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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة  
، أم��س االثن��ن، ع��ن الس��يطرة 
عل��ى عدد م��ن مناط��ق كركوك، 
الفت��ة إلى الس��يطرة على معبر 
جس��ر خالد وطريق الرشاد واحلي 

الصناعي ومركز الشرطة. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
العملي��ات  "خالص��ة  اجلدي��د‘‘إن 
لفرض األمن ف��ي كركوك تتمثل 
بالسيطرة على معبر جسر خالد 
والس��يطرة عل��ى طري��ق الرياض 
ومكت��ب خال��د ومعبر م��رمي بيك 
والس��يطرة عل��ى طريق الرش��اد 

مرمي بيك باجتاه فلكة تكريت". 
فرض��ت  "الق��وات  أن  وأض��اف 
س��يطرتها على احل��ي الصناعي 
وتركالن وناحية يايجي"، الفتا إلى 
"فرض السيطرة على منشاة غاز 
الشمال ومركز الشرطة ومحطة 

توليد كهرباء كركوك". 
وتابع ان " القوات االمنية سيطرت 
عل��ى مصف��ى بجان��ب منش��اة 
تقدم  "اس��تمرار  الغاز"، مؤك��دا 
القطع��ات ال��ى حن الس��يطرة 

على االهداف املرسومة". 
وأوض��ح إن "الق��وات املش��تركة 
س��يطرتها  ف��رض  ف��ي  جنح��ت 
عل��ى ناحية ليالن وش��ركة نفط 

الشمال في احملافظة ". 
من جانبها أعلن��ت خلية اإلعالم 
احلربي ، أم��س اإلثنن ، عن إكمال 
مكافحة اإلرهاب إعادة االنتش��ار  

في قاعدة كي وان بالكامل. 
وقال��ت اخللي��ة ف��ي  بي��ان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه، إن "ق��وات جه��از مكافحة 
االره��اب أكملت، إعادة االنتش��ار  
بش��كل  وان  ك��ي  قاع��دة  ف��ي 

كامل". 
وأعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
ف��ي وق��ت مبكر م��ن الي��وم، عن 
العس��كرية  القطع��ات  ف��رض 
سيطرتها على عدد من املنشآت 

االستراتيجية في كركوك.
ق��وات  أعلن��ت  جهته��ا  م��ن   
االثنن،  أمس  االحتادية،  الش��رطة 
ع��ن الس��يطرة عل��ى 13 هدف��ا 

استراتيجيا في مدينة كركوك. 
وذك��رت قيادة الش��رطة االحتادية 
صحيف��ة  حصل��ت  بي��ان  ف��ي 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على نس��خة 
منه ، ان "الق��وات األمنية متكنت 

من الس��يطرة على ع��دة أهداف 
اس��تراتيجيا ف��ي كرك��وك وهي 
الش��مال، محطة  )معم��ل غ��از 

جس��ر  عب��داهلل،  م��ال  كهرب��اء 
م��رمي بي��گ، جس��ر خال��د، قرية 
س��رجالن، مركز شرطة سرجالن، 

فلك��ة  احلديث��ة،  املس��تودعات 
اف��واج  آمري��ة  مق��ر  احلويج��ة، 
احلويج��ة، قرية چحي��ش، تقاطع 

الرش��اد، قرية طوبزاوه، قرية قرش 
تبه(". 

تتمة ص3

انتشار واسع للقّوات المشتركة في ربوع كركوك
مع السيطرة التامة على الحقول النفطية

بتوجيهات القائد العام للقّوات المسّلحة

قوات مكافحة اإلرهاب في شوارع مدينة كركوك أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أم��س االثن��ن، على حماي��ة وحدة 
البالد التي تعرضت خلطر التقسيم 
اج��راء  عل��ى  االص��رار  نتيج��ة 
االس��تفتاء، وفيم��ا طم��أن اهال��ي 
كردس��تان وكركوك باحل��رص على 
سالمتهم ومصلحتهم، دعا قوات 
البيش��مركة ال��ى اداء واجبها حتت 

القيادة االحتادية.
وقال العبادي في بيان تلقت "الصباح 

اجلديد"، نسخة منه ان "واجبي هو 
العم��ل على وفق الدس��تور خلدمة 
املواطنن وحماية وحدة البالد التي 
نتيجة  التقس��يم  تعرضت خلط��ر 
االصرار على اجراء االس��تفتاء الذي 
نظم من قبل املتحكمن في اقليم 
كردس��تان ومن طرف واحد"، مبينا 
ان "ذلك جاء في الوقت نخوض فيه 
حرب��ا وجودية ض��د االرهاب املتمثل 

بعصابة داعش االرهابية".
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني السيد 
عم��ار احلكيم، ال��ى اهمية اعتماد 
البرام��ج االنتخابي��ة اساس��ا في 
اختيار املرشحن بدال عن الشعارات 
غير القابلة للتطبيق، مش��يرا الى 
ان املرحل��ة املقبلة يج��ب ان تكون 

مرحلة بناء واعمار وخدمات  .
وأك��د احلكيم خ��الل لقائ��ه عددا 
محافظ��ة  عش��ائر  ش��يوخ  م��ن 
املثن��ى، ان دول العال��م تقدر عاليا  
العراقين وش��جاعتهم  بط��والت 
الداعش��ي  لإلرهاب  التص��دي  في 

، وال��دول الكب��رى ترس��ل دع��وات 
لقادة البل��د لزيارتها واالس��تفادة 
من التجرب��ة العراقية في محاربة 
داع��ش ، وهذا ج��اء بفضل الوقفة 
املش��رفة ألبناء البل��د وبتضحيات 
الش��هداء واجلرحى الذين لبوا نداء 

املرجعية الدينية العليا . 
وح��ول اس��تفتاء كردس��تان جدد 
االلت��زام  ض��رورة  عل��ى  تأكي��ده  
االج��راءات  وتطبي��ق  بالدس��تور 
ال��ى  االجن��رار  وع��دم  الدس��تورية 

املواجهات املسلحة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س اجلمهوري��ة، فؤاد 
معص��وم، خالل لقائه، بس��فير 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
العراق دوغالس سيليمان، امس 
االثنني، آخر املستجدات األمنية 

في محافظة كركوك.
وقالت رئاسة اجلمهورية في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه، إن "رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معصوم، استقبل، اليوم )أمس(، 
في قصر السالم ببغداد، سفير 
األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
لدى العراق دوغالس س��يليمان، 
وبح��ث مع��ه عالق��ات التعاون 

والصداقة ب��ني البلدين"، مبينا 
ان��ه "مت التركي��ز خ��الل اللق��اء 
السياس��ية  املس��تجدات  على 
واألمني��ة ف��ي الب��الد، الس��يما 
التطورات األخيرة في محافظة 

كركوك".
و ش��دد معصوم بحسب البيان 
على ضرورة "وقف تفاقم النزاع 
ف��ي كركوك، ول��زوم بذل أقصى 
اجله��ود للع��ودة الفوري��ة إل��ى 
احلوار حلل اخلالفات على أس��اس 
الدستور"، مشيرا الى ان "احلوار 
مب��ا يفض��ي إلى نش��ر الس��لم 
واالستقرار السياسي واألمني".
تتمة ص3

الحكيم : المرحلة المقبلة مرحلة 
بناء وخدمات وليست شعارات

معصوم يؤكد للسفير األميركي 
أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية

العبادي يطمئن أهالي كردستان 
وكركوك بحرص حكومته على 

سالمتهم ومصلحتهم

كركوك: استعادة شركة
7نفط الشمال وال تعطيل لإلنتاج "الصحة":شركات عالمية رصينة تزودنا

3باألمصال ضد مرض شلل األطفال

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد عضو اللجن��ة املالية البرملانية 
حس��ام العقاب��ي، أم��س االثن��ن، 
حكومة اقليم كردستان "فاشلة" 
في ادارة املوارد املالية، كاش��فا عن 
انها مطلوبة للش��ركات النفطية 

بأكثر من 14 مليار دوالر.
وق��ال العقاب��ي ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"السبب الرئيسي في توجه رئاسة 

إقليم كردس��تان إلجراء االستفتاء 
ه��ي محاول��ة يائس��ة للتغطي��ة 
على فش��لها هذه ف��ي إدارة امللف 
املال��ي واالقتصادي"، مبينا أن "ذلك 
الفش��ل بادارة امل��وارد املالية جعل 
حكومة االقليم مطلوبة للشركات 
األجنبية العاملة في اجملال النفطي 

أكثر من 14 مليار دوالر".
"الرئي��س  أن  العقاب��ي،  وأض��اف 
املنتهي��ة واليته مس��عود البارزاني 

ايضا  للتغطي��ة  أجرى االس��تفتاء 
على الفس��اد املالي املستشري في 
حكومت��ه خصوص��اً م��ع تعطيل 
عمل الدور الرقابي جمللس النواب في 

االقليم".
وتش��هد العالق��ة ب��ن احلكوم��ة 
االحتادي��ة وإقلي��م كردس��تان توترا 
كبي��را، بعد إجراء األخير اس��تفتاء 
اخلام��س  ف��ي  االنفص��ال  عل��ى 

والعشرين من أيلول املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا وزي��ر اخلارجي��ة إبراهي��م 
اجلعف��ري، أم��س االثن��ن، الى 
مساهمة الشركات السويدية 
في إعادة إعمار البنى التحتية 
اعلن  فيما  العراق�ي��ة،  للمدن 
الس��فير الس��ويدي في بغداد 
بونت��س ميالن��در أن حكوم��ة 
لدعم  برنامج��اً  بالده س��تبدأ 
الع��راق مطل��ع الع��ام املقبل 
بتوفي��ر مبلغ 23 ملي��ون دوالر 

سنوياً.
االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
للجعف��ري ف��ي بي��ان تلق��ت 

"الصباح اجلديد" نسخة منه، 
ابراهي��م  اخلارجي��ة  "وزي��ر  إن 
نس��خة  تس��لم  اجلعف���ري 
س��فير  اعتم��اد  أوراق  م��ن 
الس��ويد اجلدي��د ل��دى العراق 
مش��ي�راً  ميالن�در"،  بونت���س 
بحث��ا  "اجلانبي���ن  أن  ال���ى 
العالق��ات الثنائية ب��ن بغداد 
وس��توكهولم، وسبل تعزيزها 
مب��ا يحقق مصالح الش��عبن 

الصديقن".
وابدى اجلعفري، بحسب البيان 
"اس��تعداد وزارت��ه لتوفير كل 
البعثة  لنج��اح عم��ل  الدعم 

الدبلوماس��ية"، موضحا "اننا 
نقدر مواقف السويد الداعمة 
للع��راق ف��ي احملاف��ل الدول�ية 
وتوفي��ر املس��اعدات اخملتلف��ة 
في حربه ض��د اإلرهاب، نتطلع 
لزيادة حجم التعاون بن برملان 

البلدين".
حق��ق  "الع��راق  أن  وأض��اف، 
انتصارات كبيرة ضد عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة م��ن خ��الل 
ومس��اندة  العراق�ين،  وح��دة 
ال��دول الصديق��ة"، داعياً إلى 
في  تفاهم  "توقيع مذك���رات 
ومس��اهمة  اجمل��االت،  ش��تى 

الشركات السويدية في إعادة 
إعمار البن��ى التحت�ية للمدن 

العراق�ية".
س��فير  أك���د  جهت��ه،  م��ن 
العراق،  ل��دى  اجلديد  الس��ويد 
"عمق وقوة العالقات بن بغداد 
وس��توكهولم"، مبين��اً "انن��ا 
س��نعمل عل��ى كل ما ش��أنه 
تعزي��ز التع��اون ب��ن البلدي��ن 

بشتى اجملاالت".
وتابع، أن "احلكومة الس��ويدية 
لدع��م  برنامج��اً  س��تبدأ 
بالتع��اون مع احلكومة  العراق 
العراق�ي��ة مطلع العام املقبل 

بتوفي��ر مبلغ 23 ملي��ون دوالر 
س��نوياً على مدى 5 سنوات"، 
للجعف��ري  دعوت��ه  مج��دداً 
ل�"زيارة س��توكهولم في إطار 
فت��ح املزي��د من آف��اق التعاون 

املشترك بن البلدين".
يذك��ر ان احلكوم��ة الياباني��ة 
أعلن��ت، ف��ي )6 ايل��ول 2017(، 
على منح العراق قرضا بقيمة 
مش��يرة  دوالر،  ملي��ون   270
الى ان القرض يأتي لتحس��ن 
للع��راق  املالي��ة  الظ��روف 
ومساعدة احلكومة على اجراء 

االصالحات.

مديونية حكومة كردستان للشركات 
النفطية تبلغ 14 مليار دوالر

السويد تعلن عن برنامج لدعم العراق بتوفير 23 مليون دوالر سنوّيًا

بغداد - وعد الشمري:
ل��م يب��ق جملل��س الن��واب س��وى 
االعتماد عل��ى نتائ��ج عمل جلنة 
اخلبراء في متري��ر اعضاء مفوضية 
االنتخاب��ات لل��دورة املقبل��ة بعد 
رفض مقترح االش��راف القضائي، 
لك��ن اخلالف يثار عل��ى عدد الذين 
يت��م عرضه��م للتصويت فهناك 
من يؤيد االبقاء على آخر تس��عة 
مرشحن مت التوصل اليهم، فريق 
ث��ان يرغب بالعودة إل��ى قائمة ال� 
36 مرش��حاً ما قب��ل التصفيات 
النهائية، يعرضون واحداً تلو االخر 
لالقتراع السري داخل قبة البرملان 
لكي ينال تس��عة منه��م الضوء 
الطاقم  االخض��ر ف��ي تش��كيل 
اجلديد بهدف توفير مس��احة من 
ال��رأي للنواب ف��ي اختيار االفضل 

بن االسماء املطروحة.
ويق��ول النائ��ب أحمد ص��الل في 
تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، إن 
"ملف مفوضية االنتخابات ما زال 

ش��ائكاً ومعقداً ولم جتر تسويته 
حتى االن".

وأضاف صالل أن "رئاس��ة مجلس 

الن��واب دعت الكتل السياس��ية 
إلى اجتماع لرؤس��ائها لكن ذلك 

االجتماع لم يعقد بعد".

وأوض��ح ان "عدداً م��ن املقترحات 
كانت معروضة امام اجمللس، اولها 
اش��راف القضاة عل��ى املفوضية 

على صيغ��ة تعديل قانون لكن مت 
رفضه من قبل النواب بعد عرضه 

للتصويت".
وبن صالل أن "املقت��رح االخر، هو 
متديد عمل املفوضية احلالية لكن 
هناك رفضاً ايض��اً ومن الصعوبة 

املرور به".
الثال��ث  "املقت��رح  أن  وأس��تطرد 
يتعلق باالعتم��اد على عمل جلنة 
اخلب��راء الت��ي ش��كلها مجل��س 
الن��واب ف��ي وقت س��ابق الختيار 
املفوضن لكن الرأي هنا منقسم 

حيال ذلك".
وزاد صالل أن "رأياً يذهب إلى عرض 
االسماء التس��عة الذين توصلت 
اليه��م اللجن��ة ف��ي التصفيات 
النهائية لغ��رض متريرهم"، لكنه 
اعرب عن اعتقاده بأن "هذا التوجه 
في��ه اس��تمرار لهيمن��ة االحزاب 
عل��ى املفوضية كم��ا كان الوضع 

عليه في السابق".
تتمة ص3

مجلس النّواب يستسلم للجنة الخبراء بعد إقصاء مقترح اإلشراف القضائي

عدد المرشحين للتصويت عقبة أخيرة أمام تمرير المفوضية

متابعة

اليابان تعلن تأييدها للحكومة العراقية في خطواتها الدستورية

إحدى جلسات مجلس النواب

تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي:
املبرم��ج  غي��ر  االنس��حاب  خل��ف 
ال��ذي قامت به قوات البيش��مركة 
ش��رخا  كرك��وك  مدين��ة  خ��ارج 
االجابة  كبيرا وتس��اؤالت تصع��ب 
عليه��ا قريب��اً، فبينما ع��ّدت وزارة 
البيش��مركة االنس��حاب مؤام��رة 

االحت��اد  ف��ي  ملس��ؤولني  وتواط��ئ 
الوطني مع احلكومة العراقية، اكد 
اراس شيخ جنكي سكرتير الرئيس 
الراح��ل ج��الل طالبان��ي، ان تقدم 
الق��وات العراقي��ة باجت��اه كركوك 
جاء عب��ر اتفاق دولي م��ع احلكومة 
العراقية يس��مح للقوات العراقية 

الع��ودة ال��ى مواقعها الت��ي كانت 
تشغلها قبل 2014 .

واضاف ش��يخ جنكي ف��ي تصريح 
ان قوات البيشمركة لم تنهزم في 
كرك��وك، وامنا هي ل��م تكن مهيأة 
ملواجه��ة غي��ر كفوءة م��ع القوات 
العراقية املدعومة من تركيا وايران.

كان  ال��ذي  جنك��ي  ش��يخ  وتاب��ع 
يتح��دث من كركوك، ان انس��حاب 
البيش��مركة م��ن مواقعه��ا ف��ي 
اط��راف مدين��ة كركوك ج��اء ملنع 
وق��وع املزي��د م��ن اخلس��ائر، وخوفا 
من ان يكون اقح��ام االحتاد الوطني 
ف��ي ه��ذه احل��رب مؤامرة م��ن قبل 

احل��زب الدميقراط��ي، كم��ا حص��ل 
ف��ي 31 اب عام 1996 لكس��ر قوات 
االحتاد الوطن��ي وابعادها عن مدينة 

كركوك.
وانتقد شيخ جنكي بشدة سياسة 
حكوم��ة االقلي��م الت��ي تس��ببت 
احلكوم��ة  م��ع  التوت��ر  بتصعي��د 

والتحال��ف  اجل��وار  ودول  االحتادي��ة 
الدولي، ما تس��بب بإبق��اء االقليم 
وحي��دا في مواجهة حرب خاس��رة، 
مؤكدا ان قوات البيشمركة واالحتاد 
الوطني سيبقى في كركوك حلماية 

امن وسالمة املواطنني. 
تفصيالت ص2

"االتحاد الوطني": لن ندافع عن سّراق النفط ونتعاون لتأمين الشراكة في كركوك 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت الياب��ان، موقفها الداعم 
أراضيه،  العراق وسالمة  لوحدة 
وفيما جددت تأييدها للخطوات 
اتخذته��ا  الت��ي  الدس��تورية 

احلكومة العراقية.
وق��ال مكتب العب��ادي في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد"، نسخة 

من��ه ان "رئيس مجل��س الوزراء 
حي��در العب��ادي، اس��تقبل في 
مكتب��ه اليوم االحد، الس��فير 
اليابان��ي ف��ي الع��راق فومي��و 

ايوموقفها أي".
واض��اف املكت��ب ان "الس��فير 
الياباني نقل رس��الة من رئيس 
الياب��ان تتضم��ن مباركة  وزراء 

عل��ى  العراقي��ة  االنتص��ارات 
داع��ش، واس��تمرار دع��م بالده 
للع��راق ف��ي مش��اريع االعمار 
واالس��تقرار"، مش��يرا ال��ى انه 
الداع��م  "اك��د عل��ى موق��ف 
أراضيه،  العراق وسالمة  لوحدة 
وتأييدهم للخطوات الدستورية 

التي اتخذتها احلكومة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قفزت أسواق النفط، امس االثنن، 
بس��بب مخ��اوف تتعل��ق باحتمال 
ف��رض عقوب��ات أميركي��ة جديدة 
عل��ى إي��ران والوض��ع الراه��ن في 
كركوك، بينما لقيت األسعار دعما 
ف��ي انفجار مبنصة حف��ر أميركية 

وتراجع أنشطة التنقيب.
06:45 بتوقيت  وبحل��ول الس��اعة 
غرينتش، ارتفع خام القياس العاملي 
مزي��ج برنت 65 س��نتا مبا يوازي 1.1 

في املئة إلى 57.82 دوالرا للبرميل.

ودفع��ت اخملاوف من ف��رض عقوبات 
أميركي��ة على إيران من جديد اخلام 

للصعود.
دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س  وكان 
ترامب رفض يوم اجلمعة التصديق 
عل��ى أن طه��ران ملتزم��ة باالتفاق 

النووي.
كما توجد مخاوف بش��أن استقرار 
الع��راق ثاني أكبر منتج للنفط في 

أوبك بعد السعودية.
االحتادية  العراقية  القوات  وانتزعت 
الس��يطرة على ع��دد م��ن املواقع 

جنوب��ي كرك��وك م��ن أي��دي قوات 
البيشمركة واألسايش، مبا في ذلك 
"منش��أة غاز الش��مال... ومصفى 
بجانب منشأة الغاز" وكذلك على 

احلي الصناعي جنوبي املدينة.
ولقيت أسعار اخلام األميركي دعما 
في خفض الشركات عدد احلفارات 

التي تبحث عن إنتاج جديد.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وس��جل 
دوالرا   51.89 األميرك��ي  الوس��يط 
للبرميل مرتفعا 44 سنتا مبا يعادل 

0.9 في املئة.

أسعار النفط ترتفع بعد فرض
العقوبات على إيران وأحداث كركوك
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

خل��ف االنس��حاب غي��ر املبرم��ج 
الذي قامت به قوات البيش��مركة 
ش��رخا  كرك��وك  مدين��ة  خ��ارج 
كبيرا وتس��اؤالت تصع��ب االجابة 
عليه��ا قريب��اً، فبينما ع��ّدت وزارة 
مؤامرة  االنس��حاب  البيش��مركة 
االحت��اد  ف��ي  ملس��ؤولني  وتواط��ئ 
الوطن��ي م��ع احلكوم��ة العراقية، 
اكد اراس ش��يخ جنكي س��كرتير 
الرئي��س الراح��ل ج��ال طالباني، 
ان تق��دم الق��وات العراقي��ة باجتاه 
كركوك ج��اء عبر اتف��اق دولي مع 
احلكومة العراقية يسمح للقوات 
العراقية العودة الى مواقعها التي 

كانت تشغلها قبل 2014 .
واضاف ش��يخ جنكي في تصريح 
ان قوات البيشمركة لم تنهزم في 
كرك��وك، وامنا هي ل��م تكن مهيأة 
ملواجهة غي��ر كفوءة م��ع القوات 
تركي��ا  املدعوم��ة م��ن  العراقي��ة 

وايران.
وتاب��ع ش��يخ جنك��ي ال��ذي كان 
يتحدث من كركوك، ان انس��حاب 
البيش��مركة م��ن مواقعه��ا في 
اط��راف مدين��ة كركوك ج��اء ملنع 
وق��وع املزيد م��ن اخلس��ائر، وخوفا 
من ان يكون اقحام االحتاد الوطني 
ف��ي هذه احل��رب مؤام��رة من قبل 
احل��زب الدميقراط��ي، كم��ا حصل 
في 31 اب عام 1996 لكس��ر قوات 
االحتاد الوطني وابعادها عن مدينة 

كركوك.
بش��دة  جنك��ي  ش��يخ  وانتق��د 
سياس��ة حكوم��ة االقلي��م التي 
م��ع  التوت��ر  بتصعي��د  تس��ببت 
اجل��وار  ودول  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
والتحال��ف الدول��ي، م��ا تس��بب 
بإبقاء االقليم وحيدا في مواجهة 
ح��رب خاس��رة، مؤك��دا ان ق��وات 
الوطن��ي  واالحت��اد  البيش��مركة 
س��يبقى في كرك��وك حلماية امن 

وسامة املواطنني. 
بدوره اكد قيادي في االحتاد الوطني 
ان االنسحاب الذي قامت به قوات 
البيش��مركة م��ن مواقعها خارج 
محافظة كركوك ج��اء عبر اتفاق 
ب��ني االحت��اد الوطن��ي واحلكوم��ة 
االحتادي��ة واي��ران، لتجني��ب مركز 
محافظ��ة كرك��وك أي��ة عمليات 
اقتحام أو تدخل عسكري من قبل 

القوات العراقية املشتركة.
رف��ض  ال��ذي  القي��ادي  واض��اف 
الكش��ف ع��ن اس��مه للصب��اح 
اجلدي��د، أن مكت��ب رئي��س الوزراء 
العراق��ي وممثل��ني ع��ن احلكوم��ة 

اإليراني��ة، وقيادات نافذة في االحتاد 
اتفق��وا  الكردس��تاني،  الوطن��ي 
على ان يس��تجيب االحتاد الوطني 
الكردس��تاني ملطال��ب احلكوم��ة 
العراقي��ة بتس��ليم املواق��ع التي 
تسيطر عليها بيش��مركة االحتاد 
للقوات املش��تركة، على أن تلتزم 
ه��ذه الق��وات بع��دم التوغل في 

مركز محافظة كركوك.
 وتابع��ت ان اخلافات داخل صفوف 
قيادة االحتاد الوطني الكردستاني، 
أثرت عل��ى طبيعة وآلي��ة عملية 
االنس��حاب الت��ي أقره��ا االتف��اق 
الثاثي، ما تس��بب بوقوع خسائر 

في صفوف قوات البيشمركة.
وكان قائد فيلق القدس في احلرس 
الثوري اإليراني قاس��م س��ليماني 
الس��ليمانية،  زار محافظ��ة  ق��د 
بالتزامن مع انعقاد اجتماع عقده 
احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
في مصيف دوكان ش��مال املدينة، 
ش��ارك فيه رئيس اجلمهورية فؤاد 
معصوم ورئي��س االقليم املنتهية 
واليته مس��عود بارزاني والس��يدة 
هيرو ابراهي��م احمد عقيلة رئيس 
اجلمهورية الراح��ل جال طالباني 
اقليم كردس��تان  ورئيس حكومة 

نيجرفان بارزاني.
بدورها قالت عضو مجلس النواب 
القي��ادي ف��ي االحت��اد الوطن��ي اال 

طالباني، ان االحتاد كان يحذر دائما 
من السياسات والتعامل املستفز 
من قب��ل احل��زب الدميقراطي الذي 
يتحكم مبفاصل حكومة االقليم، 

جتاه احلكومة االحتادية.
واضاف��ت ان االحت��اد الوطني حذر 
من اجراء االس��تفتاء وعواقبه في 
كرك��وك، واردفت »كن��ا نحذر من 
ذل��ك االج��راء اال اننا كن��ا نتعرض 
للتخوين واالتهام بالعمالة لبغداد، 
وكنا دائما نس��عى حلل املشكات 
العالق��ة م��ع بغ��داد عب��ر احلوار 
والتفاه��م، اال انه مع االس��ف لم 
جند اذاناً صاغية، واشارت طالباني 
ف��ي حدي��ث للصباح اجلدي��د الى 
ان القيادة الكردي��ة اهدرت جميع 
الضمان��ات والتعه��دات الدولي��ة 
التي قدمت لها للتخلي عن اجراء 
االس��تفتاء ما وضعها في موقف 
مح��رج ومواجه��ة خاس��رة م��ع 
الع��راق ودول اجلوار واجملتمع الدولي 
وه��و ما ين��م عن تخب��ط وانعدام 

الرؤية السياسية.
وتس��اءلت عن االسباب التي ميكن 
ان تدف��ع بأبن��اء وس��كان كركوك 
للتضحي��ة من اجله��ا فيما يقوم 
احل��زب الدميقراط��ي منذ س��نوات 
بس��رقه نفط املدينة، م��ن دون ان 
يع��ود ذلك بالفائدة على املواطنني 
في االقلي��م وال على ابناء كركوك 

الذي قالت ان��ه يزج بهم في حرب 
خاسرة ال طائل منها.

واك��دت طالبان��ي ان اغلب اعضاء 
القيادة ف��ي االحتاد الوطني يؤيدون 
تش��كيل ادارة مش��تركة حملافظة 
كركوك تضمن استمرار التعايش 

والتآخي بني مكونات املدينة.
واكدت ان االنس��حاب الذي حصل 
كان متوقع��ا ف��ي ظ��ل االوض��اع 
الصعب��ة التي تعان��ي منها قوات 
الت��ي، فض��اً ع��ن  البيش��مركة 
افتقارها الى مقومات املقاومة من 
االسلحة واملعدات، هي التعرف ملاذا 
تقحم في حرب خاس��رة ملصلحة 
املستفيدين من ثروات احملافظة.     

