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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة عمليات االنبار يوم، 
أم��س الثالث��اء، عن اس��تعدادات 
عسكرية كبيرة وواسعة وخطط 
أمنية جديدة ستنفذ على قضائي 
محافظ��ة  غرب��ي  وراوه  القائ��م 
لتطهيرها م��ن عصابات  االنب��ار 
داع��ش اإلرهابية  ، مش��يرة الى ، 
هرب الكثير من العائالت النازحة 

من تلك املناطق باجتاه الرطبة . 
وق��ال قائد عمليات االنب��ار اللواء 
خميس احمل��الوي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
املش��تركة  العملي��ات  قي��ادة   "
أعلنت عن وجود خطط عسكرية 
س��تنفذ عل��ى قضائ��ي القائ��م 
وراوة لتطهيره��ا م��ن عصاب��ات 
داعش االجرامية ، مشيرا الى ان" 

قي��ادة عمليات االنب��ار على أهبة 
االس��تعداد وهي بانتظ��ار األوامر 
من القيادات العلي��ا لبدء عملية 

التنفيذ . 
وأضاف أن"هناك أعداداً كبيرة من 
العائالت تهرب من قضائي القائم 

وراوة متجهة نحو القوات األمنية 
املتواجدة ف��ي الرطبة لتهرب من 

بطش داعش االجرامي ". 
وأوض��ح قائ��د عملي��ات االنبار ان 
"داع��ش تس��تعمل العائالت في 
بش��رية"،  ك��دروع  وراوه  القائ��م 
مبين��ا ان "الق��وات األمنية تقوم 
بتدقي��ق أس��ماء العائ��الت التي 
تصل إليها طلبا للمساعدة ومن 
ث��م تنقلهم إلى مخي��م احلبانية 

للحفاظ عليهم". 
من جانب��ه أعلن قائممقام قضاء 
الرطب��ة عم��اد الدليم��ي ، أمس 
الثالث��اء ، هرب مئات األش��خاص 
غالبيتهم من النساء من قبضة 
املناط��ق  م��ن  اإلرهاب��ي  داع��ش 

الغربية حملافظة االنبار . 
تتمة ص3

قوات اجليش في األنبار

مع نزوح مستمر للمدنيين صوب القّوات المشتركة
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال��ت وزارة النف��ط أم��س الثالثاء 
إنها س��تعيد فتح انبوب الصادرات 
النفطي الواصل الى ميناء جيهان 
التركي والذي كان تعرض الى القدم 
والتخري��ب، متج��اوزة اخل��ط الذي 

تديره حكومة إقليم كردستان.
وفي وقت أكد فيه وزير النفط جبار 
علي اللعيبي على ضرورة اإلس��راع 
في اس��تئناف الصادرات النفطية 

األنابي��ب  خط��وط  ش��بكة  عب��ر 
النفطي��ة، كش��ف عاص��م جهاد 
املتحدث الرس��مي باس��م الوزارة، 
ان اخلط املزمع تشغيله سيبدأ من 
حق��ول كركوك م��روراً مبحافظتي 
صالح الدين نينوى ومنه الى تركيا.

وق��ال جه��اد، ف��ي حدي��ث هاتفي 
م��ع "الصب��اح اجلدي��د"، أن "اخلط 
ال��ذي من املؤم��ل أن ينقل بني 250 
و400 أل��ف برمي��ل يومياً، س��يمر 

بكردستان متاساً مبسار يقدر ب� 10 
كيلومترات". 

وأوع��ز اللعيب��ي إلى ش��ركة نفط 
الشمال وشركة املشاريع النفطية 
األنابي��ب، أمس،  وش��ركة خطوط 
بوض��ع خط��ة عاجلة للمباش��رة 
بتنفي��ذ مش��روع عملي��ة إصالح 
وتأهيل ش��املة وعاجلة لش��بكة 
األنابي��ب الناقل��ة للنفط اخلام من 
حق��ول كركوك إل��ى ميناء جيهان 

التركي. 
وأض��اف أن "الصعوبات والتحديات 
حت��ول  ل��ن  واالقتصادي��ة  املالي��ة 
بإع��ادة  النف��ط  وزارة  قي��ام  دون 
تأهي��ل ش��بكة خط��وط أنابي��ب 
الص��ادرات النفطي��ة وباإلمكانات 
املتاح��ة وباجلهد واخلب��رة الوطنية 
وبدع��م ومتابعة وإس��ناد من قبل 

احلكومة". 
تفصيالت ص7

تركيا تقرر حصر تعامالتها النفطية مع الحكومة االتحادية

بغداد تتجه لتصدير نفط كركوك بمعزل عن كردستان

جثير يؤكد قوة تشيلي.. 
والليوث يلعبون من أجل الفوز

السعودية تفصل اآلالف
من أئمة مساجد متطرفين

الهند ـ حسين الذكر *
للناش��ئني  منتخبن��ا  يخ��وض 
بك��رة الق��دم ، مبارات��ه الثاني��ة 
ف��ي موندي��ال كاس العالم 2017 
املقام��ة في الهن��د ، حيث تلعب 
مباريات اجملموعة F   ، اذ س��يواجه 
منتخبنا في مبارات��ه الثانية له ، 
نظيره الش��يلي ، على ملعب يايا 
بهارتي في مدينة كلكتا مضيفة 
مباري��ات مجموعتن��ا ، ذل��ك في 
والنص��ف  اخلامس��ة  الس��اعة 
بتوقيت العاصمة احلبيبة بغداد ، 
الثامنة بتوقيت الهند ، تس��بقها 
في  وانكلت��را  املكس��يك  مب��اراة 

الساعة الثانية والنصف بتوقيت 
بغ��داد ، ضم��ن ذات اجملموعة ، من 
ذا   ، املبارات��ني  تك��ون  ان  املنتظ��ر 
اهمي��ة كبرى ف��ي حتديد مس��ار 
الفرق املتاهلة الى الدور 16 ، حيث 
س��تكون انظار اجلماهير العراقية 
ناشئينا  ملتابعة مباراة  مش��دودة 
ام��ام تش��يلي ، لكس��ب الث��الث 

نقاط وضمان التاهل باذن اهلل .
الكاب��ن قحط��ان جثي��ر م��درب 
اغلب  للناشئني، بخالف  منتخبنا 
التحليالت التي وصلتنا من بغداد 

وبقية املدن االخرى.
تفصيالت ص15

متابعة الصباح الجديد:
أك��د وزير اخلارجية الس��عودي، عادل 
اجلبي��ر، أن س��لطات ب��الده فصل��ت 
ع��دة آالف م��ن األئم��ة م��ن العمل 
ف��ي املس��اجد بع��د ثبوت نش��رهم 

التطرف.
وذكرت صحيفة "ع��كاظ" أن اجلبير 
ق��ال، في مقابل��ة مع قناة "روس��يا 
24" التلفزيونية، "لن نس��مح بنشر 
أيديولوجية الكراهية، وال متويل ذلك 

النوع من الفكر".
الدبلوماس��ية  رئي��س  وش��دد 
السعودية على القول، إن "مقاربتنا 
لتلك املشكلة صارمة جداً، أن نقوم 

بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن 
اس��تبعاد أي إمكان إلس��اءة تفسير 

النصوص".
وأش��ارت الصحيفة السعودية، من 
جهة ثانية، إلى أن اجلبير اتهم "قطر 
بتمويل اإلرهاب، في مسعى للتدخل 

بشؤون الدول األخرى".
كم��ا أكد أن الرياض "س��تتعاون مع 
موس��كو ف��ي مكافح��ة اإلره��اب، 
خصوصاً أن عدداً كبيراً من متشددي 
البلدين يحاربون في صفوف تنظيم 
داع��ش"، مضيف��ا في ه��ذا الصدد 
"إنهم يهددون بلدينا والدول األخرى.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، عن 
وصول مشروع قانون املوازنة االحتادية 
االخي��رة،  مراحل��ه  املقب��ل  للع��ام 
التصويت عليه وارس��اله  متوقع��اً 
إل��ى مجل��س النواب خالل الش��هر 
اجل��اري الق��راره، فيما جدد س��عيه 
لتأم��ني رواتب املوظفني واملتقاعدين 

وشبكة احلماية االجتماعية.
يأتي ذلك في وق��ت، طالبت اللجنة 
املالي��ة في مجل��س الن��واب بالغاء 
عل��ى  املفروض��ة  االس��تقطاعات 
الروات��ب، الفت��ة إل��ى أن احلاجة لها 
ق��د انتفت مع انته��اء املعركة ضد 

تنظيم داعش االرهابي.
وقال املستش��ار املال��ي في مجلس 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صالح في 
تصريح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"احلكومة ما زالت تناقش مش��روع 
للس��نة  العام��ة  املوازن��ة  قان��ون 

املقبلة".
وأض��اف صال��ح أن "املش��روع وصل 
مرحلة االس��تماع إلى االراء االخيرة 
للوزراء فقد تكون مالحظات صدرت 
من ه��ذا الوزي��ر أو ذاك بحس��ب ما 

حتتاج��ه وزارت��ه م��ن تخصيص��ات 
مالية".

واوض��ح ان "التقدي��رات تش��ير إلى 
احلكوم��ي  التصوي��ت  عملي��ة  أن 
على مش��روع املوازنة سيكون خالل 
اس��بوعني بع��د وض��ع اللمس��ات 
االخيرة له، على أن تصل إلى مجلس 

النواب قبل نهاية الشهر اجلاري".
وبني صالح ان "تقديرات سعر برميل 
النفط العراقي ق��د ال تبتعد كثيراً 
عم��ا عليه ف��ي املوازن��ة احلالية وأن 
حص��ل تغيي��ر فيك��ون مبس��تويات 

طفيفة".
أن  احلكوم��ي  املستش��ار  ويؤّك��د 
"االدارة املالي��ة العراقية وفي االزمة 
االقتصادي��ة حقق��ت جناح��اً كبيراً 
ف��ي اداء مهامه��ا، الس��يما عندما 
تراجع��ت اس��عار النفط إل��ى ادنى 

املستويات".
"احلكوم��ة  أن  صال��ح  وأس��تطرد 
حريصة عل��ى تأمني رواتب املوظفني 
الرعاي��ة  وش��بكة  واملتقاعدي��ن 
االجتماعية مبا ال يؤثر على املستوى 

املعيشي لهذه الشرائح".
تتمة ص3

موازنة 2018 تؤّمن رواتب الموظفين 
والمتقاعدين وشبكة الحماية االجتماعية

مع استبعاد حدوث تغيير كبير في سعر برميل النفط

العبادي يترأس اجتماعاً ملراجعة مشروع موازنة 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلي��ة، ام��س الثالث��اء، ع��ن 
ضبط 96 دعوى قضائية في مركز 
شرطة أكد ببغداد، مخفية في 
مخ��زن للمواد املس��تهلكة من 
دون اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية 

بها.
وذكر بيان ملكت��ب املفتش العام 
للوزارة تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، إن "مفرزة تفتيشية 
تابعة ملكتب املفتش العام لوزارة 
م��ن ضبط  الداخلي��ة، متكن��ت 
96 دع��وى قضائي��ة ف��ي مرك��ز 

ش��رطة أكد ببغداد مخفية في 
مخ��زن للمواد املس��تهلكة من 
دون اتخ��اذ أي اج��راءات قانونية 
بصددها، مما يعني تضييع حقوق 
مواطن��ني وتقصي��ر متعمد في 

أداء الواجب".
واض��اف، ان "مف��رزة تفتيش��ية 
من قب��ل املكتب، نف��ذت مهمة 
التحق��ق م��ن املعلومة ال��واردة 
ملكت��ب املفتش الع��ام ومفادها 
اخفاء مركز شرطة اكد العديد 
من الدعاوى القضائية دون اتخاذ 

اي اجراءات بصددها".
تتمة ص3

البصرة - خاص:
وزارة  ف��ي  املس��ؤولة،  اجله��ات 
والبلدي��ات  واالعم��ار  االس��كان 
واحملافظة سكتت، وارادت لفلفة 
املوض��وع، لك��ن مديري��ة الدفاع 
املدن��ي ف��ي البص��رة كش��فت، 
االثنني 9 تش��رين االول، عن حريق 
كبير نش��ب في موقع مش��روع 
قيد التنفيذ للمي��اه في الهارثة 
شمال احملافظة، واضاف القول ان 
"احلريق لم تعرف اس��بابه بنحو 
دقيق، وقد مت تش��كيل جلنة لهذا 
الغرض لتقصي اسباب احلريق!".

الش��يء املهم ف��ي ه��ذا احلادث 
وج��ود ظنة الفس��اد، وعلى وجه 
ال��وزراء  رئي��س  كان  م��ا  الدق��ة 

حي��در العبادي ق��د اعلنه في اب 
املاضي خالل مؤمتر صحفي قائال: 
وج��ود عرقل��ة ملش��اريع حتدي��ث 
بنية اخلدمات بقول��ه في مؤمتره 
الصحف��ي: "كلما اردنا حتس��ني 
خدمة للمواطن هناك مافيا تريد 
تخريب مشاريع  وحتاول  افسادها 
وضع��ت خلدمة املواط��ن" اخذنا 
باالعتبار احلقيقة املدوية التالية: 
ان املش��روع يفت��رض ان يُس��لم 
كام��ال في نهاية ه��ذا العام، وان 
تقاري��ر نش��رتها وس��ائل االعالم 
اداري  وتالع��ب  فس��اد  ان  تفي��د 
وتواط��ؤات حتيط املش��روع وتثير 

الشكوك في وعود إكماله.
تتمة ص3

حريق "هارثة" البصرة قبل أسابيع
من موعد إكمال مشروع التحلية

"مفتشية الداخلية" تضبط 
96 دعوى قضائية "مخفية" 

في أحد مراكز بغداد

نائب: أطراف كردية وعربية مدفوعة تسعى
إلعطاء الخالفات بين أربيل وبغداد بعدًا طائفيًا

العراق يترأس االجتماع األول للمجلس
التنسيقي مع المملكة السعودية 23

استعدادات عسكرية كبيرة
وواسعة لتحرير قضائي القائم وراوة 



شؤون عراقية2

السليمانية  ـ عباس كاريزي:

أك��د عضو مجلس النواب القيادي 
في حرك��ة التغيير هوش��يار عبد 
مذهبي��ة  اجن��دات  وج��ود  اهلل 
والتباعد  الص��راع  تغذي  وطائفية 
والتفرقة بني اربيل وبغداد، وتسعى 
عبر اطراف ونواب بش��تى الس��بل 
العط��اء بع��د مذهب��ي للخالفات 
الش��ارعني  تعبئ��ة  عل��ى  تعم��ل 
العرب��ي والك��ردي خللق ح��رب بني 

الكرد والعرب في العراق.
واض��اف هوش��يار عب��د اهلل ف��ي 
حدي��ث للصباح اجلدي��د ان تبجح 
بع��ض اعض��اء البرمل��ان والق��وى 
اح��زاب  بضمنه��ا  السياس��ية 
اسالمية في االقليم ونظيراتها في 
بغداد، بالدفاع عن حقوق الشعبني 
العربي والك��ردي، دجل وكذب وهو 
تصعيد غير مبرر باجتاه اندالع حرب 
اهلية بني الكرد والعرب في البالد، 
مبين��اً ان التصريحات املتش��نجة 
من بعض النواب الكرد في مجلس 
النواب التصب في مصلحة شعب 
كردستان او القضية الكردية، وامنا 
هي اجن��دات مذهبية ش��خصية 
تصب ف��ي خدمة سياس��ة احملاور 

الطائفية املتنامية في املنطقة.
وتاب��ع عب��د اهلل ان ه��ذه االطراف 
والش��خصيات ل��م يك��ن لديهم 
في الس��ابق أي موق��ف او اعتراض 
عل��ى جرائ��م داع��ش ف��ي العراق، 
كانوا يبررون وج��ود داعش ويعدون 
بروزها ردة فعل على ظلم الشيعة 
للعرب السنة في العراق، وهم اآلن 
يغذون التصعيد ويش��جعون على 
قي��ام حرب ب��ني حكومت��ي بغداد 
واربي��ل، بدعوى الدفاع عن ش��عب 

كردستان. 
عبد اهلل اكد ان حزبه ينبذ أية جهة 
تستعمل لغة العنف حلل املسائل 
العالق��ة وحترض باجتاه اندالع حرب 
ب��ني احلكومة العراقي��ة وحكومة 
االقليم، مؤكدا ان تلك التحريضات 
تصب فق��ط في مصلح��ة الدول 

التي تتبنى البعد الطائفي والتوتر 
املذهبي في املنطقة.  

وحول االج��راءات االقتصادية التي 
اتخذته��ا احلكوم��ة االحتادية ضد 
عل��ى  مؤخ��را  االقلي��م  حكوم��ة 
خلفي��ة اج��راء االس��تفتاء عل��ى 
اس��تقالل االقليم، بني عبد اهلل ان 
حركة التغيي��ر وبينما هي بالضد 
من اية اجراءات تستهدف مصالح 
املواطنني في االقليم، فهي تؤيد اية 
خطوات حملاربة الفساد املستشري 
في ملف النفط باالقليم، مضيفا 
ان حكومة االقليم تصدر ما يقارب 
امللي��ون برمي��ل من النف��ط يومياً 
عبر انبوب التصدير وعبر التهريب 
تع��ود  ان  دون  م��ن  بالصهاري��ج، 
بالفائ��دة على ش��عب كردس��تان 
ال��ذي يعان��ي موظف��وه م��ن تأخر 

رواتبه��م وانع��دام ش��به ت��ام في 
اخلدمات. وانتقد النائب عن حركة 
التغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ال��ذي حمله جانبا من املس��ؤولية 
جت��اه الفس��اد املستش��ري مبل��ف 
النف��ط ف��ي االقليم، مش��يراً الى 
ان العبادي اس��تعمل خالل االعوام 
املاضي��ة سياس��ة املتاركة جتاه ما 
كان يحص��ل من هيمن��ة واحتكار 
وتبديد للث��روات في االقليم، مبينا 
ان مل��ف النف��ط مس��يطر عليه 
م��ن قب��ل عائل��ة البارزان��ي بعيدا 
عن أية مؤسس��ات ورقابة األحزاب 

والبرملان.
ودع��ا عبد اهلل احلكوم��ة االحتادية 
الى التدخل بأي شكل تراه مناسباً 
لتأم��ني روات��ب موظف��ي االقليم، 
التي عدها مس��ألة اساسية لدى 

حرك��ة التغيير، متمني��اً ان يتخذ 
العب��ادي اجراءات س��ريعة وفعالة 
لس��حب ملف النفط من حتت يد 
م��ا وصفه��ا باملافيات املس��يطرة 
عل��ى مل��ف النف��ط ف��ي االقليم 
واعادة وارداته لتأمني قوت ش��عب 
كردستان وراتب املوظفني اخملفضة 

املتأخرة..
وكان وزي��ر النفط العراق��ي  جبار 
علي اللعيبي قد اوعز امس الثالثاء 
بتأهي��ل خطوط نق��ل النفط الى 
مين��اء جيهان الترك��ي عبر صالح 
الدين ونينوى، واستئناف الصادرات 
النفطي��ة عب��ر ش��بكة اخلطوط 
النفطية عبر صالح الدين ونينوى، 
بدال عن انبوب  نفط كركوك الذي 
يضخ إلى ميناء جيهان التركي عبر 
خطر انابيب اقليم كردستان، منذ 

احتالل داع��ش حملافظت��ي املوصل 
وصالح الدين. 

وعل��ى صعيد منفص��ل عّد عضو 
عب��د  هوش��يار  الن��واب  مجل��س 
اهلل االس��تفتاء ال��ذي حص��ل في 
االقليم اجن��دة تركية، متكنت من 
خالله��ا انق��رة من حتقي��ق جملة 
االقتصادية  واملصالح  االهداف  من 
والسياسية في االقليم واملنطقة، 
واردف ان تركي��ا ش��جعت بارزان��ي 
ودفعت به الى االستعمال اخلاطئ 
لورق��ة االس��تقالل التي ق��ال انها 
حق مش��روع لشعب كردستان، ما 
وضعه في مأزق وموقف حرج، بعد 
ان تخل��ى عنه اردوغ��ان، كما فعل 
ش��اه ايران بوالده امل��ال مصطفى 

بارزاني.
واكد ضرورة ان ال ينجر الش��ارعان 

الك��ردي والعرب��ي وراء الصراع��ات 
السياسية واملد الطائفي وتضارب 
املصالح بني االطراف السياس��ية، 
مش��ددا على ض��رورة احلفاظ على 
العالق��ات التأريخي��ة ب��ني الك��رد 

والعرب في العراق.  
وكانت احلكوم��ة العراقية قدمت 
األس��بوع املاضي طلباً رسمياً الى 
ايران وتركيا للتعامل معها حصراً 
فيم��ا يتعل��ق باملناف��ذ احلدودي��ة 
وغل��ق جمي��ع املناف��ذ م��ع هاتني 
الدولتني حل��ني تس��لم ادارتها من 
قب��ل احلكوم��ة االحتادي��ة، وكذلك 
إيق��اف كل التعام��الت التجاري��ة 
وباخلص��وص التي تتعل��ق بتصدير 
النفط وبيعه مع اقليم كردستان، 
وان يتم التعامل في هذا امللف مع 
احلكومة العراقية االحتادية حصراً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نّظ��م جه��از االدع��اء الع��ام 1616 
متهم��ني  بح��ق  اس��ترداد  مل��ف 
هارب��ني خ��ارج الع��راق، وفيما لفت 
إل��ى أن معظم ه��ذه التهم تتعلق 
باإلرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة 
استرداد املتهمني مزدوجي اجلنسية 
ألن معظ��م ال��دول الت��ي يحملون 

جنسيتها ال تسّلمهم بسهولة.
وفيم��ا حت��دث االدع��اء الع��ام ع��ن 
اإلج��راءات املتخ��ذة بص��دد قضية 

املتهم وزير التجارة األس��بق، أوضح 
آلي��ة تنظي��م ملف��ات االس��ترداد 

واجلهات التي يتعاون معها. 
وقال نائب رئيس جهاز االدعاء العام 
بحس��ب بيان العالم القضاء تلقت 
وكال��ة »الصب��اح اجلديد« نس��خة 
من��ه، إن »ع��دد نش��رات املعلومات 
ومذكرات القبض التي أرس��لت إلى 
مديرية الش��رطة العربية والدولية 
)االنترب��ول( بل��غ 1616 ضمنها 360 
مذك��رة تخ��ص متهم��ني مدان��ني 

بقضايا فساد مالي وإداري«.
وأضاف »أم��ا امللفات املرس��لة إلى 
الدائ��رة القانونية في وزارة اخلارجية 
فعددها 240، أربعة وتس��عون ملفا 
منه��ا يتعل��ق بقضايا فس��اد منذ 

العام 2003 ولغاية اآلن«. 
وعن آلية تنظيم هذه امللفات أوضح 
أن »هناك شعبة في رئاسة االدعاء 
العام تقع على عاتقها مهام تنظيم 
ملف��ات اس��ترداد بح��ق املتهم��ني 
الهارب��ني خارج العراق«، الفتاً إلى أن 

»اجلهات التي يتم التعاون معها في 
هذا اجملال ه��ي وزارة اخلارجية ووزارة 

الداخلية وهيئة النزاهة«. 
ورداً على س��ؤال يتعلق بدور االدعاء 
العام في قضية املتهم عبد الفالح 
الس��وداني وآخرين بعد أن أثير جدل 
حوله��م مؤخ��راً، أفاد ب��أن »االدعاء 
العام في طور إعداد ملفات استرداد 
بحق املتهم عبد الفالح الس��وداني 
بعد أن القي القبض عليه في لبنان 
ومتهم آخر كان يشغل منصبا في 

وزارة الدفاع القي القبض عليه في 
األردن لغرض تسليمهما للعراق«.

وع��ن أع��داد املتهمني املس��ترّدين، 
لفت نائب رئيس االدع��اء العام إلى 
أن »املتهم��ني الذين مت تس��ليمهم 
للعراق هم أربعة فقط«، عازيا ذلك 
إل��ى أن »بع��ض املتهم��ني يحملون 
أكثر من جنس��ية م��ا يجعل الدول 
الت��ي يلجأون اليه��ا والتي يحملون 
جنس��يتها تتمس��ك بهم حتت أي 
حجة، فضال عن اعتبار بعض الدول 

جلرائم ه��در املال الع��ام والتقصير 
الصادر عن مس��ؤول جرائ��م قانون 

دولي«.
وع��ن اجلرائ��م التي ينظ��م ملفات 
اس��ترداد بحق مرتكبه��ا ذكر نائب 
رئي��س االدع��اء أن »اغل��ب اجلرائ��م 
الت��ي نظمنا ملفات اس��ترداد بحق 
مرتكبيه��ا ه��ي اجلرائ��م اإلرهابية 
الداخل��ي  الدول��ة  بأم��ن  املاس��ة 
واخلارج��ي وجرائ��م الفس��اد املالي 

واإلداري«.

ازدواج الجنسية يقف عائقًا أمام استرجاع المتهمين 

نائب: أطراف كردية وعربية مدفوعة تسعى
إلعطاء الخالفات بين أربيل وبغداد بعدًا طائفيًا

دعا الحكومة االتحادية الى وضع حد للفساد المستشري بملف النفط في اإلقليم
د.علي شمخي 

النضج في العمل السياسي يكبح جماح 
االنحراف والتشويه في االداء ومينح العملية 
السياس��ية برمتها حصانة ومناعة بوجه 
االنتهاكات الكبي��رة والصغيرة ..والقصور 
والفش��ل في هذا العمل تقع مس��ؤوليته 
بالدرج��ة االول��ى عل��ى عات��ق الكيان��ات 
واالحزاب املمثلة ف��ي قبة البرملان وممثليها 
في السلطة التش��ريعية الذين يقع على 
عاتقهم صنع القوانني والقرارات وتشريعها 
او املوافق��ة عليها ومتريره��ا حينما حتظى 
باحلدود الدنيا من املقبولية ومبا ال يترك آثاراً 
س��يئة على مصالح الشعب وفي النظام 
السياس��ي املش��وه تخت��ل موازي��ن االداء 
وتتخلى احزاب وكتل سياس��ية عن دورها 
الراعي للمصالح الوطنية العليا وتضحي 
باالهداف الكبيرة من اجل االستحواذ على 
منافع خاص��ة تتيح ملمثليه��ا وجمهورها 
االس��تفراد بهذه املصالح وفي العراق ثمة 
امثلة كثيرة تش��ير الى االنحراف في االداء 
البرملاني ف��ي مجلس النواب بوصفه اعلى 
سلطة تش��ريعية وفي الوقت نفسه ثمة 
أحداث ووقائع مماثلة تش��ير لهذا االنحراف  
تقف وراءه بعض مجالس احملافظات ..ففي 
قبة البرملان العراقي يتداعى ملف مفوضية 
االنتخاب��ات وتتقاذفه اهواء ومزاجات ممثلي 
االحزاب والكتل السياسية  التي تصر على 
تعويق مس��ارات االصالح والتغيير في هذا 
امللف على الرغم من االجماع الشعبي في 
رفض التجديد لهذه املفوضية وعلى الرغم 
من الدع��وات والتظاه��رات واالعتصامات 
التي ش��هدتها بغداد واحملافظات العراقية 
الح��الل مفوضية جديدة او اتباع اس��اليب 
جدي��دة تتي��ح للعدالة والنزاه��ة ان تأخذ 
مجراها في االنتخاب��ات املقبلة ولرمبا كان 
هذا امللف واحدا من امللفات التي تشير الى 
االنحراف في االداء البرملاني في العراق وعدم 
اتساقه مع روح النظام الدميقراطي املعهود 
ف��ي االنظم��ة الس��ليمة وغير املش��وهة 
واذا انتقلن��ا الى مجال��س احملافظات فثمة 
مايشير الى شلل وتأزمي في عشرات امللفات 
الت��ي تتعلق مبصالح الن��اس فهناك تنازع 
واس��ع بني االدارات احمللي��ة لهذه احملافظات 
قضاي��ا  ح��ول  التش��ريعية  ومجالس��ها 
وملفات جرى التثبت من الفس��اد فيها او 
ادانة ع��دد من املدراء واملس��ؤولني بارتكاب 
مثل ه��ذا الفس��اد اال ان املصالح الفئوية 
الضيقة لالحزاب والكتل داخل هذه اجملالس 
يقف عائقا امام معاجلتها وحس��مها من 
دون االلتف��ات ملصال��ح وس��معة احملافظة 
برمتها واذا جاز لنا ان نضرب مثاال ملثل هذا 
االنحراف والتشويه فان ملف مجلس ادارة 
مط��ار النجف يب��دو مثاال حي��ا وواقعيا ملا 
نقوله في هذه الس��طور وقد اثبتت جتارب 
العملية السياس��ية في العراق ان ضمان 
النج��اح لكل مفاصل العمل واالداء يكمن 
داخل اروقة السلطة التشريعية بعناوينها 
في العاصمة واحملافظات فاذا صلحت صلح 

ماسواها واذا فسدت فسد ماسواها.

انحراف برلماني !

جاي سولومون*

برزت حمل��ة القمع العس��كرية التي 
تش��ّنها حكوم��ة ميامن��ار ض��د أقلية 
مبعظمه��ا،  املس��لمة  الروهينغ��ا 
كمعضلة سياس��ية كبيرة أمام إدارة 
الرئي��س األمريك��ي ترام��ب ف��ي ظل 
س��عيها لتهدئة األوضاع في الش��رق 
األوسط وإشراك اجملتمعات اإلسالمية 
املنتش��رة في العالم. ومنذ مطلع هذا 
العام، أرسلت وزارة اخلارجية األمريكية 
مس��اعدات ناهزت قيمتها 100 مليون 
دوالر إلى الروهينغا في محاولة لوضع 
حّد مل��ا يعتقد املس��ؤولون األمريكيون 
أنه تطهير عرق��ي تنّفذه قوات ميامنار. 
لك��ن إدارة ترام��ب توازن ب��ني كلماتها 
القاس��ية وآماله��ا ف��ي دع��م القادة 
املدنيني في ميامنار وعلى رأس��هم أونغ 
سان سو تشي احلائزة على جائزة نوبل 

للسالم.
الت��وازن  الصع��ب حتقي��ق  م��ن  وكان 
الدبلوماسي. ففي هذا اإلطار، صرحت 
س��فيرة الوالي��ات املتح��دة ل��دى األمم 
املتحدة نيكي هيلي أمام مجلس األمن 
الدولي ف��ي 28 أيلول/س��بتمبر قائلًة 
»ال ميكنن��ا أن نخش��ى وص��ف أفع��ال 
الس��لطات البورمي��ة التي يب��دو أنها 
حمل��ة وحش��ية مس��تدامة لتطهير 

البالد من أقلية عرقية«.
اإلسالميون يتبنون قضية الروهينغا

في 30 أيلول/س��بتمبر، أعلنت جماعة 
مس��لحة مصرية مرتبط��ة بجماعة 
املسلمني« مس��ؤوليتها عن  »اإلخوان 
تفجير صغير استهدف سفارة ميامنار 
في القاهرة، في إش��ارة إل��ى الكيفية 
التي يجذب مبوجبها الصراع اآلس��يوي 
املس��لحني في الش��رق األوسط. فقد 
اإلرهابي��ة  املنظم��ات  س��عى زعم��اء 
العاملية، مب��ا فيها تنظيمي »القاعدة« 

إل��ى حش��د  اإلس��المية«،  و»الدول��ة 
مؤيديه��م لدعم حملة أوس��ع بكثير 
ضد حكومة ميامنار وجيش��ها، اللذين 
واألمم  املتح��دة  الوالي��ات  تتهمهم��ا 
املتح��دة بارت��كاب تطهي��ر عرقي ضد 
الروهينغ��ا. ومن جهته��م، وصف قادة 
تركيا وإي��ران وقطر األزمة ف��ي ميامنار 

على أنها اعتداء على اإلسالم.
وق��د اعتبرت هذه اجلماع��ات اإلرهابية 
ميامنار، التي كانت تُعرف سابقاً باسم 
بورما، س��احة املعركة الكبرى التالية 
لإلس��الميني في جميع أنح��اء العالم، 
في أعقاب احلروب في س��وريا والعراق. 
فجي��ش ميامن��ار املؤل��ف مبعظمه من 
أتباع الديانة البوذية، ُمتهم باضطهاد 
الروهينغ��ا ف��ي محاول��ة خلفض عدد 
السكان املس��لمني في البالد. ويعيش 
معظم الروهينغا في والية راخني التي 
تق��ع على حدود ميامن��ار مع بنغالديش 
األمم  وتق��در  املس��لمة.  األغلبي��ة  ذات 
املتحدة أن أكثر من 500 ألف ش��خص 
م��ن الروهينغا قد ف��روا إلى بنغالديش 
خالل الش��هر املاضي هرب��اً من أعمال 

العنف.
وفي بيان لها خالل أيلول/سبتمبر، قالت 
القي��ادة العلي��ا لتنظي��م »القاعدة«: 
»ندع��و كاف��ة اجملاهدي��ن اإلخ��وان في 
والفلبني  وباكستان  والهند  بنغالديش 
إلى التوجه إلى بورما ملساعدة إخواننا 
باالس��تعدادات  والقي��ام  املس��لمني، 
الضرورية - من تدريب وما ش��ابه ذلك 
- ملقاوم��ة القم��ع واالضطه��اد«. وفي 
بي��ان منفص��ل، ذك��ر مجلس ش��ورى 
تنظيم »القاعدة« أن »البوذيني احتلوا 
]راخني[ التي انتش��ر منها اإلسالم إلى 
بورما قب��ل أكثر من مائتي عام، وغّيروا 
اس��مها إلى ميامن��ار، ثم أس��اؤوا إلى 

شعبها املسلم وعذبوه«.

