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السليمانية ـ عباس كاريزي: 
رفض احلزب الدميقراطي الكردستاني 
واالحتاد الوطني الكردستاني عقب 
اجتم��اع عقداه بحضور مس��عود 
بارزان��ي ورئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
دوكان  مصي��ف  ف��ي  معص��وم، 
مبحافظة السليمانية، التخلي عن 
نتائج االس��تفتاء وااللت��زام  باحلوار 
والتفاهم حلل املشكالت واخلالفات 

العالقة مع بغداد.
حدوده��ا  اي��ران  اغلق��ت  وبينم��ا 
البري��ة م��ع االقليم ام��س االحد، 
اك��د مس��ؤول الهيئ��ة العامل��ة 
ف��ي املكت��ب السياس��ي لالحت��اد 
الوطني الكردس��تاني م��ال بختيار 
في مؤمتر صحف��ي عقده مع نائب 
رئي��س احل��زب الدميقراط��ي رئيس 
حكوم��ة االقليم نيجرف��ان بارزاني 
ف��ي مصيف دوكان، عق��ب اانتهاء 
االجتماع الذي اس��تمر زهاء س��ت 
س��اعات، ان االجتماع ناقش كافة 
االمور اآلنية ف��ي االقليم والعالقة 
ب��ني االحت��اد والدميقراطي من جهة 
وبغ��داد  االقلي��م  ب��ني  والعالق��ة 
من جه��ة اخ��رى والتوت��ر احلاصل 
ف��ي كركوك ب��ني اجليش واحلش��د 
الشعبي والبيش��مركة، مؤكدا ان 
االطراف السياس��ية ف��ي االقليم 

غير مخولة بالتخلي او الغاء نتائج 
االستفتاء الذي عده خيارا شعبياً، 
كما تش��ترط بغداد للب��دء بحوار 

جديد مع االقليم. 
واض��اف بختي��ار ان الطرفني اتفقا 
على عدد من النقاط التي تضمنت 
السياسية لهما بخصوص  الرؤية 
آلية ح��ل اخلالف��ات م��ع احلكومة 
االحتادي��ة، مبين��اً ان االقلي��م ل��ن 
يتراجع عن مواقفه وسياساته حتت 
اي ضغط سياس��ي م��ن اية جهة 
كانت في مؤشر على الضغوطات 
الت��ي متارس��ها اي��ران وتركيا على 
االطراف السياس��ية ف��ي االقليم، 
ان االقليم مس��تعد حلوار  مضيفاً 
بن��اء م��ع اي ط��رف ودول��ة تعترف 

بحقوقه املشروعة. 
م��ن جهته أكد نائ��ب رئيس احلزب 
الدميقراطي رئيس حكومة االقليم 
نيجيرف��ان بارزان��ي ان االس��تفتاء 
ل��ن يت��م الغ��اؤه، وانه��م مصرون 
عل��ى احلوار مع بغ��داد حول جميع 

املشاكل العالقة.
وق��ال بارزاني إن الدس��تور العراقي 
اليس��مح باس��تخدام الق��وة في 
السياس��ية"،  النزاع��ات  حس��م 
معرب��ا ع��ن أمل��ه ف��ي أن ال تق��ع 
بغ��داد ف��ي خطأ حس��م اخلالفات 

السياس��ية عس��كريا، مضيفاً ان 
"محاولة حسم القضايا عسكريا 
لن يكون في مصلح��ة الطرفني"، 

مضيف��ا "لق��د أكدن��ا عل��ى حل 
جمي��ع املش��كالت مع بغ��داد عبر 

احلوار املسؤول".

وتابع "نتمن��ى ان تبتعد بغداد عن 
اس��تعمال الق��وة، فمهم��ا كانت 
احلكوم��ة العراقي��ة احلالي��ة قوية 

فأنه��ا ل��ن تك��ون اكث��ر ق��وة من 
احلكومات السابقة".

تتمة ص3

"االتحاد والديمقراطي" يعّمقان جراح األزمة
مع بغداد ويرفضان التخلي عن نتائج االستفتاء 

طالبا بحوار جديد من دون شروط مسبقة

جانب من اجتماع األحزاب الكردية في دوكان أمس

متابعة الصباح الجديد:
أعلنت ق��وات س��وريا الدميقراطية، 
أمس األحد، إكم��ال عمليات إخراج 
إرهابي��ي داع��ش احملليني م��ن الرقة 
التي كانت تش��كل املعقل الرئيس 

لإلرهابيني في سوريا.
وأضاف��ت الق��وات املدعوم��ة م��ن 
واشنطن، أن "مسلحي داعش الذين 
خرج��وا احتم��وا بدروع بش��رية من 
املدني��ني الذين أجب��روا على املغادرة 

معهم إلى ريف دير الزور".
وأكدت أن "مسلحي داعش األجانب 

ل��م يغ��ادروا الرق��ة وهو م��ا طالب 
ب��ه التحال��ف الدول��ي ال��ذي أك��د 
أنه لم يش��رف عل��ى عملية خروج 

املسلحني".
ويع��د خ��روج داع��ش م��ن الرق��ة، 
الهزمي��ة األكبر للتنظي��م املتطرف 
منذ اس��تيالئه عل��ى املدين��ة قبل 
أكثر من 4 س��نوات، ويصبح املعقل 
اجلديد للدواعش ه��و محافظة دير 
الزور ش��مالي شرقي سوريا واجملاورة 

للحدود العراقية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي، أمس 
االحد، ع��ن قب��ول 150 ألف طالب 
في اجلامعات واملعاهد، فيما اشارت 
الى ان��ه مت وضع معايير للقبول في 

الكليات االهلية.
وق��ال وزي��ر التعلي��م عب��د ال��رزاق 
العيس��ى خ��الل مؤمت��ر صحف��ي 
عقده امس، بجامع��ة النهرين في 
بغ��داد وتابعته "الصب��اح اجلديد"، 
ان "ع��دد املقبول��ني ف��ي اجلامعات 
واملعاه��د بنحو عام بل��غ 150 الف 
طالب وطالبة"، مبينا ان "اجملموعة 

الطبي��ة قبل��ت اق��ل مع��دل ه��و 
."95,6

واضاف العيسى انه "مت وضع معايير 
لقبول الطلبة في الكليات االهلية 

مقاربة للكليات الرسمية".
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي عبد الرزاق العيس��ى، يوم 
اس��تكمال  املاض��ي، عن  اجلمع��ة 
وفيم��ا  املرك��زي،  القب��ول  نتائ��ج 
ح��دد اليوم االحد موع��دا إلعالنها، 
اكد جاهزي��ة اجلامع��ات وكلياتها 
وأقسامها الستقبال الطلبة اجلدد 

في جميع االختصاصات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدير عام الش��ؤون القنصلية 
ف��ي وزارة اخلارجي��ة اإليراني��ة علي 
جكين��ي، أم��س األح��د، أن طهران 
تنتظر "ردا إيجابيا" من العراق على 
طلب إلغاء تأش��يرات الس��فر بني 

البلدين.
اإليراني��ة  األنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
جكين��ي  ع��ن  "إرن��ا"  الرس��مية 
قوله، "نح��ن نتابع موض��وع إلغاء 
التأش��يرات م��ع الع��راق ف��ي إطار 
ما أكد عليه س��ماحة قائد الثورة 
اإلس��امية ورئيس اجلمهورية ووزير 
اخلارجي��ة"، مش��يرا إل��ى أن إي��ران 

"تنتظر الرد االيجابي من األش��قاء 
العراقيني".

وأضاف جكين��ي أن "وزير اخلارجية 
محم��د ج��واد ظريف يؤك��د على 
ضرورة اإلس��راع في حل مشكات 

اإليرانيني في اخلارج".
وكان وزير الداخلية قاسم األعرجي 
قد كش��ف ، في )5 متوز 2017(، عن 
أحدهما  إيراني��ني  رفض��ه طلب��ني 
يتعل��ق بإلغ��اء تأش��يرة الدخ��ول 
)الفي��زا( لإليرانيني الراغب��ني بزيارة 
الع��راق واآلخ��ر يتضمن الس��ماح 
بدخ��ول عج��ات إيراني��ة للع��راق 

لتحميل البضائع التجارية.

التعليم تعلن قبول 150 ألف
طالب في الجامعات والمعاهد

إيران تنتظر ردًا إيجابيًا من العراق 
بشأن إلغاء تأشيرات السفر

بعد خروجهم من الرقة.. 
معقل "داعش" الجديد قرب 

الحدود العراقية

"اتحاد القوى" يطلب من العبادي
إشراكه في الحوارات مع اإلقليم

"اليونسكو" و"التربية" تحتفالن بنجاح
نظام إدارة المعلومات الطالبية )سيمس( 23

السليمانية ـ الصباح الجديد:
كشف ناظم دباغ ممثل حكومة 
اقلي��م كردس��تان ف��ي طهران 
ام��س االح��د، ان اي��ران وتركيا 
والع��راق اتفق��ت عل��ى اغ��الق 

احلدود مع اقليم كردستان.
وقال الدب��اغ ان "بغداد وطهران 
وانقرة تنسق فيما بينها الغالق 

احل��دود م��ع اقلي��م كردس��تان 
في موعد مح��دد" موضحا، ان 
"ايران اغلقت امس معابر برويز 
خان وباشماخ وحاج عمران مع 

اإلقليم".
واضاف ان " ادارة املعابر تسمح 
بعب��ور املواطن��ني العالقني في 
اجلانبني فق��ط، الفت��ا ان اغالق 

احلدود قد يكون وقتيا حس��بما 
ذكرت ادارة مدينة مريوان شرقي 

كردستان".
اإليراني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  ان  اال 
نفت اغ��الق املنافذ احلدودية مع 

إقليم كردستان .
وقال الناطق الرس��مي باس��م 
به��رام  اإليراني��ة،  اخلارجي��ة 

"إيس��نا"  لوكال��ة  قاس��مي، 
اإليرانية:"كم��ا أعلن��ا س��ابقا، 
ف��إن مجالنا اجلوي مت اغالقه مع 
إقليم كردستان العراق بناء على 
طلب من احلكومة املركزية في 
بغداد، وال يوجد أي تغيير جديد 
في وضع املعابر البرية مع إقليم 

كردستان".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أتف��ق العراق، ام��س األحد، مع 
اجلانب الس��عودي على تسيير 
ب��ني  رح��الت جوي��ة متبادل��ة 

البلدين أواخر الشهر اجلاري.
وذك��ر بيان ل��وزارة النقل تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، 
إنه "في اطار التعاون املشترك 
ب��ني س��لطة الطي��ران املدني 
في جمهورية الع��راق والهيئة 
العام��ة للطي��ران املدن��ي في 

الس��عودية  العربية  اململك��ة 
انعق��د صب��اح الي��وم االح��د 
املوافق )15 تشرين األول 2017(، 
اجتماع��اً موس��عاً ف��ي مق��ر 
شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
داخ��ل مط��ار بغ��داد الدول��ي 
ب��ني مدير عام الش��ركة ميران 
فريد وعدد من مدراء االقس��ام 
وف��د ش��ركة  والش��عب م��ع 
اخلط��وط اجلوية الس��عودية"، 
مبين��اً أن "االجتم��اع تضم��ن 

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة 
بني الطرف��ني لتنظيم خدمات 
البلدي��ن  ب��ني  اجل��وي  النق��ل 
وتق��دمي كافة اخلدمات االرضية 

لطائرات اململكة وبالعكس".
وأك��د فريد، بحس��ب البيان أن 
"االتف��اق تضمن ايضاً تس��يير 
رح��الت جوي��ة م��ن مط��ارات 
الس��عودية  العربية  اململك��ة 
العراقي��ة  املط��ارات  إل��ى 
تأريخ  ابت��داًء م��ن  وبالعك��س 

)30 تش��رين األول 2017(، على 
أن تش��مل خدم��ات مختلفة 
ومنه��ا اخلدم��ات األرضية من 
االعاش��ة والتنظي��ف والوقود 
وحتمي��ل احلقائ��ب والطواق��م 
واملعدات الضرورية، إضافة إلى 
خدمات الشحن اجلوي وتهيئة 
املستلزمات املطلوبة لتغطية 
احتياجات نق��ل البضائع بكل 

االصناف".
تتمة ص3

معلومات متضاربة عن إغالق إيران
للحـدود مع إقليـم كردستـان

العراق والسعودية يتفقان على تسيير
رحالت جوية متبادلة أواخر الشهر الجاري

أغلقت أم لم تغلق؟

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل سوق العراق لألوراق املالية، 
امس األحد، ارتفاعا ملحوظاً في 
املتداولة  عدد وقيم��ة االس��هم 
خالل االس��بوع املاضي من خالل 

تداول 51 شركة من اصل 101.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق 
طه احمد عبد الس��الم في بيان 
تلقته "الصباح اجلديد"، ان "عدد 
الس��وق  املدرجة في  الش��ركات 
بلغت )101( ش��ركة مس��اهمة، 
منه��ا )72( ش��ركة مدرج��ة في 
الس��وق النظامي و)29( ش��ركة 
الثان��ي  الس��وق  ف��ي  مدرج��ة 
وتداول��ت خ��الل جلس��ات ه��ذا 
االس��بوع اسهم )46( شركة في 
الس��وق النظامي و)5( ش��ركات 

في السوق الثاني.
"ع��دد  ان  الس��الم  عب��د  وب��ني 
لألس��بوع  املتداول��ة  االس��هم 
املاض��ي بل��غ 14 ملي��ار س��هم 
مقابل 2 مليار س��هم لألس��بوع 

ارتفاع��ا  قبل��ه مس��جل  ال��ذي 
ملحوظ��ا ق��در %419.36، فيم��ا 
بلغ��ت قيمة االس��هم املتداولة 

االس��بوع املاضي 20 ملي��ار دينار 
مقابل مليار دينار لألسبوع الذي 
قبله مس��جال هو االخ��ر ارتفاعا 

بنسبة 1013%".
 ISX وأوضح أن "مؤش��ر الس��وق
60 أقف��ل ف��ي آخر جلس��ة من 

 )591.54( ب���  املاض��ي  االس��بوع 
 )1.35%( بنس��بة  مرتفعا  نقطة 
عن اغالقه لألس��بوع الذي قبله 
عندما اغلق على )583.68( نقطة 
فيما بلغ عدد الصفقات املنفذة 
لألس��بوع املاضي )1834( صفقة 
مقابل )1053( صفقة لألس��بوع 

الذي قبله".
ت��داول  مؤش��رات  ع��ن  أم��ا 
العراقي��ني  غي��ر  املس��تثمرين 
ف��ي الس��وق ب��ني عبد الس��الم 
أن "عدد االس��هم املش��تراة من 
العراقي��ني  غي��ر  املس��تثمرين 
لألسبوع املاضي بلغ )148( مليون 
س��هم مرتفعا بنسبة 642,07% 
قياسا باألس��بوع الذي قبله، اما 
قيمته��ا فكان��ت )388( ملي��ون 
دينار من خالل تنفيذ 167 صفقه 
على اس��هم )9( شركات لترتفع 
باألس��بوع  القيمة هذه قياس��ا 

الذي قبله بنسبة 252,17%".
تفصيالت ص7

ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول
وحجمه يسجله سوق األوراق المالية

متابعة

"النقد الدولي" يدعو لتبّني إصالحات هيكلية لتعافي االقتصاد

جانب من سوق األوراق املالية في العراق

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
عن قصف طيران اجليش العراقي 
، أم��س األح��د ، رت��ال مكونا من 
200 صهري��ج لداع��ش محمل 
بالوقود معد للتهريب في ناحية 
العبيدي التابعة لقضاء القائم 

غربي االنبار.

وقال مصدر امني رفيع املستوى 
املش��تركة  العمليات  قيادة  في 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن" معلومات 
اس��تخباراتية دقيق��ة وردت إلى 
طيران اجليش أش��ارت إلى وجود 
م��ا يق��ارب م��ن 200 صهري��ج 
محم��ل بالوق��ود تاب��ع لداعش 

الوهاب��ي مع��دة للتهري��ب إلى 
سوريا. 

وأض��اف املصدر الذي لم يفصح 
رت��ل  إن" قص��ف  أس��مه  ع��ن 
الصهاريج احململ��ة بالوقود كان 
ق��رب ناحي��ة العبي��دي التابعة 
لقضاء القائم احملاذي للش��ريط 
احلدودي مع س��وريا ، مشيرا إلى 

إن" طيران اجليش يعمل على منع 
تهري��ب أو تس��لل أي مجموعة 

إرهابية من والى العراق. 
من جانبه أكد عضو جلنة األمن 
والدفاع النيابي��ة ماجد الغراوي 
أمس األح��د ان" القوات األمنية 
املش��تركة اس��تكملت تطهير 
م��ن  احلويج��ة  قض��اء  كام��ل 

مخلفات داع��ش الوهابية وهي 
تتأهب اآلن للتحرك نحو مناطق 
غربي االنبار لتحريرها بالكامل. 

وقال الغراوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ بان" حتشيدات عسكرية 
للق��وات األمني��ة تتوج��ه نحو 
احل��دود م��ع س��وريا لتطهيرها 
ومسكها ملنع تس��لل العناصر 

االرهابية. 
وأضاف إن" القوات العس��كرية 
الكام��ل  االس��تعداد  لديه��ا 
الغربي��ة من  املناط��ق  لتحري��ر 
والس��يطرة  الوهابي��ة  داع��ش 
على كامل الشريط احلدودي مع 

سوريا خالل أيام قالئل. 
تتمة ص3

ًة للتهريب غربي األنبار طيران الجيش يدّمر 200 صهريج لـ"داعش" محّملًة بالوقود معدٌّ

بغداد ـ الصباح الجديد:
النق��د  أعض��اء صن��دوق  ق��ال 
العامل��ي  االقتص��اد  إن  الدول��ي 
يتحس��ن لكنه��م أق��روا أيضا 
ب��أن املصاعب ل��م تنته بعد في 
التضخم  ظل اس��تمرار معدل 
املنخف��ض والنم��و الضعي��ف 
املتوق��ع والتعافي غير املتكافئ 
األمر ال��ذي ألق��ى بظالله على 

تقديرات النمو.
وم��ع انحس��ار خي��ارات البنوك 
املركزية وسعي البعض للتخارج 
من إجراءات التحفيز التي يلجأ 
إليها ف��ي أوقات األزم��ات، جدد 
صن��دوق النق��د الدع��وة لتبني 
وإصالح��ات  مالي��ة  سياس��ة 
هيكلية لتحمل مزيد من العبء 
في دعم التعافي بعد جتاوز أسوأ 

أيام العاصفة االقتصادية.
وقالت كريس��تني الجارد مديرة 
صن��دوق النق��د للصحفيني ان 
”اإلصالح��ات الهيكلي��ة الت��ي 
األوقات  ف��ي  تنفيذها  يصع��ب 
العصيب��ة تك��ون أيس��ر كثيرا 
في أوقات أفض��ل ألن التوقعات 

أقوى“.
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
ج��دد االم��ني الع��ام لالحت��اد الدولي 
وقوف  بيالجن��ر  انتون��ي  للصحفي��ني 
االحت��اد م��ع الصحفي��ني العراقي��ني 
واس��تعداده لدعمه��م ف��ي ش��تى 

اجملاالت .
وقال االمني العام خالل زيارته لنقابة 
الصحفيني العراقيني ولقائه رؤس��اء 
املؤسس��ات االعالمي��ة العراقية انه 
لش��رف عظي��م ان اكون ف��ي العراق 
، ه��ذا البل��د ال��ذي ق��دم س��يال من 
دم��اء الصحفي��ني م��ن اج��ل ضمان 

الصحفية  توجهاته��م  اس��تقاللية 
وخدمة بلدهم وقضايا شعبهم ".

واكد االم��ني العام اس��تعداد االحتاد 
الدولي لتدريب الصحفيني العراقيني 
خاصة وهم يواجه��ون ظروفا صعبة 
ف��ي س��احات املواجه��ة ال��ى جانب 
الظ��روف االمني��ة املعق��دة التي مير 
بها البل��د والتي تقتض��ي مزيدا من 
التأهي��ل ف��ي مواجهة اخملاط��ر التي 

يتعرض لها الصحفي ".
م��ن جانبه اك��د نقي��ب الصحفيني 
العراقي��ني رئي��س احت��اد الصحفيني 

الع��رب مؤي��د الالم��ي إن الصح��ف 
تعان��ي من مش��كلة كبي��رة تتعلق 
القن��وات  وكذل��ك  املال��ي،  باجلان��ب 
الفضائية التي تعاني من التمويل، مما 
جعل تلك املؤسسات تقوم بتسريح 
عدد من العاملني فيها، مشيرا الى أن 
هناك أكثر من مجال لدعم الصحف 
الورقية في قضية ال��ورق والطباعة، 
حي��ث تق��وم احلكوم��ات كج��زء من 
مس��ؤوليتها بدعم الصحف من دون 
التأثير على قرار املؤسسة اإلعالمية.
تفصيالت ص4

األمين العام لالتحاد الدولي يجدد دعمه
للصحفيين العراقيين والوقوف إلى جانبهم



شؤون عراقية2

بغداد - وعد الشمري:

كشف احتاد القوى العراقية، امس 
االحد، عن ابرز امللفات التي بحثها 
خالل اجتماعه م��ع رئيس مجلس 
ال��وزراء حي��در العبادي، الفت��اً إلى 
مجموع��ة طلب��ات قدم��ت ابرزها 
االش��تراك في احل��وارات مع اقليم 
كردستان، فيما ش��دد على دعمه 
املتخ��ذة  اإلج��راءات  لسلس��لة 

ملواجهة استفتاء االنفصال.
يأتي ذلك في وقت، رحب التحالف 
الق��وى  احت��اد  مبوق��ف  الوطن��ي 
تلق��ي  ع��ن  كاش��فاً  العراقي��ة، 
احلكومة االحتادية رس��ائل رسمية 
م��ن اح��زاب كردية فاعل��ة رافضة 
الدميقراط��ي  احل��زب  لتوجه��ات 

الكردستاني.
وقال��ت النائب��ة ع��ن احت��اد القوى 
ف��ي  البج��اري  ن��ورا  العراقي��ة 
تصريح إلى »الصب��اح اجلديد«، إن 
»مجموع��ة مطالبات نقلناها إلى 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 

خالل اجتماعنا االخير معه«.
وأضافت البج��اري أن »وفدنا طلب 
من العبادي في اللقاء الذي حضره 
ع��دد م��ن املستش��ارين وأعض��اء 
التحالف الوطني بأن يلمس تغييرا 
في الوضع العام ازاء تلك املطالبات 
خالل شهر أو شهرين من االن، وقد 

وعدنا خيراً«.
وأش��ارت إلى ان »االجتم��اع تطرق 
مل��ف  إل��ى  االس��اس  بالدرج��ة 
استفتاء انفصال اقليم كردستان 
وتداعياته، والق��رارات التي اتخذت 

في ضوء ذلك«.
وأوضح��ت البجاري أن »احتاد القوى 
الكام��ل  بدعم��ه  العب��ادي  ابل��غ 
لق��رارات مجل��س االم��ن الوطني 
الن��واب وف��رض هيب��ة  ومجل��س 
الدول��ة وس��لطاتها ف��ي املناطق 

وممارس��تها كامل  املتن��ازع عليها 
اختصاصاته��ا الدس��تورية، حيث 
ش��ددنا على أن االجراءات لم تكن 

عقابية جتاه الشعب الكردي«.
وأكدت أن »وفدنا طلب من العبادي 
إش��راكه في املباحثات م��ع الكرد 
وإعطاءه دوراً فيها وعدم اقتصارها 
على حوار ب��ني التحالفني الوطني 
يفه��م  ال  لك��ي  والكردس��تاني 
البع��ض ب��أن الص��راع ه��و كردي 

شيعي«.
الق��وى  احت��اد  ع��ن  النائب��ة  ورأت 
ب��أن »احلل يج��ب أن يك��ون وطنياً 
مبشاركة جميع القوى السياسية 

ملنع أي مس��اع أجنبية في التدخل 
أن  واس��تطردت  اإلرادة«.  وف��رض 
»مشاركة احتاد القوى في احلوارات 
تأت��ي اهميتها من كونه ش��ريكا 
أساس��يا في العملية السياسية 
كم��ا أن هن��اك أكث��ر م��ن مليون 
ن��ازح من جمهورنا عل��ى احلكومة 

تسهيل عودتهم إلى ديارهم«.
ومض��ت البجاري إل��ى أن »ملفات 
اخرى مت طرحها ف��ي االجتماع من 
بينه��ا اعادة الش��رطة املفصولني 
الس��يما ف��ي محافظت��ي ص��الح 
الدين ونين��وى، وكذلك اعادة احلياة 
إلى املناطق احملررة وتوزيع القطعات 

العسكرية واحلشود فيها وموضوع 
حزام بغداد وشمال بابل«.

بدوره، ذكر عضو التحالف الوطني 
س��امي اجليزاني ف��ي تصريح إلى 
»اش��راك  أن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
جمي��ع الكت��ل السياس��ية ف��ي 
احلوارات امر ضروري وتس��عى اليه 
احلكوم��ة االحتادي��ة لك��ي ال يت��م 
اخت��زال املوض��وع على أن��ه صراع 

بطابع قومي أو طائفي«.
واض��اف اجليزان��ي ان »احت��اد القوى 
العراقي��ة ج��زء مه��م وفاعل في 
أن  العملي��ة السياس��ية وينبغي 
يكون حاضراً في احلوارات للحصول 

على مس��احات أوس��ع من احللول 
واالستماع إلى وجهات النظر«.

السياس��يني  »موق��ف  ان  ويج��د 
الس��نة االخير ينم عن روح وطنية 
اح��زاب كردي��ة  برغ��م مح��اوالت 
اقام��ة  بحج��ة  باس��تمالتهم 
اقلي��م مذهبي أو طائف��ي لكنها 
فش��لت بعد اصرار الط��رف االخر 
بالوط��ن برغ��م  التمس��ك  عل��ى 
بع��ض اخلالف��ات على ش��خصية 
احلاكم لكن القاسم املشترك هو 

العراق«.
الوطني  التحالف  وكش��ف عضو 
عن »تلقي احلكومة االحتادية رسائل 

من الكرد الس��يما حرك��ة التغيير 
واح��زاب محافظ��ة الس��ليمانية 
تتضم��ن رف��ض سياس��ة احل��زب 
بزعامة  الكردس��تاني  الدميقراطي 
مسعود بارزاني الداعية لالنفصال 
وعب��روا ع��ن رغبتهم بالتمس��ك 

بوحدة العراق«.
إن  بالق��ول  اجليزان��ي  وانته��ى 
»احلكومة االحتادية باتت سياس��ياً 
اق��وى من الس��ابق كونه��ا تتمتع 
داخلي  دع��م  وهن��اك  بالش��رعية 
ودول��ي كبي��ر له��ا لكنن��ا ال نريد 
التعام��ل مببدأ الق��وى والضعيف 
ونبحث عن حلول وفقاً للدستور«.

ضبط لجنة مشتريات مديرية ماء صالح 
الدين متلبسة بعقود وهمية

العراق يشارك في أسبوع »جيتكس« 
للتكنولوجيا ومؤتمر »GSMA« لالتصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
 GSMA« ش��ارك العراق في مؤمتر
األوس��ط  الش��رق   MOBILE 360
وش��مال إفريقي��ا« ال��ذي عقدته 
رابطة جي إس إم إيه )GSMA( خالل 
أس��بوع »جيتكس« للتكنولوجيا 
املقام في دولة اإلمارات في مدينة 

دبي.
ومثل العراق ف��ي املؤمتر مدير عام 
الشركة العامة لالتصاالت ناظم 
لفتة وعضو مجل��س امناء هيئة 
االعالم واالتصاالت اشرف الدهان.

وتناول احلدث مناقش��ة التحديات 
للنظ��ام  الرئيس��ية  والف��رص 

اإليكولوج��ي للهاتف احملمول في 
جمي��ع أنح��اء الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا من خالل مجموعة 
من املتحدثني الرئيسيني وحلقات 
النق��اش وورش العمل ودراس��ات 
والتي تستهدف  املتعمقة،  احلالة 
صناع القرار في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وق��ال الده��ان إن »ق��ادة الفك��ر 
املنطق��ة  أنح��اء  مختل��ف  م��ن 
املنظم��ات  أكب��ر  ع��ن  وممثل��ني 
متعددة اجلنس��يات، وكبار موردي 
التكنولوجي��ا واملتخصصني وذوي 
اخلب��رة في الصناعة ش��اركوا في 

احللقات النقاشية«.
»جلس��ات  أن  الده��ان  وأوض��ح 
هام��ش  عل��ى  ج��رت  متنوع��ة 
املؤمت��ر قدمه��ا متحدث��ون خبراء 
ع��ن سلس��لة م��ن املوضوع��ات 
التحدي��ث  ومنه��ا  الصل��ة  ذات 
الرقم��ي،  والتح��ول  التنظيم��ي، 
وجتربة العمالء، وشبكات الفيديو 
اخلام��س،  واجلي��ل  االجتماعي��ة، 
واألمن السيبراني، واملدن الذكية، 
والهوي��ة  املتصل��ة،  والس��يارات 
الرقمية، والشمول املالي والتجارة 
عبر الهاتف احملمول، واالس��تجابة 

للكوارث«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ن  النزاه��ة  هي��أة  كش��فت 
نه��ا م��ن ضبط أعض��اٍء في  متكُّ
م��اء  مديريَّ��ة  ُمش��تريات  جلن��ة 
صالح الدين ُمتلبِّس��ني بتنظيم 
معامالت شراٍء وفواتير )وصوالت( 
وهميٍَّة مببالغ تزيُد على ربع مليار 

دينارٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقت »الصباح 
اجلدي��د« نس��خة من��ه ان »دائرُة 
التحقيقات ف��ي الهيأة، ومبعرض 
حديثها عن عمليَّة الضبط التي 
��رٍة قضائيٍَّة،  ��َذت مبوجب ُمذكَّ نُفِّ
ب��أنَّ جلن��ة مكافح��ة  أوضح��ت 

الرشوة – وحدة الضبط القضائيِّ 
في مكتب حتقيق الهيأة مبحافظة 
ن��ت من ضبط  صالح الدي��ن متكَّ
أربعة أعضاٍء في جلنة ُمش��تريات 
مديريَّ��ة ماء احملافظة ُمتلبِّس��ني 

باجلرم املشهود«.
وبينت الدائرة أنَّ »املُتَّهمني األربعة 
أقدموا ومبساعدة ُمتَّهمني آخرين 
عل��ى تنظي��م معام��الت ش��راٍء 
رُ مبالغه��ا ب� 276  وهميَّ��ٍة تُق��دَّ

مليوناً و754 الف دينار«.
وأش��ار البي��ان ال��ى ان »عمليَّات 
ذتها  التدقي��ق والتحرِّي الت��ي نفَّ
اللجن��ة ف��ي قس��م احلس��ابات 

باملديريَّ��ة، وكذلك عب��ر االنتقال 
الش��ركات  بع��ض  مق��ارِّ  إل��ى 
األهليَّة التي ادَّعى أعضاء اللجنة 
التعام��ل معه��ا زوراً، ق��ادت إلى 
ضبط معامالت الشراء والفواتير 
)الوصوالت( التي متَّ التالعب بها«.

املُتَّهم��ني  »ع��رض  ال��ى  ولف��ت 
األربعة بصحب��ة املُبرزات اجلرميَّة 
املضبوطة وعددٍ آخر من املُتَّهمني 
ف��ي  أس��ماؤهم  وردت  الذي��ن 
محاضر التحقيقات األوليَّة على 
قاضي التحقيق امُلتصِّ الذي قرَّر 
توقيفه��م اس��تناداً إل��ى أحكام 

املادَّة 316 عقوبات«.

اتحاد القوى يطلب من العبادي
إشراكه في الحوارات مع اإلقليم

التحالف الوطني يكشف عن رسائل كردية رافضة لمواقف بارزاني

األراضي الت��ي كانت فيه��ا حكومة االقليم 
تتول��ى ادارته��ا ش��هر آذار ٢٠٠٣ أي اماك��ن 
االقليم قب��ل حترك قوات االقليم لالش��تراك 
باالطاح��ة بنظ��ام صدام حس��ني ذلك يعني 
ان تواج��د االقليم خارج االمكنة التي حددها 
الدستور في املادة ١٤٣  منه يخالف الدستور 
بالنس��بة لالماك��ن املوجودة جن��وب ناحية 
قوش تبه في اربيل ومتدد االقليم الى املناطق 
االخرى جنوب اربيل  م��ن قضاء آلتون كوبري 
وكركوك وقضاء طوز خورماتو التابع حملافظة 
صالح الدين بعد س��قوط النظ��ام واالماكن 
التي اس��تولى عليها بعد ظه��ور داعش في 
كركوك وس��واها  بحيث تواج��د االقليم في 
اراض��ي مس��احتها تف��وق مس��احة اراضي 

االقليم اي االراضي الباقية من كركوك.
يخال��ف  مم��ا  داع��ش  وارث  االقلي��م  وكإن   
الدس��تور اذ ان كرك��وك بجمي��ع اقضيته��ا 
ونواحيه��ا وقراها عائ��دة للحكومة االحتادية 
ووج��ود البيش��مرگه وموظف��ي االقليم في 
ه��ذه االماكن يخالف الدس��تور بل ان تواجد 
موظفي االقلي��م جنوب اربيل وجنوب مدينة 

قوش تبه يخالف احكام الدستور .
طاملا ان تواجد االقليم ينتهي في هذه املدينة 
كما هو واضح مم��ا أثبتته األجهزة األميركية 
وق��رار مجلس األمن الدولي ال��ذي حدد وجود 
الطي��ران العراق��ي وه��ذه نقط��ة اي  تواجد 
االقليم في ش��هر اذار ٢٠٠٣ ال يختلف عليها 
اثن��ان وهذا ما ثبت ايض��ا  عند دخول القوات 
العراقي��ة مدينة اربيل س��نة ١٩٩٦ اذ كانت 
قوات االقلي��م موجودة بعد الس��اتر الترابي 
في ق��وش تبه وكذلك كان��ت هنالك القوات 
العراقية الت��ي تواجه البيش��مرگه وجتاوزت 
س��اتر بيش��مرگه ودخلت اربيل خالل دقائق 

وكان ما كان وقتها.
 كذل��ك الميك��ن ان يك��ون س��قوط النظام 
س��ببا لتمدد االقليم  بع��د مدينة قوش تبه 
وال ميك��ن ان يك��ون داعش س��ببا م��رة اخرى 
في متدد البيش��مركه وموظف��ي اإلقليم الى 
كركوك وأبار النفط فيها وتازه وطوز خورماتو  
وذلك يعني ان اس��ترداد هذه االراضي من قبل 
القوات االحتادية من جيش وش��رطة وحش��د 
ش��عبي ومكافح��ة اره��اب ج��اءت تنفي��ذا 
الح��كام الدس��تور وخاصة ما ورد ف��ي املادة 
)١٤٣( الواضحة التي حتدد تواجد االقليم من 
حيث االرض  وال يحت��اج حكم هذه املادة الى 
تفسير او تأويل وحكم هذه املادة ينطبق على 
تواج��د االقليم بعد مدين��ة  خه بات النضال 
م��ن جهة غرب كركوك والتي تبعد ما ال يزيد 

على عشرين كيلومترا من مدينة اربيل.
 ول��م يكن تواج��د لالقليم بعد ه��ذه املدينة 
واالم��ر ذاته يقال ع��ن االرض بعد مدينة كالر 
حي��ث تنتهي س��لطة االقليم بح��دود املادة 
)١٤٣( من الدس��تور فال خانق��ني وال االراضي 
ش��مالها وال جل��والء ام��ا اس��تفادة االقليم 
من س��قوط النظام ومن وجود داعش فذلك 
االحتادي��ة  وللحكوم��ة  للدس��تور  مخال��ف 
تطبيق حكم الدستور وتنفيذه بعد ان طردت 

داعش .