وكان��ت قوات اجلي��ش العراقي قد 
بدأت منذ صب��اح يوم امس االثنني 
عمليات عس��كرية واسعة، قالت 
انها تهدف العادة سلطة احلكومة 
االحتادي��ة عل��ى احلق��ول النفطية 
والقواع��د العس��كرية مبحافظة 
كرك��وك، الت��ي تس��يطر عليه��ا 
قوات البيشمركة منذ عام 2014، 
أي بعد انس��حاب اجليش العراقي 

منها بعد دخول داعش. 
الش��رطة  ومتك��ن اجليش وق��وات 
االحتادية من فرض سيطرتها خال 
مدة قياس��ية، عل��ى اغلب املواقع 
احملددة لها وفقا للخط التي اعلنت 
عنه��ا احلكوم��ة االحتادي��ة والتي 

تتمث��ل بالس��يطرة عل��ى قاعدة 
 ) K1( كرك��وك اجلوية ومعس��كر
غرب��ي محافظة كرك��وك وحقلي 
ال��ذي كان  وب��اي حس��ن  هافان��ا 
يسطر عليهما قوات تابعة للحزب 
وتعمل  الكردس��تاني  الدميقراطي 
النفطي��ة  كار  ش��ركة  لصال��ح 

اململوكة للحزب الدميقراطي.
البيش��مركة  اخلت ق��وات  كم��ا 
موقعها في قضاء ط��وز خورماتو 
وفقا للمتحدث باسم قائممقامية 
القضاء، مؤكدا س��يطرة احلش��د 

الشعبي على املدينة بالكامل.
القي��ادة  أص��درت  جانبه��ا  م��ن 
العام��ة لقوات البيش��مركة بياناً 
بش��أن الهجوم الذي نفذه اجليش 
العراقي عل��ى محافظة كركوك، 
وبينم��ا اتهم��ت مس��ؤولني ف��ي 
االحتاد الوطني باخليانة واملشاركة 
في املؤامرة ضد ش��عب كردستان، 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  حمل��ت 
املس��ؤولية ع��ن إثارة احل��رب ضد 
شعب كردستان، وقالت انها يجب 
أن تدفع ثمناً باهظاً لهذا االعتداء. 
واض��اف البي��ان ان ق��وات احلش��د 
الش��عبي التابعة للحرس الثوري 
اإليراني بقيادة اغاي إقبال بور بدأت 
بالتعاون مع القوات العراقية، في 
وق��ت مبكر م��ن صباح ي��وم 16-
10-2017، هجوم��اً واس��عاً عل��ى 

كرك��وك واملناط��ق احمليط��ة بها، 
وهذا الهج��وم يعد بنح��و صريح 
إعان احلرب على شعب كردستان، 
واردف البان »لألس��ف تعاون بعض 
مس��ؤولي االحتاد في هذه املؤامرة 
ض��د ش��عب كردس��تان وارتكبوا 
خيانة تأريخية كبرى ضد االقليم، 
ه��ؤالء املس��ؤولني أخل��وا بع��ض 
املواقع احلساس��ة لقوات احلش��د 
الش��عبي واحلرس الث��وري اإليراني 
األخ  وترك��وا  مواجه��ة  دون  م��ن 

كوسرت رسول لوحده.
وتاب��ع البيان »أنه عل��ى الرغم من 
خيان��ة بعض املس��ؤولني ومؤامرة 
احلكوم��ة العراقية واحلرس الثوري 
اإليران��ي لكن ق��وات بيش��مركة 
كردس��تان تداف��ع بنح��و بطولي 
ومعنوي��ات عالية ف��ي كل املواقع 
ونؤك��د أنه من غير املمكن كس��ر 
إرادة ش��عب كردس��تان والسماح 
بانتصار خصوم ش��عب كردستان 

من خال تنفيذ هذه املؤامرة.
م��ن جهته��ا اك��دت وزارة النفط، 
أمس االثنني، ان إنتاج الغاز والنفط 
م��ن حق��ول كركوك يس��ير بنحو 
طبيع��ي بالرغ��م م��ن العمليات 
العس��كرية، فيم��ا كش��فت عن 
موافق��ة الكرد عل��ى جتنب القتال 
ف��ي  النفطي��ة  املنش��آت  ق��رب 

كركوك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��رض وزي��ر التربية محم��د اقبال 
على احلكومة اجليكية املس��اهمة 
في بناء امل��دارس باآلجل في العراق 
، مبين��ا ان » البلد يعاني من نقص 
حاد ف��ي البن��ى التحتي��ة واألبنية 

املدرسية«.
وذك��ر بيان ملكتبه تلق��ت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه اليوم ان » وزير 
التربي��ة محم��د اقب��ال الصيدلي 

التقى ، السفير اجليكي في العراق 
ي��ان فيجيتال ، وبح��ث معه الواقع 
التربوي وسبل مساعدة العراق في 

هذا امللف احليوي«.
وأك��د إقب��ال بحس��ب البي��ان ، ان 
العراق يعاني منذ س��نوات احلصار 
من التراجع في مؤسساته العلمية 
التطوي��ر  وضع��ف   ، والتربوي��ة 
والتحديث على أنظمته التعليمية 
، فضاً ع��ن تأثيرات احلروب واحتال 

للمحافظ��ات  اإلرهاب��ي  داع��ش 
العراقي��ة ، مما خل��ف دم��اراً وخراباً 

كبيراً في هذا اجملال احليوي« .
وب��ني اقب��ال أن » الع��راق يعاني من 
نق��ص ح��اد ف��ي البن��ى التحتي��ة 
واألبنية املدرسية ، الن نسبة النمو 
الس��كاني تص��ل ٢،٥ % كل عام اي 
ما يقارب دخ��ول اكثر من ١٥٠ الف 
طالب للمدرسة وهذه االعداد اكبر 
من نس��بة الطلب��ة املتخرجني من 

الس��ادس كل ع��ام » ، مش��يراً الى 
ان » الع��راق يحت��اج الي��وم كذلك 
واالنظم��ة  املناه��ج  تطوي��ر  إل��ى 
التربوية املتبع��ة ، فضاً عن تدريب 
الك��وادر خاصة ف��ي املناطق احملررة 
م��ن االره��اب« . ونبه إقب��ال إلى ان 
» االس��تثمار في القط��اع التربوي 
في الع��راق مه��م وحالت��ه ممتازة ، 
كما يوج��د طلب عليه من العوائل 
العراقية ، موضحاً انه شجع تطوير 

القطاع اخلاص في اجملال التربوي من 
أجل تخفيف الضغط على املدارس 
احلكومي��ة حي��ث جتاوز الي��وم عدد 
امل��دارس األهلي��ة اكثر م��ن ٣٠٠٠ 

مدرسة« .
الوزي��ر عل��ى » احلكوم��ة  وع��رض 
اجليكية املساهمة في بناء املدارس 
باآلج��ل ، قائ��اً » نح��ن ف��ي وزارة 
التربي��ة ، قمنا مبراجع��ات من أجل 
تطوير القطاع التربوي ، لتس��هيل 

انتقال الطلبة م��ن مرحلة ألخرى.، 
مثلم��ا نحت��اج ايضا إل��ى عمليات 
تدري��ب الكوادر خاص��ة بعد تعرض 
الطلب��ة والك��وادر إل��ى صدم��ات 
داع��ش  تواج��د  نتيج��ة  نفس��ية 
وممارس��اته ، مضيفاً بان جمهورية 
اجلي��ك متتاز باخلبرة اجليدة وحس��ن 
التعامل التربوي بحكم انه ش��عب 
متنوع ولديه جتارب مش��ابه للواقع 

العراقي«.

االتحاد الوطني: لن ندافع عن سّراق النفط
ونتعاون لتأمين الشراكة في كركوك 

وزارة البيشمركة تتهم مسؤولين كرد بالخيانة والتآمر  

متثل القروض واملشاريع الصغيرة املدرة للدخل مرتكزا 
مهما لتنمية وتنش��يط الواقع االقتصادي من خال 
اثرها الفعال في خفض مس��تويات الفقر والبطالة 
ف��ي الباد التي تش��هد تزايداً واضح��اً في معدالتها 
نتيج��ة الظروف االقتصادية الت��ي يواجهها العراق .. 
ولكن كيف ميكن االفادة من هذه القروض واملش��اريع 

في حتقيق االهداف التنموية املطلوبة من ورائها ؟
وم��ن خ��ال الق��راءة البس��يطة لبع��ض التج��ارب 
واحملاوالت التي شهدها العراق خال السنوات املاضية 
في اطار سياس��ة مكافحة الفقر جند ان النتائج لم 
تكن باملس��توى املطلوب ، رمبا نتيجة لعدم وجود رؤية 
واضحة ميكن من خالها حتديد مسارات تلك القروض 
واملش��اريع الوجهة التنموية املطلوبة ، ولنأخذ مثا 
احد هذه املشاريع ، ففي عام 2012 جرى استيراد نحو 
800 بقرة ، وزعت في محافظة صاح الدين على وجه 
التحديد لألس��ر الفقيرة والنس��اء االرامل في القرى 
واألرياف م��ن دون مقابل ، وهي جترب��ة كان ميكنها ان 
تس��هم بنحو كبير في حتس��ني املس��توى املعيشي 
لهذه االس��ر ، ولكن الذي حدث ان املش��روع تاش��ى 
ولم يحق��ق أي هدف من اهدافه ألس��باب كثيرة من 
بينها ، ان االبقار املستوردة لم يكن بإمكانها التأقلم 
م��ع من��اخ الع��راق ذي احل��رارة املرتفعة ، االم��ر الذي 
ادى إل��ى نفوق بعضها ، في ح��ني كان ينبغي ان يتم 
توفير الظروف املناس��بة ملعيش��تها لضمان حتقيق 
النتائ��ج واألهداف ، الس��يما انها م��ن النوع احللوب ، 
فض��ا ع��ن ذل��ك ان البعض م��ن تلك االبق��ار وزعت 
ف��ي مناطق نائية وبعيدة عن مراك��ز املدن، فلم يكن 
بإمكان االسر املس��تفيدة ايصال احلليب ومشتقاته 
إلى املستهلكني وبالتالي فانها كانت تأخذ حاجتها 
منها ث��م تتلف املتبقي ، هذا م��ع انخفاض انتاجية 
البق��رة الواحدة بس��بب ظ��روف املناخ كما اش��رنا ، 
ثم بع��د ذلك جاءت ظروف ع��ام 2014 وظهور داعش 
ليختفي أي اثر للمش��روع ، حاله حال مشاريع اخرى 
.. وثم��ة جتربة اخرى هي جتربة القروض الصغيرة التي 
نفذته��ا وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة خال 
الس��نوات املاضية والتي تشير إلى ان هناك اكثر من 
11 الف مس��تفيد من تلك الق��روض ومبعدل يتراوح 
بني 5-10 ماي��ني دينار للقرض الواح��د ، وهي قروض 
م��درة للدخل متن��ح للعاطلني عن العم��ل ومتثل في 
مجموعها مبالغ ليست سهلة ، ومع اجلزم ان الكثير 
من املقترضني استفادوا من القرض ومتكنوا من اقامة 
مش��اريع صغيرة غيرت كثيرا من واقعهم املعيشي ، 
ولكن ليس��ت هناك مؤش��رات تقييم دقيقة لنتائج 
املش��روع برمته ، فمثل هذه املؤش��رات من شأنها ان 
ترس��م صورة واضحة تس��اعد املعنيني ف��ي تعديل 
املس��ارات املنحرفة وتطوير املش��روع  وشمول املزيد 
من العاطلني بتلك القروض ، ونتيجة لغياب التقييم 
رمب��ا لن تتمكن اجلهات املعنية من اس��ترداد القروض 
، فضا عن عدم ضمان اس��تثمارها بنحو سليم من 

قبل املقترض نفسه  .. 
وم��ا يهمنا هن��ا ان البلد مقبل عل��ى مرحلة جديدة 
ستشهد ثاثة مسارات تتعلق مبنح القروض الصغيرة 
إلقامة املشاريع الفردية وهذه املسارات تتثمل بخطة 
اعادة االعمار للمناطق احملررة وما تتضمنه من محور 
يتعل��ق بتعوي��ض املواطنني ع��ن خس��ائرهم املادية 
وكذل��ك متكينهم من حتس��ني واقعهم املعيش��ي ، 
اما املس��ار الثاني فيرتبط بقرب اطاق االستراتيجية 
الثانية لتخفيف الفقر للس��نوات 2018-2022 وهي 
ايض��ا تتضمن محصلة خاصة بتحس��ني مس��توى 
الدخ��ل للفقراء من خال سياس��ة من��ح القروض ، 
واملس��ار الثالث يرتبط بصن��دوق التنمية االجتماعي 
الذي س��يتولى متويل مش��اريع التخفيف من الفقر 
التي تش��مل توفي��ر اخلدم��ات ومتكني الفق��راء ومن 
املتوق��ع ان يلجأ الصندوق ايضا إل��ى منح  القروض ، 
وفي كل االحوال ينبغ��ي ان تكون لدينا رؤية واضحة 
تتضم��ن رس��م السياس��ات اخلاصة مبن��ح القروض 
وضرورة ان تكون النتائج املتوخاة منها ذات اثر واضح 
في حتقيق االهداف التنموية وان يكون مسار القرض 
– أي قرض- واضحا وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك 
اليات دقيقة للمتابعة والتقييم واإلدارة للمش��اريع 

والقروض الصغيرة . 

مشاريع وقروض

هارون زيلين*

وفق��اً لقائد ميداني في »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« الت��ي يقوده��ا األك��راد، 
سيخس��ر آخر الصامدي��ن من تنظيم 
)»داع��ش«(  اإلس��امية«  »الدول��ة 
س��يطرتهم عل��ى الرقة الت��ي أعلنها 
التنظي��م عاصمة له، ف��ي وقت ما في 
األس��بوع الثال��ث م��ن تش��رين األول/ 
أكتوب��ر. وإل��ى جانب س��قوط املوصل، 
معق��ل تنظي��م »الدولة اإلس��امية« 
في العراق، يشّكل هذا التطّور االنهيار 
الثاني للحوكمة بالنسبة للجهاديني. 

وما يعكس هذا الفش��ل، وللمرة األولى 
منذ أن ب��دأ تنظيم »داعش« بتنس��يق 
قدرات��ه ف��ي مج��ال احلوكمة بش��كل 
ممنهج في أواخر عام 2013 وأوائل 2014، 
لم يصدر عن اجلهاز اإلعامي للتنظيم 
أي م��واد تتعل��ق باحلوكم��ة أو اخلدمات 
االجتماعي��ة أو »الدع��وة«، مل��دة دامت 
ش��هر تقريب��اً. وبالتالي، يب��دو أن أكثر 
األنظمة تط��وراً الذي متّ تأسيس��ه في 
مج��ال احلوكمة اجلهادي��ة يتضاءل إلى 
ال ش��يء. ولكن يجدر بالذكر أن صمت 
وس��ائل اإلع��ام ق��د ال يعن��ي التوقف 
»الدول��ة  تنظي��م  حلوكم��ة  املطل��ق 
اإلس��امية«- فبالفعل، م��ن املرجح أن 
يكون »داعش« مش��اركاً ف��ي حوكمة 

أساس��ية في بعض املناطق على طول 
احلدود العراقية-الس��ورية- بل مواصلة 

تفكك جهازه اإلعامي.
األخي��ر  املس��عى  ه��ذا  س��بق  لق��د 
للحوكمة اجلهادي��ة، محاولة محدودة 
على نحو أكبر من قبل تنظيم »الدولة 
اإلس��امية ف��ي الع��راق«، وهو اس��م 
التنظيم في ذلك احلني، اس��تمرت منذ 
ما يقرب من ع��ام 2006 إلى عام 2009. 
وكانت احلوكمة مجّرد محاولة باالسم، 
ب��رزت في العراق فقط، ورّكزت بش��كل 
رئيس��ي على القانون والنظام بدالً من 
توفير اخلدمات الشاملة. فضاً عن ذلك، 
اعتمدت بش��كل رئيسي على أنشطة 
مثل »احلسبة«. وقد تعّرض هذا املسعى 
للقمع بشكل مؤقت بسبب زيادة عدد 
القوات األمريكي��ة وحركة »الصحوة« 

في أوساط رجال القبائل السّنية.
أما محاولة احلوكمة الثانية ل� تنظيم 
»الدول��ة اإلس��امية«، األوس��ع نطاقاً 
بكثي��ر واألكثر تط��وراً، فقد ب��رزت في 
سوريا منذ نيس��ان/أبريل 2013 ولغاية 
كان��ون الثان��ي/ يناي��ر 2014. وقب��ل أن 
يتص��ادم تنظي��م »الدولة اإلس��امية 
ف��ي العراق والش��ام« )»داع��ش«(، كما 
كان يُع��رف آنذاك، مع الثوار في س��وريا 
وتنظيم »القاع��دة«، وقبل إعانه دولة 
اخلافة في حزيران/ يونيو 2014، س��عى 
في املقام األول إلى نش��ر صورة إيجابية 

له في أوس��اط الش��عب الس��وري من 
خال منتديات »الدعوة« وتوفير خدمات 
أساسية. كما نّفذ أنشطة أقل صرامة 
عل��ى صعيد الش��رطة األخاقية على 
غرار إش��عال علب السجائر أو مصادرة 
وف��رض  كم��ا  الروحي��ة.  املش��روبات 
التنظيم نفس��ه ككيان يشبه الدولة، 
مس��تعرضاً دوائ��ره اإلداري��ة اخملتلف��ة، 
مبا فيه��ا مكات��ب »الدع��وة«، واحملاكم 
الش��رعية، وامل��دارس الديني��ة، ومراكز 
الش��رطة والبلدي��ات احمللي��ة، م��ن بني 
س��مات أخرى. وكان��ت ه��ذه العملية 
متفاوت��ة إلى ح��ني إع��ان اخلافة في 
حزي��ران/ يونيو 2014، الذي تاه توّس��ع 
حوكم��ة تنظيم »الدولة اإلس��امية« 

استناداً إلى منهجية خاصة. 
 التراب��ط ب��ني إع��ام تنظي��م »الدولة 

اإلسامية« وحوكمته
نظ��راً إلى أن 65 ف��ي املائ��ة تقريباً من 
النش��رات اإلعامية ل� تنظيم »الدولة 
اإلس��امية« تتأل��ف من الص��ور، التي 
ينشرها التنظيم بوتيرة أكبر بكثير من 
أشرطة الفيديو الرس��مية، ستشّكل 
هنا الصور مقياس��اً للنشاط اإلعامي 
بشكل عام. وبالفعل، استناداً إلى هذا 
املقي��اس، بلغ��ت النش��رات اإلعامية 
للتنظيم بش��أن احلوكم��ة ذروتها في 
صي��ف ع��ام 2015، لكنه��ا تراجع��ت 
تدريجي��اً من��ذ ذلك احلني. وال ش��ّك في 

باحلمل��ة  مرتب��ط  االنحس��ار  ه��ذا  أن 
العسكرية األوسع نطاقاً التي تقودها 
الوالي��ات املتح��دة التي س��اهمت في 

تضييق اجملال املتاح لفرص احلوكمة.
وعل��ى وج��ه اخلص��وص، بعد س��قوط 
املوصل في مت��وز/ يوليو 2017، انخفض 
توزي��ع تنظي��م »الدول��ة اإلس��امية« 
للم��واد اإلعامية املتعلق��ة باحلوكمة 
بش��كل ملحوظ )بنسبة 66 في املائة( 
إل��ى أن توّق��ف هذا النش��اط اإلعامي 
بالكامل )ف��ي 12 أيلول/ س��بتمبر في 
س��وريا؛ 16 أيلول/ سبتمبر في العراق(. 
وألغراض مرجعية، وفي التصور األعلى، 
نشر تنظيم »الدولة اإلسامية« خال 
الفت��رة املمتدة بني حزي��ران/ يونيو وآب/ 
ص��ورة   3762 نح��و   2015 أغس��طس 
مرتبطة بأنش��طة احلوكمة في سوريا 
س��قوط  وعن��د  الع��راق.  ف��ي  و3305 
املوص��ل، اكتفى التنظيم بنش��ر 315 
ص��ورة بني أيار/ مايو ومت��وز/ يوليو 2017 
تتعّل��ق باحلوكمة في س��وريا و171 في 
العراق. وبلغ آخر عدد قبل التوقف التام 
في منتص��ف أيل��ول/ س��بتمبر 2017 
نح��و 142 ص��ورة في س��وريا و113 في 
العراق بني متوز/ يوليو وأيلول/ س��بتمبر 
2017. وتُظه��ر هذه األرق��ام مدى تضّرر 
ق��درة التنظيم على احلوكم��ة إضافة 
إل��ى حملت��ه اإلعامي��ة ج��راء احلملة 

العسكرية املناهضة له.

ال ينبغي تفسير تبدد النشاط اإلعامي 
ل��� تنظي��م »الدولة اإلس��امية« على 
أن��ه يعك��س ع��دم اهتمام��ه مبواصلة 
احلكم والتص��رف كدولة. ففي املرحلة 
الراهن��ة، ال ميك��ن للتنظيم ببس��اطة 
أن يدع��م ه��ذا النش��اط. ولك��ن إذا ما 
أتيحت الفرصة من جديد، فمن املرجح 
أن يس��عى تنظيم »داعش« إلى احلكم، 
كما حاول بالفعل على أس��اس محدود 
في أماكن مثل ش��به جزيرة س��يناء أو 
أفغانس��تان. غير أن حالة ليبيا تعكس 
التحديات األساس��ية التي تواجه هذا 
اجلهد. فبعد صعوده من جديد عسكرياً 
فقط عقب طرده من س��رت في كانون 
2016، م��ا زال يتع��ني  األول/ ديس��مبر 
على التنظيم إنش��اء قاعدة ميكنه من 
خاله��ا بس��ط حكمه م��ن جديد في 
الب��اد. وعل��ى نحو مماثل، قد تس��تغرق 
عودة هيكليات حوكمة تنظيم »الدولة 
اإلسامية« في العراق وسوريا للظهور 
بقدرتها السابقة سنوات وليس أشهر، 
علماً بأن ذل��ك يعتمد على إخاء وإدارة 
األراضي - بعد خ��روج تنظيم »داعش« 
أو  العراقي��ة  - م��ن قب��ل احلكومت��ني 
الس��ورية أو م��ن قب��ل جه��ات فاعلة 
أخرى غير حكومية مثل »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« التي يقوده��ا األكراد أو 
»ق��وات احلش��د الش��عبي« العراقي��ة 
الت��ي يتزعمه��ا الش��يعة. وم��ا يُظهر 

صعوب��ة ه��ذه اخلط��وة إلى ح��د أبعد 
هو أنه س��يتعنّي عل��ى تنظيم »الدولة 
اإلس��امية« إعادة تثبيت احلوكمة في 
املوصل منذ فقدانه الس��يطرة عليها 

في متوز/ يوليو.
وبعي��داً ع��ن وجه��ة النظ��ر املتعلقة 
تنظي��م  نف��وذ  ورغ��م   - باحلوكم��ة 
ف��ي  املتبق��ي  اإلس��امية«  »الدول��ة 
بعض البلدات فق��ط املتاخمة للحدود 
العراقي��ة الس��ورية - يواصل التنظيم 
القي��ام بعمليات عس��كرية. وفي هذا 
الص��دد، ال ب��ّد م��ن التذكي��ر أن��ه بني 
الهزمية التكتيكي��ة ل� تنظيم »الدولة 
اإلس��امية ف��ي العراق« عق��ب حركة 
»الصحوة« وزي��ادة عدد القوات في عام 
2009 على وج��ه التقريب، وصعوده من 
جدي��د كتنظي��م »داعش« ف��ي الفترة 
2012-2013، بقي العراق أكثر الصراعات 
عنفاً في العالم. ويعك��س هذا الواقع 
األخطار املميتة والكبيرة التي يطرحها 
تنظي��م »الدولة اإلس��امية« حتى ولو 
لم يس��يطر عل��ى األراض��ي. فضاً عن 
ذل��ك، إن تنظيم »الدولة اإلس��امية« 
اليوم هو أقوى من جتس��ده السابق بني 
2009 و2012، حي��ث أن أعم��ال العنف 
التي يش��هدها العراق حالي��اً هي أكثر 
دموية بواقع ث��اث مرات مما كانت عليه 
خ��ال الس��نوات األرب��ع الت��ي أعقبت 
الزي��ادة ف��ي عدد الق��وات. وق��د  يكون 

اجله��از البيروقراطي خاماً، لكن قدرات 
التنظيم املتمّرد ال تزال هائلة.

ونتيجًة لذلك، ستعتمد السيناريوهات 
املستقبلية بش��كل كبير على الوضع 
االقتص��ادي واالجتماع��ي والسياس��ي 
في كل من العراق وس��وريا وعلى ما إذا 
كان أي فراغ جديد سيبرز نتيجة اإلدارة 
الس��يئة والضعيفة - م��ا بعد تنظيم 
»الدولة اإلسامية« - لألراضي املأهولة 
بالس��كان الس��ّنة بش��كل رئيس��ي. 
وبالفعل، لقد تش��ّكل مثل هذا الفراغ 
خال الس��نوات التي أعقبت زيادة عدد 
القوات، وبالتالي، يتعنّي على واشنطن 
أن تتعل��م من أخطائه��ا املرتكبة خال 
العقد املاضي. وقد شملت هذه األخطاء 
والس��ماح  ج��داً  املبك��ر  االنس��حاب 
للحكومات احمللية بتهميش الس��كان 
الس��نة أو ترهيبه��م، ف��ي ظ��ل وجود 
مؤش��رات على ع��ودة مثل ه��ذا اخلطأ 
أساس��اً في الع��راق. ويقيناً، س��محت 
لتنظي��م  الديناميكي��ات  مث��ل ه��ذه 
»الدولة اإلس��امية« بتجسده السابق 
بإعادة بناء قدرات��ه. وعاوًة على ذلك، ال 
ت��زال العديد من املظال��م التي أججت 
صع��ود تنظي��م »الدولة اإلس��امية« 

قائمة في العراق وسوريا اليوم.

*هارون زيلني هو زميل »ريتشارد بورو« 
في معهد واشنطن.

تفسير سقوط حوكمة تنظيم »داعش«

»التربية« تدعو الحكومة الجيكية لإلسهام في بناء المدارس باآلجل

تقـرير

قوات مكافحة االرهاب في كركوك امس

تمكن الجيش وقوات 
الشرطة االتحادية 
من فرض سيطرتها 
خالل مدة قياسية، 
على اغلب المواقع 
المحددة لها في 
كركوك وفقا للخطة 
التي اعلنت عنها 
الحكومة االتحادية
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بغداد – جوالت تفتيشية 
وج��ه املفت��ش الع��ام ل��وزارة الداخلية 
محم��د مهدي مصطف��ى امس االثنني 
مديري��ات تفتي��ش بغ��داد واحملافظ��ات 
جلانه��ا  وج��والت  طلع��ات  بتكثي��ف 
التفتيشية الليلية على مفاصل ودوائر 
ال��وزارة اخملتلف��ة للوق��وف عل��ى أدائها 
ومدى التزام منتس��بيها بال��دوام وأداء 

املهام والواجبات املكلفة بها.
وقد باشرت اللجان التفتيشية بالفعل 
مهام جوالته��ا الليلي��ة املفاجئة على 
وخصوص��اً  ال��وزارة  ودوائ��ر  مفاص��ل 
القتالي��ة منه��ا في بغ��داد واحملافظات 
، حي��ث ش��ملت اجل��والت التفتيش��ية 
واملراك��ز  العس��كرية  الوح��دات 
والس��يطرات والقواط��ع، وتأت��ي ه��ذه 
اجلوالت التفتيشية للتأكد من جاهزية 

تلك الوحدات والدوائر القتالية.

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االثنني ان دوريات من أقس��ام 
املديري��ات متكنت من القاء القبض على 
خمسة مطلوبني على وفق مواد قضايا 

أرهابية وجرائم جنائية .
وب��ني املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان م��ن بني امللق��ى القبض 
عليهم عدد من املتهمني بجرائم القتل 
واخلطف في اخلالص واملقدادية والعبارة 
، مش��يرا ال��ى إحالته��م ال��ى اجلهات 
اخملتص��ة التخ��اذ اإلج��راءات بحقه��م 

لعرضهم على القضاء.

بابل – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

باب��ل امس االثنني باصابة اثنني من افراد 
احلشد الش��عبي بانفجار عبوة ناسفة 
ف��ي ج��رف النص��ر ش��مالي محافظة 

بابل.
وذكر مصدر امني الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان اثن��ني من افراد احلش��د 
الشعبي اصيبا بجروح اثر انفجار عبوة 
ناسفة في منطقه السعيدات التابعة 

الى جرف النصر شمالي بابل. 

واسط – نزاع مسلح 
اكد مصدر محلي في محافظة واسط 
امس االثنني، بتعرض أحد أبراج ش��ركة 

"كورك" لتفجير بسبب نزاع عشائري.
وقال املصدر  إنه "بس��بب نزاع عشائري 
مت زرع عبوة محلي��ة الصنع داخل مركز 
حتك��م ب��رج ش��ركة ك��ورك ف��ي ح��ي 
احلكيم في مركز مدينة الكوت ادت الى 

تفجير مرك��ز التحكم مصدرة دويا في 
املنطقة".

واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه أن "شرطة احملافظة سارعت الى 
تطويق مكان احلادث��ة وتعقب املنفذين، 
حي��ث ال توجد اي خس��ائر بش��رية من 

جراء احلادث".

النجف – عملية امنية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف امس االثنني عن متكن 
مفارزها من إلقاء القبض على عدد من 

املطلوبني للقضاء.
وبني املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان مفارز قسم شؤون السيطرات 
والط��رق اخلارجي��ة الق��ت القبض على 
خمس��ة مطلوبني في أماكن مختلفة 
وف��ق م��واد قانوني��ة متنوعة ، مش��يرا 

الى انه مت الق��اء القبض ايضا على عدد 
م��ن اخملالفني خ��ال عملي��ة التأكد من 

الوافدين للمحافظة. 