معضلة السياسة األميركية
كمعضل��ة  ميامن��ار  قضي��ة  ظه��رت 

إلدارة  بالنس��بة  خطي��رة  سياس��ية 
ترامب، التي واجهت دوامة من األزمات 
عل��ى صعيد السياس��ة اخلارجية منذ 
توليها الس��لطة ف��ي كان��ون الثاني/
يناير ه��ا العام. وفي األس��بوع املاضي 
دعت الس��فيرة هيلي ال��دول األعضاء 
في األمم املتحدة إل��ى فرض حظر على 
توري��د األس��لحة إل��ى جي��ش ميامنار 
وأحملت إلى أنه بإمكان الواليات املتحدة 
وأوروبا فرض عقوبات اقتصادية جديدة 
على البالد. كما دع��ا العديد من أقرب 
حلف��اء الوالي��ات املتحدة في الش��رق 
األوسط، ال سيما الس��عودية وتركيا، 
إلى وق��ف جمي��ع املس��اعدات املالية 
إلى حكومة ميامنار. وبالفعل، شكلت 
تعليقات هيلي انعطافاً في سياس��ة 

الوالي��ات املتحدة جتاه ميامن��ار عن إدارة 
أوباما. فقد خفض الرئيس باراك أوباما 
العقوب��ات عل��ى ميامنار ف��ي محاولة 
لتطبيع العالقات ودع��م االنتقال إلى 
حكم مدني في ظل عهد س��و تش��ي 

احلائزة على جائزة نوبل.
وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد قالوا 
إنهم يسعون إلى دعم الدميقراطية في 
ميامنار وبن��اء البالد لتصبح ثقالً موازناً 
محتم��الً لق��وة الص��ني املتنامية في 
جنوب ش��رق آسيا. لكنهم أشاروا إلى 
أنه على ميامنار اتخاذ خطوات سريعة 
لتخفيف حدة الصراع في راخني، حيث 
يخش��ون أنه قد ينتقل إلى بنغالديش. 
كما ذكر املس��ؤولون األمريكيون أنهم 
يدرك��ون بأن��ه م��ن احملتم��ل أن يجذب 

الصراع جهاديني من الش��رق األوسط 
والشيش��ان وجنوب شرق آسيا، مما قد 
يزي��د من زعزعة االس��تقرار في ميامنار 

وبنغالديش.
وقد نش��بت األزمة احلالي��ة عندما قام 
جيش ميامنار في أواخر آب/أغس��طس 
بتصعي��د عمليات��ه في راخ��ني بعدما 
أقدمت منظمة إرهابية تُدعى »جيش 
إنق��اذ روهينغ��ا أراكان« على مهاجمة 
عدة مراكز للش��رطة في الوالية. وقد 
وصف��ت حكومة ميامنار حملتها بأنها 
ليست سوى عملية ملكافحة اإلرهاب، 
وهو ادعاء لم تقبل��ه إدارة ترامب. كما 
دعت هيلي بدورها إلى وقف العمليات 
العس��كرية ف��ي راخني وفت��ح الوالية 

أمام فرق املساعدة الدولية.

أردوغان.. روحاني في افتعال الشجار
اس��تغل زعماء الش��رق األوس��ط، وال 
س��يما الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 
أردوغان، أزمة ميامنار باعتبارها دليالً على 
عجز الغ��رب واألمم املتح��دة عن الدفاع 
عن املس��لمني في جميع أنحاء العالم. 
وق��د أرس��ل الرئي��س الترك��ي زوجته، 
أمينة، ووزير خارجيته مولود تش��اويش 
أوغلو، إلى بنغالديش في أيلول/سبتمبر 
املنصرم لزيارة الجئي الروهينغا وتوزيع 
املس��اعدات اإلنس��انية عليه��م. وقد 
حشد أردوغان أيضاً الدول األعضاء في 
»منظمة التعاون اإلسالمي« للحصول 

على دعمها للروهينغا.
كم��ا حش��د الرئي��س اإليراني حس��ن 
روحان��ي الدعم للروهينغا بعد ضغوط 
وطالبي��ة  إس��المية  جماع��ات  م��ن 
متش��ددة التخاذ موق��ف أكثر صرامة 
في هذه القضية. وكانت إحدى الكتل 
السياسية النافذة في طهران، »اجلبهة 
الش��عبية لق��وات الثورة اإلس��المية« 
- الت��ي حتدت روحاني خ��الل االنتخابات 
الرئاس��ية ه��ذا الع��ام - ق��د قالت إنه 
يجب جتريد سو تشي، الزعيمة املدنية 
مليامنار، من جائزة نوبل للس��الم بسبب 
عجزه��ا عن وق��ف أعم��ال العنف في 
راخ��ني. وأش��ارت »اجلبهة« في رس��الة 
مفتوح��ة ف��ي أيلول/س��بتمبر إلى أن 
القت��ل  ح��ول  األساس��ية  »النقط��ة 
الوحشي للمسلمني في ميامنار تتمثل 
بأن ه��ذه اجلرائم حتصل في بلد يخضع 
نظامه السياس��ي لرئاس��ة ش��خص 

حائز على جائزة نوبل للسالم«.

التوقعات
ملواجه��ة  ميامن��ار  حكوم��ة  تس��تعد 
املزي��د م��ن أعم��ال العن��ف احملتمل��ة 
ضد س��فاراتها في الش��رق األوس��ط 
وال��دول ذات األغلبي��ة املس��لمة. وفي 
أيلول/س��بتمبر، أُلقي��ت زجاجة حارقة 
]قنبل��ة مولوتوف[ على س��فارة البالد 

ف��ي جاكارت��ا، إندونيس��يا. وق��د عززت 
التدابي��ر  باكس��تان  ف��ي  الش��رطة 
األمني��ة بش��كل كبير ح��ول البعثات 
الدبلوماس��ية امليامنارية في إسالم أباد 
بعد احتجاج��ات هدد فيها املتظاهرون 

مبهاجمة مجمعات سكنية.
مس��ؤولون  أعل��ن  جهته��م،  وم��ن 
بنغالديش��يون أنهم لم يروا بعد حشد 
املقاتل��ني األجان��ب لدع��م الروهينغا، 
لكنه��م يق��رون بوج��ود التهديد. وفي 
تنظيم��ا  اس��تغل  األخي��رة،  العق��ود 
»القاعدة« و»الدولة اإلسالمية« احلروب 
األهلية في أفغانستان والبلقان وسوريا 
وزيادة  لتعزيز أجندتيهما السياسيتني 
عناصرهم��ا. وف��ي ه��ذا الس��ياق، ذكر 
أحد كبار املس��ؤولني البنغالدشيني أن 
»اجلماعات املتطرفة دائماً ما تس��تغل 
عدم االس��تقرار لتعزيز مخططاتها«، 
واصف��اً ميامنار بأنه��ا »كارثة من صنع 

اإلنسان«.
وتُعتبر اجلماع��ات املتطرفة في جنوب 
وجن��وب ش��رق آس��يا األكث��ر ترجيحاً 
حملاولة االنخراط ف��ي الصراع الدائر في 
ميامن��ار. ويكثر عدد العم��ال املهاجرين 
البنغالدشيني في ماليزيا والهند. وفي 
ها الصدد، قال خبراء في مجال اإلرهاب 
في املنطقة إن فروع تنظيم »القاعدة« 
في املنطقة قامت في السنوات األخيرة 
بتدري��ب مقاتل��ني م��ن الروهينغا على 
اجله��اد في الصراعات في أفغانس��تان 
وس��وريا. وف��ي وق��ت س��ابق م��ن هذا 
الع��ام، كت��ب مؤلف��و تقري��ر لصالح 
»معهد التحليل السياس��ي للصراع« 
ف��ي جاكارتا: »يس��عى اإلندونيس��يون 
إل��ى مس��اعدة  واملاليزي��ون وغيره��م 
الروهينغا في ميامنار من خالل التواصل 
مع جماعات الروهينغا في بنغالديش«.

*ج��اي س��ولومون، زمي��ل زائ��ر ممي��ز 
ف��ي »زمال��ة س��يغال« ف��ي معه��د 

واشنطن.

هل ُفتح الباب أمام المتطرفين في جنوب شرق آسيا؟
تقـرير

القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد اهلل

عبد اهلل اكد ان 
حزبه ينبذ أية جهة 
تستعمل لغة العنف 
لحل المسائل العالقة 
وتحرض باتجاه اندالع 
حرب بين الحكومة 
العراقية وحكومة 
االقليم، مؤكدا ان تلك 
التحريضات تصب فقط 
في مصلحة الدول التي 
تتبنى البعد الطائفي 
والتوتر المذهبي في 
المنطقة
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املتطرفون في جنوب شرق اسيا



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالثاء ان عبوة ناس��فة انفجرت 
ف��ي منطقة ه��ور رجب جنوب��ي بغداد، 
مشيراً إلى أن االنفجار اسفر عن مقتل 

عنصر بالصحوة وإصابة 3 آخرين.
على صعيد متص��ل افاد املصدر االمني 
ال��ذي رف��ض الكش��ف عن اس��مه ان 
"الق��وات االمني��ة متكن��ت م��ن الق��اء 
القب��ض عل��ى متهم هارب من س��جن 
ب��ادوش ضمن قاطع الرصافة" ، مضيفا 
ان "ذلك جاء وفقا ملعلومات استخبارية 
دقيق��ة"، وقد مت تس��ليمه ال��ى اجلهات 

اخملتصة".

ديالى – عملية عسكرية 
اعلن قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر الع��زاوي امس الثالثاء، عن انطالق 
عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم 

"داعش" شرقي محافظة ديالى.
وق��ال الفري��ق الرك��ن ان "ق��وات امنية 
من الش��رطة واجليش واحلشد الشعبي 
باس��ناد من قبل طيران اجليش انطلقت 
في عملية عس��كرية واس��عة لتعقب 
تنظي��م داعش في ح��وض الندا )45كم 
ش��رق بعقوب��ة( م��ن ع��دة مح��اور" ، 
مضيفا ان "العملية ستش��مل مناطق 
واسعة من حوض الندا وجتري على وفق 

معلومات استخبارية دقيقة ".

كركوك – حترير مختطف 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س الثالثاء بأن مس��لحني 
وس��ط  مدني��اً  اختطف��وا  مجهول��ني 

احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة مس��لحة 
اختطفت، مس��اء يوم امس ، مدنياً في 
حي املصلى وس��ط كرك��وك" ، مضيفا 
أن "اخلاطفني اقتادوا اخملتطف إلى جهة 

مجهولة". 

صالح الدين – قصف جوي
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدين امس الثالث��اء، بأن طائرات 
التحالف قصف ثالث مضافات لتنظيم 
"داعش" ف��ي املطيبيجة الدين وس��ط 
انب��اء ع��ن وق��وع اصابات ف��ي صفوف 

التنظيم.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "طائ��رات التحالف قصفت، 
فجر يوم امس ث��الث مضافات لتنظيم 
داعش ف��ي املطيبيجة عل��ى احلدود بني 

ديالى وصالح الدين وس��ط انباء مؤكدة 
عن وق��وع اصابات ي صفوف مس��لحي 
التنظي��م" ، مضيف��ا ان "القصف جاء 
بعد هدوء اس��تمر اربع اي��ام متتالية"، 
مبين��ا ان "املطيبيجة محاصرة من كل 
اجله��ات وعناصر داع��ش فيها في وضع 
م��زري للغاي��ة بعد حتري��ر احلويجة التي 

كانت ابرز مصادر الدعم لهم".

االنبار – مقتل انتحاري
ذكر مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
األنبار ام��س الثالثاء، بأن القوات األمنية 
والعش��ائر قتلت انتحاري��ا من "داعش" 
تس��لل ال��ى منطق��ة الكس��ارة غربي 

احملافظة.
وق��ال املص��در إن "احد عناص��ر تنظيم 
داع��ش اإلرهاب��ي وه��و انتح��اري يرتدي 
حزاما ناس��فا متك��ن من التس��لل الى 

منطق��ة الكس��ارة غرب مدين��ة هيت، 
)70 ك��م غ��رب الرم��ادي("، مضيف��ا أن 
"القوات األمنية والعش��ائر متكنت من 
محاصرة االنتحاري وقتله وتفجير احلزام 
الناس��ف الذي كان يرتديه في منطقة 

الكسارة".

كربالء – خطة استباقية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة كربالء واملنشآت امس الثالثاء 
ع��ن تواص��ل تش��كيالت املديري��ة  من 
واالحترازية  تنفيذ حمالتها االستباقية 
استعدادا الستقبال زيارة اربعينية سيد 
الشهداء اإلمام احلسني )ع( حيث أثمرت 
جه��ود القوات األمنية  القبض على 26 

متهما مبختلف اجلرائم اجلنائية.
وب��ني املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان جميع املتهمني امللقى القبض 

عليهم مت إحالتهم إلى اجلهات اخملتصة 
إلستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم 

لينالوا جزائهم العادل 

الديوانية – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس الثالث��اء ان دوريات مركز 
الشامية القى القبض على 3 متهمني 
مطلوبني للقضاء وفق قضايا مختلفة 

.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان��ه مت اعتق��ال املطلوبني 
بالنص��ب  تتعل��ق  الرتكابه��م قضاي��ا 
واالحتيال والتزوير في الوقت الذي القت 
في��ه مفارز مرك��زي غم��اس  واملهناوية 
القب��ض عل��ى 3 متهم��ني مطلوب��ني 
للقض��اء بقضاي��ا االحتي��ال والتهديد 

واالعتداء على موظفني اثناء الواجب .

ميسان – حترير مختطفني
اعلنت قيادة ش��رطة محافظة ميسان 
ام��س  االثن��ني، ع��ن حتري��ر مختطفني 
مت  الديواني��ة  س��كنة محافظ��ة  م��ن 
اختطافهما جن��وب مركز املدينة، فيما 
اشارت الى إلقاء القبض على 37 متهماً 
مطلوب��ني بجرائ��م جنائي��ة مختلف��ة 

بعملية أمنية.
وق��ال قائد ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي الساعدي 
إن "مفارز مش��تركة من قسم شرطة 
قضائ��ي قلع��ة صال��ح واجمل��ر الكبي��ر 
ومكافحة إجرام اجملر الكبير بالتعاون مع 
القوى املساندة من حترير مختطفني من 
سكنة محافظة الديوانية في منطقة 
الكيل��و 5 التابعة إلى ناحي��ة اخلير في 
قضاء اجملر الكبير جنوب مركز املدينة".

انفجار عبوة ناسفة في هور رجب جنوبي بغداد * انطالق عملية عسكرية لتعقب اإلرهابيين شرقي ديالى 
الطيران يقصف مضافات لداعش في المطيبيجة * مقتل انتحاري تسلل إلى منطقة الكسارة غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت احملكمة االحتادية العليا، أمس الثالثاء، دعوى 
وزي��ر العدل حي��در الزاملي بطلب إلغ��اء قانون 
مجل��س الدولة ال��ذي أصدره مجل��س النواب، 
عازية س��بب ذل��ك إلى ع��دم مخالفته ألحكام 

الدستور.
وقال مدي��ر املكتب اإلعالم��ي للمحكمة إياس 
الس��اموك في بيان مقتضب تلق��ت "الصباح 
اجلديد"، نسخة منه، إن "احملكمة االحتادية العليا 
ردت دعوى املدعي وزير العدل - إضافة لوظيفته 
بطلب إلغ��اء قانون مجلس الدولة، الذي أصدره 
مجلس النواب وفق صالحياته املنصوص عليها 

في املادة )61/ أوالً( من الدستور".
وأض��اف الس��اموك أن رد الدع��وى جاء بس��بب 

"عدم مخالفته )القانون( ألحكام الدستور".
وكان رئي��س اجلمهورية فؤاد معصوم صادق، في 
)23 مت��وز 2017(، على قانون مجلس الدولة الذي 

اقره البرملان في )20 متوز 2017(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر عسكري مطلع، أمس الثالثاء، بأن 
أكثر من 400 داعشي سلموا أنفسهم لقوات 
البيش��مركة في منطقة الدبس، مشيرا إلى 
أن الدواعش كله��م من أهالي قضاء احلويجة 
وس��لموا أنفسهم للبيش��مركة مع اشتداد 

املعارك في القضاء.
وق��ال املصدر ف��ي تصريح صحف��ي، إنه "في 
األي��ام األخي��رة م��ن عملي��ات حتري��ر احلويجة 
س��لم أكثر من 400 داعشي أنفسهم لقوات 
البيشمركة في الدبس فقط التابعة حملافظة 
كرك��وك"، موضح��اً ان "الدواع��ش س��لموا 
أنفس��هم للبيش��مركة أثن��اء نزوحه��م مع 

عوائلهم".
وأوض��ح املص��در ان��ه "مت نق��ل الدواعش إلى 
مناطق امنة تقع خارج محافظة كركوك ليتم 

التحقيق معهم من قبل القوات الكردية".
واض��اف ان��ه "مت نق��ل عوائ��ل الدواع��ش الى 
مخيمات خاصة حتت س��يطرة ق��وات اجليش 

العراقي في ناحية القيارة جنوبي املوصل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الفريق االستش��اري األعل��ى وخلية إدارة 
االزم��ات املدنية، ام��س الثالث��اء، على ضرورة 
توفي��ر كافة اخلدمات ال��ى املناطق احملررة في 
غرب نينوى، بناًء على مصادقة رئيس مجلس 
الوزراء على اإلجراءات املتخذة من قبل الفريق 

واخللية.
وبحس��ب بيان لالمانة العام��ة جمللس الوزراء 
من��ه،  نس��خه  اجلدي��د"  "الصب��اح  تلق��ت 
ان "الفري��ق واخللي��ة اوع��ز ال��ى محافظ��ات 
نينوى واالنب��ار وصالح الدي��ن وديالى بتهيئة 
اخلدم��ات  بإع��ادة  املتعلق��ة  االحتياج��ات 
األساس��ية للمناط��ق غ��رب نين��وى كامل��اء 
والكهرباء والصحة وشبكات اجملاري بالتعاون 

مع الوزارات".
حيث جاء ضم��ن التوجيهات االيعاز الى وزارة 
التج��ارة بتوزيع مف��ردات البطاقة التموينية 
للعوائ��ل العائدة الى املناطق احملررة في كافة 
مناطق محافظة نينوى، وتأشير تلك العوائل 
التمويني��ة  احلص��ة  وكالء  ال��ى  إلعادته��م 
األصليني قبل احتالل مناطقهم، وتخصيص 
جهد هندس��ي إلس��ناد دوائر البلدية ألجراء 
حملة لرف��ع األنقاض بأش��راف وزارة االعمار 

واإلسكان والبلديات العامة.
واضاف البي��ان ان��ه "مت توجي��ه وزارة التربية 
بإعداد كش��وفات باألبنية املدرسية املطلوب 
إعادة تأهيلها، وااليعاز الى وزارة املالية بإطالق 
التخصيصات املتعلقة بعقود ومواد تعقيم 
املياه واخلاص مبحطات تصفي��ة املياه لتأمني 

املاء الصالح للشرب".

رد دعوى وزير العدل 
بطلب إلغاء قانون 

مجلس الدولة

400 داعشي يسّلمون 
أنفسهم للبيشمركة

في كركوك

إجراءات جديدة إلعادة 
نازحي غرب نينوى

الملف األمني

موازنة 2018 تؤّمن رواتب املوظفني 
واملتقاعدين وشبكة احلماية 

االجتماعية
بدوره، افاد عض��و اللجنة املالية في 
مجلس الن��واب رحي��م الدراجي بأن 
"البرملان لم يطلع بعد على مشروع 

قانون املوازنة للعام املقبل".
وأض��اف الدراج��ي في تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د، ان "املوازنة وبعد 
وصولها إلى مجلس النواب، ستحال 
على اللجنة املالية وحينها س��تتم 
وف��ق  عل��ى  واقراره��ا  مناقش��تها 
الس��ياقات الدس��تورية بع��د اجن��از 
القراءتني االولى والثانية واالس��تماع 

إلى آراء النواب".
وزاد ان "املوقف ل��دى البرملان لم يزل 
غير واضح، وبالتال��ي ال ميكن اعطاء 
موقف مسبق على هذا الصعيد من 

دون ورود القانون لنا".
م��ن جانبه��ا، ذكرت عض��و اللجنة، 
ماج��دة التميم��ي ف��ي تعلي��ق إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الوق��ت قد 
ح��ان لرفع االس��تقطاعات من راتب 
املوظف��ني الت��ي ج��رى اقرارها خالل 

املوازنتني السابقتني".
وأضاف��ت التميم��ي أن "احل��رب ضد 
تنظي��م داعش االرهاب��ي قد وضعت 
أوارها، وهناك حتس��ن على املستوى 
االقتص��ادي، وبالتال��ي ال حاج��ة من 

استمرار االستقطاعات".
وت��رى أن "املوظ��ف العراق��ي حتم��ل 
عبئاً كبيراً من هذه االس��تقطاعات 
حتى اصبح راتبه ال يكفي ملعيشته 
الس��يما وأن لديه التزام��ات عائلية 
وخدمي��ة علي��ه اإليفاء به��ا، وعلى 

ه��ذه  غل��ة  تزي��د  ال  أن  احلكوم��ة 
االلتزامات".

واعلن��ت احلكوم��ة عن نيته��ا اجراء 
مراجعة شاملة ملشروع قانون املوازنة 
االحتادي��ة للع��ام املقبل، مبا يس��اعد 
عل��ى تأمني الرواتب واألج��ور، وتأمني 
ومس��تحقات  الدولي��ة  االلتزام��ات 
الق��روض وفوائده��ا وس��ندات دف��ع 
غي��ر  اإلي��رادات  وزي��ادة  املقاول��ني 
النفطية من خالل تفعيل االنشطة 
اخملتلف��ة وزيادة االنتاجية وتنش��يط 

القطاع اخلاص.

"مفتشية الداخلية" تضبط 96 
دعوى قضائية "مخفية" في أحد 

مراكز بغداد
واوض��ح، ان "التحقيق��ات والتدقيق 
الذي نفذته املفرزة على املركز، أثبتت 
صح��ة املعلوم��ات، اذ ضبط��ت 96 
دعوى قضائي��ة مخفية داخل مخزن 
امليرة للمواد املس��تهلكة دون اتخاذ 
اج��راءات بصدده��ا، حي��ث نظم��ت 
املفرزة محضر ضبط اصولي، وقامت 
بتسليم األوراق التحقيقية لضابط 
املرك��ز بغية اجنازه��ا واحلفاظ عليها 

كونها تخص حقوق املواطنني".
واش��ار الى، ان "املفرزة قدمت تقريراً 
بالواقعة ال��ى مديرية تفتيش بغداد 
بغي��ة تش��كيل مجال��س حتقيقية 
بح��ق ضباط التحقي��ق الذين قاموا 
بإخفاء األوراق التحقيقية في مخزن 
امليرة للم��واد املس��تهلكة ومعرفة 
األس��باب التي دفعتهم التخاذ مثل 

هكذا أفعال غير قانونية".

حريق "هارثة" البصرة قبل أسابيع
من موعد إكمال مشروع التحلية

، االمر الذي يدفع املراقبني الى ادخال 
ه��ذا احلري��ق ف��ي ش��بهات العمل 

املدبر. 
خبي��ر مياه م��ن محافظ��ة البصرة  
حت��دث الى "الصب��اح اجلدي��د" قائال 
"ان مش��روع م��اء الهارث��ة ه��و جزء 
م��ن مش��روع م��اء البص��رة الكبير 
ال��ذي يتكون من أرب��ع مراحل، منها 
ث��الث مراحل ممولة من ق��رض ياباني، 
واملش��روع الذي من املؤم��ل يكتمل 
أواخ��ر الع��ام احلالي كان س��يعالج 
مش��كلة نق��ص املي��اه ف��ي مرك��ز 
احملافظة وناحية الهارثة" واضاف "ان 
بع��ض التلكؤات التي كن��ا نتابعها 
أشرت وجود مش��اكل ادارية وفساد 
وفش��ل وق��د اث��ار مخ��اوف محلية 
واسعة وعكس��ها رئيس الوزراء في 

وقت سابق".
يذكر ان مسؤوال سابقا في احملافظة 
)نائب احملافظ( اعت��رف قبل اكثر من 
عام بوجود عدد من الشبهات تالحق 
مش��روع م��اء البصرة الكبي��ر الذي 
يق��ع في منطق��ة الهارثة ش��مالي 
احملافظة ينفذ من قبل ثالث شركات 
)مصرية – فرنسية – يابانية( وبكلفة 
800 مليار دين��ار عراقي وفيما اصرت 
ادارة املش��روع على تفنيد االتهامات 
املوجه��ة اليها، وزعمت ان املش��روع 
يسير على وفق ما خطط له وباشراف 
ومتابعة  اجلهات العليا، وذلك قبل ان 
يشب احلريق ويترك اسئلة مشروعة 

عما يجري وما يدبر.
من جهت��ه نق��ل "رادي��و املربد" عن 

البص��رة  ف��ي محافظ��ة  مس��ؤول 
قول��ه في وقت س��ابق  "ان عمر هذا 
املش��روع جتاوز 10 س��نوات وانه كان 
م��ن املفت��رض ان ينجز خ��الل ثالثني 
شهرا فقط بنهاية هذا العام 2017 
إال ان نس��بة اجناز العمل املعلنة من 
قبل الش��ركة لم تتجاوز %25 بينما 
نس��بة العم��ل عل��ى ارض الواقع ال 
تتجاوز %15 فيما كان املشروع ما زال  

في األعمال الترابية البسيطة.
واحلال، كما قال الراديو ان الش��بهات 
التي تدور حول املشروع تتمثل بوجود 
عدد من ملفات الفساد منها كلفة 
املشروع التي تقدر بخمسة إضعاف 
الكلف الت��ي تقدمت به��ا عدد من 
الش��ركات األخرى في حينها فضال 
عن اس��تخدام فالتر نهرية وليس��ت 
بحري��ة بالرغ��م م��ن ان مياه ش��ط 
العرب تعتبر قريب��ة ملياه البحر" اما 
ع��ن املواصفات الفنية فق��د ذُكر ان 
نس��بة ملوح��ة املياه املس��تخدمة 

عالية وال تصلح للشرب.
مواطن��ون م��ن الهارثة طالب��وا عبر 
اجله��ات  م��ن  اجلدي��د"  "الصب��اح 
اليابانية التدخل مباش��رة للتحقيق 
في اس��باب احلريق وتقصي شبهات 
الفس��اد والفش��ل والتالع��ب التي 
اصبحت على كل لس��ان في املدينة 

واحملافظة وفي عموم العراق.

السعودية تفصل اآلالف
من أئمة مساجد متطرفني

ولذلك لدينا اهتم��ام كبير بالتعاون 
مع روسيا في هذا اجلانب".

وفي ش��أن آخ��ر، توقع اجلبي��ر، خالل 

املقابلة أن ترف��ع العقوبات األوروبية 
واألميركية عن روسيا في املستقبل 

القريب.

استعدادات عسكرية كبيرة
وواسعة لتحرير قضائي القائم 

وراوة
وق��ال الدليمي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن" 100 عائل��ة مكونة من 
م��ا يق��ارب ال���)500-600( ش��خص 
واألطفال  النس��اء  غالبيته��م م��ن 
وصلت الى قضاء الرطبة غربي األنبار 
هاربة من سيطرة داعش اإلرهابي في 
قضائ��ي راوة والقائم غربي احملافظة 

مبحاذاة سوريا. 
وأك��د أن" ن��زوح العائ��الت م��ن آخر 
معقلني لداعش مستمر منذ شهور 
مبعدل وصل إلى 100 عائلة في اليوم 
الواحد يت��م اس��تقبالها في قضاء 
الرطب��ة احل��دودي م��ع األردن ومنها 
تنق��ل إلى اخمليم��ات املؤمنة من قبل 

القوات األمنية.
وال��ى ذلك أف��اد مص��در أمن��ي في 
األنب��ار،  محافظ��ة  ش��رطة  قي��ادة 
أمس الثالث��اء، بأن طي��ران التحالف 
الدول��ي دمر خم��س عجالت لداعش 
كانت متجهة من قضاء القائم الى 

القطعات العسكرية في عنه.
وق��ال املصدر الذي لم يكش��ف عن 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  أس��مه لصحيفة 
إن "طي��ران التحال��ف الدولي متكن 
م��ن تدمي��ر خمس عج��الت لداعش 
كان��ت متجهة م��ن قض��اء القائم 
إلى القطعات العس��كرية في عنه 

وأطراف راوة". 

ان��ه "مت تدمي��ر العج��الت  وأض��اف 
بالكامل وقتل من فيها". 