الدستور وحدود
إقليم كردستان

مايكل نايتس*

ف��ي 12 تش��رين األول/ أكتوبر، كادت 
اشتباكات عنيفة تقع في محافظة 
كركوك العراقية الغنية بالنفط بني 
جهتني عس��كريتني مس��لحتني من 
قب��ل الوالي��ات املتحدة، هم��ا اجليش 
العراق��ي االحت��ادي وق��وات »حكومة 
اقليم كردس��تان«. لم يتمكن اجليش 
من الوصول إل��ى قواعده القدمية في 
كرك��وك منذ انهي��اره ف��ي حزيران / 
يونيو 2014 على ي��د تنظيم »الدولة 
اإلسالمية«، ومنذ ذلك احلني تسيطر 
قوات البيش��مركة الكردية بالكامل 
على هذه املناطق وحقولها النفطية. 
وف��ي 13 تش��رين األول/أكتوب��ر، قام 
اجليش الفدرالي الذي يس��تعيد قوته 
ب��أول محاولة لدخ��ول املنطقة التي 

تسيطر عليها قوات البيشمركة.
وفي 12 تشرين األول/ أكتوبر، تقدمت  
مجموعة من وحدات اجليش والقوات 
اخلاص��ة و»قوات احلش��د الش��عبي« 
املوالي��ة لرج��ل الدي��ن املعت��دل آية 
اهلل الس��يد علي السيس��تاني نحو 
اخلطوط الكردية األمامية في جنوب 
مدين��ة كرك��وك، مجت��ازة الس��اتر 
التراب��ي لتصب��ح على بُعد خمس��ة 
عش��ر دقيقة بالس��يارة عن عاصمة 
احملافظ��ة وحقول النفط الرئيس��ية. 
احمللية  البيش��مركة  قوات  وأوشكت 
عل��ى إطالق الن��ار على ه��ذه القوات 
إالّ أنه��ا توقفت في الوقت املناس��ب 
بعد تلقي رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العب��ادي اتص��االً هاتفياً م��ن إحدى 
الفصائ��ل الكردية، »االحت��اد الوطني 

بثماني  التي طالبت  الكردس��تاني«، 
وأربعني س��اعة للتش��اور داخلياً مع 
الرئيس��ي اآلخر،  الك��ردي  الفصي��ل 

»احلزب الدميقراطي الكردستاني«. 
وعل��ى أرجح اإلحتماالت، س��يتحقق 
إح��دى ثالث نتائج. أوالً، قد تس��تأنف 
ق��وات ]احلكومة املركزي��ة في[ بغداد 
تقدمه��ا بع��د املوع��د النهائ��ي، ثم 
تتوق��ف أو تتراج��ع إذا تصّدتها قوات 
البيش��مركة ومنعته��ا م��ن دخ��ول 
القواعد العس��كرية وحقول النفط 
في كركوك. ثاني��اً، قد تنجح القوات 
الفدرالية في الس��عي نحو أهدافها. 
وميكن ألي م��ن هذه الس��يناريوهات 
األولية أن يولد أزمة كبرى. إذ س��يثير 
الس��يناريو األول مش��كلة سياسية 
بالنس��بة للعب��ادي، وم��ن املرجح أن 
يحف��ز ذلك ف��رض عقوب��ات مكثفة 
متعددة األطراف ضّد األكراد، تشمل 
إغالق احلدود م��ع تركيا والعراق وإزالة 
قدرة »حكومة اقليم كردستان« على 
توليد عائدات اجلمارك والنفط. وسواء 
جنحت القوات الفدرالية أم فش��لت، 
فمن املرجح أن تُس��فك الدماء خالل 
املواجه��ة، األم��ر الذي يلق��ي بظالل 
عميقة جداً على جهود رئيس الوزراء 
العب��ادي كموّحد ف��ي انتخابات عام 
2018، ويزي��د م��ن تعطي��ل احلمل��ة 
العس��كرية ض��د تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية«، ناهيك عن تضّرر حقول 
النف��ط بش��كل كبير ف��ي كركوك 

أيضاً.
وحلس��ن احلظ، هناك خيار ثالث أكثر 
جاذبي��ة. من��ذ اس��تفتاء اس��تقالل 
»إقلي��م كردس��تان الع��راق« في 25 
أيل��ول/ س��بتمبر، ل��م تك��ن بغ��داد 

مس��تعدة للدخ��ول ف��ي مفاوضات 
غير مش��روطة مع »حكوم��ة اقليم 
بالتخلي  أربيل  كردس��تان«، وطالبت 
علن��اً عن التصوي��ت بطريقة ما قبل 
العودة إل��ى طاول��ة املفاوضات. ومع 
ذل��ك، تعط��ي أزم��ة كرك��وك ذريعة 
واضح��ة لبغ��داد إلج��راء محادث��ات 
طارئ��ة مباش��رة، وم��ن دون فق��دان 
م��اء الوجه بش��أن التنحي عن طلب 
التخلي عن التصويت )على األقل في 
امل��دى القصير(. وميك��ن أن تركز هذه 
احملادثات على التس��وية املقترحة من 

قب��ل »االحتاد الوطني الكردس��تاني« 
املؤقت��ة«  املش��تركة  »اإلدارة  وه��ي: 
في كرك��وك. إن أج��زاء كركوك التي 
الوطن��ي  »االحت��اد  يس��يطر عليه��ا 
اجلوي��ة  القاع��دة   - الكردس��تاني« 
العس��كرية  والقاع��دة  الرئيس��ية، 
K1، وبعض مرافق الطاقة- س��تكون 
مواق��ع اس��تراتيجية لتطوي��ر آلي��ة 
أمنية مش��تركة بني القوات االحتادية 

وقوات البيشمركة.
وقد ي��ؤدي ه��ذا التوّجه إل��ى تهدئة 
األزم��ة بع��ض الش��ئ، باإلضافة إلى 

املاوف التركي��ة واإليرانية من تنامي 
القومي��ة الكردي��ة، ويخّف��ف ح��ّدة 
التوت��رات العس��كرية ف��ي كركوك. 
ويقين��اً س��يتطّلب األم��ر املزي��د من 
الت��ي  املنطق��ة  ح��ول  املفاوض��ات 
يس��يطر عليها »احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني«، والت��ي تضم حقلني 
كبيرين للنفط هما باي حسن وأفانا، 
ولك��ن على األقل تك��ون العملية قد 

بدأت.
وق��د أعرب��ت الواليات املتح��دة بحق 
عن أنها لن تس��مح ألي طرف باتخاذ 

خطوات عس��كرية ضد األك��راد في 
محافظاته��م الث��الث األساس��ية - 
أربي��ل وده��وك والس��ليمانية. كم��ا 
أشارت بهدوء ولكن بإصرار إلى أن أي 
محاول��ة تقوم بها بغداد الس��تعادة 
الوص��ول إلى املناط��ق املتنازع عليها 
مثل كركوك ال ينبغي أن تنطوي على 
العنف، وينبغي أن تترك مجاالً واسعاً 
للتفاوض. وحت��ى اآلن، يبدو أن رئيس 
الوزراء العب��ادي يراعي ه��ذه املاوف. 
وفي اإلطار نفسه، مت حث األكراد على 

االمتناع عن استخدام القوة.
يتعنّي عل��ى واش��نطن اآلن الضغط 
إلج��راء مفاوض��ات ، ودع��م متديدات 
النهائ��ي حس��ب االقتضاء.  املوع��د 
ولبل��وغ ه��ذه الغاي��ة، ينبغ��ي على 
الوالي��ات املتح��دة أن حتاف��ظ عل��ى 
العس��كري  االستش��اري  وجوده��ا 
الضئيل في كركوك، مما يساعد على 
التوعية ح��ول األوضاع والتواصل في 

األزمات بني اجلانبني.
وعل��ى وجه اخلص��وص، يتع��نّي على 
يْدع��وا  أن  األمريكي��ني  الوس��طاء 
إل��ى اتخ��اذ تدابي��ر لتخفي��ف حدة 
التصعيد، مثل إيقاف إرسال تعزيزات 
إلى املنطقة، ونقل األسلحة الثقيلة 
مثل املدفعية والدبابات إلى مس��افة 
متبادلة، وفرض حظر على التحّركات 
الليلي��ة، وقي��ام اتص��االت متبادل��ة 
إلعالم كل جانب بالتحركات اجلديدة 
مينح��وا  أن  ينبغ��ي  كم��ا  للق��وات. 
األولوي��ة حلل جزئ��ي وتدريجي لألزمة 
على املدى القريب مثل عودة البعثات 
العس��كرية الفدرالي��ة احمل��دودة إلى 
املواق��ع التي يس��يطر عليها »االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني« في كركوك 

ب��دالً من القي��ام ب�«صفقة ضخمة« 
للق��وات  الفوري��ة  الع��ودة  تتطل��ب 
االحتادية الكبي��رة إلى جميع املناطق 
الت��ي استس��لمت ف��ي ع��ام 2014. 
وعلى أي حال، إن هذه القوات ضرورية 
للقيام بعمليات في أماكن أخرى من 
الب��الد، كما أن كرك��وك غير مجهزة 
بع��د لتزويده��م باملس��اكن الالزمة 

والدعم اللوجستي.
وقد يك��ون الدعم األمريكي للبعثات 
العس��كرية العراقي��ة الصغيرة في 
كركوك بداية آلية أمنية مش��تركة 
ثالثية األط��راف للمدين��ة، والتي قد 
توّس��عها بعد ذلك الق��وات االحتادية 
و»حكومة اقليم كردستان« والقوات 
األمريكية إلى مناط��ق أخرى متنازَع 
عليه��ا. وف��ي ه��ذا الص��دد، هن��اك 
العدي��د م��ن الط��رق إلع��ادة إدخال 
ق��وات األم��ن الفدرالي��ة م��ن دون أن 
يُطلب من األكراد الترحيب بالوحدات 
العسكرية املدججة بالسالح؛ فعلى 
س��بيل املثال، ثّمة حاجة ماسة إلى 
ش��رطة فدرالي��ة مجّهزة بأس��لحة 
خفيف��ة تق��وم بدوريات ف��ي حقول 
النف��ط ملن��ع هجم��ات املتمردين من 
تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« على 
امل��وارد الهيدروكربوني��ة الرئيس��ية. 
وقبل كل ش��يء، حتتاج واشنطن إلى 
اتخاذ إجراءات فورية ملنع حلفائها من 
القتال مع بعضهم البعض في األيام 
املقبل��ة، م��ع التركيز عل��ى التدابير 
التي تش��ّجع التقدم التدريجي وبناء 

الثقة.

*مايكل نايتس هو زميل »ليفر« في 
معهد واشنطن.

أولويات الواليات المتحدة بشأن أزمة كركوك
تقـرير

رئيس الوزراء ووفد من حتالف القوى

رأت النائبة عن اتحاد 
القوى بأن »الحل 
يجب أن يكون وطنيًا 
بمشاركة جميع 
القوى السياسية لمنع 
أي مساع أجنبية في 
التدخل وفرض اإلرادة«
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بغداد – استهداف دورية  
الش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  ذك��ر 
العراقية ام��س األح��د، بإنفجار عبوة 
أنها  ناس��فة جنوبي العاصمة، مبيناً 
اس��تهدفت دورية للش��رطة ما أسفر 

عن إصابة 3 أفراد من الشرطة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه  إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جان��ب طريق منطقة 
جنوب��ي  انفج��رت  عب��داهلل  س��يد 
"العب��وة  ان  موضح��ا   ، العاصم��ة 
اس��تهدفت دورية تابعة للش��رطة ما 
أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة 

بجروح مختلفة".

ديالى – ضربة جوية 
افاد قائ��د عمليات دجلة الفريق الركن 

مزه��ر العزاوي، ام��س األح��د، بتدمير 
4 مضاف��ات لتنظي��م داع��ش وقت��ل 
عنصري��ن من التنظي��م بقصف جوي 

شمال شرقي محافظة ديالى.
وق��ال الفريق الركن العزاوي إن "قصفا 
جوي��ا للطي��ران العراق��ي اس��تهدف 
4 مضاف��ات لتنظي��م داع��ش ودمرها 
كليا في وادي ث��اب ضمن قاطع نفط 
خانة ش��مال ش��رقي ديالى" ، مضيفا 
أن "القص��ف اس��فر ايض��ا ع��ن قتل 
عنصري��ن من داعش يس��تقان دراجة 
نارية"، مشيرا الى أن "الضربات اجلوية 
نفذت بناء على معلومات اس��تخبارية 

دقيقة".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االح��د ان مفارز امنية القت 

القبض على ٢٢ متهما على وفق مواد 
قانوني��ة مختلفة في عم��وم مناطق 

احملافظة .
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان عملية القبض على املتهمني 
متت على وفق مذكرات قبض واستنادا 
ملعلومات اس��تخباراتية دقيقة، مبينا 
ان��ه مت احال��ة املتهم��ني ال��ى اجلهات 
اخملتص��ة لغرض اس��تكمال االجراءات 

القانونية بحقهم

صالح الدين – قذيفة هاون
اجلبهة  تنظيم��ات  كش��ف مس��ؤول 
التركماني��ة محم��د س��معان ام��س 
االحد، عن جن��اة مقرر مجل��س النواب 
نيازي معمار اوغلو من س��قوط قذيفة 

هاون ادت الى بتر يد احد ابنائه.
وق��ال مس��ؤول التنظيمات س��معان 

ني��ازي  الن��واب  مجل��س  "مق��رر  ان 
معم��ار اوغلو جنا من س��قوط قذيفة 
هاون في اثن��اء تفقده مع اح��د ابناءه 
فصائل احلش��د التركمان��ي في قضاء 
ط��وز خورماتو" ، مضيفا ان "س��قوط 

القذيفة ادت الى بتر يد ابنه".

االنبار – قصف جوي 
اعل��ن القي��ادي ف��ي حش��د عش��ائر 
األنب��ار قط��ري  البغ��دادي مبحافظ��ة 
العبيدي ام��س االحد، ع��ن تدمير رتل  
لصهاريج نفط "داعش" معد للتهريب 

غربي احملافظة.
وقال العبيدي ان "طائرات الس��وخوي 
العراقية متكنت من قصف رتل يحتوي 
على 300 صهريج محملة بالنفط تابع 
لتنظي��م داعش في صح��راء املنطقة 
الغربي��ة )350ك��م غ��رب الرم��ادي(" ، 

مضيف��ا أن "تل��ك الصهاري��ج احململة 
بالنفط كانت معدة للتهريب"، مشيرا 
ال��ى ان "الطي��ران العراق��ي متكن من 
قصفه��ا وتدميرها بالكامل وافش��ال 

عملية التهريب غربي احملافظة ". 

املثنى – عمليات تفتيش 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
املثن��ى وامس االحد ان قوة مش��تركة 
وق��وة س��وات  الط��وارئ  أف��واج  م��ن 
واالستخبارات شرعت بحملة تفتيش 

واسعة لبادية السماوة .
وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان القوة نصبت 
كمائ��ن ليلي��ة ونهاري��ة بغي��ة تأمني 
البادية وتفوي��ت الفرصة على كل من 
يح��اول العبث بأم��ن احملافظة أو اتخاذ 

البادية ماذ له

الديوانية – خطة امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االحد ان 
مفارز ودوريات قس��م ش��رطة النجدة 
ملاحق��ة  واس��عة  بحمل��ة  قام��ت 
اخلارج��ني عن القانون وذل��ك في انحاء 
متفرقة من مناطق احملافظة القت من 
خالها القبض على عدد من املتهمني 

واخملالفني .
وافاد املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه ان مف��ارز مرك��زي الدغارة 
 4 عل��ى  القب��ض  الق��ت  والس��نية 
متهمني مطلوبني للقض��اء وفق مواد 
قانونية مختلف��ة ، فيما القت دوريات 
مراكز الش��افعية والشنافية وغماس 
القب��ض عل��ى 4 مطلوب��ني للقض��اء 
بقضاي��ا مختلف��ة ايض��ا وذلك ضمن 
حملة قامت بها ملتابعة املطلوبني إلى 

القضاء .

البصرة – اطالق نار  
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االحد بأن نزاعاً مس��لحاً 
حصل بني أفراد من عش��يرة واحدة في 
منطقة تقع ش��مال احملافظة تس��بب 

مبقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.
وق��ال املص��در إن "تبادالً إلط��اق النار 
باألس��لحة اخلفيفة حدث في منطقة 
كرم��ة عل��ي الواقع��ة ضم��ن ناحية 
الهارثة من جراء نش��وب نزاع مس��لح 
بني أفراد ينتمون الى عش��يرة واحدة"، 
مبين��اً أن "اط��اق النار تس��بب مبقتل 
شخص وإصابة آخرين بجروح" ، ولفت 
املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن 
اس��مه الى أن "القوات األمنية اتخذت 

اجراءات ملنع جتدد النزاع". 

استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة جنوبي بغداد * تدمير 4 مضافات إرهابية بقصف جوي شرقي ديالى
الطيران يدّمر رتاًل لصهاريج نفط غربي األنبار * اندالع نزاع مسّلح بمنطقة كرمة علي شمالي البصرة 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مس��ؤول مرك��ز تنظيمات االحت��اد الوطني 
الكردستاني في حمرين ما كرمي، أمس األحد، ان 
الوضع األمني مس��تقر في قضاء طوزخورماتو، 
بعد وقوع اش��تباكات عنيفة بني البيش��مركة 
واحلش��د الش��عبي يوم امس، الفتاً إلى أن فوجا 
م��ن ق��وات الش��رطة االحتادي��ة وص��ل الى حي 
العس��كري بوس��ط القضاء واس��تقر في احلي 

بكافة جتهيزاته.
وق��ال ما كرمي ف��ي تصريح صحف��ي، إن "قوات 
البيش��مركة أج��رت اتفاق��اً محلي��اً م��ع قوات 
احلشد الش��عبي في الطوز لتهدئة األوضاع إال 
أن ذلك بشكل عام يعتمد على الوضع بني بغداد 
واربي��ل"، مضيف��اً ان "فوج من قوات الش��رطة 
االحتادي��ة وص��ل ال��ى حي العس��كري بوس��ط 

القضاء واستقر في احلي بكافة جتهيزاته".
وعن األنباء التي حتدث��ت عن وصول العامري إلى 
القضاء، أوضح ما كرمي أنه "س��مع من مسؤول 
رفيع املس��توى بنية العامري زيارة القضاء إال انه 
ل��م ياحظ بعد وصول أي موكب للعامري أو ألي 

مسؤول آخر".
وكان القيادي في احلشد الشعبي، هادي العامري، 
طالب، أم��س االول اجلمعة، قوات البيش��مركة 
باالنس��حاب من املناطق التي س��يطرت عليها 
في ظروف اس��تثنائية بعد حزي��ران 2014، فيما 
شدد على أن العودة لهذه املناطق جزء من واجب 

اجليش العراقي جتاهها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املديري��ة العامة للتربي��ة في محافظة 
نينوى/ قسم محو االمية، عن اعادة فتح جميع 
مراكز محو االمية في احملافظة بعد حتريرها من 

عصابات داعش اإلرهابية.
ودعا قس��م محو االمية بحسب بيان للمكتب 
اإلعام��ي اخل��اص لوزي��ر التربية محم��د إقبال 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة منه "جميع 
م��دراء املراك��ز او املعاون��ني او من ين��وب عنهم 
احلضور بالسرعة املمكنة إلجناز االعمال املوكلة 

لهم في عمل محو االمية".
واكد البي��ان، أن وزير التربية "وج��ه بإعادة فتح 
مراك��ز محو االمي��ة في محافظ��ة نينوى بعد 
حتريرها وذلك ضم��ن اهتمامه في القضاء على 
االمي��ة وتوفي��ر كاف��ة املس��تلزمات الضرورية 

لذلك".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلية اإلعام احلربي، أمس االحد، عن 
القاء القوة اجلوية العراقية اآلف املنش��ورات 
واألعام العراقية على مدن القائم وراوة غربي 
محافظة االنبار، مش��يرة الى أن املنشورات 
تتضمن توجهيات الى املواطنني لإلبتعاد عن 
مقار تنظي��م "داعش" وحت��ث "املغرر بهم" 

الى تسليم اسلحتهم للقوات االمنية. 
وقالت اخللي��ة في بيان ص��در، امس، وتلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، إن "طائرات 
الق��وة اجلوي��ة العراقية الق��ت، ليلة امس، 
اآلف املنش��ورات واالعام العراقية على مدن 
القائ��م وراوه"، مبين��ة أن ه��ذه املنش��ورات 
"تتضم��ن تلق��ي األوام��ر لتحري��ر مدنه��م 
وتوجيهه��م باالبتعاد عن مق��رات عصابات 
داع��ش االرهابية وح��ث املواطني��ني ممن غرر 
بهم العدو وحملوا الس��اح بإلقاء الساح 

وترك داعش فورا". 
يذك��ر ان م��دن عن��ه وراوه والقائ��م، غرب��ي 
محافظ��ة االنب��ار، م��ا ت��زال حتت س��يطرة 
تنظي��م "داعش" منذ منتص��ف عام 2014، 
فيما يحاص��ر التنظيم االالف م��ن املدنيني 

فيها.
مبختل��ف  العراقي��ة  الق��وات  ومتكن��ت 
تشكياتها من حترير جميع املدن التي دخلها 
تنظيم "داعش" في العام 2014، انطاقا من 
معارك حترير مدن الرمادي والفلوجة ومناطق 
ف��ي صاح الدي��ن وديال��ى وصوال ال��ى مدن 
محافظ��ة نين��وى ومركزها مدين��ة املوصل 
وتلعف��ر حت��ى حترير مدين��ة احلويجة جنوب 

غربي كركوك.

وصول فوج من
الشرطة االتحادية
إلى طوزخورماتو

إعادة فتح جميع مراكز
محو األمية في نينوى

إلقاء آالف المنشورات
على مدن القائم وراوة

الملف األمني

"االحتاد والدميقراطي" يعّمقان 
جراح األزمة مع بغداد 

ويرفضان التخلي عن نتائج 
االستفتاء

وعلق بارزاني عل��ى احلصار الذي 
تفرضه ايران على االقليم، قائاً، 
ان اي��ران لها سياس��تها اخلاصة 
ونح��ن لن��ا سياس��تنا اخلاص��ة 
اس��تقالنا  عل��ى  وس��نحافظ 
مهم��ا كان ، مضيف��اً ان اي��ران 
ت��درك ان احلص��ار عل��ى االقليم 
م��ن  املواطن��ني  عل��ى  س��يؤثر 
الطرفني، وخصوص��ا مواطنيها 
متوقع��ا ان تراج��ع اي��ران قرارها 
النها عان��ت هي ايضا من حصار 
فرض عليها مؤك��دا ان مصالح 
ايران س��تتضرر قبل االقليم من 

قرار فرض احلصار االقتصادي.
واك��د اجلانبان انهم��ا بانتظار رد 
احلكوم��ة االحتادية على رس��الة 
يحمله��ا رئيس اجلمهورية، الذي 
س��يعود الى بغداد خ��ال االيام 
ارس��ال  لتحديد موعد  املقبل��ة 
وف��د للتف��اوض م��ع بغ��داد من 

عدمه.
وخرج االجتماع بب��اغ الى الرأي 
وه��ي  نق��اط  خم��س  تضم��ن 

كالتالي:
1 - اك��د وحدة موق��ف االطراف 
السياس��ية الكردس��تانية جتاه 

كافة القضايا املواضيع االنية.
2 - اك��د على معاجلة املش��اكل 
العالقة عبر حوار بناء هادف دون 

شروط مسبقة مع بغداد.
االط��راف  اس��تعداد  اعل��ن   -  3
غي��ر  ح��وار  الي  الكردس��تانية 
مش��روط بناء بني اربي��ل وبغداد، 
املش��تركة  املصال��ح  يضم��ن 
لاقليم واحلكومة االحتادية وفقا 

ملبادئ الدستور.
-4 طالب االجتماع كافة االطراف 
ف��ي  االساس��ية  السياس��ية 
العراق للمشاركة في املباحثات 
ب��ني اربيل وبغ��داد، عب��ر مراقبة 

واشراف دولي.
التحركات  االجتم��اع  رف��ض   5-
العس��كرية  والتحش��دات 
الت��ي تس��تهدف وته��دد االمن 
املتنازع  املناطق  واالس��تقرار في 
عليها، ما من ش��أنه ان ينعكس 
احل��وار  مس��تقل  عل��ى  س��لبا 
املبذولة حلل  واجلهود الس��لمية 
املشكل عبر التفاهم واحلوار.    

وكان رئي��س اجلمهورية القيادي 
في االحتاد الوطني فؤاد معصوم 
الذي وص��ل الى االقليم اخلميس 
املنص��رم، ق��د حمل ف��ي جعته 
عددا من املقترحات الرامية لنزع 
فتيل االزمة، التي خلفها الصراع 
الدائ��ر ب��ني اربي��ل وبغ��داد على 

مدينة كرك��وك، والتي تضمنت 
وفق��ا ملص��ادر مطلعة، اش��راك 
احلكومة االحتادية في ادارة حقول 
النفط والقواعد العسكرية في 

املدينة.
وكان��ت وزارة الدف��اع األميركية 
"البنتاغون"، ق��د حذرت كًل من 
بغ��داد وأربي��ل من أي��ة "خطوة 
كرك��وك،  ف��ي  تصعيدي��ة" 
مطالبة بع��دم اتخاذ أية خطوة 
تدفع العراق إل��ى املزيد من عدم 

االستقرار.
مص��در سياس��ي مطل��ع ق��ال 
للصباح اجلديد ان االحتاد الوطني 
الكردستاني قدم خال االجتماع 
مش��روعا م��ن خمس��ة نق��اط 
ملعاجلة االزمة ب��ني بغداد واربيل، 
اخذ بعني االعتب��ار النقاط التي 
العراقي��ة  احلكوم��ة  قدمته��ا 
ورغبة اربيل في البدء بحوار غير 

مشروط مع بغداد.
وتابع ان املشروع يتضمن اشرافا 
مش��تركاً بني اربيل وبغداد على 
ف��ي  املنتج��ة  النف��ط  حق��ول 
احملافظ��ة وان تش��رف احلكوم��ة 
االحتادي��ة بش��كل مباش��ر على 
الية وش��كل تصدير النفط عبر 
حق��ول كرك��وك، وان تعود قوات 
من اجلي��ش العراقي الى قاعدتي 
كيوان ومعس��كر خال��د ومطار 

كركوك العسكري.   

طيران اجليش يدّمر 200 
صهريج لـ"داعش" محّملًة 

ًة للتهريب غربي  بالوقود معدٌّ
األنبار

م��ن جهته أعل��ن عضو مجلس 
محافظة االنبار فرحان الدليمي، 
أمس األح��د ، عن قي��ام القوات 
األمني��ة بدع��وة أس��ر عصابات 
املناطق  داعش اإلجرامية ملغادرة 
احمل��ررة عل��ى خلفي��ة اخلروق��ات 
األمنية األخيرة, مش��يرا الى أن" 
هذه األسر تشكل اخلايا النائمة 
للتنظي��م اإلجرامي في املناطق 

احملررة. 
لصحيف��ة  الدليم��ي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "الق��وات 
األمنية طلبت من أسر مجرمي 
داع��ش مغادرة املناطق احملررة في 
قضاء هيت غربي مدينة الرمادي 
على خلفي��ة اخلروق��ات األمنية 
التي شهدتها مناطق مختلفة 
ضحيته��ا  وراح  القض��اء  م��ن 
العدي��د م��ن منتس��بي القوات 

األمنية واملدنيني".
وأضاف إن" إجراءات مماثلة سوف 
تتخذ في مناط��ق مختلفة من 
مدن االنبار احملررة بحق اسر داعش 
على خلفية عدم قي��ام األهالي 

بإعان براءتهم م��ن أبنائهم وان 
هذه اإلج��راءات مت االتفاق عليها 
ب��ني الق��وات األمني��ة وش��يوخ 
ووجه��اء احملافظ��ة", مبين��ا إن" 
هذه األسر تشكل اخلايا النائمة 
للتنظي��م اإلجرامي في املناطق 

احملررة". 
ودعا اجلميع إلى مساندة اجلهات 
األمني��ة ف��ي ماحق��ة املنتمني 
جملاميع داعش اإلجرامية لضمان 
عدم وقوع خروق��ات أمنية أخرى 

 ."
الى ذل��ك أعلنت خلي��ة اإلعام 
احلرب��ي ، أمس األحد، ع��ن إلقاء 
م��دن  عل��ى  املنش��ورات  آالف 
القائ��م وراوة، غربي األنبار، تدعو 
املواطنني إلى االبتعاد عن مقرات 

"داعش". 
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان تلقت 
له��ا صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه، إن "طائرات القوة 
اجلوي��ة العراقي��ة ألق��ت، ليل��ة 
ام��س آالف املنش��ورات واألعام 
العراقية على مدن القائم وراوة، 

غربي األنبار". 
أن "املنشورات تتضمن  وأضافت 
تلق��ي األوام��ر لتحري��ر مدنهم 
وتوجيههم باالبتعاد عن مقرات 
عصابات داع��ش اإلرهابية وحث 
املواطن��ني مم��ن غرر به��م العدو 

وحملوا الس��اح بإلقاء الساح 
وترك داعش  فورا" .

بعد خروجهم من الرقة.. 
معقل "داعش" اجلديد قرب 

احلدود العراقية
وتتع��رض احملافظة لهجمات من 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة من 
جانب، ومن اجليش السوري الذي 
يدعمه مقاتلون إيرانيون وضربات 

جوية روسية من جانب آخر.
وليس��ت هذه املرة األول��ى التي 
يخرج فيها مسلحو داعش وفقا 
التف��اق، ففي آب وافق مس��لحو 
االنس��حاب  عل��ى  التنظي��م 
م��ن منطقة احل��دود الس��ورية 
اللبنانية في صفقة مش��بوهة 

مع حزب اهلل اللبناني.

العراق والسعودية يتفقان 
على تسيير رحالت جوية 

متبادلة أواخر الشهر اجلاري
يأت��ي بع��د  أن "ذل��ك  وأوض��ح، 
االهتمام الكبي��ر الذي ابداه وزير 
النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي 
بض��رورة االنفت��اح عل��ى احمليط 
االقليم��ي والدول��ي ف��ي جميع 
اجملاالت املتعلقة بالطيران املدني 
واخلدم��ات االخ��رى الت��ي ترافق 

ذلك".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد: 

احتفلت اليونس��كو ووزارة التربية 
في العراق بنجاح املشروع التجريبي 
إدارة املعلوم��ات الطابية  لنظ��ام 
)سيمس( في مديرية تربية الرصافة 
الثالثة في العاصم��ة بغداد ، اذ إن 
اله��دف الرئيس لهذا املش��روع هو 
متك��ني نظام تعليم��ي أكثر كفاءة 
وال مركزي��ة ف��ي الع��راق، ولتزويد 
التربي��ة والتعليم  وزارة  مخططي 
امل��دارس مبعلومات دقيقة  ومديري 
وفي الوقت املناس��ب ع��ن الطاب 

واملعلمني واملدارس. 
م��ن جانبها أش��ادت مديرة مكتب 
اليونسكو للعراق لويز اكستاهاوزن 
باملشاركني في املشروع وأثنت على 
جهوده��م اجلماعي��ة ومثابرته��م 
خال املرحل��ة التجريبي��ة ، مبينة 
ان اليونس��كو تعم��ل باالش��تراك 
مع اليونيس��يف على وضع خطط 
إدارة  معلوم��ات  نظ��ام  إلص��دار 
التعلي��م عل��ى الصعي��د الوطني 
استنادا إلى نظام املعلومات اإلدارية 
املتكامل الذي يستفيد منه جميع 

العراقيني واألجيال املقبلة . 
وقد بدأت املرحلة التجريبية في أيار 
املاضي وأسفرت عن جمع املعلومات 
وتولي��د مؤش��رات التعليم عن 31 
مدرسة و 251 مدرسا و 862 طالبا 
مت اختياره��م في املديري��ة العامة 
لتربي��ة الرصاف��ة الثالث��ة حيث مت 
اختبار نظام سيمس والتحقق منه 
للتأكد م��ن اس��تيفائه ملتطلبات 

شتى مجتمعات املشاركني . 
وقال مدير ع��ام التخطيط التربوي 
اس��ماعيل  التربية ش��ال  ب��وزارة 
نوري "نحن ممتنون ملوظفي مديرية 
تربية الرصافة الثالثة الذين عملوا 
بجد خال ه��ذه املرحلة التجريبية 
الت��ي تزامن��ت م��ع نهاي��ة الع��ام 
الصيفية  واالس��تراحة  الدراس��ي 
، واأله��م من ذلك، ه��و إننا نتطلع 
إلى تعاوننا املستمر مع اليونسكو 
واليونيس��يف لتحس��ني وحتدي��ث 
النظام التربوي العام في العراق". 