الديوانية – حملة امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س س��االثنني ان مف��ارز 
ودوريات قس��م ش��رطة النجدة نفذت 
حمل��ة واس��عة ملاحق��ة اخلارجني عن 
القان��ون وذلك ف��ي انح��اء متفرقة من 
مناط��ق احملافظ��ة الق��ت م��ن خالها 
القبض على عدد من املتهمني واخملالفني 
، ال��ى ذلك القت مف��ارز مركزي الدغارة 
4 متهم��ني  القب��ض عل��ى  والس��نية 
مطلوب��ني للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد 

قانونية مختلفة.
واش��ار املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان دوريات مراكز الشافعية 

والش��نافية وغماس القت القبض على 
4 مطلوبني للقض��اء بقضايا مختلفة 
ايض��ا وذل��ك ضم��ن حملة قام��ت بها 

ملتابعة املطلوبني إلى القضاء .

ميسان – حترير مختطف 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ميس��ان امس االثن��ني ان مف��ارز امنية 
حررت مختط��ف والق��ت القبض على 
اخلاط��ف بع��د س��اعة م��ن اختطافه 
واعتقل��ت  مخ��درة  م��واد  وضبط��ت 

مطلوبني للقضاء .
واكد قائد ش��رطة ميس��ان واملنشاءات 
العميد نزارموهي الس��اعدي " للصباح 
اجلديد" ان مفارز مكتب مكافحة إجرام 
اخلطف في ش��رطة ميسان متكنت من 
حتري��ر مختط��ف بع��د ورود معلوم��ات 
بوج��ود حال��ة خط��ف ش��اب يبلغ من 

العمر)20( سنة من سكنه مركز املدينة 
و إلق��اء القب��ض عل��ى اخلاط��ف خال 
ساعة واحدة من تنفيذ عملية اخلطف 

وإحالته املتهم  إلى قاضي التحقيق .

البصرة – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة البصرة امس االثنني ان مفارز 
مديري��ة كم��ارك املنطق��ة الرابعة من 
الق��اء القب��ض على عدد م��ن املتهمني 

بقضايا ومخالفات قانونية.
ولف��ت املصدر ال��ى متكن مف��ارز مركز 
ش��رطة كمرك الش��امجة من ضبط 
مسافر عراقي اجلنسية وبحوزته كمية 
من مادة الكرستال اخملدرة، فيما متكنت 
مفارز مركز ش��رطة كمرك ام قصر من 
ضبط حاويه ٤٠ قدم حتمل مواد غذائية 

تالفة ومنتهية الصاحية.

جوالت تفتيشية ليلية في مناطق بغداد والمحافظات * اعتقال 5 مطلوبين بجرائم إرهابية في مناطق ديالى 
  انفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمالي بابل * تحرير مختطف واعتقال الخاطفين وسط ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ، امس االثنني 
، العث��ور على كدس لألعتدة واملواد املتفجرة في 
عملية أمنية بقضاء املس��يب شمالي احملافظة 

مركزها مدينة احللة 100 كم جنوب بغداد .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م القيادة العقيد 
احلقوقي عادل احلس��يني في بيان صحفي تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه اليوم ، إن "قوة من 
مكافحة متفجرات املس��يب مع��ززه مبفارز من 
فوج طوارئ بابل الثالث باالش��تراك مع احلش��د 
الش��عبي نفذت عملي��ة أمنية اس��تباقية في 
منطقة البهبهاني الواقعة خلف منطقة احلي 
العسكري التابع لقضاء املسيب )40 كم شمال 

بابل ". 
وأض��اف احلس��يني ، أن "العملي��ة أس��فرت عن 
العثور عل��ى كدس لألعتدة واملواد املتفجرة حتت 
االرض يتكون م��ن )38( قنبرة هاون عيار 82 ملم 
"، الفت��ا إل��ى أن "العملية نفذت بن��اء على ورود 

معلومات استخبارية دقيقة".
وفيم��ا ب��ني الناطق الرس��مي أن "الق��وة تعمل 
عل��ى رف��ع املواد وم��ا زالت العمليات مس��تمرة 
ضمن القاطع الشمالي ، اشار الى ان تفيد هذه 
الفعالي��ات ج��اءت متهيدا لتطبي��ق خطة زيارة 

االربعني ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر في مجلس محافظة واس��ط، امس 
األثنني، بأنه مت تأجيل مشروع إنشاء مطار الكوت 

املدني، بطلب من وزير النفط، جبار اللعيبي.
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزارة النق��ل أعربت عن 
أس��فها لتأجيل مش��رع إنش��اء مط��ار الكوت 
املدني، احملال إلى شركة الواحة الصينية بتنفيذ 

تطويره بكلفة قدرها عشرة مايني دوالر".
وأضاف أن "س��بب التأجيل جاء بطلب مباش��ر 
م��ن قبل وزير النفط، جب��ار اللعيبي"، مؤكداً أن 
"التأجي��ل س��يضر بعملية إنش��اء وتطوير هذا 

املشروع احليوي".
وأكد ان "الشركة املنفذة، قطعت شوطاً كبيراً 
في إنضاج دراس��تها امليدانية على أرض الواقع، 
بعد أن صممت مخططاته��ا في كل ما يتعلق 

باخلدمات اخلاصة للمطار".
وأش��ار إلى أن "مجلس محافظة واسط، طالب 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل ش��خصياً 

ملعاجلة أسباب التأجيل من قبل وزارة النفط".

العثور على مخبأ لألعتدة 
والمواد المتفجرة  في 

عملية أمنية شمالي بابل

تأجيل مشروع إنشاء مطار 
الكوت المدني في واسط

الملف األمني

انتشار واسع للقّوات املشتركة 
في ربوع كركوك مع السيطرة 

التامة على احلقول النفطية
ال��ى ذل��ك دع��ت قي��ادة العمليات 
املش��تركة، أمس االثن��ني، موظفي 
لالتح��اق  كرك��وك  ف��ي  الدول��ة 
فيما  أعمالهم  ومزاول��ة  بدوائرهم 
أكدت توفير احلماي��ة لهم من قبل 

القوات االحتادية. 
وقال��ت القي��ادة في بي��ان حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على 
نس��خة منه إن "قي��ادة العمليات 
املش��تركة حريص��ة عل��ى تطبيق 
أرواح  عل��ى  واحملافظ��ة  النظ��ام 
ومصال��ح أه��ل كرك��وك بعربهم 
وكردهم وتركمانهم ومسيحيهم"، 
مبينة ان��ه "لتحقيق ه��ذا الهدف 
الوطني النبي��ل ومن أجل احملافظة 
على النظام وتسيير أعمال احملافظة 
نوجه كاف��ة املوظفني ومنتس��بي 
قوى األمن الداخلي والشرطة احمللية 
في كركوك بض��رورة االلتحاق فوراً 
وممارس��ة  ومقراتهم  دوائره��م  الى 

أعمالهم أصولياً". 
وأضاف��ت القي��ادة إن "جميعه��م 
سيكونون بحماية قواتنا االحتادية"، 
مثمنة "دور أبناء هذه القوات الذين 
آلو على أنفس��هم تطبيق النظام، 
واحت��رام املواط��ن العراق��ي أينم��ا 

يكون". 
وأعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادي��ة، 
الفري��ق رائ��د ش��اكر ج��ودت أمس 

االثن��ني ، انطاق عملي��ة يوم أمس 
م��ن قبل الش��رطة االحتادي��ة والرد 
السريع بإجتاه آبار النفط التي توجد 

في محافظة كركوك ومحيطها. 
وق��ال جودت ف��ي بيان ل��ه حصلت 
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ على 
نسخة منه إن "تقدم قطعاتنا أدى 
البيشمركة  استسام عناصر  إلى 
وانس��حابهم ومتت السيطرة على 
مواضعهم التي كان��وا يتحصنون 
به��ا ومت��ت الس��يطرة عل��ى دبابة 
وعجلة هم��ر تركها البيش��مركة 

أثناء انسحابهم". 
وأض��اف كما "متت الس��يطرة على 
معمل غاز الشمال ومحطة كهرباء 
ما عبداهلل وجسر مرمي بيك وعلى 
فلك��ة احلويجة من اجله��ة الغربية 

حملافظة كركوك". 
االحتادي��ة  الش��رطة  قائ��د  وأش��ار 
ال��ى أنه "أم��ر بالتعام��ل اجليد مع 
املوظف��ني ف��ي محط��ة الكهرباء 
اكمال عملهم  في  ومس��اعدتهم 

بصورة طبيعية". 
وكانت قيادة البيش��مركة التابعة 
لاحتاد الوطني الكردستاني أصدرت 
أوام��ر بانس��حاب قطعاته��ا م��ن 
جميع املواقع واملقرات وأن العملية 
متت وفق انسيابية وبشكل طبيعي 
في كركوك وتسليمها إلى القوات 

األمنية االحتادية. 
وأصدر رئي��س ال��وزراء القائد العام 
للق��وات املس��لحة حي��در العبادي 

أوام��ر بف��رض األم��ن ف��ي كركوك 
واحلفاظ على أرواح املواطنني.

العبادي يطمئن أهالي كردستان 
وكركوك بحرص حكومته على 

سالمتهم ومصلحتهم
ثن��ي  "حاولن��ا  العب��ادي  واض��اف 
املتصدي��ن ف��ي االقليم ع��ن اجراء 
االس��تفتاء وع��دم خرق الدس��تور 
داع��ش  محارب��ة  عل��ى  والتركي��ز 
ث��م  ملناش��داتنا  يس��تمعوا  ول��م 
طالبناه��م بالغ��اء نتائج��ه وم��ن 
دون جدوى ايض��ا، وبينا لهم حجم 
اخلطر الذي س��يتعرض ل��ه العراق 
وشعبه لكنهم فضلوا مصاحلهم 
الشخصية واحلزبية على مصلحة 
العراق بعربه وكرده وباقي اطيافه"، 
مش��يرا ال��ى انه��م "جت��اوزوا على 
الدس��تور وخرج��وا ع��ن االجم��اع 
الوطني والشراكة الوطنية اضافة 
الى اس��تخفافهم بالرفض الدولي 
ولتقس��يم  لاس��تفتاء  الش��امل 
الع��راق واقام��ة دولة على اس��اس 

قومي وعنصري".
ف��ي  "اهلن��ا  العب��ادي  وطم��أن 
كردس��تان وفي كرك��وك على وجه 
اخلص��وص، بأنن��ا حريص��ون عل��ى 
س��امتهم ومصلحتهم ولم نقم 
ببس��ط  الدس��توري  بواجبن��ا  اال 
الس��لطة االحتادي��ة وف��رض األمن 
وحماية الث��روة الوطني��ة في هذه 
املدينة التي نريدها ان تبقى مدينة 

تعاي��ش س��لمي ل��كل العراقي��ني 
مبختلف اطيافه��م"، داعيا "جميع 
الق��وات  م��ع  التع��اون  املواطن��ني 
بتوجيهاتن��ا  امللتزم��ة  املس��لحة 
املش��ددة بحماية املدنيني بالدرجة 
االولى وفرض األمن والنظام وحماية 

منشآت الدولة ومؤسساتها".
وطالب العبادي قوات البيش��مركة 
ب�"اداء واجبها حتت القيادة االحتادية 
باعتبارها جزءا من القوات العراقية 
املس��لحة"، داعيا "جميع املوظفني 
االس��تمرار  ال��ى  كرك��وك  ف��ي 
بأعماله��م بنح��و طبيع��ي وعدم 

تعطيل مصالح املواطنني".
ووج��ه العب��ادي "الش��رطة احمللية 
واالجهزة االستخبارية في كركوك 
وممتلكاته��م  املواطن��ني  بحماي��ة 
وان يكون��وا عل��ى درج��ة عالية من 
اليقظ��ة واحلذر ملن��ع مروجي الفنت 
م��ن ان يوقع��وا ب��ني ابن��اء الوطن 
الواحد"، مؤكدا "املضي بالدفاع عن 
حقوق ابناء الشعب ومكتسباتهم 
وثروتهم الوطنية من الهدر والفساد 
فهي ملك جلميع العراقيني، والعمل 
على ان نعيش اخوة في هذا الوطن 

دون متييز".

معصوم يؤكد للسفير األميركي 
أهمية احلفاظ على الوحدة 

الوطنية
ودعا معصوم أجهزة االعام وأطراف 
اخل��اف كاف��ة إل��ى "االبتع��اد عن 

املتش��نجة"،  واخلطابات  التصعيد 
معبرا عن أمل��ه "في تفهم جميع 
القوى السياسية في الباد خطورة 
تفاق��م األوض��اع التي من ش��أنها 
أن تنعكس س��لبا على مس��تقبل 

العراقيني جميعا".
وأكد معصوم على ضرورة "ش��روع 
القيادات السياسية العمل من أجل 
ايجاد أرضي��ة مقبول��ة وتفاهمات 
وطيدة تس��هم بوضع حلول فورية 
املندلعة في كركوك  للمش��كات 
وجميع مش��كات الباد، ال س��يما 
ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة وحكومة 
إقلي��م كردس��تان"، مش��يرا إل��ى 
الوح��دة  عل��ى  "احلف��اظ  أهمي��ة 

الوطنية وحياة املواطنني".
من جانبه أكد الس��فير س��يليمان 
"عل��ى  املتح��دة  الوالي��ات  ح��رص 
واس��تعدادها  الع��راق،  اس��تقرار 
لتقدمي أي دعم ملس��اعدة العراقيني 
في جت��اوز ه��ذه املش��كلة، مؤكدا 
تواصل دعم ب��اده للعراق في حربه 

ضد االرهاب".

احلكيم : املرحلة املقبلة مرحلة 
بناء وخدمات وليست شعارات

العراقي��ة  احلكوم��ة  ان  موضح��ا 
والقانون  الدس��تور  اختارت طري��ق 

بدال عن الصراخ والتهديد .
واشار الى ان املرحلة املقبلة ليست 
مرحلة شعارات وامنا مرحلة خدمات 
،مش��ددا على الشعب ان يختار من 

يقدم ل��ه برنامج��ا انتخابيا رصينا 
يكون مقنعا  وقابل للتطبيق ليتم 
واجله��ات  الش��خصيات  انتخ��اب 
الق��ادرة عل��ى ايجاد طف��رة نوعية 
ونقل��ة ف��ي اداء احلكوم��ة والبرملان 

املقبلني .
س��ماحته نوه الى ان تي��ار احلكمة 
يس��عى الى وضع جمي��ع مكونات 
البلد في مؤمتره العام في خطوة ال 
نهاء التقاطعات املذهبية والقومية 
وانهاء فترة احملاصصة التي تسببت 
بج��زء كبي��ر م��ن تلك��ؤ االداء في 
املرحل��ة املاضي��ة ، مش��يرا الى ان 
العراق ميتل��ك كل مقومات النجاح 
لك��ن بحاج��ة ال��ى اع��ادة ترتي��ب 
خصوص��ا ان ع��ام 2018 س��يكون 

مرحلة تاريخية جديدة في العراق.

عدد املرشحني للتصويت عقبة 
أخيرة أمام مترير املفوضية

واش��ار إل��ى أن "ال��رأي االخ��ر يؤيد 
العودة إل��ى ال� 36 مرش��حاً الذين 
توصل��ت اليه��م جلنة اخلب��راء قبل 
التصفي��ات النهائي��ة، وعرضه��م 
على مجل��س الن��واب بالتصوي�ت 
الس��ّري ليخت���ار تس��ع�ة منهم 
يشكلون طاقم املفوضي�ة لل�دورة 

املقبل�ة".
ومضى ص��ال إلى أن "ال��رأي االخر 
رف��ض م��ن قب��ل هيئ��ة الرئاس��ة 
بالتعاون مع رؤس��اء الكتل النيابية 
كون��ه ال يضمن لاح��زاب الكبيرة 

حصة له��ا، لكننا س��نعاود عرض 
املوضوع خال اجتماع الكتل املؤمل 

عقده قريباً".
بدوره، ذكر النائب عباس البياتي في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
العائق  "موضوع احملاصصة يشكل 
االكب��ر ام��ام تش��كيل املفوضي��ة 

اجلديدة".
وأض��اف البيات��ي أن "كت��اً وجدت 
نفس��ها أنه��ا غي��ر ممثل��ة داخ��ل 
املفوضي��ة قامت باالعت��راض على 
عم��ل جلنة اخلبراء بحج��ة انها غير 

حيادية".
ويؤك��د أن "اجلمي��ع ال يهم��ه مدى 
بق��در  املفوضي��ة،  اس��تقالية 
االعتراض عل��ى وجود ممثلني للكتل 
وأن احليادي��ة حجة وضعها البعض 

للتغطية على ابعاده"
"وس��يلة  أن  البيات��ي  واس��تطرد 
اختي��ار  تعطي��ل  ف��ي  املعترض��ن 
املفوضية اجلدي��دة تكون من خال 
انس��حابهم من جلس��ات مجلس 
النواب لغرض اخال النصاب وتأجيل 
العملية إلى جلسات اخرى وهكذا 

بأمل احلصول على مكاسب".
وكان مجلس الن��واب قد اخفق في 
أكث��ر من م��رة في متري��ر املفوضية 
املس��تقلة لانتخابات برغم انتهاء 
جلن��ة اخلبراء م��ن اعمالها في وقت 
تقبل الباد على االنتخابات العامة 
وانتخاب��ات مجال��س احملافظات في 

نيسان من العام املقبل.

تتمات ص1

 
متابعة الصباح الجديد: 

ض��د  الش��ائعات  إنتش��ار  بع��د 
حم��ات تلقي��ح ش��لل األطفال 
حول إنتهاء فت��رة صاحيتها، تود 
وزارة الصح��ة ان تب��ني حرصه��ا 
م��ن  اللقاح��ات  اس��تيراد  عل��ى 
الرصين��ة  العاملي��ة  الش��ركات 
حفاظ��ا عل��ى صح��ة وس��امة 
األطفال علما ان اللقاحات تبقى 
صاحل��ة لإلس��تعمال حت��ى آخ��ر 
ي��وم م��ن صاحيتها، فه��ي مادة 
دقيق��ة التصني��ع ومت��ر بعمليات 
ُمعق��دة إلطالة م��دة صاحيتها 
وحتديده��ا مبوع��د مضب��وط ، وأن 
الت��ي تُس��تعمل في  اللُقاح��ات 
احلم��ات مفحوصة وآمنة حلماية 
في��روس ش��لل  م��ن  أطفالك��م 

األطفال.
كم��ا توض��ح ال��وزارة إن عملي��ة 
حفظ اللُقاحات تتم بدّقة وحرص 
شديدين ، حيث حُتفظ في برادات 
خاص��ة يتم ُمراقب��ة درجة احلرارة 
فيها دورياً ومراعاة عدم تعريضها 
لله��واء وتخزينه��ا منف��ردة ع��ن 
بقي��ة األدوية، لضمان س��امتها 

وفعاليتها.
ل��ذا فم��ن الض��روري ل��كل أب او 
ام ان يكون��وا متعاون��ني م��ع ِفرق 
وزارة الصح��ة ودوائره��ا لتلقي��ح 
اطفالك��م ألن تلقي��ح أطفالكم 
ض��روري للوقاية من ه��ذا املرض، 
بسبب قابلية املرض على اإلنتقال 
بالع��دوى بني األطف��ال والذي قد 
يصل ف��ي مراحل��ه املُتقدمة إلى 
شلل رخوّي خصوصاً في األطراف 

الُسفلى من اجلسم.
وم��ن اجلدير بالذك��ر إن العراق لم 
يُس��جل أّي ح��االت إصاب��ة ف��ي 
الس��نوات األخيرة، وآخر حالتني مت 
تس��جيلهما في العراق كانتا قد 
وردتا من سوريا في نيسان 2014، 
لكن الوقاية إج��راء دوري وضروري 
التلقي��ح،  حم��ات  طري��ق  ع��ن 
خصوص��اً بع��د تس��جيل حاالت 

إصاب��ة رس��مية ال تق��ّل ع��ن 48 
إصابة خال األش��هر املاضية في 
س��وريا، مما يس��توجب أخذ احلذر 
وتلقيح األطفال حفاظاً على جيل 

صحي أمن خاٍل من األمراض.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن 
انطاق حمل��ة التلقيح الوطنية 
للتلقيح ضد مرض شلل االطفال 

الفموي والزرقي للمتسربني .
واوضح الدكتور معتز محمد عباس 
مدي��ر ش��عبة التحصني /قس��م 
الرعاي��ة الصحية االولي��ة مبينا 
إن اللقاحات املستعملة خاضعة 
لفح��ص الدقيق ومس��توردة من 
مناشئ عاملية رصينة وان اللقاح 
سيس��هم ف��ي احلد من انتش��ار 
اإلم��راض االنتقالي��ة ، الفت��ا الى 
املس��تهدفني  االطف��ال  ع��دد  ان 

اكث��ر من ثاثة ماي��ني طفل ومن 
ضمنهم اطفال العائات النازحة 
ولاعمار من خمس س��نوات فما 
دون ومل��دة 8 ايام ، مش��يرا الى ان 
ع��دد الف��رق املش��اركة اكثر من 
6 االف فرق��ة جوال��ة وثابته وعدد 
الس��يارات 3500 س��يارة او اكث��ر 
وعدد القطاع��ات 44 قطاع منها 
واس��ط وبعض قطاعات الرصافة 
وصاح الدين وكرباء ، كما تقدم 
الوزارة اخلدمات التلقيحية مجانا 
جلميع االطفال فضا عن تقدميها 
للخدم��ات للنازح��ني والاجئ��ني 

واملهجرين من دولة سوريا
حماته��ا  ال��وزارة  وتواص��ل 
االس��تثنائية املتواصل��ة جلمي��ع 
االطف��ال النازح��ني ف��ي اخمليمات 
واماك��ن التجمع��ات فض��ا عن 

اللقاح��ات الروتيني��ة حرص��ا من 
الوزارة للحفاظ على جيل صحي 

امن خال من االمراض . 
عل��ى صعي��د متص��ل وتنفي��ذا 
لتوجيه��ات وزيرة الصحة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
باش��رت صحة الرصاف��ة بتنفيذ 
احلمل��ة الوطني��ة اخلريفي��ة ضد 
م��رض ش��لل االطف��ال وافتت��ح 
احلمل��ة معاون مدي��ر دائرة صحة 
بغ��داد الرصاف��ة الدكت��ور ميثم 
املتح��دث  وبحض��ور  الش��رع 
الرس��مي باس��م وزارة الصح��ة 
الدكتور س��يف الب��در ، مبينا ان 
الوزارة امتت جميع االس��تعدادات 
الفنية واللوجستية الجناز احلملة 
وضم��ان وص��ول اللقاح��ات ال��ى 
الفئ��ة املس��تهدفة ، ودع��ا البدر 

الى اصطحاب اطفالهم  االهالي 
ال��ى اق��رب مركز صح��ي او فريق 
اللق��اح  العاطائه��م  تلقيح��ي 
املضاد للش��لل خال فترة احلملة 
، مشيرا الى ان اللقاح امن ومنتج 
ف��ي افض��ل الش��ركات العاملية 

الرصينة واملعتمدة. 
واوض��ح مدير ش��عبة التحصني 
في دائرة الصحة العامة الدكتور 
معت��ز محم��د عب��اس ان احلملة 
الوطني��ة تس��تهدف احملافظ��ات 
علمية  معايير  وف��ق  والقطاعات 
وعاملية والغرض منها ابقاء العراق 
خاليا من مرض شلل االطفال في 
مواجهة تفش��ي ه��ذا املرض من 
دول اجلوار وهذه احلملة تستهدف 
)3(مايني  تلقي��ح مااليق��ل ع��ن 

طفل دون سن اخلامسة .

من جانبه اش��ار معاون مدير عام 
دائرة صحة بغداد الرصافة الى ان 
احلمل��ة تتم ف��ي املراكز الصحية 
ومن قب��ل الفرق اجلوال��ة وان فئة 
االطفال املستهدفة في الرصافة 
نح��و اكث��ر م��ن )413887( طفا 
وان اللق��اح يك��ون زرق��ي وفموي 
ويبلغ ع��دد الفرق يبلغ نحو) 826( 
ثابت��ه وجوالة لفت��رة ثمانية ايام 
15-10/24تتبعه��ا  م��ن  فعلي��ة 
حملة اخرى من -19 2017/11/28 
، فيم��ا اعلن��ت وزارة الصحة عن 
اتخاذ جميع االستعدادات الفنية 
احلمل��ة  لتنفي��ذ  واللوجس��تية 
والوصول الى جميع االطفال عبر 
توزيع اكثر من ثاثة مايني جرعة 
لقاح لضمان عراق امن وخالي من 

مرض شلل االطفال.

"الصحة": عملية 
حفظ الُلقاحات 
تتم بدّقة وحرص 
شديدين ، حيث 
تُحفظ في برادات 
خاصة يتم مُراقبة 
درجة الحرارة فيها 
دوريًا ومراعاة عدم 
تعريضها للهواء 
وتخزينها منفردة 
عن بقية األدوية، 
لضمان سالمتها 
وفعاليتها

جانب من إحدى حمالت لقاح شلل األطفال

ردًا على شائعات انتهاء صالحية اللقاحات المستوردة

"الصحة":شركات عالمية رصينة تزودنا
باألمصال ضد مرض شلل األطفال
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اعالم المحافظة 
احلقوق��ي  واس��ط  محاف��ظ  بح��ث 
محم��ود عب��د الرض��ا ما ط��ال مع 
االس��امية  اجلمهوري��ة  م��ن  وف��د 
ض��م مع��اون الس��فير االيران��ي في 
العراق الس��يد ال صادق ومدير بلدية 
طه��ران زنكيش��ة ومديرهيئة النقل 
ف��ي طهران د س��نندجي وع��ددا من 
املعني��ن ، بحض��ور اعض��اء مجلس 
احملافظة رئيس جلن��ة املنافذ احلدودية 
مكس��ر  وهاش��م  الب��دري  وصف��ي 
الزاملي وحيدر هش��ام ونائب احملافظ 
الثاني رش��يد البدري ومعاون احملافظ 
لشؤون اخلدمات املهندس نبيل شمه 

االستعدادات للزيارة االربعينية .
واس��تمع احملاف��ظ جلملة م��ن االمور 
طرحها الوفد االيرني خصت ،امكانية 
اسهام الس��لطات احمللية في واسط 
بتوفير املس��تلزمات الضرورية واملواد 
الغذائي��ة وتأم��ن امل��اكات الطبية 

خلدم��ة الزائرين االيراني��ن ألربعينية 
االمام احلسن عليه السام.

وبدوره احملافظ اكد على حرصه بتذليل 
كافة الصعوبات التي تواجه الكوادر 
االيرانية والعراقية التي تقوم بخدمة 
الزائرين واإليعاز بتخصيص نحو )700( 
مركب��ة للنق��ل وتوفيراماكن خاصة 
ملبيت الزائرين ووقوف الس��يارات ، مع 

االس��هام بتوفير احلماية االمنية عبر 
كافة الطرق وتامن احلماية للقوافل 

والراجلة وااللية .
ومن جهته الوف��د االيراني اثنى على 
جهود وتعاون السيد احملافظة معهم 
وس��عيه ألجل تقدمي املساعدة للفرق 
االيرانية التي تقوم باخلدمة للوافدين 

من ايران لزيارة العتبات املقدسة 

بغداد - الصباح الجديد:
احلج��اج  م��ن  مجموع��ة  تب��رع 
التابعن الى مكتب بغداد الثالث 
في الهيئة العليا للحج والعمرة 
ب� 40 كرس��يا متح��ركا الى دائرة 

مدينة الطب.
الرس��م��ي  املتح����دث  وق���ال 
فه��د  حس��ن  الهيئ��ة  باس���م 
م����ن  بتوجي���ه  ان��ه  الكنان��ي 
الش��يخ  الهيئ���ة  رئي����س 

الدكت����ور خالد العطية ارس��ل 
مكتب بغداد الثالث 40 كرسي��ا 
احلج��اج  به��ا  تب��رع  متحرك����ا 
التابعن الى املكتب بعد االنتهاء 

من مناسكهم«.

الهيئة العليا للحج تتبرع بـ40 كرسيًا متحركًا إلى المرضى

بعد إكمال عمليات الجرد الموقعي للمناطق المشمولة باالستثمار 

محليات 4

مناشدة 

ام��ام انظ��ار معالي وزي��ر النفط 
احملترم 

بعد التحية:
اتقدم لكم بطلبي هذا واناشدكم 
للحصول على رعايتكم االبوية في 
تسهيل املوافقة على نقل خدماتي 
من وزارة الداخلية الى وزارة النفط 
بعد خدمة حس��نة ل��ي زادت على 
العشر س��نوات تشرفت فيها في 
حماية وطن��ي وانا الي��وم اكملت 

الدراس��ة اجلامعية وحصلت على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة 
واروم اكمال خدمتي الوظيفي في 
احدى دوائر وزارة النفط مبا ينسجم 

واختصاصي العلمي .
علما انني اتوس��م في وزير النفط 
كل خير م��ن اجل ان يحقق حلمي 
وامل��ي باختياري العم��ل في وزارة 
النف��ط  عل��ى وف��ق امل��ادة 18 \ 5 
من قانون املوازن��ة العامة االحتادية 

لس��نة 2017 التي اتاحت خلريجي 
الدراس��ة اجلامعي��ة االنتق��ال من 
وزارة الداخلية الى الوزارات االخرى 

ومن اهلل التوفيق. 