وأعلن��ت وزارة الدف��اع، أمس الثالثاء، 
ع��ن تنفي��ذ قطعات اجليش بش��تى 
قواط��ع العملي��ات ع��دة عملي��ات 
اس��تباقية لغ��رض ادام��ة الضغط 

على اجملاميع االرهابية. 
وقال��ت الوزارة ف��ي بيان له��ا تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ عل��ى 
نسخة منه، انه "متكن طيران اجليش 
وخالل تنفيذ واج��ب تفتيش لطريق 
عكاش��ات القائم وعل��ى مقربة من 
حدودنا مع سوريا من تدمير عجلتني 
حتمالن عت��اد ومدافع ه��اون وأحادية 

وقتل من فيها من املسلحني". 
وأش��ار البيان الى ان "قيادة عمليات 
سامراء وتنفيذاً ألمر قائد العمليات 
الل��واء ق��وات خاص��ة الرك��ن عماد 
الزهي��ري، متكن��ت ف��ي أثن��اء واجب 
تفتي��ش في منطقة الس��يد غريب 
ومنطق��ة الفرحاتي��ة ووص��والً إلى 
خط الالين من حرق مضافة متروكة 
لتنظي��م داعش بالقرب من اجلس��ر 
الكويت��ي، فضال عن إلق��اء القبض 

على إرهابي وفق املادة 4 ارهاب". 
وأض��اف إن "ق��وة م��ن ل��واء مغاوير 
االنبار التابع إلى قيادة عمليات االنبار 
متكنت من ح��رق وتدمير أربع مقرات 
على شكل مالجئ حتت األرض يتراوح 
طوله��ا م��ن ١٠-٣٠ مت��راً وتدمي��ر 
عجالت لداعش بشتى الصنوف كان 
يس��تعملها في هجماته اإلرهابية ، 
فض��ال عن معاجلة ٢٨ عبوة ناس��فة 
ف��ي منطقة الط��اش و 9 عبوات في 

جزيرة اخلالدية".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ت��رأس وزير التج��ارة وكالة الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي االجتم��اع االول 
للمجلس التنسيقي بني جمهورية 
العراق واململكة العربية السعودية 
بحضور االمني الع��ام جمللس الوزراء 
ووكالء  الع��الق  مه��دي  الدكت��ور 
الوزارات وممثلي اجلهات غير املرتبطة 
بوزارة وممثلي القطاع اخلاص ، فضال 
عن املستش��ار االقتص��ادي لرئيس 

الوزراء كاظم احلسني .
واك��د الوزي��ر وكالة ف��ي كلمة له 
خالل االجتم��اع ان املكانة الدولية 
الت��ي يحظى به��ا الع��راق فتحت 
افاق��ا واس��عة للتعاون م��ع الدول 
االخرى السيما دول املنطقة ومنها 
دول اخلليج العربي والسعودية على 
وجه التحدي��د ، مبينا ان العالقات 
العراقية – السعودية شهدت حتوال 
كبيرا جدا تكلل بزيارة رئيس الوزراء 
إلى الرياض وما تبع تلك الزيارة من 
زي��ارات متبادلة ب��ني اجلانبني متثلت 
بزي��ارة وزي��ري اخلارجي��ة والتج��ارة 
الس��عوديني لبغداد والول مرة بعد 
قطيع��ة دام��ت اكثر م��ن ربع قرن 
والت��ي اكدت بوج��ود ارادة لتفعيل 

وتطوير العالقات بني البلدين .
ولف��ت الوزير اجلميل��ي إلى ان مثل 
ه��ذه العالق��ات متثل اهمي��ة كبير 
للعراق في ظل صراع دولي واقليمي 
وج��ود  ف��ان  وبالتال��ي  محت��دم  
منظوم��ة من العالق��ات مدعومة 
مبصالح مشتركة ينعكس ايجابيا 
عل��ى اس��تقرار البل��د واس��تقرار 

املنطقة عموما .
واضاف اجلميلي انه بعد زيارة رئيس 
الوزراء إلى الري��اض كان هناك قرار 
بتش��كيل مجل��س تنس��يقي بني 
العراق والس��عودية ، فتم تشكيل 
اجلان��ب  التنس��يقي م��ن  اجملل��س 
العراق��ي وم��ن اجلانب الس��عودي 
تش��كل اجمللس التنسيقي برئاسة 
التج��ارة  وزي��ر  القصيب��ي  ماج��د 

وعضوية وزراء البيئة واملياه والزراعة 
والصناع��ة  والطاق��ة  واخلارجي��ة 
والثقاف��ة واالع��الم ومس��اعد وزير 
الدفاع ونائب وزي��ر الداخلية ونائب 
وزي��ر الدول��ة لش��ؤون اخلليج الذي 
يوضح م��دى االهتمام الس��عودي 
بتطوي��ر العالق��ات مع الع��راق في 

جميع اجملاالت .
ودعا وزير التج��ارة وكالة إلى وضع 
رؤي��ة عراقي��ة جلمي��ع القطاع��ات 
التنموية في مسألة التعاون وبيان 
الفرص املتاحة لالس��تثمار وتعزيز 

العالقة مبا يحقق مصلحة البلد .
من جانبه اش��ار االمني العام جمللس 
الوزراء الدكتور مهدي العالق إلى ان 
تشكيل مجلس التنسيق العراقي 
السعودي وبهذا املستوى والتمثيل 

العالي له ، امنا يعكس ارادة احلكومة 
واهتمامها على تطوير العالقة مع 
اململك��ة العربية الس��عودية على 
وفق املس��ؤوليات واالولويات ضمن 
ج��دول زمني مح��دد ، مؤكدا على 
تقدمي الكثير من الرؤى واملقترحات 
من قبل اجله��ات العراقية لتطوير 
العالق��ات وفتح املزي��د من الفرص 

االستثمارية في البلدين .
واش��ار االمني العام جملل��س الوزراء 
ال��ى ان االس��تعدادات تتواصل من 
قب��ل العديد من اجله��ات العراقية 
لعقد املؤمتر الدولي للمانحني الذي 
اب��دت دول��ة الكويت اس��تعدادها 
الس��تضافته برعاية مشتركة من 
قبل رئيس ال��وزراء الدكت��ور حيدر 
العبادي وس��مو امير دولة الكويت  

حي��ث ان من مرتك��زات املؤمتر احلث 
عل��ى اعادة االعم��ار واحلصول على 
املن��ح الدولي��ة ، واملرتك��ز الثان��ي 
وهو الس��عي نحو حتقيق املصاحلة 
االجتماعي��ة واجلوانب االنس��انية ، 
فيما س��يكون املرتك��ز الثالث هو 

االستثمار .
كما ابدى اعضاء اجمللس التنسيقي 
العراق��ي – الس��عودي ع��ددا م��ن 
املالحظ��ات وال��رؤى املهم��ة الت��ي 
من ش��أنها تفعيل وزي��ادة التعاون 
ب��ني البلدين ، فقد دع��ا وكيل وزارة 
التج��ارة ولي��د احللو إلى اس��تثمار 
انعق��اد دورة معرض بغ��داد الدولي 
في نهاية هذا الش��هر وس��تكون 
املش��اركة الس��عودية كبيرة جدا 
اذ ستش��ارك اكثر من 60 ش��ركة 

كبيرة متثل شتى قطاعات االعمال 
في اململكة ، فيما اكد املستش��ار 
االقتص��ادي لرئيس ال��وزراء كاظم 
احلس��ني عل��ى ض��رورة ان تك��ون 
املصال��ح املش��تركة ب��ني البلدين 
وطبيع��ة  التع��اون  معي��ار  ه��ي 

االستثم�ار.
بع��د ذل��ك حت��دث كل م��ن رئيس 
مجلس االعمال العراق��ي داود زاير 
ورئيس احت��اد الصناع��ات العراقية 
علي صبي��ح ، فضال عن وكالء عدد 

من الوزارات وممثليها .
وم��ن اجلدير بالذكر ان امرا حكوميا 
التنسيق  بتش��كيل مجلس  صدر 
العراقي – الس��عودي برئاس��ة وزير 
التجارة ويك��ون االمني العام جمللس 
ال��وزراء نائب��ا للرئي��س ويضم في 

عضويت��ه رئيس الهيئ��ة الوطنية 
لالس��تثمار – وكالء وزارات اخلارجية 
، الداخلي��ة ، النف��ط ، الكهرب��اء ، 
التعلي��م العالي والبحث العلمي ، 
التجارة ، الصناعة واملعادن ، الزراعة 
، - املستش��ار االقتص��ادي لرئي��س 
الوزراء - رئيس هيئة املستشارين – 
رئي��س الدائرة القانونية في االمانة 
العامة جمللس الوزراء – رئيس اجلهاز 
التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت 
– وكيل رئيس هيئة احلج والعمرة – 
ممثل وزارة الثقافة واالثار والسياحة 
- رئي��س احت��اد الغ��رف التجارية – 
رئي��س احت��اد الصناع��ات العراقي 
– رئيس اجملل��س االقتصاي العراقي 
– رئي��س مجلس االعم��ال الوطني 

وآخرون.

 أكد العراق أن 
المكانة الدولية التي 
يحظى بها فتحت 
آفاقًا واسعة للتعاون 
مع الدول األخرى 
السيما دول المنطقة 
ومنها دول الخليج 
العربي والسعودية 
على وجه التحديد 

اجتماع للمجلس التنسيقي مع السعودية

دعا الى فتح آفاق واسعة للتعاون مع الدول األخرى

العراق يترأس االجتماع األول للمجلس
التنسيقي مع المملكة السعودية
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نجحت في إنتاج المضافات المستعملة في أبراج تبريد محطات الطاقة

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

جه��زت ش��ركة ديال��ى العامة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
الكهرباء في  واملعادن مديري��ات 
الدولة  ودوائر  واحملافظ��ات  بغداد 
االخرى والقطاع اخلاص واملواطنني 
مبنتجاتها من احملوالت الكهربائية 
بنوعيها التوزيع والقدرة وبشتى 
الس��عات واملقاييس الكهربائية 
وااللكتروني��ة خالل ش��هري آب 

وايلول املاضيني .
 واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهندس عبد الودود عبدالستار 
للمركز  ف��ي تصري��ح  محم��ود 
االعالمي في الوزارة ان ش��ركته 
جهزت خ��الل ش��هر آب مديرية 
توزي��ع كهرباء واس��ط  ب���)60( 
محولة توزيع متنوعة الس��عات 
محط��ات   )10( بضمنه��ا 
صندوقي��ة )كيوس��ك( ومديرية 
توزي��ع كهرب��اء كرب��الء ب���)26( 
محولة توزيع من شتى السعات 
مع )10( مقاييس الكترونية ذات 
ثالثة اط��وار وكذلك فقد جهزت 
املديري��ة العام��ة لتوزيع كهرباء 
الفرات االوس��ط بكمية )5500( 
ط��ور  ذات  الكترون��ي  مقي��اس 
واح��د و مديرية اتص��االت وبريد 
محافظة ديالى ب��� )2( محوالت 
توزيع اضافة الى جتهيز ش��ركة 
دي��ار القائ��م لالس��تثمار ب�)20( 
طور  كهروميكانيكيا  مقياس��ا 
واح��د و)10( مقي��اس الكتروني 
ثالث��ة اطوار وغيرها من مديريات 
الكهرب��اء ودوائ��ر ووزارات الدولة 
القطاع اخلاص  االخرى وشركات 
وعدد م��ن املواطن��ني فضال عن 
تنفيذ اعمال الصيانة والتصليح 
الق��درة  مح��والت  م��ن  لع��دد 

والتوزيع خالل الشهر نفسه .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واش��ار 
ال��ى ان الش��ركة جه��زت ايضا 
خالل ش��هر آب املاض��ي املديرية 
العامة لتوزيع كهرباء الوس��ط 
 )10( والبالغة  الرابع��ة  بالدفعة 

محطات صندوقية ضمن العقد 
املوقع معه��ا والقاضي بتجهيز 
 )974( املذك��ورة بكمية  املديرية 
مؤك��دا   ، صندوقي��ة  محط��ة 
ف��ي الوق��ت ذات��ه عل��ى ان هذه 
احملط��ات مصنع��ة عل��ى وف��ق 
ومبش��اركة  التكنولوجيا  احدث 
مع ش��ركة االبتداء وبامتياز من 
ومبدة  الفرنسية  شركة شنايدر 

ضمان عام كامل .
وزاد محمود بالقول ان الش��ركة 
جهزت خالل شهر ايلول املاضي 
مديرية توزي��ع كهرباء محافظة 
كربالء بع��دد )13( محولة توزيع 
بش��تى الس��عات كم��ا جهزت 
املديري��ة العام��ة لتوزيع كهرباء 
الوس��ط بالدفع��ة االخي��رة من 
العقد املوقع معها والبالغة )50( 

محولة توزيع مختلفة السعات 
وبفت��رة جتهي��ز اق��ل م��ن املدة 
احملددة في العق��د ، مؤكدا قدرة 
وامكانية الش��ركة على االيفاء 
خصوصا  التعاقدية  بالتزاماتها 
بعد ان شهدت معاملها نهضة 
صناعي��ة حقيقي��ة عل��ى وفق 

توجه ورؤية واضحة .
عل��ى صعي��د متص��ل جه��زت 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
وزارة  التعدينية احدى ش��ركات 
الصناعة واملعادن وزارة الكهرباء 
مب��واد متنوع��ة واالس��تعماالت 
من املضاف��ات املس��تعملة في 
اب��راج تبري��د محط��ات الطاقة 
الكهربائي��ة ، فيم��ا اعلنت عن 
كميات االنتاج واجمالي املبيعات 
للفترة من 10-19 من شهر ايلول 

املاضي.
وق��ال مدي��ر عام الش��ركة علي 
تصري��ح  ف��ي  عل��وان  حس��ني 
للمركز االعالمي في الوزارة بأنه 
مت جتهيز محط��ة كهرباء جنوب 
بغ��داد الغازي��ة االول��ى التابعة 
ل��وزارة الكهرب��اء مب��واد متعددة 
من االس��تعماالت من املضافات 
املنتج��ة ف��ي مصنع ابن س��ينا 
التابع للش��ركة والتي ش��ملت 
sina- مان��ع تكلس ابراج التبريد

واح��د  ط��ن  بكمي��ة    cs 502
وجتهيز مادة مانع تكلس وحدات 
  RO403 العكس��ي  التناض��ح 
وم��ادة  ط��ن   2 بكمي��ة   -sina
لوح��دات  احلامض��ي  املنظ��ف 
sina- العكس��ي  التناض��ح 

MC804 بكمية 1طن أضافة الى 

جتهيزهم مبادة ماص اوكس��جني 
املراج��ل  sina- BW 300 بكمية 

نصف طن .
واعل��ن ف��ي الوقت نفس��ه عن 
ملبيع��ات  االجمالي��ة  القيم��ة 
الشركة التي بلغت 610 ماليني 
دينار ضمن االس��بوع الثالث من 
ش��هر ايل��ول املاضي فيم��ا بلغ 
انتاجه��ا م��ن امللح اخل��ام خالل 
تل��ك الفت��رة 2500 ط��ن ليت��م 
املس��تفيدة  للجه��ات  جتهي��زه 
بش��كل مس��تمر وم��ادة البرامي 
ك��وت املتوس��ط بكمي��ة انتاج  
بلغت 4235 م3 والذي يستعمل 
الغ��رض تبلي��ط الط��رق أضافة 
الى 300 م3  من احملاليل امللحية 
وه��و محل��ول ملح��ي بكثافات 
متنوعة يس��تعمل ف��ي اصالح 

وأخم��اد االب��ار النفطي��ة , فيما 
ف��ي موق��ع  الش��ركة  انتج��ت 
 300 كمي��ة  الس��ماوة  مملح��ة 
طن من املل��ح الصناعي بنوعيه 
اخلشن واملطحون املكيس والذي 
يس��تفاد من��ه ف��ي الصناعات 
والنفطي��ة  البتروكيمياوي��ة 
والغذائية ف��ي القطاعني العام 

واخلاص. 
وضم��ن  الش��ركة  ان  يذك��ر 
س��عيها املتواص��ل للتعاون مع 
الدولة كافة قامت  مؤسس��ات 
بالتنس��يق م��ع اجله��از املركزي 
للتقيي��س والس��يطرة النوعية 
الدراج مواصف��ة االمالح املنتجة 
اكمال متطلبات  في  وأعتمادها 
حماية املنتج��ات لدعم وتطوير 

صناعتنا الوطنية.

»الصناعة » تجّهز دوائر الدولة والمواطنين بمنتجاتها من المحوالت والمقاييس الكهربائية 

جهزت شركة 
ديالى مديرية توزيع 

كهرباء واسط  
بـ)60( محولة 

متنوعة السعات 
بضمنها )10( 

محطات صندوقية 
)كيوسك( ومديرية 

توزيع كهرباء 
كربالء بـ)26( 

محولة 

جتهيز دوائر الدولة باحملوالت واملقاييس الكهربائية 

مناشدة 

امام انظار معالي وزير املالية احملترم 
السيد مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد احملترم 

بعد التحية :
نح��ن لفيف م��ن العاملني في دوائ��ر الدولة بصفة ) 
عقود( والتي مت اقرارها في املوازنة العامة للعام احلالي 
2017 ومت احتسابها للخدمة والعالوة والترفيع ، اال ان 
الهيئة الوطنية للتقاعد ترفض احتسابها كخدمة 

الغراض التقاعد .
كم��ا نود ان نعلمك��م ان هذه العقود مت��ت املوافقة 
عليه��ا ايضا من قبل احملكمة الدس��تورية باضافتها 
كخدم��ة الغ��راض التقاع��د ، علم��ا ان احل��د االدنى 
لس��نوات ه��ذه اخلدم��ة الت��ي منتلكها ه��ي ثماني 

فاكثر.
لذا فاننا نضع مشكلتنا امام انظار معاليكم للنظر 
فيها ووض��ع احللول الناجعة خاص��ة ونحن اصحاب 

عائالت ال مورد لنا اال الرواتب التي نتقاضاها.

 مع فائق الشكر والتقدير 

ورشة عمل لتطوير 
الواقع الزراعي في 

محافظة ذي قار
ذي قار - الصباح الجديد: 

عقد النائ��ب األول حملافظ ذي قار ورئيس اللجنة 
الزراعية العليا عادل الدخيلي ورشة عمل حول 
األوض��اع الزراعية في احملافظ��ة وآلية النهوض 
بالواق��ع الزراعي مبش��اركة عدد م��ن الباحثني 

واملتخصصني بالقضايا الزراعية .
وناقشت الورشة التي اقيمت على قاعة مبنى 
ديوان محافظة ذي قار وضع استراتيجية لتطوير 
القط��اع الزراع��ي في احملافظ��ة وايجاد اخلطط 
الس��ليمة من قبل اللجن��ة الزراعية للنهوض 
بواقع الزراعة والفالح والسبل الكفيلة بإيقاف 
هجرة وع��زوف العديد م��ن املزارعني عن فالحة 

أراضيهم .
وقال النائب االول الدخيلي » الورش��ة س��تؤدي 
اعداد استراتيجية ش��املة للنهوض بالقطاع 
الزراع��ي وبح��ث واق��ع الترب��ة ومص��ادر املياه 
وملكية األراضي وادخال اآلالت واملعدات احلديثة 
ومتابع��ة مراح��ل تنفي��ذ املب��ادرة الزراعية مع 

احلكومة االحتادية » .
وأضاف النائب االول انه من الواجب ايجاد افضل 
الط��رق لتحق��ق اعلى مردود اقتص��ادي للفالح 
والعم��ل على دع��م املنتج احملل��ي وحمايته من 
املنافس��ة ، مش��ددا على مراعاة خروج الورشة 
بتوصي��ات قابل��ة للتنفي��ذ عل��ى أرض الواقع 

ورفعها للجنة الزراعية العليا للعمل بها . 

وزيرة الصحة تؤكد 
تعزيز الخدمات 

العالجية في صالح الدين
بغداد - الصباح الجديد:

تبادلت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني مع الدكتور عم��ر صباح مدير 
ع��ام دائرة صحة صالح الدي��ن االفكار والرؤى 
التي من ش��أنها االرتق��اء بالواق��ع الصحي 
للمحافظ��ة م��ن خ��الل رفده��ا بامل��الكات 
الطبية والصحية الكفوءة واالدوية واالجهزة 

واملستلزمات الطبية احلديثة .
كما ناقشت الوزيرة متابعة املشاريع الصحية 
التي تروم ال��وزارة إجنازها في عدد من أقضية 
احملافظة ومن بينها مستشفى الدجيل سعة 
٤٠ س��ريراً ، والتأكي��د على ضرورة اإلس��راع 
بإجن��ازه وإيجاد احللول للمعوق��ات والتلكؤات 
التي تعترضه ومتابعة اعمال التوس��عة في 
مستش��فى بلد واملتضمن��ة اضافة صالتي 
عملي��ات وبناي��ة للع��الج الطبيع��ي واخرى 

للكلية الصناعية .
ودع��ت الوزيرة الى متابع��ة اخلدمات املقدمة 
للنازحني الس��يما بعد انطالق عمليات حترير 
قضاء احلويج��ة واهمية التنس��يق والتعاون 
مع القوات االمنية واحلش��د الشعبي لتقدمي 
االس��ناد والدعم الطب��ي ملقاتلين��ا االبطال 
واس��تعرض اللق��اء النش��اطات الت��ي تقوم 
به��ا منظم��ة undp وهي اح��دى منظمات 
االمم املتح��دة ف��ي إعمار وتأهيل املؤسس��ات 

الصحية العراقية .
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بغداد - الصباح الجديد: 

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعي��ة عن اس��ترداد مبلغ )90( 
ملي��ار دين��ار م��ن املس��تفيدين م��ن 
قروض املشاريع الصغير املدرة للدخل 
واملتجاوزي��ن ضمن املس��تفيدين من 
رواتب احلماية االجتماعية للمدة من 
عام 2014 ولغاية نهاية ش��هر ايلول 
2017 وعل��ى وف��ق نظ��ام االس��ترداد 
االنظم��ة  وحس��ب  بالتقس��يط 

والضوابط.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان املبالغ املستردة جاءت 
نتيجة جهود حثيثة من قبل مالكات 
دائرة التشغيل والقروض باعتماد آلية 
متابع��ة فاعل��ة ، مضيف��ا ان الدائرة 
اس��تطاعت اس��ترداد 59 مليار دينار 
لغاي��ة منتصف عام 2017 وس��يتم 
تدوير ه��ذه املبالغ ملنح قروض جديدة 

ملستفيدين آخرين.

ال��وزارة  ان  منع��م  املتح��دث  واك��د 
س��تطلق خالل االيام املقبلة الوجبة 
الثاني��ة والعش��رين من ق��روض دعم 
للمس��تحقني  الصغي��رة  املش��اريع 
املس��جلني في قاعدة بيان��ات الدائرة 
و788  االف   )7( بل��غ  اجمال��ي  بع��دد 

مستفيدا في بغداد واحملافظات.
يذك��ر ان وزارة العم��ل متن��ح قروض��ا 
ضمن برنامج دعم املشاريع الصغيرة 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  وبرنام��ج 
للتخفيف من الفقر فضال عن قروض 
اخلدمات الصناعي��ة ، وان جميع تلك 
القروض يتم التقدمي عليها عن طريق 

املوقع االلكتروني للوزارة.
على صعي��د متصل اس��تردت هيئة 
احلماية االجتماعي��ة في وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة اكثر من )30( 
ملي��ار دين��ار م��ن املتجاوزي��ن ضمن 
احلماي��ة  روات��ب  م��ن  املس��تفيدين 
االجتماعي��ة للم��دة من ع��ام 2014 
ولغاية نهاية شهر ايلول 2017 وعلى 
وف��ق نظ��ام االس��ترداد بالتقس��يط 

وحسب االنظمة والضوابط .
وذك��رت مدي��رة عام صن��دوق احلماية 
جاكل��ني  ال��وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة 
صلي��وا ان املبالغ توزع��ت بني االعوام 
)2014-2017( وكان مجم��وع املبال��غ 
املس��ترة يبل��غ اكث��ر م��ن 6 مليارات 
و800 مليون دين��ار، موضحة انه وفي 
عام 2015 مت اس��ترداد اكثر 3 مليارات 
و800 ملي��ون دين��ار ، مش��يرة الى ان 
عام 2016 ش��هد اس��ترجاع اكثر من 
9 ملي��ارات و100 مليون دينار ، مبينة 
ان عام 2017 ش��هد نقل��ة كبيرة في 
تكثيف  نتيج��ة  االس��ترداد  عملي��ة 
املتابعة واجراءات ال��وزارة التي قامت 
بها وبتوجيه مباش��ر من وزير العمل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
محم��د ش��ياع الس��وداني ، مؤكدة 
اس��ترداد اكث��ر من 10 ملي��ارات دينار 
لغاية نهاية ش��هر ايلول واملبلغ قابل 

للزيادة خالل االشهر الثالثة املقبلة.
ودعت مديرة عام الصندوق املتجاوزين 
كاف��ة الذين اوقفت روات��ب اعاناتهم 

الى مراجعة الوزارة لتس��وية الديون 
من اجل اعادة اطالق رواتب اعاناتهم ، 
مشددة على ان االموال املستردة يعاد 
للمس��تفيدين من  ومنحها  تدويرها 
اج��ل دميومة انتظام اط��الق الدفعات 
في موعدها برغم االزمة املالية التي 
مت��ر به��ا الب��الد ، وايضا تأت��ي ضمن 
جهود ال��وزارة في احلد م��ن هدر املال 
العام ومكافحة الفساد وذلك خدمة 

للصالح العام.
يذك��ر ان مجلس ال��وزراء صوت خالل 
جلس��ته االخي��رة على اط��الق مبلغ 
املوازن��ة  ضم��ن  دين��ار  ملي��ار   )135(
التكميلية لتعزيز رصي��د الوزارة من 
اجل االيفاء باملتطلبات املالية للدفعة 
اخلامس��ة التي من املؤم��ل ان تطلق 
بداي��ة الش��هر املقبل ، فيم��ا تتولى 
هيئ��ة احلماية االجتماعي��ة في وزارة 
العمل صرف رواتب االعانات ألكثر من 
مليون عائلة على وفق السلم اجلديد 
وحس��ب قانون رقم 11 لس��نة 2014 

النافذ.

تقرير

العمل تسترد 90 مليار دينار من المتجاوزين والمستفيدين من القروض الصغيرة 

اعالم الكهرباء 
وف��ي  املهن��دس  م��ن  بتوجي��ه 
محمد املياحي مدير عام املديرية 
الصدر  لتوزيع كهرب��اء  العام��ة 
اول��ت املديرية  معاجلة ش��كاوى 
املواطنني قدر ع��ال من االهتمام 
تأم��ني  خ��الل  م��ن  واملتابع��ة 
منظوم��ة الكترونية تعمل على 
م��دار الس��اعة وتخصيص خط 
مجاني س��اخن بالرق��م )1012( 
الس��تقبال ش��كاوى املواطن��ني 
القطاعات  اجنازها م��ع  ومتابعة 

املعنية بالصيانة .
ضم��ن  االهتم��ام  ه��ذا  ويأت��ي 
العام��ة  املديري��ة  توجه��ات 
لتوزيع كهرب��اء الصدر وحرصها 
ومتابعته��ا اليومي��ة ملعاجلة أي 
عارض للش��بكة وتق��دمي خدمة 
افض��ل للمواط��ن ، فق��د متكن 
املواطنني  املتابعة وشؤون  قسم 
خالل شهر آب من استالم )1397( 
شكوى  وخالل شهر ايلول )688( 

شكوى مت معاجلتها جميعاً .
من جانب اخر وبتوجيه املهندس 
وف��ي املياح��ي مدير ع��ام توزيع 
كهرباء الصدر ومتابعة من قبل 
رئيس قس��م اجل��ودة الش��املة 
محم��د  املؤسس��ي  والتطوي��ر 

فري��ق  ق��ام  الكعب��ي  عدن��ان 
عم��ل  قس��م اجل��ودة  بحمل��ة 
لغ��رض توعي��ة اصح��اب احمل��ال 
التجارية لبي��ع  االجهزة املنزلية  
كف��اءة  مبلصق��ات  وتعريفه��م 
الطاقة  واهميتها  وتقدمي شرح 
مفص��ل ع��ن ه��ذه امللصق��ات  
اس��تهالك  بترش��يد  وفوائده��ا 
الطاقة الكهربائية ضمن الرقعة 

اجلغرافية للمديرية
وعلى صعي��د ذي صلة ومن اجل 
تس��ليط الض��وء على مش��روع 
اخلدمة واجلباي��ة نظمت املديرية 
الصدر  لتوزيع كهرب��اء  العام��ة 

وبالتنس��ق م��ع ش��رج م����وج 
الس��ماء احلاصل��ة عل��ى عق�د 
ملنطق��ة  واجلياي��ة  اخلدم����ة 
تعريفي��ة  ن���دوة  البلدي����ات 
بتفاصيل املش��روع وان املش��روع 
هو مش��اركة مع القطاع اخلاص 
ولي��س كما ي��روج البع��ض بانه 
االجاب��ة على جميع  خصخصة 
االسئلة التي طرحها املواطنيني 
ورحب املواطنني بالفكرة وناشدو 
وزارة الكهرباء باالس��راع بتطبق 
املش��روع لينعم املواط��ن بالتيار 
س��اعة   )24( مل��دة  الكهربائ��ي 

كهرباء.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث الدكت��ور مصطف��ى محمد 
صن��دوق  رئي��س  الهيت��ي  ام��ني 
املتض��ررة  املناط��ق  اعم��ار  اع��ادة 
م��ن العملي��ات االرهابي��ة في مقر 
الصن��دوق مع الش��يخ محمد تقى 
املولى عضو مجلس النواب العراقي 
ع��ن التحالف الوطن��ي اعادة اعمار 
مدين��ة تلعف��ر  بع��د حتريره��ا من 

عصابات داعش اجملرمة .
واك��د رئيس الصن��دوق على ضرورة 
االسراع بارسال الكشوفات اخلاصة 
املدين��ة  اصاب��ت  الت��ي  باالض��رار 
الدراجه��ا ضم��ن خط��ة الصندوق 

لهذا العام .
م��ن جانب��ه اك��د الش��يخ املول��ى 

انه س��يتم عق��د اجتم��اع في مقر 
الصندوق نهاية هذا االسبوع يضم 
قائممق��ام تلعف��ر ومدي��ر البلدية 
لتحديد اولويات املش��اريع التي من 

الضروري االسراع بتنفيذها .

وفي نهاية اللقاء اثنى الشيخ املولى 
على الروح الوطنية التي يتمتع بها  
العامل��ون ف��ي الصن��دوق متمثلة 
برئيس الصندوق واجلهود التي تبذل 

في اعادة اعمار املناطق املدمرة .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
للتخطيط الدكتور محمد هاشم 
عبد اجمليد خالل لقائه رئيس االحتاد 
العربي لتنمية اجملتمعات العمرانية 
الدكت��ور ع��ادل رحوم��ة بحضور 

نائب الس��فير املصري لدى العراق 
التجاري  وامللحق  الش��ريف  احمد 
املص��ري هش��ام محم��د حس��ام 
الدي��ن والقائ��م بأعم��ال س��فارة 
جمهوري��ة مصر العربية وعدد من 
رؤساء الش��ركات والصناعيني في 

القطاع اخلاص املصري سبل تعزيز 
التعاون املش��ترك بني البلدين في 
جميع اجملاالت الصناعية وأمكانية 
االس��تفادة من اخلب��رات  املصرية  
الصناعي في  بالواق��ع  للنه��وض 

البالد .  