وق��د اختتم هذا االحتف��ال بتقدمي 

جوائ��ز ألفضل املدارس واملدرس��ني 
واإلداريني في مديرية تربية الرصافة 
الثالثة، فضا عن كبار املس��همني 
الفردي��ني ف��ي املش��روع. إن تطوير 
املعلوم��ات  إدارة  نظ��ام  واختب��ار 
التربوي��ة )س��يمس( هو االس��هام 
ف��ي برنامج حتديث القط��اع العام 
العراق��ي، وه��و برنام��ج مش��ترك 

تنفذه األمم املتحدة في العراق. 
حس��ب تقرير ملنظمة اليونس��كو 
فان الع��راق في فت��رة ماقبل حرب 
اخلليج األولى عام 1991 كان ميتلك 
نظام��ا تعليمي��ا يعد م��ن أفضل 
أنظم��ة التعلي��م ف��ي املنطق��ة ، 
وتقدر نسبة املسجلني في التعليم 
اإلبتدائ��ي مباتق��رب من ال��� 100%، 
كذلك نس��بة عالية للقادرين على 
الق��راءة والكتاب��ة )literacy(. لكن 
التعلي��م عانى الكثير بس��بب ما 
تعرض له العراق من حروب وحصار 

وإنعادمية في األمن .
وتباع��اً لفت��رة مابعد غ��زو العراق 
، هن��اك تعدي��ات أدت ال��ى إلغ��اء 
الهوي��ة البعثية من ضمن املناهج 
العراقي��ة ، كذلك الزيادة في رواتب 
املدرس��ني واملدربني املهمش��ني في 
مدة حك��م النظام الس��ابق نظراً 
لقل��ة الدع��م للتعليم ف��ي فترة 
ماقبل عام 2003 ، ظهر أن مايقرب 
ال� %80 من نسبة املدارس العراقية 
)15( الف مدرس��ة حتتاج إلصاح و 
بها  الصحي��ة  للمنش��ئات  دع��م 
كذل��ك قل��ة املكتب��ات و اخملتبرات 

العلمية في هذه املدارس.
وق��د تده��ور وض��ع التعلي��م في 
الع��راق مابع��د فترة ح��رب اخلليج 
األول��ى ، فقلة نس��بة املش��اركني 
ف��ي منظوم��ة التعلي��م ، كذلك 
قلة نس��بة الدعم احلكومي لهذا 
القط��اع ، ونظ��راً لتلك األس��باب 

توجه العديد من األطفال العراقيني 
إل��ى مج��ال العمل بع��د اإلطاحة 
بالنظ��ام العراقي الس��ابق أصبح 
النظام التعليمي في العراق يضم 
مايقرب ال��� 6 ميايني تلميذ مابني 
فترة احلضانة حت��ى الدرجة ال� 12 
، إضافة إلى مايق��رب ال� 300 الف 

معلم و إداري . 
ويع��د التعليم في الع��راق تعليما 
املرحل��ة  إكم��ال  حت��ى  إجباري��ا 
اإلبتدائي��ة ، بعدها يخي��ر الطاب 
إلكم��ال دراس��تهم على حس��ب 
نتائجهم في اإلختبار العام. بالرغم 
من وج��ود خيار التعليم املهني في 
منظوم��ة التعليم العراقية ، لكن 
القلي��ل من الطاب يختارونه نظراً 
التعليمية املقدمة  النوعية  لرداءة 

فيه.
وميكن ماحظة تأثير السياس��يات 
احلكومي��ة على التعلي��م في تلك 

املش��اركة  نس��بة  عل��ى  الفت��رة 
في منظوم��ة التعلي��م ، التدريب 
وكذلك التوظيف إضافة إلى نسبة 
اإلجور  بس��بب هذه السياس��يات 
التوس��يعية في التعلي��م ، إنتقل 
العدي��د م��ن الطبق��ة الدني��ا في 
الريف واملناط��ق احلضرية العراقية 
ليكون��وا الطبق��ة الوس��طى في 
العراقية وكذلك  احلضرية  املناطق 
نس��بة منهم أصبحوا م��ن قيادي 
ح��زب البع��ث ومنه��م م��ن أحتل 
أو  مناص��ب علي��ا ف��ي احلكوم��ة 

القطاع العام واإلجتماعي.
الدراس��ات اإلجتماعية في  وتؤكد 
ذلك الوقت أن احلكومات املتعاقبة 
بعد عام 2003 اسهمت بقدر كبير 
ف��ي تعميم التعلي��م على مجمل 
س��كان العراق ، فقد إزدادت نسبة 
املدارس اإلبتدائية مبايقارب ال� 30% 
، في الوقت نفس��ه إزدادت نس��بة 

املش��اركات في التعليم من اإلناث 
م��ن %35 لتكون مايق��رب %44 من 
اجملموع اإلجمالي للطاب ، وإزدادت 
نسبة املعلمني للمدارس اإلبتدائية 
مبايقارب ال� %40 في الفترة نفسها 
ف��ي املرحلة الثانوية م��ن التعليم 
العراق��ي ، إزدادت نس��بة الطالبات 
مبايق��ارب %55 وفي املقابل نفس��ه 
إزدادت نسبة الطاب )ذكوراً أو إناثا( 
بش��كل عمومي في ه��ذه املرحلة 
إل��ى مايقارب ال��� %46 ، العاصمة 
العراقي��ة بغداد حي��ث كانت حتوي 
مايقرب ال� %29 من مجمل سكان 
العراق ، إحتفظ��ت مبايقرب من ال� 
%26 من مجمل املدارس اإلبتدائية 
في أنح��اء العراق ، إضافة إلى 27% 
اإلبتدائي��ة اخملصصة  امل��دارس  من 
للبن��ات ، ومبا مجمل��ه ال� %32 من 
ط��اب الثانوي��ة مقارن��ة بإجمالي 

طاب الثانوية في الباد.

يهدف المشروع 
إلى تزويد مخططي 
وزارة التربية 
ومديري المدارس 
بمعلومات دقيقة 
وفي الوقت 
المناسب عن الطالب 
والمعلمين وإدارات 
المدارس

إحدى املدارس في بغداد

لتحسين وتحديث النظام التربوي العام في العراق

"اليونسكو" و"التربية" تحتفالن بنجاح
نظام إدارة المعلومات الطالبية )سيمس(
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العميد معن : الداخلية مستعدة للتعاون بتدريب الصحفيين على السالمة المهنية 

محليات 4

سامي حسن 

جدد االمني الع��ام لالحتاد الدولي 
للصحفيني انتون��ي بيالجنروقوف 
االحتاد م��ع الصحفيني العراقيني 
، واس��تعداده لدعمهم بقوة في 

شتى اجملاالت .
وق��ال االم��ني العام خ��الل زيارته 
لنقاب��ة الصحفي��ني العراقي��ني 
املؤسس��ات  رؤس��اء  ولقائ��ه 
انه لش��رف  العراقية  االعالمي��ة 
الع��راق  ف��ي  اك��ون  ان  عظي��م 
، ه��ذا البل��د ال��ذي ق��دم س��يال 
م��ن دم��اء الصحفيني م��ن اجل 
توجهاتهم  اس��تقاللية  ضم��ان 
بلده��م  وخدم��ة  الصحفي��ة 

وقضايا شعبهم».
الع��ام اس��تعداد  واك��د االم��ني 
االحتاد الدولي لتدريب الصحفيني 
العراقيني خاص��ة وهم يواجهون 
س��احات  ف��ي  صعب��ة  ظروف��ا 
املواجه��ة ال��ى جان��ب الظ��روف 
االمنية املعقدة التي مير بها البلد 
والتي تقتضي مزيدا من التأهيل 
في مواجهة اخملاطر التي يتعرض 

لها الصحفي ».
لالحت��اد  الع��ام  االم��ني  وش��دد 
عل��ى اهمية تدري��ب الصحفيني 
وتأهيله��م وخاص��ة اولئك الذين 
يعمل��ون ف��ي تغطي��ة املع��ارك 
ليكونوا اكثر ق��درة على التأقلم 
ومتطلبات  املعرك��ة  مع ظ��روف 
ان  مؤك��دا   ، الذاتي��ة  احلماي��ة 
سالمة الصحفي هي من اولويات 
عمل االحت��اد الدولي واهتماماته ، 
الفت��ا ال��ى ان هن��اك اكث��ر من 3 
االف صحفي قتلوا في شتى دول 
العالم نتيجة دخولهم س��احات 
القت��ال وتغطيته��م للمعارك او 
اس��تهدافهم من قبل اجلماعات 
املس��لحة او من قبل الس��لطات 
االمني��ة وان االحتاد يتابع بش��كل 
بص��دد  وه��و  له��م  تفصيل��ي 
تخصي��ص بعض االم��وال العانة 
االمكاني��ات  برغ��م  عائالته��م 

احملدودة لالحتاد . 
من جانبه جدد نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس احتاد الصحفيني 
رفض��ه  الالم��ي  مؤي��د  الع��رب 
القلي��م  االنفص��ال  الس��تفتاء 

كردس��تان، معرب��ا ع��ن ش��كره 
عل��ى  للصحفي��ني  وتقدي��ره 
موقفهم من االس��تفتاء ووحدة 
العراق، مؤكدا عل��ى وضع خطة 
العراقي��ة  الصحاف��ة  لدع��م 
وأن  االستمرار،  ومساعدتها على 
النقابة ستبدأ خالل أسابيع بإبرام 
عق��ود تضم��ن حق��وق العاملني 
وعدم  اإلعالمية  املؤسس��ات  في 

تسريحهم بشكل تعسفي.
إن  الصحفي��ني  نقي��ب  وق��ال 
الصح��ف تعان��ي من مش��كلة 
كبي��رة تتعل��ق باجلان��ب املال��ي، 
وكذلك القن��وات الفضائية التي 
تعان��ي من التمويل، مما جعل تلك 
املؤسس��ات تقوم بتس��ريح عدد 
م��ن العاملني فيها، مش��يرا الى 
أن هن��اك أكثر من مج��ال لدعم 
الصحف الورقية في قضية الورق 
والطباعة، حيث تقوم احلكومات 
كج��زء م��ن مس��ؤوليتها بدعم 
الصحف من دون التأثير على قرار 

املؤسسة اإلعالمية.
وأضاف الالم��ي نحن لدينا فرصة 
دون ضريب��ة  ورق م��ن  الس��تيراد 
الدولة  وعملية الطباعة تتحمل 
مس��ؤوليتها عبر إنشاء مطابع، 
وهناك خطوات متقدمة في هذا 
بطباعة  الدول��ة  لتتكف��ل  اجملال 
الصحف مجانا، مبينا أن النقابة 
ستبدأ خالل أسابيع بإبرام عقود 
م��ا ب��ني املؤسس��ات اإلعالمي��ة 
والصحفي��ني ، وه��ذا موجود في 
فقرة من قانون حقوق الصحفيني 
االعالمي��ة  املؤسس��ات  تل��زم 
العامل��ة ف��ي الع��راق بعقود مع 
العامل��ني فيه��ا، وتودع نس��خة 
منها في النقابة، ونبدأ استخدام 
القضاء مع املؤسسات اإلعالمية 
أو مالكيها الذي��ن يرفضون إبرام 
عقود م��ع الصحفي��ني، مبينا أن 
العق��د يتضمن س��اعات العمل 

والراتب وتفاصيل العمل.
وأش��ار الالمي ال��ى أن ذلك يقترن 

مبس��ودة قانون تقاعد الصحفيني 
الذين يضمن لهم أج��را تقاعديا 
جي��دا ال يق��ل ع��ن ملي��ون دينار، 
ونحاول ف��ي الفت��رة املتبقية من 
دورة مجل��س الن��واب اكمال مترير 
ه��ذا القان��ون ، الفت��ا ال��ى انه مت 
تخصي��ص مليون و200 الف دينار 
لعائ��الت الصحفي��ني الش��هداء 
و500 الف دينار ملن تسبب لديهم 
ال��ف  و250   50% بنس��بة  ع��وق 
دين��ار بنس��بة %25 ، اضاف��ة الى 
ش��مولهم بتوزيع قط��ع االراضي 
االمتي��ازات  وجمي��ع  الس��كنية 

االخرى .
م��ن جهته اكد مني��ر زعرور مدير 
عمليات الش��رق االوسط باالحتاد 
الدولي ان الصحفي��ني العراقيني 
الذين قدموا مئات الشهداء على 
مسرح احلرية والكرامة ومن اجل 
التعبير واستقاللية  ضمان حرية 
القرار وس��المة الوط��ن لهم دين 
في رقاب الصحفي��ني في العالم 

كونه��م دافعوا بهذه الدماء التي 
س��الت عن القيم واملب��ادئ التي 

نؤمن بها جميعا .
واكد زعرور تضامن الصحفيني في 
العراقيني  الصحفيني  مع  العالم 
ومتابعة معاناتهم نتيجة احتالل 
داعش الجزاء من هذا الوطن العزيز 
وما فرضته عملي��ات حتريرها من 
دماء كان الصحفي العراقي وفيا 

ومعطاء لها .
واش��ار الى ان االحتاد الدولي ينظر 
الصحفيني  الى مسألة س��المة 
دخ��ول  فبع��د  االهمي��ة  بغاي��ة 
الق��وات االميركية واحتالل بغداد 
ف��ي نيس��ان 2003 ارس��ل وف��دا 
مهما ال��ى بغداد ملتابع��ة احوال 
الصحفي��ني في الع��راق واالطالع 
ميداني��ا عل��ى عملهم وتأش��ير 
اخملاطر التي يتعرضون لها لتنبيه 
ال��رأي العام الدول��ي بهذه اخملاطر 
وم��ا تفرضه من اج��راءات حلماية 

الصحفيني .

واك��د اس��تعداد االحتاد الش��راك 
الصحفي��ني العراقي��ني وخاص��ة 
اولئك الذي��ن يعملون في تغطية 
املع��ارك ب��دورات تدريبي��ة ح��ول 
الس��المة املهنية لضم��ان عمل 
صحفي متقدم بعيدا عن اخملاطر 

او احلد منها قدر االمكان.
م��ن جانبه نق��ل الناطق باس��م 
وزارة الداخلية العميد سعد معن 
حتيات وزير الداخلية وخلية االعالم 
احلربي ، فيما ابدى استعداد الوزارة 
للتع��اون م��ع نقاب��ة الصحفيني 
العراقي��ني ف��ي عملي��ة تدري��ب 
الصحفيني على السالمة املهنية 

خالل تغطيتهم للمعارك.
اما على صعيد احلماية الشخصية 
العميد سعد  للصحفيني اش��ار 
معن الى ان وزارة الداخلية منحت 
قسم من الصحفيني اجازة حمل 
الس��الح ، وهي بصدد منح قسم 
اخ��ر من الصحفي��ني اجازة حمل 

السالح .

*»الالمي» يعرب عن تقديره لرجال الصحافة على موقفهم الداعم لوحدة العراق 
*األمين العام لالتحاد الدولي يجدد دعمه بقوة للصحفيين العراقيين والوقوف الى جانبهم 

شدد األمين العام 
لالتحاد على أهمية 
تدريب الصحفيين 

وتأهيلهم وال سيما 
أولئك الذين يعملون 
في تغطية المعارك 
ليكونوا أكثر قدرة 

على التأقلم مع 
ظروف المعركة 

ومتطلبات الحماية 
الذاتية

نقابة الصحفيني العراقيني

مناشدة 

ام��ام انظار الس��يد مدير ع��ام مص��رف الرافدين 
احملترم 

بعد التحية 
يناش��د طلب��ة الدراس��ات العليا مدير ع��ام مصرف 
املرافدين الدكتورة خولة طالب جبار تبسيط ضوابط 
من��ح قروض متوي��ل البحوث العلمي��ة التي اطلقها 

املصرف مؤخرا .
واوض��ح ع��دد م��ن طلب��ة الدراس��ات العلي��ا ف��ي 
مناش��دتهم التي وجهوها الى الدكت��ورة خولة ان ) 
مدة التس��ديد حددت بس��نتني فقط كما احتسبت 
نس��بة الفائدة %8 وهي نس��بة عالية جدا ( ، راجني 
اطالة مدة تس��ديد القرض وتخفيض نسبة الفائدة 
مبا يتالءم مع وض��ع الطالب وامكاناته املالية احملدودة 
خدمة للمسيرة العلمية للبلد ، معربني عن املهم 
ف��ي اس��تجابة املصرف ملناش��دتهم عبر تبس��يط 

الضوابط .

لفيف من طلبة الدراسات العليا 
في اجلامعة املستنصرية 
عنهم زينب علي

غابة من األشجار 
والنباتات المعمرة في 
مدخل بغداد الجنوبي 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد عن تنفي��ذ غابة من 
االش��جار املعم��رة والنبات��ات املتنوعة في 

مدخل بغداد اجلنوبي مبساحة )60( دومناً .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« أمينة 
بغداد الدكتورة ذكرى علوش شاركت جمعاً 
من املتطوعني والفرق الشبابية ومنظمات 
اجملتم��ع املدني والش��رطة اجملتمعية زراعة 
الش��تالت املتنوعة والشجيرات في مدخل 
بغ��داد اجلنوبي بحضور وكي��ل امانة بغداد 
للش��ؤون البلدية ومدير ع��ام بلدية الدورة 

لتنفيذ غابة مبساحة )60( دومناً».
واضاف��ت املديري��ة ان« الغاب��ة الت��ي يتم 
تنفيذها ضمن قاطع بلدية الدورة تتضمن 
زراع��ة آالف االش��جار والنبات��ات املتنوع��ة 
باإلعتم��اد عل��ى اجله��د الذات��ي وم��ا يتم 
تكثي��ره م��ن نباتات ف��ي الظل��ل الزراعية 
التابع��ة المانة بغداد ضمن خطة تش��مل 
زراعة الفضاءات اخلالي��ة التي كانت مكباً 

لالنقاض واخمللفات » .
يذكر أن« امانة بغداد مس��تمرة بتنفيذ )6( 
غاب��ات موزعة عل��ى محيط بغ��داد والتي 
سيكون لها االثر الكبير في حتسني الواقع 
البيئ��ي وص��د االتربة الى جان��ب مظهرها 

الذي سيضفي اجلمالية على املنطقة ».

إنجاز مشروع بناية 
مختبرات قسم البحوث 

لصالح وزارة النفط
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت وزيرة االعمار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العام��ة د. املهندس��ة آن ناف��ع 
اوس��ي عن اجناز مش��روع بناي��ة مختبرات 
قسم البحوث لصالح وزارة النفط - شركة 

اخلطوط النفطية
وذك��رت الوزي��رة ان امل��الكات الهندس��ية 
والفني��ة ف��ي  ش��ركة الف��او ألعامة احد 
تش��كيالت ال��وزارة أجنزت بناي��ة مختبرات 
قس��م البحوث الت��ي تتكون م��ن طابقني 
تضم )3( مختبرات رئيس��ة وغرف متعددة 

ومتنوعة ومجاميع صحية .
وتابعت املهندسة اوسي ان االعمال شملت 
ايضاً منظومات املياه والكهرباء واالتصاالت 
والتبريد وإعمال تطبيق األرضيات باجلرانيت 
والسيراميك ، مشيرًة الى ان الوزارة تواصل 
العمل من خالل مالكاتها الهندس��ية في 
ش��ركة الفاو اعمال مش��روع أنابيب أبراج 
التبريد لصالح ش��ركة مصافي الوس��ط 
وم��ن املؤمل اجن��از العمل قريب��ا ، مضيفة 
ان الش��ركة س��بق ان أجنزت )17( مشروعا 
نفطيا ف��ي مصفى ال��دورة لصال��ح وزارة 

النفط .
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بغداد - الصباح الجديد:
 

أعلنت »زين كاش« إحدى أبرز بوابات 
الهات��ف  عب��ر  اإللكترون��ي  الدف��ع 
احملم��ول واإلنترن��ت في الع��راق، عن 
الب��دء بعملية تس��جيل العّمال من 
العائالت العراقي��ة املتأثرة بالنزاعات 
ال��ى  الداخل��ي  الن��زوح  وتداعي��ات 
محافظة كركوك، واملستفيدين من 
برنامج »النق��د مقابل العمل« الذي 
أطلقت��ه منظمة األغذي��ة والزراعة 
لألمم املتح��دة )فاو( بالتعاون مع »زين 
عملي��ات  لتس��هيل  وذل��ك  كاش« 
وس��تبدأ  األم��وال،  وتوفي��ر  حتوي��ل 
الش��ركة العمل في املرحلة التالية 
بتس��جيل العائالت ف��ي محافظتي 

أربيل ودهوك.
وين��درج دع��م »زي��ن كاش« لبرنامج 
»النقد مقابل العمل« الذي أطلقته 
منظم��ة الف��او ف��ي إطار س��عيها 

م��ن  النازح��ة  العائ��الت  لتمك��ني 
االس��تفادة من اآللي��ة احلديثة التي 
يوفرها البرنامج األول من نوعه إلجراء 
التحويالت النقدية. فعند استحقاق 
رواتب املستفيدين، يتم حتويل األموال 
إلكتروني��اً إلى محافظهم بش��كل 
س��ريع وآمن، حيث يتلقى كل منهم 
رس��الة نصية قصيرة تتضمن املبلغ 
الكامل للمنحة، ميكن للمس��تفيد 
بعد ذلك اس��تالم راتبه من أي وكيل 
معتم��د.  كما ميكنه أيضا س��حب 
املبلغ بشكل كامل أو جزئي أو حتى 
حتويله حملفظة أحد أقربائه أو ش��راء 
املنتجات باس��تخدامها، كما ميكنه 
التحق��ق م��ن رصي��د احملفظ��ة عبر 
االتص��ال على الرق��م *#210  أو عبر 

تطبيق زين كاش  اإللكتروني. 
يذك��ر أن منظمة األغذي��ة والزراعة 
ل��ألمم املتح��دة )ف��او( تق��وم بدع��وة 
املس��تفيدين م��ن برنام��ج »النق��د 
ف��ي  للتس��جيل  العم��ل«  مقاب��ل 

خدم��ة »زي��ن كاش« ال��ذي مبوجب��ه 
إمكاني��ة حتوي��ل  م��ن  يس��تفيدون 
بطريقة  ومس��تحقاتهم  رواتبه��م 
أكثر فعالية وسالس��ة، حيث تقدم 
للمش��اركني  اإللكتروني��ة  البواب��ة 
في البرنام��ج مجموعة فوائد منها 
ش��ريحة هات��ف محم��ول مجانية، 
تس��جيل مجاني في محفظة »زين 
اس��تخدام  عل��ى  وتدري��ب  كاش«، 
اخلدمة وس��هولة الوص��ول للوكالء 
املعتمدين لتحويل األموال ليتمكنوا 
من استالم نقودهم عبر مكاتبهم. 

بش��ريحة  محفظ��ة  كل  وترتب��ط 
اتص��ال للهات��ف احملم��ول العائ��دة 
للمس��تفيد م��ن البرنام��ج، بحيث 
عين��ه  ه��و  الهات��ف  رق��م  يك��ون 
رق��م حس��اب احملفظة الت��ي تخّول 
صاحبه��ا إرس��ال واس��تالم األموال، 
وق��د حرصت »زي��ن كاش« على زيارة 
لتعريفه��م  املس��تفيدين  كاف��ة 
باخلدمة والبرنامج واإلجابة عن كافة 

أسئلتهم واستفساراتهم.
تعتمد منصة »زين كاش« في توسيع 
خدماته��ا على قاعدة مش��تركيها 
الواس��عة بتعاونها مع ش��ركة زين 
العراق لالتص��االت املتنقلة، في حني 
يدع��م البرنام��ج 12 ألف ش��خص 
نازح داخ��ل العراق في 30 قرية تأثرت 
باحل��رب وتبعاتها عبر توفي��ر أعمال 
مؤقت��ة لهم ف��ي القط��اع الزراعي 
لتحسني معيشتهم. ومن شأن هذه 
الشراكة االستراتيجية مع منظمة 
األغذية والزراعة ل��ألمم املتحدة )فاو( 
أن تع��ّزز دور »زي��ن كاش« ف��ي تلبية 
احتياجات اجملتمع عبر توفير خدمات 
وأكث��ر س��هولة  تقني��ة متقدم��ة 
تساعد املش��تركني في الوصول إلى 
نطاقات عاملية كم��ا حتقق أهدافها 
في مج��ال املس��ؤولية االجتماعية 
للشركات عبر إحداث تغيير إيجابي 
في حياة العراقيني عن طريق التعاون 

مع مؤسسات اجملتمع املدني.  

تقرير

بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( 
زين كاش تعلن عن بدء العمل ببرنامج »النقد مقابل العمل« 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزير النق��ل كاظم فنجان 
احلمامي ان جمي��ع املطارات في 
الع��راق تخضع ملظلة الس��يادة 
الوطني��ة العراقي��ة، وال توج��د 
طائرة واح��دة اقلعت او هبطت 
في مطاري اربيل والس��ليمانية، 
وكل املط��ارات خاضع��ة ملراقبة 
“عني الصقر” العاملة على مدار 
24 س��اعة مبنظومات فرنس��ية 
دقيقة مبشاركة قس��م الرقابة 
الدف��اع  م��ن  وعناص��ر  اجلوي��ة 
اجلوي وشركة “سيركل” احملايدة 

الفنية.
زيارت��ه  خ��الل  الوزي��ر  واوض��ح 
العراقيني  الصحفي��ني  لنقاب��ة 
ولقائ��ه مؤي��د الالم��ي نقي��ب 

الصحفيني العراقيني وعددا من 
رؤوس��اء املؤسس��ات االعالمية 
أن ال��وزارة تطبق ق��رار احلكومة 
واملناف��ذ  املط��ارات  باخض��اع 
العراقي��ة  للس��يادة  احلدودي��ة 
مط��اري  خض��وع  م��ن  ب��د  وال 
أربي��ل والس��ليمانية للجمارك 
والضربي��ة واجل��وازات االحتادي��ة 
ولي��س االقليمية ، وحتى املنافذ 
البري��ة احلدودي��ة كلها خاضعة 
لسيطرة الدولة على وفق قانون 

املنافذ العراقية. 
كما هدد الوزي��ر باتخاذ اجراءات 
عقابي��ة ض��د مط��ار النجف ، 
عازي��ا الس��بب ال��ى بي��ع وقود 
الطائ��رات باس��عار عالي��ة جدا 
يس��ري  القان��ون  أن  مؤك��دا   ،

على اجلميع ولي��س له عالقة ال 
بالقومي��ة وال الطائفي��ة ، الفتا 
ال��ى وجود خط��وط دولية جوية 
جديدة سفتتح قريبا الى صربيا 
االس��ود،  واجلب��ل  ومنتونيغ��رو 
وسيتم العمل مع تونس مبوجب 
قانون “احلرية الس��ابعة”، فضال 
عن افتتاح خط مدريد وبرشلونة 

وفرنسا.
ولف��ت احلمامي الى انه س��يتم 
خدم��ات  تق��دمي  الع��راق  ف��ي 
األج��واء  وتش��غيل  الطائ��رات، 
املفتوح��ة، ونعم��ل م��ع ال��دول 
التي لديها متثيل دبلوماسي مع 
العراق فيما اشار الى أن املواطن 
العراق��ي ب��ات من حقه ش��راء 

طائرة وتسجيلها باسمه.

بغداد - الصباح الجديد:
الرئيس��ّية  البدال��ة  تعرض��ت 
لالتص��االت  ك��ورك  لش��ركة 
األوس��ط  الفرات  ف��ي  املوج��ود 
محافظ��ة بابل لهج��وم ارهابي 
م��ن مجموع��ة من املس��لحني 
يق��ودون ٤ س��يارات مممِ أدى لضرر 
كبير في البدالة وخسائر مادية 
كبيرة والتي أدت بدورها لتوقف 
خدمة ش��ركة كورك في خمس 
محافظ��ات و هي جنف ، كربالء ، 

الديوانية ، السماوة     وبابل.
وقد ق��ام املس��لحون االرهابيون 
باختطاف الكادر التقني املكون 
من مهندسيني و سبع موظفني 
.و متت العمليه االرهابيه في حني 
جتري في املنطقه مراسيم محرم 
و مما أدى الى قطع الشبكه على 

االف زوار العتبات املقدسه.

ان شركة كورك لالتصاالت سوف 
تلجأ جلميع الوس��ائل القانونية 
للكش��ف عن اجلهة املس��ؤولة 

عن ه��ذا العم��ل اإلرهابي علما 
ان املوضوع ال يزال قيد التحقيق 

حتى االن.

وزير النقل يؤكد استمرار الحظر على 
مطارات كردستان الى حين رفعه 

كورك لالتصاالت تتّعرض
 لهجوم إرهابي في بابل

المسؤولون الكرد يسافرون حاليا من مطار بغداد الى دول العالم 
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متابعة الصباح الجديد:

دول  مؤمت��ر  فعالي��ات  اختتم��ت 
الشرق متوسطية التي عقدت في 
اباد  العاصمة الباكستانية اسالم 
مبشاركة العراق ممثال بوزارة الصحة 
والبيئة لوضع استراتيجية وطنية 
للتكام��ل بني املؤش��رات الصحية 

واملؤشرات البيئية.
وق��ال الدكتور محم��د جبر حويل 
ممث��ل وزارة الصح��ة العراقي��ة في 
مداخل��ة له خ��الل اعم��ال املؤمتر 
لق��د ق��ام الع��راق باخ��ذ موضوع 
تغي��ر املن��اخ كحزم��ة متكامل��ة 
وتكاملها  البيئية  املؤشرات  ضمن 
م��ع املؤش��رات الصحي��ة حيث مت 
وض��ع اطار اس��تراتيجية الوطنية 
للتكام��ل بني املؤش��رات الصحية 
واملؤشرات البيئية وقد جاء مؤشر 
التغيي��ر املناخ��ي م��ن املؤش��رات 
االساس��ية  تؤك��د عل��ى اهمي��ة 
التكام��ل ب��ني البرام��ج الصحية 

والبرامج البيئية.
واضاف ممثل وزارة الصحة انه مت بحث 
عدد م��ن النق��اط املتعلقة بطرح 
املنجزات املتحققه بذلك بش��كل 
تكاملي وفقا ل��الدارة البيئية على 
االنتاج على ان يتم وضع مؤش��رات 
خاصة للتغي��ر املناخي في ظروف 
االزمات والطوارئ وق��د قام العراق 
بوض��ع ذلك ضمن االس��تراتيجية 

املشار اليها انفا.
ولفت الدكتور جويل ان وفد العراق 
ق��دم رؤية وزارة الصح��ة بان تكون 
هنال��ك كنية خاصة له��ذا االطار 
عل��ى مس��توى املنظم��ة ونق��اط 
عل��ى مس��توى مكات��ب  اتص��ال 
املنظمة في البل��دان لغرض اجراء 
التقيي��م والتق��ومي وبش��كل دوري 
للتكام��ل ب��ني املؤش��رات البيئية 
واملؤش��رات الصحية مركزين على 
تغي��ر املناخ كمنطل��ق لهم لذلك 
ضم��ن  املؤش��رات  ه��ذة  وادخ��ال 
مفاهي��م الرغاية الصحية االولية 
والرعاي��ة البيئي��ة االولية وضمان 

التكام��ل بينهم��ا على مس��توى 
املناطق .

وبني ممث��ل وزارة الصح��ة انه اكد 
كذل��ك عل��ى اهمية ادخ��ال ذلك 
ضم��ن املناهج الدراس��ية وضمن 
والدراس��ات  االولي��ة  الدراس��ات 
اجملموعه  لكلي��ات  التخصصي��ة 
الطبي��ة ، فضال عن ادخ��ال هذه 
املفاهي��م ضمن فعالي��ات تعزيز 
الصح��ة مركزي��ن عل��ى التعبئة 
اجلماهيري��ة والفعالي��ات اخلاصة 
الس��لوكية  احلياة  امن��اط  بتغيير 
اخلاصة بالصحة ، مش��يرا الى ان 
منظمة الصح��ة العاملية اوصت 
االولوي��ة  ذات  املواضي��ع  باع��داد 
اجملل��س  ف��ي  املطل��وب عرضه��ا 
التنفيذي بعد ان يتم اعداد اولوية 

بهذه املواضيع على مستوى االمن 
الصحي العاملي وق��د قام العراق 
بط��رح ع��دد م��ن املواضي��ع ذات 
االهمية والتي تركز على التعامل 
الطوارئ واستراتيجية  مع حاالت 
الصحة االجنابية واهداف التنمية 

املستدامة .
واك��د الدكت��ور جويل عل��ى بناء 
الق��درات بخص��وص رب��ط حزمة 
وحتديثه��ا  الصحي��ة  اخلدم��ات 
مب��ا يؤمن وج��ود حزم��ة اخلدمات 
لالمراض غير االنتقالية ومركزين 
على الصحة النفس��ية ودمجها 
ضم��ن الرعاية الصحي��ة االولية 
وربطه��ا م��ع كلف��ة احلزم��ة مبا 
يؤم��ن حتقي��ق التأثي��ر والفاعلية 
ضم��ن التغطية الش��املة باقل 

الكلفات ، وم��ا يتعلق بصحة ما 
حول ال��والدة وعلى صحة حديثي 
 ENAP ( الوالدة ضمن تبني خطة
( والتي قام العراق بأطالقها ودعم 
التكام��ل املطلوب ب��ني اخلدمات 
الصحية على جميع مس��تويات 
تق��دمي اخلدمات مب��ا يتطلب تبني 

الوقاية من العيوب الوالدية.
واضاف ممث��ل وزارة الصحة حويل 
انه فيما يخ��ص حوادث املرور البد 
من بناء القدرات باجتاه الش��راكة 
القطاعية به��ذا االجتاه وان يكون 
ذل��ك ضم��ن مفاهي��م الرعاي��ة 
التأكيد  االولية وكذلك  الصحية 
املهنية  على الصحة والس��المة 
، كم��ا مت التاكي��د عل��ى اهمي��ة 
التكامل بني املؤش��رات الصحية 

واملؤش��رات البيئية والعراق يتابع 
وفقاً  لذل��ك  اس��تراتيجية  اعداد 
لقرار مجلس وزراء الصحة العرب 
في حتقي��ق هذا املنط��ق , كذلك 
تاييد ما تطرق اليه ممثل السعودية 
بأهمية املصادقة من كافة الدول 
على اتفاقية التصدي لالجتار غير 
املش��روع حي��ث كان الع��راق من 

البلدان االوائل في املصادقة .
واش��ار ال��ى ان��ه مت��ت مناقش��ة 
اهمية ادخال الوقاية والس��يطرة 
عل��ى التهاب الكبد الفايروس��ي 
بكافة انواعة والتأكيد على نوع ) 
B ( و )  C ( ضمن مفاهيم الرعاية 
الصحية االولي��ة , والتأكيد على 
ادراج  جمي��ع مف��ردات الصح��ة 
الرعاية  العينية ضمن مفاهي��م 

الصحي��ة االولية لغرض التصدي 
للتراخوم��ا واالم��راض االلتهابية 
االخ��رى وكذل��ك حاالت ) الس��اد 
( وداء الزرق��اء واعتالل الش��بكية 
السكري مبا يؤمن التصدي حلاالت 
العمى وضعف البصر ، اضافة الى 
بحث تعزيز العمل باس��تراتيجية 
املناعي ومتابعة  التصدي للع��وز 
تأم��ني الع��الج للفاي��روس والذي 
يعان��ي حالي��ا من مش��كالت في 
توفيره واهمي��ة ان يكون ملنظمة 
الصح��ة العاملي��ة دور ف��ي من��ع 
ح��دوث اي خلل للش��ركات لهذه 
االدوية ، فضال عن تقوية مختبرات 
الصحة العامة في بالدنا مبا يؤمن 
تعزي��ز الرصد اخملتب��ري للمقاومة 

املايكروبية .