تقبلوا فائق التقدير واالحترام  
حيدر عامر الفتالوي   
بكالوريوس هندسة 
منتسب في حماية املنشات 
محافظة النجف  

أمام أنظار وزي��ر الداخلية ومدير 
عام السكك احلديد

مرآب على خط سكة حديد
بعد التحية:

نح��ن نعرف أن للدولة سياس��ات 
وخطط��ا توض��ع من اج��ل توفير 
الراحة للمواطنن وتس��هل لهم 
أي أجراء من أجل استغال الوقت 
واجله��د وم��ن خال تطبي��ق هذه 
السياس��ات واخلطط الصحيحة 
ن��رى تق��دم وتطور ه��ذه البلدان ، 
ولكن هنا في العراق نرى العكس 
العراقي��ل  وض��ع  يت��م  بحي��ث 
والصعوبات ام��ام اية خطة خللق 
حال��ة من الفوض��ى والتذمر لدى 
املواطن ، وهذه األمور سببت وقد 
تس��بب في هجرة أغلب العائات 
العراقي��ة الى اخل��ارج ومنها دول 

اجلوار.

وقد شاهدنا وملسنا حالة بسيطة 
جدا من هذه اخلطط التي سببت 
حال��ة تذمر ل��دى املواطنن عامة 
تأخي��ر  ف��ي  واملوظف��ن خاص��ة 
بالوقت  دوائره��م  ال��ى  وصولهم 
احملدد وه��ي تضييق الطريق املؤدي 
م��ن بواب��ة بغ��داد بأجتاه س��احة 
ع��دن ، فبدال م��ن ان تقوم اجلهات 
اخملتص��ة بتوس��يع الط��رق وحل 
ازم��ة االختناق��ات املروري��ة داخل 
العاصم��ة بغ��داد من خ��ال بناء 
اجلسور واالنفاق جند أن هذه اجلهات 
قامت بتقليص هذا الشارع والزام 
س��يارات النقل اخل��اص ) الكيات 
( بأتخ��اذ طري��ق بدي��ل والزامهم 
بالسير بن سكتي القطار وصوال 

الى ساحة عدن .
ان هذه العملية التخلو  من اخملاطر 
بح��ق املواطنن خاص��ة في حالة 

مرور أحد القطارات ، فبدال من ان 
تقوم اجلهات اخملتص��ة بحل ازمة 
االختناق��ات املروري��ة في منطقة 
ساحة عدن من خال تنفيذ انفاق 
ومجس��رات جنده��ا تضع خططا 
لتزي��د وتعقد من ه��ذه العملية 
في هذه املنطقة واملتضرر الوحيد 

منها هو املواطن.
لذا ندع��و اجله��ات اخملتصة بحل 
هذه املشكلة بالسرعة املطلوبة 
وخاص��ة وزارة الداخلي��ة وقي��ادة 
عمليات بغ��داد ومحافظة بغداد 
العراقي��ة  احلدي��د  والس��كك 
والش��ركة العام��ة الدارة النق��ل 
اخل��اص ف��ا يعق��ل ان يخص��ص 
مرآب على سكة قطار ، فهل من 
املعقول ان يحدث هذا امام انظار 
املسؤولن في بلدنا ، ال يسعنا اال 
ان نقول انا هلل وانا اليه راجعون . 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بغداد - محمود خيون: 

أكمل��ت وزارة الكهرباء عمليات 
اجلرد املوقع��ي للمحات اجلديدة 
ضم��ن عق��د اجلباي��ة واخلدم��ة 
ال��ذي أبرمت��ه ف��ي وقت س��ابق 
مع ش��ركات األس��تثمار اخلاص 
بقطاع التوزيع ، بعد اس��تكمال 
العق��ود األس��تثمارية  اخلاص��ة 
بعقد اخلدمة واجلباية في مناطق 
متفرق��ة من العاصمة بغداد ، إذ 
ش��مل العقد مناط��ق اليرموك 
والعامري��ة واحلارثي��ة واملنص��ور 
واألع��ام  والس��يدية  وال��دورة 
الكرخ  واملواص��ات ف��ي جان��ب 
وزيون��ة وغيرها م��ن املناطق في 

جانب الرصافة .
وقال املهندس عمر رش��يد خلف 
مدير توزي��ع كهرباء الكرخ املركز 
، أن مديري��ات التوزي��ع التابع��ة 
للوزارة تواصل إكمال  متطلبات 
مناطق  في  األستثمارية  العقود 
متفرق��ة م��ن العاصم��ة ومنها 
شركة كرس��تال لاستثمار وبه 
رزيار وديار الغامن وغيرها ، وشملت 
تل��ك العق��ود مناط��ق اليرموك 
والعامري��ة واملنصور والس��يدية 
والدورة مشيراً الى تسليم مناطق 
والداخلية  واحلم��راء  القادس��ية 
لش��ركة   616 و610و612و   608
بهرزيار للمقاوالت حسب ملحق 
العق��د )1( ف��ي 2017/4/18 ف��ي 
مجال التوزيع نظراً ألس��تكمال 
اخلاص بعقد  األستثماري  العقد 
ب��أن  مؤك��داً  واجلباي��ة  اخلدم��ة 
جمي��ع األج��راءات أكتمل��ت مما 
س��هل عملي��ة توقي��ع محاضر  
التس��ليم مع ممثلي  الش��ركات 
و املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء 
الكرخ وبذلك تكون الشركة قد 
تسلمت جميع احملات السكنية 
املتفق عليها ضمن عقد اخلدمة 

واجلباية املبرم معها .
وأوضح مدير توزيع كهرباء الكرخ 
املركز بأن املديرية العامة تسعى 

من خال ه��ذه العقود الى إنهاء 
ضائعات الطاقة والسيطرة على 
جباي��ة أجور األس��تهاك وتوفير 
طاق��ة عل��ى م��دار الس��اعة أي 
مبعدل 24 س��اعة باليوم  لعموم 
املشتركن وبالتالي تقليل معاناة 
املواطنن والسعي للقضاء على 

حالة تذبذب التيار الكهربائي 
وب��ن مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز أن احملات التي مت تسليمها 
األس��تثمارية  الش��ركات  ال��ى 
والت��ي ش��ملتها عق��ود اخلدمة 
واجلباي��ة س��يتم قط��ع التي��ار 
الكهربائ��ي ع��ن ال��دور واملرافق 
اخلدمية التي يترتب بذمتها ديون 
التيار  واليعاد  س��ابقة متراكمة 
الكهربائي اليها اآل بعد تس��ديد 

الدي��ون موضح��اً أن التوجيهات 
ص��درت بض��رورة التعامل بحزم 
فيم��ا يخ��ص موض��وع جباي��ة 
أج��ور قوائم الكهرباء التي حتمل 
ديوناً س��ابقة لم يتم تسديدها 
ومن بينه��ا ماحتمل أرقاماً عالية 
تصل املاين ولس��نوات ماضية 
كذلك الديون املترتبة على الدور 
أوالتي حتولت  واملهدمة  املتروكة 
الى عمارات أوأنشطرت الى أكثر 
من دار كالتي حتولت الى مساكن 
التتج��اوز مس��احاتها 50 مت��راً 
مربعاً  مش��يراً ال��ى أن املاكات 
الهندسية والفنية واحلرفية في 
القطاع��ات والصيان��ات التابعة 
ملديريت��ه الك��رخ املرك��ز تواصل 
حماته��ا الت��ي تخ��ص جباي��ة 

الت��ي  أج��ور الكهرب��اء خاص��ة 
حتمل أرقاماً عالية بسبب تراكم 
الديون وتعد هذه من املش��كات 
التي تواجهه��ا مديريات التوزيع 
والت��ي تس��بب ضائع��ات كبيرة 

وهدرا في الطاقة .
يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء كان��ت 
ق��د أوضح��ت ف��ي وقت س��ابق 
تس��عيرة فواتير إستهاك التيار 
للمواطن  وجتيه��زه  الكهربائ��ي 
ب� 24 س��اعة على وفق مش��روع 
عقود اخلدم��ة والصيانة واجلباية 
للشركات اإلس��تثمارية مشيرة 
الى أن اإلس��تثمار سيكون بذات 
التعرف��ة املعمول به��ا من قبل 
وزارة الكهرب��اء التي يصل فيها 
نس��بة الدعم احلكومي حملدودي 

الدخ��ل واإلس��تهاك املنخفض 
ب� 94 %.

وبينت ال��وزارة انها قامت بإحالة 
جمي��ع أحي��اء العاصم��ة بغداد 
لقط��اع  احملافظ��ات  ومعظ��م 
اإلس��تثمار »موّضحاً »في بغداد 
حالي��اً متّ إحال��ة ث��اث مح��ات 
س��كنية في منطقة زيونة الى 
اإلستثمار وفي منطقة اليرموك 
4 مح��ات، ومحلتن في املنصور 
وس��بع مح��ات ف��ي العامري��ة 

ومحلتن في حي اجلامعة«.
عن تقدمي التسهيات للشركات 
االس��تثمارية جلذبها للعمل في 
الكهربائية  الطاقة  توزيع  قطاع 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات، مبينة 
ان مش��اريع اس��تثمار الكهرباء 

س��تقوم بتوفي��ر الطاق��ة على 
مدى 24 ساعة ومببالغ مدعومة 

حكومياً.
وقالت ال��وزارة ان وزي��ر الكهرباء 
قاس��م محمد الفه��داوي، وجه 
بتق��دمي جميع التس��هيات من 
اجل جذب الشركات االستثمارية 
للدخول في قطاع توزيع الطاقة 
الكهربائية في بغداد واحملافظات، 
من خال تس��هيل االجراءات من 
قب��ل مديري��ات التوزي��ع العامة 
في بغداد واحملافظ��ات، كون هذا 
بش��كل  سيس��هم  املش��روع 
كبي��ر ف��ي ح��ل ازم��ة الطاق��ة 
الكهربائي��ة في الباد، فضاً عن 
ضمان��ه حلقوق الوزارة واملواطنن 

والشركات االستثمارية.

الكهرباء تشدد إجراءاتها الستحصال ديونها المتراكمة بذمة المشتركين 

بينت الوزارة أن 
المحالت التي 
تم تسليمها 

الى الشركات 
االستثمارية 

المشمولة بعقود 
الخدمة والجباية 
سيتم قطع التيار 

الكهربائي عن 
الدور التي يترتب 

بذمتها ديون سابقة 
متراكمة

مدير توزيع توزيع كهرباء الكرخ املركز

صحة الرصافة تطلق 
حملة جديدة للتلقيح 

ضد شلل األطفال 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن مدير عام دائ��رة صحة بغداد / الرصافة 
الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي عن 
ب��دء انط��اق اجلولة االولى من احلملة ش��بة 
الوطنية  للتلقيح ضد مرض ش��لل األطفال 
دون سن اخلامس��ة للمدة من 15-24 تشرين 
األول اجلاري لتلقي��ح )413( الفا و887 طفا ، 

من خال 826 فرقة .
 واشار املدير العام الى أن القطاعات املشمولة 
في احلملة ه��ي قطاع البلدي��ات األول وعدد 
املشمولن )117592( طفا والبلديات الثاني 
)98295(طف��ا  وقطاع االس��تقال )59790( 
طفا وقطاع النهروان )38692( طفا  وقطاع 
املدائ��ن )57234( طفا  وقط��اع الصدر الذي 
سيش��مل ثاثة مراكز صحية طرفية  وهي 
املرك��ز الصحي حس��ن الس��ويعدي ومركز 
صحي حي امله��دي  ومركز صحي مصطفى 
العذاري  وعدد األطفال املش��مولن )27184( 
طف��ا ف��ي حن قط��اع الش��عب س��يكون 
شمول مركزين فقط هما مركز صحي اإلمام 
الرضا)ع( ومركز س��بع قصور  وعدد األطفال 

املشمولن في اللقاح )16900( طفا .
ولف��ت الس��اعدي ال��ى إن اللقاح ف��ي هذه 
احلمل��ة س��يكون عل��ى نوع��ن األول وه��و 
الفم��وي ويعطى إلى األطفال م��ن عمر يوم 
وحتى خمس س��نوات أما اللقاح الثاني وهو 
زرقي ويعطى إلى األطفال من عمر ش��هرين 
مش��روط بعدم اخذ اللقاح في الس��ابق عن 
طريق الزرق.مؤكدا أن اللقاحات املس��تعملة 
آمن��ة وذات نوعي��ة جي��دة وه��ي خاضع��ة 
للفحص الدقيق في مختبرات وزارة الصحة 
ومس��توردة م��ن مناش��ئ عاملي��ة رصين��ة 
،  مختتم��ا  إلى ضرورة تع��اون املواطنن مع 
الف��رق الصحي��ة اجلوالة وتس��هيل عملية 
التلقيح الذي من شأنه خلق مجتمع صحي 
س��ليم ومعافى وجعل العراق بلدا خاليا من 

شلل األطفال هذا املرض اخلطير .

العراق يحتفل بمناسبة اليوم 
العالمي للصحة النفسية

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة الدكتورة 
عديل��ة حمود حس��ن وحتت ش��عار »حان 
الوقت لتعرف اكثر عن الصحة النفسية« 
اقام��ت وزارة الصح��ة احتفالية مبناس��بة 
اليوم العاملي للصحة النفسية على قاعة 
مركز ال��وزارة وبحض��ور الدكتور احس��ان 
جعف��ر مدير ع��ام دائ��رة الصح��ة العامة 

والرعاية الصحية االولية .
واش��اد املدير الع��ام في كلمة ل��ه باجلهود 
الطبي��ة والصحية الت��ي تقدمها املاكات 
العاملة في مجال الصحة النفس��ية كان 
جتس��يدا حقيقيا ومتماشيا مع املتطلبات 
التوعية والتثقيف بشأن الرعاية الصحية 
تقدمه��ا  الت��ي  النفس��ية  واخلدم��ات 
مؤسس��اتنا الصحي��ة العامل��ة ف��ي هذا 

اجملال 
من جانبه اشار املستشار الوطني للصحة 
النفس��ية الدكت��ور عماد عبد ال��رزاق الى 
اهمي��ة احتفالي��ة اليوم العامل��ي للصحة 
النفس��ية لهذا الع��ام منوها ال��ى ضرورة 
التأكيد والتشديد عن التضامن بن االسرة 
واجملتم��ع واملؤسس��ات الصحية في حتقيق 
املعان��اة ع��ن املري��ض النفس��ي ، مؤك��دا 
تواصل الوزارة ممثلة مبؤسس��اتها الصحية 
في مجال الطب النفسي في تقدمي افضل 
اخلدم��ات الصحية والطبي��ة في هذا اجملال 
ترحيبية  االحتفالي��ة كلم��ات  وتضمن��ت 
النفس��ية  الصحي��ة  باخلدم��ات  واش��ادة 
قدمه��ا مدي��ر قس��م الصح��ة الدولي��ة 
الدكتور رمزي عبد الرس��ول وممثل منظمة 
ه��ارف الن��د االين��س ع��ن واق��ع اخلدم��ات 
الصحي��ة  النفس��ية املقدم��ة للنازح��ن 
فضا عن فعاليات مسرحية تناولت ظاهرة 
الوصم��ة االجتماعية وتأثيراتها الس��لبية 
ع��ن مريض الصح��ة النفس��ية وجرى في 
نهاية االحتفالية توزيع ش��هادات تقديرية 
للجه��ود املبذول��ة واالس��هام ف��ي مجال 

الصحة النفسية واخلدمات الساندة.
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت دائرة تس��جيل الشركات في وزارة 
التجارة ان نظام فروع الشركات االجنبية 
رقم 2 لس��نة 2017 نص ف��ي الفقرة 14 
عل��ى انه يحظر على الش��ركة االجنبية 
ممارس��ة اي نش��اط جتاري او فتح مقر لها 
ف��ي العراق اذا لم متنح اجارة التس��جيل 

وفقا الحكام النظام .
واوض��ح مدير عام الش��ركة عب��د العزيز 
جبار عب��د العزيز ان على ف��روع ومكاتب 
الش��ركات االجنبية املوج��ودة حاليا في 
العراق املسجلة وغير املسجلة ان تكيف 
اوضاعها القانونية مع احكام هذا النظام 

خال سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
واضاف املدي��ر العام ان امل��ادة الثانية من 
النظام اك��دت بان لكل ش��ركة اجنبية 
ترغب مبزاولة النشاط التجاري في العراق 
ومض��ى على تأسيس��ها س��نتان وفتح 
ف��رع لها تقدمي الوثائق املطلوبة مترجمة 

الى اللغ��ة العربية ومصدقة من اجلهات 
اخملتص��ة ف��ي بل��د التاس��يس واملتمثلة 
باس��تمارة طلب االجارة وعقد التأسيس 
والنظ��ام االس��اس للش��ركة االجنبي��ة 
ناف��ذة  ؤللش��ركة  تأس��يس  وش��هادة 
ووثيقة تخويل املدير املكلف بادارة الفرع 

واحلسابات اخلتامية الخر سنة مالية .
ولفت املدير العام الى ان النظام نص في 
الفق��رة 13 ان الش��ركة االجنبي��ة تلتزم 
بتقدمي تقرير الى املسجل عند مباشرتها 
بأي نشاط جتاري في العراق وفقا الستمارة 
النش��اط املعدة لهذا الغرض اضافة الى 
التزام اجلهات احلكومي��ة والقطاع العام 
واخملتل��ط بتزويد املس��جل بتقرير عن اي 
نشاط جتاري متارس��ه مع فروع الشركات 

االجنبية . 
من جه��ة اخرى اعلنت دائ��رة التخطيط 
واملتابع��ه ب��وزارة التج��ارة ع��ن توجي��ه 
اس��طول نقله��ا ال��ى اجملم��ع اخملزني في 
س��امراء ملناقل��ة 27 الف��ا و700 طن من 
احلنط��ة احمللية ال��ى س��ايلو التاجي في 

بغداد.
واوضح��ت الدائ��رة بانه مت توجيه قس��م 
النقل املركزي احد تشكيات هذه الدائرة 
بااليعاز الى اقس��ام النقل في الشركات 
بتوجيه شاحناتهم الى اجملمع اخملزني في 
س��امراء من اجل مناقل��ة 27 الفا و700 
طن من احلنطة احمللية الى سايلو التاجي 
بحس��ب اخلطة التس��ويقية املعدة من 

قبل الشركة العامة لتجارة احلبوب.
م��ن جانب اخ��ر وجه��ت الدائرة قس��م 
النق��ل املركزي بض��رورة تواجد موظفية 
في اقس��ام النقل للش��ركات للمتابعة 
امليدانية وللوقوف على معاناة ومشكات 
الس��ائقن م��ن اج��ل تذلي��ل العقب��ات 
امامه��م م��ن خ��ال االتص��ال املباش��ر 
بالش��ركات ومتابع��ة حركة االس��طول 
ميدانيا لتس��هيل مرور الش��احنات على 

طول خط السير الذي تسلكه. 
م��ن جانبه��ا اعلن��ت الش��ركة العامة 
لتصني��ع احلبوب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
قيام جلنة رقابية فنية بزيارات تفتيش��ية 

لاطاع على نوعية الطحن اجملهز لوكاء 
محافظة صاح الدين والعائات النازحة

واوض��ح مديرع��ام الش��ركة املهندس 
طه ياسن عباس بان جلنة فنية رقابية 
من قس��م السيطرة النوعية زارت فرع 
تصنيع احلبوب في صاح الدين ملتابعة 
جتهي��ز الع��االت النازحة ف��ي احملافظة 
واالط��اع عل��ى نوعية الطح��ن اجملهز 

لهم.
واضاف املدير العام بانه مت تكليف جلنة 
خاصة من قس��م الس��يطرة النوعية 
للمعاينة واالطاع على نوعية الطحن 
املنتج مبطحنة ارض اخلير في محافظة 
النج��ف اجمله��ز للعائ��ات النازحه في 
ص��اح الدي��ن حي��ث قام��ت اللجن��ة 
بزيارة ع��دد من الوكاء وس��حب مناذج 
م��ن الطحن اجمله��ز لغ��رض الفحص 
اخملتب��ري واجراء جتارب اخلبازة من عينات 
عشوائية سحبت من الكميات اجملهزة 
ل��دى ال��وكاء وم��ن الطح��ن احملم��ل 

بعجات الناقلن. 

تقرير

التجارة تحظر أنشطة الشركات األجنبية التي لم تمنح إجازة التسجيل
دعت الى تكييف أوضاعها القانونية مع أحكام هذا النظام

دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة

جانب من لقاء محافظ واسط مع الوفد االيراني

محافظ واسط يبحث مع الوفد اإليراني 
االستعدادات للزيارة األربعينية 
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بغداد - الصباح الجديد: 

أكدت امانة بغداد ان اعمال الصيانة 
امل��رور  ط��رق  لتخس��فات  املؤقت��ة 
الس��ريع تتم حتت اشرافها ، مشيرة 
الى عدم اعطائها موافقة ألي جهة  

للعمل على صيانة الطرق .
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم 
في بيان له��ا ان » هناك جهة ادعت 
تنفيذه��ا أعم��ال صيان��ة للطري��ق 
الس��ريع ضمن مناطق س��بع ابكار 
والقاهرة وحي تونس وان امانة بغداد 
تنفي منحها أي موافقة للعمل في 

تلك املناطق ألي جهة كانت » .
واضاف��ت املديري��ة ان » امانة بغداد 
وافق��ت على طل��ب اح��د املتبرعني 
الذي روج طلباً بإسم احدى شركات 
القطاع اخل��اص للعمل على صيانة 
بعض تخس��فات طرق املرور السريع 
بإش��راف امل��الك الهندس��ي المانة 
بغداد وعل��ى وفق املواصفات الفنية 

التي حتددها » .
وتابع��ت ان » موافق��ة امان��ة بغداد 
عل��ى طلب املتب��رع جاءت اس��تناداً 
لطلبات املواطنني وحاجتهم الجراء 
اصالح��ات مؤقت��ة خلدمة س��الكي 
الطري��ق .. مبين��ة ان لديها قس��ما 

يعن��ى بصيان��ة الط��رق الس��ريعة 
يعم��ل بش��كل يوم��ي وعل��ى وفق 
الذاتي��ة إلص��الح احلفر  امكانيات��ه 
واملطبات ومعاجلة التخس��فات في 
طرق املرور السريع الى جانب اصالح 
االسيجة الواقية باستعمال ماكنة 

مت تصنيعها محلياً » .
كم��ا نف��ذت  امان��ة بغ��داد حملة 
جدي��دة إلزال��ة التج��اوزات احلاصلة 
على االرصفة والش��وارع والساحات 
واالم��الك العام��ة للحف��اظ عل��ى 

نظافة وجمالية العاصمة.
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم ان 
» دائ��رة بلدية الغدي��ر  بالتعاون مع 

مديرية احلراس��ات واالم��ن في امانة 
بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات 
بغداد نفذت حملة إلزالة التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى االرصفة والش��وارع 
ش��ملت التجاوزات البنائية بإشراف 
مدي��ر ع��ام البلدي��ة ورئي��س جلن��ة 

التجاوزات اجلسيمة  .
واضافت املديرية ان » احلملة شملت 
ايضا  اغالق مواقع مخالفة للقوانني 
االن��ذارات  توجي��ه  بع��د  البلدي��ة  
الصحابه��ا  بع��دم التج��اوز عل��ى 
لتسببها   العامة  واالمالك  االرصفة 
بعرقلة حركة السير واملرور وتشويه 

منظر وجمالية العاصمة بغداد ».

أطلقت حملًة إلزالة التجاوزات في العاصمة 
تقرير

أمانة بغداد تنّفذ أعمال الصيانة المؤقتة لتخسفات الطريق السريع  

هدى فرحان*

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
خ��الل لقائ��ه ف��ي مكتب��ه مبقر 
ال��وزارة الس��فير البولن��دي لدى 
الع��راق ش��تانيلو س��مولن زيادة 
وتطوي��ر التعاون املس��تقبلي بني 
بغداد ووارش��و عل��ى الصعيدين 
االقتص��ادي والصناع��ي وس��بل 
حتقيق عالق��ة اس��تراتيجية بني 

البلدين. 
وأش��ار الوزير خ��الل اللقاء الى ان 
ل��دى الش��ركات البولندي��ة باعا 
طويال في مجال الصناعة ومتتلك 
اخلبرات والتكنولوجيا والتطور في 
صناعات عديدة ومتنوعة ، مؤكدا 
وبصفت��ه رئيس اللجنة العراقية 
البولندية الس��عي واحلرص على 
زي��ادة وتعزيز التع��اون مع اجلانب 
البولن��دي في ش��تى القطاعات 
واجمل��االت الصناعي��ة إضافة إلى 
والزراعية خاصا  التجارية  اجملاالت 
بالذك��ر التع��اون املش��ترك ب��ني 

البلدين للقضاء على اإلرهاب . 
وبني الس��وداني بأن هناك خارطة 
الت��ي  االس��تثمارية  للمش��اريع 
باإلم��كان تنفيذه��ا م��ع اجلانب 
اتفاق��ات  البولن��دي م��ن خ��الل 
االس��تثمار  وعق��ود  الش��راكة 
العراقي��ة  الصناع��ة  لتحدي��ث 
ناجح��ة  مش��اريع  ولتنفي��ذ 
وحقيقية تخدم مصالح البلدين 
ايج��اد  ض��رورة  عل��ى  مؤك��دا   ،
وحتديد أطر للتعاون املس��تقبلي 
اجلانب��ني مبايحقق ش��راكة  ب��ني 

استراتيجية بني العراق وبولندا. 
ودعا الوزير الس��وداني الشركات 
البولندية الى التعاون مع العراق 
ف��ي مج��ال الصناع��ة احلربي��ة 
السيما صناعة االسلحة واالعتدة 
املتوس��طة وعلى وفق املش��اريع 
لش��ركة  واملطروح��ة  املتاح��ة 
الصناعات احلربي��ة ، مؤكدا على 
طبيعة االمكانيات التي ميتلكها 

اجلانب البولندي ف��ي مجال نقل 
وم��دى  األس��لحة  تكنولوجي��ا 
البولندي��ة  احلكوم��ة  اس��تعداد 
لنق��ل ه��ذه التكنولوجيا خاصة 
وان الش��ركات احلربية في بولندا 
تابعة للدول��ة مايعجل باجراءات 
ذات��ه  الوق��ت  وف��ي   ، التع��اون 
س��عي وزارة الصناع��ة والتزامها 
الدفاع  وزارتي  احتياج��ات  لتأمني 
والداخلية من األسلحة واالعتدة 

.
من جانبه أشار السفير البولندي 
إلى التعاون الكبير االستراتيجي 
الذي يجم��ع الع��راق وبولندا من 
البولندية  الق��وات  تواج��د  خالل 
ملس��اندة ودعم القوات العراقية 
باخلب��رات والتدريب للعس��كريني 

والفنيني إلى جان��ب إقامة دورات 
تدريسية للعس��كريني والفنيني 
العراقيني في القواعد العسكرية 
البولندي��ة ، مؤك��دا رغب��ة بالده 
للمش��اركة ف��ي حم��الت البناء 
واألعمار للمناطق احملررة من دنس 
داع��ش اإلرهاب��ي ، الفت��ا إل��ى ان 
بولندا شريك حقيقي للعراق من 
خالل تنفيذ العديد من املش��اريع 
الس��ريع  الطريق  منها مش��روع 
ب��ني بغ��داد والناصري��ة ومجمع 
الفوس��فات في القائم وعدد من 

املشاريع األخرى .
واشار السفير البولندي إلى إعداد 
دراسة وخطط لعدد من املشاريع 
منها إعادة تأهيل مصنع كبريت 
املش��راق ، داعيا ال��وزارة لالطالع 

وزيارة  البولندي��ة  التج��ارب  على 
ع��دد م��ن املصانع املصري��ة التي 
مت انش��اؤها م��ن قبل الش��ركات 
البولندية للتعرف على مس��توى 
اإلنتاجي��ة  والعملي��ة  التط��ور 
احلديثة في تل��ك املصانع ، مبديا 
استعداد بالده للتعاون مع العراق 
احلربية  الصناع��ات  ف��ي مج��ال 
وصيان��ة املعدات العس��كرية ملا 
متتلكه الش��ركات البولندية من 

خبرات واسعة في هذا اجملال .
عل��ى صعي��د متصل بح��ث وزير 
الصناعة مع س��فير ارمينيا لدى 
الع��راق كارين ليف��ون كريكوريان 
توس��يع أوجه ومج��االت التعاون 
الصناع��ي املش��ترك ، وامكانية 
عقد شراكات فاعلة في عدد من 

اجملاالت الصناعي��ة ونقل اخلبرات 
تناول  والتكنولوجيا احلديثة كما 
اللقاء ملفات االستثمار السيما 
الهندسية  الصناعات  في مجال 
الصغيرة  والصناعات  واالنشائية 
واملتوس��طة والغذائية والدوائية 
وصناعة املياه اضافة الى مناقشة 
االج��راءات املتبع��ة ف��ي حماي��ة 

الشركات االجنبية واملنتجات. 
واع��رب الوزير ف��ي خت��ام اللقاء 
عن أمل��ه بان يك��ون هناك عمل 
مش��ترك ب��ني اجلانب��ني ، مؤكدا 
واملتابع��ة لكل  االهتم��ام  عل��ى 
القضاي��ا واملواضيع التي طرحت 
خ��الل اللقاء بغي��ة توحيد الرؤى 
والتوص��ل الى تفاهم��ات وتعاون 
وأف��ق جدي��دة  لفت��ح مج��االت 

قط��اع  تطوي��ر  ف��ي  مبايس��هم 
الصناع��ة في البلدي��ن من خالل 
قانون االستثمار الذي يحمل مزايا 
كثيرة او من خالل الشراكة مابني 
الش��ركات االرميني��ة وش��ركات 
وزارة الصناعة على وفق القوانني 

والتعليمات املعتمدة.
واوعز السوداني الى تزويد اجلانب 
االرمين��ي بالفرص االس��تثمارية 
وزارة  ش��ركات  ل��دى  املتاح��ة 
اس��تعداد  مبدي��ا   ، الصناع��ة 
الوزارة لتزويده��م بأية معلومات 
يحتاجه��ا اجلان��ب االرميني حول 
هذه الفرص م��ع ضرورة التواصل 

بهذا اجلانب.

