركوك 
إل��ى الواليات املتح��دة عند 1.1 دوالر 

للبرميل فوق املؤشر.
الرس��مي  البي��ع  س��عر  وتراج��ع 
لش��حنات من خام البصرة اخلفيف 
إلى أوروب��ا 30 س��نتاً، ليصبح 3.05 
دوالر للبرمي��ل دون برنت املؤرخ، كما 
ارتفع سعر البيع الرسمي لشحنات 
خام كركوك إلى مس��توى يقل 2.85 

دوالر عن السعر القياسي ذاته.
النف��ط  تس��ويق  ش��ركة  وكان��ت 
)س��ومو(، أبلغ��ت عمالءه��ا، بأنه��ا 
حتتاج إلى مزيد من الوقت لدراس��ة 
خطة تقضي بتغيير س��عر القياس 
خل��ام البصرة بدًءا م��ن كانون الثاني 

املقبل.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، ق��ال محمد 
سنوس��ي باركين��دو األم��ني الع��ام 
املنظم��ة  إن  أوب��ك،  ملنظم��ة 

وكباراملنتج��ني اآلخري��ن قد يتخذون 
االس��تثنائية«  اإلج��راءات  »بع��ض 
العام املقبل إلعادة التوازن إلى سوق 

النفط. 
وق��ال باركين��دو للصحافي��ني خالل 
منتدى الطاقة الهندي الذي تنظمه 
سيرا ويك في نيودلهي »هناك توافق 
متزايد...على أن عملية إعادة التوازن 
تت��م. نحقق تدريجيا ولكن بش��كل 

مطرد أهدافنا املشتركة والنبيلة«.
وأض��اف م��ن دون إس��هاب »لتعزيز 
ذل��ك في العام املقبل، رمبا يتم اتخاذ 

بعض اإلجراءات االس��تثنائية بهدف 
استعادة هذا االستقرار على أساس 
مس��تدام ميض��ي قدم��ا<. وق��ال إن 
»منتجي نفط آخري��ن قد يحضرون 
اجتماع أوبك في 30 تشرين الثاني«.

ومض��ى ال��ى القول، أن »املش��اروات 
جاري��ة بش��أن متديد اتف��اق خفض 

إنتاج أوبك ملا بعد 30 آذار«.
وينتهي أج��ل االتفاق املبرم بني أوبك 
وروسيا ومنتجني آخرين على خفض 
اإلنتاج نح��و 1.8 مليون برميل يوميا 

في آذار.

وق��ال باركيندو إنه غير قلق من زيادة 
إنت��اج النف��ط والغ��از الصخري في 

الواليات املتحدة.
وتاب��ع »إنها س��وق كبي��رة والطلب 
ق��وي ج��دا. في ح��ني ب��ني النصف 
األول والنص��ف الثاني هذا العام، منا 
الطلب بنحو مليون��ي برميل يوميا، 
وهذا قوي للغاية. >لذا كل فرد لديه 

دور ليؤديه«.
في الش��أن ذاته، ش��دد س��هيل بن 
محم��د ف��رج ف��ارس املزروع��ي وزير 
الطاقة، عل��ى أن متديد اتفاق خفض 

إنت��اج النفط ب��ني ال��دول املصدرة، 
وال��ذي ينتهي ف��ي آذار املقبل محل 
نق��اش. وأعرب ع��ن تفاؤل��ه بنتائج 
االجتم��اع ال��وزاري املقب��ل ملنظمة 
الدول املصدرة للنفط »أوبك« املقرر 
عق��ده نهاي��ة تش��رين األول وأوائل 

تشرين الثاني املقبلني.
وقال في تغريدة على حس��ابه على 
»تويت��ر«: »متفاؤل��ون بالتوصل إلى 
إجماع يس��اعد على توازن الس��وق 

خالل عام 2018«. 
نعل��ق  أن  نس��تطيع  »ال  وأض��اف: 

عل��ى ما هو الق��رار املقب��ل ألن هذا 
م��ا سيناقش��ه االجتم��اع ال��وزاري 

للمنظمة«.
ال��دول  مس��توى  أن  عل��ى  وش��دد 
بخفض إنتاج النفط مرٍض لإلمارات، 
مش��يرا إل��ى أن االجتم��اع ال��وزاري 
إمكانية  »أوبك«س��يناقش  ملنظمة 
متدي��د اخلفض خ��الل الع��ام املقبل، 
ومدة التمديد محل نقاش. ونوه إلى 
أن الس��وق يتجه إل��ى االتزان نتيجة 
الطل��ب العامل��ي واالس��تمرار ف��ي 

خفض منسوب اخملزون العاملي.

تمديد خفض إنتاج النفط محل نقاش

»سومو«: ال تغيير على سعر بيع خام البصرة الخفيف آلسيا

سعر البيع الرسمي 
لخام البصرة الخفيف 
في شحنات تشرين 
الثاني المتجهة 
ألسواق األميركيتين، 
ظل من دون تغيير 
عند مؤشر أرجوس 
للخام عالي الكبريت، 
بعالوة 35 سنتًا 
للبرميل

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تش��ير احصاءات التجارة اخلارجي��ة اإليرانية 
الروس��ية لألش��هر الس��تة األولي م��ن عام 
2017 إل��ي منو الصادرات االيرانية إلي روس��يا 
بنسبة ٪36 مقارنة باملدة املشابهة من العام 

املاضي.
منو الصادرات االيرانية الي روسيا  مبقدار 36% 

خالل النصف االول من العام 2017
ق��ال >فرهاد برن��د< امللحق االتج��اري االيراني 
في روسيا ان حجم التجارة اخلارجية االيرانية 
الروس��ية خالل النصف االول من العام 2017 

بلغ 737 مليون دوالر.
واضاف ان حجم الصادرات االيرانية الي روسيا 
خ��الل النصف االول من العام 2017، بلغ 228 
مليون دوالر، في حني كان في الفترة املشابهة 
من العام املاضي 168مليون دوالر مسجال منوا 

مبقدار 36% .
وص��رح ايضا ان حجم االس��تيراد من روس��يا 
خالل النصف االول م��ن العام 2017 بلغ 509 
مالي��ني دوالر حيث كان في الفترة املش��ابهة 
م��ن العام املاضي 594 مليون دوالر ليس��جل 

تراجعا مبقدار 16%.
يذكر ان بعض البضائع املصدرة من ايران الي 
روسيا كانت منتجات االلبان والدجاج والثروة 

السمكية واالحذية والزهور.
وذكر >لوان جاكاريان< الس��فير الروس��ي في 
طهران ان الصادرات الروس��ية الي ايران خالل 
الع��ام 2016 بلغ��ت 2.2 ملي��اردوالر و اغلبها 
كان��ت املكائ��ن و االجه��زة وامل��واد الغذائية 

واملعادن.
واض��اف ان الس��ياحة م��ن اجمل��االت االخ��ري 
للتعاون بني البلدين حيث زار 60 الف مواطن 

ايراني املعالم السياحية في روسيا.

اسطنبول ـ رويترز:
تراجع املؤشر الرئيس لألسهم التركية أربعة 
باملئ��ة أم��س االثنني متأث��را بتهاوي س��هم 
اخلط��وط اجلوية التركي��ة 11 باملئ��ة بعد أن 
قلص��ت الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا خدمات 
إص��دار التأش��يرات في مؤش��ر جدي��د على 
تدهور العالقات بني البلدين العضوين بحلف 

شمال األطلسي.
وانخفض املؤش��ر الرئيس للبورصة التركية 
4.3 باملئ��ة م��ع انخفاض س��هم بن��ك خلق 
6.3 باملئ��ة وخطوط بيجاس��وس اجلوي�ة 9.5 

باملئ�ة.

نمو الصادرات 
اإليرانية إلى روسيا

تراجع مؤشر
 األسهم التركية

الثالثاء 10 تشرين األول 2017 العدد )3796(

Tue. 10 Oct. 2017 issue )3796(

بكين ـ رويترز:
س��جل االحتياط��ي الصين��ي م��ن 
العم��الت األجنبية ارتفاعاً متواضعا 

ف��ي س��بتمبر، للش��هر الثامن على 
التوالي، وبأكثر قليال مما كانت تتوقعه 
األسواق مع تقلص التدفقات اخلارجة 

بفع��ل تش��ديد الضواب��ط، وارتفاع 
اليوان، ف��ي وقت ظل��ت احتياطيات 

الذهب دون تغير يذكر.

وأظه��رت بيانات البنك املركزي اليوم 
االثن��ني، أن االحتياطي النقدي ارتفع 
ب���17 ملي��ار دوالر في س��بتمبر إلى 

3.109 تريليون دوالر، مقارنة مع زيادة 
قدرها 10.5 مليار في أغسطس.

اس��تطلعت  اقتص��اد  خب��راء  وكان 

»رويت��رز« آراءه��م، قد توقع��وا زيادة 
االحتياط��ي ثمانية مليارات دوالر إلى 

3.1 تريليون دوالر.

ارتفاع االحتياطيات األجنبية للصين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت رئيس��ة جلن��ة الطاقة في 
مجل��س محافظة واس��ط، أمل 
العكيلي، أمس االثنني، عن ارتفاع 
نس��بة إنتاج الكبريت الذي ينتج 
للم��رة األولى في حق��ل األحدب 
النفط��ي غرب��ي الك��وت، فيم��ا 

أكدت أن هذا اإلنتاج س��يعزز من 
قدرة الصناعة الوطنية.

وقال��ت العكيل��ي، إن "امل��الكات 
العامل��ة ف��ي حق��ل  النفطي��ة 
األحدب النفط��ي، متكنت وللمرة 
األول��ى م��ن إنتاج م��ادة الكبريت 
وبطاق��ة أولي��ة بلغ��ت 15 ط��ن 

يومي��ا"، مبين��ة ان "اليوم )أمس( 
بتزاي��د ملح��وظ وبفت��رة  ب��دأت 

قياسية تصل 18 طن يومياً".
وأضاف��ت أن "ه��ذه الكمي��ة من 
اإلنت��اج متث��ل املرحل��ة األولى من 
مش��روع إنتاج الكبريت"، مشيرة 
ال��ى ان "ذل��ك سيس��هم بتعزيز 

لكث��رة  الوطني��ة،  الصناع��ة 
استخداماته الصناعية".

واشارت الى ان "اإلنتاج سيشهد 
الفت��رة  ف��ي  تصاعدي��اً  ارتفاع��اً 
الالحق��ة إضاف��ة إلى اس��تغالل 
الغ��از املصاحب لعملي��ة اإلنتاج 

في اجملاالت األخرى".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يُنتظر أن يلع��ب برنامج »املؤمتر 
أبوظبي  ملع��رض  الس��تراتيجي 
الدولي للبترول ومؤمتره« )أديبك(، 
هيكل��ة  إع��ادة  ش��هد  ال��ذي 
شاملة وتوسيع كبيرة ليشمل 
التخصصات الرئيسة والفرعية 
في قط��اع الطاق��ة، دوراً حيوياً 
ف��ي دفع القرارات االس��تثمارية 
امت��داد  عل��ى  الس��تراتيجية 
سلس��لة القيمة ف��ي القطاع، 

وفقاً ملا أعلن املنظمون أمس. 
ويُعق��د »أديب��ك« برعاية رئيس 
دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان بني 13 و16 تشرين 

الثاني املقبل في »مركز أبوظبي 
ويُعتب��ر  للمع��ارض«،  الوطن��ي 
أحد أب��رز فعاليات النفط والغاز 
ف��ي العال��م، واألكبر م��ن نوعه 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط 

وأفريقيا.
تكري��ر  ف��ي  االس��تثمار  ويب��رز 
النف��ط وبي��ع مش��تقاته، مثل 
البالس��تيك  وامل��واد  الوق��ود 
أه��م  أح��د  والبتروكيماوي��ات، 
تركز  الت����ي  الرئيس��ة  اجملاالت 
عليه��ا إس��تراتيجية عملي��ات 
في  الوطنية  النف��ط  ش��ركات 
الشرق األوسط التي تستهدف 
زي��ادة القيم��ة م��ن املنتج��ات 

املعاجلة الت��ي حتصل عليها من 
مواردها الطبيعية«.

وسُتعاد، بحسب موقع »احلياة« 
الدولي��ة، هيكل��ة برنامج مؤمتر 
»أديب��ك« الس��تراتيجي للع��ام 
احلال��ي ليعك��س ه��ذا التغي��ر 
برنام��ج  يراع��ي  اجلدي��د، كم��ا 
املؤمتر املوّسع طبيعة املشاركني 
الذين ميثلون نخبة من ش��اغلي 
املناص��ب الرفيعة، م��ن بينهم 
ع��دد م��ن الرؤس��اء التنفيذيني 
ألكب��ر ش��ركات النف��ط والغاز 
يدي��رون  العال��م،  ف��ي  تأثي��راً 
كل  ف��ي  ونش��اطات  عملي��ات 
مج��االت قطاع النف��ط والغاز، 

التنقيب واالس��تخراج  بدءاً من 
ومروراً بالنق��ل وانتهاًء بالتكرير 

والصناعات البتروكيماوية.
التنفيذي لشركة  الرئيس  وقال 
»الياس��ات للعمليات البترولية 
احملدودة« رئي��س »معرض ومؤمتر 
خليف��ة  عل��ي   »2017 أديب��ك 
الشامس��ي، إن »أديب��ك يهدف 
إل��ى أن يكون قوة مس��تقطبة 
وجامعة ل��كل األطراف الفاعلة 
في قطاع النفط والغاز العاملي، 
وأرضي��ة يُرس��ي عليه��ا كب��ار 
التنفيذيني  والرؤس��اء  املديري��ن 
اجتاهاته��م  القط��اع  ف��ي 

الستراتيجية«. 