كهرباء الصدر تبدي اهتمامًا
 كبيرًا بشكاوى المواطنين 

»الهيتي« يناقش مع النائب المولى إعادة إعمار تلعفر

العراق يبحث مع مصر تفعيل اتفاقات 
التعاون االستثماري بين البلدين
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موسكو ـ وكاالت:
أعلن��ت وزارة الدفاع الروس��ية أن الطي��ران احلربي 
الروس��ي متكن م��ن القض��اء على أكث��ر من 100 
مسلح من تنظيم »داعش« في محافظة دير الزور 

السورية.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة الدفاع إيغور 
كوناش��ينكوف  امس الثالثاء، إن قاذفتني من طراز 
»س��و34-« متكنتا من توجي��ه 14 ضربة إلى مواقع 
إرهابيني قرب بلدة امليادين، ما أدى إلى س��قوط 50 
قتيال وتدمير 4 دبابات و3 مدرعات و9 سيارات مزودة 
بأس��لحة من عيار كبير، مش��يرا إلى أن حوالي 30 

مسلحا أصبحوا محاصرين في أنفاق حتت األرض.
وأضاف أن قاذفة »س��و34-« قصف��ت املوقع للمرة 
الثانية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 مسلحا آخرين 

وصلوا إلجالء اجلرحى.
وقال املتحدث باسم الدفاع الروسية، »في منطقة 
بلدة خطل��ة مت تدمير مركز قي��ادة »داعش« وثالث 
مجموعات م��ن اإلرهابيني وصلت إلى املنطقة من 

أراضي العراق كتعزيزات«.
وأض��اف كوناش��ينكوف »تأكد القض��اء على 34 
مسلحا و5 س��يارات طرق وعرة زودت بأسلحة من 

عيار كبير وكذلك سيارتني محملتني بالذخيرة«.

صنعاء ـ وكاالت:
أعلن احلوثيون في اليمن عن إطالق صاروخ بالستي 
، امس الثالثاء، على قاعدة عس��كرية سعودية في 

جيزان.
وقال مصدر عس��كري إن »القوة الصاروخية وبعد 
عملي��ة رصد وتتب��ع أطلقت ص��اروخ »قاهر تو إم« 
على مركز قيادة اجليش السعودي مبنطقة صامطة 

بجيزان«.
وذكرت قناة »برس تي في« التلفزيونية اإليرانية، على 
صفحتها في موقع تويتر، أن الصاروخ الباليس��تي 

أطلق من األراضي اليمنية على السعودية.
ووفقا للقناة التلفزيونية، كان الغرض من الصاروخ 
اس��تهداف منطقة جيزان في جنوب غربي البالد. 
ول��م يبلغ ع��ن وق��وع ضحاي��ا أو دمار. ول��م تعلق 

السلطات السعودية بعد على هذه املعلومات.
وهذه ليست احملاولة األولى لقصف السعودية من 
قبل احلوثيني وأنصار الرئيس السابق علي عبد اهلل 
صالح. فف��ي أواخر متوز املاض��ي، أطلق صاروخ من 
أراضي اليمن عل��ى مقربة من مكة املكرمة، إال أن 

الدفاعات اجلوية تصدت له وأسقطته.

الطيران الروسي يقضي 
على أكثر من 100 
مسلح في دير الزور

إطالق صاروخ بالستي من 
اليمن على قاعدة عسكرية 

سعودية في جيزان

متابعة ـ الصباح الجديد:

ش��نت طائ��رة حربي��ة مجهول��ة 
الهوية ام��س الثالثاء، غ��ارة جوية 
بالقرب من مدينة درنة، دون معرفة 
املكان ال��ذي اس��تهدفته الطائرة. 
وأك��د مص��در من مجلس ش��ورى 
أن  وضواحيه��ا،  درن��ة  مجاه��دي 
كل مواق��ع اجمللس ل��م تتعرض ألي 

هجوم. 
وذك��ر املص��در أن ص��وت القصف 
س��مع بعيدا خارج احل��دود اإلدارية 
ملدينة درنة، في الوقت الذي حلقت 
في��ه الطائ��رة فوق مدين��ة املدينة 
ألكث��ر من 45 دقيق��ة قبل أن تقوم 

بالغارة اجلوية.
يش��ار إلى أن قوات عملية الكرامة 
حتاصر مدينة درنة منذ س��تة عشر 
شهراً، بينما أغلقت في آب املاضي، 
جمي��ع الطرق املؤدية إل��ى املدينة، 
مما دعا مؤسس��ات اجملتم��ع املدني 
واالجتماعية  اإلدراية  واملؤسس��ات 
نداءات استغاثة طالبت من خاللها 
لرفع  بالتدخ��ل  اجلهات املس��ؤولة 

احلصار عن درنة.
م��ن جهة ثاني��ة، أعلن��ت منظمة 
الهج��رة الدولية أنه��ا حتاول تقدمي 
م��ن  كبي��رة  ألع��داد  املس��اعدة 
مدينة  ف��ي  العالق��ني  املهاجري��ن 
صبراتة بعد اشتباكات بني فصائل 
مس��لحة للس��يطرة على املدينة 

التي تعد منصة لتهريب البشر. 
التابعة ل�«األمم  وأضافت املنظم��ة 
املتحدة«، ام��س االول االثنني، أن ما 
ال يق��ل ع��ن 4 آالف مهاجر بينهم 
حوام��ل وأطف��ال حديث��و ال��والدة 
وآخ��رون ليس لديه��م معيل نقلوا 
م��ن مخيم��ات ومراك��ز إي��واء غير 
باملدينة  إل��ى مس��تودع  نظامي��ة 
منذ انته��اء االش��تباكات اجلمعة 

املاضية.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس بعثة 
ليبيا للمنظم��ة الدولية للهجرة، 
»يس��اورنا قل��ق بال��غ إزاء األع��داد 
الذين علقوا  للمهاجري��ن  الكبيرة 
خ��الل أح��داث صبرات��ة األخي��رة«. 

وأضاف »أصبح إيج��اد بدائل ملراكز 
اإليواء ضرورة ملحة«.

 وف��ي أثناء ذلك لن تتوانى املنظمة 
توفي��ر  ع��ن  للهج��رة  الدولي��ة 
املباش��رة  اإلنس��انية  املس��اعدات 
والنفسية  الصحية  واملس��اعدات 
واالجتماعي��ة لتلبي��ة االحتياجات 
املهاجري��ن  م��ن  آلالف  العاجل��ة 

املتضررين.
وأعلن��ت وزارة الصحة في حكومة 
الوفاق الوطني أن احلصيلة النهائية 
لالشتباكات التي شهدتها مدينة 
صبراتة وصل��ت إلى 43 قتيالً و340 
جريًح��ا، مش��يرة إل��ى أن األض��رار 
التعليم��ي  باملستش��فى  حلق��ت 
وقس��م غس��يل الكل��ى ومصرف 
الدم املركزي واملعهد القومي لعالج 

األورام وإدارة الرعاية الصحية.
ونقلت إدارة اإلعالم في وزارة الصحة 
تصريحات لرئي��س الفريق املكّلف 
م��ن ال��وزارة مبتابعة االش��تباكات 
اجلاري��ة في مدينة صبراتة، س��راج 
إن  فيه��ا:  ق��ال  الس��وري  رج��ب 
مستش��فى صبراتة التعليمي قد 
باش��ر العمل بش��كل جزئي نظراً 
لألض��رار الت��ي حلق��ت ب��ه نتيجة 
لالش��تباكات، كما حلق��ت األضرار 
بوح��دة الرعاية الصحي��ة التابعة 
إلدارة الرعاي��ة الصحية مما أدى إلى 
فس��اد بعض األدوية والتطعيمات؛ 
وأضاف »أن قس��م غس��يل الكلى 
بدأ في استقبال احلاالت بدًءا األحد 

املاضي.
وأعلن الس��وري في وقت س��ابق أن 

تقدمي العالج ش��مل كل املتضررين 
من خالل حتويل العديد من اجلرحى 
ملصح��ات خاصة ف��ي كل من مدن 
الزنتان وطرابلس ومصراته وصرمان 
وزوارة، لتلقي العالج على حس��اب 
اس��ُتقبلت  كم��ا  الصح��ة،  وزارة 
حاالت أخرى مبستشفى العجيالت 
الع��ام  زوارة  ومستش��فى  الع��ام 
أيض��اً. أما بخصوص احل��االت التي 
يتعّذر عالجها داخل ليبيا فسيتم 
عالجها في تون��س وأيضاً في دولة 
تركيا إن تطّلب األمر ذلك، على حد 

قوله .
واجتم��ع القائ��د الع��ام للجي��ش 
املشير خليفة حفتر، مع آمر غرفة 
عمليات العجيالت العميد محمد 
أصمي��دة. ونق��ل مكت��ب اإلع��الم 

بالقيادة العامة للقوات املس��لحة 
العربي��ة الليبي��ة ع��ن آم��ر غرفة 
عمليات العجيالت العميد محمد 
أصمي��دة، قول��ه: إن الغرفة جاهزة 

ملواصلة احلرب على اإلرهاب. 
وعق��د االجتماع في مق��ر القيادة 
العامة في منطقة الرجمة جنوب 
مدينة بنغازي، وفًقا ملكتب اإلعالم 
بالقيادة العامة للقوات املس��لحة 

العربية الليبية.
على صعيد آخر، أعلن مقرر مجلس 
الن��واب، صال��ح قلم��ة، إن اجمللس 
أس��تأنف ام��س الثالثاء جلس��ته 
الت��ي بدأها أم��س االول االثنني من 
أج��ل مناقش��ة بن��ود تقري��ر جلنة 
احل��وار والتي تتعلق بتعديل االتفاق 
السياسي، واتخاذ القرارات الالزمة 

حياله من مجلس النواب. 
وأش��ار صالح قلمة  إلى أن جلسة 
أم��س االول  االثنني عقدت بحضور 
عدد107 ن��واب وجرى ع��رض تقرير 
جلن��ة احل��وار التابع��ة للبرمل��ان ومت 

النقاش وابداء املالحظات.
وكان رئيس جلنة احلوار املنبثقة عن 
مجلس النواب، عبدالسالم نصية، 
قال خالل جلسة أمس االول االثنني 
إن هن��اك خم��س نق��اط رئيس��ية 
دارت في مناقش��ات تعديل االتفاق 
السياسي، تتعلق ببنود منح الثقة 
القائ��د األعلى  للحكوم��ة ومهام 
للقوات املس��لحة، وكيفية اختيار 
اجمللس الرئاس��ي، وضم��ان حيادية 
السلطة التنفيذية، وأخيرًا االلتزام 

باجلدول الزمني للفترة االنتقالية.

مجلس النواب الليبي  يواصل مناقشة بنود تقرير لجنة الحوار بشأن الصخيرات

طائرة حربية مجهولة تقصف مدينة
 »درنة« وآالف النازحين عالقون في صبراتة

لن تتوانى المنظمة 
الدولية للهجرة عن 

توفير المساعدات 
اإلنسانية المباشرة 

والمساعدات 
الصحية والنفسية 
واالجتماعية لتلبية 

االحتياجات العاجلة 
آلالف من المهاجرين 

المتضررين

مدينة درنة

االربعاء 11 تشرين االول 2017 العدد )3797(

Wed. 11 Oct. 2017 issue )3797(

لندن ـ وكاالت:

بدأت أمس االول االثنني اجلولة اخلامسة 
م��ن مفاوض��ات اخل��روج البريطاني من 
االحت��اد األوروب��ي، ف��ي وق��ت دع��ت فيه 
رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا ماي 

االحتاد إلبداء »مرونة« في التفاوض. 
والتق��ى فريق��ا التف��اوض م��ن اجلانبني 
كعادتهما في مق��ر املفوضية األوروبية 
في بروكس��ل في اجتماعات ستستمر 
مل��دة أربعة أي��ام، ضمن جولة س��تكون 
األخي��رة قبل اجتم��اع اجملل��س األوروبي 

يومي 19 و20 من الشهر اجلاري.
ويأم��ل كبي��ر مفاوضي االحتاد ميش��ال 
بارنيي��ه أن تش��كل هذه اجلول��ة مرحلة 
حاس��مة ليتمكن القادة األوروبيون من 
مالحظ��ة »تق��دم كاف« لعملية اخلروج 
م��ن أجل بدء املفاوض��ات حول العالقات 
التجارية مع لندن بعد اخلروج من االحتاد 

الذي حدد موعده نهاية آذار 2019.
وكان بارنيي��ه قال أم��ام البرملان األوروبي 
بداية الش��هر اجلاري إن اجلولة السابقة 
لم حتقق »التق��دم الكافي لبدء املرحلة 
الثاني��ة م��ن املفاوضات«. ب��دوره، صرح 

رئي��س املفوضي��ة األوروبية ج��ان كلود 
يونك��ر بأنه ال يتوق��ع حتقيق تقدم كاف. 
وقال غ��داة انته��اء اجلول��ة الرابعة من 
املفاوض��ات »حت��ى نهاية تش��رين األول 
لن نك��ون قد حققنا تقدما كافيا، إال إذا 
حدثت معجزة«. وكانت ماي قد قالت ،في 
خط��اب ألقته في ختام املؤمتر الس��نوي 
ل� ح��زب احملافظ��ني مبدينة مانشس��تر 
األربع��اء، إن مس��ؤولية احلكوم��ة ه��ي 
التحضي��ر ملرحل��ة حتق��ق خروج��ا آمنا 
م��ن االحت��اد األوروبي بحل��ول آذار املقبل.  
وأضافت أن االتفاق بني لندن وبروكس��ل 
ميثل نوعا جديدا من الشراكة العميقة 
ب��ني دولة بريطانيا ذات الس��يادة واالحتاد 
األوروبي القوي، ولكنها كررت تصريحات 
س��ابقة بأن حكومتها تعّد خطة بديلة 
في حال فش��لت املفاوضات اجلارية منذ 
حزيران املاضي مع االحتاد. وتطالب الدول 
ال� 27 األعضاء في االحتاد بتحقيق تقدم 
في ثالثة ملفات أساسية هي التسوية 
األوروبيني  لالنفص��ال، ومصي��ر  املالي��ة 
املقيم��ني ف��ي الطرف��ني، وانعكاس��ات 

ال�«بريكسيت« على إيرلندا.
وصرح دبلوماس��ي أوروبي أن »مش��كلة 
م��اي أن عليها دائما التحدث جلمهورين: 

بحزبها  للبريكس��ت  املتش��دد  اجلن��اح 
ال��ذي يج��ب أن تطمئن��ه، واألوروبي��ون 
الذين يج��ب عليها أن تثب��ت لهم أنها 
ف��ي موق��ع جي��د للتف��اوض«. يُذكر أن 
رئي��س اجملل��س األوروب��ي دونالد توس��ك 
تس��لم ي��وم 29 آذار املاضي رس��الة من 
ماي تطل��ب فيها رس��مًيا تفعيل املادة 
اخلمسني من معاهدة لشبونة املنظمة 
النسحاب أي دولة عضوة، وبذلك انطلق 
الع��د التنازلي لعملية تفاوضية طويلة 
وش��اقة بش��أن ملفات معق��دة ترتبط 
مبصالح متش��ابكة ومتباينة في الوقت 

نفسه بني الطرفني.
ووفقا ملا نش��رته صحيف��ة »ديلي ميل« 
البريطانية، قالت رئيس��ة وزراء اململكة 
املتح��دة تيري��زا م��اي إن الطري��ق ممهد 
لبريطانيا للعمل كأمة مس��تقلة جتاريًا 
ف��ى مرحل��ة ما بع��د اخلروج م��ن االحتاد 

األوروبي. 
وأضافت م��اي فى خطاب أم��ام البرملان 
أن  االثن��ني،  االول  أم��س  البريطان��ي، 
مستندات التجارة واالتفاقات اجلمركية 
ملرحلة ما بعد »البريكس��ت« تشير إلى 
تق��دم حقيقي فى املفاوضات بني بالدها 
واالحتاد األوروبي. وأش��ارت إلى أن طموح 

وع��رض اململك��ة املتح��دة إل��ى االحتاد 
األوروب��ي يتمث��الن في »عالقة ش��راكة 
عميقة وجديدة بني بالدها واالحتاد القوي 

والنجاح«.
وتابع��ت م��اي تق��ول: »الوص��ول لهذه 
الش��راكة يحت��اج إل��ى قي��ادة ومرونة، 
لي��س فقط م��ن اململكة املتح��دة وإمنا 
م��ن أصدقائنا ال�27 فى االحتاد األوروبي«. 
أن  بريطاني��ا  وزراء  رئيس��ة  وأوضح��ت 
»الك��رة اآلن في ملعب االحت��اد األوروبي، 
لكنن��ي متفائلة من تلق��ي رد إيجابي«. 
كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى 
إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة 
مع االحت��اد األوروب��ي، في أعق��اب خروج 

بريطانيا من االحتاد. 
وقال��ت ماي  في كلمة لها أمام مجلس 
العموم البريطاني أوردتها هيئة اإلذاعة 
البريطاني��ة »بي بي س��ي« أم��س االول 
اإلثن��ني، إنه��ا ترغ��ب ف��ي اتخ��اذ نهج 
مبتك��ر وواقعي لتأمني ش��راكة جديدة 
وعميقة مع االحتاد األوروبي التي تشمل 
عالقات اقتصادية جديدة وعالقات أمنية 

جديدة.
وأش��ارت رئيس��ة الوزراء البريطانية إلى 
أنه��ا ترفض النم��اذج القائم��ة بالفعل 

عضوي��ة  مث��ل  االقتص��ادي  للتع��اون 
منطق��ة االقتصادية األوروبية والنموذج 
الكندي، داعي��ة إلى حل »مبتكر وفريد« 
لبالدها ب��دال من النماذج الت��ي تتبناها 

دول أخرى. 
وأكدت ماي أن القرار الذي سيتم اتخاذه 
سيكون له عواقب بشأن وصول اململكة 
املتحدة إلى سوق االحتاد األوروبي، ووصول 
االحتاد األوروبي إلى الس��وق البريطانية، 
مش��يرة إلى أن شراكة اقتصادية فريدة 
اململكة  وديناميكية ستمكن  ومبتكرة 
املتحدة واالحتاد األوروبي من العمل جنبا 
إلى جن��ب وحتقيق الرخاء املش��ترك إلى 

شعوبنا. 
وفيما يخ��ص العالقات األمنية اجلديدة، 
أكدت ماي أن اململك��ة املتحدة ملتزمة 
دون قي��د أو ش��رط باحلف��اظ عل��ى أمن 
أوروبا، ومواصلة تقدمي الدعم واملساعدة 
إلى ال��دول األعضاء في االحت��اد األوروبي 
الذي��ن يقعون ضحايا للعدوان املس��لح 
واإلره��اب والك��وارث الطبيعي��ة أو تلك 
التي من صنع اإلنس��ان. واقترحت تيريزا 
ماي تقدمي اتفاق استراتيجي جديد يوفر 
إطار عمل ش��امل لألمن في املستقبل، 
وإنف��اذ القان��ون والتع��اون ف��ي مج��ال 

العدال��ة اجلنائي��ة ومعاهدة ب��ني االحتاد 
األوروبي واململكة املتحدة.

واوضح��ت مص��ادر مطلعة إن رئيس��ة 
ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا م��اي أبلغت 
زعم��اء قط��اع األعم��ال أثن��اء اجتماع 
امس االول االثنني أنه��م ينبغي لهم أن 
يتعاملوا مع فترة انتقالية مدتها عامان 
بع��د خروج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي 

على أنها مؤكدة.
بدأت أمس االول االثنني اجلولة اخلامسة 
م��ن مفاوض��ات اخل��روج البريطاني من 
االحتاد األوروبي، في وقت دعت فيه رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي االحتاد إلبداء 
»مرون��ة« في التف��اوض. والتق��ى فريقا 
التف��اوض م��ن اجلانب��ني كعادتهما في 
مقر املفوضي��ة األوروبية في بروكس��ل 
ف��ي اجتماعات ستس��تمر مل��دة أربعة 
أيام، ضمن جولة س��تكون األخيرة قبل 
اجتماع اجمللس األوروبي يومي 19 و20 من 

الشهر اجلاري.
وصرح دبلوماس��ي أوروبي أن »مش��كلة 
م��اي أن عليها دائما التحدث جلمهورين: 
اجلناح املتشدد للبريكست بحزبها الذي 
يجب أن تطمئنه، واألوروبيون الذين يجب 
عليها أن تثبت لهم أنها في موقع جيد 

للتفاوض«. 
وقال��ت ماي  في كلمة لها أمام مجلس 
العموم البريطاني أوردتها هيئة اإلذاعة 
البريطاني��ة »بي بي س��ي« أم��س االول 
االثن��ني، إنه��ا ترغ��ب ف��ي اتخ��اذ نهج 
مبتك��ر وواقعي لتأمني ش��راكة جديدة 
وعميقة مع االحتاد األوروبي التي تشمل 
عالقات اقتصادية جديدة وعالقات أمنية 

جديدة.
وأش��ارت رئيس��ة الوزراء البريطانية إلى 
أنه��ا ترفض النم��اذج القائم��ة بالفعل 
عضوي��ة  مث��ل  االقتص��ادي  للتع��اون 
منطق��ة االقتصادية األوروبية والنموذج 
الكندي، داعي��ة إلى حل »مبتكر وفريد« 
لبالدها ب��دال من النماذج الت��ي تتبناها 

دول أخرى. 
وأكدت ماي أن القرار الذي سيتم اتخاذه 
سيكون له عواقب بشأن وصول اململكة 
املتحدة إلى سوق االحتاد األوروبي، ووصول 
االحتاد األوروبي إلى الس��وق البريطانية، 
مش��يرة إلى أن شراكة اقتصادية فريدة 
اململكة  وديناميكية ستمكن  ومبتكرة 
املتحدة واالحتاد األوروبي من العمل جنبا 
إلى جن��ب وحتقيق الرخاء املش��ترك إلى 

شعوبنا. 

تقـرير
بالتزامن مع بدء أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات »بريكسيت« في بروكسل

تيريزا ماي تدعو إلى إقامة شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع االتحاد األوروبي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة النفط أم��س الثالثاء 
إنها ستعيد فتح انبوب الصادرات 
النفطي الواصل الى ميناء جيهان 
التركي وال��ذي كان قد تعرض الى 
الذي  اخل��ط  التخري��ب، متج��اوزة 

تديره حكومة إقليم كردستان.
وف��ي وقت أك��د فيه وزي��ر النفط 
جب��ار عل��ي اللعيبي عل��ى ضرورة 
اإلس��راع في اس��تئناف الصادرات 
عب��ر ش��بكة خطوط  النفطي��ة 
األنابيب النفطية، كش��ف عاصم 
جه��اد املتحدث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة، ان اخلط املزمع تش��غيله 
س��يبدأ من حقول كرك��وك مروراً 
مبحافظت��ي ص��الح الدي��ن نينوى 

ومنه الى تركيا.
وق��ال جه��اد، ف��ي حدي��ث هاتفي 
م��ع »الصب��اح اجلدي��د«، أن »اخلط 
الذي من املؤم��ل أن ينقل بني 250 
و400 أل��ف برمي��ل يومياً، س��يمر 
بكردستان متاساً مبسار يقدر ب� 10 

كيلومترات«. 
وأوع��ز اللعيبي إلى ش��ركة نفط 
الشمال وشركة املشاريع النفطية 
وش��ركة خطوط األنابي��ب، أمس، 
بوض��ع خط��ة عاجلة للمباش��رة 
بتنفي��ذ مش��روع عملي��ة إصالح 
وعاجلة لشبكة  وتأهيل ش��املة 
األنابيب الناقل��ة للنفط اخلام من 
حقول كركوك إل��ى ميناء جيهان 

التركي. 
وأضاف أن »الصعوبات والتحديات 
حت��ول  ل��ن  واالقتصادي��ة  املالي��ة 
بإع��ادة  النف��ط  وزارة  قي��ام  دون 
تأهي��ل ش��بكة خط��وط أنابي��ب 
الصادرات النفطي��ة وباإلمكانيات 
املتاح��ة وباجلهد واخلب��رة الوطنية 
وبدع��م ومتابعة وإس��ناد من قبل 

احلكومة«. 
من جهت��ه، ذك��ر جه��اد، أن »وزير 
الش��ركات  إل��ى  أوع��ز  النف��ط 
بتنفيذ مشروع  باإلسراع  املذكورة 

األنابي��ب  ش��بكة  تأهي��ل  إع��ادة 
النفطي��ة الناقل��ة للنف��ط اخلام 
بع��د االنتص��ارات الت��ي حققتها 
الق��وات العراقية وحتري��ر املدن في 
محافظات كرك��وك وصالح الدين 
ونينوى والتي تعرض��ت فيها هذه 
األنابيب خالل فترة سيطرة تنظيم 
داعش على بعض املدن في شمال 
البالد لعملي��ات تخريبية منظمة 
كانت تهدف الس��تنزاف االقتصاد 
الوطن��ي عبر س��رقة النفط اخلام 
وإحلاق األضرار باملنش��آت النفطية 

واحلقول النفطية«. 
وأض��اف جه��اد أن »الع��راق يأم��ل 
التصديري��ة  طاقت��ه  اس��تعادة 

والتي  -املتوقفة حاليا-  الس��ابقة 
كان��ت تتراوح ب��ني 250 و400 ألف 
برميل يوميا، م��ع إمكانية إضافة 
طاق��ات جديدة تعزز م��ن صادراته 

عبر املنفذ الشمالي«.
الى ذلك، أعلنت وزارة النفط، أمس، 
أن تركي��ا ق��ررت حص��ر تعامالتها 
النفطي��ة م��ع بغداد، وأن ش��ركة 
تب��او التركية س��تعاود عملها في 

ديالى. 
وقال��ت، إن »الوزي��ر جب��ار اللعيبي 
التقى الس��فير التركي في بغداد 
فاحت يل��دز، وأكدا على أهمية تعزيز 
وتوس��يع العالق��ات الثنائي��ة بني 
الع��راق وتركي��ا ومبا يعزز توس��يع 

حجم التعاون الثنائي بني البلدين 
اجلارين«.

أن  أك��د  »اللعيب��ي  أن  وأضاف��ت 
ستش��هد  الثنائي��ة  العالق��ات 
خالل الفترة املقبل��ة تطورا كبيرا 
النف��ط  مج��ال  ف��ي  وخصوص��ا 
التركية  والطاقة، داعيا الشركات 
للمش��اركة واالستثمار في تنفيذ 

املشاريع في القطاع النفطي«.
أن  أك��د  »الس��فير  أن  وتابع��ت 
احلكوم��ة التركي��ة ق��ررت حص��ر 
تعامالتها النفطي��ة مع احلكومة 
العراقية ووزارة النفط، وان شركة 
تباو التركية س��تعاود نش��اطاتها 
قريبا في حق��ل املنصورية الغازي 

في محافظة ديالى«.
العراق��ي  النفط��ي  الش��أن  ف��ي 
أيض��اً، اك��د وزي��ر النف��ط، أم��س 
الثالثاء، ان الوزارة قطعت ش��وطا 
في املباحثات مع ش��ركة اكسون 
موبيل ودخلت تل��ك املباحثات في 

مراحلها النهائية.
وق��ال عاصم جه��اد ل��� »الصباح 
اجلديد«، إن »وزير النفط اس��تقبل 
رئي��س ش��ركة اكس��ون موبي��ل 
براد كارس��ون اللذي��ن تباحثا آفاق 
التعاون املش��ترك لتطوير القطاع 

النفطي في البالد«.
ف��ي حني أك��د، ع��ن الوزي��ر قوله، 
أن »ال��وزارة قطع��ت ش��وطا ف��ي 

املباحث��ات م��ع ش��ركة اكس��ون 
موبيل النفطي��ة ودخلت مراحلها 
االخيرة للتوص��ل الى اتفاق نهائي 
لالس��تثمار ف��ي مش��روع اجلنوب 
وال��ذي يش��مل تطوير  املتكام��ل 
حقول نهر عمر وارطاوي، فضال عن 
وتوسيع منظومة  مشاريع تطوير 
التصدي��ر وزي��ادة الطاق��ة اخلزينة 
ومش��روع حقن املاء وم��د االنابيب 
والبنى التحتية ومش��اريع خدمية 

اخرى في محافظة البصرة«.
وتابع أن »تلك املشاريع تسهم في 
النه��وض بالقط��اع النفطي الى 
جان��ب قطاعات اخرى كاملش��اريع 

اخلدمية الكبيرة في احملافظة«.

تركيا تقرر حصر تعامالتها النفطية مع الحكومة االتحادية

بغداد تتجه لتصدير نفط كركوك بمعزل عن كردستان

أوعز اللعيبي إلى 
شركة نفط الشمال 
وشركة المشاريع 
النفطية وشركة 
خطوط األنابيب، أمس، 
بوضع خطة عاجلة 
للمباشرة بتنفيذ 
مشروع عملية إصالح 
وتأهيل شاملة وعاجلة 
لشبكة األنابيب الناقلة 
للنفط الخام من حقول 
كركوك إلى ميناء 
جيهان التركي

حقول كركوك النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع��ت أس��عار النفط أمس الثالث��اء في الوقت 
الذي قال��ت فيه أوبك إن هناك مؤش��رات واضحة 
على أن الس��وق تستعيد توازنها وفي الوقت الذي 

يظل فيه اإلنتاج األميركي متأثرا باإلعصار نيت.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت 12 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في املئة، إلى 55.91 

دوالر للبرميل.
وج��رى تداول العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميرك��ي عن��د 49.65 دوالر للبرمي��ل 
بارتفاع س��بعة س��نتات، أو ما يعادل 0.1 في املئة، 

عن اإلغالق السابق.
ويق��ول متعامل��ون إن األس��عار تلق��ت دعما في 
الوقت ال��ذي تقول فيه منظم��ة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( إن أس��واق النفط تستعيد توازنها 

سريعا بعد فائض في اإلنتاج امتد لسنوات.

لندن ـ رويترز:
ارتفع اليورو إلى أعلى مس��توى في أس��بوع أمس 
الثالث��اء مع تكوين املس��تثمرين املزي��د من املراكز 
بعد تصريحات ملس��ؤولة بالبن��ك املركزي األوروبي 
أكدت التوقعات بان تس��تمر قوة اقتصاد منطقة 

اليورو في املستقبل.
وكان االجت��اه الصعودي للعملة من��ذ بداية العام 
فقد بع��ض زخمه في األي��ام املاضية م��ع تنامي 
اخملاوف السياسية، وبخاصة أزمة قطالونيا، مما قاد 
اليورو إلى االنخفاض أم��ام الدوالر بأكثر من ثالثة 

باملئة خالل الشهر األخير.
لكن ارتفعت العمل��ة األوروبية املوحدة بنحو 0.4 
باملئة إل��ى 1.1789 دوالر، وهو أعلى مس��توى منذ 
الثاني م��ن تش��رين األول بعد تصريحات س��ابني 
لوتنش��ليجر عض��و مجل��س محافظ��ي البن��ك 
املركزي األوروبي التي دعت فيها البنك للعدول عن 

مشتريات األصول في 2018.
وتلق��ت املعنويات دعما أيض��ا من بيانات قوية من 
أملانيا حيث س��جل اإلنتاج الصناع��ي أكبر ارتفاع 
ش��هري في أكثر من ست سنوات في آب حسبما 

أظهرت البيانات يوم االثنني.

لندن ـ رويترز:
تراجعت األس��هم األوروبية أمس الثالثاء بعد هبوط 
طفيف لبورصة وول س��تريت في جلسة يوم االثنني 
في ظل حالة إنهاك إثر تسجيل مستويات قياسية 
إال أن نتائ��ج قوي��ة جملموع��ة ال.في.ام.اتش للس��لع 
الفاخرة أسهمت في دعم األسهم في قطاع السلع 

االستهالكية.
ونزل املؤش��ر س��توكس 600 األوروب��ي 0.1 في املئة 

ولكنه استقر قرب أعلى مستوى في ثالثة أشهر.
وهبط املؤشر إيبكس االسباني 0.5 في املئة متأخرا 
عن نظرائه ف��ي أوروبا مع ترقب مس��تثمرين كلمة 
زعيم كطالونيا كارلس بودجمون أمام البرملان احمللي 

أمس.
وبدأ إعالن نتائج الربع الثالث بنتائج قوية من ال.في.
ام.اتش ما دفع أس��هم ش��ركات املنتج��ات الفاخرة 

والقطاع االستهالكي للصعود.