*اعالم الصناعة 

توسيع التعاون المشترك للقضاء على اإلرهاب 

»السوداني« يستعرض مع السفير البولندي تحديث الصناعات العسكرية في العراق 
»الخاقاني« يّطلع على 

عملية التدريس في كلية 
اإلمام الكاظم بالنجف 

اعالم الكلية 
زار عميد كلي��ة اإلمام الكاظ��م )ع( الدكتور غني 
اخلاقاني اقسام الكلية في النجف االشرف لبحث 
عدة محاور مهمة تخص الطلبة واملالك التدريسي 

والبنى التحتية للكلية . 
واكد عمي��د الكلية على اهمية ترصني املس��توى 
العلمي للكلية عن طريق االلتزام الفعلي باملعايير 

العلمية ملواكبة اجلامعات الرصينة في العالم. 
ب��دوره رحب الدكتور محمد كاظم الربيعي معاون 
العميد إلدارة اقس��ام الكلية في النجف االش��رف 
بالعمي��د وب��ارك زيارت��ه ، ثم انتقل��وا مبعية بعض 
االس��اتذة الى مبنى الكلية اجلديد ليطلع العميد 

على احتياجاتها وسير العمل هناك . 

نصب خطوط هاتفية 
لمراكز إرشاد التائهين 

في النجف 

العمل تفرض عقوبات 
على من يدعي اإلعاقة 
أو يستغلها للتسول 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مدير إتصاالت النجف االش��رف املهندس عقيل 
الطائ��ي في مقر عمله مع مس��ؤول إتص��االت قيادة 
شرطة احملافظة إنشاء بديل إلى خط ) 104(  مع تزويد 
مراكز ) إرش��اد التائهني ( بخط��وط هاتفية في أثناء 
زي��ارة أربعينية اإلمام احلس��ني ) ع( على طول طريق ) 

جنف - كربالء ( .
من جانب أخر قام مالك ش��عبة البداالت  في مديرية 
إتص��االت ذي ق��ار وبإش��راف  مدير املديري��ة املهندس 
علي محسن موسى مبتابعة عمل البداالت من خالل 
منظومة التحكم عن بعد املوجودة في مركز صيانة 
البداالت الصينية وس��حب العدادات الشهرية لكل 

البداالت العاملة في احملافظة ٠.
على صعيد متصل مت فحص اللنكات في بدالة الربط 
الوطن��ي و اله��اردات اخلاص��ة بها وبرمج��ة اخلطوط 
ال��واردة واالرقام اخملتصرة ، إضافة إلى ذلك مت نصب)4( 
هوات��ف عمومية في بناية الس��جن اإلصالحي ليبلغ 
عدد الهواتف املنصوبة في السجن ) ١٦ ( هاتفا ، فيما 
بلغ مجموع ما مت بيعه من كارتات ذكية خالل ش��هر 
أيلول فقط أكثر من أربعة آالف كارت بش��تى الفئات 
املعم��ول بها في قطاع اإلتص��االت احلكومي وكل ما 
يقدمه منتس��بو وزارة اإلتصاالت من جهود وتفان في 
العمل يأتي من حرص الوزارة  بتقدمي أفضل التقنيات 
احلديثة واملبتكرة عامليا« لتلبية حاجات املواطنني في 

مجال االتصاالت واالنترنت . 

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ال رئي��س هيئة رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاص��ة ف��ي وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
القاضي أصغر عبد الرزاق املوسوي ان القانون اخلاص 
بذوي االعاقة يتضمن مواد تنص على فرض عقوبات 
على االش��خاص من ذوي االعاقة اذا خالفوا ضوابط 

وتعليمات قانون رقم )38( لسنة 2013.
وب��ني رئي��س الهيئة ان القانون وحس��ب امل��ادة )21( 
من الفصل الس��ابع اخلاص بالعقوبات ينص على ان 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او غرامة 
ال تقل عن )500( الف دينار او بالعقوبتني معا كل من 
ادعى خالف��ا للحقيقة انه من ذوي االعاقة او يحتاج 
الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تس��هيل او 
امتي��از او منحة مما نص عليه في هذا القانون ، على 
ان تس��ترجع املبالغ واالمتيازات كاف��ة التي منحت 

له.
واوضح رئيس الهيئة ان املادة )22( من القانون نفسه 
تنص على عقوبة احلبس باملدة السابقة نفسها اي 
ال تزيد على س��تة اش��هر او بغرامة التقل عن )500( 
الف دينار وال تزيد على مليون دينار كل ش��خص من 
ذوي االعاق��ة او االحتياجات اخلاصة اس��تغل اعاقته 
كوسيلة للتسول ، مشيرا الى ضرورة احلد من ظاهرة 

التسول املنتشرة في شوارع العاصمة بغداد.
وبني املوس��وي ان مجل��س النواب وبع��د بذل جهود 
استثنائية من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
متمثلة بوزيرها املهندس محمد شياع السوداني اقر 
قانون رقم )38( لس��نة 2013 شرع هذا القانون نظرا 
ملا شهده العراق من احداث وحروب على مر العصور 
واخره��ا حربه ض��د عصابات داع��ش االرهابية االمر 
الذي ادى الى زيادة نس��بة املعوقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة واصبحت احلاجة ملحة لتشريع قانون يعنى 
بهذه الش��ريحة ويلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم 

ويعمل على اعادة دمجهم في اجملتمع.  

 تمتلك الشركات 
البولندية باعا طويال 
في مجال تصنيع 
األسلحة المتوسطة 
وتمتلك الخبرات 
والتكنولوجيا 
والتطور في 
صناعات أخرى 
عديدة ومتنوعة 

حتديث الصناعات العسكرية في العراق

اعالم الشركة  
زار رئي��س مجل��س محافظ��ة بغداد 
مق��ر  العض��اض  ري��اض  الدكت��ور 
ش��ركة حمورابي العامة للمقاوالت 
وزارة  إح��دى تش��كيالت  اإلنش��ائية 
األعمار واإلسكان البلديات واالشغال 
العامة وكان في استقباله املهندس 
س��عد الدي��ن محم��د ام��ني مدي��ر 
ع��ام الش��ركة وامل��الك املتق��دم في 

الشركة.
وقد رح��ب املدير الع��ام بالوفد الزائر 
وأثن��ى عل��ى تواصلهم م��ع القطاع 
العام ودعمهم املستمر له في خدمة 
أهال��ي بغ��داد م��ن خ��الل اطالعهم 
امليداني بزيارة الشركات ومشاريعها 
ث��م اطلع رئيس اجمللس والوفد املرافق 
م��ن خالل فلم وثائق��ي تضمن أغلب 
مش��اريع الط��رق واجلس��ور ألت��ي مت 
تنفيذه��ا م��ن قب��ل الش��ركة التي 

تختص بالطرق واجلسور. 
واك��د مدي��ر ع��ام ش��ركة حمورابي 
على ان الش��ركة لديه��ا من اخلبرات 
وامل��الكات اخملتص��ة بتنفي��ذ الطرق 
واجلس��ور والت��ي نف��ذت ع��ددا م��ن 

املشاريع في أصعب الظروف التي متر 
بالبلد ولدى الشركة إمكانات هائلة 
م��ن آلي��ات ومعامل وف��روع في عدة 
محافظات في بلدنا العزيز والشركة 
على امت االستعداد لتنفيذ اي مشروع 

تكلف به .
م��ن جهت��ه اثن��ى رئي��س مجل��س 
احملافظ��ة عل��ى اجله��ود املبذولة من 
قب��ل ش��ركة حموراب��ي وإدارتها في 
إع��ادة أعم��ار البنى التحتي��ة للبلد 
بع��د الدم��ار ال��ذي أصابه م��ن قوى 

الظالم داعش اإلرهابي وأنه على ثقة 
عالية من امكانيات الش��ركة حيث 
ابدى إعجابه الكبير باملش��اريع التي 
تنفذها الش��ركة وخصوصا مشروع 
املرور الس��ريع حلة - كيش الذي نفذ 
بطريق��ة كفوءة اخت��زل فيها الزمن 
من حي��ث العمل بوجبت��ني صباحي 
ومس��ائي وهذه الطريقة اس��همت 
باإلس��راع في إجناز املش��روع باس��رع 
وقت وباملواصف��ات العاملية املطلوبة 

في انشاء الطرق السريعة . 

اعالم المحافظة 
تاب��ع محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محمود عب��د الرضا طالل وبرفقته 
املهن��دس  الك��وت  بلدي��ة  مدي��ر 
س��يف درع ميدانيا األعمال اجلارية 
ف��ي اخلاجية ش��ارع 30 وش��ارع 40 
وش��ارع القضاة واحلي العس��كري 
الثاني��ة الت��ي تضمن��ت التعدي��ل 
ومراحل  بالسبيس  والفرش  واحلدل 
الصب متهيدا الكساءها وتبليطها 
وبجه��ود كوادر بلدية الكوت ضمن 
جهودها ومواردها الذاتية وذلك في 
اطار احلملة الواس��عة التي يشرف 
عليها ش��خصيا الهادف��ة لتاهيل 
وتطوير اخلدمات اخملتلفة في جميع 

االقضية والنواحي
ووجه احملاف��ظ خالل اجلول��ة باتباع 

الدق��ة ف��ي العمل وس��رعة االجناز 
لغرض االنتقال إلى موقع اخر. 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل مديرية املوارد املائية صيانة 
مشاريع الري والبزل في محافظة 
كربالء املقدس��ة أعمالها بتطهير 
اجلداول واالنهر من نبات الشنبالن 
والترس��بات الطينية بهدف تأمني 
وصول احلصص املائي��ة الى ذنائب 

اجلداول واالنهر 
وتضمن العم��ل تطهير جدول ابو 
سفن من نبات الشنبالن وتطهير 
مب��زل مويلحة من نب��ات القصب 
االختناق��ات  وفت��ح  والش��نبالن 

لتخليص التربة من امللوحة .
م��ن جان��ب اخ��ر باش��رت مديرية 
املوارد املائية في مش��روع املسيب 
مبتابعته��ا امليدانية جلدول العكير 

بهدف ايص��ال املياه ال��ى االراضي 
ذنائ��ب  عل��ى  الواقع��ة  الزراعي��ة 

اجلدول.
من جانبها واصلت مديرية صيانة 
مشاريع الري والبزل في محافظة 
بابل / احدى تشكيالت وزارة املوارد 
املائي��ة اعماله��ا بتطهي��ر جدول 
بابل بهدف تام��ني احلصص املائية 
اجل��دول  لذنائ��ب  املي��اه  وايص��ال 
الش��توي  للموس��م  اس��تعدادا 

املقبل .
الترس��بات  ازالة  العم��ل  وتضمن 
الش��مبالن  نبات  وازالة  الطيني��ة 
والقص��ب وقد مت اجناز مس��افة )9 
كم.ط ( اذ أس��تعملت حفارة ذات 
الذراع الطويلة واالليات الس��اندة 

لها ، وعلى صعيد متصل واصلت 
املديري��ة تطهي��ر ج��دول الكف��ل 
تأم��ني  به��دف  )5ك��م(  وبط��ول 
احلص��ص املائية لذنائ��ب اجلدول ، 
وش��مل العم��ل ازالة الترس��بات 
الش��مبالن  نبات  وازالة  الطيني��ة 
االلي��ات  باس��تعمال  والقص��ب 
املتخصصة واالليات الساندة لها. 
كما  باش��رت مديري��ة صيانة بابل 
تطهير جدول االمير وبطول )2كم( 
لتأم��ني احلص��ص املائي��ة لذنائ��ب 
اجل��دول وتطهي��ر مب��زل اليهودية 
به��دف احلص��ول عل��ى انس��يابية 
عالية للمياه واالستعداد للموسم 
الش��توي املقبل ، وقد اس��تعملت 

االليات املتخصصة لهذا العمل.

بغداد - الصباح الجديد:
الطفول��ة  رعاي��ة  هيئ��ة  عق��دت 
اجتماعه��ا ال��دوري الثال��ث للع��ام 
احلالي برئاسة الوكيل االقدم للوزارة 
املهن��دس فالح ه��ادي العامري نيابة 
ع��ن وزير العم��ل رئيس هيئ��ة رعاية 
الطفول��ة املهن��دس محمد ش��ياع 

الس��وداني، الذي ش��دد على اهمية 
رعاي��ة  تلعب��ه هيئ��ة  ال��ذي  ال��دور 
الطفول��ة ف��ي ظ��ل الظ��روف التي 
تشهدها البالد . واكدت مدير مكتب 
هيئ��ة رعاي��ة الطفولة مدي��رة عام 
دائرة رعاي��ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
الدكت��ورة عبير مه��دي اجللبي على 

اهمي��ة ه��ذا االجتماع ال��ذي يناقش 
اخلط��ة التنفيذية لسياس��ة حماية 
الطف��ل في الع��راق ، فيم��ا عرضت 
ممثل��ة وزارة التخطي��ط الت��ي اعدت 
االط��ار العام للخط��ة مجموعة من 
املالحظات بشأن التفاصيل والبرامج 

واالنشطة.

لجنة مشتركة لرصد انتهاكات حقوق الطفل

»العضاض» يّطلع على سير العمل
 في شركة حمورابي للمقاوالت اإلنشائية 

محافظ واسط يتابع حملة تأهيل شوارع الخاجية

»الموارد المائية« تواصل 
تطهير الجداول واألنهر الفرعية 



كاراكاس ـ أ ب ف :

أعلن الرئي��س الفنزويل��ي نيكوالس 
م��ادورو حتقي��ق ف��وز س��احق ام��س 
االول االح��د ف��ي انتخاب��ات محلية 
استقطبت اهتماما كبيرا، بناء على 
نتائج رسمية سارعت املعارضة الى 

رفضها.
وفاز ح��زب مادورو االش��تراكي ب� 17 
والية من اصل والي��ات فنزويال ال�23، 
فيم��ا فاز حتال��ف املعارض��ة »طاولة 
الوحدة الدميوقراطية« بخمس واليات 
سم  فقط، وال تزال هناك والية لم حتحُ
نتيجته��ا بحس��ب ما اعل��ن اجمللس 

الوطني لالنتخابات.
وأعل��ن خي��راردو بلي��د مدي��ر حملة 
ائتالف املعارضة »إننا ال نعترف حاليا 
ب��أي نتيجة. إننا ف��ي حلظة على قدر 
كبير م��ن اخلطورة للب��الد«، مطالبا 
بتدقيق شامل في نتائج االنتخابات.

في املقابل اعل��ن مادورو ان حكومته 
عل��ى  محقق��ا«  »ف��وزا  حقق��ت 
خصومه��ا الذي��ن لم يفوزوا س��وى 
بخم��س واليات، م��ع بق��اء حظوظ 
االش��تراكيني قائم��ة للف��وز بوالية 
اضافية حي��ث لم حتس��م النتيجة 
بعد. وكان م��ادورو وحلفاؤه فازوا في 

20 والية في االنتخابات املاضية.
وش��كلت النتائ��ج ضرب��ة قاس��ية 
تعتب��ر  كان��ت  الت��ي  للمعارض��ة 
االنتخاب��ات مبثاب��ة اس��تفتاء ح��ول 
مادورو، بعد اش��هر م��ن التظاهرات 
الدامي��ة ل��م متك��ن املعارض��ة م��ن 

اسقاطه.
وقال بليد ف��ي مؤمتر صحافي عاجل 
عقده قبل صدور النتائج الرس��مية 
»لدينا ش��كوك كبيرة حيال النتائج 

التي ستعلن خالل دقائق«.
وتته��م دول كبرى م��ادورو بتقويض 
الدميوقراطية في فنزويال بس��يطرته 
على مؤسس��ات الدول��ة بعد انهيار 
االقتصاد جراء تدهور اسعار النفط، 

املورد الرئيسي للبالد.
وتأتي االنتخابات في اعقاب حتذير من 
صندوق النق��د الدولي ب�«عدم وجود 
حل ف��ي االفق« لالنهي��ار االقتصادي 

ومعاناة السكان في فنزويال.
وق��ال الصن��دوق ف��ي تقري��ر ح��ول 
الالتيني��ة  امي��ركا  دول  اقتص��ادات 
ان فنزوي��ال »ال ت��زال تعان��ي من ازمة 
اقتصادية وانس��انية وسياسية في 

غياب اي حل يلوح في االفق«.
واعلن مادورو بحماس��ة امام حش��د 
من مناصريه ان »التشافية« )نسبة 
إل��ى الرئيس الراحل هوغو تش��افيز( 

فازت في االنتخابات احمللية.
وقال الرئي��س الفنزويل��ي »لقد فزنا 
ب��� 17 والية، 54 باملئ��ة من االصوات، 
بنسبة مشاركة بلغت 61 باملئة، 75 
باملئ��ة من الواليات، لق��د تعززت قوة 

البالد«.
واضاف مادورو »ادعو لالحتفال بفرح 
وباملوس��يقى والرقص ولكن سلميا 

وضمن اطار احترام اخلصم«.
وكانت اس��تطالعات الرأي ترجح فوز 
املعارض��ة مبا ب��ني 11 و18 والية على 
الرغ��م من ادع��اءات بلجوء احلكومة 
ال��ى احليل��ة واخلداع بتعدي��ل مواقع 
مئ��ات مراك��ز االقت��راع بعي��دا ع��ن 

مناطق تأييد املعارضة.
وكان بلي��د ح��ذر ف��ي وق��ت س��ابق 
م��ن ان »اس��تطالعات ال��رأي كله��ا 
الت��ي س��بقت االنتخاب��ات، وارقامنا 
كله��ا، تختل��ف كثيرا ع��ن النتائج 
التي س��تعلن. لقد اطلقن��ا تنبيها 
نطل��ق  ونح��ن  الدول��ي  للمجتم��ع 

تنبيها للبالد«.
وانتخاب��ات ام��س االول االح��د ه��ي 
االولى التي تش��ارك فيه��ا املعارضة 
من��ذ االنتخاب��ات التش��ريعية التي 

منحتهم الغالبية في البرملان.
ف��ي  املش��اركة  نس��بة  وبلغ��ت 
االنتخاب��ات 61 باملئ��ة، وبقي��ت عدة 

مراك��ز اقت��راع مفتوح��ة م��ن اجل 
السماح ملن تشكلوا في طوابير امام 
مراكز االقت��راع االدالء باصواتهم في 

يوم انتخابي سلمي.
وشهدت املعارضة الفنزويلية تشديد 
م��ادورو قبضت��ه عل��ى احلك��م، بعد 
اربعة اشهر من التظاهرات املطالبة 
بتنحيه ادت الى مقتل 125 شخصا 
ب��ني نيس��ان ومت��وز ، عبر تش��كيله 
جمعية تأسيسية من حلفائه تتنازع 
الس��لطات التشريعية مع املعارضة 

التي تسيطر على البرملان.
وقال مادورو انه وجه رسالة الى زعيم 
املعارضة خولي��و بورغيس قال فيها 
»حبا ب��اهلل احترم نتائج )االنتخابات( 

الشفافة«.
وكان م��ادورو قال أن ح��كام الواليات 
اليم��ني  أداء  عليه��م  س��يتعني 
الدس��تورية و«اخلض��وع« للجمعية 
التأسيس��ية التي ترف��ض املعارضة 
االعت��راف به��ا. ف��ي املقاب��ل، اكدت 
املعارضة ان مرش��حيها الفائزين لن 
يقوموا بتأدية القسم امام اجلمعية.
ويعتبر مادورو هذه االنتخابات احمللية 
مناسبة لدحض االتهامات الداخلية 
مبمارس��ة  لنظام��ه  واخلارجي��ة 
الديكتاتورية بعد تش��كيل اجلمعية 

التأسيسية.
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مدريد ـ بي بي سي :
دعا رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلس بوجدميون، 
إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء اإلس��باني ماريانو 

راخوي »في أقرب وقت ممكن«.
تأتي الدع��وة مع انتهاء املهلة الت��ي حددتها مدريد 
لك��ي يوضح بوجدمي��ون موقفه م��ن االنفصال بعد 
االستفتاء األخير الذي أثار أزمة بني اإلقليم واحلكومة 

املركزية في مدريد.
وكتب بوجدميون رسالة إلى راخوي قال فيها: »يجب 
أال ن��دع الوض��ع يتدهور أكثر من ذلك. حس��ن النية 
واالعت��راف باملش��كلة ومواجهتها بصورة مباش��رة 
جتعلن��ي واثق��ا م��ن أنه ميكنن��ا أن جن��د الطريق إلى 

حل«.
وأخبر بوجدميون احلكومة املركزية بأنه يريد »تعليق« 
اخلطوات األولى نحو االس��تقالل ملدة ش��هرين لكي 

يبدأ محادثات مع مدريد.
وتقول س��لطات اإلقليم إن 90 في املئة ممن شاركوا 
في االس��تفتاء اختاروا االنفصال عن إسبانيا وسط 
تقارير تش��ير إلى أن أكثر من نصف س��كان األقليم 
الذي��ن يتمتعون بح��ق التصويت لم يش��اركوا في 

االستفتاء.

القاهرة ـ وكاالت :
قتل 3 مدني��ني و3 عناصر من الش��رطة، خالل قيام 
إرهابيني بنهب فرع أح��د البنوك في مدينة العريش 

شمالي سيناء املصرية.
وقال مص��در أمنى رفيع املس��توى ب��وزارة الداخلية 
املصري��ة امس االثنني، إن عددا من العناصر اإلرهابية 
قاموا بالهجوم على فرع البنك األهلي، وزرع 5 عبوات 
ناسفة مبحيط الفرع، مشيرا إلى أن اخلدمات األمنية 
املعنية لتأمني البنك تعاملت معهم، مما أس��فر عن 
مقتل 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى 

في صفوف العناصر اإلرهابية.
وأض��اف املصدر األمني، أن رج��ال املفرقعات يقومون 
حالي��ا بالتعام��ل م��ع العب��وات الناس��فة اخلمس 
وإبطال مفعولها، ومتشيط محيط املنطقة ملالحقة 
العناص��ر اإلرهابية وضبطهم. م��ن جهة أخرى قال 
مص��در أمني ام��س االثنني، إن »مس��لحني هاجموا 
قوة تأمني كنيس��ة م��ار جرجس )بالعري��ش( ودارت 

اشتباكات بني اجلانبني«، دون مزيد من التفاصيل.

لندن ـ رويترز:
وصل��ت رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيري��زا ماي 
إلى بروكس��ل امس االثنني إلج��راء محادثات على 
العش��اء مع ج��ان كل��ود يونكر رئي��س املفوضية 
األوروبي��ة بعد أن تعثرت محادث��ات خروج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروبي مما قد يبدد آم��ال ماي في بدء 
مفاوضات بش��أن العالق��ات التجارية م��ع االحتاد 

األوروبي في قمة هذا األسبوع.
وق��ال مكتب م��اي إن االجتم��اع مقرر من��ذ فترة 
طويل��ة ولم ي��ورد مزيدا من التفاصي��ل. لكن هذا 
العش��اء لم يكن مدرجا على جدول أعمال يونكر 

الذي نشر يوم اجلمعة املاضية. 
وقال مس��ؤولون من االحتاد األوروبي إن العشاء لم 
يك��ن كذلك مدرجا عل��ى جدول أعمال ميش��يل 
بارنييه املس��ؤول ع��ن مفاوضات خ��روج بريطانيا 
الذي سيحضره مع وزير اخلارجية البريطاني ديفيد 

ديفيز.
وق��ال بارنيي��ه بعد محادث��ات مع ديفيز األس��بوع 
املاض��ي إن املفاوض��ات تعثرت باألس��اس بس��بب 
رفض لندن تفصيل ما ستقدمه لبروكسل. وجاء 
ذلك عقب محاولة من ماي الشهر املاضي إلنعاش 
احملادثات بوعدها بأن تفي بريطانيا بالتزاماتها جتاه 

االحتاد األوروبي.

زعيم إقليم كتالونيا 
يطلب لقاء رئيس

 وزراء إسبانيا

قتلى من المدنيين 
والشرطة بهجوم مسلح 
على أحد البنوك في مصر

ماي تتوجه إلى بروكسل بعد 
تعثر محادثات خروج بريطانيا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

تخوض قوات سوريا الدميوقراطية 
املؤلفة م��ن فصائل كردية وعربية 
تدعمه��ا واش��نطن، مع��ارك هي 
»األقوى« في إطار هجومها األخير 
على تنظي��م » داعش » املتحصن 
في جيوب في معقله السابق في 

مدينة الرقة.
وسمعت مراسلة فرانس برس في 
غرب الرق��ة امس االثن��ني أصوات 
قذائ��ف مدفعي��ة متفرق��ة كما 
ش��اهدت أعم��دة دخ��ان س��وداء 

تتصاعد في املدينة.
وتأتي هذه االشتباكات بعد خروج 
نحو ثالث��ة آالف مدن��ي فضالً عن 
عش��رات املقاتل��ني احمللي��ني ف��ي 
صف��وف التنظي��م املتط��رف من 
املدين��ة، مبوج��ب اتفاق بوس��اطة 
وجهاء عشائر. ويقدر عدد اجلهاديني 
املتبقني بنح��و 300 يتواجدون في 
نحو عش��رة في املئة من مساحة 

املدينة.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م حمل��ة 
»غض��ب الف��رات« جيهان ش��يخ 
أحم��د لفرانس ب��رس عبر الهاتف 
»تخوض قوات سوريا الدميوقراطية 
حالياً معارك هي األقوى في مدينة 
الرقة، مش��يرة إلى أنه »من خالل 
هذه املعركة سيكون انهاء الوجود 
الداعش��ي وهذا بح��د ذاته يعني 
إما موت داعش أو استس��المه، اي 

القضاء عليه«.
وأعلنت قوات سوريا الدميوقراطية 
امس االول األح��د بدء هجوم أخير 
النه��اء وج��ود تنظي��م »داع��ش » 
في الرق��ة، حيث ال ي��زال يتحصن 
ف��ي مواقع عدة بوس��ط وش��مال 
املدين��ة كما ف��ي امللع��ب البلدي 

واملستشفى الوطني.
وأوضحت شيخ احمد أن »عناصر 
يقاومون«، مشيرة  املتبقني  داعش 
ال��ى أن املواق��ع الذين يس��يطرون 
عليها »محصن��ة ومزروعة بألغام 

كثيفة«.
مس��تمرة  مع��ارك  إط��ار  وف��ي 
من��ذ الس��ادس م��ن حزي��ران في 

مدينة الرق��ة، باتت قوات س��وريا 
عل��ى  تس��يطر  الدميوقراطي��ة 
تسعني في املئة منها، فيما »تدور 
املع��ارك ف��ي املس��احة املتبقية« 
الت��ي تتضم��ن أحياء في وس��ط 
وشمال املدينة بينها البدو )وسط( 

واألندلس )شمال(.
ومنذ اعالنه��ا املرحلة االخيرة من 
املعرك��ة، حقق��ت ق��وات س��وريا 
ومتكن��ت  تقدم��اً  الدميوقراطي��ة 
األحد م��ن اس��تعادة ح��ي البريد 
)ش��مال غرب(، وفق ش��يخ أحمد 
التي أشارت الى أن القوات تسعى 
الي��وم ال��ى »حترير حي��ي األندلس 

واملطار« )شمال(.
في املدينة، أفادت مراس��لة فرانس 
ب��رس عن دم��ار كبير ف��ي محيط 
املستش��فى الوطن��ي حيث متركز 
اجلهادي��ون واتخ��ذوا م��ن املدنيني 

دروعاً بشرية.
وق��ال املقات��ل في صف��وف قوات 
سوريا الدميوقراطية شورش حلب 
)22 عام��اً( لفرانس برس »متش��ط 
قواتن��ا املنطقة حالي��اً لكنها لم 
تدخ��ل املستش��فى حت��ى اآلن«، 
مشيراً الى أنه لم يعد باستطاعة 
التنظيم استخدام املدنيني كدروع 

بشرية.
وغاب��ت ام��س االثن��ني املش��اهد 
املعت��ادة ملدنيني يف��رون من الرقة، 
وف��ق مراس��لة فران��س ب��رس في 

املدينة.
وقال املتحدث باس��م قوات سوريا 
الدميوقراطية طالل س��لو لفرانس 
ب��رس عب��ر الهات��ف ام��س االول 
األحد »خ��رج أكثر م��ن ثالثة آالف 
مدني مساء الس��بت الى مناطق 
آمنة حتت س��يطرة قوات س��وريا 

الذي  االتفاق  الدميوقراطية مبوجب 
مت بني مجلس الرقة املدني ووجهاء 
العش��ائر، ومقاتل��ني محليني من 

تنظيم داعش ».
وقاد مجل��س الرقة املدني ووجهاء 
الرق��ة  محافظ��ة  عش��ائر  م��ن 
األسبوع املاضي محادثات لضمان 

خروج املدنيني.
 275 وخرج مبوج��ب االتف��اق أيضاً 
ش��خصا بني مقاتلني سوريني في 
صفوف التنظي��م املتطرف وأفراد 
م��ن عائالته��م م��ن دون أن تعرف 

وجهتهم حتى اآلن.
وباتت مدينة الرق��ة، »خالية متاماً 
من املدنيني الذين اتخذهم داعش 

دروعا بشرية«، وفق سلو.
ودفعت املعارك في الرقة عش��رات 
آالف املدني��ني ال��ى الف��رار، وبق��ي 
اآلالف محاصري��ن ف��ي آخ��ر جيب 

يس��يطر علي��ه تنظي��م داعش ، 
وغالبيتهم حتولوا الى دروع بشرية 

للجهاديني.
وتضارب��ت املعلومات ح��ول خروج 
مقاتل��ني أجانب أيض��اً من مدينة 
الرق��ة، اال أن مس��ؤولني محلي��ني 

أكدوا عدم مغادرة أي منهم.
وأوضح سلو أنه ال يزال هناك نحو 
»250 ال��ى 300 ارهابي أجنبي من 
الذين ق��رروا متابع��ة القتال حتى 
آخر حلظ��ة. وبقي معهم أفراد من 

عائالتهم« في الرقة.
بقي��ادة  الدول��ي  التحال��ف  وكان 
واش��نطن، الداعم لقوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة، أكد م��رات عدة أن 
املقاتل��ني األجان��ب ممنوع��ون م��ن 

مغادرة الرقة.
وقال املتحدث باسم التحالف ريان 
ديلون امس االثنني لفرانس برس إن 

الغارات توقفت عل��ى الرقة خالل 
احملادثات.