لندن ـ رويترز: 
ق��ال مصرفي��ون إن إع��ادة متويل 
قرض مجم��ع بقيمة 570 مليون 
التركي،  دوالر ل�»فاينانس بن��ك« 
الوطني،  لبن��ك قط��ر  اململ��وك 
أظهرت الصعوبات املتزايدة التي 
تواجهها املص��ارف الدولية وهي 
حت��اول أن تبق��ى على احلي��اد في 

النزاع بني قطر وجيرانها.
ومن املنتظر أن يختبر أيضاً قرض 
لبنك قط��ر الوطني بقيمة ثالثة 
مليارات دوالر ويحت��اج إلى إعادة 
متويل قبل اس��تحقاقه ف��ي آذار 
2018، الس��وق قريباً مع استمرار 

األزمة من دون حل.
وحتاول املص��ارف الدولية احلفاظ 
على العالقات م��ع طرفي النزاع 
اخلليج��ي. وعلى رغم ذلك تواجه 
إلى  متزايدة لالنحي��از  ضغوط��اً 

أحد اجلانبني.
وقال مصرف��ي كبير من البحرين 
»املص��ارف الدولي��ة الت��ي له��ا 
عمليات ف��ي دول الن��زاع تتوخي 
العالق��ات  إبق��اء  احل��ذر وحت��اول 
مفتوح��ة م��ع كال اجلانبني. وهذا 

أمر صعب في الوقت احلاضر«.
وتواج��ه املصارف النش��طة في 

إق��راض املنطق��ة، وم��ن بينه��ا 
و»إت��ش. تش��ارترد«  »س��تاندرد 

إس.بي.س��ي« وبنك »أوف أميركا 
ميريل لينش«، ضغوطاً متنامية 

لالنحياز إلى أحد طرفي النزاع.
تش��ارترد«  »س��تاندرد  ق��ام  إذ 
بترتيب إصدار سندات »فورموزا« 
بقيم��ة 630 ملي��ون دوالر لبن��ك 
منتص��ف  ف��ي  الوطن��ي  قط��ر 
أيل��ول املاضي، وكان يس��تهدف 

املستثمرين التايوانيني.
وق��ال مصرف��ي ث��ان »مص��ارف 
اإلم��ارات ال يج��ن جنونها عندما 
عمي��الً  يدع��م  مصرف��اً  ت��رى 

قطرياً«.
وأصبح��ت بع��ض املص��ارف أقل 
اس��تعداداً للمش��اركة علناً في 
قروض لقطر أو ق��روض مرتبطة 
به��ا بن��اء عل��ى ذل��ك وتفض��ل 

اإلقراض من خلف الستار.
وق��ال مصرفي كبي��ر في مصرف 
أميركي »ال نري��د أن نقدم قروضاً 
لقط��ر علن��اً، فرمب��ا نق��دم على 
صفق��ات ثنائية أو خاصة، لكن ال 

شيء على املأل«.
وتواج��ه املص��ارف الدولي��ة، التي 
متل��ك قط��ر حصصاً فيه��ا، ومن 

بينها »كريدي سويس« و»دويتشه 
بنك« و»باركليز«، ضغوطاً متزايدة 

وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقال املصرفي األميركي »رمبا يبرز 
مصرفي  معس��كر  معس��كران، 
س��عودي وإماراتي، واآلخر قطري. 
ونأم��ل أال تص��ل األم��ور إلى هذا 

احلد«.
ويج��ري بيع قرض »فاينانس بنك« 
ملص��ارف في إطار صفق��ة تركية 
بدرجة مخاطر تركية في محاولة 
احلساس��ة  املش��كلة  لتف��ادي 

املتفاقمة.
واشترى بنك قطر الوطني حصة 
قدرها 99.8 في املئة في »فاينانس 
بنك«، ومقره اس��طنبول، مقابل 
2.7 ملي��ار يورو م��ن البنك األهلي 
اليوناني ف��ي كان��ون األول 2015 
في صفقة استكملت في حزيران 

.2016
وقال مصرفي إن بنك قطر الوطني 
لم يضمن قرض »فاينانس«. وعلى 
رغ��م أن التعرض إل��ى اخملاطر رمبا 
ميت��د إلى البنك القطري نفس��ه، 
إال أنه ال ينطوى على القدر نفسه 
من اخملاط��ر إذا كان ضمن القرض، 
إضاف��ة إل��ى أن تس��عير القرض 

متوافق مع قروض مصارف تركية 
أخرى.

وق��ال »فاينان��س بنك« ف��ي بيان 
بالبري��د اإللكتروني ل�»تومس��ون 
رويترز إل.بي.س��ي«، إن��ه لن تكون 

هناك مشكلة في متويل القرض.
وبرغم أن مصرفيني يتوقعون إمتام 
الصفقة، إال أن بعض املصارف رمبا 
جت��د صعوبة في دعمها خش��ية 
كيفية تفس��ير جيران قطر لهذا 

الدعم.
وق��ال مصرفيون إن حج��م إعادة 
بنك«  »فاينانس  لق��رض  التمويل 
لم يحدد، وذل��ك إلتاحة مرونة إذا 

انسحبت بعض املصارف.
وستش��كل إع��ادة متوي��ل ق��رض 
بنك قطر الوطني نفس��ه األكبر 
حجم��اً البال��غ ثالثة بالي��ني دوالر 
الق��رض  وه��ذا  أكب��ر.  معضل��ة 
»باركلي��ز«  ترتيب��ه  ف��ي  ش��ارك 
و»إتش.إس.بي.سي« مع بنك »أوف 
ي��و.إف. طوكيو-ميتسوبيش��ي 
جيه« و»دويتشه بنك« و»إم.يو.إف.
جي« و»س��تاندرد تشارترد«، بينما 
بتفويض  »إس.إم.بي.س��ي«  عمل 
مبدئي لقي��ادة املرتبني ومتعهدي 

االكتتاب.

15 طنًا يوميًا من الكبريت إنتاج حقل األحدب النفطي

»أديبك: إعادة هيكلة شاملة لقّطاع الطاقة
لدفع عجلة النمو في قّطاعي النفط والغاز

الديون القطرية تختبر والءات المصارف الدولية المقرضة
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جلمهوري��ة  رئيس��اً  الفقي��د  كان 
العراق ط��وال عقد تقريب��اً.. وكان 
الوحي��د م��ن رؤس��اء اجلمهوري��ة 
الس��ابقني الذي انتخب دس��تورياً 
ودميقراطياً.. لذلك تظافرت اجلهود 
لتجع��ل م��ن مراس��م التش��ييع 
الوح��دة  لتأكي��د  رم��زاً  وال��وداع، 
العراقي��ة، وفرصة للتهدئة وايجاد 
احلل��ول التي تتوافق مع الدس��تور 
التي فيها ايضاً مصلحة االقليم.

 وس��ريعاً ج��رت اتص��االت الجراء 
املراس��م ف��ي بغ��داد، وكان رئيس 
»التحال��ف  ورئي��س  احلكوم��ة، 
الوطني«، وغيرهما م��ن املبادرين.. 
فاعل��ن مجلس ال��وزراء احل��داد 3 
ايام عل��ى روح الفقيد.. وخصصت 
اجلثم��ان  لنق��ل  بس��رعة طائ��رة 

وللقيام مبراسم رس��مية مهيبة، 
ف��ي العاصم��ة بغ��داد.. وبالفعل 
اكدت كل االتصاالت مع الرئاس��ة 
وقوى االقلي��م وعائلته التخطيط 
به��ذا االجت��اه.. وكن��ت م��ن الذين 
اتصل��وا بالعائلة الكرمية، وتلقيت 
م��ن ول��ده االخ قب��اد الطالبان��ي 
مس��اء الثالثاء 2017/10/3، رسالة 
اقتط��ف منها »نقدر كل ش��يء. 
اعتق��د س��تكون هناك مراس��م 
في مطار بغ��داد قبل ان نطير الى 
كردس��تان لدفنه، وشكراً لكونك 
صديقاً له لع��دة عقود، وكثيراً ما 

اشاد بصداقتكم ومشورتكم«.
وف��ي ي��وم االربع��اء تلقين��ا خب��ر 
االقتص��ار على مراس��م جتري في 
الس��ليمانية.. اس��فنا لالم��ر الن 

باعتباره  يُشّيع  الطالباني  الرئيس 
رئيس��اً للبالد، قب��ل اي ام��ر اخر.. 
وان م��ن حق��ه ان يحظى مبثل هذا 
الش��رف، وم��ن واج��ب العراقيني، 
ه��ذا  مينح��وه  ان  العراقي��ني  كل 
الش��رف. عل��ى كل ح��ال اصب��ح 
القرار امراً واقعاً، ويؤسفني القول، 
ان اخالقي��ات العم��ل السياس��ي 
العراق��ي غالباً ما دأب��ت التعامل 
م��ع بعضنا بف��رض األم��ر الواقع، 
لتض��ع االخري��ن، ام��ام الرض��وخ 
والسير مبسارات مغلقة، او ارتكاب 
اخطاء مقابلة. وبالفعل س��افرت 
ال��ى الس��ليمانية ي��وم اخلمي��س 
عل��ى  الع��زاء  مجال��س  حلض��ور 
روحه الطاه��رة.. واجرينا اتصاالت 
متواصلة شفوية وكتابية، وطالبنا 

اس��تالم املراس��م وبروتوكوالته��ا 
كتابة حلساس��ية امور كثيرة كنا 
حذري��ن من وقوعه��ا. تأكد وصول 
الطائ��رة بح��دود الس��اعة احلادية 
عشرة. كان االزدحام شديداً، وقبل 
دخولن��ا ال��ى باح��ة املط��ار اخذنا 
نش��اهد على شاش��ات الهواتف 
ان��زال اجلثم��ان ال��ى ارض املط��ار، 
موش��حاً بعلم االقليم فقط، دون 

العلم العراقي. 
العم��ل س��يضر  ان ه��ذا  ق��درت 
بذكرى الفقي��د واالقليم والعراق، 
للمراس��م  طعن��ة  وسيش��كل 
كلها، خصوص��اً وان اجلميع تنادى 
لكي يش��ارك كبار الش��خصيات 
رس��الة  العط��اء  واملس��ؤولني، 
للوحدة والتهدئة وحلس��ن النوايا. 

لذل��ك غي��رت وجهة س��يري، ولم 
احضر املراسم.. وعندما اتصل بي 
بعض املس��ؤولني من االخوة الكرد 
يسألون سبب التغيب، قلت لهم 
كتاب��ة »هذه اهانة للعراق.. واماتة 
اخرى ملام جالل واصرار على اخلطأ.. 

الخ«. 
ياحبذا لو كان االمر كما يقول االخ 
»سعدي بيرة« عن »االحتاد الوطني 
الكردس��تاني« ب��ان »ه��ذا االجراء 
حدث سهواً ولم يقصد به االساءة 
للع��راق او اثارة الرأي العام«.. ولقد 
علمت الحقاً ان مسؤولني حضروا 
املراسم ونبهوا لالمر قبل بدايتها، 
وان اخري��ن انس��حبوا، وكان ميكن 
تصحي��ح االم��ر. لذلك ق��د يكون 
االم��ر مبجمله، االص��رار على خطأ 

ق��وى  تُش��جع  وان  االس��تفتاء، 
التصعي��د ف��ي االقلي��م وخارجه. 
وإال ما ُعزف النش��يد الوطني قبل 
نش��يد االقليم، وملا رُف��ع العلمان 
على الس��يارة التي اقلت جثمانه 
او عل��ى قب��ره.. فمس��الة الَعلَ��م 
عل��ى جنازة رس��مية أهم من كل 
تلك الرمزي��ات.. فالدول كافة وفي 
ش��تى العصور تعتبر التعامل مع 
العلم كمسألة سيادية في غاية 
اخلطورة.. لذلك تطرح االمم املنتصرة 
اعالم عدوها املهزوم ارضاً، وعندما 
يسقط العلم في املعارك فهناك 
دائماً من يرفعه.. وعندما يس��قط 

نهائياً تنتهي املعركة. 
ب��ان  يس��مح  ان  ميكن��ه  اح��د  ال 
يس��قط علم العراق، مهما كانت 

التبريرات، وس��يرفرف دائم��اً عالياً 
ليس النه خرقة قماش، بل النه رمز 
وحدة وسيادة البالد، كل البالد.. بل 
ان رفع��ه عالياً هو ضمانة لالقليم 
وحقوق��ه. فهناك من يريد التجاوز 
على علم االقلي��م، متاماً كما يريد 
البع��ض التجاوز على علم العراق. 
فاالم��ر ال ميك��ن التعام��ل مع��ه 
بالنوايا واالجتهادات اخلاصة.. ففي 
امور خطيرة كهذه يجب احملاسبة 
واتخ��اذ االجراءات رس��مياً. وهناك 
ام��ور كثي��رة ج��رت في املراس��م 
تش��ير الى اصرار على اخلطأ، وهو 
ما لم نك��ن نتمناه مطلق��اً، وفاء 
لذكرى الرئيس الراحل »املام جالل« 
وملصلحة اقليم كردستان والعراق 

واملنطقة.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

آنا باالسيو

وزير عراقي سابق

وزيرة خارجية إسبانيا 
السابقة

يُخ��رِج األصدق��اء  ال ش��يء ق��د 
بأمرك م��ن مخابئهم  املهتم��ني 
مث��ل األزم��ة. من املؤك��د أن هذه 
كان��ت احلال مع الوضع احلالي في 
إسبانيا، حيث دعت كتالونيا إلى 
إجراء اس��تفتاء على االس��تقالل 
في األول من أكتوبر/تشرين األول. 
وبني رس��ائل الدعم العديدة التي 
تلقيته��ا ف��ي األس��ابيع األخيرة، 
وصلتن��ي بع��ض االستفس��ارات 
حول الس��بب الذي مينع إس��بانيا 
م��ن الس��ماح بعقد االس��تفتاء 
ببس��اطة. ولكن هذا ليس خيارا 

واردا.
 أثارت الصحافة الدولية فكرة أن 
كتالونيا ينبغي لها أن تكون قادرة 
عل��ى عق��د اس��تفتائها، مبوجب 
مب��دأ »ح��ق اتخاذ الق��رار«، بل إن 
اكتس��بت بعض  الفك��رة  ه��ذه 
الِثَق��ل بني بعض ش��رائح اجملتمع 
اإلسباني. وقد استشهد كثيرون 
بالقرار الذي اتخ��ذه رئيس الوزراء 
البريطاني السابق ديفيد كاميرون 
اس��تفتاء  بإج��راء  بالس��ماح 
اس��كتلندا على االس��تقالل في 