60 دوالرًا لبرميل 
»برنت«

أعلى مستوى لليورو
في أسبوع

تراجع األسهم
األوروبية 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن محافظ البن��ك املركزي، علي 
الع��الق، أن االحتياط��ي النقدي من 
العمل��ة االجنبية ارتف��ع 3 مليارات 

دوالر خالل العام احلالي.
وقال العالق في تصريح صحافي، إن 
"احتياطي البنك املركزي االن بحدود 
48 ملياراً والس��نة املاضية انخفض 
الى 45 ملياراً"، موضحا أن "مستوى 
تعتب��ر  واالحتياطي��ات  التضخ��م 

مريحة للعراق".

وأضاف، أن "اطالق سندات رمبا يكون 
ل��ه تأثي��ر ايجاب��ي عل��ى احتياطي 
البنك املركزي باعتبار ان املبالغ التي 
تس��تلم بالعملة االجنبي��ة، واذا لم 
يك��ن لها تأثير ايجاب��ي ال يكون لها 
تأثير س��لبي، الن مقابل الس��ندات 
التي هي بالدوالر تق��وم وزارة املالية 
بتحويلها الى الدينار من قبل البنك 
املرك��زي فتك��ون احلال��ة متعادل��ة، 
وليس هناك تاثير سلبي بل ايجابي، 
لكون��ه يع��د تعزي��زاً الحتياطي��ات 

املركزي الذي يع��د وكيالً للحكومة 
ويدير هكذا عمليات".

وبني العالق، أن "قرار اطالق السندات 
ال يت��م من قب��ل احلكومة عن طريق 
املوازن��ة العام��ة النه��ا ال تطلق اال 
بقان��ون، وهن��اك مؤش��رات ايجابية 
في حال��ة احلاجة الى اص��دار هكذا 
س��ندات، وهن��اك جترب��ة ناجحة اذا 
تقرر في املوازنة اخلاصة بالعام 2018 

ان تكون هناك سندات خارجية".
ولفت إل��ى، أن "اللجوء الى التمويل 

اخلارج��ي ه��و من ضم��ن اخلي��ارات 
املطروح��ة في تغطية العجز، لكون 
حجم الدي��ن احملل��ي الداخلي وصل 
ال��ى مس��تويات مرتفع��ة يصع��ب 
التوس��ع فيه��ا، الن ذل��ك يؤث��ر في 
س��يولة املصارف التي تقوم بش��راء 

جزء من حواالت اخلزينة".
على الصعيد ذاته، ارتفعت مبيعات 
البنك املرك��زي العراقي من العملة 
األجنبي��ة، خالل مزاد أم��س الثالثاء، 
126.03 ملي��ون دوالر، مقاب��ل  إل��ى 

مبيع��ات ب� 121.6 ملي��ون دوالر مبزاد 
دوالر،  ملي��ون   4.43 بزي��ادة  االثن��ني، 

بحسب بيان للمركزي.
أن  البي��ان،  ف��ي  املرك��زي،  وأض��اف 
س��عر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
39 مصرف��اً، و10 ش��ركات للتحويل 

املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيان��ه، ب��أن تلك 
املبيعات هي نتائج املزاد املقرر اليوم 
األربعاء ، موضح��اً أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ نحو 159.83 مليون دوالر.
وبل��غ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزيز 
أرص��دة املص��ارف ف��ي اخل��ارج نحو 
126.76 ملي��ون دوالر، في حني ُقدرت 
كمي��ة النق��د املبيعة ب��� 270 ألف 

دوالر.
وأوض��ح املركزي، في البي��ان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أم��ا البيع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه.

ارتفاع مبيعاته بمقدار 4.4 مليون دوالر

"المركزي": 48 مليار دوالر احتياطي العملة األجنبية 
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في مثل هذه األيام، قبل خمسني 
عام��اً، دخل جن��دي م��ن القّوات 
احلكومية، غرفة مدرسة في قرية 
بوليفي��ة نائي��ة، وعل��ى األرضية 
الطينية رقد رج��ل كث اللحية، 
مغب��ّر الوج��ه والثي��اب، تخّثر دم 
على ساق اخترقتها رصاصة في 
يوم س��بق. وم��ا أن أبص��ر الثاني 
األّول حت��ى اعتدل قليالً، وأس��ند 
ظه��ره إل��ى احلائ��ط، أم��ا األّول 
فأبصره بطرف عينيه، وارتعشت 

يده على الزناد.
كان كالهما يعرف مناسبة لقاء 
أّول وأخير، يخ��رج منه األّول قاتالً 

والثاني قتيالً.
قال تش��ي للجندي الذي يخشى 
النظر إل��ى عينيه، بنب��رة هادئة 
وواثق��ة، ومب��ا يش��به النصيحة 
األبوية من مقاتل محترف: صّوب 
جيداً، وأطل��ق على القلب. صّوب 
ومرتعش  العين��ني،  زائ��غ  اجلندي 
اليدين، أخطأ القلب، وأعاد الكّرة 

أكثر من مّرة. 

كان ه��ذا قب��ل خمس��ة عق��ود، 
وعلى مدارها أصبحت الغرفة ذات 
األرضية الطينية مزاراً يس��تدرج 
م��ا فيه م��ن عبق الذك��رى رجاالً 

ونساًء من أربعة أركان األرض. 
وهن��اك، في القري��ة، وفي األرياف 
بع��ض من عاش��وا  البوليفي��ة، 
أحداث ذلك اليوم في التاسع من 
أكتوب��ر 1967، أو س��معوا عنها 
من ذويه��م، وبني هؤالء َمْن متاهى 
في خيال��ه وجه تش��ي )حبيبنا( 
بوجه يس��وع املسيح، إن لم يكن 
صاحب اللحية الكث��ة، والبيريه 
املُتّوج��ة بنجمة حم��راء )جنمتنا( 

قديساً فماذا يكون؟ 
األخي��ر،  الس��طر  كتاب��ة  بع��د 
وجدتني مضطراً حلشر »حبيبنا« 
ال��كالم،  ليس��تقيم  و«جنمتن��ا« 
وكأن ه��ذه وتل��ك عالمة إرش��اد 

على طريق. 
فتش��ي ل��م يصبح قديس��اً في 
بوليفي��ا  ف��ي  الفاّلح��ني  أع��ني 
وحس��ب،  الالتيني��ة،  أمي��ركا  أو 

ب��ل ه��و كذلك ف��ي أع��ني ما ال 
يحص��ى من بني البش��ر في كل 
م��كان: عاب��ر لألزمن��ة، واألجيال، 
والثقافات، كما  واللغات  واحلدود، 
احلرية نفس��ها، وهو م��ن أبنائها 

وأسمائها وحّراسها وأجراسها.
وليس من الضروري، بهذا املعنى، 
أن تك��ون ماركس��ياً لتج��د م��ا 
يجسر هّوة اللغة، أو القومية، أو 
احلدود، أو حتى األيديولوجيا، بينك 

وبني ما كأنه تشي حياً وميتاً. 
وبهذا نصل إلى »بيت القصيد«، 
أي إل��ى احملّرض الرئي��س، باملعنى 
الش��خصي، على استعادة تشي 
في مثل هذه األيام. فال أحد يعود 
إلى مساءلة املاضي إال بدافع من 

أسئلة احلاضر.
كان تش��ي حي��اً وميت��اً محاولة 
ترجمة ألش��ياء من نوع: البش��ر 
ف��ي كل مكان إخوة للبش��ر في 

كل مكان. 
أبي��ض  ب��ني  ليس��ت  املش��كلة 
وأسود، وال بني رجل وامرأة، وال بني 

قومية وأخرى، أو دين وآخر، بل بني 
ُمستِغلني وُمس��تَغلني. وإذا نشأ 
متييز على أساس اللون، أو اجلنس، 
أو القومي��ة، أو الدين، فّتش دائماً 
عن املُستِغلني واملُستَغلني لتجد 

مفتاح السر. 
وبقدر ما يتعّل��ق األمر بالعالقات 
العاملي، فّتش  والنظ��ام  الدولية، 
وش��ركائها  اإلمبريالي��ة،  ع��ن 
احملليني، هنا، أيضاً، س��تعثر على 

مفتاح السر. 
بالظل��م،  األم��ر  تعّل��ق  وكلم��ا 
والفق��ر  واملس��اواة،  والع��دل، 
والغنى، فتِّش دائماً عن الطبقات 
أو تضارب  وتالق��ي  االجتماعي��ة، 
مصاحلها، ومدى تالقي أو تضارب 
هذه وتلك مع مصالح وطموحات 

ونهم أسياد العالم. 
هذه نظرة بسيطة، وتبسيطية، 
بالتأكيد. العالم أكثر تعقيداً من 
أش��ياء كهذه، ومع ذلك، ال ميكن 
ف��ي كل نظ��رة تس��عى لتك��ون 
بالتعقيد،  واعتراف��اً  تطّوراً،  أكثر 

االستغناء عن أشياء كهذه فرادى 
أو مجتمعة.

في س��ياق هذه اخلصوصية، التي 
تنفت��ح عل��ى احتم��االت كثيرة، 
في عالم ما بعد احل��رب العاملية 
الثانية، وفي أج��واء احلرب الباردة 
وماوتس��ي  )زمن هوش��ي من��ه، 
تون��غ، وفيديل كاس��ترو، وجمال 
عرف��ات،  وياس��ر  الناص��ر،  عب��د 
والث��ورة اجلزائرية، وح��رب فيتنام، 
والثورة الطاّلبية، واليسار العاملي، 
وحركة الفدائيني الفلسطينيني، 
وحركة احلقوق املدنية في الواليات 
املتحدة( كان تشي جيفارا محلياً 
متاماً ف��ي القاهرة، بق��در ما كان 
كذلك في سان باولو، أو باريس، أو 

في مخيم الشاطئ في غزة.
ل��ذا كان تش��ي ظاه��رة كونية، 
واختزاالً ألش��ياء كثي��رة، وقد أراد 
الذه��اب، وذه��ب فع��الً، أبعد من 
اآلخري��ن، وكان��ت احل��رب علي��ه، 
وعل��ى م��ا مُيّث��ل، كوني��ة أيضاً، 
ح��رب  ف��ي  األميركي��ون  قاده��ا 

حياة أو موت، عس��كرية، وأمنية، 
واقتصادي��ة، وثقافي��ة، ف��ي كل 
مكان من العالم. وش��اء النفط، 
ومكان إسرائيل، ومنطق السوق، 
أن يك��ون الش��رق األوس��ط م��ن 

ساحاتها الرئيسة.
من رحم احل��رب املعنية، التي لم 
تبدأ باجلهاد األفغاني، وإن كان من 
عناوينه��ا الكبرى، ُول��دت الثورة 
املض��ادة املعادية لتش��ي وزمنه، 
وكل ما ميّث��ل، وألن القابلة كانت 
أميركا، والبطن التي حملت أكثر 
الرجعيات تخلف��اً وعداًء للحرية 
واإلنسان، ولد في الثورة املضادة، 
ومعه��ا، ومنه��ا، امن��وذج عجيب 
وغري��ب ألش��خاص من ط��راز بن 
والزرق��اوي،  والظواه��ري،  الدن، 
وخليفة الدواعش )وَمْن لم نعرف 

من الساللة بعد(. 
هؤالء رموز عال��م )أعني العربي( 
يش��ن احلرب على نفس��ه، وعلى 
العالم، في أكبر محاولة لالنتحار 
الذاتي، بعد اجلنون القيامي النازي 

في أواخر احلرب العاملية الثانية. 
وه��م كل ما ميث��ل نفياً لتش��ي 
وزمنه، وم��ا ميّث��ل. كان مع حرية 
اإلنس��ان في كل م��كان، وهؤالء 
يشنون احلرب على غير املسلمني 
في كل مكان، وعلى غير الس��ّنة 
ف��ي الغال��ب، يكرهون النس��اء، 
والدول��ة احلديث��ة، والثقاف��ة، وال 
الفق��ر  م��ع  لديه��م  مش��كلة 
والغنى، وال وجود ملفردات من نوع 
واحلرية،  للث��روة،  الع��ادل  التوزيع 
واملس��اواة، ف��ي عامله��م الذي ال 

تشع فيه سوى الكراهية. 
لذا، يعود تش��ي ويُستعاد، اليوم، 
عل��ى  منه��ا  نط��ل  ال  كناف��ذة 
املاضي، بل لنرى من خاللها صورة 

احلاضر. 
نس��تعيد مش��هده األخير، قبل 
ونقول ألنفسنا،  خمس��ني عاماً، 
وأصحابن��ا، ومن يش��بهوننا في 
أربع��ة أركان األرض: عل��ى الرغم 
من كل شيء، كان حبيبنا، وكانت 

جنمته جنمتنا.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

كان حبيبنا ونجمته نجمتنا !
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

برادفورد ديلونج

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا

ف��ي ربيع عام 1980، درس��ت على 
رجل االقتصاد مارتن فيلدش��تاين 
م��ن جامعة هارف��ارد )جنب��ا إلى 
جنب مع أوليفييه بالنشارد( واحدا 
من أفضل برامج االقتصاد الكلي 

التي درستها على اإلطالق.
البي��ت  أثن��اء عمل��ه ف��ي   ف��ي 
األبيض، شن فيلدش��تاين حملة 
كان  وإن  مقنع��ة،  بيروقراطي��ة 
واإلهمال،  العزل��ة  إل��ى  مصيرها 
ضد تخفيض��ات ضريب��ة الدخل 
التي فرضتها إدارة ريجان في عام 
1981، بزع��م أنه��ا كان��ت كبيرة 
للغاية وأنه��ا كفيلة بإحداث آالم 
ح. اقتصادية شديدة إذا لم تَُصحَّ

ل��م يح��ظ موق��ف فيلدش��تاين 
بقب��ول كبي��ر ب��ني أنص��ار ريجان 
اآلخري��ن. وبدال م��ن االنتب��اه إلى 
بيك��ر  أقن��ع جيم��س  حتذيرات��ه، 
)رئي��س أركان العاملني ف��ي إدارة 
ريجان( زمالءه ف��ي اإلدارة بالثبات 
على مس��ارهم، حتى ال يضطروا 
إل��ى االعتراف بأن مب��ادرة الرئيس 

األساسية خلفض الضرائب كانت 
خاطئة.

باملناظ��رة  بيك��ر وجوقت��ه  وف��از 
السياس��ية. وظل��ت تخفيضات 
ريجان الضريبية قائمة، فتسببت 
ف��ي خل��ق عج��ز ف��ي امليزاني��ة 
الفيدرالي��ة ل��م يتس��ن ترويضه 
إل��ى أن ب��دأ الرئيس بِ��ل كلينتون 
في إع��ادة اإلنفاق واإلي��رادات إلى 
مسارها الصحيح في عام 1993. 
وقد أجنز كلينتون هذه املهمة على 
الرغم من االعتراض��ات باإلجماع 
من كل جمهوري ف��ي الكوجنرس 

األميركي.
الواقع أن العج��ز في عهد ريجان 
س��اعد اقتصاد الوالي��ات املتحدة 
عل��ى التعاف��ي من الرك��ود الذي 
 .1982-1981 الفت��رة  ش��هدته 
تباط��أ   1984 ع��ام  بع��د  ولك��ن 
النم��و، ألن املوارد التي كان ينبغي 
تخصيصه��ا لالس��تثمار أنِفَقت 
عل��ى االس��تهالك، وخاص��ة بني 

أصحاب الدخل املرتفع.

أحلق��ت  املط��اف،  نهاي��ة  ف��ي 
تخفيضات ريجان الضريبية الضرر 
بالتصني��ع ف��ي الغرب األوس��ط، 
وخلقت ما يعرف اآلن باسم »حزام 
الصدأ«. وقد تصادف أن هذا هو ما 
ر منه فيلدش��تاين على وجه  َح��ذَّ
التحدي��د. فقد زع��م أن الظروف 
االقتصادي��ة الت��ي كانت س��ائدة 
آن��ذاك تعن��ي ضمن��ا أن العج��ز 
األوس��ع في امليزانية من شأنه أن 
يُفضي إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
وزي��ادة ق��وة ال��دوالر، فيصبح من 
الصعب على الشركات املصنعة 

األميركية منافسة الواردات. 
وأعتق��د أن االنتباه إل��ى حتذيرات 
 1984-1982 فيلدشتاين في املدة 
كان ليجع��ل أميركا أق��وى وأكثر 
س��عادة الي��وم. وله��ذا الس��بب 
انتابتني حالة من الهلع واالنزعاج 
الش��ديد إزاء إعرابه ع��ن التفاؤل 
مؤخ��را بأن��ه في ظ��ل الكوجنرس 
بقيادة اجلمهوريني اليوم »س��يتم 
تطبيق إصالح ضريبي يعمل على 

زيادة تكوين رأس املال والنمو«، في 
ح��ني زع��م أن »أي زي��ادة في عجز 
املوازن��ة نتيج��ة لذل��ك اإلصالح 

ستكون مؤقتة«.
أود أن أرد على فيلدش��تاين بثالثة 
أس��ئلة. أوال، مت��ى ف��ي الذاك��رة 
خف��ض  يتس��بب  ل��م  احلديث��ة 
الضرائب برعاي��ة اجلمهوريني في 
خل��ق عج��ز كبي��ر؟ وثاني��ا، متى 
كان مث��ل ذل��ك العج��ز »مؤقتا«، 
باستثناء املناس��بات التي عملت 
الدميقراطي��ة  اإلدارات  فيه��ا 
الالحقة على خفض��ه عن طريق 
الضريبية  التخفيض��ات  عك��س 
األساس��ية )كما فع��ل كلينتون 
بع��د ريج��ان، وكم��ا فعل ب��اراك 
أوبام��ا بعد ج��ورج دبلي��و بوش(؟ 
االستثمارات  أفضت  وأخيرا، متى 
تخفيض��ات  ع��ن  الناش��ئة 
اجلمهوري��ني الضريبية إلى حتقيق 
زيادة في املدخ��رات الوطنية أكبر 
مما اس��تنفدت منها بِفعل العجز 

الالحق في امليزانية؟

اإلجاب��ة عل��ى األس��ئلة الثالث��ة 
بسيطة: لم يحدث ذلك َقط.

الواق��ع أن تطبيق حزم��ة إصالح 
ضريبي محايدة لإليرادات وداعمة 
للنمو رمبا يكون في حكم املمكن 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة إذا ج��رى 
تصميمه��ا بواس��طة مجموعة 
من الوسطيني في احلزبني، وهو ما 
حدث مع قانون اإلصالح الضريبي 
في عام 1986. وينبغي ألي مشروع 
قانون كهذا اليوم أن يَِعد مبعدالت 
ضريبي��ة أق��ل ألولئ��ك املثقل��ني 
ضريبي��ة  وزي��ادات  بالضرائ��ب، 
محدودة فق��ط ألولئك اخلاضعني 
لضرائب خفيف��ة. وأي تغيير البد 
أن يَُترَجم إلى فوائد كبيرة نسبيا 

في ما يتصل بالنمو.
م��ن املؤس��ف أن جه��ود اإلصالح 
الضريبي اجلارية حاليا في الواليات 
املتح��دة ال تدعمها مجموعة من 
الوسطيني في احلزبني، بل يرعاها 
جمهوري��ون مييني��ون يعتقدون أن 
الضرائ��ب إهانة حلري��ات أصحاب 

امللي��ارات. وب��دال م��ن الب��دء من 
الوس��ط ومناش��دة كال اجلانبني، 
يب��دأ اجلمهوريون ف��ي الكوجنرس 
م��ن اليم��ني ث��م يراوغ��ون باجتاه 
الوس��ط. وف��ي نهاي��ة املط��اف، 
يأت��ي خفض الضرائ��ب املفروضة 
عل��ى األثرياء على رأس أولوياتهم، 
بصرف النظر عم��ا إذا كانت هذه 
التخفيضات لتؤدي إلى املزيد من 

االستثمار احمللي.
الواقع أن اللغة التي استخدمها 
فيلدش��تاين ف��ي وص��ف جه��ود 
احلالي��ة من  الضريب��ي  اإلص��الح 
ِقَب��ل اجلمهوريني تنبئن��ا بالكثير. 
فقد كت��ب: »إن خطة اجلمهوريني 
في مجلس النواب من ش��أنها أن 
تخفض املع��دل الضريبي األعلى 
أو  كان س��ابقا،  %30 كم��ا  إل��ى 
أقل«، قب��ل أن يتحدث عن بضعة 
القانون  فمش��روع  »احتم��االت«: 
»رمبا يزيل ضريب��ة األمالك«، و«رمبا 
للضرائ��ب  التخفيض��ات  يلغ��ي 
عل��ى الواليات والضرائ��ب احمللية، 

ويفرض الضريبة على بعض املزايا 
اإلضافي��ة املس��تبعدة حاليا من 
الدخ��ل اخلاض��ع للضريب��ة. كما 
زعم أن مش��روع القانون »يقضي 
بخف��ض مع��دل الضريب��ة على 
الشركات إلى %25 أو أقل«، والذي 
يؤك��د أن��ه »م��ن املرج��ح أن يعزز 

استثمارات الشركات احمللية«.
اخلط��ة  »حتق��ق«  ه��ل  ولك��ن 
اجلمهوري��ة أي نتيج��ة إيجابي��ة؟ 
يتوق��ف ه��ذا إلى ح��د كبير على 
تل��ك »االحتم��االت«. فرمبا يحقق 
مش��روع القان��ون فوائ��د صافية 
تعود على كل أو أغلب األميركيني، 
أو رمبا يك��ون مبنزلة تبرع ألصحاب 
الث��راء الفاحش. وألن ه��ذا اجلهد 
يق��وده جمهوري��ني م��ن اليم��ني 
املتطرف ينصب ج��ل اهتمامهم 
عل��ى خف��ض الضرائ��ب ولي��س 
خف��ض العج��ز، فأن��ا أراهن على 
النتيجة األخيرة �� وهي تلك التي 
ح��ذر منها فيلدش��تاين في أوائل 

ثمانينيات القرن العشرين.

فقدان الذاكرة على جانب العرض
PROJECT
SYNDICATE

مجزرة الس فيغاس

احدث احلكم القضائي الصادر ضد عضو س��ابق 
في مجلس النواب، ضّج��ة على مواقع التواصل 
االجتماعي بني ساخر وشامت للقضاء، وجل الذين 
تناولوا القضاء بالس��خرية من احملس��وبني على 
الثقاف��ة. ما ح��دث ان قاضيا أص��در حكما ضد 
ش��خص، هذا احلكم قد يكون خاطئ��ا، مخالفا 
للقانون وغير صحيح، وقد يكون موافقا للقانون. 
وان��ه ثمة طرائ��ق للطع��ن فيه، ام��ام محكمة 
اجلناي��ات بصفته��ا التمييزية. واجله��ة التي لها 
ح��ق الطعن هي النزاهة، اذا كان احملكوم موظفا، 
ومحكوم��ا بقضايا تخ��ص املال الع��ام، واالدعاء 
الع��ام، يحق له ايضا متيي��ز القرار، بوصفه اجلهة 
املمثل��ة للم��ال العام والقانون. احلك��م الذي اثار 
سخرية الكثيرين عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
كم��ا قلنا صدر من محكمة جنح ولم يصدر من 
جميع محاكم العراق، بالتالي، من غير املنطقي 
وال االخالقي ان يشتم جميع املنتسبني للسلطة 
القضائية، وان يتهموا بالفساد ومحاباة احلكومة. 
الق��رار اخلاطئ، اخملالف للقان��ون، ال يطعن به عن 
طريق الش��تم والس��خرية، والنيل من ش��ريحة 
واس��عة من اجملتمع، بل بس��لوك طرائق الطعن 
املنص��وص عليه��ا في قان��ون املرافع��ات وقانون 
اص��ول احملاكم��ات اجلزائية. وبدال من ان ينش��غل 
اجلمي��ع بابت��كار الف��اظ الش��تم والس��ب، كان 
بإمكانه��م ان يكلف��وا محاميا يق��دم طلبا الى 
االدعاء العام لتمييز الق��رار. لكن اجلميع اكتفى 
مبا قيل ويقال ضد القضاة.  فما هو ذنب القاضي 
ال��ذي ميارس عمل��ه محكمة غي��ر احملكمة التي 
اصدرت القرار؟ هل من املنطقي ان يناله الش��تم 
والسب؟ الس��لطة القضائية، بجميع مكوناتها 
حاولت منذ تأسيس��ها وحلد اليوم ان تكون مثاال 
للنزاهة واالبتعاد عن كل اش��كال الفساد، وهذا 
م��ا حص��ل فعال حي��ث ان ع��دد القض��اة الذين 
احيل��وا ال��ى جل��ان االنضب��اط او مت اعفاؤهم من 
مناصبهم بسبب الفس��اد، يكاد يكون معدوما 
اال في حاالت نادرة جدا، مقارنة ببقية السلطات 
التي يكاد يكون اغلب موظفيها الكبار متهمني 
بالفس��اد وهدر املال العام. الس��لطة القضائية، 
اعطت الكثير من الشهداء من قضاة وموظفني، 
مازالت صورهم ش��اخصة ف��ي املناطق العامة، 
ال��ى جوار ش��هداء القوات األمني��ة، حيث مارس 
القضاة دورهم في اقس��ى الظروف واشدها في 
اع��وام الطائفية. ومت تهدي��د الكثير منهم، لكن 
ال احد من القضاة رضخ لإلرهابيني. اليوم يعانون 
من ارهاب من نوع خاص، ارهاب ينال س��معتهم 
ومكانته��م االجتماعي��ة. فدفاعا ع��ن القضاة، 
واجب على كل مثقف ورجل قانون، تنوير الناس ال 
تثويره��م، بأنه ال تزر وازرة وزر أخرى.. ال يؤخذ قاض 
بجريرة ق��اض آخ��ر، وان اصدار األح��كام اخملالفة 
للقانون، أمر وارد وان املش��رع فطن لهذه املسألة 

حني جعل القرارات القضائية خاضعة للطعن.

دفاعا عن القضاة

سالم مكي
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دراسة

من خاصية معرفية ورمزية ولها تأثيرها 
على النفس اإلنسانية فهي قوة موحية 
وجذاب��ة ، وق��د أتخ��ذ اللون ف��ي لوحة 
الشاعر املرسومة لنا مش��هدين إيجاباً 

وسلباً .
األسود الذي اختاره لوناً لبدلته يدل على 
احلزن واخلوف والهلع بصورته الس��لبية ، 

أما اإليجابية فمرتديه يتمتع بإرادة قوية 
وات��زان)( ، وق��درة على فه��م االخرين مع 
ميل للدعاية واملرح ، وس��ودواية ساخرة 
ف��ي تقدي��ره لألش��ياء فه��و ال يكتفي 
بإرتداء البدلة ألنُه مرتبط بعمل رس��مي 
ال فق��د وضع عطرين )أضع عطرين واحد 
أحبه وآخر حتبه وأبحث عن ش��عرة متردت 
على مش��طي ألقمعها( ، حتى أنه قمع 
ش��عرة ألنها متمردة ، ووض��ع في جيبه 
من الش��عر واملواعي��د وأرق��ام الهواتف 
وه��ذه ال يقوم به��ا من يتملك��ه اخلوف 
والهل��ع ألنه ينش��غل عنها ، وس��ار في 
الش��ارع ، وهو هنا وجه لوجه مع كائن ال 
يعرفه ولكنه بكل ه��دوء ورزانة يدعيها 
يحي��ي الرج��ال ويتجن��ب النس��وة ، أما 
األبيض لون)( قميصه ايجاباً يرمز للنقاء 
والطهر والسيرة الطيبة فهو يقبل رأس 
عجوز تبيع الش��اي وبقلب طاهر يحضن 
صاحب��ة الن��ذل أما س��لباً فه��و كفنُه 
ال��ذي يلتحف به حيث يك��ون ، ولألحمر 
ل��ون رباطه رمزية الترف واجلاه ألنه لباس 
احلكام والس��اطني بصورت��ه اإليجابية ، 

أما السلبية فهو لون الدماء واحلروب)( .
فالرب��اط الذي يطوق عنق��ه به هو قادة 
امل��وت التي خطت على ابن ادم ، فالقاتل 
لم يس��تطع أن يضع علي��ه فرصته في 
أن يب��دأ يوم��ه مبا يح��ب ، فه��و ينتظره 
بكام��ل اناقت��ه فيتضم��ن الن��ص صور 
عديدة لتفاصيل صغيرة مرسومة بدقة 
فهي التي جتعل احلياة تدب في من يقوم 
به��ا ، الن االنتظ��ار يلقي بظال��ه ويبدد 
جمالية هذه االش��ياء احملببِة إلى النفس 
مع صغرها ، فيركن اإلنس��ان إلى القلق 
واخل��وف ولكن حربه له��ذا القاتل كانت 
بفعل كل األش��ياء ، فالسير في الشارع 
والقاء التحية واشعال البخور واحتساء 

الش��اي والتدخ��ني واحلديث عن الش��عر 
واركون وستويل والغمز من قناة الرئيس 
البريئ��ة  ومغازل��ة  واملس��ؤول  واملرج��ع 
واملاجن��ة ويقبل رأس العجوز واالنتش��اء 
لرائحة رقبة طفلِه وحوارِه الضاحك مع 
زوجتِه عن السخان الكهربائي وصاحبُه 
البخيل ال��ذي يدعوه على العش��اء هي 
صور حية متحركة للحياة التي يعيشها 
فهذه التفاصي��ل التي قد تبدو اعتيادية 
ولكنه��ا تعن��ي حياته الت��ي يصطادها 
امل��وت كل حلظة محاوالً إفس��ادها فهو 
ال يعلم كي��ف ومتى وأين س��يأتيه هذا 

القاتل الذي ينتظره ليرديه .
متي��زت قصي��دة الش��اعر ح��ازم بقصر 
دورة  التك��رار  لعنص��ر  وكان  العب��ارات 
ف��ي بنائها وعل��ى مس��تويات متعددة ، 
فقد حصل بصيغ عدي��دة منها الصيغ 
الفعلية للجمل التي زادت على العشرين 
وج��اءت متوازية التع��داد وما يفعله في 
يومِه متراتباً بتكرار حرف العطف الواو ، 
واحلضور الطاغي للفعل املضارع وفاعله 
أنا يومئ باحلركة التي تناقض السكون، 
فاملفردات تكتسب أهميتها من صيغها 
كمفردات وذلك مب��ا يتوفر لها من مرونة 
كبيرة في التشكيل ، فحضورها اللغوي 
له داللته وإيقاع��ُه فهي تقوم يخلق جو 
خ��اص تبدو فيه هذه املف��ردات بنًى حية 
تتوه��ج داخ��ل الن��ص فتعم��ق وظيفة 
وتعطيه مزيداً من االس��تعداد ملمارسة 
دوره ف��ي التوصيل مع ساس��ة ووضوح 

املفردة)( .
أم��ا عل��ى مس��توى اخلامت��ة فالش��اعر 
يس��تعيد البداية بالكلم��ات والتراكيب 
نفسها ، تأكيداً لصيغة الكلمة املفتاح 
أنتظر قاتلي إال أنه في فجر اليوم التالي 

يتدثر حاملاً بوطن ال ينتظر فيه القاتل .