انته��اء  بع��د  »اآلن  وأوض��ح 
االجراءات واس��تئناف قوات سوريا 
ف��ي  لهجومه��ا  الدميوقراطي��ة 

املدينة، أتوقع تكثيف الغارات«.
ورفض ديل��ون حتديد مهلة لتحرير 
املدين��ة، موضحاً »ما زلن��ا نتوقع 
اجلي��ب  ه��ذا  ف��ي  صعب��اً  قت��االً 

األخير«.
ولن تكون خس��ارة تنظيم الدولة 
االس��المية الوشيكة للرقة سوى 
واحدة من هزائ��م ميدانية عديدة 
ني به��ا خ��الل الفت��رة املاضية  محُ
في كل من س��وريا والعراق اللتني 
اعل��ن فيهما ما اس��ماه »اخلالفة 
االس��المية« في العام 2014 بعد 
سيطرته على مناطق واسعة متتد 

على جانبي احلدود بينهما.

في إطار هجومها األخير على تنظيم » داعش »

قّوات سوريا الديموقراطية تخوض
معارك هي »األقوى« في مدينة الرقة

أعلنت قوات سوريا 
الديموقراطية بدء 

هجوم أخير النهاء 
وجود تنظيم »داعش 

» في الرقة، حيث 
ال يزال يتحصن في 
مواقع عدة بوسط 

وشمال المدينة كما 
في الملعب البلدي 

والمستشفى الوطني

نساء واطفال في مدينة الرقة

تقـرير
تعد المشاركة األولى للمعارضة منذ االنتخابات التشريعية

الرئيس الفنزويلي يعلن فوز حزبه في االنتخابات المحلية والمعارضة ترفض النتائج
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فورز ساحق ملادور في فنزويال

القدس ـ أ ب ف :
امس  اس��رائيلي  أعلن مس��ؤول 
االثن��ني ان حزب الليكود اليميني 
ال��وزراء  رئي��س  يتزعم��ه  ال��ذي 
بنيامني نتانياهو سيقدم مشروع 
قان��ون مين��ع فت��ح حتقي��ق بحق 
رئيس حكومة طامل��ا كان يتولى 
منصب��ه، فيما يخض��ع نتانياهو 
حاليا لتحقيقات حول ش��بهات 

تورطه بالفساد.
ولن يطب��ق القانون عل��ى رئيس 
الوزراء احلالي ب��ل على خلفه، ما 
اثار تكهنات ل��دى املعلقني حول 
امكانية قي��ام نتانياهو بتنظيم 
انتخاب��ات مبك��رة، ليت��م اعادة 
بالتال��ي م��ن  انتخاب��ه ويفل��ت 

االتهامات.
ونقلت وس��ائل االعالم عن خبراء 
القان��ون  مش��روع  ان  قانون��ني 
الذي اطلق عليه اس��م »القانون 
الفرنس��ي«، نس��بة الى احلماية 
القانونية الت��ي يتمتع بها رئيس 
يواج��ه معارض��ة  ق��د  فرنس��ا، 
ش��ديدة م��ن املدع��ي القضائي 
للحكوم��ي افيخ��اي ماندلبليت 
واالحزاب املش��اركة في االئتالف 

احلكومي اليميني.
وأعرب النائب ع��ن حزب الليكود 
ديفيد بيتان وه��و رئيس االئتالف 
ف��ي البرملان، واملقرب من نتانياهو 

عن ثقته في مشروع القانون.
وقال في حدي��ث لالذاعة العامة 

»سنقوم بتقدمي مشروع القانون 
هذا وسيتم التصويت عليه قبل 
نهاي��ة ال��دورة احلالي��ة للبرملان« 

بداية العام املقبل.
ودخ��ل نتانياهو امس االول االحد 
ف��ي مواجه��ة علنية ن��ادرة مع 
الش��رطة االس��رائيلية باتهامه 
اياه��ا بالقيام ب�«تس��ونامي من 
التس��ريبات« حول قضايا فساد 
يش��تبه بتورطه فيها، في اتهام 
ردت علي��ه الش��رطة بالق��ول ان 
»ال اس��اس له« ويرمي فقط الى 

»تقويض القانون«.
وم��ن جهت��ه، ق��ال النائ��ب دودو 
قدم مش��روع  ال��ذي  امس��اليم 
القانون، انه عرض��ه »دون القيام 

مبش��اورات مس��بقة م��ع رئيس 
الوزراء«.

وتابع »هل من املمكن على سبيل 
املث��ال تص��ور ان يخض��ع دونالد 
ترامب للتحقي��ق من اجل قصة 
متعلقة بالس��يجار؟« في اشارة 
الى تلقي نتانياه��و هدايا فاخرة 

من رجال اعمال اثرياء.
ويخضع نتانياه��و للتحقيق في 
قضيتني منفصلتني، اذ يش��تبه 
ف��ي االولى ف��ي انه تلق��ى هدايا 
ش��خصية بش��كل غير قانوني 
م��ن أثري��اء بينم��ا يش��تبه ف��ي 
الثاني��ة بان��ه س��عى ال��ى عقد 
صفقة سرية مع ناشر صحيفة 
يديع��وت أحرونوت يرجح انها لم 

تبصر الن��ور وتقضي بان يحظى 
رئيس ال��وزراء بتغطيات ايجابية 
ف��ي الصحيفة مقاب��ل خفضه 
»اس��رائيل  صحيف��ة  عملي��ات 
الرئيس��ي  املناف��س  الي��وم« 

ليديعوت.
كما ان زوجته س��ارة تبّلغت في 
ايلول املاض��ي بامكانية احالتها 
س��وء  بتهم��ة  احملاكم��ة  إل��ى 

استخدام االموال العامة.
كما ورد اس��م محامي نتانياهو 
الش��خصي في حتقيق للشرطة 
االس��رائيلية حول شراء اسرائيل 
ث��الث غواص��ات عس��كرية م��ن 
ك��روب«  »ثايس��ن  مجموع��ة 

االملانية.

وأع��ادت ه��ذه املعلوم��ات إث��ارة 
التكهنات حول احتمال استقالة 
نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، 

االمر املعهود في اسرائيل.
ويبل��غ نتانياه��و م��ن العمر 67 
عاما، وهو يتولى رئاسة احلكومة 
بصورة متواصلة منذ 2009 بعد 
والي��ة اولى م��ن 1996 إلى 1999، 
وقد س��بق االش��تباه تك��رارا في 
ضلوع��ه في قضايا فس��اد لكن 
لم يوج��ه اي اتهام رس��مي اليه 

ابدا.
ويؤك��د نتانياه��و دوم��ا انه ليس 
متوّرطا في ما يخال��ف القانون، 
ويتهم وس��ائل اإلعالم واليس��ار 

بالتآمر عليه إلسقاطه.

مشروع قانون في إسرائيل لحماية رؤساء الوزراء من التحقيقات 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال مس��ؤول نفط��ي عراق��ي 
أمس االثنني إن القوات العراقية 
اس��تعادت الس��يطرة على مقر 
ش��ركة نفط الش��مال، ش��مال 
غربي كرك��وك، ومصف��اة نفط 
تق��ع بالق��رب منها م��ن القوات 

الكردية من دون قتال.
وقال املسؤول الذي مقره كركوك 
العراقي��ة  الق��وات  إن  لرويت��رز 
حترك��ت إل��ى مقر ش��ركة نفط 
الش��مال التابعة ل��وزارة النفط 
االحتادي��ة بع��د الس��يطرة على 
قاعدة )ك��ي وان( اجلوية القريبة. 
وتنتش��ر القوات أيضا في حقل 
بابا غرغر القريب ومصفاة نفط 

الشمال.
وقال مس��ؤول آخر بوزارة النفط 
إن إنت��اج النف��ط والغاز مبنطقة 
كركوك ميض��ي كاملعت��اد برغم 
عملية عس��كرية عراقية جارية 
النتزاع الس��يطرة على املنطقة 

من القوات الكردية.
وقال قائد عس��كري مشارك في 
العملية ”بعض القيادات الكردية 
األخوي��ة اخمللص��ة وافق��ت على 
تس��ليم منشآت ش��ركة نفط 
الش��مال وش��ركة غاز الشمال 

التابعة للدولة“.
وقال مسؤول الوزارة ”لدينا اتفاق 
مع بعض القي��ادات الكردية بأن 
تبق��ى منش��آت النف��ط والغاز 

بعيدة عن الصراع“.
وتسهم نفط الش��مال بحصة 
صغيرة من إجمالي إنتاج النفط 
في العراق وتضخ اخلام بش��كل 

رئيس من حقول في اجلنوب.
الى ذلك، قال مس��ؤول في وزارة 
النف��ط لرويترز ان انت��اج النفط 

والغ��از الطبيع��ي م��ن منطقة 
كركوك يس��ير بش��كل طبيعي 
عملي��ة  م��ن  بالرغ��م  أم��س 
عسكرية عراقية لالستيالء على 

املنطقة.
وقال املس��ؤول »لدين��ا اتفاق مع 
بعض الزعم��اء الك��ورد على ان 
مراف��ق النف��ط والغ��از يجب ان 

تبقى خارج الصراع«.
ف��ي الش��أن ذاته، قفزت أس��واق 
النف��ط أم��س االثن��ني بس��بب 

مخ��اوف تتعلق باحتم��ال فرض 
عقوب��ات أميركي��ة جديدة علي 
إيران ونش��وب صراع ف��ي العراق 
بينم��ا لقيت األس��عار دعما في 
انفج��ار مبنص��ة حف��ر أميركية 

وتراجع أنشطة التنقيب.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 65 س��نتا مبا يوازي 1.1 في 

املئة إلى 57.82 دوالر للبرميل.
ودفعت اخملاوف من فرض عقوبات 
أميركي��ة عل��ي إيران م��ن جديد 

اخل��ام للصع��ود. وكان الرئي��س 
األميركي دونالد ترامب رفض يوم 
اجلمعة التصديق على أن طهران 
ملتزم��ة باالتفاق الن��ووي برغم 

شهادة مفتشني دوليني بذلك.
كما توجد مخاوف بشأن استقرار 
العراق ثاني أكب��ر منتج للنفط 

في أوبك بعد السعودية.
وذكر بيان عس��كري عراقي أمس 
العراقي��ة  الق��وات  أن  االثن��ني 
انتزعت الس��يطرة على عدد من 

املواق��ع جنوبي كركوك من أيدي 
الق��وات الكردي��ة، مب��ا ف��ي ذلك 
”ش��ركة غاز الشمال... ومصفى 
بجان��ب ش��ركة الغ��از“ وكذلك 
عل��ى احل��ي الصناع��ي جنوب��ي 

املدينة.
ولقيت أس��عار اخل��ام األميركي 
دعما في خفض الش��ركات عدد 
احلف��ارات التي تبح��ث عن إنتاج 

جديد.
وس��جل خ��ام غ��رب تكس��اس 

الوس��يط األميركي 51.89 دوالر 
للبرمي��ل مرتفع��ا 44 س��نتا مبا 

يعادل 0.9 في املئة.
هي��وز  بيك��ر  ش��ركة  وقال��ت 
الطاقة مس��اء اجلمعة  خلدمات 
إن ش��ركات احلف��ر خفضت عدد 
منصات احلف��ر بواقع خمس في 
األس��بوع املنتهي في 13 تشرين 
اآلول ليصل العدد اإلجمالي إلى 
743 حفارا وه��و األقل منذ أوائل 

حزيران.

أحداث المحافظة ترفع أسعار الخام عالميًا

كركوك: استعادة شركة نفط الشمال وال تعطيل لإلنتاج

القوات العراقية 
تحركت إلى مقر شركة 
نفط الشمال التابعة 
لوزارة النفط االتحادية 
بعد السيطرة على 
قاعدة )كي وان( الجوية 
القريبة. وتنتشر القوات 
أيضا في حقل بابا 
كركر القريب ومصفاة 
نفط الشمال.

القوات املشتركة قرب حقول كركوك النفطية

لندن ـ رويترز:
تراجعت سندات العراق الدوالرية أمس االثنني 
مع تصاعد التوترات في منطقة كركوك بني 

بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.
وانخفضت الس��ندات الس��يادية استحقاق 
2028 نحو س��نت إلى أدنى مس��توياتها في 
شهرين ونصف الشهر في حني نزلت سندات 
2023 مبقدار 0.9 س��نت إلى مستوى قياسي 

منخفض وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وثار خالف ب��ني احلكوم��ة العراقية وحكومة 
إقلي��م كردس��تان من���ذ االس��تفت�اء ال�ذي 
أج���راه اإلقليم على االنفص��ال في 25 أيلول 
وال��ذي رفضت��ه بغ��داد ووصفت��ه بأن��ه غير 

شرعي.

اسطنبول ـ رويترز:
ذكر معهد اإلحص��اء التركي أمس االثنني أن 
مع��دل البطالة في تركيا ارتفع إلى 10.7 في 
املئة في الفترة من حزيران إلى آب مقارنة مع 
10.2 في املئة قبل ش��هر ولكن من دون تغيير 

عن مستواه في الفترة نفسها قبل عام.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 
13 ف��ي املئة في املتوس��ط خ��الل الفترة من 
حزيران إلى آب بحس��ب البيانات، ارتفاعا من 
12.2 في املئة قبل ش��هر ومن دون تغيير عنه 

قبل عام.
في شأن آخر، أظهرت بيانات أُعلنت في مؤمتر 
صحاف��ي لوزي��ر املالي�ة الترك��ي ناجي إقبال 
أمس أن املوازنة التركية س��جلت عجزا قدره 
6.4 ملي��ار لي��رة )1.76 ملي��ار دوالر( في أيلول 
مقارن��ة مع عجز بل��غ 16.9 ملي��ار ليرة قبل 

عام.
وأشارت البيانات إلى أن املوازنة سجلت عجزا 
ق��دره 31.6 مليار ليرة في األش��هر التس��عة 

األولى من العام احلالي.

بروكسل ـ رويترز:
أظه��رت تقدي��رات رس��مية أم��س االثنني أن 
فائض التجارة في منطقة اليورو انكمش في 
آب إذ ع��زز ارتفاع اليورو طفرة في الواردات لم 

تعوضها زيادة الصادرات إال جزئيا.
وبرغم تراجع اليورو أمام الدوالر من ذروة 2017 
التي س��جلها في أوائل أيل��ول، تظل العملة 
املوح��دة مرتفعة أكثر من 12 ف��ي املئة منذ 
بداية الع��ام. وعقد انخفاض تكلفة الواردات 
خطط البن��ك املركزي األوروب��ي لرفع معدل 

التضخم في منطقة اليورو.
وق��ال مكتب اإلحصاء التاب��ع لالحتاد األوروبي 
)يوروس��تات( إن فائ��ض التج��ارة الس��لعية 
ملنطق��ة اليورو التي تض��م 19 دولة انخفض 
إلى 16.1 ملي��ار يورو )18.9 مليار دوالر( في آب 
م��ن 23.2 مليار في مت��وز. ويقل الفائض أيضا 
عن مس��تواه في آب 2016 حني س��جل 17.5 

مليار يورو.
وبحس��ب بيان��ات غي��ر معدل��ة ف��ي ض��وء 
العوامل املوس��مية، فإن تقلص الفائض ناجت 
ع��ن زيادة الواردات من خارج منطقة اليورو، إذ 
بلغت نس��بة الزيادة 8.6 في املئة على أساس 

سنوي.
ومنت الواردات بنس��بة تفوق الص��ادرات التي 
س��جلت زيادة نسبتها 6.8 في املئة، مما قلص 
الفائ��ض في منطقة اليورو. والفائض في آب 
هو األدنى هذا العام مع استبعاد عجز مؤقت 

في كانون الثاني.
وبلغ التضخم في منطق��ة اليورو 1.5 باملئة 
في أيلول، وفقا لتقديرات يوروس��تات األولية، 
ليس��تقر من دون تغيير عند مستواه في آب 
ويظل دون املس��توى الذي يستهدفه املركزي 

األوروبي عند ما يقرب من اثنني باملئة.

انخفاض سندات
العراق الدوالرية

ارتفاع معدل
البطالة في تركيا

انكماش الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أن  دولي��ة  مؤسس��ات  الحظ��ت 
األوسط  الشرق  اقتصادات منطقة 
كانت مخّيبة لآلمال، ال سيما الدول 
املصدرة للنفط، الت��ي بُنيت عليها 
اآلمال بأن تشكل اقتصاداتها نقطة 
حت��ول مهمة ق��د تعيد الت��وازن إلى 
الس��وق، في ظل مس��اعدة قرارات 
خفض اإلنتاج التي تصدرها منظمة 
»أوبك«، في إعادة التوازن إلى السوق. 
ولكن النتائج »كانت أقل كثيراً من 
املتوقع«، وفقاً ملؤسس��ة »بي دبليو 

سي« العاملية.
وأكدت املؤسسة العاملية في تقرير 
له��ا، أن مع��دالت العج��ز تراجعت 
خ��الل  املنطق��ة  دول  بع��ض  ف��ي 
الع��ام احلالي، لكن ليس بالس��رعة 
املطلوب��ة، إذ تش��ير البيانات املالية 
للنص��ف األول من الس��نة ل�3 دول 

خليجي��ة، إل��ى تراج��ع العج��ز في 
ُعم��ان وقطر مبع��دل الثل��ث تقريباً 
مقارنًة بالنصف األول عام 2016، أي 

أقل من املتوقع.
وبرغم أن البيانات املالية السعودية 
تظه��ر حتس��ناً، إذ تراجعت نس��بة 
العج��ز أكثر من 50 ف��ي املئة خالل 
الفترة املذكورة، توقعت املؤسس��ة 
أن يؤدي تعهد احلكومة إعادة الكثير 
من املزايا والبدالت ملوظفي القطاع 
احلكوم��ي إل��ى زي��ادة النفقات في 
النص��ف الثاني من العام احلالي، ما 
قد يزي��د قيمة العجز خ��الل العام 

بأكمله أكثر من املتوقع.
وأكدت ش��ركة »ب��ي دبليو س��ي«، 
ل��م  والصعوب��ات  »التحدي��ات  أن 
متنع بعض اقتص��ادات املنطقة من 
محاولة عبور هذا املنعطف الضيق، 
حي��ث تتنام��ى حال م��ن الزخم في 
اإلمارات م��ع وصول مؤش��ر مديري 
املش��تريات في آب املاضي إلى أعلى 

مستوياته في سنتني ونصف سنة، 
كم��ا ش��هدت الس��عودية حتس��ناً 
إيجابي��اً للقطاعات غي��ر النفطية. 
بينما حقق��ت مصر من��واً أقوى من 
املتوقع خالل الربع الثاني بلغ 4,9 في 
املئة، كما أن تزايد احتياطات البنك 
املركزي قد يكون مؤشراً رئيساً إلى 

تزايد االستثمارات األجنبية.
وق��ال اخلبي��ر االقتص��ادي ف��ي »بي 
دبليو سي الشرق األوسط« ريتشارد 
بوكسشال: »برغم أن حتّسن النتائج 
املالي��ة واالقتصادي��ة خالل النصف 
األول م��ن الع��ام كان دون املس��توى 
املتوق��ع، نالحظ تنام��ي الزخم في 
بعض الدول الرئيسة في املنطقة. 

وتظهر هذه املؤشرات إمكان حتقيق 
منو قوي عام 2018، شرط بقاء أسعار 
النف��ط عند مس��توياتها احلالية أو 

ارتفاعها«.
وأدى التراجع املس��تمر في أس��عار 
النفط إلى إحياء النقاش حول مدة 

مالءم��ة رب��ط العم��الت اخلليجية 
بال��دوالر، علماً أنه��ا كلها مربوطة 
بال��دوالر من��ذ منتص��ف ثمانينات 
الق��رن املاض��ي، باس��تثناء الدين��ار 
الكويت��ي املرب��وط مبجموع��ة م��ن 

العمالت. 
وفي ح��ني أن الضغ��وط اخلارجية ال 
تزال ضمن احلدود التي ميكن التعامل 
معه��ا، يدور النقاش أيض��اً حول ما 
إذا كان الربط بال��دوالر ال يزال خياراً 
مناس��باً من الناحي��ة االقتصادية. 
ومن املعلوم أن خيارات خفض قيمة 
العملة، س��واء عب��ر اخلفض دفعة 
واح��دة لقيمة معينة أو التعومي، لن 
حتق��ق النج��اح املطلوب ف��ي تعزيز 
القدرة التنافس��ية في معظم دول 
اخللي��ج، بس��بب انخف��اض قيم��ة 
الصادرات من غير السلع في غالبية 
وإن كان��ت  والقطاع��ات،  األس��واق 
هناك استثناءات محدودة، من بينها 

قطاع السياحة في دبي.

تقـرير
في ظل تراجع معدالت العجز 

مؤشرات على تحّسن االقتصادات العربية في 2018

جانب من أحد أسواق املال العربية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع »البنك الدولي« أن يستعيد 
االقتص��اد املغربي مع��دالت منو 
متصاع��دة مبتوس��ط أربعة في 
املئ��ة خ��الل الس��نوات الث��الث 
املقبلة، مس��تفيداً م��ن عوامل 
داخلية وخارجية إيجابية، لكنها 
س��تظل ره��ن تطورات الس��وق 
املناخي��ة  والتقلب��ات  الدولي��ة 
املعتمدة  احلكومية  واإلصالحات 
وتأثيرها في زيادة اإلنتاج وحتسني 
احلس��ابات  ومؤش��رات  اخلدمات 

املاكرو اقتصادية.
وأف��اد البن��ك في تقري��ر نصف 
س��نوي على هام��ش اجتماعات 
ف��ي  وودز«  »بروت��ن  مؤسس��ات 
واشنطن، بأن »النمو املرتقب في 
الناجت اإلجمالي احلقيقي بأسعار 
الس��وق الثابتة س��يبلغ 4.1 في 
املئ��ة ه��ذه الس��نة، ونح��و 3.1 

في املئة الع��ام املقبل، و3.2 في 
املئة عام 2019، على أن يس��تقر 
التضخم عند نحو 1.6 في املئة، 
التجاري��ة  التعام��الت  ورصي��د 
اجلارية عن��د نحو 5 - ف��ي املئة، 
وينخف��ض عج��ز املوازن��ة من 4 
في املئة ع��ام 2016 إلى 3.5 في 
عام��ي 2017-2018 و3 في املئة 
عام 2019، ويس��تقر الدين العام 
بني 60 و65 في املئة عام 2021«.

أن  الدول��ي«  »البن��ك  واعتب��ر 
التحس��ن في املؤش��رات املاكرو 
اقتصادي��ة ق��د يؤه��ل املغ��رب 
لالنضم��ام إلى مص��اف أبرز 50 
اقتص��اداً ف��ي تصني��ف »البنك 
الدولي« ف�ي نشاط�ات األعم�ال 
ف���ي العال���م بحل���ول ع���ام 

 .2021
وأش��ار إلى أن السياسات املالية 
الناجع��ة مكن��ت م��ن تقليص 

العجز في احلس��ابات، واستقرار 
املي��زان  عج��ز  لك��ن  الَدي��ن. 
التجاري ال ي��زال يلتهم جزءاً من 
االحتي��اط النق��دي بفعل عجز 
رصيد التعام��الت اخلارجية التي 
بلغت نح��و 10 بليون دوالر خالل 
النصف األول من الس��نة، بزيادة 
8 ف��ي املئ��ة عن نس��بتها خالل 
الفت��رة ذاتها من الع��ام املاضي، 
على رغم ارتفاع صادرات املغرب 
نحو 6.6 في املئة، بفضل حتسن 
مبيعات الفوسفات وديناميكية 

قطاع الصادرات الصناعية.
في املقابل، ازدادت واردات الرباط 
7.3 في املئة بسبب ارتفاع أسعار 
الطاقة في السوق الدولية. ومن 
املرجح أن يتأثر االقتصاد املغربي 
سلباً بارتفاع محتمل في أسعار 
النف��ط ف��ي الس��نوات املقبلة. 
الس��ياحة  عائ��دات  وتس��اهم 

وحتوي��الت املغتربني ف��ي احلد من 
تده��ور عج��ز املي��زان التج��اري 
الذي بلغ 20 ف��ي املئة من الناجت 
حتري��ر  تأجي��ل  وأدى  اإلجمال��ي. 
تدريجي لس��عر ص��رف العملة 
ش��هدها  ومضاربات  )الدره��م( 
القطاع املصرف��ي على العملة، 
ف��ي  ملح��وظ  انخف��اض  إل��ى 
احتياط البالد من النقد األجنبي 
إلى نحو 22 بلي��ون دوالر بتراجع 

نحو 5 بليون دوالر في سنة.
أن  الدول��ي«  »البن��ك  واعتب��ر 
احملتملة  االجتماعية  الصعوبات 
واخلوف من تدهور حجم االحتياط 
النقدي من األس��باب املباش��رة 
لتأجيل حترير نظام الصرف، على 
رغ��م أن املغ��رب لن يحرر س��وى 
جزء بس��يط من قيمة العملة، 
في هامش 5 في املئة من تدخل 

»املركزي« في احلاالت الصعبة.

»البنك الدولي« يتوقع نمو االقتصاد المغربي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن رام��ي أب��و النج��ا، وكي��ل 
املصري،  املرك��زي  البنك  محافظ 
بالبنوك  األجنب��ي  النقد  ارتف��اع 
إلى أكثر م��ن 52 مليار دوالر، منذ 
حترير س��عر الصرف ف��ي نوفمبر 

املاضي.
الزيادة استثمارات  وتتضمن هذه 
ع��ن  والتن��ازل  املالي��ة  احملاف��ظ 
العمل��ة، والقضاء على الس��وق 

السوداء.

وأعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، 
وزير قطاع األعم��ال العام، ارتفاع 
املؤش��ر التقديري لصاف��ى أرباح 
الش��ركات بعد انعقاد اجلمعيات 
العامة ل�� 85 ش��ركة تابعة إلى 
7.13 مليار جني��ه، مقابل صافي 
رب��ح إلجمال��ي ش��ركات قط��اع 
األعمال الع��ام قيمته 1.67 مليار 

جنيه عام 2015 - 2016.
وأضاف أن املؤش��ر سجل ارتفاعا 
في اإليرادات املقدرة جململ شركات 

قطاع األعمال العام لتبلغ 81.99 
مليار جنيه، بقيمة زيادة نحو 20 
ملي��ار جنيه في الش��ركات التي 
انتهت جمعياتها العامة مقارنة 

بالعام املالي السابق.
وكان مسؤولون في البنك الدولي، 
أجمعوا على ثقتهم في االقتصاد 
احلكوم��ة  وبرنام��ج  املص��ري 
وذلك  االقتصادي��ة،  لإلصالح��ات 
على هامش االجتماعات السنوية 

للبنك الدولي بواشنطن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��د وزي��ر التنمي��ة االقتصادي��ة، 
أن  أوريشكني،  الروسي، مكس��يم 
املستثمرين األميركيني لم يتطرقوا 

لرفع العقوبات عن روسيا.
وعقب اجتماعه مع ممثلي الشركات 
أن  أوريش��كني،  أك��د  األميركي��ة، 
املس��تثمرين من الوالي��ات املتحدة 
زادوا بشكل ملحوظ استثماراتهم 
في الس��ندات واألسهم احلكومية 

الروسية.