عام 2014.
بيد أن ه��ذه العملية غير قانونية 

مبوجب دستور 1978 اإلسباني. كان 
هذا الدس��تور ميث��ل انتقال البالد 
الدميقراطية  إلى  الدكتاتورية  من 
وه��و يوفر اإلط��ار لنظام س��يادة 
القانون في إس��بانيا. وكما ينص 
الدستور صراحة فإنه »يقوم على 
وحدة األمة اإلسبانية غير القابلة 
للفسخ«، مع انتماء السيادة إلى 

»الشعب اإلسباني«.
باختصار، إسبانيا أمة واحدة غير 
قابل��ة للتجزئ��ة. وعلى ه��ذا فإن 
االس��تفتاء عل��ى االنفص��ال من 
غي��ر املمك��ن أن يس��تمر بحكم 
القانون م��ن دون اإلخالل بالنظام 
الدس��توري الذي بنته البالد على 
مدار السنوات األربعني املنصرمة، 
منذ وفاة الدكتاتور فرانسيسكو 

فرانكو في عام 1975.
لك��ن ينبغ��ي لنا أن نؤك��د برغم 
ذلك على أن مبدأ إسبانيا املوحدة 
التي يجب أن تظل دولة موحدة ال 
يحول بأي شكل من األشكال من 
دون وجود هويات فردية أو جماعية. 
بل على العكس من ذلك، تتضمن 
ديباجة الدس��تور تعهدا بحماية 
حقوق اإلنس��ان، وثقافة، وتقاليد، 
ولغ��ات، ومؤسس��ات »الش��عب 

اإلسباني«.
انطالقا من ه��ذا التعهد تطورت 
مجموع��ة معقدة م��ن القوانني 
التي متنح احلكم الذاتي اإلقليمي، 
مبا في ذلك لكتالونيا بنحو خاص، 
مع نقل س��لطات كبيرة حلكومة 
إقلي��م كتالوني��ا. ومعاي��رة هذه 
العالق��ة بني اجملموع��ة، واإلقليم، 
واألمة عملية صعبة ومس��تمرة، 
ولكنه��ا حت��دث في س��ياق نظام 
دستوري شامل. واالستفتاء على 
االس��تقالل من ش��أنه أن يحطم 

هذا النظام. 
يزعم بعض املراقبني أن احلل يكمن 
ف��ي تغيي��ر الدس��تور للس��ماح 
االس��تفتاء  ه��ذا  مث��ل  بإج��راء 
على االس��تقالل. ولك��ن برغم أن 
األصوات الداعي��ة إلى إجراء مثل 
ه��ذا التغيير س��وف تتعالى بكل 
تأكي��د، فمن احلماق��ة أن ننصت 
ميث��ل  ال  به��ذا  فالقي��ام  إليه��ا. 
حتدي��ا إلرادة الغالبي��ة العظم��ى 
من املواطنني اإلس��بان فحس��ب؛ 
ب��ل وق��د يوج��ه ضرب��ة قاضي��ة 

للدميقراطية اإلسبانية ذاتها.
اإلس��بانية  الدول��ة  أن  الواق��ع 
فكرة  القائمة على  الدميقراطية، 

أم��ة إس��بانية واح��دة تضم كل 
س��كان إسبانيا، تتس��م باحلداثة 
والتعددي��ة واملرون��ة. وقد عملت 
على تعزيز االعتماد املتبادل النابع 
م��ن جتربتن��ا اجلماعي��ة وتاريخنا 
املشترك. وتس��هيل قابلية فكرة 
للتقس��يم من ش��أنه  إس��بانيا 
أن يعج��ل بتق��دم ذل��ك النم��ط 
من النزعة القومي��ة وعدم قبول 
األجانب والذي كان في ارتفاع في 
أماكن أخ��رى في أوروب��ا وأميركا 
الش��مالية. والسماح بالتصويت 
عل��ى االنفص��ال إذن ليس تصرفا 
دميقراطي��ا؛ ب��ل هو هج��وم على 

الدميقراطية.
بيد أن من��ع إجراء اس��تفتاء غير 
خط��وة  س��وى  لي��س  دس��توري 
أول��ى نح��و حماي��ة الدميقراطية 
اإلس��بانية؛ ويتعني على إسبانيا 
أن حتدد أيض��ا كيف تعتزم املضي 
أكتوب��ر.  م��ن  األول  م��ن  قدم��ا 
ومن املؤك��د أن االختي��ارات التي 
س��تتخذها ل��ن حت��دد م��دى قوة 
املس��تقبل  ف��ي  دميقراطيته��ا 
فحس��ب؛ بل إنها س��توفر أيضا 
مؤش��را ح��ول النه��ج ال��ذي قد 
ليبرالي��ة  تس��لكه دميقراطي��ات 

احلاض��رة  الق��وى  تواج��ه  أخ��رى 
نفسها اليوم في شوارع برشلونة 

)عاصمة إقليم كتالونيا).
إذا كان إلس��بانيا أن تظ��ل أم��ة 
واح��دة، فم��ن األهمية مب��كان أن 
تتجلى ه��ذه األمة ف��ي مختلف 
مظاهر اجملتمع اإلسباني. وحتقيق 
ه��ذه الغاية يتطل��ب الكثير من 

العمل.
اإلسبانية  الدولة  انس��حاب  كان 
م��ن املنطقة م��ن ب��ني العواقب 
الذات��ي  احلك��م  عل��ى  املرتب��ة 
وإس��اءة  لكتالوني��ا،  املتنام��ي 
اس��تعمال هذا احلكم الذاتي من 
ِقَب��ل االنفصاليني ف��ي احلكومة 
اإلقليمية. فقد أصبحت الصالت 
بني الدول��ة واملواطن��ني متباعدة 
على نحو متزاي��د، األمر الذي أدى 
إلى تفكي��ك الروابط االجتماعية 

التي حتفظ متاسك األمة.
وق��د حدث��ت ظاه��رة مماثل��ة في 
بقي��ة إس��بانيا، ب��ل وفي ش��تى 
أنحاء الغ��رب. وال يرج��ع هذا إلى 
اإلقليمية،  االنفصالي��ة  النزع��ة 
ب��ل إل��ى ش��عور متنام م��ن ِقَبل 
أداء  ع��ن  باالنفص��ال  املواطن��ني 
الدولة لوظيفتها. فقد اكتسبت 

العالق��ة بني الن��اس وحكومتهم 
ديناميكي��ة تش��به عل��ى نح��و 
العم��الء  ب��ني  العالق��ة  متزاي��د 

ومقدمي اخلدمة.
املطل��وب ف��ي إس��بانيا اليوم هو 
إلع��ادة  متضاف��رة  جه��ود  ب��ذل 
إشراك اجملتمع �� وخاصة األجيال 
الش��ابة �� في مشروع احلكومة. 
لقد ش��ب أبناء جيلي عن الطوق 
الدميقراطية،  إل��ى  االنتقال  خالل 
وهي العملية التي ال ميلك املرء إال 

أن يشعر بتقيده بها.
بي��د أن عملي��ة االنتق��ال حتولت 
في بع��ض احل��االت إل��ى ضحية 
لنجاحها، مع استمرار تلك احلقبة 
ومن عايش��وها في الهيمنة على 
السياس��ي في إس��بانيا.  الوعي 
وقد أدى هذا إلى خلق االنقس��ام 
اجليلي الذي يتجلى في املناقشة 
بشأن إقليم كتالونيا داخل احلزب 
االشتراكي اإلس��باني: ففي حني 
يداف��ع احل��رس الق��دمي بق��وة عن 
النظام الدس��توري في إس��بانيا، 
يتخذ األعضاء األحدث س��نا في 
احلزب موقفا أكث��ر غموضا. ومن 
األهمية مب��كان التواصل مع هذا 
اجليل اجلديد في عملية ال تتسم 

بالس��لبية، ب��ل تنط��وي بدال من 
ذلك على املشاركة اليومية.

عل��ى م��دار تاريخه��ا، تأرجح��ت 
إس��بانيا بني الريادة والتخلف عن 
الركب. وفي بع��ض األحيان، يُنِذر 
ما يحدث في إسبانيا بالتطورات 
في أماكن أخرى؛ وفي أحيان أخرى، 
تش��عر إس��بانيا بتواب��ع أح��داث 
بعيدة. وغني عن القول إن الوضع 
في كتالونيا يتناس��ب مع الفئة 

األولى.
الواق��ع أن التح��دي املتمث��ل في 
تعمي��ق الص��الت ب��ني املواطنني 
يتس��م  واجملتم��ع  والوالي��ات 
بالش��مول. ونظرا إلغ��راء العودة 
إل��ى النزعة القومي��ة الِعرقية أو 
الَقَبلية �� الت��ي تهدد الليبرالية 
وس��يادة القان��ون بنحو مباش��ر، 
كما رأينا مؤخ��را في دميقراطيات 
ناضج��ة ���� ف��إن ه��ذا التحدي 

يتسم باإلحلاح أيضا.
في أسبانيا، تنتظرنا مهمة بالغة 
الصعوب��ة. ولك��ن إذا تعاملنا مع 
األمر على الوجه السليم فسوف 
تكون بلدنا �� والدميقراطية بنحو 
أكثر عموم��ا �� في ح��ال أفضل 

كثيرا.

الحفاظ على إسبانيا
PROJECT
SYNDICATE

القفز نحو االستقالل

يوم 2017/10/7 وفي لقاء الحدى الفضائيات مع الناطق 
الرسمي لوزارة اخلارجية والذي يظهر ان وزارة اخلارجية 
ل��م تتخذ اج��راء بش��أن االختالف الكبي��ر بني موقف 
احلكومة التي وزي��ر اخلارجية اح��د اعضائها واملتمثل 
بقول دول��ة رئيس الوزراء وهو االلتزام بالدس��تور وقرار 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا وهو رفض االس��تفتاء وعدم 
التفري��ط بوحدة العراق واس��تقالله وس��يادته وعدم 
القب��ول بكل مامي��س االرض العراقي��ة او التفريط بأي 
جزء من السيادة العراقية ال سيما وان املوقف العراقي 
ال��ذي ميثل��ه رئيس ال��وزراء والذي يؤك��د عليه في كل 
حلظة حظي بالتأييد اجلماهيري بش��كل لم يس��بقه 
اي موقف حكومي حول اية مس��ألة او موضوع داخليا 

كان او خارجيا.
 السيما وان االجماع الدولي على تأييد املوقف العراقي 
سواء من مجلس االمن او اجلامعة العربية او منظمة 
العمل االس��المي او امني عام االمم املتحدة اضافة الى 
حكم الدستور والقانون الدولي والقانون الداخلي ومثل 
ه��ذا املوقف احلكومي واملوقف الش��عبي ال بد ان يجد 
تطبيق��ا وخاصة ممن ميثل احلكومة العراقية في اخلارج 
اي ممن ميثل العراق من موظفي وزارة اخلارجية وموظفي 
بع��ض ال��وزارات العامل��ني بالس��فارات  كالس��فراء 
والقناص��ل والوزراء املفوضني وامللحقني العس��كريني 
والتجاري��ني والثقافيني وغيرهم من املوظفني والعمال 
من  العاملني في املمثليات العراقية خارج العراق ولدى 
الدول االخرى واملنظمات االجنبية ما يستدعي توحيد 

املوقف العراقي في الداخل واخلارج.
 اي ان يك��ون املوق��ف من موظفي احلكوم��ة العراقية 
وخاص��ة موظف��ي وزارة اخلارجية متماث��ال مع موقف 
احلكومة العراقية اذ ال ميكن ان يكون موقف املوظفني 
العاملني في املمثليات في اخلارج متطابقا مع املوقف 
احلكوم��ي وهذا ما يقرره قانون وزارة اخلارجية رقم )٣٦( 
لس��نة ٢٠١٣ حيث ح��ددت املادة االول��ى واجبات هذه 
ال��وزارة وموظفيها وه��و الدفاع عن سياس��ة العراق 
وحماية مصاحله وتنشيط دور العراق مبا يخدم مصالح 
وهذه االح��كام القانوني��ة توجب عل��ى املوظفني في 
اخل��ارج االلتزام بها وحيث قد ظهر ان بعض الس��فراء 
وال��وزراء املفوض��ني والقناصل واملوظف��ني االخرين ممن 
يعملون بالس��فارات ال يوافقون احلكومة بسياستها 
م��ن انفص��ال كردس��تان ب��ل يؤي��دون االنفص��ال وان 
البعض منهم قد صوت لصالح االستفتاء واالنفصال 
االم��ر ال��ذي يتطلب م��ن وزارة اخلارجي��ة الوقوف على 
م��ن كان موقف��ه انفصاليا إذ ال ميك��ن مقارنة موقف 
س��فير وقنصل وموظف بس��فارة باخلارج مع موظف 
ف��ي وزارة التجارة مثال الن املوظف العامل بالس��فارة 
باخل��ارج يحم��ل الصف��ة الدبلوماس��ية ويتعامل مع 
الدول��ة االجنبية بوصفه ميثل حكومة العراق في حني 
ان ذل��ك غير متحقق ف��ي وزارة التجارة مثال الجله فان 
املوضوع يتطلب م��ن وزارة اخلارجية نقل املوظفني في 
اخلارج ممن أيد االس��تفتاء الى داخل العراق او منحهم 
اجازة مفتوح��ة او الطلب منهم تقدمي االس��تقالة ال 
س��يما وان املادة الثامنة من قان��ون انضباط موظفي 
الدولة رقم )١٤) لس��نة ١٩٩١ اجازت عزل املوظف من 
الوظيفة اذا كان بقاؤه باخلدمة يضر باملصلحة العامة 
وه��ذا املوضوع ال يحتاج الى تأجي��ل فاحلكم القانوني 
واضح وتأييد االستفتاء واالنفصال من بعض موظفي 

وزارة اخلارجية العاملني باخلارج واضح هو ايضاً.