د.اماني الفاضل
 

ل��م يضع الش��اعر ح��ازم هاش��م عنواناً 
لنصه فهو يحمل في طياته العنوان الذي 
يتبادر إلى االذهان عند القراءِة ، فاالنتظار 
هو العنوان الذي يستنبط من النص وقد 
يبدو اعتيادياً وال ميلك ما متلكُه العنوانات 
من دهشة في الوهلة األولى ألن االنتظار 
يحمل ف��ي طياته الس��أم وامللل ، ويفتح 
بوابة للقلق ، والتوجس واحلذر من األشياء 
، ألن املُنِتظر على معرفة تامة مبا ينتظره 
إال في نص حازم االنتظار هنا جمرِة متقدة 
في يده يقبض عليها قس��راً ، فهو ينتظر 
وطناً حلماً ال وجود للقتلِة فيه ، ومن هنا 
اكتسب االنتظار املر الدهشة وعلى عادة 
الشعر )الذي يرسخ الامألوف وفي الوقِت 
نفسه ش��يء من املألوف فينقذ اإلنسان 
م��ن الضياع ف��ي الوجود اليوم��ي الزائف 

ويحمل إليه صفة الوجود األجمل()( .
جن��د أن الش��اعر ح��ازم بن��ى نص��ه على 
متازم��ة امل��وت واحلي��اِة ، فج��اء البن��اء 
متنامياً ألنه يتضمن )مجموعة مفارقات 
تض��يء واقع��اً تتكش��ف داخل��ه جت��ارب 
إنسانية غنية ومتشابكة اعتمد الشاعر 
في تش��كيلها على مش��اهد م��ن احلياة 
اليومي��ة()( ، ص��ور لنا الش��اعر تفاصيل 
دقيقة لوقائع اجتماعية يبني فيها أبعاداً 
إنسانية مهمة تنتج لنا معرفتها كشف 
هذه الواقعِة اليومية واملشاعر اإلنسانية 

التي تكتنفها)( .
وأول التفاصي��ل تبدأ من ملبس��ه ، فقد 
اخت��ار الش��اعر وبقصدية اللون األس��ود 
لبدلته ، واألبيض لقميصه ، واالحمر لون 
رباط��ه ، وغير خ��اف أن لإلل��وان مدلوالت 
فلس��فية ونفس��ية وجمالية مل��ا حتمله 

آخذه��ا إلى نهرِ الفراِت ... افتُح عنها ألعربَة 
وابدأُ بغسلها ... 

آخذها إلى املنزل ألعلفها ... اتركها تستريح 
... عصراً ... اربط 

عليها العربة واذهب للعمل ... مساءا ...أؤوب 
بها إلى املنزل ...

افتُح عنه��ا العربة ... أدلكه��ا ... اعلفها ... 
اسقيها املاء ... انتظرها 

حتى تنام ... ساعتها اذهُب إلى أهلي .
قلت له :-

- هذه حياة الفرس ... أين هي حياتك ؟ 

عراقية
َحٌة بالس���واد ... جتلُس أم��ام  سمراٌء ُمتشِّ
إح��دى بواباِت القص��رِ اجلمه��وري ... تضُع 
دميًة باستيكيًة في حضِنها ... تُناغي�ها ... 
تُناغيه����ا با َمل��ٍل ... س��أل��ُت عنه��ا ... 
قال���وا : » إن الق�وات األميريكي��ة َقَتل��ْت 

طفلَتها وزَوجها باخلطأ.

معلم
اعمُل مديراً ملدرس��ٍة ابتدائيٍة عريقٍة... رغم 
كونٍن��ا نعيُش ف��ي القرن احلادي والعش��رين 
بدائي��ًة بس��ب��ب  أدواتن��ا كان�����ت  أن  أال 
انقطاِع التي��ارِ الكهربائي املس��تم��ر جلأَنا 
إلى اس��تعمال صفارِة معل��ِم الرياضِة بدَل 
اس��تعمال اجلرِس الكهربائي ... وضعن����ا 
ج��دوالً لك��ِل ي��وٍم يصف�ُر في��ه مع��لٌم أو 

معلم��ٌة ...
لف��ت انتباهي اح��ُد املعلمني كلم��ا تُطلق 

ُصّفارُة الذهاِب إلى الدرس يهُب من 
جلست��ِه بيننا ويذهُب ُمسرِعاً ... وفي مراِت 
أخ��رى يظ��ُل جالس��اً حت��ى وان انطلق��ت 
الصفارُة مدوي��ًة وبقوة ... مألني الفضول ... 

سألُت اَحد املعلمني 
عن ِس��ر ِتصرف هذا املعلم القدير ... جاءني  

اجلواب  صاعقاً :« إذا كانت 
الصف��ارة تطلقها إح��دى املعلم��اُت يْهرَُع 
املعلُم بشغٍف ليأخَذ الُصفارَة ويضُعها في 

فمِه يتذوُقها ... ميتُصها.

زواج
أعم��ُل جناراً أماَم إعداديٍة للبن��اِت ... انتمي 
ألس��رٍة فقيرٍة ... أم�ي ُمَطلََقٌة ... أبي متزوٌج 
م��ن أخ��رى ... أعيُش في َكنِف ج��دي ألمي . 
أحبب��ُت طالب��ًة جميلًة ج��داً .....  اتفقنا أنا 
وحبيبتي على الزواِج ... رفَض أهلُها طلبي ... 

ً طلبْت مني أن أستعنَي مِبُدرِّسة قريبَة جدا
 منها ... َح�دثُْتها ملس��اعدتِنا وإقناِع أهلِها 

بالزواِج ... قال��ت لي من دون مقدم�ات :
» أن��ا جاه����زٌة ... عن��دي بيٌت باس��م�ي ... 

وذهب ...
 ل�َِم  ال تتقدم خِلْطَبتي ؟ » . 
وافقت فوراً وتزوجُت املَُدّرسة

علي السباعي
 

خوف
ش����ابٌة حل��وٌة خرس��اء ، تق��دم خلطبِته��ا، 
ش����اٌب اخرَس ، رفض�ت االقتراَن به، مخافة 

أن يبكي طفلُهما وهما نائم�ان.

سؤال
جل��س بقرب��ي » عربنج��ي » ... صاحب فرس 
كمي��ت جميل ... رش��يق ج����داً ... س��ألتُه 

ونح��ُن نحتسي الشاَي ف��ي املقهى :- 
- كيف تقضي يوَمك ؟ 

أجاب :-
- أستيقُظ فجراً ... أطِعُم فرَسي ... أسقيها 

املاء ... أضع عليها 
»جاله��ا« ... اربطها إلى العرب��ة واذهب إلى 

العمل ... ظهراً ...

والش��اعر والكاتب الدكتور عناد غزوان، 
خ��ال اصبوح��ة ثقافية اقامته��ا دائرة 
العاق��ات الثقافي��ة العام��ة ف��ي وزارة 
الثقافة حتت ش��عار »ذاكرة الضوء ووفاء 
االب��داع« في ذك��رى رحي��ل الفقيد في 
التاسع من تشرين األول وشهدتها قاعة 

املتنبي يوم االثنني املصادف 2017/10/9.
اجللس��ة الت��ي اداره��ا الش��اعر مض��ر 

االلوس��ي تخللتها ع��رض فيلم وثائقي 
من انتاج دائرة العاقات الثقافية العامة 
يحكي سيرة املبدع عناد غزوان الذي يعد 
قامة م��ن قامات النقد االدب��ي احلديث، 
ال بل اح��د رواده، فقد كان ناق��داً املعيا ً 
ق��ل نظيره حيث زاوج غ��زوان بني األدبني 
العربي واالجنليزي في حلقة وصل تركت 

بصمات واضحة في االدب العربي.

ج��رى بع��د ذل��ك اس��تذكار لبعض من 
ومض��ات حياته ممن عاص��روه من االدباء 
ع��ن  اجلامع��ات  وأس��اتذة  والكت��اب 
ش��خصيته كانس��ان واديب وناقد، فقد 
حتدث جنل الراحل د.معتز عناد غزوان عن 
مسيرة والده، مستحضرا روحه في كل 
زوايا االبداع كأب واس��تاذ محب لطلبته 
وناق��د طرق باب اخللود فأجابه، فيما اكد 

الباح��ث والكاتب غالب الش��ابندر ان د. 
غ��زوان كان ذا كاريزما مؤثرة، فهو جريء 
يدخل الى الن��ص االدبي من وجهة نظر 
جمالية، بعدها حت��دث الدكتور ابراهيم 
عل��ي ش��كر ع��ن الفقي��د مس��تذكراً 
اه��م محطات��ه االبداعية واالنس��انية، 
ث��م قصي��دة للدكت��ور طال��ب مه��دي 
السوداني، فندوة حوارية للدكتور عقيل 

مهدي والدكتور فليح الركابي.
اجلدير بالذكر ان دائرة العاقات الثقافية 
في وزارة الثقافة كانت قد فاحتت مجلس 
محافظ��ة الديواني��ة بتس��مية ش��ارع 
الدكتورعناد غزوان واستحصلت  باسم 
املوافق��ة عل��ى تنفي��ذ ه��ذا املش��روع 
اعت��زازاً من محافظ��ة الديوانية بروادها 

ومثقفيها.

إنعام كاطع
 

قلبي يفيض نداً ، سيظل ظلك خال 
يا من تنام على وجه القصيدة خال

الكفؤ بعدك ثق ، يبقى مكانك خال
به��ذه املرثي��ة للش��اعر عم��ر الس��راي 
للناقد  افتتحت اجللس��ة االس��تذكارية 

االنتظار في قصيدة الشاعر حازم هاشم.. ملتقى قصيدة النثر

الشاعر حازم هاشم

نجد أن الشاعر حازم بنى نصه 
على متالزمة الموت والحياةِ 

، فجاء البناء متناميًا ألنه 
يتضمن )مجموعة مفارقات 

تضيء واقعًا تتكشف 
داخله تجارب إنسانية غنية 
ومتشابكة اعتمد الشاعر 

في تشكيلها على مشاهد 
من الحياة اليومية(، صور 

لنا الشاعر تفصيالت دقيقة 
لوقائع اجتماعية يبين فيها 

أبعادًا إنسانية مهمة تنتج لنا 
معرفتها كشف هذه الواقعةِ 

اليومية والمشاعر اإلنسانية 
التي تكتنفها

قصة قصيرة

خوف

من أعمال الفنانة نوال السعدون

وفاًء لإلبداع دائرة العالقات الثقافية العامة تستذكر رائد النقد األدبي الدكتور عناد غزوان

كريم مرزة االسدي
َسَاَماً َعلَْيَك أبَ���ا الثَّائِرِيْن

َسَاَماً  َعلَ��ى نَْهِجًك الثَّ���ائِرِ
ثَ��َاُث َقَصائَِد ِفي َعاُش��ورَاَء / كرمي 

مرزة االسدي
 

رثاء احلسني رثاٌء لإلنسانية : صوُت 
النعيِّ فُم الزمان ِيذيعُه:

طب��ُع الظواه��رِ والبواط��ن ِغّيرا** 
مجرى الشعوِب خساسة ًورياءا

فالقلُب للخي�رِ ِالظليل ِ بفيئِه**** 
والسيُف ميضي للقوي مضاءا

ه��ذا هو ال��داُء ال��ذي بلي��ْت ب��ِه 
****أم��ٌم وم�ا وج�دْت إليِه  دواءا

 هذا هو اإلنس�����اُن يألُف جنسُه  
***ويصبُّ وياٍت عليِه م���راءا

 
***

1 - من امللحمة احلسينية
من البح��ر الكامل التام املقطوع ، 

والقافية متواترة

أدمي��َت أفئدة َاآلن�ام ِ ب��كاءا *** ملّا 
تقّحمَت املنوَن  ِفداءا

أجّج��َت ج��ذواِت النف��وس حت��رَراً* 
ونصبَت فوَق العاملني لِواءا

ميتدُّ مْن ي��وم ِالطفوِف مع  البقا** 
ويشعُّ للجناِت منُه سناءا

الوج��ودِ  ف��ي  هّم��َك  ج��اوزَت 
املم��اُت  كاَن  ول��و  تعيش��ُه**حّراً 

شفاءا
                

ملعرف��ِة  القص��وى  فالغاي��ُة 
احلِمام  له��َم  ي��رى  الفتى**انّ����ى 

بقاءا
س��بحاَن َمْن رفّع  العقوَل كرامة ً 

***حّتى جتّلْت دمية ًهطاءا
إنَّ  احلس��نَي نسيُج وحده منهٌج ** 

للثائريَن ولْن ي�روا نَُددَاءا
ي��ا س��يدي دني��ا أردَت صاَحها ** 

فسدْت وعمَّ ضالُ�ها الغلواءا
واذا العب��ادُ لذّل��ٍة   أعمارهْم  **** 

قّدمَت عمرَك تخطُب العلياءا
لهُم احلياُة خ��داَع زخرفٍة مضْت * 

تغري اجلهوَل وتُ�زِهُد العظماءا

فرسمَت خطّ��ة َ فيصٍل بنَي اإلبا * 
والضيم ِما ألفت لها إلواءا

***
ُش��رَِع القتاُل بهانىٍء ومبس��لم ٍ** 

فتبنّيَ اخلذالُن يس��ري جاءا
ال )طوع��ة( فلح��ْت تط��َوُع ابنها 

*و)شريُح( هبَّ ل�)مذحٍج(إطفاءا
ِغّي��را**  الظواهرِوالبواط��ن  طب��ُع 

مجرى الشعوِب خساسة ًوري�اءا
فالقلُب   للخي�رِ ِالظليل ِ بفيئِه** 

والسيُف ميضي للقوي مضاءا
ه��ذا  هو  الداُء ال��ذي بليْت بِه **أممٌ 

وم�ا وجدْت إليِه  دواءا
عشَق الدما ال للدماِء وانّ�ما ** دفَع 

الدماَء  فريضًة ً وعطاءا
ه��ذا ه��و اإلنس��اُن يألُف جنس��ُه  

***ويصبُّ وياٍت عليِه م���راءا
مت��اُع  الدني��ا  ه��ي  ه��ذي 
لذاذتَه��ا  خطيئٍة**تعط������ي 

وتقضي جزاءا!
لم يجزع ِ امل��وَت املهيَض جناحُه * 

بْل  زلزَل االكواَن واالجواءا
ص��وُت النعيِّ ف��ُم الزم��ان ِ يذيعُه 

***وعلى جبينِه غّمة ٌ تت�راءى
ِحمام���ُه  حتّ�ى تاقفِت العصورُ 

**** وتهافتْت أجيالُ�ها استفتاءا
وحتّي��رت تل��َك اخلائُق دهش��ة ً*** 

أتقيُم عرس���اً أْم تقيُم ع��زاءا؟!
***

ليَس)احلس��نُي( الرم��ُز ق�َد ُخصت 
بِه** شيٌع ولكْن يستطيُل فضاءا

مل���ْن  ٍيض��يُء  كنب��راس  أضح��ى 
هفا*****يستنشُق احلريَة احلمراءا

أضحى لكلِّ العامل��نَي هداي�ًة **** 
ه����و واملسيُح يشهّدان ِ سواءا

راَح اسمُه طوَل احلياِة وعرضها *** 
إذ ْ يهتفوَن بِه اجلهادَ نداءا

مْن مغرِب الدنيا إلى إش��راق�ها ** 
رفعوا شعارُه ثورة ًغ�ّراءا

ه��ل عل�ّ��َم الت����اريُخ أبن��اء الدُّ 
نى*** أْم ضّيَع االباَء واالبناءا

هذا هو اللغُزال��ذي نبكي بِه ** رزَء 
احلسنِي ونصنُع االرزاءا!

***
إنَّ احلسنَي لقْد تطاوَل أفقُه** ليرى 

لُه فوَق السماِء سماءا

فأقْم ش��عائ�رُه بنفس ِمجاهٍد*** 
يأبى اخلنوَع ويق�حُم الهيجاءا

ترفعاً***ه�ْل  واقصْد بوجهَك للكرمي ِ
يُرجتى غيُر الكرمي ِرجاءا!

ال تب��ِد عطف��َك للزم��اِن ِ ت��وّدداً ** 
ف��إذا تن�اءى عنَك عنُه تن�اءى

وآعززْبنفس��َك وآس��حِق النكباِت 
إذْ** تطغي عليَك وشّددِ البأساء

ك��ْم ذا تقارُعه��ا وتل��وي عنق�َها 
****ومتَج ُ هّم��ازاً بها مَش�اءا

ال تعِط إعطاَء الذلي�ل ِيداً وال ***** 
كالع�ِد ق��رَّ بعشرٍة إمض�اءا

نحُن بنو الش�رِف الرفيع ِبنات�ُه**** 
إرث�اً وأرس�وا مجَدُه أكف�اءا

***
يا أّيها  الشعراُء مْن لْم يلتمْس*** 

ن��ورَ احلس�ني ِ بطولة ً وفداءا
بخَس الشهادة َحق�َّها  وجهادَها * 

ورأى احلقيقة َفي الورى ع�وراءا
تبكي على عنِي العدالِة إذ عمْت*** 

وتّودَ لو كانْت - ك�ذي- عمي�اءا
وإذا نظم��ُت الِع��ق����َد ملحم��ة 
ً فه��ْل ***** أّدي��ُت دَين���ي ذّم���ة ً 

ووف��اءا
قْل ذاَك مطلُعها  وه���ذا ختُمها  
****    فأحكْم بعقلَك قْد ختم���ُت 

أداءا !
 

............
-1 ِم��ِن امْلَلَْحَم��ِة احْلَُس��ْيِنْيِة الَِّتي 
 ( 1996م   دِِمْش��َق  ِف��ي  نُِظَم��ْت 

الَْكاِمُل(
***

 
2 - واََل يَْبَقى ِسَوى نَْهِج )احْلَُسنْيِ(.

 أال يا خادَم الس��بِط )احلسنِي( **لُه 
منّ�ي الفدا روحي وعيني

لَك البش��رى بدائرٍة تس���امْت *** 
ِ إلى العلياِء كالغيِث الهتون 

ن��وراً   ُ ِتش��ّع  احلس��ني   ُ فدائ��رة 
****مصدقة ًب� )صادِقها(األمني ِ)1(

ّاً***  س��عيَت إلى الُعا واجمل��ِد حق�
فمْن يعلو على احلقِّ املبنِي؟

األّي���������ام  ُل��ذاذِة  ف��كّل 
ِت�ُفن��ى****وال يبق��ى س��وى نهج 

ِ)احلسنِي(

فس��ْل أيِن الطغاة على عروش ٍ*** 
وأيَن يزي�ُدهْم بع���ِد القروِن

ك�������أْن لم يُخلق��وا إال هب�اًء*** 
وإْن ذّروا اجلراَح على العيون ِ

الّدني����ا  أّيه��ا  فس��معاً 
لص�وٍت***يصّك ُالس����مَع باخلبر ِ 

اليقي��ن ِ
ب��أّن العم��رَ في حلظ��ات ُخل��ٍد*** 

ألطوُل منُه من عم���ر ِالسننِي
ِفقل��ُت  للقري��ض  دعون��ي 
مقرظكْم  ش��عري  همساً***هوى 

دعوني
هبوني قد نس��يُت الشرَق طّراً**** 

فكيَف بكربا أرض ِالشجون ِ
فإْن أنس��ى فا أنسى علي����اً**** 

وال السبَط الشهيَد وال حنيني
أب��ا  خ��صَّ  األم��ُر  م���ا  إذا 
***غضض��ُت الطرف عن جيم  عليٍّ

ٍوسنِي
إذا لم أعِط لألّي������ام حقّ�اً***** 

يطالبني الوف����ا دَيني و دِيني
فمرحى يا بناة َاجملِد َمرحى ***جناُن 

اخلُ�لِد ب� )الكنز ِالثمني ِ()2(

َثَلُث َقَصاِئَد ِفي َعاُشوَراَء
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بيروت - وكاالت:
هناك الكثير من الفوائد الرائعة 
لزي��ت جوز الهن��د والتي يعرفها 
الكثيرون فيما يتعلق بالبش��رة 
والش��عر، ولك��ن ه��ل تعلم��ن 
عزيزت��ي أن هن��اك العدي��د م��ن 
اس��تخدامات زي��ت ج��وز الهند 
املذهلة للبشرة والتي من شأنها 
أن متنح��ك الكثير م��ن النضارة 

واجلمال. 
حي��ث يعم��ل زي��ت ج��وز الهند 
مناس��ب  طبيع��ي  كمرط��ب 
جلمي��ع أنواع البش��رة، فهو غني 
بالفيتامين��ات، وبالتال��ي ميكنه 
أن يغذي البشرة ويرطبها وميكن 
استعماله كبديل للكرمي املرطب 
ومنظ��ف للوج��ه ف��ي الوق��ت 

نفسه.
-1 زي��ت ج��وز الهن��د لتطهي��ر 
البش��رة: يعمل زي��ت جوز الهند 
مبنزلة حماية جيدة للبشرة ضد 
البكتريا فه��و يقلل من مخاطر 
العدوى البكتيرية التي تس��بب 
تهي��ج اجللد، ويح��ارب البكتيريا 

وحب الشباب.
إذا قم��ت باس��تعمال زي��ت جوز 
الهند بانتظام على البشرة فلن 

يكون لديِك أية مشكالت.
٢- زي��ت ج��وز الهن��د لترطي��ب 
الزي��ت  ه��ذا  يعم��ل  البش��رة: 
كمرط��ب مثالي للبش��رة.حيث 
يتغلغ��ل زي��ت ج��وز الهن��د في 
مس��ام اجلل��د ويرطب البش��رة 
بدق��ة وعم��ق. حتتاج��ن فق��ط 
لكمي��ة بس��يطة من��ه أي نحو 
نصف ملعق��ة صغي��رة. قومي 
بوضعها في راحة اليد وطبقيها 

على الوجه مع التدليك بلطف، 
كم��ا ميكن تطبيقه على بش��رة 

اجلسم أيضاً.
انتظري مدة ١٠ دقائق ثم قومي 
ناعمة. سواد  مبسحه مبنش��فة 
كانت لش��رتك جاف��ة أو دهنية 
ف��إن زيت ج��وز الهند س��يفعل 

العجائب بها.
٣-زي��ت ج��وز الهن��د للتدلي��ك: 
التدليك هو أحد الطرق الصحية 
االس��ترخاء.  عل��ى  للحص��ول 
ولكنه س��يكون أكثر فعالية إذا 

ما استخدمت زيت جوز الهند
كل م��ا حتتاجين��ه ه��و زيت جوز 
الهند فهو مفيد جداً لبش��رتك 
وس��وف يس��اعدك في احلصول 
على االس��ترخاء والتمتع مبساج 

رائع زيت جوز 
ميك��ن  ال  اجلس��م:  ٤-لتقش��ير 
تقش��ير  بعملي��ة  االس��تهانة 
البش��رة إلزالة خاليا اجللد امليتة 
وليس هناك أفضل من زيت جوز 
الهن��د الطبيعي لذل��ك، قومي 
بإذابة كوب من زي��ت جوز الهند 
وإضافة كوب من الس��كر البني 
وبضع قطرات من الزيت العطري 
ناعم��ة  ببش��رة  واس��تمتعي 

كاحلرير.
-5 مرط��ب لليدين: يعد زيت جوز 
ومعالج  أفض��ل مرط��ب  الهند 
لصاحب��ات  خصوص��اً  لليدي��ن 
والتي حتتاج  احلساس��ة  البشرة 
لرعاية خاص��ة. إذا كنت متلكن 
يدين جافتن بع��د جلي األطباق 
ببس��اطة اس��تخدمي زيت جوز 
الهن��د لترطيبها واحلصول على 

يدين ناعمتن.

الصخر يبتسم لمعاناة األديب العراقي
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

متطلبات المهنة
فت��اة بكام��ل أناقته��ا ذات جمال اخ��اذ اقتربت 
مني وتكلم��ت معي بصوت خافت كنت اعتقد 
بأنها ضلت الطريق او انها تعرفني اال انني وبعد 
التركي��ز عل��ى لهجتها وبعد جت��اوزي للصدمة 
اكتش��فت انها متس��ولة حتدثت لي باللهجة 
الس��ورية تطل��ب من��ي املس��اعدة ابتس��مت 
بوجهه��ا واحليرة تعلو وجه��ي وال يعلو وجهها 
ش��يء فمالمحها لم يرتسم عليها أي ردة فعل 

وكأنها متثال من الشمع.
بعده��ا بأي��ام اقتربت من��ي متس��ولة محلية 
عرفتها من هيئتها وش��عرها االشعث ووجهها 
املغب��ر ب��كل املآس��ي التي م��رت عل��ى العراق 
وطلب��ت مني املس��اعدة بصوت مرتف��ع وبنبرة 
ح��ادة ومالم��ح ناقم��ة عل��ى كل م��ن حوله��ا 
ابتسمت بوجهها فامتعضت مني وقالت » لَم 

االبتسامة، تساعديني لو ال»..
وتذك��رت  بض��ع خط��وات  ومش��يت  تركته��ا 
املتس��ولة الس��ورية وهنا ال اقصد املقارنة بن 
متس��ولة ومتس��ولة أخرى، ولكن األولى كانت 
نظيف��ة ومتأنق��ة والثانية ترت��دي مالبس قذرة 
وش��عرها أش��عث بالرغ��م م��ن انه��ا تخفيه 

بقطعة قماش.
وعلى الرغم من كونهما امتهنتا االستجداء اال 
ان الس��ورية اختارت ان تكون متس��ولة نظيفة 
واألخرى اختارت ان تعكس لنا ابشع صور احلاجة 
وتذك��رت حينها مقولة إلح��دى صديقاتي التي 
كانت دائما ترددها عند مشاهدتها ألي شخص 
متس��ول او غي��ر متس��ول » ان الفق��ر من اهلل 
والقذارة وعدم النظافة فهي من البش��ر ذاتهم 

. «
وان كانت متسولة واتخذت من الشارع بيتاً لها 
بل وارتضت ان ترم��ي مباء وجهها مقابل بضعة 
آالف فه��ي م��ن الطبيع��ي ان تتقب��ل وضعها 
بالش��كل الذي اختارت��ه، ليتناس��ب مع مهنة 

التسول.
نعم مهنة التس��ول اذ ال ميك��ن ان يلجأ الفقير 
للتس��ول من دون ان ينخرط بأح��دى العصابات 
املتخصص��ة ف��ي هذا اجمل��ال وهي الت��ي تتولى 
عملي��ة توزيعه��م ب��ن التقاطعات والش��وارع 
واالحي��اء احمللي��ن منه��م والوافدين ، الس��يما 

القادمن من سوريا الشقيقة .
وهن��ا ال اطلب من خالل كالم��ي هذا  بتوصيف 
الزي للمتس��ولن ،ولك��ن مب��ا ان العالم بتطور 
مس��تمر فلَم ال يط��رأ على ه��ذه املهنة بعض 
املس��تجدات ، الس��يما وانن��ا ش��عب مح��ب 
للتحديث في ابسط األمور واعظمها ، لذا ارجو 
من القائمن على تلك املهنة لالطالع على جتارب 

ل الدول املتقدمة ، ال س��يما  و د
في اجلوار واعتماد اساليبهم 

هذا اجملال . 

بغداد ـ فالح الناصر:
اجلاب��ري،  س��مرقند  األديب��ة، 
ش��اعرة وقاص��ة، لديه��ا العديد 
م��ن املؤلف��ات الت��ي أغن��ت بها 
عل��ى  ح��ازت  األدبي��ة،  الس��احة 
جوائز تقديرية وش��هادات محلية 
وخارجية، نش��اطها متواصل في 
املي��دان، حي��ث امللتقي��ات األدبية 
مشاركاتها،  تشهد  واملهرجانات، 
إل��ى جانب زمالئه��ا املتخصصن 
ف��ي الش��عر او كتاب��ة القص��ة.. 
عل��ى  ضيف��ة  حل��ت  اجلاب��ري، 

»الصباح اجلديد«، فكان األتي:

* بني الشعر والقصة، اين جتدين 
نفسك؟

� كالهم��ا يعبر عن دواخلي وإأل ما 
كنت كتبت.

* مبن تأثرتي، من مثلك األعلى؟
� اق��رأ للكل ، واتأث��ر بالفكرة أوال 

قبل االديب شاعرا او كاتبا .

* منذ الع��ام 1997 ولغاية 2016 
نح��و 7 إصدارات ب��ني مجموعة 
ش��عرية واخرى قصصي��ة.. هل 

من اصدارات جديدة؟
� اإلص��دار اجلديد يعن��ي ان تدفع 
من مرتب��ك اكثر م��ن 1000 دوالر 
لطباع��ة مجموعة ت��وزع اغلبها 
كهدايا مجانية لالصدقاء والزمالء 

، ال تعود عليك مبردود باملقابل ، لذا 
اتريث حاليا بطباعة منجز جديد.

* م��اذا متث��ل ل��ك الف��وز باملركز 
االول في القصة القصيرة بدولة 
اإلم��ارات 2007، وايض��ا ذهبي��ة 

الشعر في نادي الصيد 2011؟
� الوس��ط االدبي وسط شائك، ال 
ميكن��ك ان حتم��ل قصيدتك وتقرأ 
لتقول انك موجود ، لم يكن سهال 
ان ادخل هذا العالم الذي تصورته 
للوهلة األولى س��هال ، جاء الفوز 
ليوق��ف موج��ة الرف��ض من قبل 
الذي��ن يقللون م��ن امكانية املرأة 
عل��ى كتاب��ة االدب ، لالن جتد ذلك 
الص��راع املعلن عن رف��ض تواجد 
امل��رأة اس��تثني القل��ة القليل��ة 
التي تدرك حقنا اإلنس��اني والتي 
س��اندت املرأة فعال بالنظر الى ما 
تكتبه ال الى ما ه��ي عليه،بعيدا 

عن »اجلن�درية«.

* ه��ل توافقني ال��رأي ان املثقف 
العراقي مغبون.. يا ترى ملاذا؟

بعي��دا عن التس��ميات بن الغنب 
وع��ن  واالخواني��ات  والتغيي��ب 
ان  للشاعر  واملفترض  الطموحات 
يكونه في بل��ده في ظل صراعات 
أق��ول   ، واقتصادي��ة  سياس��ية 
للمثقف العراقي افعل ما عليك 
وال تنتظ��ر غي��ر الس��عادة الت��ي 

س��تحصل عليه��ا لنجات��ك من 
دوامتهم .

* كثي��ر م��ن الكف��اءات مغيبة، 
فهنالك الكثير م��ن النجاحات 
ظل��ت بعي��دة ع��ن الذك��ر، من 

يتحمل ذلك ؟

 ، متعم��د  التغيي��ب  أحيان��ا   �
فالوس��ط االدب��ي يعتم��د عل��ى 
العالق��ات واجملام��الت ف��ي اغلبه 
، بع��د دخول��ي للوس��ط االدب��ي 
ادرك��ت ذلك م��ن الس��نة األولى 
، انه��ا »س��يكولوجيا مجتم��ع«  
خلقت عالقات تفضل الش��خص 

عل��ى املنج��ز واصالت��ه، م��ا على 
االدي��ب الص��ادق غي��ر ان ميض��ي 
ف��ي مش��روعه قدم��ا، ويضع كل 
تل��ك الفوضى جانب��ا، النه يكتب 
لإلنس��انية وليس ملن خربوا عاملنا 
باهوائهم ، وان ال يس��قط في فخ 

صنعه الطارئون.

* ينح��ت املثق��ف ف��ي الصخر، 
كيف اخلروج من هذا التقوقع؟

� يبتس��م الصخر لتل��ك املعاناة 
محيي��ا أصحابه��ا ، العال��م االن 
عال��م )سوش��ل ميدي��ا( بإمكان 
الش��خص ان يروج الف��كاره على 
موقعه بطرقه اخلاصة، فال يحتاج 
بع��د اآلن جلمهور مثق��ف ، ليس 

بحاجة لدعم مؤسسة أدبية.