في ختام فعاليات مؤتمر دول الشرق متوسطية في إسالم آباد 

العراق يدعو الى وضع استراتيجية للتكامل بين المؤشرات الصحية والبيئية فيها
إطالق البطاقة الوقودية 

رقم 7 لتجهيز المواطنين 
بحصتهم من النفط

اعالم النفط 
اطلقت ش��ركة توزي��ع املنتجات النفطي��ة البطاقة 
الوقودي��ة رق��م )7( لتجهي��ز املواطنني مب��ادة النفط 
االبي��ض بكمي��ة )50( لترا بدءا من ي��وم االحد املوافق 
. وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة كاظ��م   2017/10/15
مس��ير ان منافذ التجهيز باش��رت بتجهيز املواطنني 
ف��ي محافظة بغ��داد مب��ادة النفط االبي��ض بكمية 
50 لت��را باعتم��اد  البطاقة الوقودية رق��م )7 ( فضال 
عن اس��تئناف العمل باجلزء الس��فلي من معلومات  
قس��يمة االس��تبدال للبطاق��ة الوقودية الس��ابقة 
)الس��فالة( بواقع 50 لترا ايضا . واكد مسير ان جتهيز 
قسيمة االس��تبدال الس��ابقة س��يكون من املنافذ 
التوزيعية حصرا اضافة الى البطاقة الوقودية اجلديدة 
املش��ار اليها ، الفتا الى ان الوكالء اجلوالني سيقومون 

بتجهيز البطاقة الوقودية اجلديدة رقم)7( فقط .
ودعت الش��ركة املواطنني  االس��راع بتسلم احلصص 
املقررة من النفط االبيض من املنافذ التوزيعية تامينا 

الحتياجاتهم خالل فصل الشتاء املقبل.
يذكر ان الوزارة باشرت بعمليات جتهيز النفط االبيض 
منذ ش��هر متوز املاضي  لتأمني خزين جيد للمواطنني 
خالل فصل الش��تاء املقبل ، بهدف حتقيق انس��يابية 
عالية في عملية التوزيع وهو سياق اتبعته الوزارة في 

االعوام السابقة.

»اإلنشائية« تسعى 
لمضاعفة إنتاجها في 
معمل بالستك ميسان 

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت الش��ركة العامة للصناعات اإلنش��ائية إحدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن س��عيها لرفع وزيادة 
الطاقات اإلنتاجية في معمل بالستك ميسان التابع 
لها وذل��ك من أج��ل النه��وض بالعملي��ة اإلنتاجية 
ولتلبي��ة متطلب��ات الس��وق احمللي فيم��ا أعلنت عن 
املباش��رة بالتش��غيل التجريب��ي خل��ط إنت��اج رم��ل 

املرشحات في مقالع الفرات العائدة لها . 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس صالح عبد الهادي 
يوس��ف في تصريح للمركز اإلعالمي ف��ي الوزارة بأن 
العمل واجلهود متواصلة لزيادة الطاقة االنتاجية وحل 
مشكالت الطاقة الكهربائية اجملهزة ملعمل بالستك 
ميسان من خالل نصب محطات توليد)1.25×2(ميكا 
 UPS ونصب محولة اضافية بقدرة )1(ميكا واستيراد
بطاقة )600kVA ( لضمان استمرار الكهرباء وكذلك 
االتصال بش��ركة )AMUT( االيطالية لتحديث برامج 
SofTwArES الجه��زة الكومبيوت��ر اخلاص��ة باخلطوط 

اإلنتاجي��ة ، الفت��ا ال��ى ان معمل بالس��تك ميس��ان 
يحتوي على خط��وط انتاجية النابيب U.P.V.C وبأقطار 
وقياس��ات مختلفة تتراوح من )900 90-( ملم وينتج 

على وفق املواصفة االملانية .
واض��اف املدير العام ان املعمل يع��د الوحيد في البالد 
وميتلك احدث اخلطوط االنتاجيه بطاقه إنتاجية تبلغ 
)١٠٠٠كغم /ساعة( ، مش��يرا إلى ان اإلنتاج مستمر 
في اخلطوط االنتاجيه االخرى إلنتاج طلبيات لألقطار 

) 160 ، 110( ملم وبضغوط ) 10( بار. 

تم بحث عدد من 
النقاط المتعلقة 
بطرح المنجزات 
المتحققه بذلك بنحو 
تكاملي وفقا لإلدارة 
البيئية على اإلنتاج 
على أن يتم وضع 
مؤشرات خاصة 
للتغير المناخي في 
ظروف األزمات 
والطوارئ

الدكتور محمد جبر حويل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة صحة االنب��ار عن وصول 
وجبات جديدة من العائالت النازحة من 
املناطق الغربية ال��ى مخيمي الكيلو 
18 الواق��ع غرب مدين��ة الرمادي مركز 
محافظة االنبار . وقال مدير عام صحة 
االنب��ار الدكت��ور عبدالس��تار كاظ��م 

العيس��اوي ب��أن اكثر م��ن 165 عائلة 
وصل��ت الى مخيم��ي الكيل��و 18 ومت 
استقبالهم في هذين اخمليمني ، مبينا 
ب��ان الف��رق الصحي��ة العاملة ضمن 
املف��ارز الطبية الثابت��ة داخل اخمليمني 
قام��ت مبتابعة االحوال الصحية الفراد 
تلك العائالت وفح��ص املرضى منهم 

واحالة احلاالت الت��ي حتتاج الى خدمة 
طبي��ة متقدم��ة ف��ي مستش��فيات 
مدين��ة الرمادي .  واوض��ح املدير العام 
ان الدائ��رة جهزت املف��ارز الطبية في 
جمي��ع اخمليم��ات ب��كل ماحتتاجه من 
دعم ومتطلب��ات الدامة زخم اخلدمات 
املقدم��ة هن��اك . واض��اف ب��ان ملف 

اخلدم��ات الطبي��ة للنازح��ني هو اهم 
ملف يحظى باهتمام االدارة الصحية 
ووزارة الصح��ة . واضاف املدير العام ان 
وزيرة الصحة تتابع شخصيا هذا امللف 
وتدعمه بق��وة وان متابعته��ا احلثيثة 
لهذا املل��ف للتخفيف عن كاهل هذه 
العائالت وعلى جميع االصعدة والعمل 

بكل همة لتجاوز هذه احملنة وعودتهم 
الى ديارهم س��املني.  وعبر العيس��اوي 
ع��ن امتنان��ه جله��ود الف��رق الطبية 
العاملة في املف��ارز الطبية في جميع 
اخمليمات ملرابطتهم في ايصال اخلدمات 
الصحية لتلك العائالت وخص بالثناء 
قطاع الرمادي االول واملتمثل بالدكتور 

فت��اح رش��يد مخل��ف مدي��ر القطاع 
والفرق العاملة في مخيمي الكيلو 18 
الذي مازال يستقبل العائالت النازحة 
من املناطق التي تشهد عمليات حترير 
م��ن دن��س اج��رام داع��ش ولقيامهم 
مببادرة انسانية بش��راء بطانيات على 

حسابهم اخلاص .

صحة األنبار تنّظم حملة لفحص النازحين الجدد في مخيمي الكيلو 18



إسطنبول ـ وكاالت:

انتش��رت مزاعم كثيرة بش��أن احملادثات 
الت��ي اش��تعلت عل��ى األس��اك التي 
زرعت من قبل الش��رطة التركية والتي 
تظهر مؤامرة ملس��اعدة ايران على رفع 
العقوب��ات األميركية ع��ن طريق جتارة 
الذه��ب والغاز. وأش��ارت التس��جيات 
أيضا إلى أن املتآمرين يهدفون إلى إرضاء 

رجل واحد، وهو رجب طيب أردوغان.
ورفضت حكومة أردوغان التس��جيات 
الهاتفية على أنه��ا تلفيقات خطفها 
في عام 2013 خصوم خياليون تسللوا 
التركي��ن.  والقض��اء  الش��رطة  إل��ى 
ولك��ن املدع��ن العام��ن ف��ي الواليات 
املتح��دة اتخذوا وجه��ة نظر مختلفة. 
واستش��هدوا بالتحقي��ق التركي الذي 
أجري ع��ام 2013 في أوراق احملكمة التي 
رفعت إلى نيويورك، حيث اتهم تس��عة 
رج��ال، مب��ن فيه��م مس��ؤول كبير في 
البن��ك الترك��ي ، بالتآمر عل��ى التهرب 
من العقوبات األميركية املفروضة على 

إيران. 
وأدت حال��ة اجلزاءان إل��ى توتر العاقات 
بن الوالي��ات املتحدة وتركي��ا، ووجهت 
إدان��ة متكررة من الس��يد أردوغان. وقد 
أثاره في كثير من األحيان مع املسؤولن 
األميركي��ن، مب��ا ف��ي ذلك ف��ي مكاملة 

هاتفية مع الرئيس ترامب يوم 9 أيلول.
في اليوم السابق، وصف أردوغان الئحة 
االته��ام بأنها »خطوة ض��د اجلمهورية 

التركية«.
وفي األيام األخي��رة، مع تفاقم التوترات 
بن الدول وس��ط نزاع دبلوماسي حول 
احتجاز تركيا ملوظف س��فارة الواليات 
املتحدة، برر املسؤولون األتراك أعمالهم 
من خال مس��اواتهم مع رسوم احلصار 
ف��ي نيويورك. وق��ال أردوغان في كلمته 

ي��وم اخلميس املاضي الذي دافع فيه عن 
اعتقال املوظف األميركي، »س��تعتقل 
نائب املدير العام لبنك بلدي دون سبب، 
وس��تحاول مواطن��ا آخ��ر مل��دة عامن، 

وترغب في استخدامه كمخبر«.
وبي��د أن ق��راءة وثيق��ة، عل��ى س��بيل 
املث��ال، ملوج��ز مط��ول ع��ن التحقي��ق 
الترك��ي، الذي قدمه املدع��ون العامون 
ف��ي محكم��ة املقاطع��ة االحتادية في 
مانهاتن والذي يتضمن مقتطفات من 
محاضر تسجيات املكاملات، تشير إلى 
أن اعتراض��ات أردوغان ق��د تنطوي على 
أكث��ر من مج��رد الوطنية. ف��ي العديد 
من احملادثات، تظهر السجات، ثاثة من 
الرج��ال اآلن اتهموا مناقش��ة لقاء مع 
أردوغان والعمل، كما يضعها، على »أمر 
رئيس الوزراء« لزي��ادة التجارة التركية. 
وال تقت��رح املقتطف��ات، الت��ي ترجمت 
نسخة منها بشكل مستقل من قبل 
صحيفة نيوي��ورك تاميز، أن أردوغان كان 
على علم بأي نش��اط غير قانوني، وأنه 
لم يذكر اس��مه ولم يذك��ر في الئحة 
اتهام أميركية قدمت الش��هر املاضي. 
ولكنه��م يقدمون أدلة على أن أردوغان، 
الذي عاد ف��ي ع��ام 2013، كان يجتمع 
بانتظام مع العديد من الرجال في ذروة 

اشتباههم في انتهاك اجلزاءات.
والس��ؤال املط��روح اآلن هو م��ا اذا كان 
واحد او اكثر من املتهمن ، وهما سجنان 
في نيوي��ورك ومق��رر محاكمتهما يوم 
27 تش��رين الثان��ي قد ال ي��زاالن يدينان 
بالذنب ويتعاونان مع سلطات الواليات 
املتح��دة على ام��ل الفوز ف��ي احلكم. 
وقال اريك س. ادملان، الس��فير الس��ابق 
للواليات املتحدة لدى تركيا، »أنا متأكد 
من أن أردوغان قلق من ذلك، وأنا متأكد 
من أنه قلق بشأن ما ميكن أن يخرج في 
احملاكمة«. »إما أن يكون األمر ضارا جدا 

له«. 

وتتركز القضية حاليا على ثاثة رجال، 
أردوغ��ان ش��خصيا.  يعرف��ون  كله��م 
ويعتقد ان رضا زراب تاجر الذهب االيراني 
التركي س��اعد احلكومة التركية على 
جت��اوز عقوب��ات الواليات املتح��دة على 
التج��ارة اإليراني��ة باس��تخدام الذهب 
والسلع غير النقدية االخرى لدفع ثمن 
الغاز اإليراني. ويق��ول املدعون العامون 
ظاف��ر  س��اعده  زراب  إن  األميركي��ون 
كاجاي��ان، ث��م وزير االقتص��اد التركي، 
وس��ليمان أص��ان، ح��ن كان الرئي��س 

التنفيذي لبنك تركي مملوك للدولة.
و كاغايان و أس��ان ليس��ا محتجزين 

ل��دى الوالي��ات املتح��دة أو تركي��ا؛ وقد 
سجن زراب في الواليات املتحدة منذ آذار 
2016، بع��د اعتقاله خال رحلة عائلية 
إل��ى عالم ديزني. وقد ق��ام زراب بتعين 
فريق م��ن احملامن البارزين للمس��اعدة 
في الدف��اع عنه، ومن بينهم رودولف و. 
جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق، 
ومستش��ار غير رسمي ترامب، ومايكل 
موكاس��ي، مدعي عام. وق��د اجتمعوا 
مع أردوغ��ان وكبار املس��ؤولن في إدارة 
ترام��ب ف��ي محاول��ة حل��ل القضي��ة 
دبلوماسية. ورفض  باعتبارها مس��ألة 
احملامي الرئيسي زراب، بنيامن برافمان، 

التعليق. 
وقد أق��ر زراب بأن��ه غير مذن��ب. وقد مت 
جتاهل هذه القضي��ة إلى حد كبير من 
قب��ل اجلمه��ور ف��ي الوالي��ات املتحدة. 
ولكن مت اإلباغ عنها على نطاق واس��ع 
ومناقشتها في أنقرة، حيث يرى العديد 
من أنصار احلكومة أنها استمرارا حملاولة 
قامت بها أجزاء من السلطة القضائية 
التركي��ة في كانون األول 2013 إلطاحة 

إدارة أردوغان.
وفي ذلك الوقت، أعلن املدعون العامون 
ف��ي تركيا حتقيق��ات حول املس��ؤولن 
األتراك املش��تبه في ارتكابهم العديد 

م��ن فضائ��ح الفس��اد. وس��رعان م��ا 
استقال  كاغايان ووزيران آخران، وألقي 
القبض على أس��ان والس��يد زراب في 
أكب��ر حتد لس��معة أردوغ��ان منذ تولى 
حزب��ه الس��لطة في ع��ام 2002. وقدم 
أردوغ��ان التحقيقات على أنها محاولة 
انق��اب فعلي��ة قام به��ا أتب��اع نفس 
اجلماع��ة اإلس��امية ،حرك��ة غول��ن - 
التي ق��ال أردوغان في وق��ت الحق أنها 
قادت انقابا عس��كريا فاشا في متوز / 
يولي��و 2016.  وأغلقت حكومة أردوغان 
بس��رعة وأطل��ق س��راح زراب أس��ان. 
ومت ف��ي وقت الحق تطهي��ر العديد من 
ضب��اط الش��رطة واملدع��ن العام��ن 

املعنين بالقضايا من وظائفهم.
 ،2013 ع��ام  ادع��اءات  واس��تنكرت 
والرسائل التي استندت إليها على أنها 
خي��ال  ادع��اءات أن العديد م��ن األتراك 
وج��دوا مصداقية بس��بب تاريخ حركة 

غولن املشكوك فيه. 
ووجد أن املدع��ن العامن في غولن قد 
قام��وا بتفري��ق األدلة ف��ي محاكمات 
س��ابقة لضب��اط اجلي��ش العلمان��ي. 
)ذكرت وكالة األنباء التركية الرس��مية 
ه��ذا األس��بوع أن موظ��ف الس��فارة 
األميركي��ة، الذي كان احتج��ازه قد أثار 
التوت��رات كان له عاق��ة بأحد املدعن 

العامن(.
ولكن بعد أربع س��نوات، تظهر ملفات 
احملكم��ة ف��ي مانهات��ن، أصبحت هذه 
التس��جيات نفس��ها جزءا من قضية 
الواليات املتحدة. وتبن سجات احملكمة 
أن صوت أردوغان لم يكن في أي من هذه 
التس��جيات اخلاصة. ولكن في خريف 
عام 2013، أش��ار إليه مكتبه في كثير 
م��ن األحيان ف��ي محادثات ب��ن بعض 
األش��خاص املش��تبه في تآمرهم. في 
حزيران/يوني��و 2013، أغلقت إدارة أوباما 
الثغرة التي سمحت لتركيا بدفع ثمن 

الغاز اإليراني بالذهب.
وف��ي خري��ف ذل��ك، ناق��ش اثن��ان من 
املتآمرين املزعومن إيجاد طريقة بديلة 
للتهرب من العقوب��ات، وفقا لنصوص 
التس��جيات املذك��ورة ف��ي القضية. 
إن الطريق��ة الت��ي اته��م به��ا الرجال 
باالس��تيطان كان��ت له��ا آث��ار جانبية 
إشكالية بالنس��بة لاقتصاد التركي. 
ومب��ا أن كمي��ات كبيرة م��ن الذهب لم 
تعد توجه من خ��ال تركيا، فإن العجز 
التج��اري في الباد كان م��ن املتوقع أن 

يزداد.
م��ن  باالنزع��اج  اردوغ��ان  ش��عر  وق��د 
ه��ذا التط��ور، وفق��ا للبيان��ات الت��ي 
اس��تولت عليها االتصاالت الس��لكية 
والاس��لكية. م��ع االنتخاب��ات احمللية 
التي تلوح في األفق، قد يخشى أردوغان 
األض��رار الت��ي حلقت س��معته كمدير 
ووفق��ا  الترك��ي.  لاقتص��اد  والده��اء 
للتس��جيات، حتدث أردوغان مع السادة 
زراب وكاجاي��ان وأصان عن احلاجة إلى 
اس��تعادة أرقام الصادرات التركية إلى 

أعلى مستوى لها في العام السابق.
وال يوج��د دليل عل��ى أن أردوغان طالب 
أو يتوق��ع أن يتحقق ذلك بوس��ائل غير 
مش��روعة. ولكن النتيجة التي س��عى 
إليها لم تكن ق��د حتققت إال من خال 
طريقة أصبح��ت اآلن محظورة مبوجب 
العقوب��ات األميركية. ويتهم املتهمون 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، في ج��زء منه، 
بالعودة إلى نس��خة من مخطط الغاز 
مقاب��ل الذهب، وهو مس��ار عمل يقول 
احملقق��ون األت��راك إنهم أخ��ذوه بعد أن 
حتدث��وا مع أردوغان. وفي إحدى احملادثات، 
في 19 أيلول 2013، ادعى زراب أنه حتدث 
ش��خصيا إلى أردوغ��ان بش��أن العجز 
التج��اري، وأكد للرئيس أنه سيس��اعد 
عل��ى زيادة الص��ادرات التركية مبقدار 4 

مليارات دوالر.

شؤون عربية ودولية6

فيينا ـ وكاالت:
توج��ه الناخبون في النمس��ا إلى صنادي��ق االقتراع 
ام��س األحد، لإلدالء بأصواتهم في انتخابات برملانية، 
بنى املرش��ح األوفر حظا فيها حملت��ه على الوعود 

بحماية باده من تكرار أزمة الاجئن.
ومتكن وزي��ر اخلارجية سيباس��تيان كورتس الذي لم 
يتج��اوز عمره 31 عاما، من الصعود بحزب الش��عب 
احملاف��ظ الذي أصب��ح زعيما له في أي��ار، إلى صدارة 
اس��تطاعات الرأي، مطيحا بح��زب احلرية اليميني 
املتط��رف من هذا املكان الذي ظل يش��غله أكثر من 

عام.
وتعهد كورتس، بإغاق الطرق الرئيسية للمهاجرين 
إل��ى أوروبا من خ��ال البلقان وعبر البحر املتوس��ط، 
وس��ط ش��عور كثير من الناخبن بأن الباد تعرضت 
الجتي��اح، عندم��ا فتح��ت حدودها ف��ي 2015 أمام 
موج��ة من مئات اآلالف من الفارين من احلرب والفقر 
في الش��رق األوسط ومناطق أخرى. يبلغ عدد سكان 
النمس��ا 8,7 ماين نسمة، ويعتبر هذا البلد املزدهر 
من بن الدول األوروبية التي اس��تقبلت أكبر نس��بة 
من املهاجرين باملقارنة مع عدد الس��كان )1,5 باملئة( 
خال س��نتن، ما أجج جدال حول كلفة املساعدات 
االجتماعية والقدرة على اس��تيعاب القادمن اجلدد، 

إضافة إلى تداعيات الهجرة األمنية.
ويحكم الباد حاليا ائتاف يضم احلزب االش��تراكي 
الدميقراط��ي بزعام��ة املستش��ار كريس��تيان كيرن 
وحزب الشعب بزعامة كورتس، الذي يشغل منصب 
وزي��ر اخلارجي��ة، ولك��ن األخي��ر دع��ا إلى إنه��اء هذا 
التحالف عندما تولى رئاسة حزبه، مما أدى إلى إجراء 

انتخابات مبكرة.

القدس ـ وكاالت:
هاجم رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامن نتنياهو، 
امس االول الس��بت، الش��رطة، واتهمها بتسريب 
معلوم��ات »غير دقيق��ة« لإلعام العبري، بش��أن 
التحقيق معه في قضايا فس��اد يش��تبه بتورطه 

فيها.
وق��ال نتنياه��و عب��ر حس��ابه على »فيس��بوك«: 
»اجلمهور اإلس��رائيلي يدرك أن هناك حملة تشن 
ضدي كما جرت العادة مؤخرا؛ لكن األيام ستثبت 
أنه��ا غير صحيح��ة ومزيفة، ولن يك��ون هناك أي 

شيء«.
ورفضت الش��رطة انتق��ادات نتنياهو، مصرة على 
أنه��ا »تنف��ذ مهامها وفق��ا للقان��ون«، وأضافت: 
»ل��ن ننجر وراء هجمات ال أس��اس لها، تهدف إلى 
اإلخال بعمل الش��رطة وتقويض شرعية سلطة 

القانون«.
وقال��ت القن��اة الثانية اإلس��رائيلية، ام��س االول 
الس��بت، إن الش��رطة تعت��زم اس��تدعاء رئي��س 
احلكوم��ة، بنيام��ن نتنياه��و، للتحقي��ق مبلفات 

الفساد، وذلك للمرة اخلامسة على التوالي.
وس��يتم اس��تدعاء رئيس احلكومة للتحقيق في 
نهاي��ة تش��رين األول اجل��اري للتحقي��ق، عل��ى أن 
تكون هناك 3 جلسات، بغية استكمال اإلجراءات 
بامللفات املتعلقة بالشبهات ضد نتنياهو باحلصول 

على رشوة وخيانة األمانة.
وعلى ضوء هذه الش��بهات بالفساد والتحقيقات 
اجلاري��ة ض��د رئي��س احلكوم��ة، ق��ال وزي��ر األمن 
اإلس��رائيلي الس��ابق موش��يه يعالون أن نتنياهو 

انتهى أمره.

انتخابات نيابية 
تطغى عليها أزمة 
الهجرة في النمسا 

مع تجدد التحقيقات معه 
بملفات الفساد نتنياهو 

يهاجم الشرطة

متابعة ـ الصباح الجديد:

طالبت احلكومة السورية بانسحاب 
»ف��وري وغي��ر مش��روط« للق��وات 
التركي��ة املنتش��رة ف��ي محافظة 
إدل��ب ش��مال غربي الباد، حس��ب 
وسائل اإلعام الرسمية في سوريا.

وق��د دخلت ق��وات تركية محافظة 
إدل��ب اخلمي��س املاضي ، ف��ي إطار 
خف��ض  »مناط��ق  إنش��اء  جه��ود 
التوتر« التي اتف��ق عليها بن أنقرة 
وروس��يا وإيران في محادثات أستانا 

مطلع هذا العام.
ون��ددت وزارة اخلارجية الس��ورية مبا 
وصفت��ه »االعتداء الترك��ي«، قائلة 
إنه »ال عاقة له مطلقا بالتفاهمات 
الت��ي توصلت إليها ال��دول الراعية 
حملادثات أستانا«. وأضافت أنه »على 
النظ��ام التركي أن يلت��زم باتفاقات 

أستانا«.
وقال اجليش التركي اجلمعة املاضية 
إنه ب��دأ »إقامة نق��اط مراقبة، بعد 
أي��ام م��ن ش��روع الق��وت التركية 
في مهمة اس��تطاعية مبحافظة 

إدلب«.
وتبعت املهمة االستطاعية قوافل 
املرصد  أخ��رى، حس��ب  عس��كرية 
الس��وري حلقوق اإلنسان، ومقره في 

بريطانيا.
وتس��يطر عل��ى محافظ��ة إدل��ب 
هيئ��ة حترير الش��ام، وهو تش��كيل 
عسكري من عدة فصائل معارضة 
م��ن بينه��ا مجموعات له��ا عاقة 
بتنظيم القاعدة، ومتكنت من إبعاد 
الفصائ��ل املعارض��ة املعتدل��ة في 

األشهر األخيرة.
وق��ال الرئيس الترك��ي، رجب طيب 
أردوغ��ان، »إن القوات التركية دخلت 
س��وريا مع اجلي��ش الس��وري احلر«، 
وهو فصيل من املعارضة الس��ورية 
املس��لحة تدعمه أنقرة، يهدف إلى 
إس��قاط حكوم��ة الرئي��س بش��ار 

األسد.
وتع��د إدل��ب واح��دة م��ن املناط��ق 
الكبي��رة الت��ي ال ت��زال خارجة عن 
سيطرة القوات احلكومة السورية، 
بع��د اس��تعادتها مناط��ق عدي��دة 
املعارض��ة  س��يطرة  حت��ت  كان��ت 
وتنظيم داعش ، منذ تدخل القوات 

الروسية في أيلول 2015.
وسبق أن تدخلت تركيا في األراضي 
الس��ورية الع��ام املاضي��ة به��دف 
ماحق��ة عناص��ر تنظي��م داع��ش 
ومجموع��ات مس��لحة كردية على 

حدودها.

وأدى الن��زاع املس��لح ف��ي س��وريا 
منذ ب��دء املظاه��رات ضد األس��د، 
ف��ي آذار 2011 إل��ى مقتل 330 ألف 
ش��خص وتهجير ونزوح املاين من 

السورين.
وقال اجليش التركي اجلمعة املاضية 
إنه ب��دأ »إقامة نق��اط مراقبة، بعد 
أي��ام م��ن ش��روع الق��وت التركية 
في مهمة اس��تطاعية مبحافظة 

إدلب«.
وتبعت املهمة االستطاعية قوافل 
املرصد  أخ��رى، حس��ب  عس��كرية 
الس��وري حلقوق اإلنسان، ومقره في 

بريطانيا.
وتس��يطر عل��ى محافظ��ة إدل��ب 
هيئ��ة حترير الش��ام، وهو تش��كيل 
عسكري من عدة فصائل معارضة 
م��ن بينه��ا مجموعات له��ا عاقة 
بتنظيم القاعدة، ومتكنت من إبعاد 
الفصائ��ل املعارض��ة املعتدل��ة في 

األشهر األخيرة.
وق��ال الرئيس الترك��ي، رجب طيب 
أردوغ��ان، »إن القوات التركية دخلت 
س��وريا مع اجلي��ش الس��وري احلر«، 
وهو فصيل من املعارضة الس��ورية 
املس��لحة تدعمه أنقرة، يهدف إلى 

إس��قاط حكوم��ة الرئي��س بش��ار 
األسد.

وتقول تركي��ا إنها تس��اعد اجليش 
الس��وري احل��ر املع��ارض للقض��اء 
على هيئة حترير الش��ام، والسماح 
لروس��يا وإي��ران بإنش��اء منطق��ة 
خف��ض التوتر في إدلب، وهي واحدة 
م��ن املناطق األربع املتفق عليها في 
محادثات أس��تانا. وتعد إدلب واحدة 
م��ن املناط��ق الكبيرة الت��ي ال تزال 
خارجة عن سيطرة القوات احلكومة 
مناطق  اس��تعادتها  بعد  السورية، 
عديدة كانت حتت سيطرة املعارضة 

وتنظي��م الدول��ة اإلس��امية، منذ 
تدخل القوات الروسية في سبتمبر 

/ أيلول 2015.
وسبق أن تدخلت تركيا في األراضي 
الس��ورية الع��ام املاضي��ة به��دف 
الدولة  تنظي��م  ماحق��ة عناص��ر 
اإلس��امية ومجموعات مس��لحة 

كردية على حدودها.
وأدى النزاع املس��لح في سوريا منذ 
ب��دء املظاه��رات ض��د األس��د، في 
م��ارس/ آذار 2011 إل��ى مقت��ل 330 
ألف ش��خص وتهجير ونزوح املاين 

من السورين.

في إطار جهود إنشاء »مناطق خفض التوتر« وفق محادثات أستانا 

الحكومة السورية تطالب بانسحاب »فوري«
للقّوات التركية المنتشرة في محافظة إدلب 

وتعد إدلب واحدة 
من المناطق الكبيرة 

التي ال تزال خارجة 
عن سيطرة القوات 
الحكومة السورية، 

بعد استعادتها 
مناطق عديدة 

كانت تحت سيطرة 
المعارضة وتنظيم 
داعش ، منذ تدخل 

القوات الروسية في 
أيلول 2015

قوات تركية في ادلب

تقـرير
حكومة أردوغان ترفض التسجيالت وتصفها بالتلفيقات الخيالية 

انتشار المزاعم بشأن مساعدة تركيا إليران على رفع العقوبات األميركية عن طريق التجارة
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اردوغان وروحاني

مقديشو ـ أ ب ف:
أدى انفجار ش��احنة مفخخة امس 
االول السبت امام احد الفنادق عند 
تقاطع طرق مكتظ ف��ي العاصمة 
الصومالي��ة مقديش��و ال��ى مقتل 
20 ش��خصا على األقل والتس��بب 
بأضرار مادية جس��يمة، ومن املرجح 
ان ترتف��ع حصيلة القتلى بحس��ب 

الشرطة وافادات الشهود.
وقال املسؤول في الشرطة ابراهيم 
محمد "تفيد املعلومات األولية من 
أقسام الطوارىء أنه مت انتشال أكثر 
من 20 جثة من الشارع وال يزال عدد 

كبير حتت أنقاض املباني التي دمرها 
االنفجار".

وقال املس��ؤول األمني في احلكومة 
الصومالية محم��د آدن ان التفجير 
وقع في جزء جتاري من املدينة يشهد 

ازدحاما.
واض��اف "س��مع دوي هائ��ل ناج��م 
ع��ن ش��احنة محمل��ة باملتفجرات 
انفج��رت ام��ام مدخل فن��دق عند 

تقاطع كاي 5".
ول��م تعل��ن اي جه��ة عل��ى الف��ور 
مسؤوليتها عن االعتداء، لكن حركة 
الصومالي��ة  االس��امية  الش��باب 

املرتبط��ة بتنظيم القاعدة غالبا ما 
تش��ن هجمات واعتداءات انتحارية 

في مقديشو وضواحيها.
وقال شهود ان االنفجار الذي نتجت 
عنه س��حابة س��وداء كان باالمكان 
رؤيتها من سائر انحاء مقديشو قد 
أحلق اضرارا كبيرة في الش��ارع الذي 

وقع فيه اضافة الى أحد الفنادق.
وقال الش��اهد اس��ماعيل يوس��ف 
"كان هذا مروع��ا، القنبلة انفجرت 
الى جان��ب الطريق املزدح��م ما ادى 
الى مقت��ل الكثيري��ن. رأيت العديد 
من اجلثث متناث��رة في املكان لكني 

لم امتكن م��ن احصائه��ا. كان امرا 
مريعا".

وبذل��ت اجه��زة االس��عاف جهدها 
للتعام��ل م��ع نتائج ه��ذا التفجير 

ونقل الضحايا الى املستشفيات.
وق��ال عبد الق��ادر حج��ي آدن مدير 
خدم��ة االس��عاف الرئيس��ية ف��ي 
مقديشو "كانت هذه حادثة رهيبة. 
فرق االس��عاف ال تعرف كم جمعت 
م��ن اجلث��ث بس��بب ارتف��اع ع��دد 

الضحايا".
يقع ما يسمى بتقاطع "الكيلومتر 
5" ف��ي منطقة ه��ودان، وه��و جزء 

جتاري حيوي يضم الكثير من املتاجر 
والفنادق واملكاتب.

االنفج��ار وقع في م��كان قريب من 
فندق س��فاري، ولم يكن معروفا ما 
اذا كان الفندق هو املس��تهدف ام ال، 
ألنه ليس من األمكنة التي يقصدها 

املسؤولون احلكوميون في العادة.
م��ن  بالكثي��ر  االنفج��ار  وتس��بب 
الدم��ار في هذه املنطق��ة التجارية، 
وقال محي الدين علي احد س��كان 
مقديش��و الذي كان قريبا من مكان 
احل��دث "ان��ه االنفجار األكب��ر الذي 
شهدته في حياتي وقد دمر املنطقة 

باكملها".
وقال الش��اهد فدع��م ضاهر "كان 
هناك جثث ف��ي كل مكان وجرحى 
يصرخ��ون بعضهم من حتت أنقاض 

االبنية املهدمة".
كما قال ش��اهد آخر هو احمد باري 
"املنطق��ة بأكمله��ا تب��دو وكانها 

ساحة حرب".
االفريق��ي  االحت��اد  ق��وات  وط��ردت 
والقوات الصومالية متمردي حركة 
الشباب االسامية من مقديشو في 
آب 2011، ثم بدأوا بعد ذلك بخسارة 

معاقلهم الواحد تلو اآلخر.

20 قتيال في االقل في تفجير شاحنة مفخخة وسط مقديشو 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

س��جل س��وق العراق لالوراق املالية 
ارتفاع��ا ملحوظ��ا في ع��دد وقيمة 
االس��هم املتداول��ة خالل االس��بوع 
املاض��ي من خالل تداول 51 ش��ركة 

من اصل 101.
وقال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
احمد عبد السالم في بيان ان »عدد 
الشركات املدرجة في السوق بلغت 
)101( شركة مساهمة ، منها )72( 
شركة مدرجة في السوق النظامي 
و)29( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق 
الثاني وتداولت خالل جلس��ات هذا 
االس��بوع اس��هم )46( ش��ركة في 
الس��وق النظامي و)5( ش��ركات في 

السوق الثاني«.
وبني عبد الس��الم ان »عدد االسهم 
املتداولة لألس��بوع املاض��ي بلغ 14 
مليار س��هم مقابل 2 مليار سهم 
لالسبوع الذي قبله مسجل ارتفاعا 
ملحوظ��ا ق��در %419.36، ف��ي حني 
بلغ��ت قيم��ة االس��هم املتداول��ة 
االس��بوع املاض��ي 20 ملي��ار دين��ار 
مقاب��ل ملي��ار دينار لالس��بوع الذي 
قبل��ه مس��جال ه��و االخ��ر ارتفاعا 

بنسبة 1013%«.
واقفل مؤش��ر الس��وق ISX 60 في 
أخر جلسة من االس��بوع املاضي ب� 
)591.54( نقط��ة مرتفع��ا بنس��بة 
)%1.35( عن اغالقه لالس��بوع الذي 
قبل��ه عندم��ا اغلق عل��ى )583.68( 
نقط��ة فيما بل��غ ع��دد الصفقات 
املنف��ذة لالس��بوع املاض��ي )1834( 
صفق��ة   )1053( مقاب��ل  صفق��ة 

لالسبوع الذي قبله.
أما عن مؤش��رات تداول املستثمرين 

غي��ر العراقيني في الس��وق بني عبد 
السالم أن »عدد االس��هم املشتراة 
غيرالعراقي��ني  املس��تثمرين  م��ن 
لالس��بوع املاضي بل��غ )148( مليون 
س��هم مرتفع��ا بنس��بة 642,07% 
قياس��ا باالس��بوع الذي قبل��ه، اما 
قيمته��ا فكان��ت )388( مليون دينار 
من خ��الل تنفي��ذ 167 صفقه على 
اسهم )9( ش��ركات لترتفع القيمة 

هذه قياس��ا باالس��بوع ال��ذي قبله 
بنسبة 252,17%«.