اإلجراءات لمن شارك باالستفتاء 
من العاملين بالسفارات

طارق حرب
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دراسة

جنس��وية مدم��رة لبني��ات نس��قيتها 
االنثوية  ،ب��دءاً من بنية العنوان  ) خيول 
ناعمة( بدخول معنى ) خيل ( اسم جمع، 
و جمعه��ا ) خيول( مقترن��ة ب� ) ناعمة( 
أي إن ) خي��ل( مذك��ر و )ناع��م(ة مؤنث و 
الغلبة للذكر و ليس الذكر كاالنثى في 
تس��اوي املداليل  املعجمية  و اخلطابية           
، فف��ي العن��وان تب��دأ محن��ة اخلطاب 
الذكوري ، و تستمر الى النصوص زد عليه 
إن الش��اعرة و هي تكاف��ح في تخليص  
خطابها الشعري من اإلمياءات الذكورية 
تغ��رق في وحل جنس��وية اللغ��ة، بل إن 

اخلطاب الذكوري الذي تتلبسه يسحب 
الش��اعرة الى حك��م الفولوقراطية في 
إيحاءات )االغتصاب( و هو فعل قضيبي 
يس��تعمله الذك��ر في إثبات س��لطته 
الفحولي��ة  ، الش��اعرة ف��ي ن��ص )زمن 
الطحال��ب ص 15( تضع��ه ف��ي س��ياق 
آخر رمزي معنوي بي��د إن الفولوقراطية 
تش��كل مرموزي��ة االنته��اك اجلس��دي 
بسبب االنزياح املعجمي بشاهد الغائب 

على احلاضر 
الوطن عروس مدللة باالغتصاب 
تلد في مساء صباحها صناديق 

كذل��ك  ال��خ  الطحال��ب   و   ، ملون��ة 
اس��تعمال ذكورية اخلطاب في مفاعيل 
الذك��ر ف��ي االس��تعداد القضيبي في ) 

انكسار الكسل (ص 21 
ارقني ب تسابيح اللمس 
اتل علي خرس االجساد 

صالة الصرخات 
اطلق س��راح الفس��اتني الخ و الوسائل 
االنثوية التي تتسلح بها االنثى في كسر 
هيمنة الذكر عليها جند الش��اعرة راوية 
تعكس��ها الى مالمح خلطاب الذكوري 
بس��بب اللغة التي ترف��ض املهادنة في 
)نزال ص 29(و ذكورة اخلطاب تتجلى في 

العنوان اجلنسوي املراوغ 
ضعيفة ازرار الشوق 

ال فساتني لها سوى احلروف 
تغمس اخلصر مبحبرة الغياب 

ليرسم ارتعاشة 
على ورث اخرق

و في ذروة االس��تعمال الذكوري من قبل 
الش��اعرة تصطدم في الرؤية الذكورية 
بالس��ياقات نفس��ها كما في ) شهداء 
الب��وح ص33( مليله��ا الى رس��م معالم 

الذكورة  على قيد تعاملها اليومي 
) قلت له : الشعراء فقراء 

قال : ال جتوع القصيدة في بيت شاعر(
 شبعت من صدر عجز

وعطشت في عجز بيت 
فراحت دالل العجز 

تفيض ب انكسار فمي  

و م��ن ت��داوالت الذك��ورة فيم��ا يتعل��ق  
بخاصي��ة تعاملها مع االنث��ى ايروتيكيا 
التع��ري التي تعني ج��زءاً من اهتمامات 
القضيبي��ة عن��د الذك��ر ، لك��ن راوي��ة 

الش��اعر التي تدفع ب) قدس��ية التعري 
ص 39( الى س��ياق مختلف ال تستطيع 
الت��ي  املعنوي��ة  وال  الصوتي��ة  البني��ة 
يضعها القاموس ف��ي إطار ال تنفع بها 

فكرة االزاحة 
ايتها الطائفية 

لم يكن نسيج التركيب عاقا 
 ايتها الفتنة 

لم تكن الوقيعة مهلكة 
لهذا الشاعرة تقع ضحية خدعة اللغة 
التي تبرز االنتهاك الفولوقراطي لالنثوية 
املرأة التي حتاول راوية الش��اعر ان تتنكر 
خلفه��ا ، بيد ان اللغ��ة مادامت ذكورية 
فه��ي تتحص��ن بالتراتبي��ة اتي صيغت 
به��ا تراكيبه��ا البنائي��ة ، فف��ي خيول 
ناعمة إيجاز ملا ه��و  مطلوب قوله   من 
جانب  استعمال الشاعرة السم اجلنس 
) خيل( و هو مذكر بدال من اسم اجلموع 
) خي��ول( و هي مؤنثة ، م��ع إنها عنونت 
مجموعتها ) خيول ناعمة(و هو ش��رط 
ملزم من قبل اللغ��ة الذكورية المتالك 
االنته��اك الطبيع��ي للخط��اب س��واء 

ادركت  الشاعرة ذلك ام ال !!
انت تقرع بي 
إيذاناً باخلطر 

ف جتمعت كل احلواس 
حتمل الفم ك سارية 

و العنق كخيل جامحة 
الش��اعرة اس��تبدلت ) خي��ول ( ب خيل  
ووضعت نع��ت جامحة بدال من ناعمة ، 
مما يعني ان االرسال الذكوري في خطابها 
هو الش��غال ألجل مزيد من االستيهام 
القضيبي الذي يحرك اخلطاب الشعري 
للش��اعرة من منطل��ق ذكورية اخلطاب 

املتأثر باللغة الذكرية 

إحاالت 
1 - خيول ناعمة  ش��عر راوية الشاعر 

دار املرتضى الطبعة االولى 2014 
2 - مدخل في نظرية النقد النس��وي و 
ما بعد النس��وية  حفناوي بعلي الدار 
العربي��ة للعل��وم – ناش��رون الطبعة 

االولى 2009 ص45 
3 - انث��ى اللغ��ة زليخة ابو ريش��ة دار 

نينوى دمشق 2016 ص 32 
4 - املصدر نفسه ص33

عيد الغفار العطوي

1 - أك��دت الناق��دة س��ارة جامب��ل ف��ي 
كتابها ) النس��وية و ما بعد النس��وية (
في استعمالها للنظريات اخلاصة بالنقد 
النس��وي ع��ن اربعة امن��اط م��ن الفروق 
ه��ي : البيولوجي ، و اللغ��وي، و التحليل 
النفس��ي، و الثقاف��ي ، مطالبة  بضرورة  
ان تعبر امل��رأة عن كل ما لديها و ما حتس 
به ، و ان كل ما تكتبه نس��ائي )2( مبعنى 
ان العالم مييل الى االنثى ، و إن الذكر يأتي 
ثاني��اً ، و ان اخلط��اب ال��ذي تتعامل معه  
يجب ان يك��ون انثوياً ، و ان اللغة بالتالي 
الوس��يلة التي تثري جوانب اخلطاب ال بد 
ان تخضع لرؤيتها املؤنثة ، لكننا جند  تلك 
الرؤية في غير ذلك  ، في الثروة املعجمية 
التي تكمن ف��ي القوامي��س ، إذ تعكس 
القواميس التي يؤلفها الذكور �� غالبا�� 
رؤية احادية للعالم من الناحية اجلندرية 
(3( و ان معج��م اب��ن منظ��ور ) لس��ان 
العرب( يقدم املذكر قبل املؤنث ، بل تذكر 
املعاجم كلها تقريبا ان االسبقية للذكر 
ألس��باب هي خارج س��ياق اللغة ، أي الى 
الفض��اء املرجع��ي، و ليس��ت املعاج��م 
العربية قدميها و حديثه��ا بأفضل حاالً ، 
فإذا ما اس��تعملت املرأة اللغة اجلنسوية 
فإنه��ا تضعه��ا ف��ي خط��اب ك��ي يثري 
أنس��اقها االنثوية  األيروتيكي��ة من دون 
ان تع��ي إمنا هي تفعل ذك��ورة اخلطاب مما 
يعني وقوعها فيما يس��مى ) القضيبية 
أو حك��م القضي��ب ( و يك��ون خطابه��ا 
م��ردوداً عليها فيما يتعلق في االش��ارات 
اخملترق��ة لوجودها ) االنوث��وي( أي العرض 
الباذخ اجملاني جلس��دها ، فإذا ما تعاملت 
مع  اللغ��ة يظل التحدي بالنس��بة لها 
معجمياً  هو التعارض بني وعيها االنثوي 
اخل��اص وإمكان��ات اللغ��ة الت��ي هي بيد 

الذكر. 
2 - الش��اعرة راوية الش��اعر في نصوص 
منتخب��ة  جملموعته��ا ) خي��ول ناعم��ة ( 
س��نعرف إن النصوص ه��ذه تكتظ بلغة 

لطامل��ا جلس��ا لس��اعات ط��وال   .. رنان��ة 
وهم��ا يناقش��ان أس��لوب الرس��م واأللوان 
املس��تعملة و بعدها يجرب��ان مغامراتهما 
اللوني��ة على قط��ع مجعدة م��ن الكارتون 
األس��مر .                                  كان��ت حت��ب 
الصفحات اخلاص��ة باألخبار الفنية .. لطاملا 
متن��ت أن تصبح ممثلة .. في إحدى األماس��ي 
عاد لها، وقد  فقد أحد أس��نانه اللبنية مع 
كدمة زرقاء متورمة شوهت عينه اليسرى، 
أخبرها وهو يبتس��م بصعوبة بأنه قد انتزع 
ه��ذه اجمللة م��ن يد صب��ي يفوق��ه حجماً و 
شراس��ة حي��ث كان األخي��ر ي��روم اقتطاع 
ص��ور املمث��الت ليلصقه��ا عل��ى دراجته !!                                                                                          
ش��عرت ببرد غي��ر طبيع��ي يغ��زو خالياها، 
ف��وق  الداك��ن  الوش��اح  ترتي��ب  فأع��ادت 
تضاريس جس��دها قبل أن تتوغل إلى عمق 
املقبرة، بدا املكان موحش��اً ومقفالً باألحزان 
كصندوق ق��دمي , تقدمت ببطء وهي تتطلع 
مل��ا حولها بانتباه تام و كأنها تنتظر إش��ارة 
م��ن روح خفية لتدلها على وجهتها التالية 
.                                    ع��دد م��ن النس��وة 
املعجون��ات باحل��زن انتش��رن كحب��ات دخن 
ف��ي قف��ص مهج��ور .. هذا ما اس��تطاعت 
أن تالحظه، وه��ي تتابع طريقه��ا بحذر بني 
املس��الك الضيقة و الزلقة . ب��دأت تقرأ ما 
تيس��ر لها من ش��واهد القبور، فأكثرها قد 
ش��اخ الزمن عليها وتراكمت فوقها طبقات 

النهائية من الوحل والعشب اجلاف . 
اس��تيقظت بها ذاكرة األسماء على الرغم 
من إنها ال تعرف اسم من جاءت لتقف عند 

قب��ره وال تريد أن تعرف��ه .. فاكتفت بالبحث 
عن اس��م اجل��د ال��ذي متكن��ت م��ن تذكره 
بص��ورة جزئي��ة، توقع��ت أن ت��راه وأن متيزه، 
حيث س��اورها ش��عور قوّي بأنها س��تجده 
راكعاً عند القبر املطلوب وهو يبكي بحرقة 
و يضرب رأس��ه بأس��ى على ش��اهدة القبر 
بالرغ��م من كل ال��ذي حصل، لك��ن قدرها 
ل��م ميكنها م��ن الرؤية أبعد م��ن خياراتها !
!                                          كان يظ��ن بأن��ه 
سيعرفها لو تس��نت له رويتها أو مخالطة 
عطرها الطفولي مج��دداً .. فقد ابتكر لها 
رائح��ة الربيع و وجهاً أس��مر جنوبياً مبالمح 
حاملة، وقد أسس كل ذلك على أنقاض صورة 
لطفلة بعين��ني غائمتني بدم��وع اليأس ما 
زالت محشورة في قعر ذاكرته التي شحذها 

هذا الرسول السماوي .. املطر !! 
كان يحب الصحف و اجملالت أيضاً، وباألخص 
التي تتعلق بالرياضة، طاملا عثر على عدة صور 
مت قصها بعناية حتت وسادته .. صور لدراجني 
بزي السباق الرسمي واخلوذ اللماعة املقلمة 
باألس��ود واألصفر املتمركزة فوق رؤوس��هم 
املش��حونة باحلم��اس، لطاملا تناقش��ا حول 
املوضوع بصورة ج��ادة وهما يلوذان من البرد 
مبدف��أة عتيقة .. حيث وعده��ا بأن تكون أول 
شخص يجرب الدراجة التي وعدوه بشرائها، 
دراج��ة ببدن معدني أس��ود ومصباح أمامي 
يرم��ش بالتزام��ن م��ع صوت إط��الق اجلرس، 
تزينها ش��رائط ملون��ة وملصق��ات لطيور 
جارح��ة، لكنها لم تصل .. ل��م تصل أبداً !!                                                                
واصل بحثه , تطلع إلى النس��اء وحدق بهن 

الواح��دة تلو األخرى، فوجدهن متش��ابهات 
بتلك الهال��ة احلزينة التي جللت مالمحهن 
و أضفت عليها مسحة من الوقار البارد، لم 

يدفعة إحساسه نحو أي واحدة منهن، فقد 
كّن بالنسبة له كخيوط متشابكة تنتشر 

بغير انتظام في أرجاء املقبرة.