* م��ا املعان��اة الت��ي يتكبده��ا 
الشاعر والقاص في العراق؟

� ف��ي الوق��ت احلاض��ر أتص��ور ان 
املعاناة في طباع��ة وتوزيع املنجز 
االدبي وفي االغلب تكون الطباعة 
عل��ى حس��ابه اخل��اص ، وكذلك 
اتاح��ة الفرص��ة لالدي��ب ان ينال 
حق��ه من الدعوات في مهرجانات 
محلي��ة وعربية وهذا يعتمد على 
م��دى عالقاته اخلاصة ، وكذلك ان 
يكتب عنه ف��ي الصحافة احمللية 
او ينش��ر ل��ه في الصح��ف ، انها 
مهمة شاقة تعتمد على اجتهاد 

االديب نفسه.
* اي��ن تضع��ن الش��اعر العراقي 

مقارنة باشقائه من العرب؟
� كما وضع اهلل الش��مس مركزا 
للض��وء، اض��ع الش��اعر العراقي 
األول ب��ن اقران��ه ألن��ه اثبت ذلك 

على مر الزمان .

سمرقند الجابري: ذهبيتا اإلمارات والصيد أوقفتا موجة التقليل من إمكانات المرأة

سمرقند اجلابري

استعماالت لزيت جوز 
الهند على بشرتِك  

دبي - وكاالت: 
مع بدء موس��م توزيع جوائ��ز نوبل في 
جميع اجملاالت، يعود س��ؤال قدمي جديد، 
أين النساء من هذه اجلوائز فمن بن ال� 
838 جائزة نوبل حتى عام 2012 حصلت 

43 امرأة فقط على جائزة نوبل.
وه��ذا العام في مج��ال الفيزي��اء، حاز 
االكتشاف الفائز على اهتمام الصحف 
العاملية، وتقاس��م اجلائزة ثالثة باحثن 
لكشفهم الرائد عن موجات للجاذبية 
ع��ام 2015، أم��ا في مج��ال الكيمياء، 
فاعترف��ت اللجن��ة بإجناز غي��ر معروف 
على نطاق واس��ع يتناول تطوير تقنية 
مجهرية جديدة قالت عنها جلنة نوبل 
إنها »نقلت الكيمياء احليوية إلى عهد 

جديد«.
ومت تكرمي الفريق الذي كشف عن فهم 
أفضل لساعات أجس��ادنا البيولوجية 
وذل��ك ف��ي مج��ال الطب. ولك��ن كان 
اجملتم��ع العلمي س��ريعاً في مالحظة 
ش��يء مش��ترك بن كل احلائزين على 
اجلوائ��ز ه��ذا الع��ام، فكم��ا ق��ال أحد 
املغردي��ن على تويتر: »هذه الرس��وم ما 
ه��ي إال مجرد تأكيد عل��ى أن احتفاظ 
الفائز باجلائ��زة بنفس املواصفات، رجل 

أبيض متقدم في العمر«.
وقال الفلكي امللكي، السير مارتن ريس 
:  إن الفيزيائين الثالثة الذين كرمتهم 
جلن��ة نوب��ل كان��وا »أش��خاًصا بارزين 
وكانت إس��هاماتهم متميزة ومكملة 

لبعضها البعض«.
ولكن، وبرغم احلماس املرافق لالعتراف 
الواس��ع بالبحث الرائد، من الواضح أن 
الكثي��ر من العلماء يش��عرون بضرورة 
إح��داث التغيير، ذلك أن 17 امرأة فقط 
حصل��ن عل��ى جائ��زة نوبل ف��ي فئات 
العل��وم الثالث منذ إط��الق اجلوائز عام 
1901، ول��م يك��ن ضم��ن القائم��ة أي 
ش��خص ذي بش��رة س��وداء حائز على 

اجلائزة.
وكان��ت امرأتان فقط هم��ا ماري كوري 
)1903( وماري��ا غوبيرت ماير )1963( من 
بن ال��� 206 أش��خاص احلاصلن على 

جائزة في مجال فيزياء.
وانتق��د بع��ض الباحث��ن عل��ى تويتر 
املعايي��ر احلالية ملنح جائ��زة نوبل، ذلك 
أنه ال ميكن مشاركة كل جائزة بن أكثر 
م��ن ثالثة أش��خاص، كما أن��ه ال ميكن 
تسمية فائزين باجلائزة بعد الوفاة، هذا 
وتبقى قوائم الترش��يح سرية ملدة 50 

عاًما.
وذكر اسم كل من فيرا روبن، وليز مايتنر، 
بورنيل كمرش��حات  بي��ل  وجوس��لن 
محتمالت لتسلم اجلائزة في السنوات 
الس��ابقة، لكن وفاة روب��ن عام 2016 
جعل عملها املتعلق بامل��ادة املظلمة، 
التي يعتقد أنها تشغل معظم كتلة 

الكون، غير مؤهل لالعتراف به.
أم��ا أوتو هان، الذي تعاق��د ملدة طويلة 
جائ��زة  عل��ى  فحص��ل  مايتن��ر،  م��ع 

الكيمياء لالنشطار النووي عام 1944، 
لكن مايتنر لم تش��اركه اجلائزة برغم 
ترش��يحها لها في س��نوات س��ابقة 

والحقة.
كم��ا ش��هدت كل م��ن الفيزيائيت��ن 
بورني��ل، وش��يان ش��يونغ وو، على فوز 
زمالئهم��ا ف��ي األبحاث التي ش��اركتا 
العمل فيها ولكن اسميهما لم يدرجا 

ضمن الفائزين.
ونظ��را للمكانة التي يحص��ل عليها 

احلائز عل��ى جائزة نوبل وتس��تمر مدى 
احلياة، تشكل اجلائزة دفعا كبيرا ملهنة 
أي باح��ث، فاجلائ��زة تضف��ي ش��رعية 
عل��ى عمل احلائ��ز عليها، وتس��فر عن 
اكتس��اب س��معة دولي��ة ف��ي مجال 
يتس��م فيه متويل األبح��اث بقدر كبير 

من التنافسية.
آم��ا بالنس��بة للنس��اء ف��ي الفيزياء 
والكيمي��اء، هن��اك ع��دد قلي��ل م��ن 
املرش��حات، ومع وج��ود 12 امرأة حائزة 
عل��ى جوائز ف��ي مجال الط��ب يصبح 
الوض��ع في ه��ذا اجمل��ال أفض��ل قليالً 
وغالًبا م��ا تكون جوائز أخرى في مجال 
اآلداب مثال أكثر عدال من حيث املساواة 
بن اجلنس��ن، حيث حازت في السابق 
أليس مون��رو، ودوريس ليس��ينغ وتوني 
موريس��ون، وه��ذا العام كان��ت جائزة 
اآلداب م��ن نصي��ب الكات��ب اليابان��ي 

البريطاني »كازو إيشيغورو«.
وما يزال احلصول عل��ى جائزة نوبل في 
مجال العلوم من أكثر االجنازات بعيدة 
املن��ال عن النس��اء، وذل��ك برغم وجود 
مبادرات )مثل أثينا س��وان( ومنظمات 
)مث��ل س��تيميتيز( عاملة ف��ي مجال 

تعزيز دور املرأة وتشجيعها.

هل جائزة نوبل للفيزياء حصرًا على الرجال؟

دبي - وكاالت: 
ال حتت��اج الى س��ؤال صديقك عن 
ت��زوره  أن  أردت  ان  املول��ود  جن��س 
ف��ي بيت��ه أو املستش��فى لتقدم 
ل��ه التهان��ي، فأل��وان البالون��ات، 
واأللعاب والهدايا كفيلة باإلجابة 
على هذا الس��ؤال، وما عليك أنت 
املباركة  بعب��ارات  التلفظ  س��وى 

والتهنئة.
لطاملا ارتبط اللونان األزرق والوردي 
مبالب��س املواليد من الذكور واإلناث 
عل��ى الترتي��ب، لكن س��بب ذلك 
الت��الزم الش��ائع، وتاريخه، يحمل 
يدركه��ا  ال  ق��د  غريب��ة  قص��ة 

كثيرون.
واملده��ش ف��ي األم��ر أن االرتب��اط 
كان عكس��ًيا في البداي��ة بالقارة 
األوروبي��ة، إذا كان اللون األزرق يرمز 
لإلناث، وال��وردي للذكور، على وفق 

ما ذكر خبير األلوان غافن إيفانز.
عش��ر،  التاس��ع  الق��رن  وخ��الل 

كان��ت الدعايات تنص��ح األمهات 
بإلباس بناتهن ال��زي األزرق إن أردن 
أن يتصف��ن عن��د الكب��ر باجلمال 
أوالده��ن  يلبس��ن  وأن  واألنوث��ة، 
الذكور مالبس وردية اللون، إن أردن 
أن يشبوا أقوياء وأصحاب عضالت 

مفتولة.
أما الس��بب في ذلك ف��كان يعود 
وقته��ا إلى اعتب��ارات خاص��ة، إذ 
ارتبط��ت أوروبا بالل��ون األزرق، إلى 
حد وصفها ب��� "الق��ارة الزرقاء"، 
مما كان يعني أن ذلك اللون يش��ير 
إل��ى اجلمال واألنوث��ة، ووفقاً ملوقع 

."thelist"
كما اكتس��ب األمر أبع��اداً دينية 
ترتب��ط باألل��وان املفترضة ملالبس 
ارتدته��ا الس��يدة م��رمي الع��ذراء. 
أما اللون ال��وردي فارتبط بالذكور 
على أس��اس اقترابه من درجة لون 

العضالت.
وقد اس��تمر األمر عل��ى تلك احلال 
لسنوات عدة حتى منتصف القرن 
العشرين، حن جنحت دعايات جتارية 
مكثف��ة ف��ي قلب األم��ور، وروجت 
للوردي بوصفِه اللون األقرب لألنوثة، 
في حن حتول الذكور بالتالي، وحتى 

يومنا هذا، إلى اللون األزرق.

فلوريدا - وكاالت:  
»لوال اختالف األذواق لبارت السلع« 
مثل يؤكد اس��تحالة اتفاق اجلميع 
عل��ى أمر واح��د، وتزي��د الصعوبة 
عندما يتعل��ق األمر بتقييم الرجل 
ملوضات النساء، لكن دراسة رصدت 
م��ا ال يعج��ب الرجل ف��ي موضات 
النس��اء اخلاصة باملالبس والش��عر 

واألحذية.
مواضيع املوضة وصيحاتها ليست 
بالضرورة املوضوع املفضل للكثير 
من الرجال، الذي��ن يزعجهم طلب 
زوجاتهم الذهاب معهم للتس��وق 
والتجول لساعات طويلة بن احملال، 
لك��ن ه��ذا كل��ه ال مين��ع أن بعض 
صيحات املوضة س��واء في املالبس 
أو الش��عر واألحذية، تزعج الرجال 

وتؤثر على تقييمهم ألناقة املرأة.
وأظه��رت دراس��ة نش��رها موق��ع 
»غوفيمنن« األملاني مستندة على 
اس��تطالع لل��رأي ش��مل فئة من 
الشباب والرجال بداية من 18 عاًما، 
أن البلوفرات الصوفية الفضفاضة 
الت��ي تكون عادة أكبر مبقاس��ن أو 

ثالث��ة من حجم امل��رأة، حتتل املركز 
األول ف��ي قائمة األزي��اء التي يراها 

الرجال »قبيحة«.
وبرغم اإلقبال الشديد من الفتيات 
األظاف��ر  ط��الء  عل��ى  والنس��اء 
باللون��ن، إال أن ه��ذه املوض��ة تعد 
مزعج��ة جداً للرج��ال، يليها قطع 
الف��راء  م��ن  املصنوع��ة  املالب��س 
الصناعي واملالب��س املصنوعة من 
أقمش��ة على ش��كل جل��د النمر، 
ارت��داء بلوزة حتتوي على رس��ومات 

مس��تطيلة م��ع س��روال مقل��م، 
وكذل��ك الفس��اتن الت��ي تعلوها 
ياقات بألوان مختلفة، من املوضات 
الت��ي ال ت��روق للكثير م��ن الرجال، 

وفقا الستطالع »غوفيمنن«.
أم��ا بالنس��بة ملوض��ات الش��عر، 
أط��راف  تلوي��ن  تص��درت موض��ة 
الش��عر بل��ون مختلف ع��ن اللون 
الطبيعي، قائمة األش��ياء املزعجة 
للرجل، برغم رواجها الش��ديد في 

عالم املوضة.

الوردي للبنات واألزرق للصبيان.. ما هو 
السر التأريخي خلف هذين اللونين؟ 

الموضات النسائية األكثر إزعاجًا للرجال

فلوريدا: وكاالت: 
كش��ف بحث أجرته جامعة 
والي��ة فلوري��دا، أن احتمالية 
جن��اح العالقة تك��ون أكبر إذا 
كانت املرأة أكث��ر جاذبية من 

الرجل.
تابع��ت الدراس��ة 113 زوج��اً 
جميعه��م  األزواج،  م��ن 
تزوجوا حديثاً، بحسب موقع 
Indy100« »البريطاني ، فيما 
طلب من هذه العينة االجابة 
على سلس��لة من االس��ئلة 
تركز اغلبها على أشياء مثل 
النظ��ام الغذائ��ي واحلف��اظ 

على اللياقة.
وأظه��رت النتائ��ج أن الرجال 
الذين ع��دو أق��ل جاذبية من 

األحيان  أغل��ب  في  زوجاتهم 
يبذل��ون كثي��راً م��ن اجله��د 

إلرضاء نصفهم اآلخر.
وفي اجلانب اآلخر من الدراسة، 
ج��اءت معاكس��ة متاًم��ا عن 

االستنتاج االول.
فعندما تابع الباحثون عالقات 
كان الرج��ل فيها ه��و األكثر 
جاذبي��ة، بدا أن ذل��ك كان له 

آثارا سلبية.
ش��عرت النس��اء ف��ي ه��ذه 
العالق��ات أنه��ن مضط��رات 
التب��اع نظ��اٍم غذائي وحفاظ 
عل��ى زينته��ن ك��ي يجعلن 
أزوجهن س��عداء، وه��و األمر 
الذي قد يؤدي إلى اضطرابات 
في تناول الطعام ومشكالت 

أخرى.
طالب��ة  وقدم��ت 

تاني��ا  الدكت��وراه 
أجرت  التي  رينول��دز 

لهذا  حالً  الدراسة 
وهي  الس��يناريو، 

اج��راءات  بوضع 
وطرق مساعدة 
هؤالء النس��اء 
يعيد  أن  ه��ي 
هن  ؤ كا ش��ر
كي��د  لتأ ا

ه��ن  كير تذ و
بق��ول:  باس��تمرار 

أِحب��ك  جميل��ة،  »أن��ِت 
أي��اً كان وزن��ِك أو ش��كل 

جسِدك«.

تجنبي االرتباط برجل وسيم
بيروت - وكاالت: 

القول��ون العصب��ي وآالمه من 
األمراض التي ال يوجد لها عالج 
جذري، فاملصاب به كل ما عليه 
فعل��ه ه��و االبتعاد ع��ن تناول 
أكالت معين��ة، واالبتع��اد ع��ن 
التوتر، إلى جان��ب تناول بعض 
املش��روبات التي تس��اعد على 

تخفيف آالمه مثل:
النعناع: يحت��وي النعناع على 
زي��وت طيارة تعمل على تهدئة 
القولون، لذلك يتم استخدامه 
كمشروب مهدئ في حالة ألم 
القولون، ألنه أيضا يعمل على 

استرخاء عضالت القولون.
فه��ي  الكراوي��ا  الكراويا:أم��ا 
معروف��ة بفوائده��ا للمع��دة، 
حيث يعمل هذا املشروب على 

محاربة االنتفاخ، والتقليل من 
ألم القولون.

استعمال  أيضا  الشمر:ميكنك 
مش��روب ب��ذور الش��مر ال��ذي 
بكون��ه مس��كن أللم  يُع��رف 
القول��ون، وآالم حرك��ة اجل��دار 

اخلاص به.
اليانس��ون  اليانس��ون:يعمل 
على تهدئ��ة وتخفيف أعراض 
ألم القولون، كما أنه يس��اعد 
عل��ى تهدئ��ة األعص��اب بنحو 

عام وتخلصك من التوتر.
احللب��ة: وأخيرا ينص��ح بتناول 
حال��ة  ف��ي  احللب��ة  مش��روب 
الش��عور بألم القول��ون، وذلك 
ألنها حتسن من عملية اإلخراج 
وتعالج اإلمس��اك ال��ذي ينتج 

عن مشكالت القولون.

مشروبات تقلل من ألم القولون
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
حض��ر وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، نهائي بطولة اندية 
العراق لكرة الطائرة للنس��اء والذي 

اقيم في قاعة الشعب ببغداد.
واش��اد عبط��ان مبس��توى البطولة 
العال��ي  التنظي��م واالداء  وحس��ن 
االندي��ة  ب��ني  الكبي��ر  والتناف��س 
املش��اركة، مبينا ان ال��وزارة عازمة 
على دعم الرياضة النس��وية وبقوة 
اخلارجية،  املش��اركات  في  والسيما 
اذ نطمح الوصول الى املراكز االولى 
ف��ي جمي��ع االلع��اب واملس��ابقات 
الدولية، وهذا لن يتحقق اال بتكاتف 
جميع اجلهود بني ال��وزارة واالحتادات 

الرياضية.
وقدم وزير الش��باب والرياضة جوائز 
مالية لالندية الثالث االولى حيث مت 
تك��رمي الفائز باملرك��ز االول نادي قره 
قوش مببل��غ 5 ماليني دين��ار والفائز 
باملرك��ز الثان��ي نادي بغ��داد مببلغ 3 

مالي��ني دينار والفائ��ز باملركز الثالث 
نادي الش��باب مببلغ مليون��ي دينار، 
مؤكدا ان التكرمي يعتبر دافعا جلميع 
االندية لكي تبذل جهودا ومستويات 

افضل في البطوالت املقبلة.
إلى ذلك، قرر وزير الشباب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، اقامة بطولة 
بك��رة الطائرة للنس��اء في ش��هر 

كان��ون االول املقبل ف��ي العاصمة 
بغداد بدع��م ورعاية ال��وزارة.. وقال 
عبط��ان ان ال��وزارة تطم��ح لدعم 
وتطوي��ر كاف��ة االلعاب النس��وية، 
وان البطول��ة س��تقام بالتعاون مع 
االحتاد العراقي املركزي لكرة الطائرة 
ومبش��اركة 12 ن��ادي م��ن مختلف 

محافظات العراق.
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السبت.. نهائي كأس 
المثابرة بالسلة

البولنغ يجري تصفيات الختيار 
منتخباته استعدادًا لمنافسات القارة 

موندي وأبو كونيه يشاركان 
في تدريبات الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحت��اد العراقي لكرة الس��لة موعد نهائي كأس 
املثاب��رة، بني فريق��ي النف��ط والكهرباء يوم الس��بت 

املقبل في قاعة الشعب املغلقة.
وقال مدرب سلة الكهرباء ثامر مصطفى في تصريحات 
صحفية »الفريق اس��تعد بش��كل جي��د للمباراة من 
خالل الوحدات التدريبية املتواصلة قبل انطالق الدوري 
وخوض عدد من املباري��ات الودية مع فرق الدوري، حيث 

سعينا لتجهيز الفريق ملوقعة كأس املثابرة«.
وأض��اف: »من املرجح أن تكتمل صف��وف الفريق خالل 
اليوم��ني املقبلني بعد التحاق احملترفني األمريكيني الري 
واينس��اه حيث أكملت إدارة النادي تاشيرات دخولهما 
إلى العراق وننتظر وصولهما خالل اليومني املقبلني«.. 
وأش��ار إلى أنه سيس��عى خل��وض عدد م��ن الوحدات 
التدريبي��ة بعد وصول احملترفني من أجل انس��جامهم 

مع الفريق.
وأكمل: »فريق النفط يضم نخبة من الالعبني املميزين، 
ال س��يما وأنه حامل لقب الدوري املوسم املاضي، إال أن 
طموحنا في حتقيق الفوز قائم ومش��روع وس��نجتهد 

لتحقيق لقب جديد«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل ف��ي املركز التدريبي الحت��اد البولنغ، تصفيات 
الالعب��ني الختي��ار تش��كيلة املنتخب الوطن��ي التي 
ستشارك في منافس��ات بطولة آسيا املقررة ان تقام 

في ماليزيا شهر كانون األول املقبل.
اعل��ن ذلك، ن��دمي اصطيفان، امني س��ر االحت��اد املركيز 
للبولن��غ، وب��ني ان التصفي��ات جترى بش��كل منتظم 
مبش��اركة ابطال وبط��الت العراق م��ن املتقدمني لكال 
اجلنس��ني، من اج��ل اختي��ار االفضل للمش��اركة في 

احملفل القاري املقبل.
وتاب��ع ان احتاده يس��عى إلى حتقيق نتائ��ج ايجابية في 
بطولة آس��يا التي ستشهد مش��اركة ابطال اللعبة 
من ش��تى دول القارة، مبين��ا ان الثقة كبيرة بامكانات 
العناص��ر التي مثلت العراق ونالت مواقع متقدمة في 

احملافل اخلارجية في السنوات السابقة.
كما، اوض��ح اصطيفان، ان احتاده يعم��ل على تنظيم 
منافس��ات تنش��يطية في النصف الثاني من ش��هر 
تش��رين األول اجلاري بهدف تعزي��ز اجلانب الفني ووضع 
الالعب��ني ف��ي مرحل��ة جاهزية تام��ة بفض��ل اقامة 

املنافسة املتواصلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التح��ق محترف��ا الكهرب��اء، العاج��ي أب��و كوني��ه 
والكاميروني موندي، شاركا في تدريبات الفريق، حتت 

إشراف املدرب عباس عطية.
 وق��ال رئي��س الهيئة اإلداري��ة لنادي الكهرب��اء، علي 
األسدي في تصريحات صحفية إن موندي وأبوكونيه 
التحق��ا بتدريبات الفري��ق، وخاضا مرانهما بش��كل 
طبيعي، الفتا إلى أن اإلدارة اس��تكملت تأش��يراتهما 
لدخول األراضي العراقية في وقت قياس��ي..  وأضاف 
أنه من املنتظر أن يدخل الفريق في معس��كر تدريبي 
نهاية الش��هر اجل��اري في مدين��ة أنطالي��ا التركية، 
ملدة عش��رة أيام تتخلله 3 مباري��ات جتريبية، حتضيرا 

للموسم املقبل.
وأش��ار إلى أن الفريق يخوض بش��كل يومي الوحدات 
التدريبي��ة في ملع��ب النادي، منوها إل��ى أن الطاقم 
التدريبي يس��عى خللق االنس��جام بني الالعبني اجلدد 

والقدامى.
جدي��ر بالذك��ر أن الكهرب��اء جدد تعاقده م��ع املدرب 
عب��اس عطية، ال��ذي حقق م��ع الفريق نتائ��ج مميزة 

املوسم املاضي.

الهند ـ حسين الذكر *

يخ��وض منتخبنا للناش��ئني بكرة 
القدم ، مباراته الثانية في مونديال 
كاس العالم 2017 املقامة في الهند 
 ،   F حيث تلعب مباريات اجملموعة ،
اذ س��يواجه منتخبنا ف��ي مباراته 
الثاني��ة له ، نظيره الش��يلي ، على 
ملعب يايا بهارتي في مدينة كلكتا 
مضيفة مباريات مجموعتنا ، ذلك 
ف��ي الس��اعة اخلامس��ة والنصف 
بتوقيت العاصم��ة احلبيبة بغداد ، 
الثامن��ة بتوقيت الهند ، تس��بقها 
ف��ي  وانكلت��را  املكس��يك  مب��اراة 
الس��اعة الثانية والنصف بتوقيت 
بغ��داد ، ضم��ن ذات اجملموع��ة ، من 
ذا   ، املبارات��ني  تك��ون  ان  املنتظ��ر 
اهمي��ة كب��رى ف��ي حتديد مس��ار 
الف��رق املتاهلة الى الدور 16 ، حيث 
س��تكون انظار اجلماهي��ر العراقية 
ناش��ئينا  ملتابعة مباراة  مش��دودة 
امام تشيلي ، لكسب الثالث نقاط 

وضمان التاهل باذن اهلل .
م��درب  جثي��ر  قحط��ان  الكاب��ن 
منتخبنا للناش��ئني ، بخالف اغلب 
التحليالت الت��ي وصلتنا من بغداد 
وبقية املدن االخ��رى ، التي تتواصل 
مع اعضاء الوفد حبا بالعراق وبروح 
املس��اعدة وتقدمي الدعم وتسهيل 
مهم��ة الفريق ، التي اكدت على ان 
الفريق تش��يلي فريقا سهل وميكن 
عب��وره وضم��ان التاهل ، ال س��يما 
وانه س��يات مثخنا بج��راح رباعية 
انكلترا وطرد حارس��ه االساس��ي ، 
اال ان نظرة الكابن قحطان تختلف 
م��ع احترامه وتقدي��ره لكل اجلهود 
املبذولة من االخوة احملللني وحس��ن 
نواياهم ، فانه يرى الفريق التشيلي 
ال يختل��ف عن نظيره املكس��يكي 
من حيث القوة واملهارة واحلضور ، بل 
س��ات الى مواجهة العراق بروحية 
التعويض واحلف��اظ على االمل ، مما 
يجعل��ه يلعب بروحية املس��تقتل 

، ه��ذا ما يجعل امل��درب جثير ينظر 
للمباراة بحذر ويتعاطي مبوضوعية 
واقعية تتناسب مع احترام املنافس 
دون ان يستس��لم ل��ه ، اذ اكد بانه 
س��يلعب ب��ذات التش��كيلة التي 
واجهة املكسيك ، رمبا يحدث تتغير 
طفيف��ا وفق��ا لصح��ة وجاهزي��ة 
الالعب��ني وكذا م��ا تفرض��ه الرؤية 
الفني��ة للمالك التدريب��ي وتقيمه 
الستعداد وواجبات العبينا وخطط 
املنافس ، وم��ا يتطلب منا لرد فعل 
مناسب .. في ذات الوقت اكد جثير 
، بان��ه يتعامل بواقعية وعينه على 
النق��اط الثالث ، دون ان ينفتح امام 

تش��يلي ، لكن��ه س��يلعب للف��وز 
وامكانية التاهل والبقاء باملنافسة 
، م��ن دون اي ته��اون او تفريط ، مع 
عل��ى  يح��رص  ال��ذي  الوق��ت  ذات 
ع��دم التقليل م��ن ش��ان املنافس 

التشيلي.
في  الص��ادرة  الهندي��ة  الصح��ف 
اخملتلف��ة  الهندي��ة  املقاطع��ات 
واملتباعدة واملهتم��ة جدا بتغطية 
ومتابعت��ه بش��كل كامل  احل��دث 
،اشادت باداء الفريق العراقي وعدته 
م��ن الف��رق القوي��ة ، الت��ي متتلك 
حظ��وظ املنافس��ة والتاهل ، حيث 
كتب��ت صحيف��ة ) ماتربوهوم��ي ( 

م��ن مدين��ة كي��رال ، عن��وان كبيرا 
ج��اء فيه ) العراق واملكس��يك على 
قدم املس��اواة ( ،ذكرت ب��ان الفريق 
العراقي تقدم بالش��وط االول على 
املكسيك ، بطل كاس العالم ثالث 
مرات سابقا ، وكان ندا له وبامكانه 
ان ينه��ي املباراة مبكر،  لو س��جل 
الف��رص املتاح��ة .وان��ه فريق ظهر 
متماسك منتظم ويطبق تعليمات 
مدرب��ه بش��كل جيد وميتل��ك قوة 
هجومية يش��ار له��ا ، حيث اتعب 
الدفاع��ات  داود  محم��د  املهاج��م 
املكس��يكية وش��كل خط��ر دائم 
م��ن جهته��ا صحيف��ة   . عليه��ا 

تامي��ز اووف اندي��ا الهندي��ة عنونت 
مبانش��يت عريض ) الفريق العراقي 
س��عيد بعد مباراته مع املكسيك 
الفري��ق  بروحي��ة  في��ه  اش��ادت   )
وقوته وحس��ن تنظيمه ، مش��يرة 
ال��ى فرصة جي��دة تنتظ��ر الفريق 
للتاه��ل . اما صحيفة اخبار الفيفا 
، فق��د كتبت ) العراق واملكس��يك 
يتقاس��مان مغنام مباراتهم االولى 
ف��ي اجملموع��ة ( مش��يرة ال��ى قوة 
الفرقني واحترام بعضهما وحس��ن 
تنظيم فريقيهما ، كما ابرزت تالق 
وق��وة كل من محم��د داود املهاجم 
العراق��ي وكذلك الالعب ديغو الينز 

رقم )19( املكس��يكي ، التي اشارت 
ال��ى انهما ، ميكن ان يكونا من جنوم 
البطول��ة . صحيف��ة هن��ا الهن��د 
، ذك��رت ب��ان الع��راق جن��ح بالقتال 
ام��ام املكس��يك وكس��ب نقط��ة 
مهم��ة وكان ن��دا قوي��ا اقترب من 
الف��وز كثيرا ، ل��و ال اضاعت بعض 
الفرص ، مش��يدة بنجوم الفريقني 
.جري��دة ملي��ال منورم��ا الهندية ، 
عنون��ت ) الع��راق ربط املكس��يك 
بالتعادل ( مش��يرة الى جناح خطة 
امل��درب العراق��ي قحط��ان جثي��ر ، 
ال��ذي ف��رض اس��لوب لعب��ه على 
بامكانه  الفريق املكس��يكي وكان 
حسم النتيجة مبكرا ، مع التركيز 
على قوة وحس��ن مه��ارة املهاجم 
محم��د داود كنجم ميك��ن ان يكون 
من فرس��ان البطولة وكذا االشادة 
باحلارس العراقي عل��ي عبادي الذي 
وصفته بالش��جاع واملتمكن يذكر 
ان ه��ذه املعلومات جمع��ت وقرات 
ترجم��ت بواس��طة مراف��ق الفريق 
العراقي ومترجمه الهندي االستاذ 

عبد الصمد محمد  .
عب��ر مال��ح مه��دي رئي��س الوفد 
العراق��ي عن س��عادته مل��ا قدمه 
الفريق  ف��ي مباراتهم االولى امام 
املكسيك بطل كاس العالم ثالث 
م��رات والذي يع��د من اق��وى فرق 
البطولة ، اكد على ثقته بالعبينا 
وامل��ه الكبي��ر بامكاني��ة الف��وز 
وعب��ور احلاجز التش��يلي ، وفقا ملا 
مير به الفريق العراقي وما يتعرض 
له الفري��ق التش��يلي ، فضال عن 
ثقت��ه بتعاط��ي وحس��ن تعام��ل 
الكاب��ن جثير وش��جاعة العبيه 
. كذل��ك اك��د العب��وا املنتخ��ب 
العراق��ي متتعهم  مبعنويات عالية 
، س��يما بعد الظه��ور االول لهم 
ام��ام املكس��يك وانكس��ار رهبة 

املشاركة العاملية.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

الصحف الهندية تشيد بأداء ناشئة العراق

جثير يؤكد قوة تشيلي.. والليوث يلعبون من أجل الفوز 
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محمد داوود في صراع مع العب مكسيكي

عبطان يحتفل مع نادي قره قوش

العواصم ـ وكاالت:

تأهل منتخب آيس��لندا لكرة القدم إلى 
نهائي��ات مونديال 2018 في روس��يا اثر 
فوزه على نظيره الكوسوفي -2صفر أول 
أمس في ريكيافيك في اجلولة العاش��رة 
االخيرة من تصفي��ات اجملموعة األوروبية 

التاسعة.
 (40( سيغوردس��ون  جيلف��ي  وس��جل 
 (68( غودموندس��ون  بي��رغ  ويوه��ان 

الهدفني.
ال��ى  الت��ي تأهل��ت  ورفع��ت آيس��لندا 
النهائيات ألول مرة في تاريخها، رصيدها 
إل��ى 22 نقط��ة مقاب��ل نقط��ة واحدة 
لكوسوفو التي تش��ارك في التصفيات 
ألول م��رة أيض��اً كدولة مس��تقلة بعد 
قبول عضويته��ا في االحتادي��ن األوروبي 

والدولي )فيفا( في ايار 2016.
وتأه��ل منتخ��ب كرواتي��ا إل��ى امللح��ق 
األوروب��ي املؤهل للموندي��ال بفوزه على 
مضيفه األوكران��ي 2-0، وتعادلت تركيا 

مع مضيفتها فنلندا 2 2-.
واقتنص منتخب كرواتيا وصافة اجملموعة 

بهذا الفوز وس��جل اندريج كراماريتش، 
مهاجم هوفنه��امي األملاني، هدفي الفوز 

لكرواتيا في الدقيقتني 63 و70.
وصار رصيد كرواتي��ا 21 نقطة وضمنت 
خ��وض امللح��ق كاح��د أفض��ل ثمانية 
منتخب��ات حتت��ل املرك��ز الثان��ي، ووقف 
رصيد أوكرانيا عند 17 نقطة، في املركز 
الثالث، فيما صار رصيد تركيا 15 نقطة 
في املركز الراب��ع مقابل 9 نقاط لفنلدا، 

وأخيراً كوسوفو بنقطة واحد.
قط��ع منتخ��ب صربي��ا بطاق��ة تأهله 
ملونديال روس��يا 2018 مباشرة بعد فوزه 
به��دف من دون رد، عل��ى ضيفه جورجيا 
ليتصدر مجموعته الرابعة في تصفيات 

أوروبا.
ويتع��ني على أيرلندا خ��وض امللحق بعد 
حلوله��ا وصيف��ة عق��ب فوزه��ا عل��ى 
مضيفته��ا ويل��ز بنف��س النتيجة فيما 
فازت النمس��ا عل��ى مولدوفا بهدف من 
دون رد في مباراة حتصيل حاصل للطرفني 

البعيدين متاًما عن التأهل.
وفي مواجه��ة صربيا م��ع جورجيا التي 
رايك��و  س��تاديون  ملع��ب  احتضنه��ا 
ميتيتش، حس��م الصرب التأهل بفضل 

اله��دف ال��ذي حم��ل توقيع ألكس��ندر 
بريوفيتش )ق74).