وع��ن ع��دد االس��هم املباع��ة م��ن 
املس��تثمرين غير العراقيني فبلغت 
خمس��ة ملي��ارات س��هم مرتفعة 
بنس��بة %782,16 قياسا باالسبوع 
الذي قبله وقيمتها بلغت )12( مليار 
دينار من خ��الل تنفيذ )150( صفقة 
على اسهم )4( شركات لترتفع هي 

االخرى بنسبة 2,983%.
على صعيد آخ��ر، تراجعت مبيعات 
البنك املرك��زي العراقي من العملة 
األجنبي��ة، خ��الل مزاد أم��س األحد، 
إل��ى 100.77 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 
مبيعات ب� 106.03 مليون دوالر مبزاد 
يوم اخلميس املاضي، بانخفاض 5.26 
مليون دوالر، 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 
37 مصرفاً، و10 ش��ركات للتحويل 

املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيان��ه، ب��أن تلك 
املبيعات هي نتائج املزاد املقرر اليوم 
االثن��ني، موضحاً أن إجمال��ي البيع 
الكلي بلغ نحو 140.67 مليون دوالر.

وبلغ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزيز 

أرص��دة املص��ارف ف��ي اخل��ارج نحو 
100.7 ملي��ون دوالر، ف��ي حني ُقدرت 
كمي��ة النقد املبيعة ب� 1.08 مليون 

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

بالسعر نفسه.

تراجع مبيعات المركزي 5.3 مليون دوالر

»األوراق المالية«: ارتفاع قيمة األسهم المتداولة

عدد األسهم المتداولة 
لألسبوع الماضي بلغ 14 
مليار سهم مقابل 2 مليار 
سهم لألسبوع الذي قبله 
مسجاًل ارتفاعا ملحوظا 
قدر 419.36 %، في حين 
بلغت قيمة األسهم 
المتداولة األسبوع الماضي 
20 مليار دينار مقابل مليار 
دينار لالسبوع الذي قبله 
مسجال هو اآلخر ارتفاعا 
بنسبة 1013 %

سوق األوراق املالية

دبي ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات رس��مية تراجع مؤش��ر أس��عار 
املس��تهلكني في قطر في أيلول مع زيادة التراجع 
في السوق العقارية نتيجة العقوبات االقتصادية 

التي فرضتها أربع دول عربية على قطر.
وتراجع املؤش��ر العام ألسعار املستهلكني 0.5 في 
املئة الش��هر املاضي مقارنة بالعام الس��ابق بعد 
انخفاض 0.4 في املئة في آب والذي كان أول تراجع 
من��ذ أوائل 2015 على األقل عندما بدأ نش��ر هذه 

البيانات.
وانخفضت أسعار اإلس��كان واملرافق 4.7 في املئة 
في أيل��ول مقارنة بالعام الس��ابق في أكبر تراجع 
منذ عدة سنوات على األقل كما انخفضت مبعدل 

0.7 في املئة مقارنة بالشهر السابق. 
وف��ي آب تراجعت األس��عار بنس��بة 4.0 في املئة 

مقارنة بالعام السابق.
وكانت أسعار اإلسكان قد شهدت تراجعا بالفعل 
قبل حزي��ران عندما قطعت الس��عودية واإلمارات 
والبحرين ومصر العالقات الدبلوماس��ية ووسائل 

النقل مع قطر متهمني إياها بدعم اإلرهاب.

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال املتحدث باس��م وزارة الزراع��ة املصرية أمس 
األحد إن حجم صادرات مصر من احلاصالت الزراعية 
ارتفع حوالي 14 باملئة في األشهر التسعة األولى 

من العام احلالي.
وقال املتح��دث حامد عبد الدامي لرويترز إن صادرات 
البالد الزراعية بلغت نحو 4.1 مليون طن بني كانون 
الثاني وأيلول ارتفاعا من 3.6 مليون طن في الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
باملئ��ة   26.9 زادت  املوال��ح  ص��ادرات  أن  وأوض��ح 
والبطاط��س 48.6 باملئ��ة والفراول��ة 30.2 باملئ��ة 

والعنب 100.5 باملئة.

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع الذهب إلى أعلى مس��توى في أس��بوعني 
ونصف األس��بوع بعدما ح��ذر الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب م��ن أنه ق��د ينهي اتف��اق 2015 
النووي مع إيران وبعدما قوضت بيانات التضخم 

األميركية مبررات رفع أسعار الفائدة.
وظل التضخم األساس��ي ف��ي الواليات املتحدة 
منخفض��ا في أيل��ول بالرغم من ارتفاع أس��عار 
البنزين بع��د األعاصير التي عطل��ت اإلنتاج في 

اخلليج األميركي.
وتقدر األسواق فرص رفع الفائدة في كانون األول 
بنسبة 82 باملئة انخفاضا من 87 باملئة قبل نشر 

البيانات بحسب فيد ووتش.
والذهب حس��اس لرفع أس��عار الفائدة ألن ذلك 
يقود العائد على الس��ندات إل��ى الصعود ويعزز 
الدوالر، وهو ما يقل��ل جاذبية املعدن األصفر غير 
امل��در لعائد ويجعله أغلى ثمن��ا حلائزي العمالت 

األخرى.
وارتف��ع الس��عر الف��وري للذه��ب 0.8 باملئة إلى 
1303.5 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن سجل في 
وقت سابق أعلى مس��توياته منذ 26 أيلول عند 

1302.40 دوالر لألوقية.
ويتجه املعدن لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 

اثنني باملئة.
وارتف��ع الذهب في تس��وية العق��ود األميركية 
اآلجلة للتس��ليم في كان��ون األول 8.10 دوالر، أو 
0.6 باملئ��ة، إلى 1304.60 دوالر لألوقية مالمس��ا 

أيضا أعلى مستوى في أكثر من أسبوعني.

تزايد االنكماش
في قطر

مصر: ارتفاع الصادرات 
الزراعية 14 % 

بيانات أميركية
ترفع سعر الذهب 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

بدأ صن��دوق النق��د والبن��ك الدولي 
اجتماعات اخلريف التي تتمحور حول 
التفاؤل في انتعاش االقتصاد العاملي 
الذي تطغى عليه��ا أخطار تلوح في 
األف��ق. وقال رئيس البن��ك جيم يونغ 
كيم في مؤمتر صحافي: »بعد سنوات 
من النمو اخمليب لآلمال، بدأ االقتصاد 
العامل��ي يتس��ارع«. ولكن��ه عبر في 
الوق��ت ذاته ع��ن قلقه م��ن »أخطار 
حمائية متزايدة وش��كوك سياسية 
أو تقلب��ات كبيرة ممكنة في أس��واق 

املال، قد تؤثر في االنتعاش الهش«.
وتتزامن هذه االجتماعات مع استئناف 
احملادثات حول إعادة التفاوض في شأن 
اتفاق »التبادل احلر ألميركا الشمالية« 
)نافتا( في ارلينغتون، قرب واشنطن، 
ف��ي أج��واء م��ن التوتر الش��ديد بني 
ال��دول املوقعة، أي الوالي��ات املتحدة 

وكندا واملكسيك.
أكثر  تقدي��رات  الصن��دوق  وكش��ف 
تف��اؤالً بش��أن النمو العامل��ي، فبعد 
ارتف��اع نس��بته 3.2 ف��ي املئ��ة عام 
2016، يفت��رض أن يس��جل إجمال��ي 
الناجت العاملي حتس��ناً نسبته 3.6 في 
املئ��ة خ��الل الع��ام احلال��ي، و3.7 في 
املئة العام املقبل، ما يعني تس��جيل 
حتسن طفيف يبلغ 0.1 نقطة مقارنة 
بالتقديرات السابقة التي صدرت في 

متوز.

وقال��ت املدي��رة العام��ة للصن��دوق 
كريس��تني الغارد في مؤمتر صحافي: 
»إن��ه لي��س وق��ت محاول��ة إرض��اء 
اآلخرين، ب��ل حان وقت اتخاذ القرارات 
السياس��ية الت��ي تتي��ح ملزي��د من 
الن��اس والدول االس��تفادة م��ن هذا 

االنتعاش«. 
ورداً عل��ى س��ؤال عن التأثي��ر احملتمل 
إلعادة التفاوض بش��أن اتفاق »نافتا«، 
ش��ددت الغ��ارد عل��ى ض��رورة إعادة 
التفاوض ح��ول معاهدة يبلغ عمرها 
نح��و ربع قرن، وقعت قبل اس��تخدام 

الهواتف اخلليوية. 
وقالت إن »االتفاق��ات التجارية يجب 
أن تأخذ في االعتبار التغيير لتتكيف 
التج��ارة  تس��هيل  ف��ي  وتس��تمر 
تذك��ر  أن  دون  وم��ن  وتوس��يعها«. 
الوالي��ات املتحدة، دع��ت الغارد الدول 
إلى عدم االستس��الم إلغراء احلمائية 

واالنطوائية.
وقال وزي��ر املال الكن��دي وليام مورنو 
إن »كن��دا والوالي��ات املتحدة لديهما 
عالق��ات جتارية منذ فت��رة طويلة، و9 
ماليني وظيف��ة أميركية تعتمد على 
نافتا«. ورأى عدد من خبراء االقتصاد أن 
برغم انتقادات إدارة ترامب، استفادت 
ال��دول الثالث من اتف��اق التبادل احلر، 
مؤكدين أن انس��حاب واش��نطن من 
انعكاس��ات  له  املعاه��دة س��تكون 

خطيرة على االقتصاد األميركي.
وأوض��ح وزي��ر امل��ال الفرنس��ي برونو 
لومير أن »االتفاقات التجارية يجب أن 

تستند إلى قواعد عادلة«. والى جانب 
النزعة احلمائية، يشعر صندوق النقد 
الدول��ي بالقلق من املديونية املتزايدة 
للدول الناشئة وبعض الدول األعضاء 
في مجموعة العشرين، التي ميكن أن 

تؤثر في االنتعاش.

الى ذلك، قال متحدث باس��م البنك 
الدول��ي إن البن��ك يه��دف إلى وضع 
إجراءات جدي��دة لتعزيز قدرته املالية 
وجع��ل مجل��س إدارت��ه يتخ��ذ قرارا 
بشأنها خالل اجتماعات الربيع املقبل 

في نيسان 2018.

ويسعى البنك الدولي إلى زيادة عامة 
في رأس��مال البنك الدولي لإلنش��اء 
والتعمي��ر من��ذ عام��ني ولك��ن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب حتجم عن تأييد 

ذلك.
وق��ال مس��ؤول باخلزان��ة األميركي��ة 

م��ن  إن  املاض��ي  األس��بوع  لرويت��رز 
الس��ابق ألوانه جدا التفكير في مثل 
هذه الزيادة وإن البنك الدولي بحاجة 
ملراجعة ميزانيته العامة والكف عن 
توجيه موارده لألس��واق الناشئة ذات 
الدخل العالي مث��ل الصني وحتويلها 

لدول ذات احتياجات أكبر.
وكان البنك قد استهدف أصال جعل 
حملة أس��همه يتخذون قرارا بش��أن 
زي��ادة رأس امل��ال خ��الل االجتماعات 
الس��نوية للبن��ك الدول��ي وصندوق 
النق��د الدول��ي التي بدأت األس��بوع 
التطوي��ر  جلن��ة  وطلب��ت  املاض��ي. 
املشتركة بني البنك الدولي وصندوق 
النق��د الدول��ي ف��ي بيان ص��در يوم 
الس��بت م��ن املؤسس��ة بح��ث كل 

اخليارات.
وقال��ت اللجنة ”نطل��ب من مجلس 
اإلدارة واإلدارة مراجع��ة كل اخلي��ارات 
املمكنة لتعزيز القدرة املالية جملموعة 
البنك الدولي ووض��ع حزمة إجراءات، 
من بينها التمويل الداخلي والزيادات 
العام��ة واالختياري��ة ف��ي رأس املال، 
ليدرس��ها مجل��س احملافظني بهدف 
التوص��ل إلى ق��رار خ��الل اجتماعات 

ربيع 2018“.
عل��ى صعيد آخر، قال أعضاء صندوق 
النق��د الدول��ي إن االقتص��اد العاملي 
يتحس��ن لكنه��م أق��روا أيض��ا بأن 
املصاع��ب ل��م تنت��ه بع��د ف��ي ظل 
اس��تمرار معدل التضخم املنخفض 
والنم��و الضعيف املتوق��ع والتعافي 

غير املتكافئ األمر الذي ألقى بظالله 
على تقديرات النمو.

ومع انحسار خيارات البنوك املركزية 
وسعي البعض للتخارج من إجراءات 
التحفيز التي يلج��أ إليها في أوقات 
األزم��ات، جدد صن��دوق النقد الدعوة 
لتبن��ي سياس��ة مالي��ة وإصالحات 
هيكلي��ة لتحم��ل مزيد م��ن العبء 
في دعم التعافي بعد جتاوز أسوأ أيام 

العاصفة االقتصادية.
وقالت كريستني الجارد مديرة صندوق 
للصحافيني”اإلصالح��ات  النق��د 
الت��ي يصع��ب تنفيذها  الهيكلي��ة 
ف��ي األوق��ات العصيبة تكون أيس��ر 
كثيرا في أوقات أفضل ألن التوقعات 

أقوى“.
وق��ال بيان للجن��ة املالي��ة والنقدية 
الدولية التابعة للصندوق إن حتس��ن 
وزيادة االس��تثمار  العاملي  االقتص��اد 
الصناعي يحس��ن  واإلنتاج  والتجارة 

التوقعات.
لك��ن بي��ان اللجن��ة حذر م��ن ركون 
واضعي السياسات ملشاعر الرضا عن 
ال��ذات وقال إن ”التعاف��ي لم يكتمل 
دون  التضخ��م  مع��دالت  وإن  بع��د“ 
املس��تهدف والنم��و املتوقع ضعيف 

في العديد من الدول.
وح��ذر ع��دد م��ن املس��ؤولني املاليني 
الذين شاركوا في اجتماعات صندوق 
النق��د والبنك الدولي م��ن أنه برغم 
حتس��ن اقتصادات العدي��د من الدول 

فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.

تقـرير
تقديرات أكثر تفاؤاًل بشأن النمو العالمي

صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان تهديدات االنتعاش االقتصادي

من اجتماعت صندوق النقد والبنك الدولي

بغداد ـ أ ف ب:
أعلن��ت وزارة النف��ط العراقي��ة أن 
ش��ركة »توت��ال« الفرنس��ية أبدت 
اهتمامها باس��تغالل حقل مجنون 
النفطي جن��وب الب��الد، بعد إعالن 
مغادرة »شل« التي استثمرته منذ 

.2010
وأف��ادت ال��وزارة عل��ى موقعها عن 
إطالع مدير »توتال« في العراق، وزير 
النف��ط جب��ار اللعيبي ع��ن »رغبة 

شركته بتوسيع عملها في العراق 
واملش��اركة واالس��تثمار في تنفيذ 
مش��اريع س��تراتيجية ف��ي تطوير 
قطاع النفط والغاز، ومنها مشروع 
الناصرية املتكام��ل وحقل مجنون 

جنوب البالد«.
وأب��دت »توت��ال« بش��كل مس��تمر 
اهتمام��اً ف��ي حقل مجن��ون الذي 
ملي��ار  ب���12.58  مخزون��ه  يق��در 
برميل من اخلام. ففي التس��عينات 

تفاوض��ت على عقدين الس��تغالل 
حقلي مجنون وبن عمر في البصرة، 
لم يتم توقيعهما بس��بب عقوبات 

األمم املتحدة إثر اجتياح الكويت.
وأضاعت »توتال« فرصتها عند إدراج 
هذا احلقل في طرح الوزارة مناقصة 
الس��تغالل حق��ول نفطي��ة العام 
2009، بعدم��ا كان ع��رض »ش��ل« 
»بتروناس«  املاليزية  بالش��راكة مع 

أقل كلفة بالنسبة للوزارة.

لكن بعد إعالن »شل« أخيراً، رغبتها 
ف��ي إنه��اء عقده��ا الذي ل��م يعد 
مربحاً، سنحت فرصة أمام »توتال« 
لتطوي��ر هذا احلقل ال��ذي أعدت له 

خططاً طوال سنوات.
وتضمن عرض »ش��ل« العام 2009، 
تطوير احلقل للتوصل إلى حد أقصى 
لإلنتاج يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً، 
في رق��م اتضح أنه مبال��غ به قبل 

مراجعة جميع العقود وخفضها.

وأش��أر خبراء إلى أن الهدف الفعلي 
لإلنت��اج يبلغ 800 أل��ف إلى مليون 

برميل يومياً. 
واف��اد اللعيب��ي ف��ي الس��ابق عن 
»ش��يفرون«  مجموع��ة  اهتم��ام 

األميركية كذلك في هذا احلقل.
وفي ما يتعلق بحقل الناصرية أشار 
خب��راء إلى تف��اوض »بتروتش��اينا« 
من��ذ فترة على تطوي��ر احلقل وبناء 
مصف��اة تكري��ر بق��درة 150 أل��ف 

برميل يومياً. 
املفاوض��ات  جن��اح  ح��ال  وف��ي 
»س��ينوبيك«  الصينية  س��تصبح 
و»توت��ال« ش��ريكتني باألقلي��ة مع 

»بتروتشاينا«.
وتشكل »توتال« حالياً شريكاً أقلياً 
مع »بتروتش��اينا« ف��ي تطوير حقل 
200 ألف  حلفايا الذي ينت��ج حالياً 
برميل نفط يومياً، وس��يبلغ إنتاجه 

األقصى 400 ألف أواخر 2018.

يقّدر مخزونه بـ 12.58 مليار برميل

عيون »توتال« على حقل مجنون النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت صب��اح أم��س االحد في 
صال��ة املؤمت��رات بطه��ران اعمال 
امللتقى التج��اري االيراني العراقي 
بحض��ور العدي��د من املس��ؤولني 

االيرانيني والعراقيني.
ومن املسؤولني االيرانيني املشاركني 
في امللتقى وزير الصناعة واملناجم 
نهاوندي��ان  محم��د  والتج��ارة 
ومساعد رئيس اجلمهورية للشؤون 
االقتصادية محمد نهاونديان ومن 

العراق مس��اعد وزير التجارة وليد 
حبي��ب املوس��وي ومس��اعد وزي��ر 
الصناع��ة حم��ود الدي��ري وكبي��ر 
مستش��اري رئيس الوزراء العراقي 

كمال البصري.
ال��ى ذلك، ق��ال الس��فير العراقي 
لدي إي��ران راج��ح املوس��وي أمس 
األحد خالل املؤمت��ر الكبير للتجارة 
اإليرانية-العراقي��ة قال، انه "يجب 
ان نعم��ل عل��ي االرتقاء مس��توى 
التع��اون التج��اري ب��ني البلدين ملا 

يتناس��ب مع التعاون السياس��ي 
بينهما".

العام  "خ��الل  املوس��وي،  وأض��اف 
2004 مت تشكيل جلنة مشتركة بني 
إي��ران والعراق وأقي��م معرض علي 
هامش��ها ونحن نأمل في متابعة 

تنفيذ قرارات تلك اللجنة".
وقال هذا املسؤول، ان "التجارة بني 
ايران والعراق يجب ان تكون أوس��ع 
بكثير من املس��توي احلالي وإن هذا 
املستوي ال يتناس��ب مع العالقات 

العريق��ة ب��ني البلدي��ن ويب��دو ان 
اجلانبني لم يبذال ما يلزم من جهود 

في هذا اجملال".
وكان األمني العام للغرفة التجارية 
االيراني��ة العراقي��ة "س��يد حامد 
حسيني" قد اعلن في وقت سابق 
عن تصدير س��لع وخدمات بقيمة 
اكثر من ثالثة مليارات و277 مليون 
دوالر ال��ى الع��راق خ��الل االش��هر 
الس��تة االولى من الع��ام االيراني 

اجلاري )بدأ في 20 اذار(.

وأش��ار إلى أن العراق يعد الوجهة 
الثاني��ة للص��ادرات اإليراني��ة بعد 

الصني.
وحس��ب هذا املس��ؤول، انه مت في 
نهاية هذا الشهر، تصدير ما يقارب 
املليار دوالر إلي إقليم كردستان، اي 
ما يعادل صادرات بالدنا إلى تركيا أو 
بلدان آسيا الوس��طي، ولهذا، فان 
احلفاظ علي هذه الس��وق يحظي 

باهمية بالغة بالنسبة اليران.
وتعد مواد البناء والوقود الس��ائل 

الغذائية  وامل��واد  والبتروكيماويات 
إل��ى  االيراني��ة  الص��ادرات  أه��م 

العراق.
امللتق��ى يومني  اعم��ال  وتس��تمر 
مبش��اركة غرفة التج��ارة االيرانية 
العراقية املش��تركة وبرعاية كلية 
خلق فرص العمل التابعة جلامعة 
طهران، للبحث في مختلف اوجه 
تطوير التعاون االقتصادي والتجاري 
بني اجلمهورية االسالمية االيرانية 

والعراق.

انطالق أعمال الملتقى التجاري اإليراني العراقي بطهران 
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أعود، م��رة ثانية او ثالثة، الى تعقيب 
زئيف شيف على كتاب يزيد الصايغ: 
ع��ن  والبح��ث  املس��لح،  »الكف��اح 
الدولة«. كان ش��يف احملرر العسكري 

املتوفى لصحيفة »هآرتس«.
خالصة مؤلف الصايغ الضخم، الذي 
ينته��ي على مش��ارف »اوس��لو« هو 
نقد ملس��يرة الكفاح الفلس��طيني، 
ليس في اجناز هدف��ه القومي »حترير 
فلس��طني«، ولك��ن في اجن��از هدفه 
املرحل��ي ف��ي اقام��ة دول��ة وطني��ة 

فلسطينية.
خالصة نقد ش��يف لكتاب الصايغ، 
هو: لم يفشل متاما الكفاح املسلح 
الفلسطيني، الذي قاده ياسر عرفات، 
ألن خروجه وقواته من بيروت، وعودته 
الى ارض البالد مّثل نقلة استراتيجية 
قد ال تقل ع��ن نقلة اجلنرال ماك ارثر 
م��ن ضربة اجلن��رال الياباني ياماموتو 
ف��ي »بيرل هارب��ر« ونهاية اس��طورة 
وانكس��ار  اليابان��ي،  »الكامي��كاز« 
املش��رقة«  »الش��مس  إمبراطوري��ة 
وعودة اجلن��رال األميركي الى طوكيو 

حتت حراب االحتالل.

أمي��ركا غي��ر اس��رائيل، واليابان غير 
فلس��طني، وطوكي��و غي��ر رام اهلل، 
واوس��لو غي��ر استس��الم سياس��ي 
كاستسالم امبراطور اليابان، و»حرب 
االي��ام الس��تة« اخلرافية غي��ر حرب 
العبور العربي في اكتوبر .. »لكل نهر 

مجرى وحياة«.
تصادف أن يوم وف��اة عبد الناصر آخر 
ايلول ١٩٧٠ ليس بعيدا عن يوم العبور 
مطلع اكتوبر ١٩٧٣، لكن يش��ار الى 
االول كبطل قومي، والى الثاني يشار 
بالّذم ألنه وّق��ع في كامب ديفيد اول 

صلح تعاقدي عربي مع اسرائيل.
أنا احت��رم ناصر ألمري��ن. االول: قوله 
بع��د انقالب��ه خالص��ة جتربت��ه ف��ي 
حصار الفالوج��ا: كان على االنظمة 
وجيوشها دعم كفاح الفلسطينيني 
التدخل ملنع اقامة اسرائيل؛ وثانيهما: 
الص��راع العرب��ي - االس��رائيلي ه��و 
صراع حضاري اوالً، لكنه في النتيجة 
كان مثل »عبد احلليم حافظ« ولكن 

في النشيد السياسي القومي.
أحت��رم اكثر انور الس��ادات ألنه فاجأ 
إس��رائيل مرتني حرباً وس��لماً، وهذا 

اه��م م��ن املآخ��ذ عليه، مث��ل رفعه 
شعار »دولة العلم واإلميان« ونكوصه 
عل��ى التحول االش��تراكي، وفي هذا 
وذاك كان س��ابقا على عصره، بداللة 
الف��ورة اإلس��المية الراهن��ة، وك��ذا 

باالنهيار االشتراكي في العالم.
احد الزم��الء، من نقاد انهي��ار الربيع 
العرب��ي، وصل الى خالص��ة هي نقد 
املقاومة املس��لحة لصالح املقاومة 
الشعبية السلمية، فاذا كان السادات 
ق��ال ان حرب اكتوبر ه��ي آخر احلروب 
-االس��رائيلية،  العربي��ة  النظامي��ة 
فإن خالصة سياس��ة الرئيس احلالي 
الفلس��طينية هي، بعد  للس��لطة 
لالنتفاض��ة  العس��كرية  الهزمي��ة 
الثاني��ة،  املس��لحة  الفلس��طينية 
املقاومة الشعبية والسياسية، التي 
كان��ت ف��ي االنتفاضة األول��ى هزمية 

سياسية إلسرائيل.
بع��د االنهيار العراقي والس��وري من 
يتحدث اآلن عن »اجلبهة الش��رقية«. 
أما على اجلبهة اجلنوبية، فإن س��الم 
كامب ديفي��د املذموم افضى الى دور 
مصر احلالي في قيادة انهاء االنقسام 

الفلس��طيني الذي ف��ي حال جناحه، 
قد يكون نهاية احلروب اإلس��رائيلية 

على غزة.
انهاء االنقس��ام تراه إس��رائيل نصراً 
لسياس��ة اب��و م��ازن، وأح��د ن��واب 
»الليكود« احلاكم، اورين حزان، يقول: 
لم يب��ق في قي��ادة الفلس��طينيني 
س��وى »ابو واحد« وعلى اس��رائيل ان 
تغتال��ه، كم��ا فعلت مع كب��ار قادة 

»فتح«.
تس��تطيع الس��لطة الفلسطينية 
الليك��ود  عض��و  دع��وة  تض��م  ان 
والكنيس��ت ال��ى ملفاته��ا اجلاهزة 
لتقدميه��ا ال��ى محكم��ة اجلناي��ات 
الدولية، علماً ان اغتيال ابو جهاد لم 
ينه االنتفاضة األولى، واغتيال عرفات 
انه��ى االنتفاضة الثاني��ة، لكنه لم 
ينه ما تدعوه إس��رائيل ب��� »اإلرهاب 
السياس��ي والش��عبي« الذي يشنه 
عليه��ا ابو م��ازن، وق��د ينتهي عصر 
األب��وات، لك��ن لن حتس��م إس��رائيل 
حربه��ا السياس��ية مع فلس��طني، 
وال صراعه��ا م��ع مقاومة الش��عب 
فلس��طني  لالحتالل.  الفلس��طيني 

كردس��تان  م��ن  باالس��تقالل  اح��ق 
وكاتالونيا.

اس��رائيل انتصرت مرت��ني في حربي 
ه��ذه  وكان��ت  و١٩٦٧،   ١٩٤٨ الع��ام 
حروب��ا قصيرة او خاطفة مع اجليوش 
العربي��ة، لك��ن فش��لت ف��ي حروب 
تالي��ة مع الفلس��طينيني في لبنان، 
ث��م م��ع ح��زب اهلل وحم��اس، ف��ي 
حس��م عس��كري، حيث طالت هذه 
احل��روب ايام��اً طويلة، بينم��ا طالت 
االنتفاضات الفلسطينية الشعبية 
واملسلحة و»انتفاضة االفراد« اجلارية 
سنوات، من دون حس��م عسكري او 
سياس��ي، بل وت��زداد فلس��طني في 
حضورها السياسي العاملي، وخاصة 
اذا جنح��ت، اخيراً في انهاء انقس��ام 

سياسي فلسطيني.

نتنياهو واجليش والتوراة
لس��نا نحن م��ن يقول: »ل��كل دولة 
جي��ش« واس��رائيل جيش ول��ه دولة، 
لكن نتنياهو يق��ول اآلن، في اجتماع 
مغل��ق ف��ي بيت��ه مبناس��بة األعياد 
اليهودية: »لي��س هناك وجود يهودي 

من دون الكتاب املقدس، وال مستقبل 
يهوديا من دون الكتاب املقدس«!

ان��ه وف��ّي لوال��ده امل��ؤرخ التورات��ي 
ب��ن - تس��يون، رمبا يذكّرن��ا باحلركات 
اإلسالمية التي ترفع »القرآن«. يقول 
املؤرخون اليهود انفسهم انه ال عالقة 
للفلسطينيني في دمار الهيكل االول 
والثان��ي، وأح��د املؤرخني اليس��اريني 
الصهيونيني أس��مَع نتنياهو فقرات 
الب��الد،  »س��تدخلون  الت��وراة:  م��ن 
وستسكنون في بيوت ليست لكم، 

وكروم لم تزرعوها«.
دمار الهيكل��ني كان في زمن تاريخي 
س��حيق، لك��ن نتنياه��و ل��ه وجهة 
نظر اخرى، وه��ي ان »طرد اليهود من 
بالده��م لم يكن على ي��د الرومان وال 
البيزنطي��ني، ب��ل عل��ى ي��د االحتالل 

العربي في القرن السابع امليالدي«.
الش��عب  وج��ود  ف��إن  هك��ذا، 
الفلس��طيني العريق على ارض بالده 
هو نتيجة احتالل عربي لفلس��طني 
»ولسنا مهتمني باملصاحلة الوهمية 
الفصائ��ل  فيه��ا  تتصال��ح  الت��ي 
الفلس��طينية م��ع بعضها البعض 

على حساب وجودنا«.