انه املطر .. أجل انه املطر .. ذلك اليوم الغابر 
كان ماط��راً أيضاً .. طفلة بلون القمح تزعق 
بسخط متصاعد، جس��دها محتجز داخل 
بيت شبه منهدم، صفع املطر وجهها بعنف 
عندم��ا قذفت بيده��ا من ناف��ذة مخلوعة 
املقبض محاولة ملس شعر الصبي املبلول و 
ل��و ملرة أخيرة، لكن يدها لم تصل، متاماً كما 
الدراج��ة !! ما زالت تتذكره ملتصقاً باجلدار، 
بوج��ه محش��و باخل��وف، في ح��ني راح رجل 
أش��يب يربط له ش��ريط حذائه، مت س��حبه 
من يده وهو يصيح باندفاع مبهم )) سترون 
كيف سأكون ذا شأن عظيم !! (( و بصق على 
الباب الصدئ قب��ل أن يغادر إلى غير رجعة .                                                                                 
ما زالت تتذكره .. ذلك الصبي، ذلك األخ الذي 
راح يكبر في مخيلتها كغيمة برية و ها هي 
هنا تنتظر أن تراه مجدداً ليدخال بنقاش جاد 
حول الرس��وم الكاركتوري��ة , صور املمثالت، 
وس��باقات الدراجات . ياه .. تلك األيام عندما 
كان الف��رح يتقوس بانعكاس��ات مرنة على 

ثنايا وجهها الصغير .
غسل املطر ش��اهدة القبر الذي تقف عنده 
, فاكتشفت بعد مطالعة االسم بأنه ليس 
املوق��ع املطل��وب .. و يبدو بأن األم��ر ذاته قد 
حصل معه , فانطلق كل منهما باجتاه جديد 
مط��ارداً صدى حلم طفولي م��ن الليمون و 
السكر، لعلهما يلتقيان ذات يوم على ظهر 
دراج��ة ملون��ة أو بني طي��ات صحيفة حتوي 

رسوماً هزلية .

 

نبأ حسن مسلم
لم تهدأ منذ أن قرأت تلك اإلعالنات الغريبة و 
املكررة بأمناط مختلفة .. حيث حتول كل شيء 
من مجرد حلم أو هاجس س��خيف إلى حلظة 
مفصلية ش��عرت من خاللها ب��أن الكلمات 
املطبوعة بخط مائل و غامق تعنيها وحدها 
م��ن دون غيره��ا , و تيقن��ت أخيراً ب��أن لديها 
هدفاً واحداً تعيش ألجله .                                        

 في ذلك النهار اخلريفي البارد , جلس��ت قرب 
الناف��ذة املطلة على حديق��ة دارها الصغيرة 
كم��ا اعتادت أن تفعل  كل ي��وم، وهي تطالع 
مجموع��ة م��ن الصح��ف احمللية مبل��ل تام .. 
عندما وقع بصرها عل��ى التالي )) ال أعرف إن 
كنت س��تقرئني هذه الكلم��ات أو ال .. لكني 
أري��د ن أعث��ر عليك , أرغ��ب برؤيت��ك مجدداً 
.. يج��ب أن نع��ود مع��اً كم��ا كنا م��ن قبل .. 
أن��ا و أنت فق��ط . قابليني عن��د قبره في أول 
ي��وم ماطر من هذا العام .. أع��رف بأنك قد ال 
ترغبني باحلضور .. لكني سأنتظرك هناك . ((                                                                            
املط��ر , هذا الكي��ان الغامض , ب��دأ بافتراس 
صم��ت امل��كان . كان��ت ق��د وصل��ت للتو .. 
فتوقفت عند بوابة املقبرة املقوس��ة كجذع 
عتي��ق لتلتق��ط أنفاس��ها و ذكرياته��ا قبل 
أن تل��ج لهذا العال��م الهادئ و املستس��لم 
لنثيث املطر الذي أخذ يزداد بصورة تدريجية .                                                                                          
كل مساء يعود حامالً صحيفة أو جزءاً منها 
.. يعرف بأنها مغرمة بالرس��وم الكاركتورية. 
هذه الرسوم جتعلها تغرق بضحكة طفولية 

صياد و«سكوت العافية/إيزابيل تتحدث« تأليف 
عمي��ش عبدالقادر و«املنافي حكايات ش��امية« 

تأليف جيالني عمراني.
كما ضم��ت القائم��ة روايات »ازقاغ توس��مان/

ال تفت��ح يا سمس��م« تأليف كنزة س��ليماني 
و«ف��اي« تألي��ف بن س��كري زبير و«ق��دس اهلل 
س��ري« تألي��ف محمد األم��ني بن ربي��ع و«ص« 
تأليف زرياب بوكفة و«مؤذن احملروس��ة يؤذن في 
فرنسا« تأليف بلقاسم مغزوش و«ما وراء اخلط 
األحم��ر« تألي��ف محمد حيدار و«ش��جرة مرمي« 
تأليف س��امية بن دريس. تنظم اجلائزة جمعية 
نواف��ذ الثقافي��ة بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة 
اجلزائري��ة وتبل��غ قيمتها املالي��ة 500 ألف دينار 
جزائري )نح��و 4400 دوالر( متنح لفائز واحد، ومن 
املنتظر إعالن القائم��ة القصيرة للجائزة خالل 

أسبوعني وستضم خمس روايات فقط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت جائ��زة الطي��ب وط��ار للرواي��ة املكتوبة 
بالعربية ف��ي اجلزائر اخلمي��س القائمة الطويلة 

لدورتها األولى والتي ضمت 12 رواية.
ب��دأ التق��دمي للجائزة الت��ي حتمل اس��م الروائي 
اجلزائ��ري الراحل في ديس��مبر/كانون األول 2016 
ليصل عدد املشاركات إلى 42 عمال قبل أن تعلن 
جلنة التحكيم برئاس��ة الروائي واس��يني األعرج 

القائمة الطويلة.
اقتصرت املش��اركة على املؤلف��ني اجلزائريني من 
كل األعم��ار وكذل��ك الكتاب األجان��ب املقيمني 
باجلزائر شريطة أال تكون األعمال املتقدمة فازت 

بأي جائزة أدبية داخل اجلزائر أو خارجها.
وضم��ت القائم��ة روايات »أني��اب املدينة« تأليف 
إس��ماعيل غموق��ات و«خي��ام املنف��ى« تألي��ف 
محم��د فتيلين��ة و«العثمانية« تألي��ف الطيب 

ذكورة الخطاب  ودوافعه الفولو قراطية 
راوية الشاعر في خيول ناعمة )1(

غالف اجملموعة الشعرية

الطاهر وطار

إن اللغة بالتالي الوسيلة التي 
تثري جوانب الخطاب ال بد أن 

تخضع لرؤيتها المؤنثة ، لكننا 
نجد  تلك الرؤية في غير ذلك  ، في 
الثروة المعجمية التي تكمن في 

القواميس ، إذ تعكس القواميس 
التي يؤلفها الذكور ــ غالباــ رؤية 

أحادية للعالم من الناحية الجندرية 
و أن معجم ابن منظور ) لسان 

العرب( يقدم المذكر قبل المؤنث 
، بل تذكر المعاجم كلها تقريبا 

أن األسبقية للذكر ألسباب هي 
خارج سياق اللغة ، أي الى الفضاء 

المرجعي، و ليست المعاجم العربية 
قديمها و حديثها بأفضل حااًل، فإذا 
ما استعملت المرأة اللغة الجنسوية 

فإنها تضعها في خطاب كي يثري 
أنساقها األنثوية  األيروتيكية

قصة قصيرة

حافة الصدى

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

صاحب الرواية الفائزة سيشارك خالل الصالون الدولي للكتاب في الجزائر

12 رواية عربية ضمن القائمة الطويلة لجائزة
جالل حسن»الطاهر وطار« في دورتها األولى

1
دائماً مترين متأخرة على قصائد لِك

أعرف أنِك لسِت متأخرة
أن��ت حاض��رة حت��ى ف��ي نس��يان ما 

كتبت
لك��ي، حتتفل��ي وح��دك ب��ن الش��ك 

والتردد.
*******

2
عن��دك أكث��ر م��ن س��ؤال، وال ج��واب 

عندي
غير أن تشابك األزمنة فك القيود

في هذا النشاز من البعاد
وضاع الدليل.

******
3

عاشق الصحراء ال يأبه للسراب
لكن��ه، يلتف��ت لش��جرة الصفصاف 

الوحيدة
ويدافع عليها كحارس مستميت

خشية فؤوس احلطابن.
******

4
صحيح أن التشابه للقلوب

حن��ن  يش��به  ال  النب��ض  لك��ن 
العاشقن

ليس ألنه يلهج مبرارة أسمِك
ويحنو أكثر

ب��ل، ألن الزم��ن عابه ف��ي التأخير عن 
لقياِك.

صفصافة الحطاب

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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بكين ـ وكاالت:
أحرز اإلس��باني رافايل ن��ادال املصنف 
أول عاملياً اللقب ال� 75 في مس��يرته 
االحترافية، بتتويجه األحد بلقب دورة 
بك��ن الدولي��ة لكرة املض��رب، بفوزه 
السهل على األسترالي نيك كيريوس 
6-2 و6-1. واحتاج نادال )31 عاماً( إلى 
92 دقيقة ليحرز لقبه الس��ادس هذه 
الس��نة، وال� 75 في مس��يرة تتضمن 
الكب��رى  البط��والت  ف��ي  لقب��اً   16

)»غراند سالم«(، بعدما توج في 2017 
ف��ي روالن غ��اروس الفرنس��ية للمرة 
)رقم قياس��ي(، وفالشينغ  العاش��رة 
مي��دوز األميركي��ة. وث��أر ن��ادال الذي 
استعاد هذا املوسم مستواه وصدارة 
التصني��ف العاملي م��ن كيريوس )22 
عام��اً(، آخر العب ف��از عليه في 2017 
وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي 
األميركي��ة للماس��ترز )1000 نقطة( 

في آب املاضي.

نادال يحرز لقبه الـ 75

جواد أبو رغيف*

15رياضة الثالثاء 10 تشرين األول 2017 العدد )3796(

الحسم الُمبكر
املباراة التي خاضها منتخب أس��ود الرافدين أمام نظيره 
الكين��ي على ملعب البصرة الدولي في البصرة الفيحاء 
عص��ر اخلميس املاضي.. كش��فت عن عل��و كعب الكرة 
العراقية بدنياً وفنياً، على الرغم من فقر مقومات األعداد 
عل��ى مس��توى ال��دوري العراقي،وعلى مس��توى األعداد 
للمنتخ��ب الوطني املتمثل��ة بحاجته الى معس��كرات 
تدريبية  ترتقي ملس��توى االس��تحقاقات،ومباراة جتريبية 

بحجم املناسبات.
الس��ؤال الذي يُطرح تُرى لو أن الدعم غير االعتيادي الذي 
حتظى ب��ه بعض ف��رق املنطقة!،ماذا لو قدم ُعش��ره إلى 

الكرة العراقية؟.
اجل��واب وبال غ��رور أن املنتخب العراقي سيتس��يد القارة 
الصفراء،ويكون ضيفاً دائماً في تصفيات املونديال،وتكون 
ك��رة الق��دم العراقي��ة الواجه��ة الت��ي نطل به��ا على 

العالم.
فالالعب العراقي ميتلك بناء بدنياً يالئم طبيعة لعبة كرة 
القدم،وهذا ما أكده املدرب البرازيلي »ايفرس��تو«  عندما 
تس��نم مهمة املدير الفني ملنتخبنا املش��ارك بتصفيات 
العالم في املكس��يك عام »1986 »،) حيث تعهد بضمان 
التأهل بجميع التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم، 
مراهن��اً على البناء البدني املميز على حس��اب أقرانه من 

منتخبات آسيا بحال التعاقد معه(.
واملتاب��ع ملباراتنا ض��د املنتخب الكيني ال��ذي ينحدر من 
مدرس��ة الكرة اإلفريقية املعروفة بقوتها على مس��توى 
األداء وااللتحام،والتي لم تربك أداء العبينا،فكانوا مبستوى 

املناسبة على قاعدة )املاء يصل مستواه(.
فقد بدء منتخبنا عازم��اً على حتقيق الفوز منذ انطالقة 
املباريات،وه��ذا م��ا أك��ده ش��جاعة األداء وقوته،ومن ثم  
مفاجئ��ة املنتخب الكين��ي وامتصاص عزميت��ه وبالتالي 
امت��الك زمام املب��ادرة حت��ى الدقائق األخيرة م��ن املباراة 
برغم انخفاض منسوب األداء بسبب عدم جاهزية بعض 

الالعبن ونوعية البدالء.
لم يكن الف��وز واألداء في تلك املوقع��ة هو املفرح فقط، 
ب��ل واقعي��ة ومرونة وش��جاعة املدي��ر الفن��ي ملنتخبنا 
الوطن��ي  الكاب��ن »باس��م قاس��م«،الذي ح��دد الهدف 
الرئي��س لكتيبته،وهو )احلس��م املبك��ر( للمباراة،وخالل 
الش��وط األول،لقناعته برجحان كف��ة املنتخب الكيني 
بدنياً،وبذلك يحقق هدفن األول منح العبينا الثقة،وآخر 
كس��ر معنوي��ات اخلصم،وفعالً حتقق للكابن قاس��م ما 
يري��د، فبعد أن جاء اله��دف األول بعد أداء جميل وأريحية 
لالعبن، ونق��ل كرات وتب��ادل مراكز جميل،ج��اء الهدف 
األول ع��ن طري��ق لوح��ة جميلة انته��ت بعرقل��ة داخل 
منطقة اجل��زاء منح احلكم ملنتخبنا ضرب��ة جزاء ال غبار 
عليها،أعقب��ه الهدف الثاني من كرة رأس��ية اس��تقرت 
على مين احلارس الكيني  بع��د حركة لعب وتناقل كرات 
جميل��ة.. انته��ى الش��وط األول كما خطط ل��ه الكادر 

التدريبي، بهدفن لالشيء لنظيره الكيني.
بدء الشوط الثاني في ربعه األول سجال بن الفريقن،بيد 
أن النص��ف األخي��ر ش��هد بع��ض التف��وق للمنتخ��ب 
الكيني،بس��بب تراجع األداء الناجت عن االطمئنان لنتيجة 
املب��اراة الذي بدا م��ن خالل التغييرات الت��ي أجراها املدير 
الفني،فبع��ض البدالء لم يكونوا مؤهل��ن خلوض مباراة 
به��ذا املس��توى،إضافة إل��ى انخفاض مس��توى اللياقة 
لالعبن،ووج��ود بع��ض اإلصابات التي ل��م يفصح عنها 

رغبة في املشاركة باملباريات.
احلقيقة التي يجب أن ننوه عنها لصاحب القرار أننا بدأنا 
نلمس هوية منتخب ميكن أن تكون له كلمة باملناسبات 
واالس��تحقاقات القادمة شريطة أن توفر له معسكرات 
ومب��اراة جتريبية تناس��ب س��معة الك��رة العراقية،التي 
تعرضت لألس��ف لكب��وات متكررة بعد االجناز اآلس��يوي 

عام )2007(.  