باملث��ل، انتهى لق��اء أيرلن��دا وويلز على 
النح��و ذات��ه، حي��ث لم يش��هد ملعب 
كارديف س��يتي س��وى تس��جيل هدف 
وحيد أه��دى به جيمس ماكل��ني )ق57) 
األم��ل لأليرلنديني في بلوغ املونديال عبر 

امللحق.
كم��ا فازت النمس��ا بالنتيجة نفس��ها 
عل��ى مولدوفا ب��أرض األخيرة في ملعب 
س��يمبرو حيث أحرز الهدف النمس��اوي 

الوحيد لويس شاوب )ق69).
بالتال��ي حتصل صربيا عل��ى ثالث نقاط 
ثمينة ترفع به��ا رصيدها إلى 21 نقطة 
تتص��در به��ا اجملموعة وتتأهل مباش��رة 
للمونديال الروس��ي، وحت��ل خلفها ب�19 
نقطة أيرلن��دا وصيفة لتخوض امللحق، 
بينما جتمد رصيد ويلز عند 17 نقطة في 
املركز الثالث لتفقد أي أمل في التأهل.

ورفعت النمسا حصيلتها إلى 15 نقطة 
لكنها ال تزال ف��ي املركز الرابع، وخلفها 
جورجي��ا التي جتمد رصيدها عند خمس 
نقاط في املركز اخلامس، وأخيرا مولدوفا 

ذات النقطتني.

إل��ى ذلك، ق��ال املدير الفن��ي للمنتخب 
اإليطالي، جيامبييرو فينتورا، إنه يثق في 
قدرة فريقه عل��ى التأهل لكأس العالم 
2018 بروس��يا، عبر امللحق، في تش��رين 

الثاني املقبل.
وأض��اف فينتورا، عقب الفوز على ألبانيا 
بهدف نظيف، في ختام التصفيات، التي 
أنهاها فريقه في املركز الثاني باجملموعة، 
بعد إسبانيا املتصدرة: »كنت واثقا قبل 
ذلك ونحن في حلظة مأساوية، واألمر لم 
يتغير، ال زل��ت واثقا.. األمر ال يزال به قدر 
من الدراما، لكن بصورة أقل«.. وبرغم أن 
الفوز على ألبانيا جاء في آخر 20 دقيقة 
من املب��اراة، أكد فينتورا رضاه بخصوص 

املستوى الذي قدمه فريقه.
وتابع: »أعتق��د أننا قطعن��ا خطوة إلى 
األمام، فيما يتعلق مبس��ألة الشخصية 
الك��رة،  نفق��د  زلن��ا  ال  املب��اراة..  وإدارة 
الالعب��ون،  فعل��ه  مب��ا  س��عيد  لكن��ي 

وبجاهزيتهم«.
وأردف مدرب إيطاليا، الذي يواجه ضغطا 
شديدا: »خالل امللحق في نوفمبر.. أمتنى 
أن يك��ون الفريق في حالة أفضل، وأمتنى 

أن يعود بعض الالعبني املصابني«.

صربيا تقطف تذكرة مونديال روسيا

آيسلندا تبلغ كأس العالم ألول مرة في تأريخها

تقرير

من مباراة آيسلندا و كوسوفو

مفكرة اليوم

5:30 عصرًا العراق ـ تشيلي
كأس العالم للناشئين

بغداد ـ رحيم الدراجي*
ثمن مدير الدائ��رة القانونية للجنة 
االوملبي��ة الوطني��ة العراقية نعيم 
الب��دري دور وس��ائل االعالم مبختلف 
عناوينه��ا ف��ي نق��ل املعلوم��ة الى 
الش��ارع الرياضي والتي تستند الى 
احلقائ��ق الصادق��ة الس��يما فيم��ا 
يخص عدم امت��الك اعضاء املكتب 
التنفيذي للجنة االوملبية ش��هادات 
دراس��ية لديهم او وجود ش��هادات 
م��زورة . وق��ال الب��دري ان اللجن��ة 
االوملبية جزء م��ن منظومة عامة ال 
تخلوا من املش��كالت ولكن ان تصل 
االتهامات لوجود فساد اداري ومالي 
او شهادات مزورة فهذا كالم ال صحة 
ل��ه م��ن االس��اس م��ع كل التقدير 
لوس��ائل االعالم وكما يعلم اجلميع 
ان أب��واب اللجنة االوملبي��ة والدائرة 
القانوني��ة مش��رعة ام��ام جمي��ع 
وس��ائل االعالم مبختل��ف عناوينها 

للتحقق من صحة املعلومات .

واوضح مدير الدائ��رة القانونية  في 
رده عن ما طرح حول وجود شهادات 
املكت��ب  اعض��اء  لبع��ض  م��زورة 
التنفيذي للجنة االوملبية، ان جميع 
اعض��اء اللجن��ة االوملبي��ة قدم��وا 
شهاداتهم الدراس��ية وارسلت الى 
هيئة النزاهة حس��ب طلب الهيئة 
بكتابه��م املرق��م 2184 ف��ي العام 

2015 وارسلت مبوجب كتابنا املرقم 
2137 بتاريخ 2015/8/26 ولم تخبرنا 
ش��هادات  بوج��ود  النزاه��ة  هيئ��ة 

دراسية مزورة .
واضاف الب��دري ان عدد من االحتادات 
الرياضي��ة يش��عر بع��ض افراده��ا 
بوجود هدر للمال العام نتيجة ايفاد 
او اقام��ة بطولة، لذلك يقوم بتقدمي 
طل��ب الى رئي��س اللجن��ة االوملبية 
والذي بدوره يحول تلك الشكوى الى 
الدائ��رة القانونية الج��راء التحقيق 
االداري االصول��ي وم��ن ثم ارس��اله 
الى هيئة النزاهة الجراء التدقيقات  
القانوني��ة، مبينا الى ان هناك إخبار 
تأتي من هيئة النزاهة يتم التعامل 
معه��ا بجدي��ة وتش��كل به��ا جلان 
حتقيقي��ة تنجز وترس��ل ال��ى هيئة 
النزاه��ة الج��راء التحقيق��ات به��ا 

حسب القانون .

* إعالم اللجنة األوملبية

عبطان يكّرم األندية الفائزة
 بدوري نساء الكرة الطائرة  

»األولمبية« تثّمن دور وسائل 
اإلعالم في نقل الحقيقة

نعيم البدري

بغداد ـ هشام السلمان*  
توج فريق نادي وسام اجملد ببطولة 
الت��ي  الع��راق جل��ودو املكفوف��ني 
اختتمت ظهر أم��س االول بعد ان 
احتل املركز االول برصيد خمس��ة 

اوس��مة منه��ا وس��امان ذهبيان 
ومثلها فضيان ووسام واحد برونزي 
فيم��ا ج��اء فري��ق ذي ق��ار باملركز 
الثاني جامعا اربعة اوس��مة منها 
وسامان ذهبيان واخر فضي ومثله 

برون��زي واحت��ل فريق باب��ل املركز 
الثالث برصيد اربعة اوسمة منها 
وسام واحد ذهبي واحد واخر فضي 

و وسامان برونز يان.
واقيم حفل تتوي��ج الفرق الفائزة 

ف��ي قاعة املرك��ز التدريبي للجنة 
العراقية في  الوطني��ة  الباراملبية 
مجم��ع وزارة الش��باب والرياض��ة 
الباراملبية  اللجن��ة  وحضره رئيس 
د. عقيل حميد والنائب االول خالد 

رش��ك واالمني العام وكالة مجلي 
ع��ودة واالم��ني املال��ي مزه��ر غامن 
وعض��و املكتب التنفي��ذي للجنة 
التنفي��ذي  واملدي��ر  عبي��د عني��د 
محمد السالمي وعدد من رؤوساء 

واللج��ان  الرياضي��ة  االحت��ادات 
الفرعي��ة العامل��ة ق��ي اللجن��ة 

الباراملبية العراقية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

وسام المجد يتوج ببطولة العراق لجودو المكفوفين 
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملية  املمثل��ة  نش��رت 
جوليان مور مقطع فيديو 
لها عبر حس��ابها اخلاص 
التواصل  أحد مواقع  على 

اإلجتماعي.
وظهرت مور ف��ي الفيديو 
وه��ي  عفوي��ة،  بطريق��ة 
جالس��ة على أريكة داخل 
تس��تعرض  الغرف،  إحدى 
فس��تانها الب��ّراق، حي��ث 
ارتدت فستانا أسود قصير 
دار ش��انيل  من تصمي��م 

وكان يلمع بنحو ملفت.
يذك��ر أن الفيدي��و ص��ّور 
خ��ال تواجد م��ور حلضور 
لفيلمه��ا  األول  الع��رض 
 ”WONDERSTRUCK “

في نيويورك.

الفيلم حول  وتدور قصة 
صب��ي صغير ف��ي الغرب 
كى بالتوازي  األوس��ط، تحُ
مع قصة فتاة يافعة في 
)نيويورك( منذ خمس��ن 
كاهم��ا  حي��ث  عاًم��ا، 
يس��عى إلى ذات االرتباط 
الغام��ض. وهو من إخراج 
ت��ود هاين��ز، وتأليف بريان 

سيلزنك.

التركية  املمثل��ة  صرحت 
برغوزار كوريل، زوجة املمثل 
خالد ارغن��ش التي متتلك 
مقهى في إس��طنبول، ان 
بعض الشركات السياحة 
عرضت ماال على العاملن 
لديها في املقاهي، مقابل 
ان يخبروهم عندما تكون 
ليحض��روا  املقه��ى  ف��ي 
الس��ياح الع��رب اللتقاط 

صورا معها.
االم��ر نفس��ه تك��رر م��ع 
الثنائ��ي ب��وراك اوزغفيت، 
حي��ث  افج��ن،  وفهري��ة 

علم ان شركات السياحة 
عرضت مبالغ مالية على 
املقاه��ي  ف��ي  العامل��ن 
تركي��ا،  ف��ي  الش��هيرة 
ليخبروه��م ع��ن حض��ور 

الثنائي الى تلك املقاهي.

م��ع  ل��ه  لق��اء  خ��ال 
 YAAR MERA“ برنام��ج 
احل��واري   ”SUPERSTAR
حي��اة  يكش��ف  ال��ذي 
جن��وم بولي��وود، والكثي��ر 
أس��رارهم، من خال  من 
اس��تضافتهم ف��ي لقاء 
ح��واري صري��ح وج��ريء، 
الهن��دي  املمث��ل  ت��دث 
سيف علي خان عن أكثر 
تثير  في��ه  ع��ادة س��يئة 
املمثلة  زوجت��ه  اس��تياء 

الهندية كارينا كابور.
حيث أكد خان أنه يعشق 

والذي  والن��وم،  الكس��ل 
قد ميت��د الى 12 س��اعة 
متواصلة تقريًبا. ويش��ار 
ال��ى أن الثنائي تزوجا عام 
2012 ولديهما ابن اسمه 

تيمور علي خان.

جوليان مور

سيف علي خان

برغوزار كوريل

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
مرت خمس��ون عاماً على رحي��ل أيقونة 
الث��ورة، الزعي��م املناضل تش��ي جيفارا، 
الذي بدأ رحلته م��ع طريق الثورة واحلرية، 
في اثن��اء رحلته على دراجت��ه النارية مع 
أح��د أصدقائ��ه عب��ر امي��ركا الاتينية، 
وحينها وبعد ان كان ش��اهدا على الفقر 
واجل��وع والع��وز، أدرك ان اخل��اص يكم��ن 

باالشتراكية.
سافر جيفارا عندما كان طالبا في كلية 
الط��ب إلى جميع أنحاء أميركا الاتينية، 
مع صديقه ألبيرت��و غرانادو  وكونت تلك 
الرحل��ة ش��خصيته وإحساس��ه بوحدة 
أميركا اجلنوبي��ة، وبالظلم الكبير الواقع 
من قبل اإلمبريالين، على املزارع الاتيني 
البسيط. قاد جيفارا العديد من الثورات، 
فبرغم ان��ه أرجنتيني األص��ل، اال انه بدأ 
حيات��ه م��ع نك��ران ال��ذات والبح��ث عن 
حرية االنس��ان أينما كان، ف��ي غواتيماال، 
ومطالبت��ه باإلص��اح ف��ي فت��رة حكم 
الرئي��س جاكوب��و أربينز غوزم��ان، والذي 
ساعدت وكالة اخملابرات املركزية األميركية 

في نهاية املطاف على اإلطاحة به.

اما ثورته األشهر فهي عندما كان جيفارا 
يعيش في مدينة مكسيكو، فقد التقى 
هناك براؤول كاسترو، املنفي مع أصدقائه 
الذين كان��وا يجهزون للث��ورة، وينتظرون 
س��اعة خروج  كاس��ترو من س��جنه في 
كوب��ا، وم��ا إن خ��رج األخير من س��جنه، 
حتى ق��رر جيف��ارا االنضمام ال��ى الثورة 
الكوبي��ة، وق��د رأى فيدل كاس��ترو أنهم 
في أم��س احلاجة إليه كطبي��ب، وانضم 
لهم في حركة 26 يوليو، التي غزت كوبا، 
بنية اإلطاح��ة بالنظام  املدعم من طرف 

الواليات املتحدة،  وس��رعان ما برز جيفارا 
بن املس��لحن، ومتت ترقيت��ه إلى الرجل 
الثاني في القيادة، حيث لعب دورا محوريا 
في جناح حملة على مدار عامن من احلرب 

املسلحة التي أطاحت بنظام باتيستا.
غ��ادر جيف��ارا كوبا ف��ي ع��ام  1965 بعد 
ان تس��نم ع��دة مناصب، واص��در قوانن 
إعادة النظ��ر في الطعون، وف��رق اإلعدام 
على املدانن بجرائ��م احلرب خال احملاكم 
الثورية، وأس��س قوان��ن اإلصاح الزراعي 
عندم��ا كان وزيرا للصناع��ة، وعمل أيضا 

كرئي��س ومدي��ر للبنك الوطن��ي، ورئيس 
تنفيذي للقوات املسلحة الكوبية، وكانت 
مغادرت��ه من أجل التحريض على الثورات 
األولى الفاش��لة في الكونغو كينشاسا، 
وم��ن ثم تلتها محاولة أخرى في بوليفيا، 
حيث مت إلقاء القبض عليه هناك من قبل 
وكالة االس��تخبارات املركزية، مبس��اعدة 
القوات البوليفي��ة ومت إعدامه فيما بعد، 
لكن املوت لم يأخذ اال جس��ده، اما فكره 
واسمه، فما زال هو الشرارة التي تنبعث 

منها الثورات في كل مكان.
جيف��ارا م��ا زال الى يومنا ه��ذا ليس في 
بل��دان اميركا الاتينية فحس��ب، بل في 
العالم العربي والعراق على وجه التحديد، 
رمزا من رموز الث��ورة والتضحية من اجل 
االخر، بغض النظر عن جنسه وجنسيته 
الوطنية، وسيظل جيفارا عنوان وترجمة 
فعلية ملبدأ نكران الذات، والشجاعة التي 
ميكن ان ت��ؤدي بصاحبها ال��ى املوت، وقد 
أصبحت صوره وسيلة لإلعان عن الفكر 
الثوري، لكننا حلد االن لم جند من يحاكيه 
فعا بصفاته اإلنسانية التي وضعته في 

خانة اخمللدون.

خمسون عامًا وما زال جيفارا أيقونة الثورات

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل محرك البحث غوغل يوم امس بالذكرى ال�156 ملولد 
املستكش��ف النرويجي فريتيوف نانس��ن، الذي ولد في يوم 
10 تش��رين األول/أكتوب��ر عام 1861 وتوفي ي��وم 13 أيار/مايو 
ع��ام 1930 ف��ي النرويج، وحقق العديد م��ن اإلجنازات التي ال 
يعلمها الكثير من الناس، مما جعله يحصل على العديد من 
اجلوائ��ز الدولي��ة، وأبرزها جائزة نوبل. دخل فريتيوف نانس��ن 
إلى اجلامعة عام 1881 لدراس��ة عل��م احليوان، وبعد تخرجه 
قام بالعمل في متحف برجن، وقام بدراسة النظام العصبي 
للحيوانات املائية، كما أنه مت تعيينه رئيسا للبعثة النرويجية 
في واش��نطن، في أثناء احلرب العاملية األولى، وبعدها أصبح 
رئيسا للبعثة النرويجية في عصبة األمم عام 1919، وهو أول 
من قام برحلة استكش��افية قطبية أطلقتها النرويج، كما 

أنه أول شخص أقترب من الوصول إلى القطب الشمالي.
وفي شهر أيلول/سبتمبر عام 1921 جنح فريتيوف نانسن في 
أن يكون أول مفوض ساٍم لاجئن في عصبة األمم، واستطاع 
النجاح في الس��ماح للمهاجرين في احلصول على هوية، مما 
جعل��ه يحصل على جائزة نوبل للس��ام عل��ى اجملهود الذي 
بذله ف��ي حماية الاجئ��ن بعد احلرب العاملي��ة األولى، كما 
عمل "نانس��ن" في الصليب األحمر منذ 1921 وحتى 1923 
كمسؤول للتغذية، وتوفي فريتيوف نانسن في 13 أيار/مايو 
ع��ام 1930 عن عمر يناه��ز 68 عاما، أفن��ى الكثير منها في 

خدمة البشرية. 

غوغل تحتفل بالذكرى الـ 156 لوالدة 
المستكشف النرويجي نانسين

الصباح الجديد - وكاالت:
تقّرر بصفة شبه رسمية أن جترى أول عملية جراحية لزراعة 
رأس كام��ل في العال��م بداية ع��ام 2018 املقبل في الصن، 

على وفق ما ذكره موقع "تيك وورم".
لك��ن حصل تغيير كبير في اخلطة الت��ي كانت معدة لهذه 
العملي��ة، إذ ق��ال "تيك وورم" إنه كان م��ن املقرر أن جترى في 
ديس��مبر 2017، إال أنه مت تأجيلها بعدما تراجع متبرع روسي 
مصاب مبرض عضلي عن قراره، مضيفا "العملية س��تجرى 

اآلن مع متبرع صيني".
ويرتق��ب أن جت��ري العملية م��ن خال قطع الرأس، وس��حب 
النخاع الش��وكي للراغب في إج��راء العملية، ونقلهما إلى 
جس��د توفي حديثا، ثم تفيزهما فيه ع��ن طريق النبضات 

الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.
ولم يتم بعد تديد موعد رس��مي إلجراء العملية، ولكن من 

املتوقع أن جترى في الربع األول من عام 2018.
يشار إلى أن العملية سيجريها الطبيب اإليطالي سيرجيو 
كانافيرو، وهو مدي��ر هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات 

العصبية املتقدمة.
وبحس��ب اجلراح اإليطالي، فإن حظ��وظ جناح العملية تصل 
إلى 90 في املئة، موضحا أنها تس��تلزم مشاركة 80 جراحا، 

كما ستكلف 10 ماين دوالر.
وكان طبيبان جراحان، قد أكدا، في يناير املاضي، جناحهما في 
إج��راء عملية زراعة للرأس لدى الق��رد، كما مت إجراء عمليات 

أخرى لزراعة الرأس لدى الفئران.

الصباح الجديد - وكاالت:
ردت الس��يدة األولى في الواليات املتحدة ميانيا ترامب بقوة 
على تصريحات زوجة الرئيس األميركي السابقة إيفانا، التي 

عدت على سبيل املزاح أنها السيدة األولى.
وقالت املتحدثة باس��م ميانيا، س��تيفاني غريشام في بيان 
االثنن "السيدة ترامب )ميانيا( جعلت البيت األبيض منزال 
البنه��ا بارون، وزوجها الرئيس. إنها تب احلياة في واش��نطن، 
وفخورة بدورها كسيدة أولى للواليات املتحدة. إنها تخطط 

الستعمال موقعها خلدمة األطفال وليس لبيع الكتب".
وكان��ت إيفان��ا قد مزحت ف��ي أثناء مقابل��ة صحفية قائلة 
"أنا الس��يدة األولى"، األمر الذي أثار غض��ب ميانيا، ودعاها 
إل��ى إص��دار البيان، على وف��ق ما تقول صحيف��ة "تلغراف" 

البريطانية.
وتضي��ف الصحيف��ة أن الرس��الة من بي��ان ميانيا واضحة 
مفادها" هناك س��يدة أولى واحدة وبالتأكيد ليس��ت إيفانا، 

فا مجال لوجود امرأتن تمان صفة السيدة األولى".
وصرح��ت إيفان��ا بأنه يحق له��ا لقب الس��يدة األولى، ألنها 

كانت الزوجة األولى للرئيس األميركي احلالي.
وعب��رت في الس��ابق ع��ن رغبتها ف��ي أن مينحه��ا طليقها 
الرئيس األميركي منصبا دبلوماس��يا ف��ي دولة أوروبية، وهو 

ما لم يحدث.

باريس - رويترز: 
تع��رض بعض من أعظم أعمال الفنان بابلو بيكاس��و 
ف��ي باري��س ه��ذا األس��بوع، في مع��رض يرص��د عاما 
محوريا أكد فيه مكانته بوصفه قطبا للفن في القرن 

العشرين.
ويس��جل املعرض الذي يحمل اس��م )بيكاس��و 1932: 
إيروتي��ك يير(، أو )عام الش��بق( إبداع الفنان اإلس��باني 
الغزير في الشهور اإلثني عشر لذلك العام الذي يشار 
إليه ف��ي عالم الفن بأن��ه "عام العجائب" بالنس��بة 

لبيكاسو.
وأنتج بيكاس��و أكثر من 300 عمل فني في عام 1932 
ويق��دم املعرض الذي يقام مبتحف بيكاس��و في باريس 

أكثر من 100 منها.
ومن بن هذه األعمال لوحته الش��هيرة )احللم(، وتصور 

عشيقة بيكاسو في ذلك احلن ماري تريز والتر.
ومن األعمال الب��ارزة التي يقدمها املعرض أيضا لوحة 

)فتاة أمام املرآة( والتي تصور والتر أيضا.
وقالت فيرجيني بردريس��و املس��ؤولة عن املعرض لرويترز 

الش��ب��ق "أطلقنا على ع��ام 1932 عام 
كقوة ألن بيكاس��و استخدمه 

محركة في لوحاته".

تأجيل أول عملية زراعة رأس 
بالعالم بعد تراجع المتبرع الروسي

طليقة ترامب وزوجته تتنافسان 
على لقب السيدة األولى

معرض فني في باريس يرصد 
عامًا خصبًا في حياة بيكاسو

خمسون عاما على رحيل جيفارا

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��عد كا م��ن الفنان��ة 
،والفن��ان  س��ابا  نيك��ول 
لبدء  عيس��ى،  نبي��ل 
أول  تصوي��ر 

مش��اهدهم م��ن مسلس��ل "ورا 
الش��مس" األس��بوع املقبل، وتدور 
أحداث املسلس��ل حول مجموعة 
م��ن األصدق��اء، ل��دى كل منه��م 

وعائلته،  ومستقبله  حياته 

وكل واحد يعيش في دوامة احلياة، 
ومع تصاعد األحداث يكتش��ف أن 

هناك "جرمي��ة قتل" قد 
10 سنوات،  حدثت منذ 
وتتفتح أوراقها وأزماتها 
وتنقل��ب  جدي��د،  م��ن 
الدنيا رأس��ا على عقب، 
األصدقاء  جميع  لينغرس 
في هذه األزمة، حيث كانوا 
يظنون أنهم يعيشون في 
وه��م النس��يان، ولن تعود 
هذه اجلرمية م��رة أخرى، إال أن 
الق��در يعيدها ف��ي أحضانهم 
م��رة أخ��رى وتطاردهم إل��ى يومنا 
هذا، ومع م��رور الوقت يبدأ اجلميع 
في اكتش��اف حلول لهذه اجلرمية، 

ومحاولة كشف الغموض.
العمل ينتمي لنوعية مسلسات 
ال��� 60 حلق��ة، وينتم��ي لنوعي��ة 
الت��ي  البوليس��ية،  املسلس��ات 
تناق��ش قضايا اجملتم��ع، وما مير به 
من أزمات ومشكات دنيوية، ويعد 
العم��ل من مسلس��ات البطولة 
اجلماعي��ة الت��ي تض��م مجموعة 

كبيرة من املمثلن.
يذكر أن مسلس��ل "ورا الشمس" 
بطولة نيكول سابا، وأحمد صاح 
حسنى، وآخرون، تأليف محمد ناير، 
وإخراج أحمد س��مير ف��رج، وإنتاج 

إسام املرسى.

نيكول سابا تصور أول مشاهدها
 في "ورا الشمس" األسبوع المقبل

أفتت��ح وكي��ل وزارة الثقاف��ة 
اجلابري،  الدكتور جاب��ر  األقدم 
الس��نوي  الط��ف  مع��رض 
ال��ذي تقيم��ه دائ��رة الفنون 
منهاج  ضم��ن  التش��كيلية 
)الش��هادة  بعن��وان  الدائ��رة 
ربيع احلي��اة( يوم االثنن 10/9 
عل��ى قاع��ات دائ��رة الفنون 

التشكيلية.
وق��ال وكي��ل وزارة الثقاف��ة 

األقدم "تش��رفت وزارة الثقافة اليوم 
بإقامة مع��رض واقعة الطف، والذي 
يع��د ضمن املعايش��ة اليومية التي 
يعيش��ها الفن��ان العراق��ي، وري��ث 
واقعة كرباء، فالفنان العراقي وحده 
يخت��ص مبعرفت��ه احلقيقي��ة لهذه 
الواقع��ة، م��ن دون غيره م��ن فناني 

العالم.
وأض��اف اجلابري: يع��د معرض واقعة 
الط��ف، تش��يد لقيم الش��جاعة 
منذ60ه�_1438ه���،  والبطول��ة 

العراق��ي احلس��يني  ف��أن املش��هد 
الذي رس��مه بدمه، لي��زرع فينا واقع 
البطول��ة والش��جاعة بدمه، لتثبت 
ش��جرة الش��جاعة والتضحية في 
عراق احلس��ن عراق كرباء. مش��يراَ 
بان جتربة اللوحات اليوم رسالة تعبر 
عما تعني��ه الواقعة من أبداع وروعة 
وف��رادة، وتأتي الي��وم لتعلم كل من 
يق��ف على الس��لطة، ليح��ذو حذو 
أولئك األبطال، وليرسم من خالهم 

طريق الكرامة واحلرية.

وأك��د اجلاب��ري بأن ثورة احلس��ن هي 
بح��ق ملهم��ة للش��عراء واملبدعن 
والفنانن، وأن الذي يدقق في لوحات 
املعرض، يجد فيه��ا عوالم من الفن 
الرائع، وتوثق اللحظة نفس��ها التي 
يعيش��ها العراق اليوم، مش��يراَ بان 
العراق لم يكن مستورد للثقافة أبداً، 
وهو املصدر واملنشأ وامللهم لثقافات 
العال��م، وال احد واجه مثل احلس��ن 
وأبن��اؤه الي��وم، اإلره��اب بثقافتهم 

وفكرهم وشجاعتهم وأرادتهم.

معرض يجسد واقعة الطف 
على قاعة دائرة الفنون التشكيلية

بغداد - الصباح الجديد:
بحض��ور رئيس جلن��ة الثقافة واالعام 
النيابية النائب ميس��لون الدملوجي، 
ووكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
طاه��ر احلمود، والدكتورة اقبال نعيم، 
مدي��ر عام دائرة الس��ينما واملس��رح 
وكال��ة، وعدد م��ن الفنان��ن واالدباء 
ووسائل االعام، أقامت وزارة الثقافة 
/دائرة الس��ينما واملس��رح، تشييعا 

رمزي��ا للفنان الدكت��ور فاضل خليل صباح 
ي��وم االثنن 9\10\2017 وال��ذي وافاه األجل 
ي��وم األح��د، بعد ص��راع طويل م��ع املرض، 
حيث انطلق التشييع من املسرح الوطني، 

وصوالً إلى ساحة كهرمانة. 
وق��ال وكيل وزارة الثقاف��ة، أن رحيل الفنان 
فاضل خليل خسارة كبيرة للثقافة والفن، 
فه��و رحل ع��ن الدني��ا، ولك��ن اعماله قد 
خلدته، حيث أثرى الساحة الفنية باإلعمال 

الفنية واملسرحية، لتمتد مسيرته أكثر من 
خمسن سنة، لينتج لنا كل ما هو جميل 
وراقي، ويتحف الس��احة الفنية العراقية، 
ويصبح مثال يستنير به كل من أتى بعده.
وقد ألقت السيدة الدملوجي كلمة اكدت 
فيها ان رحيل الفن��ان الكبير فاضل خليل 
هي خس��ارة للف��ن العراق��ي، وأثنت على 
عطائ��ه الثري ف��ي خدمة احلرك��ة الفنية 

العراقية. 

الثقافة تقيم تشييعًا رمزيًا للفنان
 الكبير الدكتور فاضل خليل

بغداد - الصباح الجديد:
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