ووفقا له، االس��تثمارات األميركية 
املباش��رة ف��ي االقتصاد الروس��ي 
تأث��رت بالعقوب��ات في الس��نوات 
االس��تثمارات  ولك��ن  األخي��رة، 
ف��ي س��وق الس��ندات واألس��هم 
احلكومي��ة كان كبي��را ج��دا ف��ي 

السنوات األخيرة.
وردا على س��ؤال ح��ول ما إذا كانت 
مس��ألة العقوبات األميركية على 
روسيا، قد نوقشت خالل االجتماع 
أجاب أوريشكني: »ال ، في احلقيقة 

لم يناق��ش األم��ر عل��ى اإلطالق.. 
ولم تثر قضي��ة العقوبات ال خالل 
االجتم��اع م��ع الش��ركات، وال مع 
املس��تثمرين املالي��ني ، يب��دو ل��ي 
أن هذه املس��ألة ف��ي نظرهم هي 

ثانوية«.
يخش��وا  ل��م  الذي��ن   « وأض��اف: 
العقوب��ات عل��ى م��دى العامني أو 
الثالثة املاضية، كسبوا أمواال جيدة 
من االس��تثمارات، لذل��ك ال يولون 

اهتماما كبيرا بهذه القضية«.

األميركيون يزيدون استثماراتهم بالسندات الروسيةمصر: زيادة كبيرة للنقد األجنبي

مبنى البنك الدولي



خورشيد دلي *

رمبا لم تك��ن تركيا تعتق��د أن حليفها 
السابق مس��عود برزاني سيذهب حتى 
النهاية في خيار إجراء االس��تفتاء على 
استقالل إقليم كردستان؛ إذ إنها كانت 
ت��رى أن األمر مج��رد مناورة سياس��ية 
م��ن قبله لتحس��ن ش��روط التفاوض 
مع احلكوم��ة العراقية بعد أن تراكمت 
اخلالف��ات بن األخيرة وأربيل على قضايا 
املتن��ازع  واملناط��ق  وامليزاني��ة  النف��ط 
عليها، وغيرها من اخلالفات التي جعلت 

من االنفصال حقيقة واقعة.
أََما وقد أُجري االس��تفتاء الذي أظهرت 
نتائجه تأيي��د أغلبية األك��راد انفصال 
إقلي��م كردس��تان، ف��إن موق��ف أنقرة 
ينصب بقوة نحو منع إقامة دولة كردية 
مس��تقلة، على اعتب��ار أن األمر يتعلق 
بجوه��ر األمن القوم��ي التركي. وعليه 
ميك��ن فه��م التصعي��دي التركي ضد 
خطوة االس��تفتاء، والذي وصل إلى حد 
التحالف مع إيران وبغداد ضد استقالل 

اإلقليم.

أسباب الرفض:
ينطل��ق الرف��ض التركي إلقام��ة دولة 
كردي��ة م��ن س��ببن رئيس��ين. يتعلق 
أولهم��ا ب��إدراك أنق��رة أن إقام��ة دولة 
كردي��ة مس��تقلة في العراق س��تكون 
لها انعكاس��ات كبيرة عل��ى قضيتها 
الكردية في الداخل، حيث بها أكثر من 
عشرين مليون كردي محرومن دستوريًّا 
م��ن هويته��م القومية وم��ن أي حكم 
محل��ي خاص بهم. كما أن الس��لطات 
التركية ف��ي حرب دموي��ة معهم منذ 
نحو نصف قرن باس��م مكافحة إرهاب 

حزب العمال الكردستاني.
وبحكم التطورات التي شهدتها تركيا 
وتلك التي تش��هدها دول اجلوار )سوريا 
والعراق(، باتت األولى جتد نفس��ها أمام 
جغرافي��ا كردية خ��ارج حدوده��ا تُلقي 
بظاللها على أوضاعها الداخلية، األمر 
ل تهديًدا مباش��رًا  الذي أضحى يُش��كِّ
ألمنه��ا الوطني؛ وعليه تخش��ى من أن 
يؤدي االس��تفتاء إلى تشكيل مرجعية 
إلعالن دولة كردية مستقلة عن العراق 
ف��ي املرحلة املقبلة، وس��ط اعتقاد بأن 
ذلك سيدفع أكراد تركيا إلى رفع سقف 
مطالبه��م القومي��ة، ورمب��ا املطالب��ة 
باس��تفتاء مماثل على طريق إقامة دولة 
كردية واحدة من ش��أنها تغيير اخلرائط 
اجلغرافية في املنطقة التي قس��متها 
اتفاقية س��ايكس - بيكو قبل قرن من 

الزمن.
ويتمث��ل الس��بب الثاني ف��ي االعتقاد 
التركي بأن للواليات املتحدة األمريكية 
دورًا في خطوة استفتاء إقليم كردستان 

رغم الرف��ض املعلن ل��إدارة األمريكية 
لهذا االس��تفتاء؛ حيث ترى أنه جاء في 
ظ��ل توتر أمريك��ي – تركي على خلفية 
دع��م واش��نطن لألك��راد ف��ي س��وريا 
والع��راق باألس��لحة، وكذل��ك في ظل 
توجه أنق��رة إلى التحالف مع روس��يا، 
وإع��ادة النظ��ر في مجمل سياس��تها 
اإلقليمية لصالح التق��ارب مع طهران 

وبغداد.
فق��د جاءت خط��وة االس��تفتاء لتدفع 
بأنقرة إلى إحداث تغيير في سياس��تها 
العراقي��ة.  احلكوم��ة  جت��اه  الس��ابقة 
فبع��د أن كان��ت تصف تل��ك احلكومة 
بالطائفي��ة، والتابع��ة إلي��ران، دخل��ت 
معها في حتالف ضد خطوة االستفتاء 
الكردي. ويكشف هذا التغير عن قناعة 
تركي��ا بأن إقام��ة دولة كردية س��تغير 
من واق��ع االصطفاف��ات اإلقليمية في 
املنطق��ة، ال س��يما ف��ي ظ��ل الدع��م 

اإلس��رائيلي الصري��ح إلقامته��ا؛ إذ من 
شأن دولة كردية متحالفة مع تل أبيب 
بناء واق��ع إقليمي جديد ف��ي املنطقة 
يغي��ر من معادل��ة التناف��س اإليراني - 
التركي على الدور والنفوذ في املنطقة، 
وخاصة في العراق وس��وريا، ما س��يؤثر 
في التحليل األخير على االستراتيجية 

التركية املستقبلية.

أوراق الضغط:
متتلك تركيا العدي��د من أوراق الضغط 
الت��ي ق��د تس��تخدمها ض��د إقلي��م 
كردس��تان ما لم يتراجع ع��ن خطوات 

االستقالل، ومن أهمها ما يلي:
1 - العالق��ات االقتصادي��ة: تركي��ا ذات 
اقتصادي��ة إلقليم كردس��تان  أهمي��ة 
بعد أن اجته خالل السنوات املاضية إلى 
االرتباط بها اقتصاديًّا وجتاريًّا، ال س��يما 
بعد تصدي��ر النفط والغاز عبر األراضي 

التركية. وتش��ير تقديرات إلى أن حجم 
التب��ادل التج��اري ب��ن تركي��ا وإقلي��م 
كردس��تان بلغ قرابة خمس��ة مليارات 
دوالر، وأن حج��م االس��تثمارات التركية 

في اإلقليم جتاوزت أربعن مليار دوالر.
فمنذ الغزو األمريكي للعراق عام 2003 
انخرطت أنق��رة بقوة في بن��اء عالقات 
اقتصادية وجتارية قوية مع اإلقليم، إلى 
درجة أنه أصبح جسرًا للتجارة التركية 
إلى العراق ودول اخللي��ج العربي بعدما 
انقطعت جتارتها عبر األراضي السورية 
ف��ي أعق��اب ان��دالع األزمة الس��ورية. 
فضاًل عن أن نفط كردستان إلى العالم 

اخلارجي مير عبر األراضي التركية.
وعلي��ه ميك��ن القول إن ورق��ة العالقات 
االقتصادية وعلى الرغ��م من أهميتها 
للجانب��ن؛ إال أنه��ا تبق��ى ورق��ة قوية 
ملمارسة املزيد من الضغط على اإلقليم 
الذي يجد نفس��ه الي��وم محاصرًا متاًما 

في ظل احلديث عن إغالق كلٍّ من تركيا 
وإيران املعابر احلدودية معه.

2 - العالقات السياسية: ارتبطت تركيا 
مع إقليم كردس��تان بعالقات سياسية 
مميزة إلى درجة أن أنقرة كانت تستقبل 
برزان��ي بالس��جاد األحمر ألنه��ا كانت 
تراه��ن عليه في إضع��اف حزب العمال 
الكردس��تاني ال��ذي تعتب��ره منظم��ة 
إرهابية. لكن توجه أنقرة إلى التنسيق 
م��ع إي��ران، بع��د أن كان��ت تق��ول إنها 
تهيمن على قرار العراق عبر سياستها 
الطائفية، يؤش��ر إلى سعيها ملمارسة 
املزي��د م��ن الضغ��ط السياس��ي على 

اإلقليم.
احل��زب  ممث��ل  تركي��ا  إب��الغ  ويكش��ف 
الدميقراطي الكردس��تاني الذي يتزعمه 
مس��عود برزاني مبغ��ادرة أراضيها، ومن 
قبل ممثل االحتاد الوطني الكردس��تاني، 
وكذلك حتديد حركة س��فر األشخاص 

م��ن اإلقلي��م إل��ى تركيا؛ ع��ن خطوات 
مدروسة بدأت تتخذها الدولة للضغط 

السياسي على قيادة اإلقليم.
-3 اخلي��ار العس��كري: م��ع اس��تبعاد 
بع��ض احملللن أن تلج��أ تركيا إلى اخليار 
العسكري ضد كردستان، إال أنه ينبغي 
عدم استبعاده، ال سيما في حال أعلنت 
قيادة اإلقليم عن إقامة دولة مستقلة، 
إذ فوض برملان الدولة اجليش بالقيام مبثل 
هذه اخلطوات. وبالفعل دخلت أنقرة في 
مناورات عسكرية مشتركة مع العراق، 
بالتزامن مع مناورات عس��كرية إيرانية 
على حدود كردس��تان وس��ط تهديدات 

من الطرفن مبعاقبة قيادة اإلقليم.
رمب��ا لتركيا ه��دف أه��م من املن��اورات 
طه��ران  م��ع  املش��تركة  العس��كرية 
والع��راق يتمثل ف��ي محاول��ة القضاء 
على ح��زب العم��ال الكردس��تاني في 
معاقله بجبال قنديل وكذلك س��نجار، 

إذ إنه��ا ت��رى أن الفرص��ة متاح��ة ف��ي 
ظ��ل التحالف مع طه��ران وبغداد ضد 

الصعود الكردي.
4 -  ورقة التركمان: جتاهلت تركيا خالل 
الس��نوات املاضية مع حتس��ن عالقاتها 
م��ع أربي��ل احلديث عن تركم��ان العراق، 
إال أنه��ا بدأت في اس��تثمار تلك الورقة 
في ظل خالفها مع كردستان من خالل 
إظهار نفس��ها حامية لهم، والتهديد 
بأن أي خطوة ضدهم ستؤدي إلى تدخل 
أنقرة، خاصة في ظل أيديولوجيا اليمن 
التركي املتطرف الذي يعتبر »كركوك« 
أرًض��ا تركي��ة تاريخيًّا، وأنها انس��لخت 
عنه��ا مبوج��ب اتفاقية ع��ام 1926 مع 
بريطانيا، وأن شأن كركوك اليوم ينبغي 
أن يكون مثل قبرص التركية التي غزتها 

تركيا عام 1974.

خياران تركيان:
إن م��ا يُقلق تركيا هو اس��تقالل إقليم 
كردس��تان ولي��س االس��تفتاء في حد 
ذات��ه؛ وعلي��ه ف��إن موقفها س��يعتمد 
على املس��ار الذي سيس��لكه اإلقليم 
في املرحلة املقبلة، إما االس��تفادة من 
االستفتاء كمرجعية لتحسن شروط 
التف��اوض مع احلكوم��ة العراقية على 
القضاي��ا اخلالفي��ة، أو مرجعية إلعالن 
بغ��داد.  ع��ن  واالنفص��ال  االس��تقالل 
وبن املس��ارين فرق هائل واس��تراتيجي 
بالنس��بة ألنق��رة، وه��ي بذل��ك أم��ام 
خيارين رئيسين، هما: اخليار األول: تبني 
سياسات للضغط على قيادات اإلقليم 
إلجباره��م عل��ى التفاوض م��ع بغداد، 
والتراجع عن االستقالل، وذلك من خالل 
اتخ��اذ مزيد من اخلط��وات ضد اإلقليم 
وصواًل إلى احلصار االقتصادي والتجاري 
واملالي الشامل عليه، مع أقصى درجات 
التنس��يق مع الع��راق وإي��ران. وهذا ما 
تفعل��ه تركيا في الوق��ت الراهن، حيث 
ترى أنها خطوات مجدية في ظل األزمة 
االقتصادية التي يُعان��ي منها اإلقليم، 

واعتماده عليها بشكل أساسي.
اخلي��ار الثاني: التدخل العس��كري، وهو 
خيار مطروح بقوة ف��ي ظل تصريحات 
الرئي��س التركي »رجب طي��ب أردوغان« 
الذي بات يصف برزاني باخلائن، وتلويحه 
الدائ��م بالتدخل العس��كري على غرار 

التدخل في شمال سوريا.
في ظ��ل هذي��ن اخليارين، يبق��ى عامل 
��ا، إذ إن إقليم كردس��تان  الوق��ت مهمًّ
يراهن على هذا العامل لتغيير املواقف 
اإلقليمي��ة والدولية تدريجيًّ��ا، وهو في 
تطلع��ه هذا مي��زج ب��ن اس��تراتيجية 
مواجه��ة  ف��ي  والصم��ود  التف��اوض 
الضغ��وط م��ع أن جترب��ة دول��ة مهاباد 
الت��ي كان وال��د   1946 الكردي��ة ع��ام 
مس��عود برزان��ي ش��ريًكا فيه��ا حتمل 
بصم��ة ع��دم التأيي��د الدول��ي لتطلع 

األكراد إلى إقامة دولة مستقلة.

د. أمل صقر*

يُع��د األمر الس��امي ال��ذي أعلنه خادم 
احلرم��ن الش��ريفن املل��ك س��لمان بن 
عبدالعزيز بالس��ماح للمرأة السعودية 
بقيادة الس��يارات بداية من يونيو 2018، 
ق��رارًا ثوريًّ��ا ينط��وي عل��ى ع��دد كبير 
م��ن ال��دالالت والتداعي��ات االجتماعية 
يرتب��ط  إذ  والسياس��ية؛  واالقتصادي��ة 
االقتصادي  التحدي��ث  باجتاه��ات  القرار 
واالجتماعي التي شهدتها اململكة في 
األع��وام األخيرة، ورؤية 2030 التي ركزت 
على متك��ن املرأة الس��عودية اقتصاديًّا 

واجتماعيًّا.

متكني املرأة:
مُيك��ن اعتبار قرار الس��ماح للس��يدات 
بقي��ادة الس��يارات باململك��ة العربي��ة 
السعودية تطورًا هائاًل من حيث دالالته 
الرمزي��ة وم��ردوده على ص��ورة اململكة 
إقليميًّ��ا وعامليًّ��ا، فطامل��ا كان موضوع 
الس��ماح للم��رأة الس��عودية بالقيادة 
مثار جدل واس��ع النطاق إقليميًّا ودوليًّا 
نتيج��ة ارتباط��ه بأبعاد متع��ددة دينية 
تعددت  وأيديولوجي��ة، كما  واجتماعية 
املطالب��ات ب��ه م��ن جان��ب كثي��ٍر م��ن 
الش��خصيات واملؤسس��ات في الداخل 

واخلارج.
ويعن��ي ذلك أن القرار ل��م يكن مفاجًئا 
إذ  الس��عودي،  الش��أن  ملتابع��ي  متاًم��ا 
تسارعت وتيرة القرارات التي تُعزز من دور 
املرأة وحضورها بش��كل كبير في اآلونة 
واقتصاديًّا وسياسيًّا،  اجتماعيًّا  األخيرة 

وهو ما يؤكد أهمية القرار.
فق��د ع��ن املل��ك الراحل عب��داهلل بن 
عبدالعزي��ز، األمي��رة الدكت��ورة اجلوهرة 
بن��ت فهد ب��ن محمد آل س��عود مديرًة 
جلامع��ة األمي��رة ع��ام 2007، وفي عام 
2009 مت تعي��ن نورة الفاي��ز مبرتبة نائب 
وزي��ر لوزي��ر التربي��ة والتعليم لش��ؤون 
البنات بوصفها أول س��عودية حتتل هذا 
املنصب العالي، وس��بق ه��ذه القرارات 
تعي��ن 6 مستش��ارات في ع��ام 2005 
كمستش��ارات متفرغات ف��ي مجلس 

الشورى.
وفي عام 2011 حصلت املرأة السعودية 
على حق االنتخاب والترشح في اجملالس 
البلدية، وه��و ما ُطبق بالفعل في عهد 

امللك سلمان، في ديسمبر 2015.
واستمر زخم متكن املرأة مع تولي امللك 
س��لمان س��دة احلكم، وتبل��ور ذلك من 
خالل جهود ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن س��لمان أيًض��ا، فكانت املرأة 
السعودية حاضرة بقوة في رؤية 2030، 
باعتباره��ا ركًن��ا رئيس��يًّا فيه��ا، وكان 
االحتفاالت  السماح للسيدات بحضور 
السعودية في االس��تاد الرياضي للمرة 
األول��ى خ��الل احتفاالت الي��وم الوطني 

ا في هذا االجتاه. مؤشرًا مهمًّ

تأثيرات متعددة:
تتمث��ل أه��م تأثي��رات وتداعي��ات قرار 
السماح للسيدات في اململكة العربية 

السعودية بقيادة السيارات فيما يلي:
-1 تعزيز الصورة الدولية للمملكة: أثار 
القرار ترحيًبا واسًعا في الواليات املتحدة 
وال��دول األوروبية؛ حي��ث أدى إلى تعزيز 

موقف اجله��ات والش��خصيات املؤيدة 
للس��عودية داخ��ل أروقة صن��ع القرار 
الغربية، كما س��اهم بص��ورة واضحة 
في حتس��ن صورة اململك��ة، خاصة ما 
يتعلق بقضاي��ا احلريات الت��ي تكفلها 
الدولة الس��عودية. وبدت مؤشرات هذا 
الترحيب واضحة ف��ي موقف اخلارجية 
األمريكي��ة املرح��ب بالق��رار، والت��داول 
اإلعالمي اإليجابي ف��ي صحف ومواقع 
إخباري��ة مهم��ة مثل »نيوي��ورك تاميز« 

و«واشنطن بوست«.
-2 احلد من تكاليف اقتصاديات االنتقال: 
تؤكد املؤش��رات األولية عدة مكاس��ب 
اقتصادي��ة س��وف تترتب عل��ى القرار، 
ومنه��ا: احلد من اس��تقدام الس��ائقن 
مرتباته��م  وتوفي��ر عوائ��د  الوافدي��ن، 
لصالح األسر السعودية، باإلضافة إلى 
توفير مصاريف االستقدام والتأشيرات 

واإلقامات والسكن.

وتشير البيانات إلى أن األسر السعودية 
تنفق ما يزيد عل��ى 25 مليار ريال رواتب 
سنوية للسائقن األجانب، حيث يوجد 
نح��و 1.3 مليون س��ائق، وفق النش��رة 
اإلحصائي��ة لس��وق العم��ل باململكة 

خالل الربع األول من 2017.
-3 توس��يع مش��اركة املرأة في س��وق 
العمل: يتيح القرار فرًصا أكبر ومشاركة 
أوسع للمرأة في س��وق العمل، فقيادة 
املرأة للسيارة أحد املعوقات التي تُواجه 
املرأة العاملة، وبالتالي يقلل من فرصة 

إسهام املرأة في التنمية الوطنية.
وم��ن ثمَّ س��يدعم الق��رار تنفي��ذ رؤية 
اململكة 2030 مبشاركة أوسع للسيدات 
في س��وق العمل، أخًذا ف��ي االعتبار أن 
املرأة الس��عودية متثل نح��و %49.6 من 
املتخرج��ن اجلامعي��ن باململك��ة، في 
الوقت الذي ال يش��كلن فيه سوى 16% 

فقط من األيدي العاملة.

-4 زي��ادة الطل��ب على الس��يارات: من 
جان��ب آخ��ر س��يكون للق��رار تأثي��رات 
الس��يارات  مبيع��ات  عل��ى  إيجابي��ة 
وش��ركات التأم��ن، فه��ي املس��تفيد 
األكب��ر من بن القطاع��ات االقتصادية 
بصورة مباشرة، فمع بداية دخول القرار 
حي��ز التنفي��ذ منتصف الع��ام املقبل 
سيكون هناك طلب ضخم على قطاع 
الس��يارات، وعلى قطاع التأمن املرتبط 

بها.
-5 دع��م التح��والت االجتماعي��ة: يُعد 
االنفتاح االجتماعي ضرورة ال غنى عنها 
من أجل اخلط��ط االقتصادي��ة اجلديدة 
التي حتتل قطاعات السياحة واخلدمات 
ا فيها، وس��يدعم  والترفيه موقًعا مهمًّ
االجتماعي��ة،  احلري��ات  األخي��ر  الق��رار 
ويق��دم ص��ورة للخارج بأن هن��اك حتواًل 
مجتمعيًّا ملموًس��ا يحدث في الداخل 
خط��ط  واجه��ت  حي��ث  الس��عودي. 

اململك��ة لتطوير منتجع��ات على نحو 
50 جزي��رة تقع قبالة س��واحل اململكة 
على البحر األحمر، تش��كيًكا في قدرة 
هذه املشاريع على مواجهة التحفظات 
اجملتمعي��ة، ومن ثّم فه��ذا القرار يقدم 
بداية الضمانات الالزمة، ومؤش��ر على 

أن انفتاًحا مجتمعيًّا بدأ بوضوح.
ومن جانب آخر فإن قيادة املرأة للسيارة 
تعن��ي بالض��رورة تغي��رات اجتماعي��ة 
ضخم��ة في من��ط احلي��اة، فيما يخص 
توس��يع حضورها االجتماع��ي ودورها، 
ويهيئ اجملتمع لقبول املزيد من التغيرات. 
والنتائ��ج االجتماعي��ة اإليجابي��ة ق��د 
تكون من العوام��ل الدافعة نحو إقناع 
القطاعات األكث��ر حتفًظا بالقرار، واحلد 
م��ن بع��ض تهدي��دات اجلرائ��م -مثل: 
االختطاف، والعنف ضد األطفال- التي 
ق��د تنتج م��ن جانب بعض الس��ائقن 

الوافدين.

مواجهة األصوات املتشددة:
كان��ت هناك خط��وات باجت��اه االنفتاح 
اجملتمعي خالل الس��نوات األخيرة، لكن 
أهمي��ة اخلط��وة اجلدي��دة تتمث��ل ف��ي 
العربية الس��عودية  مواصل��ة اململكة 
اجملتمعي،  واالنفتاح  التحدي��ث  اجتاهات 
وب��ث رس��ائل حاس��مة جت��اه القيادات 
احملرضة دينيًّا من خالل عدد من اإلجراءات 
بحق شخصيات دعوية متشددة، وتؤكد 
هذه اإلج��راءات أن اململكة س��تتعامل 
للتحري��ض  مح��اوالت  أي  م��ع  بح��زم 

الديني.
ودعم��ت املؤسس��ة الدينية الرس��مية 
الق��رار م��ن خ��الل تأكي��د هيئ��ة كبار 
العلم��اء »أن خ��ادم احلرمن الش��ريفن 
يتوخى مصلحة بالده وشعبه في ضوء 
ما تق��رره الش��ريعة اإلس��المية«، ومع 
ذلك من املتوقع أن تتبلور حركة رافضة 
من قب��ل ش��خصيات دينية ق��د تتجه 
للمعارض��ة بس��بب إصدارهم س��ابًقا 

فتاوى شرعية رافضة للقرار.
األكث��ر  اجلماع��ات  ستس��تغل  كم��ا 
تش��ددًا والتنظيم��ات اإلرهابي��ة القرار 
لتكثيف جرعات اس��تقطاب الغاضبن 
والرافض��ن، والتحريض ضد سياس��ات 
الدولة السعودية حتت الفتة دينية. ومن 
املرج��ح أن تق��وم احلكومة الس��عودية 
مبواجه��ة اخملالف��ن واملعارض��ن للقرار 
بالتوازي مع تعزيز سياس��ات مكافحة 

التطرف من خالل املؤسسات الوطنية.
ختاًم��ا، ميك��ن ق��راءة القرار الس��عودي 
عل��ى أنه تطبيق لنم��وذج »اإلصالح من 
أعلى«، وهي سمة النظام السعودي في 
العديد من تفاعالته، حيث تقوم القيادة 
الس��عودية بتعزي��ز اجتاه��ات التحديث 
والتطوي��ر، وتق��وم بتوس��يع هوام��ش 
احلري��ات اجمُلتمعي��ة من خ��الل القرارات 
امللكية. من جانب آخ��ر فإن القرار دليل 
قاط��ع عل��ى أن اململك��ة مت��ر بتحوالت 
كبرى سريعة وحاسمة، ويبدو أن القرار 
ستتبعه تغييرات أخرى قادمة في اجتاه 
توس��يع احلريات االجتماعية، ومن شأنه 
أن يدع��م وبقوة اجله��ود التي ينتهجها 
امللك سلمان وولي عهده األمير محمد 
بن سلمان لدفع اململكة نحو بناء منوذج 

جاذب على املستوى اإلقليمي والعاملي.

* مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
املتقدمة 

آفاق8

الخيارات التركية لمواجهة استقالل إقليم كردستان

دالالت السماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية
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تتراج��ع كمي��ات املي��اه ال��واردة 
الينا، وكذل��ك معدالت االمطار. 
الدول االخرى تزداد اس��تثماراتها 
عل��ى املي��اه، ام��ا نح��ن فن��زداد 
تخلفاً، سواء بخزن املياه، او طرق 
ال��ري البالية، او االس��تخدامات 
الصناعية الضارة، او اس��تخدام 
للنفاي��ات  كمج��اري  االنه��ار 
امللوحة بسبب  وازدياد  وامللوثات، 
عدم كفاية اعمال الكري وازدياد 
ملوحة االرض، وهذه كلها حتتاج 
ملعاجلات جدية. اعيد فقرات من 
افتتاحي��ة كتبتها بعنوان »قناة 
الع��راق البحرية.. البحر وس��ط 
 ،2015/9/31 ف��ي  الصح��راء« 
كجزء م��ن اس��تراتيجية توفير 
املي��اه احلل��وة واملاحل��ة، للتذكير 

باهمية املوضوع:

]»ارتبطت بغداد باخلليج والبحار 
الكبرى، كما صممها »املنصور« 
لتأتيه��ا امل��ؤن م��ن كل م��كان 
ولتحميها املياه عند الش��دائد.. 
وكان��ت منطق��ة »الش��ريعة«، 
كما ي��دل عليها اس��مها، مرفأ 
بغداد االس��اس، وفيه��ا مرافىء 
تع��رف باس��ماء ش��تى البلدان 
للس��فن القادم��ة م��ن ُعم��ان 
والهند والبحرين ومسقط وايران 
والص��ني.. فاالرتب��اط بني اخلليج 
واعالي االنهار لي��س بجديد، بل 
االنهار  البريطاني��ون  اس��تخدم 

لغزو العراق عند احتالله. 
البحري��ة« فكرة  »قن��اة بغ��داد 
نطرحه��ا لفت��ح النق��اش اجلاد 
للمختصني.. انها حلم سينبري 
كثيرون لتس��فيهه ع��ن حق او 

باط��ل.. لكن احللم ه��و جزء من 
ضغ��ط الوع��ي عل��ى الالوعي.. 
واالمثل��ة كثي��رة ملش��اريع بدت 
وقتها مستحيلة، لكنها صارت 
اجن��ازاً وحقيق��ة. فش��قت قناة 
واملع��اول  بالف��ؤوس  الس��ويس 
بازاح��ة 74 مليون مت��ر مكعب 
من الرم��ال، وافتتحت في 1869 
بطول 193 كم، وعرض 225-190 
متراً وغاطس 19-24 متراً، لتربط 
املتوسط باالحمر.. ومؤخراً افتتح 
الرئيس »السيسي« فرعاً جديداً 
للقناة بط��ول 72 كم  بغاطس 
21.5م  بكلف��ة 4 مليارات دوالر، 
ُسددت باالكتتاب احمللي والدولي. 
وهن��اك اف��كار مطروح��ة ف��ي 
املنطقة والسعودية بالذات حلفر 
»قناة ط��ه« تربط اخلليج بالبحر 

1300 كيلومتراً،  االحمر، طولها 
وبكلفة 50-80 مليار دوالر. 