* إعالمي عراقي
aburkeif@yahoo.com

الهند ـ حسين الذكر*

في اولى مبارياته ضمن مش��واره 
املونديالي العاملي ، تعادل منتخبنا 
للناشئن امام نظيره املكسيكي 

القوي بهدف لكل منهم،  
»فريقن��ا قدم مب��اراة كبيرة وكنا 
نطمح وقريبن م��ن الثالث نقاط 
» ، هكذا افتت��ح الكابن قحطان 
بع��د  الصحف��ي  مؤمت��ره  جثي��ر 
مباراتن��ا ام��ام املكس��يك ، حيث 
اج��اب عل��ى اس��لئة الصحفين 
واالعالمي��ن املتواجدين بكثافة ، 
وقد اض��اف : ) باننا قدما ش��وطا 
اول مثالي وكبي��ر ، كنا فيه اقرب 
لتس��جل اكثر من هدف وحسم 
املب��اراة ، لكن احلظ ل��م يحالفنا  
، م��ع ذل��ك اس��تطعنا ان نثب��ت 
العبينا في الشوط الثاني ، برغم 
الذي  العضل��ي  الش��د  اصاب��ات 
عانينه��ا ، ج��راء ضع��ف االعداد 
وع��دم لعب اي مب��اراة قوية تليق 
بهك��ذا بطول��ة ، اذ كن��ت امتنى 
خوض معس��كرا في اوربا وخوض 
عدد من املباريات القوية ، املناسبة 
للحدث وقوة املنافس��ن العاملن،  
لك��ن الظ��روف حال��ت دون ذلك ، 
مما جعلنا نش��هد اصابات واجهاد 
متوقع، لكن  احلم��د هلل تعاملنا 
املنافذ  مع��ه باحترافية وغلقن��ا 
بتراجع قلي��ال الى اخللف ، كاجراء 
الفري��ق  ضغ��ط  م��ع  ينس��جم 
املنافس ، الذي ميتلك العبن كبار 
يتوقع لهم مس��تقبل باهر بكرة 
الق��دم العاملي��ة ، مضيف��ا بان��ه 
فخ��ور مبا قدم��ه العبي��ه وانهم 
جتاوزوا رهبة املباراة االولى وامللعب 
واجلماهير والقادم افضل ان ش��اء 
اهلل ، برغم كون الفريق التشيلي 
قوي��ا ومنظما دفاعيا ، بنحو جيد 
وخسارته باالربعة امام انكلترا ال 

تقلل من ش��انه والجتعلنا نتهاون 
بالنظ��ر اليه ، لذا فان��ي اتعاطى 
مع املوق��ف مبوضوعية ، حس��ب 
كل مب��اراة وقرائتنا للمنافس��ن 
بها ، وان شاء اهلل نحقق النتيجة 
املرج��وة لنضمن التأهل . وفي رده 
لسؤال احد الصحفين  عن عدم 
مش��اركة الكابن س��يف خالد ، 
قال جثير: ) لكلك مباراة ظروفها 
وقرائتن��ا له��ا ، وان��ا ال انظ��ر الى 
العبين��ا على تصنيف اساس��ن 
واحتي��اط ، بقدر ما امتلك العبن 

جاهزين للواحبات حسب الظروف 
، وس��يف  من العبينا الذين اعول 
عليهم واحتاجهم وينتظرهم دور 

ومستقبل كبير ان شاء اهلل(.
 بعد انتهاء مباراتنا امام املكسيك 
التبري��كات  انهال��ت  بالتع��ادل 
والتهان��ي واالمنيات عل��ى الوفد  
من داخل العراق وخارجه ، ملا قدمه 
وبذله الالعبون من جهد وحس��ن 
املستوى والظهور املشرف وبداية 
ام��ل حقيق��ي لالنط��الق بنح��و 
افضل ال��ى االمام ورمب��ا الوصول 

الى ابعد مما متوقع لفريقنا ، الذي 
جاء ال��ى البطولة باع��داد ، يكاد 
يكون ه��و االفقر ب��ن املنتخبات 
االخ��رى ، خاصة لفرق مجموعتنا 
الت��ي اظه��رت االخب��ار واملتابعة 
برامجهم  اعدادهم وطول  حسن 
. هذا وقد اتصل مباشرة بالفريق 
الكاب��ن مجبل فرط��وس محلل 
مباراتنا على قناة بي ان س��بورت 
الذي ابدى اعتزازه وفخره بالالعبن 
وتوقع له��م الفوز على تش��يلي 
وضمان التأهل ، معبرا عن اسفه 

لعدم احراز اله��دف الثاني ، الذي 
قال لو س��جل لتحطم املنتخب 
املكس��يكي واستس��لم ولفزن��ا 
ف��وزا تاريخي��ا ، اال ان  النتيج��ة 
 ، عادل��ة  كان��ت  عام��ة  بص��ورة 
ونش��اط وحيوية  وافرحتنا همت 
وثق��ة العبينا بانفس��هم ، داعيا 
للكابن قحطان والعبيه بتحقيق 
الفوز واملض��ي قدما نحو االفضل 
. كم��ا توالت االتصاالت من اغلب 
الرياضي��ن واملدرب��ن واالعالمين 
من كل مكان ، اشادة وحث ودعاء 

بتقدمي االفضل والتمسك بفرصة 
التأهل ان شاء اهلل بقادم االيام .

 عبر يحيى كرمي عضو احتاد القدم 
العراق��ي ومش��رف الفري��ق ع��ن 
ارتياح��ه الداء ناش��ئينا وكس��ب 
الفري��ق  م��ن  املهم��ة  النقط��ة 
كن��ا   (  : ق��ال  اذ   ، املكس��يكي 
نستطيع حتقيق فوز تاريخي لو ال 
سوء احلظ بعدم تسجيل الهدف 
الثان��ي . ونام��ل ان نس��تفيد من 
احباط الفريق التشيلي خلسارته 
بالرباعية وطرد حارسه االساسي 
ونتمكن ، م��ن حتقيق الفوز ونحن 
قادرين عليه - ان ش��اء اهلل - وفقا 
مل��ا قدم��ه العبونا ، ك��ي نضمن 
التأه��ل ال��ى دور ال16 وه��ذا هو 

االهم في حساباتنا االولية.
 وفيم��ا يتعل��ق باالعداد وم��ا يثار 
حوله ، قال : ) ان احتاد القدم نفذ كل 
البرنام��ج االعدادي املقدم من قبل 
املالك التدريبي املسؤول عن الفريق 
، ولم نتمكن من تنفيذ معس��كر 
اس��بانيا الذي كان من املفترض ان 
يكون على حساب االوملبية لكنها 
لم تس��تطع االيفاء ب��ه،  لظروف 
خاص��ة وازم��ة مالي��ة خانقة متر 
بها الك��رة العراقية ، مضيفا بانه 
فع��ال يراه ايض��ا اعدادن��ا لم يكن 
مبس��توى الطموح لهكذا بطولة 
،  لكن��ه كان املمك��ن في الظروف 
احلالية الحتاد الكرة العراقي ، وكذا 
للظ��روف العراقي��ة العامة ، التي 
مير به��ا البلد ، مع ثقتن��ا العالية 
بالعبينا ومالكن��ا التدريبي ، فهم 
ابطال اسيا وجتاوزا الصعاب وحتدوا 
الظ��روف من قبل وانا قريب منهم 
بكل املراحل واثق بهم متاما واتوقع 
لهم نتائج افضل خ��الل املباريات 

القادمة(.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بعد التعادل مع منتخب المكسيك القوي

ناشئونا يستعدون لالنقضاض على تشيلي لضمان التأهل لدور 16
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محمد داوود ينطلق فرحاً بالهدف في مرمى املكسيك

العواصم ـ وكاالت:

بلغ منتخب مصر لك��رة القدم نهائيات 
كأس العالم للم��رة األولى منذ 28 عاماً 

بفوزه املثير 2-1 على منتخب الكونغو.
تأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 
2018 في روسيا ألول مرة منذ 1990 بعد 
فوزه على نظي��ره الكونغولي 2-1 األحد 
على اس��تاد برج العرب في االسكندرية 

في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة.
وس��جل محم��د ص��الح )63 و90+5 من 
ركلة ج��زاء( هدفي مص��ر، وارنولد بوكا 

موتو )87( هدف الكونغو.
وتتصدر مصر اجملموعة برصيد 12 نقاط، 
بفارق أربع نقاط عن أوغندا التي تعادلت 
أمس سلباً مع غانا )6 نقاط(، فيما وقف 

رصيد الكونغو عند نقطة واحدة.
وه��ي املرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر 
إل��ى نهائيات املوندي��ال بعد عامي 1934 
و1990 حي��ث خرجت م��ن ال��دور األول.. 
وأصبحت مباراة مصر األخيرة في ضيافة 
غانا في الس��ادس من تشرين الثاني من 

دون رهان.

وتدين مصر بهذا االجناز إلى جنمها محمد 
ص��الح ال��ذي افتتح التس��جيل مبجهود 
ف��ردي بع��د أن وصلت��ه كرة ف��ي اجلهة 
اليسرى من املنطقة الكونغولية تابعها 

بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى.
 وصعبت األمور على منتخب »الفراعنة« 
الذي ظل متقدماً حتى الدقائق األخيرة، 
عندم��ا أدرك موتو التعادل بعد متريرة من 
ثييفي بيفوما غفل عنها الدفاع املصري 
وتابعه��ا األول على مي��ن احلارس اخملضرم 

عصام احلضري )87(.
وع��اش الطرف��ان دقائ��ق مجنون��ة بعد 
ب��كاري  الغامب��ي  احلك��م  احتس��ب  أن 
غاس��اما نح��و 8 دقائق كوق��ت بدل من 
ضائع اس��تطاع خاللها املصريون حسم 
النتيج��ة بالهدف الثان��ي من ركلة جزاء 
بعد مخاشنة بيرانغار إيتوا حملمود حسن 
»تريزيغي��ه« وإس��قاطه ف��ي املنطق��ة 
احملرمة انبرى لها جنم ليفربول اإلنكليزي 
وس��جل منها هدف الف��وز والتأهل إلى 
روس��يا 2018..  ومن املنتظ��ر أن يخوض 
املنتخ��ب املص��ري مبارات��ن وديت��ن مع 
ش��قيقيه اإلمارات��ي والس��عودي، قب��ل 

املونديال املقبل بروسيا.

الش��قيقان ف��ي  املنتخب��ان   ويجتم��ع 
املوندي��ال املقبل ألول مرة عبر تاريخهما، 
علًما ب��أن الس��عودية صع��دت 5 مرات 

للمحفل العاملي، مقابل 3 مرات ملصر.
أب��رزت تقارير صحفي��ة إس��بانية تأهل 
املنتخب املصري، اليوم األحد، ملنافس��ات 
كأس العال��م 2018، املق��رر إقامتها في 
روسيا، العام املقبل، بعد فوز صعب على 
الكونغو، بهدفن مقابل هدف، سجلهما 

جنم ليفربول، محمد صالح.
وأشارت صحيفة »ماركا« املدريدية، إلى 
أن عصام احلضري، حارس مرمى املنتخب 
املص��ري، ق��د خاض م��ع الفراعن��ة 155 
مب��اراة، لكنه لم يش��ارك ف��ي املونديال 
عل��ى اإلط��الق.. وأضاف��ت الصحيفة أن 
احلضري قد يش��ارك بشكل أساسي مع 
منتخ��ب مصر، خالل املوندي��ال، وهو في 

ال�45 من عمره.
وذك��رت أن ف��ي حال مش��اركة احلضري، 
س��يصبح أكبر الع��ب في تاري��خ كأس 
العال��م، متفوًقا على موندراجون، حارس 
مرمى كولومبيا السابق، الذي شارك في 

مونديال 2014 وهو بعمر ال�43 عاًما.
كم��ا س��يتفوق احلض��ري حينه��ا على 

النج��م األس��طوري للكامي��رون، روجيه 
مي��ال، الذي ش��ارك في موندي��ال 1994، 

وعمره 42 عاًما.
إلى ذل��ك، تغنى نادي ليفرب��ول اإلجنليزي 
بالثنائي��ة الت��ي س��جلها العبه محمد 
صالح جن��م منتخ��ب مصر، في ش��باك 
الكونغو خالل املب��اراة التي انتهت بفوز 
الفراعنة بنتيجة 2-1، مس��اء أول أمس، 
عل��ى ملعب برج الع��رب، في اجلولة قبل 

األخيرة لتصفيات كأس العالم 2018.
ونش��ر ليفرب��ول تقري��رًا عب��ر موقع��ه 
الرس��مي أش��اد خالل��ه بدور ص��الح في 
انتصار الفراعنة وقيادت��ه منتخب بالده 
للصعود إلى كأس العالم بعد غياب 28 

عاًما.
وهنأ نادي أرس��نال اإلجنليزي أيًضا العبه 
محم��د النن��ي عبر احلس��اب الرس��مي 
للنادي ونشر صورته وكتب: »هكذا يكون 
شعورك بعد قيادة بالدك للمونديال بعد 
غي��اب طويل من��ذ 1990«.. ونش��ر أيًضا 
ن��ادي وس��ت بروميتش اإلجنلي��زي تهنئة 
ألحمد حجازي مدافع الفريق، بعد تأهله 
للموندي��ال برفقة الفراعن��ة بعد غياب 

طويل.