ترامب
انس��حب ترامب من اتفاقي��ة املناخ 
الدولي��ة، ثم انس��حب م��ن »اوباما-
كي��ر« ويفك��ر ف��ي االنس��حاب من 
االتفاقي��ة الدولي��ة م��ع اي��ران، وهو 
يري��د ان يتم »صفق��ة تاريخية« بني 
اس��رائيل والفلس��طينيني .. بعد ان 
انس��حب م��ن »احلل بدولت��ني« وكذا 
من اعتبار العالم ان االستيطان غير 

شرعي، ويراه انه ليس املشكلة؟
منذ رئاس��ة اجلنرال دواي��ت ايزنهاور، 
وهو جمه��وري بعد احل��رب العاملية، 
لم ميّر على البيت االبيض رئيس يقود 
ب��الده الى فوض��ى في ادارت��ه بل في 

حزبه ايضاً.
آخ��ر طرائ��ف ترام��ب ه��ي رده على 
اتهام��ه من وزير خارجيت��ه بأنه غبي 
و»مغف��ل« بدعوته ال��ى اختبار ذكاء 

للبرهنة انه يفوق الوزير في الذكاء.
حقاً، ه��و يفوق القذافي وعيدي امني 
دادا في غرابة األط��وار والتصريحات، 

أكثر قليالً من نتنياهو!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

داني رودريك

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ االقتصاد 
السياسي الدولي في 

كلية جون كينيدي

على الرغ��م من انخفاض األس��عار 
التي  العاملي��ة للس��لع األساس��ية 
متيل العديد م��ن االقتصادات األكثر 
االعتم��اد  إل��ى  العالَ��م  فق��را ف��ي 
عليه��ا، ف��إن أداء ه��ذه االقتصادات 
كان عل��ى ما يرام. صحي��ح أن النمو 
االقتصادي ف��ي دول جنوب الصحراء 
الكبرى ف��ي أفريقيا تباطأ بنحو حاد 
منذ ع��ام 2015، ولك��ن هذا يعكس 
مش��اكل محددة ف��ي ثالثة من أكبر 
اقتصاداتها )نيجيريا، وأجنوال، وجنوب 
أفريقيا). ومن املتوقع أن حتقق أثيوبيا، 
وكوت ديف��وار، وتنزانيا، والس��نغال، 
وبوركينا فاس��و، ورواندا منوا بنس��بة 
%6 أو أعل��ى ه��ذا العام. وفي آس��يا 
ينطب��ق األمر نفس��ه عل��ى الهند، 
وجمهوري��ة  وبنجالدي��ش،  وميامن��ار، 
الو الدميقراطي��ة الش��عبية )الوس)، 

وكمبوديا، وفيتنام.
 كل هذه أخبار س��ارة، ولكنها أيضا 
محيرة. ذل��ك أن االقتصادات النامية 
التي تتمكن من النمو بس��رعة على 
أس��اس مس��تدام م��ن دون االعتماد 
على طفرة امل��وارد الطبيعية �� كما 

كان��ت حال أغلب ه��ذه البلدان على 
مدار عش��ر س��نوات أو أكثر �� حتقق 
ذلك عادة م��ن خالل التصنيع املوجه 
للتصدير. ولكن ِقلة من هذه البلدان 
تش��هد قدرا كبيرا من التصنيع. بل 
إن حص��ة التصني��ع ف��ي دول جنوب 
الدخل  املنخفضة  الكبرى  الصحراء 
راكدة في عم��وم األمر �� وفي بعض 
احلاالت تش��هد انحدارا. وعلى الرغم 
م��ن كثرة احلديث عن ش��عارات مثل 
»اصنع في الهند«، وهو الشعار الذي 
أطلق��ه رئيس ال��وزراء ناريندرا مودي، 
ف��إن الهند ال تُظِهر أي مؤش��ر يُذَكر 

على االجتاه نحو التصنيع السريع.
قوي��ة  وس��يلة  التصني��ع  أصب��ح 
ملساعدة الدول ذات الدخل املنخفض 
في ارتقاء درجات التنمية االقتصادية 
لثالثة أسباب. فأوال، كان من السهل 
التكنولوجي��ا  اس��تيعاب  نس��بيا 
م��ن اخل��ارج وتولي��د وظائ��ف عالية 
اإلنتاجي��ة. وثاني��ا، لم تك��ن وظائف 
التصني��ع تتطل��ب قدرا كبي��را من 
املهارة: فمن املمك��ن حتويل املزارعني 
إل��ى عمال إنتاج ف��ي املصانع بقليل 

من االستثمار في التدريب اإلضافي. 
وثالثا، لم يكن الطلب على التصنيع 
مقي��دا بفع��ل انخف��اض الدخ��ول 
احمللية: فمن املمكن أن يتوسع اإلنتاج 

عمليا بال حدود من خالل الصادرات.
لك��ن دوام احلال من احمل��ال. فاآلن بات 
م��ن الثاب��ت بالوثائ��ق أن التصني��ع 
أصبح أكثر اعتمادا على املهارات في 
العقود األخي��رة. وجنبا إلى جنب مع 
العوملة، َفرَض هذا صعوبة بالغة على 
القادمني اجل��دد الراغبني في اقتحام 
للتصني��ع بقوة  العاملي��ة  األس��واق 
وتكرار جتربة جنوم التصنيع في آسيا. 
وباستثناء حفنة من املصدرين، ظلت 
االقتصادات النامية تعاني من تراجع 
النشاط التصنيعي قبل األوان. ويبدو 
األمر وكأن الُس��لَّم ُس��ِحب من حتت 

أقدام الدول املتخلفة عن الركب.
كيف نفس��ر إذن الطفرة األخيرة في 
بعض الدول األكثر فقرا في العالَم؟ 
هل اكتش��فت ه��ذه ال��دول منوذجا 

جديدا للنمو؟
في بح��ث حديث أجراه شينتش��ني 
السياس��ات  أبح��اث  معه��د  م��ن 

الغذائي��ة، ومارجري��ت ماكميالن من 
جامعة تافتس، مبشاركتي شخصيا، 
قمنا بدراس��ة أمناط النم��و بني هذا 
الفصي��ل اجلديد من ال��دول العالية 
األداء. وينص��ب تركيزن��ا عل��ى أمناط 
التغير البنيوي التي ش��هدتها هذه 
الدول. ونحن نقوم اآلن بتوثيق بعض 

النتائج املتناقضة.
ف��أوال، كان التغيي��ر البني��وي املعزز 
للنم��و كبيرا ف��ي التجرب��ة األخيرة 
مث��ل  الدخ��ل  املنخفض��ة  لل��دول 
أثيوبيا، ومالوي، والس��نغال، وتنزانيا، 
على الرغم من غياب التصنيع. وكان 
العمل ينتقل من األنشطة الزراعية 
املنخفض��ة اإلنتاجية إلى أنش��طة 
أعل��ى إنتاجي��ة، ولك��ن أغل��ب هذه 
األنش��طة اإلنتاجي��ة كان في قطاع 

اخلدمات وليس التصنيع.
ثانيا، جاء التغير البنيوي السريع في 
هذه البلدان على حساب منو إنتاجية 
العمل بنحو سلبي في األغلب داخل 
القطاع��ات غير الصناعي��ة. بعبارة 
أخ��رى، حتى برغ��م أن اخلدمات التي 
اس��توعبت العمالة اجلديدة أظهرت 

إنتاجية أعلى نس��بيا في مس��تهل 
األمر، فقد بدأت تتراجع مع توسعها. 
ويتناقض ه��ذا النمط بنحو حاد مع 
جتربة النمو الكالس��يكية في شرق 
آس��يا )كما كان��ت احلال ف��ي كوريا 
اجلنوبية والصني)، حيث ساهم بقوة 
كل م��ن التغير البنيوي واملكاس��ب 
الت��ي حتققت ف��ي إنتاجي��ة العمل 
في القط��اع غير الزراع��ي في النمو 

اإلجمالي.
ويبدو أن الفارق هنا تفس��ره حقيقة 
مفادها أن التوس��ع ف��ي القطاعات 
احلضري��ة احلديث��ة في احل��االت التي 
ش��هدت من��وا مرتفع��ا ف��ي اآلون��ة 
األخيرة كان مدفوع��ا بالطلب احمللي 
وليس التصنيع املوجه إلى التصدير. 
وبنحو خ��اص، يبدو االمنوذج األفريقي 
مرتك��زا على صدمات الطلب الكلي 
اإليجابية الناجتة إما عن حتويالت من 
اخل��ارج أو منو اإلنتاجية ف��ي القطاع 

الزراعي.
فف��ي أثيوبي��ا عل��ى س��بيل املث��ال، 
العام��ة في  االس��تثمارات  أنتج��ت 
الري والنقل والطاقة زيادة كبيرة في 

اإلنتاجية الزراعية والدخول. ويُفضي 
ه��ذا إلى تغير بنيوي معزز للنمو، مع 
انتشار الطب املتزايد إلى القطاعات 
غير الزراعية. ولك��ن إنتاجية العمل 
في القطاعات غير الزراعية تُدَفع إلى 
االنخف��اض كناجت ثان��وي، مع تضاؤل 
امل��ال واجت��ذاب  العائ��د عل��ى رأس 

الشركات األقل إنتاجية.
ال أقصد بهذا االس��تخفاف بأهمية 
من��و اإلنتاجية الس��ريع ف��ي القطاع 
الزراع��ي، وه��و القط��اع التقلي��دي 
األصل��ي. إذ تش��ير أبحاثن��ا إل��ى أن 
الزراع��ة لعب��ت دورا أساس��يا ف��ي 
أفريقي��ا، ليس فقط في ح��د ذاتها، 
بل وأيض��ا بوصفها مح��ركا للتغير 
البنيوي املع��زز للنمو. وم��ن املمكن 
أن يس��اعد التنويع باجت��اه املنتجات 
غير التقليدية وتبني أس��اليب إنتاج 
جديدة في حتويل الزراعة إلى نش��اط 

شبه حديث.
ولك��ن قدرة هذه العملية على حمل 
االقتص��اد ليس��ت ب��ال ح��دود، وهو 
ما يرج��ع جزئي��ا إلى مرون��ة الدخل 
املنخف��ض للطل��ب عل��ى املنتجات 

الزراعي��ة، ومتث��ل تدفق��ات العمالة 
إل��ى خ��ارج القطاع الزراع��ي نتيجة 
حتمي��ة أثناء عملي��ة التنمية. وهنا 
يصبح من األهمية مبكان اس��تيعاب 
العمالة املتحررة في أنشطة حديثة. 
وإذا لم تسجل اإلنتاجية منوا في هذه 
القطاعات احلديثة، فإن النمو يتوقف 
في قطاعات االقتص��اد بالكامل في 
املس��اهمة  وتُصِبح  املط��اف.  نهاية 
التي يستطيع عنصر التغير البنيوي 
أن يقدمه��ا مقي��دة ذاتي��ا بالضرورة 
إذا لم يش��هد القط��اع احلديث منوا 

سريعا في اإلنتاجية.
املنخفض��ة  األفريقي��ة  ال��دول  إن 
الدخ��ل ق��ادرة عل��ى احلف��اظ عل��ى 
مع��دالت معتدلة من من��و اإلنتاجية 
لفت��رة ممتدة ف��ي املس��تقبل، بدعم 
من التحس��ني املضطرد ل��رأس املال 
البش��ري واحلوكمة. ويب��دو التقارب 
املس��تمر مع مس��تويات الدخل في 
ال��دول الغنية قاب��ال للتحقق. ولكن 
األدلة تش��ير إلى أن مع��دالت النمو 
الناجمة مؤخرا ع��ن التغير البنيوي 

السريع استثنائية وقد ال تدوم.

النمو في غياب التصنيع؟
PROJECT
SYNDICATE

السباق النووي بين ترامب وكيم جونغ اون

أوجد قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب العراقي 
رقم 39 لس��نة 2015 كما هو احلال ف��ي دول العالم االخرى 
جه��ة رقابية على العمليات املالي��ة بغية احلد من عمليات 
غس��ل االموال ومتويل االرهاب وهذه اجله��ة نص عليها في 
الفص��ل الراب��ع من القان��ون املذكور وأش��ار ال��ى االحكام 
االجرائية التي يتخذها املكتب املذكور في س��بيل مكافحة 
هذه اجلرمية وقد أش��ارت املادة الثامنة من الفصل الرابع من 

القانون املذكور الى:
 اوال:- يؤس��س في البنك )ويقصد به البنك املركزي) مكتب 
يس��مى )مكتب غس��ل االم��وال ومتويل اإلرهاب) مبس��توى 
دائرة عامة يتمتع بالش��خصية املعنوية واالستقالل املالي 

واالداري، وميثله مدير عام املكتب أومن يخوله. 
ثاني��ا: يدي��ر املكت��ب موظ��ف بعن��وان مدي��ر ع��ام حاصل 
عل��ى ش��هادة جامعي��ة أولي��ة في االق��ل وم��ن ذوي اخلبرة 
واالختص��اص. ومن خ��الل النص��وص القانوني��ة اعاله جند 
ان املش��رع اعطى للمكت��ب املذكور اس��تقالال ماليا واداريا 
وش��خصية معنوي��ة مس��تقلة. وبذل��ك فان��ه يحتف��ظ 
باالس��تقالل التش��غيلي واملقصود بذلك أن مدير وموظفي 
املكتب املذكور ال يخضعون لسلطة البنك املركزي في أداء 
واجباتهم الوظيفية. وقد أشارت املادة التاسعة من الفصل 
الراب��ع من القان��ون املذكور الى واجب��ات املكتب وهي تلقي 
االبالغات واملعلومات عن العمليات املشبوهة التي تتضمن 
متحصالت من جرمية أصلية أو غس��ل اموال أو متويل أرهاب 
من جه��ات االبالغ وحتلي��ل االبالغات أو املعلوم��ات  وإيقاف 
تنفي��ذ العملية املالي��ة مدة ال تزيد على أس��بوع في حالة 
اخلشية من تهريب املتحصالت من اجلرمية، وإحالة االبالغات 
التي تقوم على أس��س معقولة لالشتباه في عملية غسل 
ام��وال أو متويل إره��اب أو جرائم أصلية الى رئاس��ة االدعاء 
العام التخاذ االجراءات القانونية في شأنها، وإشعار اجلهات 

ذات العالقة بذلك. 
وكما أش��ارت املادة اخلامس��ة الى )إنش��اء قاع��دة بينات ملا 
يتوف��ر للمكتب من معلومات تعتم��د كمركز وطني جلمع 
وحتليل واعمام تلك املعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل 
اموال ومتويل إرهاب ووضع الوسائل الكفيلة بذلك لتسهيل 
مهم��ة الس��لطات القضائية وغيرها م��ن اجلهات اخملتصة 

بتطبيق هذا القانون. 
أم��ا املادة الثامن��ة من الفص��ل املذكور فق��د اوجبت على 
املكتب املذكور اش��عار اجلهات الرقابي��ة أو اجلهات اخملتصة 
االخرى بإخالل أي مؤسسة مالية أو مهن غير مالية بأحكام 
ه��ذا القانون. وم��ن كل من ما تقدم جن��د أن أعضاء املكتب 
يتمتع��ون بصفة أعض��اء الضبط القضائي وان لم يش��ير 
القانون املذكور الى ذلك وبالتالي فأنهم مكلفون في حدود 
وظيفتهم بالتحري عن جرائم غسل االموال ومتويل اإلرهاب 
وقبول االخبارات التي ترد بش��أنها وعليهم تقدمي املساعدة 
لقض��اة التحقيق واحملققني وتزويدهم مب��ا يصل اليهم من 
معلوم��ات عن هذه اجلرائ��م على يثبتوا جمي��ع إجراءاتهم 
الت��ي يقومون بها ف��ي محاضر موقعة منهم وان يرس��لوا 
االخب��ارات او احملاضر الى قاض��ي التحقي��ق او نيابة االدعاء 

العام التخاذ اإلجراءات القانونية بخصوص ذلك.

مكتب غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

القاضي عماد عبداهلل



ثقافة10 االثنني 16 تشرين األول 2017 العدد )3800(

Mon. 16 Oct. 2017 issue )3800)

دراسة

سينما

خبر

ما )) املنف��ى وامللكوت((³.  األخيرِة، الس��يَّ
علم��اً أنَّ منهجُه قد ترك أثراً في الكثيرِ 
م��ن طالبه الدارس��ني اجلامعينَي بحكِم 
إشرافِه عليهم، وتأثُّرهم به ؛ وميزُة جالل 
اخليَّاط أنه موضوعيٌّ ال يتردَّدُ في الرجوِع 
عن آرائِه إذا اكتش��َف أنَّ بعَض أحكاِمِه 
حتتاُج إلى إعادِة نظٍر، كما فعَل حنَي أعادَ 
طباعَة كتابه الذي أملعنا إليه )) الش��عر 
العراقي احلديث مرحل��ٌة وتطّور(( طبعًة 

ثانيًة .
2 � الدكتور سالم احلمدانّي

 على الرغِم من أنَّ بداياِت سالم احلمداني 
النقديَّ��َة كان��ت ع��ن )) عب��د الباق��ي 
العمري((، أي كانت دراس��ًة في الس��يرِة 

واألدِب، إال أنَّ دائ��رَة إس��هاماتِه النقديََّة 
��عت من��ذ الع��ام 1971م، حني  قد توسَّ
درَس التيَّ��ارَ الدينيَّ في الش��عرِ العراقيِّ 
احلديث، إلى جانِب دراسِة بعِض الظواهرِ 
الفنيَِّة في الشعرِ العربيِّ القدمي بعاّمة، 
��ٍة . ولم يقتصرْ  والش��عر احلديث بخاصَّ
في نقدِه التحليليِّ على دراسِة الشعرِ، 
ا أس��هَم أيضاً في دراس��ِة )) مذاهب  إنَّ
األدِب  ف��ي  ومظاهره��ا  الغرب��ي  األدب 

العربيِّ احلديث(( . 
 ميت��ازُ نقد الدكت��ور احلمدانّي التحليلّي 
 ، باتِّس��اِع دائرت��ِه عل��ى ما ح��ول النصِّ
مبعنى أنه يجعُل اخلارَج قسيماً للداخِل 
، فضالً عن  في عموِم نش��اطِه النق��ديِّ

اهتمامِه باإلفادِة من االجتاهاِت األخرى. 
د الطالب 3 � الدكتور عمر محمَّ

 ال مداهن��ة إن قلن��ا : إنَّ عم��رَ الطال��ب 
��ادِ نتاجاً في املوصِل،  واحٌد من أغزر النقَّ
ونتاج��ُه النقديُّ نتاٌج ش��امٌل، مبعنى أنَّ 
إس��هامات الرجِل النقديَّ��َة تناولْت كلَّ 
األجناِس األدبيَِّة : الشعريَّة، والقصصيَّة، 
واإلعالميَّ��ة،  واملقاليَّ��ة،  واملس��رحيَّة، 
والتش��كيليَّة، وما كاَن في دائرِة اإلبداِع 
العام، حتى الكتاب��ات لألطفاِل ، واألدِب 
الش��عبّي، والفنِّ السينميِّ . وليس ذلك 
غريباً على رج��ٍل امتلَك موهب��َة كتابِة 
��ِة قب��ل امتالك��ِه ألدواِت الناق��ِد  القصَّ
األساس��يَّة. ويب��دو أنَّ��ه أفادَ ف��ي نقِدِه 
التحليل��يِّ التطبيق��يِّ ف��ي الس��نواِت 
األخي��رِة من بع��ِض االجتاه��اِت اجلديدِة، 
الس��يَّما االجت��اَه البنيويَّ إف��ادًة واضحًة 
في بع��ِض إجنازاتِه النقديَِّة في الش��عرِ 

. اجلاهليِّ
َمه عمر الطالب   إنَّ الوقوَف عل��ى ما قدَّ
من حيُث الكمُّ والكيف تخرُج دراس��تنا 
، وتنّوِع  ه��ذِه عن منهِجها، لكث��رِة الكمِّ
الكي��ِف ؛ فهوال يؤمُن بزاوي��ٍة واحدٍة في 
ا ينظُر إليِه  ، إنَّ النظرِ إلى اإلبداِع األدب��يِّ
ُر قراءاتِِه  من زوايا مختلفٍة، وهذا ما يُفسِّ
دَة للش��اعرِ الواحِد، ممَّا ينتُج عنه  املتعدِّ
اختالفات بعددِ الق��راءاِت، فضالً عن أنَُّه 
نَي بدراس��ةِ املناه��جِ األدبّيِة،   من املهتمِّ

وله فيها كتاباِن .
4 � بعُض الرس��ائِل العلميَِّة والدراسات 

اجلامعيَّة، السيَّما ما كتبه الباحثون:
أ � بشرى حمدي البستانيِّ في رسالتها 
اجلامعيَِّة املوس��ومة ب� )) البن��اُء الفنيُّ 
لشعرِ احلرِب في العراِق 1980 � 1988م(( 
التي نالْت بها درجَة الدكتوراه من كليَِّة 
اآلداِب في جامعِة املوصِل، فهي دراس��ةٌ 

تق��ُف ف��ي معظ��ِم مباحِثه��ا وقف��اٍت 
حتليليًَّة تطبيقيَّة على نصوٍص ش��عريٍَّة 
معاصرٍة فاحَصًة محلِّل��ًة مقوِّمًة على 
ما عنَد  وف��ِق معياريَِّة هذا االجتاِه، الس��يَّ
فحِصه��ا لنم��اذِج الص��ورِة، واإليق��اِع، 

ومعماريَِّة قصيدِة احلرِب.

ب � ذو النُّ��وِن األطرقجي � في رس��الِتِه 
املوسومِة ب�)) الش��عُر العراقيُّ احلديُث، 
حزيران 1967، تشرين األوَّل 1973م(( التي 
ناَل بها درجَة املاجستيرِ من آداِب جامعِة 
املوصِل، فهي أيضاً دراسٌة نقديٌَّة اتخذت 
م��ن النقِد التحليل��يِّ التطبيقيِّ مجاالً 
لدراس��ِة الشعرِ فيما يخصُّ املوقَف من 
الزم��ِن، واملوقَف من امل��وِت، واملوقَف من 
، واملوقف من املدينِة، واملوقف من  احلريَّ��ةِ

، واملوقف من الثورِة، وما إلى ذلك. احلبِّ
 إنَّ ذا النوِن األطرقجيَّ )الش��اعرَ( ميتلُك 
صف��ات الناق��ِد التحليليِّ الق��ادرِ على 
فحِص النصِّ مبوضوعيٍَّة وجترُّدٍ، وإْن ظهرَ 
ٍة ما  ف��ي بعِض جوانِب اجتاه��ِه � وبخاصَّ
كان منش��وراً ف��ي الدوريَّاِت � ما يُش��يُر 
إل��ى تأثُّريٍَّة توزَّعت هنا وهناك من غير أن 

تكوَن مجاملًة، أو مفروضًة فرضاً.
د علّي  ج � الدكت��ور عبد الوه��اب محمَّ
العدوانّي � في بعِض دراس��اتِه النقديَِّة 
ما التي  في األدِب العربيِّ احلديِث، الس��يَّ
حلَّ��َل بها نصوصاً للمرحومني : رش��دي 
دين على  العام��ل، وش��اذل طاق��ة. مؤكِّ
اقت��دارِه في صياغ��ِة العب��ارِة اجلميلة، 
وإح��كاِم اجلملِة، وربط الفق��رة بالفقرة 
األخرى لتكوين البناء العام، وإثارة املتعة 

 . في حتليله النقديِّ
 د � الدكت��ور عدنان خالد عبد اهلل � في 
كتابِه املوس��وم ب���)) النق��د التطبيقّي 
(( الص��ادر ع��ن دار الش��ؤون  التحليل��يِّ
الثقافيَّة العامة، العام 1986م، السيَّما 
الباب األوَّل اخلاص بنقِد الشعرِ إذ يُفصُح 
عن صورٍة جميل��ٍة لناقٍد متميِّز في هذا 

االجتاِه.
مه م��ن جهٍد مرض ٍ    وعل��ى ضوِء ما قدَّ
َم لنا  في هذا الكت��اب، فإنَّه ميكن أن يقدِّ
ف��ي قابل األيام ما نطمُح إليِه من حتليٍل 
تطبيقيٍّ حصي��ف يدّلُل به على مكانة 
هذا االجت��اِه، وأهميَّته ف��ي الوصوِل إلى 
احلقائِق التي  تنش��دها احلركة النقديَُّة 

املعاصرة.

د. عبد الرضا علي

2ـ مرحلُة النضج
 

))االجتاهات((
 ونعن��ي بها مرحلَة تكويِن الش��خصّيِة 
الوس��ِط  ف��ي  الفاعل��ِة  النقديَّ��ِة 
التي  املعياريَِّة  الرؤي��ِة  ،وامت��الِك  الثقافيِّ
تُعبِّ��ُر عن املنطل��ِق الفك��ريِّ لصاِحبها، 
وتأشيرِ منجزاتها : كتباً كانت أم دراساٍت 
نقديَّ��ًة، مع تعينِي الزوايا التي ينظُر منها 

ادُها إلى الشعرِ: اجتاهاٍت، وأنواعاً . نقَّ
 وملَّ��ا كانت حصيلُة ه��ذِه املرحلة كثافَة 
العط��اِء : أس��ماًء وإجنازاٍت، ف��إنَّ الدارَس 
مضطٌر إلى تقليِص مساحاِت التوصيِف 
، واملعاجلِة، والتقومي، ممَّ��ا يؤدِّي إلى اختزاِل 
كثي��ٍر م��ن جوان��ِب الص��ورِة ، واالكتفاء 
باإلبقاِء على الزاويِة، واملنجزِ، والتشخيِص 
تس��ميًة؛ وهو منهٌج يُتَّب��ُع في مثِل هذه 

احلاالت.
ُم اجتاهاٍت متباينًة   إنَّ مرحلَة النضِج تقدِّ
ف��ي نقِد الش��عرِ، لكنَّ اجنازاتِه��ا تقلُِّص 
تلك االجتاهات، ممَّا يعني أنَّ بعَضها يلتقي 
ف��ي دائرٍة واح��دٍة مع بعضها اآلخ��رِ، وإْن 
بدا في التنظي��رِ مبتِعداً عن غيرِه، فكان 
رأيُ�ن��ا أْن يتمَّ حصُر إجن��ازاِت هذه املرحلِة 

في االجتاهات التالية:
: أوَّالً � االجتاُه التحليليُّ

 وه��و نقٌد يُعنى بالنصِّ حتليالً وتفس��يراً 
وتقومياً، وال يتُرُك زاويًة من زوايا التحليِل إال 
أفادَ منها. فه��و يدرُس النصَّ من الداخِل 
من غيرِ أْن يُهمَل التأثيراِت اخلارجيََّة فيه، 
فحنَي يس��تبطُن النصَّ ال ينسى أصولَ�ُه 
التي قاَم عليها، وال أس��باَب إنش��ائِه، وال 
فضاءآتِه التي يدورُ فيها، ويُعنى أصحابُُه 
بالتطبيِق عنايًة فائقًة، فهو نقٌد حتليليٌّ 

، ومن أبرزِ نّقادِه : تطبيقيٌّ
1 � الدكتور جالل اخليَّاط

 عنايُة جالل اخليَّاط بالتحليِل ابتدأْت منُذ 
العام 1970م، حني أصدرَ كتابه املوس��وم 
ب���)) الش��عر العراق��ي احلدي��ث مرحل��ة 
وتطّور((² ، غير أنَّه ما لبَث أْن طوَّر منهجه 
ه��ذا ليجعل��ه تطبيقيَّ��اً ف��ي دراس��اتِه 

ب��رودة العالقة، االبتعاد ع��ن بعض، قلة 
احل��وار، في نزه��ة يق��وم الزوج��ان بها، 
تق��ول الزوجة » وكأن ال حاضر لنا » هذه 
اجلملة تعبر عن مدى البرود الذي أصاب 
العالق��ة بينهما، فق��ط االبنة » صابري 
» وأبن��ه » أهير » هما الل��ذان تربطهما 
عالقة جيدة مع االثنني، في النهاية ماذا 
ميكن ان يؤدي ذلك، هذا هو السؤال الذي 

يتبادر الى الذهن.
الفلم مأخوذ م��ن قصة حقيقية أثارت 
ف��ي وقته��ا ضجة في بنغ��الدش، حيث 
تنش��ر الصحف خبرا يق��ول ان اخملرج  » 
جافد حس��ن » يرتبط بعالقة عاطفية 
بصديق��ة ابنت��ه ، وبرغ��م ان اخلب��ر عارٍ 
ع��ن الصحة ، لكن��ه يثير ف��ي نفس » 
جافد  » رغبة كامن��ة وأيحاء لتنفيذها 
، فيق��وم بعمل عالقة مع صديقة ابنته 
، ولتزوجه��ا فيم��ا بعد ، ضارب��اً بعرض 
احلائ��ط كل االعتراض��ات، خصوصا من 
قب��ل ابنته وزوجت��ه ، لتقاطعه االثنتان 
فيما بعد، حتى خبر موته ال يؤثر في األم 
كثي��را، وكأن زوجها مات قبل س��نوات 
ولي��س االن، االبن��ة تؤك��د ان صديقتها 
س��ابقا » نينو » وزوج��ة ابيها فيما بعد  

كان��ت تزاحمه��ا عل��ى ال��دوام في كل 
شيء، لذلك جاء زواجها من أبيها ضمن 
س��ياق هذا التنافس واستحواذها على 

كل شيء فيما بعد .
الفل��م ال يحم��ل ش��يئاً جدي��داً عل��ى 
مس��توى احلكاية، بل ه��ي حكاية ميكن 
ان حتصل كل ي��وم وفي أماكن مختلفة 
من العالم، لكن »  جملة » اهلل يسمح 
للن��اس بامل��وت عندم��ا يتوق��ف احلوار 
بينه��م، وبني العالم وب��ني من يحبون » 
تتي��ح للمش��اهد ان يتأمل ف��ي ما أراد 
النص البص��ري قوله ، م��وت االب يأتي 
تأكي��دا لهذه اجلملة، ك��م من العائالت 
ال يتح��دث افرادها مل��دة طويلة، كم من 
عالقة زوجي��ة قاد برودها ال��ى انتهائها 
وفش��لها ، ليتحمل األوالد نتيجة ذلك، 
ما ه��ي عواقب هذا الفش��ل، هل ميكن 
للعالقة اجلديدة ان تعوض العالقة التي 
تهدمت،  كيف ميكن  ان نعمل على عدم 
التفري��ط بالعالقات االس��رية ، وحماية 
مس��تقبل األبناء ، س��يل من األس��ئلة 
ال يطرحها الفلم مباش��رة ، لكن ميكن 

للمتلقى ان يطرحها على نفسه .
االب أراد االبتعاد بعيداً، حتى يقترب من 

نفس��ه، لكنه يفش��ل وبالتالي ليواجه 
املوت املفاجئ، بسب كم الكآبة الهائل 

الذي يصيبه.
املمثل عرفان خان أدى دوره براعة كبيرة، 

س��اعده ف��ي ذل��ك تقاطيع وج��ه التي 
ع��رف كيف يوظفها لتتالءم ودور الرجل 
احلزين واملركب، فيما رسم اخملرج فاروكي 
لوح��ات تش��كيلية غاي��ة ف��ي اجلمال، 
أخرجت املشاهد بني فترة وأخرى من جو 
الكأبة التي مألت مس��احة واسعة من 

الفلم. 
س��ينما بنغ��الدش ال تبتعد كثي��راً عن 
خ��ط س��ير الس��ينما الهندي��ة، حيث 
معظ��م األفالم حت��اول مداعب��ة رغبات 
الن��اس الفقراء، لتنت��ج أفالماً جتعلهم 
يحلمون مبس��تقبل افض��ل، قد يتحقق 
مصادفة من خالل عالقة بني فتى فقير 
وفتاة غنية او العكس، لكنها تنتج بني 
احل��ني واحلني األخ��ر أفالم��اً مهمة، مثل 

فلم فاروكي » ال فراش للورود«.

كادر الفلم 
سيناريو وإخراج  _ مصطفى ساروفار 

فاروكي 
متثيل – عرفان خان ، نصرة امروز تيشا 

، رهد حسني ، أشوك دانوكا 
تصوير – شيخ راجيبوا اسالم 

مونتاج – مؤمن بيسواس 

كاظم مرشد السلوم 
    

املهرجان��ات  فضائ��ل  م��ن  واح��دة 
الس��ينمائية املهم��ة، ه��ي توفرها على 
أف��الم م��ن دول ق��د ال نش��اهدها دائماً، 
مهرجان اجلونة السينمائي وفر في دورته 
األول��ى مجموعة من ه��ذه األفالم، منها 
الفل��م البنغالدش��ي » ال ف��راش للورد« 

للمخرج مصطفى سروار فاروكي.
» يس��مح اهلل للن��اس بامل��وت عندم��ا 
يتوقف احلوار بينهم وبني العالم وبني من 

يحبون؟ 
هذه اجلملة تقول ما أراد فاروكي قوله في 
فلمه، هي اشبه بجملة فلسفية، تبحث 
في العالقات اإلنس��انية، في البدء تسرد 
كامي��را فاروك��ي اجمل ما ف��ي طبيعة 
بنغالدش من مناظ��ر خالبة، لتنتقل الى 
مس��كن » جافد » بط��ل الفلم ومحوره 
األساس��ي، قام بدوره املمثل عرفان خان، 
مس��كن يدل على الث��راء، لكن ينقصه 

شيء مهم.
ه��ذا الش��يء امله��م ه��و التواص��ل بني 
اف��راد العائل��ة وب��ني االب واالم حتدي��دا،ً 

هذا وس��يدعو االحت��اد الفائزين ف��ي القائمة 
القصيرة إلى احتفالية كبيرة قريباً، يتم من 
خاللها اإلعالن عن املراكز الثالثة األُوَل، فضال 

عن املراكز التقديرية العشرة.
وع��ن الكتاب الذي س��تصدره اجلائزة، حتدثت 
اللجن��ة قائلة:« س��يضم الكتاب القصص 
الثالث عشرة املذكورة في القائمة القصيرة، 
فضالً عن قصص أوصت اللجنة بإدراجها في 

الكتاب، وهي:
احمد جار اهلل / الوسادة اخلائبة

اميان املرعبي / اغتصاب روح
بيات مرعي / ساعة ليست للنسيان

رغد السهيل / كللوش
هدى الغراوي / انفاس تعودت

قيس عمر / خرائب االرحام
محمود يعقوب / تورد اخلدين«

بغداد ـ الصباح الجديد
 

اجتمع��ت اللجنة اخلاصة مبس��ابقة القاصة 
الرائدة »س��افرة جميل حافظ« التي ينظمها 
االحت��اد العام لألدباء والكتاب في العراق، وبعد 
مناقش��ات مستفيضة توصل حكماء اجلائزة 
إل��ى إقرار القائم��ة القصي��رة للفائزين، وهي 

حسب ترتيب احلروف الهجائية:
اسعد الالمي / صورة مؤثرة

اسعد الهاللي / ثيرافادا
جودت جالي / ممشى الكالبتوس

جورجينا ميخائيل / درام ثكيل
حسني محمد شريف / شامباال

حيدر عبد احلسن / مسرحية
زهير كرمي / زيارة الى القصر اجلمهوري

سلمان عبد الواحد ) سلمان كيوش ( / غرق
صادق الطريحي / ذاكرة بورخس

عبد الزهرة علي / وهم البنفسج
عبد علي اليوسفي / ايقونات

محمد الكاظم / عني زجاجية وقحة
نبأ حسن مسلم / احلصان

حركُة نقِد الشعِر في الموصل منطلقاُتها واتجاهاُتها
)منذ نشأِتها حتى العام 1992م(

»ال فراش للورود« سينما بنغالدش

القائمة القصيرة لمسابقة القاصة »سافرة جميل حافظ«

جانب من مدينة املوصل

 إنَّ الوقوفَ على ما قدمه 
عمر الطالب من حيُث الكمُّ 
والكيف تخرجُ دراستنا هذهِ 
عن منهِجها، لكثرةِ الكمِّ، 

وتنوِّع الكيفِ ؛ فهو ال 
يؤمنُ بزاويةٍ واحدةٍ في 

النظِر إلى اإلبداِع األدبيِّ، إنما 
ينظرُ إليهِ من زوايا مختلفةٍ، 

وهذا ما يفسرُ قراءاتهِ 
المتعددَة للشاعِر الواحدِ، 

مما ينتجُ عنه اختالفات بعددِ 
القراءاتِ، فضاًل عن أنهُ من 

المهتمينَ بدراسةِ المناهِج 
األدبيةِ،  وله فيها كتابانِ

القسم السابع

قيس مجيد المولى

في تَسلُسل اللَّحظات
ليست هناك حلظة
في البّينِة الزَّمانية

سوى تكرار دقات الّساعات
وذلك يعني

أن األحياَء
ُمجردُ صورٍ وَهمية

....................
املهم من األرقام

فر تلك التي دوَن الصِّ
أما األرقام األُخرى

فمجرد توابع
إلدامِة كبرياء

املزدوج العددي
....................

أكثر ما ينبغي
أن أدرَك من دون نرجسيٍة

مفهوَم االستجابة
ثمة خميرة ال مرئية

تنتُج الّلذَة

لكنها تنتجها
بتقصيٍر ُمَتَعّمد

.................
ملاذا.. 

امُلدي��ة  اغي��ر  األش��ياء 
والبسيطة

بعد أن أفتقدها
وأحاوُل العودَة إليها

أعدها
مغامرًة عجيبة

.................
في الواقع

وهو ليس الواقع
لكَن طبيعة املشكلة
تتلذذ ب� إختصاب احلَل

.................
األفعال التي أُكونها

ذاتيًة بحتًة
الأشاكَس بها املعنى أو أحد
دائم��اً  تفس��رني  فلم��اذا 

بالتضاد
.................

جزٌء من التقليد

أن العقَل سيسحُق مراحلَه
لكن تلك املراحل

كانت خالية من خيانة
ومن كآبة مدينة

ومن لٍص ُمتسلط
وخالية من نباتات بال أزهار

..............
هناك ريٌش أبيض

اليُشبه الثلج األبيض
في فصل جاف

..............
مبوجٍب ما ...

  الشيء الذي اليُشكل أهم 
الضرورات

األفق الذي التظهر عليه
نَُدُب الغّيب

..............
تسمّية  ، الضجر ، 

اإلنفعال ، الهّوس
تسميتها مبفرداتها تلك

يعني
حريَتها  ألحاسيسي  الأعط 

الكاملة

للتدقيق في باطني
والذي وصَل

إلى أعلى مراحل إنهياره
................

ق��رأُت الكت��اَب ورميت��ه في 
البحر

لم يأت به الغريق
إلّي

مثلما يفعل كل مرة
ثمة إدراك للعديد من عوامل 

الطبيعِة
في عدِم صالحية

بعضنا للبعض
..............