»الفراعنة« يقطعون تذكرة قطار روسيا

مصر تهزم الكونغو وتبلغ نهائيات كأس العالم 2018

تقرير

فرحة مصرية بالفوز

مفكرة الصباح الجديد

12:00 ظهرًا
9:45 مساًء

أستراليا ـ سوريا
البرازيل ـ تشيلي

تصفيات كاس العالم

بغداد ـ هشام السلمان*
باش��ر يوم أمس االول منتخب 
لس��لة  الوطن��ي  الع��راق 
الكراسي املتحركة  معسكرا 
تدريبي��ا داخليا ف��ي قاعة نادي 
وسام اجملد الرياضي بالعاصمة 
بغداد  يس��تمر ) 14 ( يوما وهو 
األخير قبيل سفره الى الصن 

نهاية الشهر اجلاري. 
ويأت��ي املعس��كر التدريبي في 

إطار اس��تعداداته للمشاركة 
الت��ي  أس��يا  تصفي��ات  ف��ي 
تنطلق في العاصمة الصينية 
بك��ن في احل��ادي والعش��رين 
م��ن الش��هر اجل��اري واملؤهلة 
العال��م  كأس  نهائي��ات  ال��ى 
باللعبة الت��ي تقام في مدينة 
الع��ام  االملاني��ة  فرانكف��ورت 

املقبل  .
وانتظم في املعسكر التدريبي 

للمنتخب  الثال��ث  يع��د  الذي 
العراقي ) 12 (  العبا هم :  رعد 
جاسم وعالء ستار وثامر مجيد 
وارياد قاسم واحمد ناصر وليث 
هاشم وضياء حسن وعيسى 
ومحم��د  عل��ك  وع��الء  رزاق 
عب��د الق��ادر وحي��در فيص��ل 
وسيف يوس��ف  ويشرف على 

تدريباتهم املدرب مهند جبار.
املنتخ��ب  دخ��ل  ان  وس��بق 

العراقي في معس��كرين اثنن 
احدهم��ا في بغ��داد واالخر في 
القاهرة خ��اض خالله مباراتن 
جتريبيتن م��ع املنتخب املصري 
متكن فيهما من الفوز بنتيجة 
62 مقاب��ل 42 و42 مقاب��ل 25 

على التوالي.

اللجن��ة  إع��الم  مدي��ر   *
الباراملبية

سلة الكراسي تعسكر داخليًا قبيل السفر الى الصين

إعالم المركز الوطني:
املركز  ناش��ئي  فريق  يواصل 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي 
الس��لة  لك��رة  الرياضي��ة 
ل��وءي  د.  الكاب��ن  بقي��ادة 
وتلقي  االس��تعداد  س��امي 
أسبوعيا  املكثفة  التدريبات 
خل��وض منافس��ات بطول��ة 
اندي��ة الع��راق الت��ي يعتزم 
السلة  لكرة  العراقي  االحتاد 

اقامتها نهاية العام احلالي.
وق��ال س��امي ف��ي تصريح 
الوطن��ي  املرك��ز  الع��الم 
عل��ى  الثان��ي  للع��ام   »:
التوالي تتوج ناش��ئة املركز 
الس��لة  لك��رة  الوطن��ي 
بالكأس الذهبي��ة للبطولة 
التنشيطية باللعبة ، والتي 
دأب احتاد بغداد على أقامتها 
 ، العاصم��ة  س��نويا لف��رق 
للوقوف على مستوى الفرق 

خ��وض  قب��ل  وجاهزيته��ا 
التصفي��ات اخلاص��ة بأحت��اد 
لنهائي��ات  املؤهل��ة  بغ��داد 
الع��راق.. س��امي متنى لفرق 
املرك��ز بكل فئات��ه التوفيق 

املتقدم��ة  املراك��ز  واح��راز 
التي تليق بس��معة ومكانة 
املركز الوطني لكرة الس��لة 
، مس��جالً امتنان��ه جلمي��ع 
اجلهود املبذولة من قبل دائرة 

ش��ؤون  األقاليم واحملافظات 
ف��ي وزارة الش��باب وقس��م 
وإدارة  الرياضي��ة  املوهب��ة 
املركز الوطني لكرة الس��لة 
وتوفي��ر  لفري��ق  لدعمه��م 
احتياجاته كافة ، مضيفاً ان 
فريق ناش��ئة املركز الوطني 
كان ق��د تأهل ال��ى نهائيات 
املاض��ي  الع��راق للموس��م 
بانتظار بقية الفرق املتأهلة 
من احملافظ��ات ، فض��الً عن 
املشاركة في بطولة املوسم 
واصف��اً   ، اجلدي��د  الس��لوي 
التنش��يطية  البطول��ة 
اس��تعداد  محط��ة  بأنه��ا 
جيدة ، مكنت��ه وفريقه من 
معرف��ة مس��تويات الف��رق 
نق��اط  وحتدي��د  املنافس��ة 
القوة والضعف فيها وإعداد 
اخلط��ط التدريبية في ضوء 

ذلك.

»مواهب السلة« يواصل االستعداد لمنافسات األندية

مواهب السلة
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بعد وبعد...

جمال جصاني

لم ننتهي متاماً من تبعات ع��ودة الفردوس املفقود )اخلالفة( 
أو م��ا عرف بالدولة اإلس��المية في العراق والش��ام )داعش( 
حتى أطلق السلطان الفيدرالي املنتهية واليته على إقليم 
كردستان السيد مس��عود البرزاني صافرته معلناً، الشروع 
باالنفصال عن "العراق االحتادي الدميقراطي"، لندخل جميعاً 
)عربا وكوردا وتركمانا وبقية شعوب وملل هذا الوطن القدمي( 
الى مرحلة جديدة، قد تتحول فيها حقبة داعش املريرة، الى 
مجرد مزحة مقارنة مبا ميكن أن ينضح عن مثل هذه القرارات 
البعي��دة ع��ن احلكم��ة واملس��ؤولية. ال أحد م��ن املتابعني 
املوضوعيني واملنصفني للمش��هد الراهن، ميكن أن يصطف 
ال��ى جانب أي من أطراف احملنة اجلديدة التي أطلت برأس��ها 
علين��ا مع إصرار حاكم أربيل املطلق على إجراء اس��تفتائه 
في االنفصال عن العراق، ال في بغداد وال في أربيل. من يتابع 
بهدوء تطور األحداث وتصاعدها التراجيدي، مبقدوره التعرف 
عل��ى ال��دور الذي نه��ض به وغ��ف العواط��ف واالنفعاالت 
اخلاوي��ة، ف��ي انحدارنا الس��ريع ملثل ه��ذه الس��يناريوهات 
اخلطرة. ال ش��يء يس��تدعي كل هذا االس��تعجال لتحقيق 
)احللم القومي( الذي لم يهدهد عواطف الكورد وحدهم بل 
س��بقهم في ذلك العرب الذي��ن هرولوا طويال خلف ترنيمة 
)األمة الواحدة والرسالة اخلالدة( وحصدوا برفقة قومييهم 
وش��وفينييهم ولصوصهم، ما تعرفونه جميعاً من خيبات 

وكوارث، ما زلنا ندفع فواتيرها الى يومنا هذا.
ق��د يتوه��م البعض م��ن األصدقاء الك��ورد ب��أن زعماءهم 
)املناضل��ني( يختلفون عن زعماء القومية العربية من الذين 
متي��زوا بالدكتاتورية واللصوصية وضيق األفق، لكننا عندما 
نتمعن قليالً بحال تلك )الزعام��ات التأريخية( للكورد نراها 
تتطابق متاماً في املنهج والس��لوك والغاي��ات النهائية، مع 
نظرائهم املس��كونني بعش��ق )أوالد عدنان وقحطان(. وهذا 
م��ا ال يختل��ف علي��ه إال املنتفعني واملتطفل��ني على موائد 
تلك احليتان احلزبية والسياس��ية الناف��ذة، من الذين تعجز 
نظراته��م ف��ي التس��لل بعيداً ع��ن الفضالت الت��ي تلقى 
له��م. أما بالنس��بة لطرف املش��كلة اآلخر والذي يش��كل 
اإلس��المويون عموده الفقري، فبرنامجهم السياسي يعود 
بن��ا الى أغ��وار املاضي البعيد، فإن كان أصح��اب التعويذات 
العرقي��ة والقومي��ة يس��وقون مجتمعاته��م ال��ى حقبة 
تشكل الدول القومية قبل أكثر من ثالثة قرون، فتنظيمات 
)أنص��ار ومهاجري م��ا بعد احلداث��ة( يقودوننا ال��ى مغارات 
القرن الس��ابع الهجري وعصور ما قب��ل محاكم التفتيش. 
وهكذا س��يتواصل احلصاد املر برفقة ه��ذه القوى والعقائد 
والعقلي��ات الت��ي ال تطيق انف��كاكاً عن ترس��انة الهويات 
القاتل��ة. كل ما حصل ال مع حلظة اس��تصال النظام املباد 
عبر املشرط اخلارجي، بل قبل ذلك أيضاً، هو أشكال متجددة 
ومبتكرة لله��روب من التحدي��ات الواقعية الت��ي تواجهنا 
جميع��اً من دون متييز على أس��اس اللون والرطانة والالفتات 
واخلرق، حتديات التأس��يس جملتمع احلداثة والتعددية واحلريات 
واحلق��وق، الكفيل وحده بانتش��النا من دوام��ة هذا الطفح 
م��ن الفزع��ات اآليديولوجي��ة والعقائدي��ة اخلاوي��ة. ال يحق 
لنا جميع��اً إلقاء اللوم ف��ي هزائمنا املتواصل��ة منذ عقود 
على ش��ماعة اآلخرين وطنطل )العدو اخلارجي( ودسائس��ه 
املزعومة، ولن يجدي نفعاً هروبنا املس��تمر من مس��ؤوليتنا 
جميع��اً )اف��راداً وجماعات، حش��وداً ونخبا( في ه��ذا التردي 
املتواصل ألحوالنا السياس��ية واالجتماعية والقيمية. نحن 
عب��ر منظوماتنا القيمي��ة املتخلفة وس��لوكنا البعيد عن 
املبدئية واملس��ؤولية، لم نسمح لتس��لل وبقاء هؤالء على 
سنام املسؤوليات وحسب، بل أعدنا إنتاجهم وتدويرهم في 
كل املواسم االنتخابية، لهذا سيكون أمامنا املزيد من مثل 

هذه الدقالت واالستدارات املتهورة...   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنان��ة  اس��تطاعت 
دمي��ي لوفات��و أن تتخطى 
الصعوبات التي واجهتها 
ف��ي حياته��ا خاص��ة في 
مدة ادمانها على اخملدرات، 
الش��رب، وشاركت  وعلى 
جمهوره��ا بكل ما يجول 
في رأسها من أفكار خالل 
مقابلة تلفزيونية وقالت: 
"أن��ا لس��ت مريض��ة. اال 
انني اعاني من اضطرابات، 
وال أخجل من ذلك خاصة 
فيم��ا يخ��ص االكتئ��اب، 
والضغط النفس��ي الذي 

أعايشه في حياتي."
وعل��ى كونها ف��ي طريق 

الشفاء من االدمان قالت: 
"لي��س باألم��ر الصع��ب 
والكحول  اخمل��درات  جتنب 
وذلك  احلال��ي،  الوقت  في 
ألنني ال أضع نفس��ي في 
أضعف  جتعلن��ي  مواقف 
أمامها، فأنا مثالً ال أذهب 

إلى النوادي.

التركية  املمثل��ة  نش��رت 
أوزرل��ي،  م��رمي  الش��هيرة 
ص��ورة مؤلف��ة م��ن عدة 
صور مركبة جمعتها مع 
مس��تلقية  وهي  ابنته��ا 
الس��رير،  عل��ى  معه��ا 
طريفة  بحركات  وتقومان 
معاً، وكان الالفت الش��به 
الكبي��ر ب��ني اإلبن��ة واألم، 
فمالمحهما متطابقة إلى 
حد كبير، وانهالت عالمات 
الصورة،  عل��ى  اإلعج��اب 
املش��يدة  والتعليق��ات 
الشهيرة  النجمة  بجمال 

وابنتها الصغيرة.

إشارة إلى أن أوزرلي كانت 
املوس��م  من  اس��تبعدت 
قطاع  ملسلس��ل  اجلدي��د 
الطرق لن يحكموا العالم، 
املنتج  ويعود سبب تخلي 
عن أوزرلي ال��ى طلبها ان 

يكون اجرها باليورو.

عبر حسابه اخلاص على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، 
نش��ر الفنان تامر حس��ني 
فيديو م��ن احتفال��ه بفوز 
كرة  ف��ي  منتخ��ب مص��ر 
القدم على حس��اب نظيره 
منتخ��ب الكونغ��و، وتأهل 
مصر رس��مياً الى نهائيات 
كأس العال��م ف��ي روس��يا 
2018. وظهر حس��ني  عام 
ف��ي الفيديو، وه��و يتجول 
بس��يارته في شوارع مصر، 
ويرفع العلم املصري، وسط 
حشود كبيرة من املصريني 

الذين خرجوا بالشارع.

ط��رح  ق��د  كان  حس��ني 
الوطني  للمنتخ��ب  أغنية 
حتم��ل أس��م "أن��ا مصري 
فوق رأس��ي ش��ايل بلدي"، 
معرباً عن فرحته الشديدة 
بعد التأهل ملونديال روسيا 

.2018

ديمي لوفاتو

تامر حسني

مريم أوزرلي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء: 
ها هي سلسلة االبداع العراقية تفقد 
برحيل الفنان واخملرج القدير، واألكادميي 
البارع االس��تاذ الدكتور فاضل خليل، 
واحدا من عمالقة االخراج املس��رحي 
ف��ي العراق والعال��م العربي، مبا قدمه 
من منج��ز ابداعي أصيل، تولد منبثقا 
مبوهب��ة ف��ذة منذ ولوج��ه عالم الفن 

عامة، واملسرح خاصة.
كان األل��ق والتوهج االبداع��ي مالزما 
ل��ه في كل خطوة خطاها هنا وهناك، 
ممثال، ومخرجا، وكاتبا، وباحثا، وأكادمييا، 
فصال وج��ال بإبداعاته الش��املة في 
أكثر م��ن محفل، وملتق��ى، ومنتدى، 
ومؤمتر، ومهرجان محلي وعربي ودولي، 
ونه��ل م��ن علم��ه وفن��ه الكثي��رون، 
وتتلمذ على يديه مئات الفنانني الذين 
أصبح أكثرهم من جنوم الفن العراقي 

والعربي، والذين يشار لهم بالبنان.
ل��م تتوقف عط��اءات الراح��ل اجلليل 
فاض��ل خلي��ل ف��ي ش��تى مج��االت 

تخصص��ه املتنوعة، حت��ى آخر حلظة 
من عم��ره الذي جاوز الس��بعني عاما، 
وش��كل رحيله خس��ارة فادحة ال ولن 
ميكن تعويضها في ظل هذه الفقدانات 
املتتالي��ة لعمالق��ة االب��داع العراقي 
وتش��كيليا،  وس��ينمائيا،  مس��رحيا، 
ودرامي��ا، وأدبيا وغيرها، لكن العزاء في 
ه��ذه الكف��اءات والق��درات االبداعية 
الت��ي صقل مواهبه��ا ونحتها بروحه، 
وعقل��ه، وابداع��ه، فحافظ��ت عل��ى 
االصالة واملعاصرة والتجدد، في تواصل 
مع عمق وصالبة وأصال��ة اجلذور التي 
بن��ي عليها املش��هد الثقافي والفني 
عام��ة، واملش��هد املس��رحي خاص��ة. 
ولع��ل الباحث ف��ي س��فره االبداعي 
املمت��د طويال، واملط��رز بأحرف من نور، 
يكتش��ف كل هذه االضاءات الوهاجة 
لهذا الفن��ان البارع، واملرب��ي الفاضل، 
واملعلم األصيل، واخمل��رج املبدع، يجده 
قد بنى مس��يرته بعصامية واضحة، 
ل��م يداهن، ولم يجامل، ولم يهن، ولم 

يضعف، ولم يكتف مبوهبته، فمزجها 
بالدراسة االكادميية الى أعلى مراحلها 
داخل العراق وخارج��ه، ليؤصل جتاربه، 
وينقله��ا بروحه العراقية االصيلة الى 
اخلشبة، والشاشة الصغيرة والكبيرة، 
بإبداعات وبأدوار كبيرة، مازالت شاهدة 
على مستوى وعمق وأصالة ما قدمه، 
حي��ث س��تظل راس��خة ف��ي ذاك��رة 

االجيال .

على صعيد املس��رح، عمل عضوا في 
)فرق��ة املس��رح الفن��ي احلدي��ث( عام 
1966م وف��ي املؤمتر التأسيس��ي الحتاد 
املسرحيني العرب - دمشق عام 1976م، 
وفي مهرجان أَفالم وبرامج فلس��طني 
عام 1973، كما عمل رئيس��ا لقس��م 
الدراما ف��ي إذاعة بغداد ع��ام 1974م، 
وش��غل وظيف��ة معاون عمي��د كلية 
الفن��ون اجلميلة ع��ام 1986م، ورئيس 

قسم الفنون املسرحية عام 1986. 
وأكادميي��ا حص��ل خلي��ل عل��ى لقب 
األُس��تاذية 1994/2/14 وأصبح عميدا 
لكلي��ة الفن��ون اجلميل��ة - جامع��ة 
 ،2001 /8 /28 -1993 /10 /20 د) بغ��دا
وعمي��د كلي��ة التربي��ة الفنية/رئيس 
 - الفني��ة  التربي��ة  كلي��ة  مجل��س 
جامعة بابل. وأَشرف على )38( رسالة 
)35( رس��الة دكت��وراه،  و  ماجس��تير، 
وناقش أَكثر من )65( رسالة ماجستير 

ودكتوراه.
وتول��ى مهمة املدير املفوض لش��ركة 
بابل لإلنتاج الس��ينمائي والتلفزيوني 
لعام 1993/1992ورئاس��ة حترير مجلة 
)األَكادميي( اخلاصة بالترقيات العلمية 
منذ ع��ام 1993م، وحتى 8/28/ 2001م. 
وأََس��س كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة في 
اليم��ن - جامعة احلُديدة ع��ام -1998 
1999، وكان أَول عمي��د له��ا، وت��رأس 
حترير مجلة )فن( الُقطرية - تأَسس��ت 
عام 2000 - 2001 وأسس وأشرف على 

ملح��ق )املس��رح( الصادر ع��ن جريدة 
)الصباح اجلديد( .

حاز على العديد من اجلوائز و الشهادات 
املهرجان��ات  عدي��د  ف��ي  التقديري��ة 
احمللي��ة، والعربي��ة، والدولي��ة، وتول��ى 
رئاس��ة وعضوية جل��ان التحكيم في 
معظمها، وأخرج ما يٌقارب العش��رين 
عمالً مس��رحياً، ومّثل ما يُقارب ثالثني 
مسرحية، ومّثل للسينما أفالماً روائية 
زادت على عش��رة أفالم، ونشر العديد 
م��ن البح��وث، وم��ن أعمال��ِه الفنية 
األخ��رى مثَّ��ل ما يق��ارب 300 س��اعة 
 ( L.B.C ( �تلفزيوني��ة، وكتب لقن��اة أل
اللبنانية ع��دداً من حلق��ات برنامج ) 
كبارنا ( ع��ن الفنانني العراقيني الكبار 
أمث��ال ج��واد س��ليم، وفائق حس��ن، 
واملوس��يقار منير بش��ير، وهو برنامج 
يتح��دث ع��ن حي��اة الفنان��ني العرب 
الكبار ف��ي عموم الوطن العربي، الذي 
كان م��ن أبرزهم ألق��ا وتوهجا ابداعيا 

شامالً .

فاضل خليل.. األلق والتوهج اإلبداعي الشامل
أشرف على ملحق المسرح في "الصباح الجديد"

الصباح الجديد - وكاالت:
قال��ت حديقة وطني��ة للحيوانات ف��ي منطق��ة "بانغالو" 
جنوب��ي الهن��د، إن منرين صغيري��ن من النوع األبي��ض النادر 

هاجما حارسا وأردياه قتيال.
وتع��رض احلارس البال��غ من العم��ر 40 عام��ا للهجوم حني 
كان يغل��ق الب��اب عليهما في القفص، عل��ى وفق ما نقلت 
فران��س ب��رس. وأوضح مدي��ر احلديقة "كان احلارس يس��اعد 
م��دّرب النمرين على إدخالهما إل��ى القفص فهاجماه" ولم 
يتركا املدّرب يقت��رب إلنقاذه. عقب ذلك، تدّخل العاملون في 
احلديقة وضبطوا النمرين، لك��ن احلارس كان قد فارق احلياة. 
واحتج أقارب للحارس األحد أمام احلديقة مطالبني بتعويض 
ومتهمني الس��لطات باإلهمال. وس��بق أن هاجم أس��د في 
احلديقة نفس��ها حارس��ا قبل عامني، فأصابه بجروح. وتعد 
النمور البيضاء من األنواع املهددة، وتعيش في جنوب آس��يا 

وشرقها، وخصوصا في الهند.

"نمران نادران" يفترسان 
حارس حديقة هندية

فاضل خليل

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��رت النجمة العاملية ش��اكيرا فيديو 
جدي��د ف��ي اثن��اء غنائه��ا اغني��ة اس��بانية 
رومانس��ية مميزة، بدوره ق��ام حبيبها جنم كرة 
القدم جي��رارد بيكي��ه بنقل الفيدي��و، وعلق 

عليه بالقلوب والقبالت.
ه��ذا الفيديو وال��رّد هو مبنزل��ة رد على االخبار 

التي اكدت انفصال الثنائي الشهير.
وكانت قد نش��رت إح��دى املواق��ع اإللكترونية 
أخباراً عن انفصال جنم كرة القدم جيرار بيكيه، 

عن النجمة العاملية الكولومبية شاكيرا.
وأّكدت صحيفة "بيلد" األملانية أن السبب يعود 
الى التزامات األخي��رة، وعدم قدرة الالعب على 
تفهم ذلك، وأشارت معلومات أخرى أّن ما يعزز 

هذا االفتراض، هو نشر ش��اكيرا عبر حسابها 
اخل��اص على أحد مواق��ع التواصل االجتماعي، 
صورة جمعته��ا بالفنان الكولومب��ي مالوما، 
وهذا االمر، جعل جيرار بيكيه يرد على الصورة 
من خالل نشر صورة أخرى تظهر فيها شاكيرا، 
وابناهما ميالن، وساش��ا، خالل إج��ازة عائلية، 

وذلك ليبرر أن االنفصال شائعة وليس أكثر.

شاكيرا تكذب خبر انفصالها 
عن نجم كرة القدم بيكيه

بغداد - الصباح الجديد:
نظم "مركز تدريب االزي��اء" في الدار 
للطلب��ة  جول��ة  لألزي��اء،  العراقي��ة 
الثامن��ة  ال��دورة  ف��ي  املش��اركني 
لتصميم وتنفيذ االزياء، مبتحف الدار 
في الثامن م��ن تش��رين االول اجلاري، 
حيث اصطحبتهم مس��ؤولة املركز، 
املصممة شروق اخلزعلي، لتعريفهم 
على كيفية املزج ب��ني الفن والتاريخ، 
وقدم��ت له��م ش��رحا مفص��ال عن 
اآللي��ة الفنية املس��تعملة في عمل 
الدار، ابتداًء من اختيار التصميم، الى 
الل��ون، وطبيعة النق��وش، والتطريزة 

التي تالئم الزي.
وبدورهم عبر الطلب��ة عن اعجابهم 
بتل��ك التصاميم، متمن��ني ان يكون 
باس��تطاعتهم ف��ي نهاي��ة ال��دورة، 
تصميم وتنفيذ زي مش��ابه للتقنية 

التي تعلموها في املركز.
يذك��ر ان اله��دف م��ن اقام��ة ه��ذه 
الدورات، هو تعلي��م الطلبة، وتنمية 

قابليتهم ف��ي احياء الت��راث، إضافة 
الى تطوير مهاراته��م في التصميم 
واخلياط��ة، إلغن��اء الس��احة الفنية 
والثقافي��ة بأزياء جميلة، وبلمس��ات 
تراثية تواكب التطور احلاصل في هذا 

الفن اجلميل.
تستمر دورة التصميم واخلياطة التي 
ينظمها املركز، شهرين يكون الشهر 
األول منه��ا عل��ى هيئ��ة محاضرات 
نظري��ة وعملي��ة في ف��ن التصميم 
للمشاركني، من خالل اجملسم املبسط 
)املانيكان(، والتعرف على طرق اظهار 
خامات األقمش��ة، وطياتها، وتناسق 
األل��وان، اما الش��هر الثان��ي فيكون 
مخصص ملش��روع التخ��رج للطلبة 
املش��اركني به��ذه الدورة، م��ن خالل 
تطبي��ق م��ا تعلم��وه ف��ي تصمي��م 
وتنفيذ ازياء مميزة، تش��ارك في عرض 
أزي��اء تنظمه الدار ف��ي نهاية الدورة، 
مع تقدمي ش��هادة مش��اركة للطلبة 

اخلريجني.

بغداد - الصباح الجديد:
تزامنا مع ذكرى ش��هادة ملهم الثوار، 
ومدرس��ة القيم اإلنسانية اإلمام 
احلسني )عليه الس��الم(، نظم 
الثقافي ف��ي الصويرة،  البيت 
وبالتعاون مع منتدى الشباب، 
ن��دوة تأبينية حمل��ت عنوان 

)احلسني ثورة إصالح(. 
التربوي  األس��تاذ  ضيف خالله��ا 
حامد محمد رحيم العزاوي، وأدار 
محاوره��ا مس��ؤول وح��دة إعالم 
البيت الثقافي في الصويرة أركان 
الندوة  واستهلت  محمد طاهر. 
بق��راءة س��ورة الفاحت��ة ترحما 
على أرواح شهداء عراقنا احلبيب 
من أبناء قواتنا األمنية، واحلش��د 
الش��عبي، بعده��ا فس��ح اجملال 
للحديث  الع��زاوي  الضيف  أمام 
عن الدروس والعبر، املستوحاة من 
ثورة األمام احلس��ني عليه السالم 
بوصفها ثورة إصالح ضد الفساد، 

والظل��م، والتجب��ر، والطاغ��وت، وعدم 
الرضوخ للذلة واملهانة، ونصرة املظلوم، 
وإقام��ة مب��ادئ الع��دل واملس��اواة بني 
الرعية، جس��دت أروع مالحم البطولة 
والفداء، ومدرس��ة اخذ من عبق وفيض 
عطاءه��ا الكثي��ر م��ن الش��خصيات، 
والرموز من املستشرقني، وعلماء العرب، 
أمث��ال املفكر والزعي��م الهندي املهامتا 
غاندي مبقولته الش��هيرة )تعلمت من 
احلس��ني كيف أكون مظلوما فانتصر(، 
واملستش��رق االنكليزي )وليم لوفنس(، 
و)انطوان بارا(، والباحث االنكليزي )جون 
اش��ر(، وآخرون. بعده��ا توالت القصائد 
الرثائية، والومضات الش��عرية من قبل 
شعراء املدينة، وشهدت اجللسة حضور 
وافر من الشخصيات الثقافية، ووجهاء 
املدين��ة، واجله��ات الرس��مية املتمثلة 
باجمللس احمللي في قضاء الصويرة، ومدراء 
الدوائ��ر، إضافة إلى منظم��ات اجملتمع 
املدن��ي، واملتابع��ني للش��أن الثقاف��ي، 

واإلعالمي في املدينة.

جولة لطلبة "مركز األزياء" 
في متحف الدار

ندوة بعنوان )الحسين ثورة 
إصالح( في الصويرة

السماوة - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي 
الس��ماوة، وبالتع��اون مع 
احت��اد األدباء والكتاب في 
أدبية  جلس��ة  املثن��ى، 
بالش��اعر  احتف��اًء 
املغت��رب  والناق��د 
بش��بوش،  هات��ف 
بحض��ور نخب��ة 
م��ن  كبي��رة 

واملثقف��ني  والش��عراء  األدب��اء 
والفنانني.

أدار اجللس��ة األديب عامر موس��ى 
الش��يخ، حت��دث فيه��ا ع��ن عطاء 
الشاعر في احملافل الدولية والعربية 
واحمللي��ة، بعد ذلك توجه بش��بوش 
بالش��كر والعرف��ان جله��ود البيت 
الثقاف��ي، مل��ا يبذله في تنش��يط 
حرك��ة الثقافة ف��ي احملافظة، ثم 

القى بعضا من قصائده.

البيت الثقافي في السماوة يحتفي بالشاعر المغترب هاتف بشبوش


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