أق��وَل  أن  الس��خافة  م��ن 
أُحُبك

واألكثُر َسخاَفة
أن أقوَل ال أُحبك
ذلّك هو التباين

في إختيار كلمة تُليق
عندما أشرُح أفكاري

لورقٍة بيضاء
ذاَت باٍل طويل

نصوص التباُين ....
قصيدة

سافرة جميل حافظ

مخرج الفيلم
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فور تسلم صدام حسني السلطة 
العللام 1979 جمع مللاكات حزبه 
من غير علمها بسللبب االجتماع. 
كان ذلك قمة االداء الدرامي عندما 
اعلللن ان هناك مؤامرة اكتشللفت 
وان اجلناة يقفللون في هذه القاعة 
بللني احلضللور. "اال ما اعمللق هذه 
اخليانة ، وما اشللد هللذا التردي؟"، 
كلمللات اطلقهللا امللام اجلمهور ، 
املذهللول مللن اخلبللر الصاخب من 
طلب الغفران عما غير مناسللب، 
وأحملتا الى شللكل القصاص االتي. 
كان هناك شللخص يرجتف امامه 
وهللو يدلي باعترافللات وهمية عن 
اشللخاص فوجئوا بأنهم متآمرون 
، في نوع من املتعة في مشللاهدة 
اكتشللاف البريء انه مجللرم. )انه 
نوع من الشللغف مبفاجأة االخرين 
عللن طريق انزال االالم بهم من دون 
علمهم . كان يوصي بتصوير افام 
عن اشللخاص تقطع ايديهم وهم 
حتللت تأثيللر اخملدر كي يشللاهدهم 
عندما يسللتيقظون ويكتشللفون 
انهللم باتوا بللذراع واحللدة. انه هو 
بدخوللله  الكويتيللني  فاجللأ  مللن 
بادهم( .كان يجلللس متكئا على 
كرسلليه جلسللة قضاء محاكم 
التفتيش وهم يستعرضون طابورا 
مللن الزنادقة امامهللم كان يدخن 
السلليجار مع دمعتللني حتمان في 
الظاهللر خيانللة االصدقللاء ، وفي 
اجلوهر الدهشللة بتجربة سلطته 
اجلديللدة ، عندما حتولت اشللاراته 
الى سللبب حلياة اخريللن وموتهم. 
وسلليظل طللوال اعوام سلللطته 
املديدة رهنا لتلك الدهشللة. كان 
عليه ان يؤسللس خمسللة اجهزة 
للقتل حتول امياءات رأسه واشارات 
يديه او حللركات اعصابه الى واقع 
ململلوس. قللال البيللان الرسللمي 
ان اجهللزة الدولللة كانللت تعللرف 
الدمعتني  لكللن  املتآمرين  حتركات 
اعللادة  تتطلبللان  املسللفوكتني 
السللؤال ثانيللة: ملاذا جللاء بالبريء 
وادخله فللي الشللرك دون ان يدرك 
ذلللك حتللى وجللد الفللخ مطبقا 
علللى كاحليه؟ كيللف كان يتمتع 
برؤيللة البللريء وهللو يجد نفسلله 
ضالعللا فللي مؤامللرة يسللمع بها 
للمرة االولى؟ وملاذا عني اشللخاص 
ضالعني في املؤامللرة في مناصب 
مهمة قبل قتلهم؟ ملاذا كان يرفع 
اشللخاصا الى اعلللى املناصب، ثم 
وهي في احلى حاالت زهوهم يأتي 
شخص ومن دون توقع او تخطيط 
يدحرجهم مللن اعلى القمة ؟ هل 
لامللر عاقللة باحلقيقللة التالية: 
كلمللا كان الصعللود اعلللى رنينا 
كان السللقوط اكثر دويا؟ هل هي 
متعللة ال تضاهى ان يخرج االخرون 
ليتذكللروا  احلللواس  مضعضعللي 
مدى احليللاة الطريقللة التي اطاح 

بها اعلى سنبلة؟
شللهدته  بالقتللل  احتفللال  اول 
مجموعللة  اعللدام  كان  البللاد 
مللن األشللخاص وتعليقهللم في 
السللاحات العامة. ثللم اعدام 37 
في ما يسمى مؤامرة الراوي. وهي 
محاكمللة اسللتمرت يومللا واحدا 
اعلن بعدهللا تنفيذ حكم االعدام 
التي وجدت  باالسلللحة نفسللها 
بحوزتهم . ملاذا اعدموا باالسلحة 
نفسها؟ هل جرى ذلك عما باالية 
"كيدهللم يرتد الى نحورهم؟" هل 
هو مللوروث قبلي يأنف فيه القاتل 
من قتل غرميه لو ضاعته؟ كا. انه 

القتل/ الرسالة/ الذكرى.
عندما اغتال صدام حسللني قائدا 
شيوعيا بارزا اسمه شاكر محمود 
دهسا بسلليارة ال حتمل رقما فأنه 
كان يتصرف مثل شللخص يرسل 
رسللالة الى شللخص اخللر بخط 
املللكان  فللي  وال يضعهللا  غريللب 
اخملصص للرسللائل بل سلليجدها 
املسللتلم في صنللدوق اخلبز او في 
جيب بذلللة زفافه او علللى طاولة 
املطبخ في الصباح او مدسوسللة 
في مخدع الزوجية. اليست غرابة 
االشللارات هللي التللي تثبللت فللي 
النفللوس وجود اهلل ثللم مخافته؟ 
اجلميع سلليعرف في اليوم التالي 
ان سلليارة ال حتمللل رقمللا اجهزت 
على معللارض. كان في اليوم الذي 

يلللي القتل ، يلجللأ الى اطاق مئة 
سلليارة ال حتمل رقما جتول عاصمة 
الباد في عملية شللبيهة بأطاق 
مجموعة ذئاب تشللتم الرصيف ، 
تعود بعدها الى اوكارها من دون ان 
تفترس احللدا . حاملا ينحدر الوضع 
نحللو الرتابة ويشللعر ان اثر فعلته 
االولى قد امحللى يقع حتت ضغط 
حاجللة خفيللة السللترعاء انتبللاه 
االخرين باطاق سلليارات كالذئاب 
ال حتمللل رقمللا في الطللرق . ليس 

القتل. 
واالفتللراس مللا همت باخلللروج من 
اجله بل للسلليطرة علللى حاالت 
املللزاج لدى االفراد "اننللي اقتل اذن 

انا موجود".
يتحللول القتل/ الرسللالة/ الذكرى 
الللى ما يشللبه عربة تسللير بقوة 
الدفللع االولى. قبللل وصوله تصل 
الينا افعاله ، كالصقور التي تلفت 
االنتبللاه الى وجودها فللي اجلو من 
طريقللة حتليق الطيللور املتخبطة 
في طيرانها. بدءا يشاهد اجلمهور 
معارضللا قطع لسللانه واخر مات 
نزفا حتى املوت واخر قتل بسلليارة 
ال حتمللل رقمللا ثم يبدأ مبشللاهدة 
انواع اخللرى من القتل بعني خياله 
على وفق اشللكال وترتيبات وصور 
تسللتند الى امجاد القتللل االولى 
، شأنه شللأن مؤرخ يختلق احداثا 
عن امجاد مدينة مسللتندا الى ما 
غرسه مؤرخون اخرون في الذاكرة 
عللن امجادهللا احلربيللة . هللذا هو 
قانون القتل : اعنت بصورة املشهد 
املفتوح للقتلللة األولى تطلق لك 
الباقي  الهاتف  سللرديات اجلمهور 
)بعد سللقوط نظام صدام حسني 
ظهرت وقائع جلرائم مروعة ارتكبها 
رجال سلليطر علللى عقولهم حب 
القتل أعرضت عن ذكرها مدفوعا 
بعدم الرغبة في افساد ذوق القراء 
بوضعهللم في مزاج اسللوأ مما هم 

فيه االن(.
هكللذا اذن يبللدأ الطاغية حكمه 
بعمللل عنيف يشللعر املواطن من 
خاله ان عهدا جديدا قد حل حترك 
فيه احلياة العامة كي يصبح احلدث 
قيمة بذاته تسمح له اوال بتغيير 
الذاكرة الفردية وثانيا: بطبع احلياة 

العامة بطابعة شخصية.
اوال: تغييللر الذاكللرة الفرديللة ملاذا 
يللؤرخ امللللوك حكمهللم بطقوس 
التجديد؟ ألن الغاء العهد السابق 
يتطلب طقوسا تشهد ان عملية 
التبديل حدثت فعللا كلما كانت 
الطقوس اشد فخامة كان القطع 

مع املاضي اكثر يسرا.
اجلنح  مرتكبللو  القللادة  يسللتهل 
عهدهللم بعمللل عنيف الشللعار 
املواطن بحلللول عهد جديد تخلق 
فيلله انطباعات جديدة يظل الفرد 
يتذكرهللا امللدا طويللا. تسللمح 
االحداث العنيفة للقادة بتسلليير 
وفقللا   ، العامللة  احليللاة  حركللة 
ملزاجهم عندمللا ينجح القائد في 
عمللل كهذا يتحول مللن قائد الى 
فنللان ومللا يقللوم به يشللبه عما 
ملبللدع وليس تطللورا ينجللزه رجل 
دولللة ال يخلق قائد كهذا دولة ، بل 

احداثا عظيمة. 
تشكل الذاكرة عنصرا رئيسا في 
فهم الواقع . حني يواجه املرء حدثا 
ما عليه ارجاعه الى جتربة سابقة . 
عندما يحدث له امر جليل من غير 
املمكن حتديد موقعلله في ذاكرته 

فذلك يعني حدوث بداية جديدة.
تفتقد الذاكرة وظيفتها في اوقات 
واالضطرابللات  والثللورات  احلللروب 
ألنهللا تنشللئ بدايللات جديللدة ال 
يتمكللن الفللرد مللن ايجللاد نقاط 
اسللتدالل يتعرف بواسللطتها الى 
احلللدث اجلديد. االرجتاجات الذهنية 
الناجمة عن افتتللان القائد بخلق 
احداث عظيمللة تفرغ الذاكرة من 
محتواها وتفرض النسيان )تعليق 
اجلثللث فللي السللاحات العامللة ، 
اختيار اشللخاص وحلق رؤوسللهم 
وإظهارهللم علنللا على شاشللات 
التلفزيون متهيدا إلعدامهم( يراود 
املللرء ان احلياة عبارة عن مشللقات 
واهللوال دائمة يهددهللا دنو املوت. 
فيقرر اللجوء الى التخلي عن كل 
فضللول والنظللر الى احليللاة نظرة 
سللمكة ، تفضللل اوجللاع انتظار 

املللوت علللى الصعللود الللى البللر، 
وعلللى عللذاب الهاك فللي البحر 
حتت اسللنان اسماك القرش . وكي 
يحافللظ الفرد على سللائل اإلرادة 
الشللحيح فللي داخللله ازاء واقللع 
شبيه بنشافات احلبر الورقية عليه 
ان يبتللدع تفسلليرات جديدة تقيه 
من خطر النضوب. يتقدم في هذه 
اللحظللات القائللد يرافقه صخب 
ماكينته االعامية بتفسير جديد 
ملا حدث معتمدا على مسللرحيات 
طقوسللية احتفللاالت متثيليللات/ 
مهرجانللات بيعللات ممهللورة بالدم 
كي يعرض ذاكرة جديدة سللرعان 

ما يتقبلها اجلمهور.
متثل االحتفللاالت نوعا من القطع 
مع املاضي: عيد املياد اخلتان الزواج 
املوت يجد املرء نفسلله ، في غياب 
هذه االحتفاالت اشللبه بحيوانات 
الطواحللني تدور من دون ان تشللعر 
بلذة االنتقال من زمن الى زمن اخر. 
يحللاول القائد عللن طريق االحداث 
الكبيرة تغيير هوية الفرد. فبرغم 
املرارة التي حتييها ذكريات من هذا 

النللوع يلجأ الفرد الى حتديد حياته 
بنقاط استدالل غير منفصلة عن 
سللياق ما يحدث. ولدت ابنتي في 
الذكللرى االولى لزمن احلللرب مات 
ولدي بعد سنة من ضربة بوش خنت 
ابني بعد الصولللة اجلهادية كلما 
كانت االحداث اشد خطورة تيسر 
لهللا اقتحللام تاريخه الشللخصي 
بطريقللة اكثللر يسللرا. )اذا اراد ان 
يتذكللر النللاس حدثا بللا انقطاع 
يقدمه هللو على نحللو احتفالي : 
مسيرات ، يوم عطلة عامة ، خروج 
الى الهواء الطلق واطاق النار على 
مللرأى من اجلمهللور كلمات تصف 
احلدث وكأنها ابتدعت للمناسللبة 
: املنازلة ، االقتدار ، العدوان الثاثي 
، عللروس املعللارك. وكللي ال تضيع 
الكلمللات اجلديدة وسللط طوفان 
اسللتخدام  ذات  وتبقى  الكلمللات 
واحد فهللو يجلبها ثانية من الرف 
يجلللو عنها الغبار كي تسللتعيد 
بريقهللا االول ، ثللم يطلقها برفق 

في مجرى التداول.
وبللا مناسللبة يبتللدع احتفللاالت 

الهواء الطلق الشبيهة بتظاهرات 
سللرية يتفق خالها علللى موعد 
ومللكان محدديللن يتوافللد اليهما 
التي  نفسللها  بالطريقة  اجلمهور 
حتللط فيها مجموعة مللن الطيور 
عند نثر كومة مللن فتات اخلبز ثم 
يختفللي اختفللاء حبيبللات الثلج 
عند ظهور اشعة الشمس. تتقدم 
اجملموعللة املتحلقللة حللول ضارب 
الطبللل والدف الزجنللاري كلواء من 
املشللاة يتحرك حول مدفع واحد ، 
حتيط بهللم كوكبة من املصفقني 
يحرصللون  كفرسللان  واملزغرديللن 
علللى اال يختلط املوكب باجلمهور. 
وهناك راقصان على اليمني واخران 
على اليسار يهتزون كلهم كحبل 
مبروم تللرك كي يسللتعيد حالته 
املللارة  جمهللور  يتجمللع  االولللى. 
وتتطلع عوائل من الشرفات املطلة 
علللى الشللارع العللام متسللائلة 
"من هم هؤالء السللعداء في هذا 
الزمان؟". ليس هنالك ما يدل على 
وجللود عريس او شللخص يرفع بني 
سللبابته وابهامه مقدم ثوبه. ولم 

يكن الوقت حج كي يجرؤ شخص 
على القول ان ذلك اسللتقبال حلاج 
جديد. تتطوع مجموعة مستأجرة 
بالقول ألهالي البلدة املذهولني "يا 
اخوان ، ان الشللعب فرحللان" "ويا 

ستي ايامنا كلها اعياد".
حتول احلللرب الذاكللرة الفردية الى 
ملكية عامة . فهي تتولى تصفية 
الشخصية من مشاعرها اخلاصة 
وشللؤونها احلميمة. فمقتل قريب 
وجللرح اخ او صديللق ترحيللل جللار 
الذهللاب الللى جبهات احلللرب ذلك 
كله يعني الدخول عنوة الى ذاكرة 
االخرين مشللاركني  الفرد وجعللل 
لهللا بالقوة. على عكللس الذاكرة 
جتاربهللا  تعيللش  التللي  اخلاصللة 
الشخصية. ان ذاكرة حتيا في احلب 
والسللفر واخلصام مع محب تفخر 
مبنجزاتهللا. "هللا انا الللذي احببت 
وسللافرت". انها ازدواجية ضرورية 
جتدد خصب الشللخصية ، وحتدث 
توازنللا مع العالللم اخلارجي يصاب 
املللرء بالشلليخوخة املبكللرة فللي 
غياب جتللارب خاصة ، يلجللأ اليها 

الفرد لاحتماء من قسللوة العالم 
اخلارجللي . فهو يوثللق تاريخ حياته 
بأسللرار يبالغ في كتمانها اشللبه 
بزيللت لتشللحيم عجللات حياته 
عندما ال يجد الفرد معينا للتغذية 
بعواطف جديدة يتناقص مخزونه 
الداخلي ثم يتاشى فيغدو عندئذ 
ملغى معنويا ، مهجورا ومحتضرا. 
يفقللد املرء نضارته ويشلليخ حاملا 
يشللخص ببصره نحو الداخل فا 

يرى غير لون الشيخوخة الباهت.
تعطللي االمم عند دخولهللا احلرب ، 
العدو صللورة يصبللح معها قتله 
مشروعا وتدمير مدنه عما مبررا. 
ويجهللز اجلنللدي عنللد ذهابلله الى 
املعركة بأبشع صورة عن اخلصم. ال 
تستثنى اجلبهة الداخلية من ذلك 
اتخذ العللداء للفرس جوهر دعوته 
لشللن احلرب ولتحويللل الكراهية 
احلفللاظ  ضللرورات  احللدى  الللى 
على النللوع بدأت عمليللة تهجير 
مواطنني مللن ذوي "اصول ايرانية" 
بطريقللة مخادعللة اذ صللدر قللرار 
قضى باعطاء اجلنسية لكل من ال 
ميلكهللا. وعندما جتمع هؤالء نقلوا 
في سلليارات الى احلللدود االيرانية 
، وتركللوا هناك مثل نعللاج عمياء 
علللى نحو يعيد للذهللن الطريقة 
التي مت بها جتمع الشيشللان خال 
حكم ستالني ، في يوم عيد اجليش 

وترحيلهم الى سيبريا.
حدث كل هذا على مرأى من غالبية 
اذهلهللا هللول اجلرائم التللي تفوق 
التهجير  الوصللف عندما شللمل 
الكثيريللن بللدأ الفللرد ينظللر الى 
نفسلله ويحمد اخلالللق ان ليس به 
عرقا او دما غريبا. وبات االمر يشبه 
الى مدى بعيد انتشار عدوى اجلرب 
اذ يهرع اجلميع نحو مراكز الفحص 
للحصول على شهادة تثبت انهم 
غير مصابني بهللذا املرض ما ان مير 
الفرد بردهة الفحللص وتتأكد من 
سللامته حتى يخرج الى الشللارع 
مكتشللفا او اوصاله اجلديدة وغير 
امللوثة هي التللي اجنته من الهاك 
. بهللذه الطريقة مت خلق االنسللان 
اجلديد مللن خال قيم لللم تخطر 
له يومللا على بال. فالدم الذي كان 
عامدا في القاع بللدأ ميور متحركا 
نحو السللطح محتللا قيمة اولى 
افتقدهللا جللار قريب رحللل ، عنوة 

والى االبد.
اذن يحدث تغيير الذاكرة من طريق 
القيام بأعمال استعراضية عنيفة 
االضطرابللات   ، )احلللروب  ومؤثللرة 
العظيمللة ، عمليللات االعدام في 
الساحات العامة ، التهجير( جتعل 
فعل التذكر يحمل طابعا ادائيا او 
اجنازيللا )performative( تتغيللر به 
طريقة تعللرف الفرد الى نفسلله. 
اي ان الهويللة تسللتل مضمونهللا 
من بئللر الذكرى ، التي هي فعالية 
)practice( وليست شيئا معطى: 
اننللي اكون ما اتذكللره. يكمن كل 
معنللى محاكمة لويس السللادس 
عشر ، على سبيل املثال في اطاره 
يرمللي  كان  الللذي  االسللتعراضي 
الى انكار صفتلله ملكا من طريق 
اظهللار ذلللك علنللا اوال ، وتعظيم 
عللدد الشللهود ثانيا ، وقطللع دابر 
االنللكار اخللرا. انه طقللس ضروري 
ألشللعار اجلميللع ان عهللدا جديدا 
قد حل وان شللرعية بائللدة اخلت 
مكانها ألخللرى جديدة . لم يقض 
فعل االعدام على النظام السابق 
بل حولللت الطقوس اجلديدة زواله 

الى ذكرى. 
جتعللل الطقللوس العنيفللة الفرد 
وكأنلله يعيللش علللى مقربللة من 
بللركان: توتللر عللال شللعور دائللم 
بالكارثة احمليقللة به وبحدوث امور 
غير متوقعة. يصللاب الفرد بحالة 
من املس )hypomania( وهي حالة 
عقليللة تشللهد تزايللدا محموما 
بسللبب  جديللدة  افللكار  لقللدوم 
النشللاط املسللعور الللذي يتجلى 
في كثللرة االحداث التللي تؤثر في 
مصير الفرد الشللخصي والعائلي 
احتفاالت  االجتماعللات  والوطني. 
ألحياء احداث خاصة كأعياد مياد 
السلليد الرئيللس او ذكللرى عبوره 
النهللر ، تظاهللرات خطب صاخبة 
، قوانللني جديللدة ، مواجهللات مع 
اعداء فللي الداخل واخلللارج يجهز 

خالهللا العقللل كي يأتللي طائعا 
املعلم  ابيللض يسللتطيع  كلللوح 
اجلديد نقش حروف اسمه ومهنته 

فقط عليه. 
يعتمللد توازن الفللرد العقلي على 
حقيقة مردها ان االشللياء احمليطة 
به ثابتة او هي متغيرة قليا. ليس 
هنالك ذاكرة اجتماعية مشتركة 
مللن دون توافر اطللار مكاني مريح 
تعمللل من خاللله. تللؤدي االزمات 
اخملتلفللة كاحلروب واحلصللار ... الى 
للتأمل  الازمة  املسللاحة  تضييق 
العقلي للفرد وفقدانه توازنه الذي 
يتأتى من حاالت اخللود الى النفس 
او استعادة الذكريات مع اشخاص 
استثارتها غياب  يستحثونه على 
ذلك سللينتج افللرادا يفتقرون الى 
اخمليلللة غرباء تسللهل السلليطرة 

عليهم.
ثانيا: طبع احليللاة العامة بالطابع 
الشللخصي للطاغيللة . ليسللت 
هناك من ظروف بل ضجة يخلقها 
رجل هذه هي احلقيقة : التضحية 
بالوطن واالخرين ليست اال مزاجا 

شخصيا للبطل. 
 كيللف يعمل هذا الرجللل؟ يعمل 
وفق معادلة : شلليء على حساب 
شلليء اخر . كل ربح يجب ان يدفع 
كلفتلله اخرون: سللعادة افراد على 
حسللاب تعاسللة اخرين التحالف 
مع مجموعة على حسللاب اخرى، 
ضللم ارض مقابل تنللازل عنها في 
مكان اخر. قرارات يومية وسللريعة 
تعطي االنطباع بأنه ممسك بعنان 
سلللطته علللى نحو حللازم كي ال 
يزعللزع ثقللة انصاره بللع . عليه ان 
يتخللذ قللرارا فللي كل االوقات كي 
ال يبللدو متللرددا . تتحللول قراراتلله 
الللى اقللدار وهفواتلله الللى اعجاز 
ومجادالتلله البدائيللة الى نصوص 

مقدسة وهذياناته الى حكمة.
ومللا هي صفاتلله؟ يسللهر كثيرا 
وينام قليللا. لديه ذاكللرة تلتقط 
اصغر التفاصيللل خصوصا تذكر 
االذى الللذي احلللق بلله عندما كان 
صغيرا مدع ضئيللل املعرفة بكل 
نواحللي احليللاة باسللتثناء ما هو 
مطلوب لتثبيت حكمه . ممثل من 
الطراز االول. ال يقبل توبة مخطئ 
ألن اخلطأ اجتهاد. تستند افعاله 
الللى نوع فج من املصلحة الذاتية 
مغلف بتعابير طنانة. ال يتورع عن 
خيانة  صداقات وتغيير اقتناعات 
للحفاظ على سلطته محنك في 
اخلداع لديه حس قرصان . شكاك 
يكللره احلب ويجللل اخلللوف ميكن 
فهمه فقط اذا عرفنا ما هو جيد 
او ماهو سيئ الدامة حكمه . قادر 
علللى حتويل كل شلليء ملصلحته 
حتى الدين ال يقبل بالهزمية ألنها 
اذالل شللخصي للله "انهم جبناء 
ال يواجهللون وجهللا لوجه" هكذا 
يصللف البيان الرسللمي عمليات 
"ثعلب الصحراء" . يأخذ انتصاره 
شللكل انتقللام  عدته بسلليطة: 
مجموعللة ضاربللة مللن الرجال ، 
خيارات غير محددة ، مبادئ وقيم 
مفتوحللة على كل انعطاف ممكن 
ممارسة متعة شراء االخرين. قلب 
قللاس ال يعرف الرحمللة وال توجد 
ادنللى رغبللة فللي البحللث عنها. 
يتحول حدسلله مبللرور الوقت الى 
اداء يجعله قادرا على احال اخلطأ 

محل الصواب.
عندمللا بدأ حياتلله األولى يتحدى 
الظروف ، يجابه ويجابه ، بات اشد 
وعيللا بوجوده واحتكاكا بنفسلله 
التللي راح يبجللل  بطلها املكلف 
درء االذى عنها. اصبح متوحدا مع 
بطله فللي غرفة محكمة اإلغاق  
ميألن رئتيهما بالهواء نفسه ، ثم 
يرسللانه ثم ميللألن الرئتللني ثانية 
يتضمخللان  زفيللرا...  ويطلقانلله 
برائحة نفسيهما بهذه الطريقة 
يعيللد الفرد انتاج بطللله في نوع 
من االكتفللاء يحجب عنه العالم 
اخلارجي فيروح يعمل وفقا لقوانني 
بطله. مينحه ذلك االكتفاء  بعضا 
من ازدهار ذاتي على شكل بطولة 
تريد هدم كل شلليء حصني يقف 
في وجهها ، ألن ذلك يذكرها بأذى 
تعللذر الرد عليلله ملللا كان صغيرا 
فلم يسللتطع الطفل النوم معه 

في امان. 

تحول الحرب الذاكرة الفردية الى ملكية عامة. فهي تتولى 
تصفية الشخصية من مشاعرها الخاصة وشؤونها الحميمة. 

فمقتل قريب، وجرح أخ أو صديق، ترحيل جار، الذهاب الى 
جبهات الحرب، ذلك كله يعني الدخول عنوة الى ذاكرة الفرد 

وجعل اآلخرين مشاركين لها بالقوة. على عكس الذاكرة 
الخاصة التي تعيش تجاربها الشخصية. إن ذاكرة تحيا في 
الحب والسفر والخصام مع محب تفخر بمنجزاتها. "ها أنا 

الذي أحببت وسافرت".

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 11

كيف تنكل بأقرب الناس إليك؟ سؤال ال يجيب عنه إال رواة الدراما.. أبرياء يطلبون الغفران ومذنبون ينفذون أحكام "العدالة" 
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
يب��دأ ي��وم 18 تش��رين األول اجلاري، 
املعسكر التدريبي ملنتخبات املبارزة 
في جمهورية مص��ر العربية بوفد 
يضم 30 ش��خصاً بني إداري ومدرب 
والعب برئاس��ة عضو احتاد اللعبة، 
رئي��س احتاد ف��رع ميس��ان الدكتور 

رحيم حلو.
اعل��ن ذلك، رئي��س االحت��اد املركزي 
للمب��ارزة، زي��اد حس��ن، واوضح ان 
املعسكر التدريبي يضم 6 مدربني، 

والعب��ني فئت��ي أش��بال وناش��ئني، 
إلى جانب 4 العب��ني فئة متقدمني 
الشيش حيث سيشاركون  بسالح 
عل��ى هامش املعس��كر في بطولة 
كأس العالم التي ستقام في مصر 

ايضاً ابتداء من يوم 20 اجلاري.
التدريب��ي  املعس��كر  ان  واض��اف: 
جاء بالتنس��يق مع االحت��اد املصري 
لتش��كيلة  ع��اد  ال��ذي  للمب��ارزة 
االحتاد العربي، وكذلك بالتعاون مع 
املنتخ��ب القوم��ي املص��ري وأندية 

الش��مس واملعادي والضباط، مبينا 
ان االحت��اد العراقي س��يعزز تعاونه 
مع اجلانب املصري الذي ابدى ر غبته 
في مس��اندة املبارزة العراقية وذلك 
بالعمل على تأهيل الطاقات اإلدارية 
والتدريبية ومنح الالعبني العراقيني 
فرص��ة املش��اركة في املس��ابقات 
الت��ي يقيمها االحت��اد املصري على 
الصعيد احمللي ممثلني لالحتاد العراق 
ف��ي ب��ادرة مهمة لتعزي��ز امكانات 
العبي العراق وزيادة احتكاكهم مع 

اشقائهم املصريني لكسب اخلبرات 
الفنية.

وتابع ان العراق سيشارك في بطولة 
كأس العال��م لفئة املتقدمني التي 
س��تجرى في اجلزائر يوم 2 من شهر 
تشرين الثاني املقبل، حيث سيمثل 
الع��راق املبارز حم��زة حبيب اضافة 
ال��ى اس��ماء اخ��رى س��يتم زجها 
في البطول��ة، وال س��يما ان االحتاد 
اجلزائري ابدى اس��تعداده لتضييف 

الوفد العراقي في البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضي��ة بكرة الطاول��ة، تتواصل 
تدريبات املوهوبني املنتظمة باشراف 
امل��الكات التدريبي��ة املتخصص��ة، 
يرافق ذلك عمل إداري دؤوب، ولكون 
االساس صحيح، فان تفوق الطاقات 
الواعدة يكون واقعاً يلمسه املتابع 
لش��ؤون ك��رة الطاولة، حي��ث تبرز 
املوهوبة نس��مة مؤيد حميد، وهي 
موالي��د 2008 تلمي��ذة في الصف 
الراب��ع االبتدائي، التحقت بصفوف 
املرك��ز الوطني منذ الع��ام 2013.. 

تقول نس��مة انها اخت��ارت رياضة 
ك��رة الطاولة بفضل دع��م والدها 
املدرب مؤيد حميد وتألق ش��قيقها 
البط��ل أن��ور مؤيد، فيم��ا تؤكد ان 
الرياض��ة تتناس��ب م��ع الفتي��ات 
وبالتال��ي ف��ان االلت��زام بالتدريبات 
وتوجيهات املدربني يسهم في تقدم 
املس��توى الفني لالعب��ات. تضيف 
انها تس��عى الى النجاح في اجلانب 
الدراس��ي، وتقدم الشكر إلى املالك 
التدريسي ملدرستها )الطموح( في 
بغداد اجلديدة ملا يبذلونه من جهود 
من اجل االرتقاء باملسيرة العلمية.
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اليوم نهائي العراق 
للمبارزة على الكراسي

الخميس.. بدء منافسات 
المراكز التخصصية للتنس

بغداد ـ أحمد فاضل*
تش��هد قاعة املرك��ز التدريب��ي للجن��ة الباراملبية 
الوطني��ة العراقي��ة ف��ي مجم��ع وزارة الش��باب و 
الرياض��ة في الس��اعة العاش��رة من صب��اح اليوم 
االثنني نهائي بطولة العراق للمبارزة على الكراسي 
للرجال فئة ) A-B( والنساء ) A-B( وكانت البطولة 
الت��ي انطلقت يوم أمس األول مبش��اركة )56( العب 
والعب��ة ميثلون األندية التخصصية وعدد  من الفرق 
التي متث��ل اللج��ان الفرعية للجن��ة الباراملبية في 

احملافظات.

* إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
ينظم املركز الوطني لرعاية موهبة  التنس بطولة 
العراق للمراكز التخصصية بلعبة التنس والتابعة 
ل��وزارة الش��باب والبطول��ة ه��ي االول��ى للمراكز 
التخصصي��ة بلعب��ة التن��س وفي مجم��ع ملعب 
الش��عب وفي ي��وم اخلمي��س املوافق 19 من ش��هر 

تشرين االول اجلاري وتستمر لثالثة ايام.
اعلن ذلك، فواح يوس��ف، مدي��ر املركز التخصصي 
للتنس والتي تبدأ اعمار مش��اركيها من 8 سنوات 
الى 12 س��نة واض��اف ان البطولة س��تكون االولى 
الت��ي ينظمها املرك��ز للم��دارس التخصصية في 
احملافظات والتابعة لوزارة الش��باب وهي ) مدرس��ة 
التن��س في محافظات كربالء وبابل والعمارة وديالى 
وكرك��وك (.. وب��ني مدي��ر املركز التخصص��ي فواح 
يوس��ف ان البطولة س��تكون اختب��ار وتقييم اولي 
للعمل ال��ذي قامت به املدارس خالل س��نة كاملة 
ومنذ اول افتتاحها قبل س��نة من االن، ونوه على ان 
املدارس بحاجة الى دعم الوزارة الش��بابية والتي ال 

تبخل في تطوير عمل املدارس التخصصية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

كلكتا ـ حسين الذكر*

تاه��ل منتخبنا الى دور الس��ادس 
العال��م  كاس  لنهائي��ات  عش��ر 
لناش��ئني 2017  ف��ي الهند ، وقد 
جاء منتخبنا ثانيا في مجموعته 
باربع نقاط ، مخلفا وراؤه منتخب 
املكسيك بطل كاس العالم ثالث 
مرات ف��ي املركز الثال��ث وكذلك 
منتخ��ب تش��يلي الق��وي وبطل 
امري��كا اجلنوبي��ة رابع��ا وخ��ارج 
البطولة ، في مجموعة عدت هي 
االقوى ، اذ يعد تاهل منتخبنا ثانيا 
مفخ��رة لكرتنا ، ف��ي ظل ظروف 
معروفة يعيش��ها العراقيني على 
جبه��ات احلي��اة اخملتلف��ة ، عداك 
عن التقش��ف العام الذي يضرب 
مؤسس��ات الدولة ، وانعكاس��ه 
عل��ى االعداد الك��روي للمنتخبنا 
، الذي حق��ق االصعب وفاز بكاس 
القارة مش��تركا مبوندي��ال العالم 
وخاض ثالث مباريات مع منتخبات 
مش��هود له��ا بالق��وة والتاري��خ 
واالمكان��ات ، حي��ث تع��ادل امام 
املكسك وفاز على تشيلي بثالثية 
نظيف��ة وخس��ر ام��ام املنتخ��ب 
االجنلي��زي بط��ل اوروب��ا والفري��ق 
املرشح الكبر الحراز كاس بطولة 

املونديال احلالية .
بعد ان خس��ر منتخبنا للناش��ني 
برباعي��ة ام��ام االجنلي��ز ، نتيج��ة 
ارهاق وظ��روف مباراة املت بالفريق 
، طال��ب رئي��س الوف��د االس��تاذ 
مال��ح مهدي وك��ذا يحي��ى كرمي 
عضو احتاد الك��رة واملدرب الكابنت 
قحطان حثير الالعبني ، بنس��يان 
مباراة اجنلترا وعدم التاثر النفسي 
فيه��ا ، واالع��داد والتهيء،حملو اثار 
م��ن  عده��ا  ومحاول��ة  اخلس��ارة 
املاض��ي والظهور  مبظه��ر جديد 
مش��رف يلي��ق بق��درات الالعبني 
احلقيقي��ة ، الت��ي متتل��ك الكثير 
مم��ا لم يظهر ام��ام انكلت��را ، وان 
يستعدوا بالشكل االمثل لتجاوز 
االخطاء ، الت��ي حدثت في املباراة 

واالنهيار ،الذي ش��وهد بدفاعاتنا 
والعم��ل اجل��اد عل��ى تش��خيص 
االخطاء وتصحيحها واالفادة من 
دروسها ، فضال عن حتليل ودراسة 
نقاط قوة وضعف املنتخب املالي 
، الذي س��نقابله في دور ال16 في 
واحدة م��ن اهم املباري��ات القوية 
مباري��ات  نتائ��ج  افرزته��ا  الت��ي 
املرحل��ة االول��ى ، الت��ي متخضت 
عن مواجه��ات اخرى حاس��مة ال 
تقبل القس��مة ، اذ اخلاس��ر يغادر 
البطول��ة والفائ��ز يتاه��ل الى دور 
الثمان ، اذ ستنطلق اليوم االثنني 
مباري��ات دور ال 16 ف��ي مبارات��ني 
جتم��ع االول��ى كولومبي��ا باملاني��ا 

، وبعده��ا مب��اراة بارج��واي ام��ام 
امريكي��ا ، فيم��ا س��تقام يوم غد 
الثالثاء اربع مباريات ، اذ س��يلعب 
الع��راق امام منتخ��ب مالي على 
ملع��ب مدينة ج��وا ، فيما تقابل 
اي��ران منتخب املكس��يك ، وكذا 
يلعب االس��بان امام فرنسا ، فيما 
انكلترا س��تواجه اليابان ، وكلها 
مباريات صعبة وقوية وال ضعيف 
وال تعويض فيها ، مما يجعل الفرق 
تقدم كل ما عندها من اجل الفوز 

والبقاء بالبطولة . 
في املؤمتر الصحف��ي الذي اعقب 
مباراتنا امام االجنليز وبرغم التعب 
واجهاد اخلس��ارة ، ظه��ر الكابنت 

جثي��ر واثقا م��ن نفس��ه وفريقه 
، واصف��ا ف��وز املنتخ��ب االجنليزي 
بانه فوز متس��حق ، يتناس��ب مع 
ما ميتلك��ون ادوات احترافية وقوة 
العبيهم اجلسمانية ، مع اعدادهم 
املمت��از ،مضيف��ا بانه��م قدم��وا 
مب��اراة كبي��رة ، س��اهمت بعض 
اخطاؤنا في تعزيزها ، خاصة بعد 
ان كنا ندا لهم بالش��وط االول ، ذا 
لعبنا بخمسة مدافعني ، لكن في 
الشوط الثاني ومع اندفاع العبينا 
والتس��رع  التعدي��ل  للمحاول��ة 
واالره��اق ، حدث��ت اخط��اء كبيرة 
ادت الى اخلس��ارة وه��ذا حال كرة 
اقدم ، التي ميك��ن ان يحدث فيها 

كل ش��يء ، مم��ا يدعونا لدراس��ة 
املب��اراة بش��كل هاديء م��ن اجل 
تصحيح االخطاء واالعداد االمثل 
ملب��اراة منتخ��ب مالي ف��ي الدور 
القادم الذي نع��ول فيه على جتاوز 
احلالة وع��دم التاثر ، واللعب بقوة 
لتحقي��ق الف��وز وضم��ان التاهل 
الى دور الثمان واس��عاد جماهيرنا 
، وه��ذا ممكن ويتناس��ب مع ثقتي 
بالعبينا ، برغم صعوبة املباراة ، اال 
ان منتخبنا لم يكن قبل البطولة 
، من ضمن املرش��حني بسبب قوة 
اجملموع��ة ومع ذل��ك تاهلن��ا ثانيا 
باستحقاق متجاوزين املكسكيك 

وتشيلي باجناوز ليس سهل .

 وفي معرض رده على اشارك محمد 
داود وحصول��ه على انذار وحرمانه 
في املب��اراة املقبلة ، ق��ال جثير : ) 
داود لم يكن من ضمن التش��كيل 
االس��اس ، وفكرنا بحساب االنذار 
ف��ي  وخش��ية خس��ارته  الثان��ي 
املباري��ات القادم��ة ، لكن اندفاعه 
وحرصه على املش��اركة ومحاولة 
التعويض جعلتنا ، نش��ركه ونعزز 
هجومنا به مع حتذرينا له بضرورة 
االبتع��اد عن االحتكاك واخملاش��نة 
وحتاش��ي احلصول على ان��ذار ثاني 
وهذا لالسف ما حدث ، وهو شيء 
ميك��ن ان يحدث في كرة القدم ، ام 
املس��تجدات واملفاجئ��ات  ،خاصة 
صغ��ر عم��ر الالعب��ني العراقي��ني 
وحداث��ة جتربتهم ، مقارنة مع قوة 
املنافس��ني واملباري��ات واملنتخبات 
العالية  االحترافي��ة  مبس��توياتها 
منتخ��ب  ملب��اراة  وسنس��تعد   ،
مال��ي وقادرين عل��ى التعويض ان 
ش��اء اهلل ومنتلك العبني جيدين ، 
ميكن ان ي��ؤدوا ادوارهم بالش��كل 
املطلوب .مضيفا حول سؤال وجه 
بخصوص عدم مش��اركة الكابنت 
س��يف خال��د ،: ) ان س��يف كان 
متع��رض الصابة وهو من الالعبني 
ف��ي  نحتاجه��م  ال��ذي  اجليدي��ن 
املباريات املقبلة وميكن ان يش��ترك 

باي مباراة قادمة (.
ق��دم رئيس وف��د االحت��اد االجنليزي 
لكرة القدم املشارك بكاس العالم 
في املكس��يكك مبعيه مساعده ، 
درعا خيريا للوف��د العراقي  ، ذلك 
على هامش مباراة العراق وانكلترا 
في ملعب يابا بهارتي في كلكتا ، 
عبر فيه ع��ن اعجابه بروح الفريق 
العرقي الشجاع وتهنئته مبناسبة 
وصولنا الى املوندي��ال وتاهلنا الى 
الدور 16 ، وقد شكر االستاذ مالح 
مهدي رئيس الوفد العراقي  رئيس 
الوفد االنكليزي على هذه االلتفات 

متمنيا لهم التوفيق .

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

منتخبنا للناشئين بين أفضل »16« فريقًا بالعالم

جثير: الخسارة من الماضي واالستعداد للتعويض أمام منتخب مالي

Mon. 16 Oct. 2017 issue )3800(

من مباراة منتخبنا للناشئني أمام إجنلترا

نسمة مؤيد

مشاركة سابقة ملنتخب املبارزة

مدريد ـ وكاالت:

أوق��ف أتلتيك��و مدريد، سلس��لة 
بال��دوري  برش��لونة  انتص��ارات 
اإلس��باني، وف��رض علي��ه التعادل 
)1-1( أول أم��س عل��ى ملعب واندا 
ميتروبوليتان، في قمة منافس��ات 

اجلولة الثامنة من البطولة.
أتلتيك��و مدري��د، أوالً ع��ن  م  تق��دَّ
 ،)21( بالدقيق��ة  نيجوي��ز  س��اؤول 
لبرش��لونة  وتعادل لويس س��واريز 
ف��ي الدقيق��ة )82(.. ورف��ع الفريق 
الكتالون��ي رصي��ده ل���22 نقطة، 
وبق��ي ف��ي الص��دارة، كم��ا رف��ع 
أتلتيك��و رصي��ده إل��ى 16 نقط��ة 

باملركز الثالث.
فالفيردي،  إرنس��تو  اإلسباني  وقال 
املدي��ر الفني لبرش��لونة، إن فريقه 
كان يس��عى للف��وز عل��ى أتلتيكو 
مدري��د، باجلولة الثامنة من الليجا، 
لكنه سعيد باحلصول على النقطة 
من ملع��ب اخلص��م )1-1(.. ونقلت 
اإلس��بانية،  »س��بورت«  صحيف��ة 
تصريحات فالفي��ردي عقب اللقاء، 

حي��ث قال: »كنا نعل��م أن أتلتيكو 
س��يكون منافًس��ا جي��ًدا، كان من 
الصع��ب التغل��ب عل��ى دفاعاته.. 
كان��ت لدينا الروح، وكنا نريد الفوز، 
لكن ه��ذه النقط��ة جيدة ج��ًدا«.
وس��لط فالفيردي الضوء على »جو 
كرة القدم العظيم«، الذي ش��هده 

ملعب أتلتيكو مدريد.
وقال: »في الشوط األول كنا نفتقر 
للعم��ق، كان من الصعب الوصول، 
أم��ا ف��ي الش��وط الثان��ي صنعنا 
املزيد من الف��رص، لكن كنا عرضة 
للخطر أيًضا«.وعن ليونيل ميسي، 
رد بقول��ه: »كان هن��اك الكثير من 
التوتر في رحلت��ه األخيرة، والكثير 
م��ن املباريات، لكننا نعرف أنه دائًما 
ما يس��تجيب، ف��ي أي حالة يكون 

فيها«.
وبشأن لويس س��واريز، قال املدرب: 
»لق��د رأيت��ه، وكان يعمل بش��كل 
جي��د للغاي��ة، عندم��ا ال يس��جل 
يتح��رك  لكن��ه  يهاجم��ه،  ال��كل 
بشكل جيد، ونأمل أن يواصل على 
هذا املس��توى«، ونفى فالفيردي أن 
يكون احتفال س��واريز بالهدف غير 

رياضي.
وبش��أن جيرارد دولوفي��و، قال: »إنه 
الع��ب يخاطر ف��ي كل حت��رك، إنه 
متفجر، وعندما يذهب لألمام، فإنه 
يفعل كل شيء بش��كل حقيقي، 

نحتاج لتحمل اخملاطر«.
وتواصل��ت معاناة دييجو س��يميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد أمام برش��لونة 
بالدوري اإلسباني، بعد التعادل )1-1( 
مس��اء أول أمس بني األتلتي والبرسا، 

باجلول��ة الثامن��ة م��ن الليجا.به��ذا 
التعادل يفش��ل سيميوني، في الفوز 
على برش��لونة على مدار 7 مواس��م 

متتالية في الليجا.
وواجه املدرب األرجنتيني بالبارسا 12 

مرة بالدوري اإلسباني، انتهى 4 منها 
بالتعادل، وفاز برشلونة ب�8 مواجهات.
وط��اردت عق��دة برش��لونة، دييج��و 
سيميوني في 3 مالعب مختلفة، هي 
كامب نو معقل البارس��ا، وفيسنتي 
للفري��ق  الق��دمي  امللع��ب  كالدي��رون 
املدري��دي، وكذلك ملعبه اجلديد واندا 

ميتروبوليتان.
مباري��ات  لتش��مل  العق��دة  ومتت��د 
الفريق��ني ببطول��ة ال��كأس؛ حي��ث 
التقى دييجو س��يميوني بالبارسا 4 
مرات في نس��ختي البطولة ب�2015، 
و2017، حق��ق البارس��ا 3 انتصارات، 
مقاب��ل تع��ادل وحيد.لك��ن أوروبًي��ا، 
متيل الكف��ة نحو دييجو س��يميوني 
حيث قهر البارس��ا مرتني في نسخة 
البطولة عام��ي 2014، و2016 مقابل 

تعادل، وفوز وحيد للبارسا.
إل��ى ذلك، أنق��ذ املهاج��م البرتغالي 
كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد 
حامل اللقب بتس��جيله هدفه األول 
في الدوري اإلسباني لكرة القدم الذي 
ق��اده فيه إل��ى الفوز عل��ى مضيفه 
خيتاف��ي 2-1 الس��بت ف��ي املرحل��ة 
الثامنة.. وكان��ت املباراة متجهة إلى 

التعادل قبل أن يسجل رونالدو هدفه 
األول ف��ي البطولة هذا املوس��م قبل 

خمس دقائق من النهاية.
يذكر أن رونالدو أوقف خمس مباريات 
ف��ي بداي��ة املوس��م بع��د ط��رده ثم 
قيام��ه بدفع احلكم في ذهاب الكأس 
السوبر ضد برش��لونة منتصف آب.. 
وكان الفرنس��ي ك��رمي بنزمي��ة افتتح 
التس��جيل لري��ال ف��ي الدقيقة 39، 
وهو هدفه األول أيًضا في مش��اركته 
األولى بعد عودته م��ن إصابة أبعدته 
ش��هراً عن املالع��ب.. لك��ن خورخي 
مولين��ا أدرك التع��ادل خليتاف��ي ف��ي 

الدقيقة 56.
وجاء ف��وز ريال في مبارات��ه رقم 100 
بإش��راف جنمه السابق الفرنسي زين 
الدي��ن زي��دان الذي حقق م��ع الفريق 
نتائج ممت��ازة بقيادته إل��ى لقب دوري 
أبطال أوروبا في النسختني األخيرتني، 
ولقب الدوري اإلس��باني في املوس��م 
املنصرم.. وانفرد ريال مدريد مؤقتاً في 
املركز الثاني برصيد 17 نقطة.. وكان 
أتلتي��ك بلباو فاجأ ضيفه إش��بيلية 
وتغلب علي��ه -1صف��ر ليفقد مركز 

الوصافة.

رونالدو ينقذ ريال مدريد من التعادل

قطار برشلونة يتعثر في محطة أتلتيكو والعقدة تطارد سيميوني في 3 مالعب بالليجا

تقرير

صراع على الكرة بني مدافع انلتيكو مدريد فيليبي لويس ووسط ميدان برشلونة اندريه غوميز

مفكرة الصباح الجديد

10:00 مساًء

5:30 عصرًا
2:30 ظهرًا

باراجواي ـ أميركا
كولومبا ـ ألمانيا

ليستر سيتي ـ وست بروميتش

كأس العالم للناشئين

الدوري اإلنجليزي  بغداد ـ أحسان المرسومي* 
حص��د فري��ق النف��ط اول الق��اب 
املوس��م اجلديد لكرة السلة عندما 
تغلب بفارق مريح من النقاط على 
منافس��ه الكهرب��اء ) 92 – 63 ( في 
املب��اراة التي جمعتهم��ا معا قاعة 
الش��عب املغلق��ة بحض��ور رئيس 
الكابنت  الوطنية  االوملبي��ة  اللجنة 
رعد حمودي وعدد من الشخصيات 
الرياضي��ة وجمه��ور م��ن محب��ي 

ومتابعي اللعبة .
ه��ذه املب��اراة التي نقل��ت من على 
  ، العراقي��ة  الرياضي��ة  فضائي��ة 

ش��هدت والول مرة حدثا مهما في 
تاري��خ اللعبة من خالل تس��ويقها 
ال��ى  مباش��رة  ونقل��ت   خارجي��ا 
 )  On sport ( الفضائيي��ة املصري��ة
، والتي اشاد القائمون عليها بروعة 
املباراة واالخراج واملس��توى املتطور 
للعب��ة مايجع��ل االف��اق مفتوحة 

ملزيد من التعاون مستقبال .
 وجرى خالل فترة االس��تراحة مابني 
ش��وطي مب��اراة كاس املثابرة التي 
جمع��ت النفط والكهرب��اء ، قطع 
الكيك��ة اخلاص��ة بافتت��اح الدوري 
ش��ارك فيها رئيس اللجنة االوملبية 

ونائ��ب الرئي��س بش��ار مصطف��ى 
واالمني العام حيدر اجلميلي ورئيس 
الهيئة االدارية لنادي الكهرباء علي 
االسدي ونائب رئيس الهيئة االدارية 
لنادي النفط كاظم سلطان مبعية 
رئيس االحتاد حسني العميدي ، كما 
ومت خالل االحتفالي��ة تكرمي الزميل 
اياد الصاحلي رئيس القسم الرياضي 
ف��ي جري��دة امل��دى مبناس��بة فوزه 
بعضوية املكت��ب التنفيذي لالحتاد 

االسيوي للصحافة الرياضية.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

نسمة مؤيد.. موهوبة واعدة بكرة الطاولةالنفط يحرز أول ألقاب الموسم السلوي الجديد

المبارزة يعسكر في مصر ويشارك ببطولتي العالم للشيش والسيف العربي
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الرس��مي  حس��ابها  عبر 
على أحد مواقع التواصل 
كش��فت  االجتماع��ي، 
بريتني  العاملي��ة  النجمة 
سبيرز عن موهبة جديدة 
تتمت��ع به��ا غي��ر الغناء، 
وهذه املوهبة هي الرسم، 
مقط��ع  نش��رت  حي��ث 
فيديو وهي ترس��م، وتلون 
عل��ى  اللوح��ات  إح��دى 
شرفة املنزل، هذا املقطع 
الق��ى أكثر م��ن 3 ماليني 
مش��اهدة في أقل من 24 

ساعة.
على صعي��د آخر، أنفقت 
سبيرز خالل العام املاضي 

2016 أكث��ر من 10 ماليني 
اهتمامه��ا  عل��ى  دوالر 
أكثر  صرف��ت  بنفس��ها، 
م��ن 122 أل��ف دوالر على 
جلسات التدليك والعناية 
 69 من  وأكث��ر  باألظاف��ر، 
ألف على شراء األزياء من 

أشهر دور األزياء العاملية.

إتخذت��ه  مفاج��ئ  ق��رار 
النجم��ة التركي��ة توب��ا 
وحبيبه��ا  بويوكس��تون، 
الترك��ي  األعم��ال  رج��ل 
أفريج��ان،  أوم��وت 
باس��تئجار منزل للعيش 
املش��كالت  برغ��م  مع��اً 
والدتها  ورف��ض  الكثيرة، 

للعالقة بينهما.
ه��ذا الق��رار ج��اء مبثابة 
احل��ل الوحي��د ليتمّك��ن 
الثنائ��ي احملافظ��ة عل��ى 
بعي��داً  خصوصيتهم��ا، 
ع��ن أنظ��ار الصحفي��ني 
واملعجبني، حيث أش��ارت 

التركي��ة  الصحيف��ة 
"بوس��تا " بأن املنزل يقع 
ف��ي منطق��ة بيب��ك في 
إسطنبول، وهو قريب من 
ال��ذي مثلت فيه  القصر 
الشهير  مسلسلها  توبا 

"العشق األسود".

الفنان أحمد  يس��تأنف 
فهمي، تصوير مشاهده 
"أن��ا  مسلس��ل  ف��ي 
شهيرة ..أنا اخلائن" الذي 
بطولته مع  في  يشارك 
ومحمد  رئيس،  ياسمني 
زك��ي،  وخال��د  ع��الء، 
ومجموع��ة كبي��رة من 
النج��وم، الي��وم اإلثنني، 
داخل إحدى الصيدليات 
مص��ر  منطق��ة  ف��ي 

اجلديدة.
ويجس��د فهم��ي خالل 
األح��داث دور رؤوف الذي 
يدير شركة األدوية التي 
ميتلكه��ا وال��ده، ويلقي 

مس��ؤوليتها،  علي��ه 
بنح��و  أحم��د  ويظه��ر 
مختلف في ه��ذا الدور 

عما قدمه من قبل.
ووض��ع مدح��ت خط��ة 
زمنية مح��ددة لالنتهاء 
م��ن العمل قب��ل نهاية 

العام اجلاري.

بريتني سبيرز

أحمد فهمي

توبا بويوكستون

أخبــارهــــــــــم

بغداد - زينب القصاب:
ينطلق على خش��بة املس��رح الوطني، 
احلس��يني  التعزية  مهرج��ان مس��رح 
بنس��خته الثالثة، في الساعة الثانية 
بعد ظهر يوم 2017/10/21 ومبش��اركة 
عربية واس��عة، أعلن ذل��ك اخملرج منير 
راض��ي العبودي رئي��س املهرجان، مبينا 
ان املهرجان يقام برعاية محافظ بغداد، 

وبالتعاون مع دائرة السينما واملسرح.
 واك��د العبودي ان حف��ل االفتتاح الذي 
سيكون في بغداد يتضمن عرض فيلم 
س��ينمائي روائي وسيكون زمن او طول 
الفيلم عشرين دقيقة، والذي مت إنتاجه 
م��ن وح��ي املهرج��ان. الفيل��م يحمل 
عنوان )نفوس مطمئن��ة( وهو يتحدث 
عن قيم��ة الدفاع ع��ن األرض والوطن، 
وإن االنس��ان ولد حرا لكونه تواق حملاربة 
الظل��م والظال��م، قصة و ح��وار عماد 
كاظم، وس��يناريو منير راضي وس��عد 
هدابي، واخراج منير راضي، ومن بطولة 
الفنان مازن محمد مصطفى، وجاسم 
محم��د، ومجموع��ة م��ن جن��وم الفن 

العراقي .

ع��رض  االفتت��اح  حف��ل  وسيش��هد 
مس��رحية )لو ترك القط��ا(، وهو عرض 
مفاج��أة  س��يكون  عرب��ي  مس��رحي 

املهرجان للجمهور.
وس��يتضمن املهرجان عرض خمس��ة 
اعم��ال مس��رحية تنطل��ق اوله��ا في 
بغداد، وم��ن ثم في محافظ��ة كربالء، 
وبعده��ا ف��ي محافظ��ة النج��ف، ثم 
س��تحتضنها الديوانية، والكوت، وهي 

نت��اج مش��اركة فاعلة للف��رق الفنية 
التابع��ة ملؤسس��ات فني��ة، وثقافي��ة 

عراقية، خضعت لشروط املهرجان. 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن إدارة املهرجان 
كان��ت ق��د اعلنت قب��ل ش��هرين من 
موع��د انطالقه، عن مس��ابقة أفضل 
مس��رحي،  ن��ص  وافض��ل  س��يناريو، 
حيث عرض��ت النصوص عل��ى اللجان 
اخملتصة باملس��ابقة، وهي جلان شكلت 

من اختصاصي��ني من العراق، و مصر، و 
تونس، وليبيا، وس��يكون حفل االفتتاح 
موعدا إلعالن نتائج املس��ابقة، وتكرمي 
ثالثة فائزين من كل االختصاصني، مببلغ 
مالي مج��زي يقدمه الس��يد محافظ 

بغداد.
 نتائ��ج املس��ابقة ه��ي ثم��رة دراس��ة 
وتقيي��م دقيق لعش��رات من النصوص 
املش��اركة  واملس��رحية  الس��ينمائية 
باملس��ابقة، هذا إلى جانب تكرمي خاص 
بدرع املهرجان لعمالقة الفن املسرحي 
العراقي منهم الدكتور صالح القصب، 
و الدكتور س��امي عبد احلميد، وآخرين، 
إلى جانب تكرمي دائرة السينما واملسرح 
ب��درع املهرج��ان، ألنه��ا راعي��ة اول��ى 
للفنون، وملؤسسات عملت ضمن نطاق 
التعزي��ة احلس��ينية، وله��ا وقعها في 
اجملتمع وتكرمي املش��اركني في املهرجان 

و شخصيات ثقافية متنوعة.
وسيتابع املوقع الرسمي لدائرة السينما 
واملسرح تفاصيل التحضيرات النهائية 
إعالمي��ة  متابع��ة  عب��ر  للمهرج��ان، 

تعريفية جلميع العروض املشاركة.

انطالق مهرجان مسرح التعزية )الحسيني( الدولي بمشاركة عربية األسبوع المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت ش��ركة "Partisan" األملانية مؤخرا عن رباعية 
دفع غريبة تس��مى ب� "One"، صممها املهندس األملاني 

روسي األصل يوري بوستنيكوف.
وتخصص العربة حس��ب مصممها الس��تعمالها في 
اجلي��ش، وفي ظروف أس��وأ الط��رق في العال��م. ويتميز 
تصميم رباعية الدفع بالبس��اطة، حيث مت نصبها على 
منص��ة متينة ميكن أن تق��ّوى بصفائ��ح مدرعة، تقوم 
بتش��تيت الطاقة الناجمة عن انفج��ار قنبلة يدوية أو 

لغم.
وتخلو الس��يارة من أي ديك��ور تصميمي، وتعد صندوقا 
يسير على عجالت، وتتميز بسرعة جتميعها، واملقصود 
باألم��ر هو جتميع س��يارات ثالثي��ة وخماس��ية األبواب، 

وسيارات بيك أب، وسيارات مزودة ب� 6 أو 8 عجالت.
وق��ال املصم��م إن س��يارته "Partisan One" ت��زود أوال 
مبحرك ديزل س��عة 2.8 لتر، يولد قوة 150 حصانا، وميكن 
أن يك��ون احمل��رك هجينا، وقال املهن��دس إن نصب احملرك 
في الس��يارة ال يعد مش��كلة، وميكن نصبه بالطول، أو 

بالعرض.
يذك��ر أن "Partisan One" ل��م تنتج بع��د على دفعات، 
لكن مهندس��ها واثق بقدرة الس��يارة على اخلدمة ملدة 
50 عاما ف��ي أقل تقدير. أما الضم��ان العام الذي يقدم 

للسيارة فيبلغ 100 عام.

روسي يصنع سيارة رباعية 
الدفع بضمان 100 عام

البصرة - سعدي السند:
عرض��ت في قاع��ة قصر الثقاف��ة والفنون ف��ي البصرة، 
عش��رات الص��ور الفوتوغرافي��ة املتنوعة، وم��ن عدد من 
محافظاتن��ا العزي��زة، ضم��ن فعاليات املعرض الس��نوي 
الذي أقامته وزارة التربية، وهيأت أس��باب جناحه وعرضه، 
مديرية تربية البصرة، بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون 

في البصرة.
وقص ش��ريط افتت��اح املعرض عضو مجل��س محافظة 
البص��رة، مس��ؤول جلنة التربية في اجملل��س أمني منصور، 
بحض��ور مع��اون مدير ع��ام تربي��ة البصرة عل��ي حمة، 
ومبش��اركة متمي��زة لع��دد كبير م��ن املهتمني بش��ؤون 
اإلب��داع، ومبش��اركات مديري��ات التربي��ة ف��ي محافظات 
نين��وى، وكركوك، وصالح الدين، وديال��ى، وبغداد، وكربالء، 
والنجف، والس��ماوة، و واسط، وميسان، والبصرة. وأطلق 

على املعرض دورة الشهيد سؤدد فارس من صالح الدين.

الصباح الجديد - وكاالت:
عثرت البعثة السويسرية الفرنسية التابعة جلامعة جنيف 
في أثناء أعمال التنقيب في منطقة س��قارة املصرية، على 

هرم صغير مصنوع من اجلرانيت الوردي.
وفي تصريح للصحافة قال فيلي��ب كلومبير رئيس البعثة: 
"في أثناء أعم��ال التنقيب متكن اخلبراء التابعون للبعثة من 
العث��ور على هذا الهرم الصغير، في املنطقة الواقعة جنوب 
هرم بيبي األول، أحد ملوك األسرة السادسة مبنطقة سقارة، 
والتي من املرجح أن تكون ق��د خصصت لبناء الهرم اجلانبي 

للملكة عنخ إس إن بيبي الثانية، والدة امللك بيبي الثاني".
م��ن جانب��ه ذكر األم��ني العام للمجل��س األعل��ى لآلثار في 
مصر مصطفى وزيري أن "ارتفاع هذا الهرم يبلغ 130 س��م، 
ومساحة جوانبه من األعلى تبلغ 35 سم، ومن األسفل 110 
سم، وحني عثر عليه كان جزؤه العلوي مدمرا جزئيا، وتظهر 
عليه بعض آثار النحاس والذهب، حيث يعتقد أنه كان مطليا 
بتلك املعادن سابقا، أما سطحه السفلي فكان أملس عليه 
بعض النقور، والتي على األغلب صنعت خصيصا لتس��اعد 
عل��ى تثبيته على قمة أحد األهرامات، كما جرت العادة عند 
املصري��ني القدماء الذين كانوا يس��تكملون بن��اء األهرامات 

بوضع )هرمي( صغير على قمتها".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركتا مايكروس��وفت وأمازون عن شراكة من أجل 
منافسة عمالق محركات البحث، في أحد أهم امليادين التي 

يهمني عليها، على وفق ما ذكرت احدى اجملالت األميركية.
وطبقا جمللة "بيزنيس إنسايدر"، فقد أطلقت الشركتان أخيرا 
برنامج��ا مجانيا جديدا للمطورين باس��م Gluon ويس��هل 
البرنام��ج اجلديد للمطورين بن��اء أدوات الذكاء االصطناعي، 
والتعلم اآللي. وس��يكون البرنامج متاحا للجميع املطورين 

الساعني إلى بناء التطبيقات. 
وتق��ول اجملل��ة إن التعليم اآلل��ي، وال��ذكاء االصطناعي، من 
األمور الكبيرة التي س��تهيمن على احلوسبة السحابية في 
املس��تقبل، ومن املرجح أن تخسر الش��ركتان أرباحهما في 

مجال احلوسبة السحابية. 
ولدى غوغل أداة اس��مها  TensorFlow وهي أيضا مجانية، 
وحتظى بشعبية كبيرة، وتسعى ملساعدة وتطوير تطبيقات 

التعلم اآللي.
وتلفت "بيزنيس إنس��ايدر" إلى أن غوغ��ل تراهن في املرحلة 
املقبلة على اس��تراتيجيتها في احلوس��بة السحابية على 
الذكاء االصطناعي، التي تعتقد أنها ستساعدها في هزمية 

منافسيها اآلخرين.

قصر الثقافة في البصرة يضّيف 
المعرض السنوي للصور الفوتوغرافية

اكتشاف "هرم ذهبي" 
في "سقارة" المصرية 

أمازون ومايكروسوفت 
تتحدان ضد غوغل

انطالق مهرجان مسرح التعزية

الصباح الجديد - وكاالت:
التونس��ية  النجمة  قام��ت 
خاص��ة  بزي��ارة  لطيف��ة، 
لإلم��ارات بع��د تعاقده��ا هي 
اح��دى  م��ع  قن��وات،  وش��ركة 
ش��ركات احملمول اإلماراتية على 
ط��رح ألبومه��ا اجلدي��د "فريش"، 
في اخلليج، بع��د طرحه مؤخرًا في 
اح��دى ش��ركات احملمول ف��ي مصر، 

وحقق جناح كبير.
م��ن جانبه��ا أب��دت "لطيف��ة"، م��دى 
إلن  التجرب��ة،  به��ذه  س��عادتها 
التكنولوجيا وخدمات االتصال من أهم 
العناصر األساسية التي متكن الفنانني 
من التواصل مع جمهورهم، ومشاركة 

أخبارهم الفنية.
ويضم ألبوم "فريش" 11 أغنية متنوعه 
ومتنوع��ة اللهج��ات، ما ب��ني املصرية، 

واملغربي��ة،  واللبناني��ة،  والتونس��ية، 
ومنها: فريش، وملحوق��ة، وليلة، وبحر 

الغرام، وحتلو األيام، وكل اللي حبوا".
جدي��ر بالذك��ر ان ف��ي رصي��د الفنانة 
لطيف��ة أكث��ر من خمس��ة وعش��رين 
األغني��ات  وعش��رات  غنائي��اً،  ألبوم��اً 
املنفردة،  تضم ش��تى األلوان الغنائية، 
واللغ��ات واللهجات العربي��ة، تعاملت 
فيها مع عدد من أبرز األسماء في مجال 

الكلم��ات واألحلان منه��م: عبد الوهاب 
محمد، ونزار قباني، وبليغ حمدي، وسيد 
مكاوي، ومحمد املوجي، وزياد الرحباني، 
وعم��ار الش��ريعي، وصالح الش��رنوبي، 
وزياد الطويل، وكاظم الس��اهر، وراشد 
اخلض��ر، وب��در ب��ن عبداحملس��ن، وبه��اء 
الدين محمد، ومنصور الش��ادي، وكرمي 
العراق��ي، ونصي��ر ش��مه، وج��ان ماري 

رياشي، ومحمد الرفاعي، وغيرهم.

لطيفة تتعاقد مع شركة محمول
 إماراتية لطرح ألبومها الجديد

بغداد - وسام قصي:
قدم الفنان التشكيلي، الطبيب برهان 
جبر حس��ون، صب��اح يوم ام��س األحد 
2017/10/15  لوح��ة جتريدي��ة، لتضاف 
إلى مقتني��ات اجملموع��ة املتحفية في 
دائ��رة الفن��ون التش��كيلية ف��ي وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار.
وقال مدير عام دائرة الفنون التشكيلية 
الدكت��ور ش��فيق امله��دي : إن الفن��ان 
بره��ان جبر رج��ل معطاء بنب��ل، ورقي، 
وانتم��اء، والتزام بخل��ق عالي، خرج من 
االختص��اص األكادميي، إل��ى عالم اكبر 
هو الثقافة والفن، أكد اس��مه بطريقة 
راقي��ة ومؤثرة، وما كتب عنه يدل عليه، 

سعداء أن نقتني أحد أعماله .
بدوره ثمن مدي��ر املتحف الوطني للفن 
احلديث الكات��ب والفنان علي الدليمي، 
هذه املبادرة اجلميلة، مقدما له الشكر 
والتقدير ملوقفه الوطني العالي، والذي 
س��يكون قدوة للفنان��ني اآلخرين الذين 

سيحذون حذوه.

جدي��ر بالذك��ر إن الفن��ان بره��ان جب��ر 
طبي��ب وش��اعر وأديب، مارس الرس��م 
من��ذ طفولت��ه، بدايات��ه كان��ت ضمن 
الكالس��يكيات، وم��ن ث��م ت��درج ف��ي 
ع��دة مدارس، ل��ه أعمال تن��درج ضمن 
احلروفيات والزخارف والسريالية، استقر 
في الس��نوات األخيرة ف��ي التجريد الن 

فيه لغة عاملية.

نينوى - الصباح الجديد:
أقي��م عل��ى حدائق قاعة الش��راع في 
غاب��ات املوص��ل، حفل توزيع ش��هادات 
التخرج للمش��اركني ف��ي دورات إعداد 

.(TOT( املدربني
وقال مدير البي��ت الثقافي في نينوى 
مثن��ى عب��د الق��ادر، إن ال��دورة التي 
نظمتها ش��بكة التدريب والتطوير 
الوطنية للقيادة واإلدارة، واملعتمدة 
من الب��ورد األميركي الكندي 
االحتراف��ي،  للتدري��ب 
دورات  وس��تتبعها 
وقد أشرف  أخرى، 
صالح  الدكتور 
ي  مه��د
ني  ا حلمد ا

عل��ى 
اجنازها.

وحضر االحتفالية البي��ت الثقافي في 
نين��وى متمثال مبدير البيت، ليتم منحه 
وب��دوره ش��هادة ش��كر وتقدي��ر للعون 
واإلس��ناد ال��ذي قدمه البي��ت الثقافي 

لتنفيذ هذه الدورات.

"برهان جبر" يهدي المتحف الوطني 
للفن الحديث واحدًا من أعماله التجريدية

غابات الموصل تحتضن حفل تخرج 
"TOT " المشاركين بدورة إعداد المدربين

قاطع الرئيس 
الروسي فالدميير 
وزرائه  أح��د  بوتني 
اجتم��اع  أثن��اء  ف��ي 
حكوم��ي، عندم��ا أورد 
معلوم��ة خاطئة تخص 
ضح��ك  أث��ارت  املس��لمني، 
احلاضري��ن، على وفق م��ا أظهر 

لي��س  انتش��ر  ش��ريط فيدي��و، 
فقط على املواق��ع اإلخبارية بل 
في العديد م��ن مواقع التواصل 

االجتماعي أيضا.
وبحس��ب الفيديو الذي نش��رته 
وس��ائل إعالم روس��ية السبت، 
فق��د كان وزير الزراعة الروس��ي 
يتحدث  تكاتش��وف  ألكس��ندر 
بش��أن إنتاج اللحوم وتسويقها، 

متحدثا عن أهمية تقدمي الدعم 
لتصدير هذه املنتجات.

وقدم الوزير أملانيا كأمنوذج ناجح 
في مج��ال تصدير حل��م اخلنزير، 
وقال إنها ترس��ل نحو 5.5 مليون 
ط��ن م��ن حل��م اخلنزير إل��ى دول 
م��ن بينها الصني، وأندونيس��يا، 
بوت��ني  تدخ��ل  وهن��ا  والياب��ان، 
متس��ائال: "ه��ل فع��ال يصدرون 

اخلنازير إلى إندونيس��يا وهي بلد 
مسلم؟"

وب��دا االرتب��اك عل��ى الوزير الذي 
راجع الورقة أمامه، وقال "عفوا. 
أخط��أت البلد، إنه��م يصدرونه 
إلى كوري��ا اجلنوبية" البلد اجملاور 
ألندونيس��يا. وأث��ار األم��ر موجة 
من الضحك بني املش��اركني في 

االجتماع.

بوتين ينفجر ضحكًا بسبب معلومة خاطئة عن المسلمين
الصباح الجديد - وكاالت:
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