ميك��ن للقن��اة ان ترتب��ط باملياه 
لتصعد  اخللي��ج  ف��ي  العميقة 
باجتاه البص��رة وتقطع الصحراء 
اجلنوبي��ة ومتر ب��ذي ق��ار واملثنى 
واالنبار..  والنج��ف  والقادس��ية 
ومنبس��طة..  رملي��ة  ف��االرض 
وهذه االعماق ق��د ال تهدد املياه 
املش��روع  فيس��اهم  اجلوفي��ة.. 
بالتخفي��ف م��ن درج��ات احلرارة 
الرطوبة واالمطار وتقليل  وزيادة 
الغبار، واحياء الراضي ومش��اريع 
زراعي��ة وصناعي��ة حتت��اج كلها 
الى املياه والتي ستزداد شحتها 
مستقبالً.. ويضع املشروع الكثير 
م��ن م��دن الع��راق االساس��ية 
بارتباط مباش��ر بالبحر الغراض 

النقل والتجارة والسياحة موفراً 
للعراق ارصفة وموانئ عمالقة.. 
اضاف��ة لتوفي��ر ثروة س��مكية 
هائلة.. كما ويس��اعد املش��روع 
القطاع النفطي سواء للتصدير 
واالس��تيراد او لالس��تفادة م��ن 
مي��اه البحر.. وللمش��روع فوائد 
امنية، وسياسية بزيادة اللحمة 

بني مناطق البالد.ٍ«[
تبع��د بغداد عن ش��مال اخلليج 
واملي��اه العميق��ة 500-550كم، 
وترتف��ع عن س��طح البحر 32م، 
وترتف��ع البص��رة 5م تقريباً.. وان 
عم��ق الغاطس ملين��اء »مبارك« 
الكويتي هو 14.5م.. ولقد ش��ق 
النظ��ام الس��ابق النه��ر الثالث 
من ش��مال بغ��داد ال��ى اجلنوب، 
والعقوب��ات..  احلص��ار  برغ��م 

وبرغم الفارق بني املشروعني في 
تفاصيل كثيرة، لكنه يبقى مثاالً 
المكانية شق القناة بامكانيات 
راي  حس��ب  اساس��اً،  عراقي��ة 
ش��اورتهم..  الذين  املهندس��ني 
االس��منت  بحجر  فالعراق غني 
ولدي��ه الكثي��ر م��ن معامل��ه.. 
وكام��ل  املس��وحات  وميتل��ك 
واخلب��رات  واملع��دات  احلف��ارات 
مبراحل،  املش��روع  تقريباً، الجن��از 
مبا في ذلك انش��اء محطات رفع 
ان  املي��اه هيدروليكي��اً. وبرغ��م 
ملوحة مي��اه البحر هي 35 الف 
ppm، لكن املعلومات تش��ير ان 
ملوحة مياه ش��مال اخلليج هي 
ثلث هذه املعدالت تقريباً. وعليه 
فان اعادة س��حبها وضخها في 
قناة بحرية هو مبنزلةة استعادة 

املي��اه الت��ي تذه��ب ه��دراً ف��ي 
اخللي��ج. وهي مياه ميكن حتليتها 
كم��ا تفع��ل الكثير م��ن الدول، 
اضافة لالس��تخدامات والفوائد 
الكثيرة االخ��رى، ومنها احتمال 
خف��ض احل��رارة وزيادة س��قوط 

االمطار.
اخي سيادة الوزير.. اتذكر، ان لم 
اك��ن مخطئ��اً، انكم ذك��رمت بان 
ش��ق القناة امر ممكن، وذكرمت لي 
يوماً ان العراق س��يحتاج عاجالً 
ام اج��ال اللجوء ال��ى حتلية مياه 
البح��ر كجزء من اس��تراتيجية 
املي��اه، والقناة ستس��اعد على 
ذلك اضافة للفوائد االخرى. انني 
واث��ق من جديتك��م واخالصكم 
اخاطبك��م  له��ذا  وعلمك��م. 

مباشرة. واهلل املسدد. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

باري إيشنغرين

وزير النفط السابق

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

ل��م يقل م��ارك توي��ن َق��ط »إن 
التقاري��ر عن وفات��ي مبالغ فيها 
إلى حد كبي��ر«. ولكن هذا اخلطأ 
في االقتباس أظ��رف من أن ميوت 
ميت��ة طبيعي��ة من تلق��اء ذاته. 
والواقع أن الفك��رة التي أنتجته 
باملناقش��ات  الِصل��ة  ش��ديدة 
الدائ��رة حول ال��دور الدولي الذي 

يلعبه الدوالر.
الطق��وس  يتل��ون  اخلب��راء   كان 
األخيرة لهيمن��ة الدوالر العاملية 
منذ س��تينيات القرن العش��رين 
�� أي من��ذ أكثر م��ن نصف قرن 
من الزمن. وم��ن املمكن توضيح 
هذه النقطة بالرجوع إلى مرحلة 
ظهور عب��ارة »زوال ال��دوالر« في 
كل املنش��ورات باللغة اإلجنليزية 

املفهرسة على موقع جوجل.
في مستهل األمر، سجلت وتيرة 
هذه اإلش��ارات، بعد تعديلها مبا 
يتناس��ب م��ع ع��دد الصفحات 
املطبوعة س��نويا، قفزة واضحة 
في ع��ام 1969، في أعقاب انهيار 
مجم��ع الذه��ب في لن��دن، وهو 

الترتيب الذي تعاونت فيه ثمانية 
بن��وك مركزية لدعم ربط الدوالر 
بالذهب. ثم ارتفع استخدام هذه 
العب��ارة ف��ي الس��بعينيات، في 
أعقاب انهيار نظ��ام بريتون وودز، 
الذي كان الدوالر عماده الرئيسي، 
وفي االستجابة للتضخم املرتفع 
الذي رافق إدارات الرؤساء ريتشارد 
فورد، وجيمي  نيكسون، وجيرالد 

كارتر في السبعينيات.
ولك��ن حتى ه��ذا االرتف��اع يبدو 
ضئيال للغاية مقارنة بتزايد وتيرة 
ذِكر ه��ذه العبارة وم��ا صاحبها 
من مخ��اوف حول الدوالر في عام 
2001، وه��و م��ا يعك��س صدمة 
الهجمات اإلرهابية في سبتمبر/

أيل��ول م��ن ذل��ك الع��ام، والنمو 
التج��اري  العج��ز  ف��ي  املتزاي��د 
املالي��ة  األزم��ة  ث��م  األميرك��ي، 

العاملية في عام 2008.
ولك��ن خالل كل ه��ذا، ظل الدور 
الدول��ي لل��دوالر صام��دا. وكما 
أظهرت أن��ا ومن ش��اركوني في 
تألي��ف كتاب جدي��د، فإن حصة 

الدوالر في االحتياطيات من النقد 
األجنبي التي حتتفظ بها البنوك 
املركزية واحلكومات في مختلف 
أنحاء العالَم لم تكد تتزحزح في 
مواجهة هذه األح��داث. وما يزال 
الدوالر العملة املهيمنة املتداولة 
في أس��واق الصرف األجنبي. وما 
يزال يشكل الوحدة املستخدمة 
في تس��عير النف��ط وتداوله في 
مختل��ف أنح��اء العالَ��م، عل��ى 
الرغم من ش��كاوى ق��ادة فنزويال 

حول »طغيان الدوالر«.
يش��عر العديد من جت��ار العملة 
بالرعب والهل��ع إزاء تقلب قيمة 
ال��دوالر عل��ى نطاق واس��ع، كما 
أظهر صع��وده وهبوطه وتعافيه 
على مدار الع��ام املنصرم. ولكن 
هذا ال يخفف من جاذبية الدوالر 

في األسواق الدولية. 
فال تزال البن��وك املركزية حتتفظ 
بس��ندات اخلزان��ة األميركية ألن 
سوقها تَُعد السوق املالية األكثر 
س��يولة ف��ي العالَم. وس��ندات 
اخلزانة آمنة: فلم تتأخر احلكومة 

الفيدرالية عن سداد ديونها منذ 
احلرب الكارثية في عام 1812.

إضاف��ة إل ه��ذا، حت��رص الدوائ��ر 
الدبلوماس��ية والعسكرية على 
تش��جيع حلف��اء أمي��ركا عل��ى 
االحتفاظ بالدوالر. حتتفظ الدول 
املس��لحة نووي��ا بكمي��ات أق��ل 
من ال��دوالر مقارنة بال��دول التي 
تعتم��د عل��ى الوالي��ات املتحدة 
األمني��ة.  احتياجاته��ا  لتلبي��ة 
فالتحال��ف العس��كري مع دولة 
تُصِدر عملة احتياطية من شأنه 
أن يع��زز حص��ة االحتياطي الذي 
يحتفظ به الش��ريك م��ن النقد 
األجنبي به��ذه العملة بنحو 30 
نقطة مئوية. وعلى هذا، تش��ير 
األدلة إلى أن حصة االحتياطيات 
تنخفض  بال��دوالر  به��ا  احملتفظ 
بدرج��ة كبي��رة ف��ي غي��اب هذا 

التأثير.
ب��ني  االرتب��اط  ه��ذا  يعك��س 
اجليوسياس��ية  التحالف��ات 
واختيار العملة الدولية، والذي ال 
يحظى بالقدر الذي يستحقه من 

االهتمام، مجموعة من العوامل. 
فاحلكومات لديها من األسباب ما 
يدعوها للثق��ة في حرص الدولة 
صاحبة العملة االحتياطية على 
جعل خدمة الديون التي يحتفظ 
بها احللفاء عل��ى رأس أولوياتها. 
أن  املمك��ن  املقاب��ل، م��ن  وف��ي 
يس��اعد احللفاء، من خالل حتمل 
التزامات العملة االحتياطية، في 
خف��ض تكاليف االقت��راض التي 
تتكبده��ا الدولة املص��درة لهذه 

العملة االحتياطية.
هن��ا إذن، ولي��س ف��ي ظ��ل وضع 
معقد آخر في ما يتصل بسقف 
الفيدرالي في ديس��مبر/ الدي��ن 
كانون األول املقبل، يكمن التهديد 
احلقيق��ي للهيمنة الدولية التي 
يتمت��ع به��ا ال��دوالر. وعل��ى حد 
تعبير مس��ؤول لم يذكر اس��مه 
ف��ي وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة، 
ال يب��دو أن الرئي��س دونالد ترامب 
يهتم بالتحالفات وهو بالتالي ال 

يهتم بالدبلوماسية«.
حتتف��ظ كل من كوري��ا اجلنوبية 

واليابان، كم��ا يُعَتَقد بنحو 80% 
من احتياطياتها الدولية بالدوالر. 
وبوسع املرء أن يتصور أن السلوك 
املال��ي لهذه البل��دان وغيرها من 
املمك��ن أن يتغي��ر بنح��و كبير، 
م��ع كل ما يترتب عل��ى ذلك من 
عواقب س��لبية على سعر صرف 
الدوالر وتكاليف اقتراض الواليات 
املتح��دة، إذا متل��ك الضعف من 
العس��كرية  أمي��ركا  حتالف��ات 

الوثيقة مع حلفائها.
ولي��س م��ن الصع��ب أن نتصور 
كيف ق��د يحدث ه��ذا الضعف. 
فقد وضع الرئي��س دونالد ترامب 
نفس��ه في زاوية اس��تراتيجية: 
فهو يحت��اج إلى تنازالت من ِقَبل 
كوريا الش��مالية بش��أن قضية 
النووية حتى يتسنى  األس��لحة 
ل��ه إنقاذ ماء وجه��ه بني قاعدته 
االنتخابي��ة، ناهيك ع��ن صورته 
في اجملتم��ع الدولي. وعلى الرغم 
م��ن خط��اب ترام��ب ومواقف��ه 
العدواني��ة، ف��إن الطريق الوحيد 
املمكن لتأم��ني مثل هذا االمتياز 

مير عبر املفاوض��ات. ومن عجيب 
األكث��ر  النتيج��ة  أن  املفارق��ات 
معقولي��ة له��ذه العملي��ة هي 
إنش��اء نظام تفتي��ش ال يختلف 
ع��ن ذلك ال��ذي تفاوض��ت عليه 

إدارة باراك أوباما مع إيران.
لتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة، يتع��ني 
عل��ى إدارة ترامب أن تقدم ش��يئا 
الورقة  املقاب��ل. وتتلخ��ص  ف��ي 
األكث��ر وضوحا للمس��اومة في 
ه��ذا الصدد، والتي ميكن تقدميها 
جلعل النظام الكوري الش��مالي 
يش��عر بق��در أكب��ر م��ن األمان، 
ف��ي خف��ض مس��تويات القوات 
األميركي��ة عل��ى ش��به اجلزي��رة 
الكورية وفي آس��يا عموما، وهذا 
م��ن ش��أنه أن يضع��ف ضمانة 
أميركا ألمن آسيا، وبالتالي منح 
الص��ني الفرصة لش��غل الفراغ 

اجليوسياسي.
القي��ادة  الص��ني  تول��ت  وإذا 
عملته��ا،  ف��إن  اجليوسياس��ية، 
الرمنينبي، من املرجح أن تكتسب 

الصدارة.

زوال دبلوماسية الدوالر !
PROJECT
SYNDICATE

أصبع ترامب السيء

رئي��س احلكوم��ة ف��ي مؤمت��ره الصحفي االس��بوعي 
اش��ار مبرارة الى اضرار تدخالت بعض السياس��يني في 
مس��ألة االس��تفتاء ومحاولة احلصول على س��معة 
او دعاي��ة انتخابي��ة او في االقل ذكر االس��م والصورة 
اعالميا لكي ال ينسى وهذا ما ميكن قوله  واستنتاجه 
ظاهري��ا وقد يكون وراء ذلك وج��ه وطني وقلب عراقي 
فلق��د اش��ار الدكتور العب��ادي ي��وم 2017/10/10 الى 
ان��ه لم يكلف اح��د ما للتباحث او الوس��اطة او نقل 
تص��ورات حكومية واكد انه بام��كان احلكومة القول 
مباش��رة لالقلي��م وكذلك بام��كان االقلي��م مفاحتة 
بغداد مباشرة دومنا حاجة لوسيط من داخل العراق او 
خارجه طاملا ان الدس��تور اودع مثل هذه االمور لرئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء فقط طبقا الحكام املادتني )٧٨ 
و٨٠( من الدس��تور ولم مينح الدس��تور اية جهة اخرى 
حكومي��ة او غير حكومية اي اختصاص او صالحية او 
س��لطة فالس��لطة والصالحية واالختصاص معقود 

دستوريا لهاتني اجلهتني فقط.
ال بل كان رئيس الوزراء ممتعضا ومتأملا عندما قال بعدم 
صحة قول البع��ض ان رئيس ال��وزراء كان على اطالع 
بزيارة اربيل وعلى بينة مبوضوع الزيارة ال بل وصل رئيس 
ال��وزراء الى حد تكذيب مثل ه��ذا القول لذا فال مجال 
ملب��ادرة من اي��ة جهة طاملا انها لم تص��در من اجلهات 
الت��ي حددها الدس��تور وجعلها اخملتصة بالسياس��ة 
العام��ة للدول��ة وبالتالي فأن ما يس��مى باملبادرات ال 
تقود ال��ى نتيجة ومن دون اثر خاص��ة وان املوضوع هو 
عدم دس��تورية االس��تفتاء وهو االلتزام بوحدة العراق 
واالنصي��اع لق��رار احملكم��ة االحتادية العلي��ا الذي قرر 
ايقاف االس��تفتاء والذي تأيد بقرار من البرملان االحتادي 
وه��ذه الثواب��ت الت��ي يرددها كل م��رة رئي��س الوزراء 
والتي يقررها الدس��تور لذا فان ه��ذا املوضوع يجب ان 
يك��ون واضحا للكتلة الش��يعية ملا حصل بينها وبني 
االقليم قبل االستفتاء ويجب ان يكون واضحا للكتل 
الس��نية ملا يصدر منها بعد االس��تفتاء بحيث اخذت 
دور الكتلة الش��يعية وهذا ماميكن قوله ايضا ملن قام 
بدور سابق مثل معالي رئيس مجلس النواب وفخامة 
النجيف��ي وفخامة اياد ع��الوي او من تهيأ للقيام بدور 
في املس��تقبل نحو ما س��معنا م��ن ان فخامة رئيس 
اجلمهوري��ة س��يتقدم مبب��ادرة طاملا ان ه��ذه املبادرات  
تبتعد عن حقيقة عدم دس��تورية االس��تفتاء وتبتعد 
عن ق��رار احملكمة االحتادية ال س��يما وان النجيفي قان 
بزي��ارة الى تركيا ولم يس��تطع تلي��ني املوقف التركي 
برغ��م العالقة املوج��ودة وكذلك ف��ان الدكتور عالوي 
زار االقليم قبل االس��تفتاء ولم يستطيع ثني فخامة 
البرزاني عن االستفتاء وتولي البارزاني اجراء االستفتاء 
عل��ى الرغم من مطالبة عالوي بتأجيله وهذا ما ميكن 
قوله بالنس��بة ملبادرة رئاس��ة اجلمهورية اذ س��يكون 
مصيره��ا مصي��ر املبادرات الس��ابقة لرئي��س البرملان 
ونائب��ا رئي��س اجلمهورية ومث��ل هذا ل��م يحصل في 
قضية مماثلة حتصل في اس��بانيا ومقاطعة كاتالونيا 
اذ لم نس��مع ان مس��ؤولني اس��بان قاموا بدور يشابه 
الدور الذي حصل والذي س��يحصل في العراق واقليم 

كردستان .

صالحيات الحكومة 
الدستورية

طارق حرب 
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شعر

عباس ثائر
اذا ما إنكسرت األشياء طرحت

الكثير من االسئلة
األسئلة ايضاً كما األشياء

تنكسر اذا ما اقرت بضراوة األجوبة
واألجوبة ما لم تنزلق بوعي

تشتت ضوءها
كما لو انه سؤال عن اجلنس

لرجل فاته ان يتعلم طرائقها.
اخليبة: هي ايضا كما االشياء؛

-شيء منكسر-
او رمبا، كانت كمسمار؛

اذا ما اجتّث ولد اوجاعاً خلفه
اخليبة ال متحى،

واألوجاع مثلنا؛ تولد ايضاً.
أذكر ان مسماراً تلّبس في جدارنا

-مذ كنا صغاراً وحتى االن-
كان والدي ينعته: بالثابت او الباقي

طاملا حثنا: أْن كونوا مثله

وكن��ا ال نفق��ه معن��ى: ان نك��ون مثل 
مسمار!

كبرنا وادركنا: ان املسامير
عينة ملن ضربته احلياة ولم يسقط!

فالبقاء هو ايضا كما االشياء
حترجه االسئلة: ملاذا صار البقاء بقاًء؟!

أسئلة وانكسار

دراسة

خبر

اصدار

يُذكر له إسُم.

الوحشة
مت��ُر ثمان��ي س��نوات عل��ى وج��ود بطل 
الرواية في مدينة بطرسبورغ من دون أن 
يفلَح في بناء عالق��ات الصداقة، ميضي 
أوقات��ه في متابعة س��ير حي��اة املدينة 
قب��ل أن يأوي إلى ركنه الذي تعشش��ت 
في��ه العنكب��وت، واليتب��ادُل التحية إال 
م��ع العج��وز الذي ميس��ُك بعص��ا ذات 
مقبض ذهبي ،إذ يفس��ر موقف  العجوز 
ب��أنَّ األخي��ر أيضاً رمبا يعان��ي من الكآبة 
والوحدة لذلك يوميء إليه ويحييه برفع 
القبعة، كأنَّ بدوس��تويفكي يُحيلنا إلى 
فالتر بنيامني الذي يقول بأنَّ )الغريب هو 
نس��يب الغريب(.يتخيُل الشاب الوحيد 
ب��أنَّ املن��ازل تتح��اور مع��ه، وحتك��ي له 
قصت��ه وأحياناً تخبره مبا ينوي أصحابها 
م��ن القيام بأعمال اله��دم والترميم، أو 
إضاف��ة طابق جدي��د إلى املن��زل، وبهذا 

تصب��ح املن��ازل صديق��ًة للبط��ل الذي 
يُف��وض إلي��ه املؤل��ف مهم��ة تضفي��ر 
وح��دات القصة، وأحياناً يتوهُم صرخات 
أحد أصدقائه مشتكياً عن إعادة صبغه 
بلون اليعجب��ه، بجانب ذل��ك يتابُع هذا 
الش��اب رحلة أهال��ى بطرس��بورغ إلى 
الضواحي وبعض اجلزر، ويصُف مشاهد 
تل��ك التنق��الت وما يتوقع��ه عن وجهة 
األُس��ر البطرس��بورغية، ويصورُ حلظات 
نابض��ة باجلم��ال، م��ا يوحي ب��أنَّ الراوي  
مرهف اإلحس��اس متذوق مل��ا يحوُم في 
ُمحيطه م��ن مناظر لطيفة، مثلما تراه 
في هذا املقطع.                                                   

 )هن��اك إنفتح��ْت ناف��ذُة ف��ي البداي��ة 
طبل��ت فوقه��ا أنام��ل ناعم��ة وبيضاء 
كالسكر،ثم برز رأس فتاة جميلة، أومأت 
لبائ��ع متجول ينقل أصص أزهار( وبذلك 
يجمع مؤلف )مذك��رات قبو( بني جمال 
امل��رأة والطبيعة،فضالً عن ذل��ك يتكررُ 
في مش��اهد أخرى يش��به أجواء مدينة 
بطرس��بورغ وما يتشكل لدى الراوي من 
إنطباع��اِت متناقضة حيالها فتاة قد ال 
تس��ترعي إنتباهك، ولك��ن في حلظة ما 
فج��أًة تغ��دو جميلة مَتْلِ��ُك قلبه، هكذا 
أنَّ الوح��دة المتنع هذا الش��اب من إدراك 
جمالي��ات مناخ املدين��ِة التي يجوب في 
أرجائه��ا ُمنف��رداً، بل يُْفَهُم من س��ياق 
تعبيراته أن سحر الطبيعة وجمال املرأة 
ال ينفص��الن، وبهذه اخللفية التي تتبلور 
ع��ن أح��د ركني القص��ة الت��ي يُنهُض 
عليه��ا هي��كُل العمل، يكتف��ي املؤلف 
بإسترس��ال الس��رد في قالب أقرب إلى 
املونولوج ويتحول إلى مفصل جديد في 

بنية الرواية. 

عالقة مشروطة
تدخُل حياة البطُل مرحلة جديدة، عندما 
يتعرُف على ناستينكا، فهي تبدي تعنتاً 
ف��ي اإلنفتاح على الس��ارد الذي يتناهى 
إلي��ه ص��وت بكائه��ا، وما إقت��ربَّ منها 
حتى هرب��ْت غير أن املوق��ف يتغيُر حني 
يتحرش بناستينكا أحُد سكارى وماكان 
من الش��اب إال أن يتداركها منقذاً إياها 
من نزوة الس��كير، وه��ذا التصرُف يكوُن 
منطلق��اً لبن��اء عالق��ة الصداق��ة بني 
اإلثن��ني، ومن ثُمَّ تتضُح تركيبة الش��اب 
أكث��ر إذ ليس له دراية ف��ي التعامل مع 
اجلنس اآلخر وهذا ما تشعُر الفتاُة حيُث 
ال تخط��يء في ق��راءة عالم��ات اإلرتباك 
على محياه، ويتواعُد اإلثنان على اللقاء 

في كل ليلة غير أن أمر اللقاء مش��روط 
بأن ال يقَع الش��اُب في ُحِب ناس��تينكا، 
ويب��دأُ كل واح��د منهما مبكاش��فة ما 
يج��وُل ف��ي خاطرهم��ا، حي��ُث يص��ُف 
الشاُب بأنَّه شخص حالم، وما يتمناه ال 
يعدو كون��ه جملًة من تخيالت مراهقة، 
ه��و يريد أن يتقمص ش��خصية ش��اعر 
مجهول ،إذ س��رعان يت��وُج بأكليل اجملد، 
كم��ا أن أدوار البطول��ة تداعُب مخيلته، 
واليقتنع بدور أقل من دور مشاهير الثورة 
الفرنسية،يفضُل الشاُب أن يتخذ فاصالً 

بينه وبني مايتخيل��ه وذلك عبر توظيف 
الضمي��ر الغائب،وي��دُس املؤلف في هذا 
األطار أس��ماء بعض وقائع وشخصيات 
تاريخي��ة، مثل )هوفمان ،مذبحة س��ان 
بارتيليم��ي، كليوبات��را، دانت��ون، معركة 
بيريزينا(، وبعض اجلم��ل التي يتفوه بها 
الش��اب تكش��ُف عن جان��ب عبثي من 
شخصيته، وما ميكن أن تستخلص إليه 
عبر ما يعرض عن هذا الش��اب أن األخير 
ينقص��ه احل��ِب ولو حتقق كل م��ا يحلُم 
به ال يعوض غي��اب احلب، مقلب آخر من 

القصة هو ترويه ناس��تينكا عن حياتها 
مع جدتها العجوز وه��ي ضريرة تتعهد 
برعاية الفتاة بعدما غيبَّ املوُت والديها، 
تعلمها اللغة الفرنسية، جدير باإلشارة 
أن الثقاف��ة الفرنس��ية كان��ت أمنوج��اً 
أن��ذاك لذا كثيراً ما يش��ير األدباء الروس 
إلى فرنس��ا في مت��ون رواياته��م أمثال 
)ليرمنت��وف، تورغينيي��ف، تولوس��توي( 
تربُط اجل��دة ثوب الفت��اة بثوبها بدبوس 
لتظ��ال مرتبطت��ني، وجدوا حي��اة الفتاة 
اليافعة هي اجملال الذي تتحرك فيه اجلدة، 
وال تنفُع محاوالت س��تينكا لإلفالت من 
هذا العالم الضيق، تستمُر أياُمها على 
هذا املنوال إلى أن يحلَّ ش��اُب مستأجراً 
في بي��ت اجلدة، يزود الفتاة بالكتب وهي 
من جانبها تقرأها للعجوز مع أن األخيرة 
تتحفظ على القصص الغرامية وتتطور 
العالقة مغلفة باحلذر إلى أن يُصاحَبهما 
الشاب في إرتياد املسرح ومشاهدة أوبرا 
حالق إشبيلية لروسيلينى، حتُس الشابة 
مبا يساورها من حالة غريبة كلما صادف 
وجود الش��اب الذي بدأ يوليها إهتماماً، 
بينما تنشأُ بذورُ احلب في قلب ناستينكا 
يفاِجئُه��ا النزيل مبغادرت��ه للمنزل، هنا 
تري��ُد ناس��تينكا مرافق��ة حبيبها لكنَّ 
األخي��ر يقنعه��ا بأن ظروفه التس��اعده 
عل��ى الزواج،وفي الوقت نفس��ه يتعهُد 
ب��أَن بعد س��نة س��يعود من موس��كو 
ويتزوج به��ا إْن إنتظرت، وهي تتمس��ك 
بأهداب احللم وما أن يقترُب موعد عودته 
حتى تعاود زيارة م��كان تنزههما غير أن 
أياماً متضي وال يظهر احلبيُب، واليردُ على 
رس��التها، ما يدفع بناستينكا أن تفكر 
ف��ي اإلرتباط بصديقه��ا، وتدعوه إلى أن 
يقيُم في منزل اجلدة، وفي الليلة األخيرة 
حني متش��ي الفتاة مع صديقها اجلديد، 
تسمُع صوتاً يناديها فإذا بها جتُد حبيبها 
السابق، هنا تتكثُف حركة درامية وتتبني 
خطوط احلبكة، والثيمة األساسية وهي 
أن احلب حالة ال تُفس��ر والبديل ملن حُتبه، 
باملقابل أن سلوك الراوي وموقفه اخلالي 
من اإلحن والندب عل��ى احلظ بعد عودة 
ناستينكا إلى حبيبها يبرزُ ضرورة املرونة 
مع أطوار ال ميكن حتليلها وفقاً للمنطق 

املتعارف عليه.
فص��ول  أربع��ة  عل��ى  م��وزع  العم��ل 
واألس��لوب يتميز باخلفة والس��اللة في 
التعبي��ر، تنتهي الرواي��ة بوصول جواب 
حبيب ناس��تينكا إلى ال��راوي ألنَّ األخير 

راسله بعنوانه.

كه يالن محمد
 

ُضعفاء،واألضع��ُف  يجعلن��ا  »احل��ُب 
ب��ني اإلثنني يُقت��ُل ،ويدم��ره اآلخ��ُر« هذا 
ال��كالُم هو م��ا تستش��هُد ب��ه مؤلفتا 
كتاب )الفالس��فة واحل��ب( لعرض اجلانب 
الس��وداوي في جترب��ة احلب، وفق��اً لهذه 
الرؤي��ة ف��إنَّ احلب وج��ه آخر م��ن احلرب، 
وتس��قط في حلبته الضحايا، كما يترُك 
جروح��اً بليغة لدى امُلب��ني والتكون حالة 
احلُِب والغ��رام ُمكلل��ة بالورود، مش��عة 
باألم��ل، بل قد يولد م��ن كل حب عظيم 
أف��كارُ قاس��ية وعنيف��ة، حس��ب تصور 
الفيلس��وف األملان��ي )نيتش��ة(، وبذل��ك 
اليخل��و األمُر من النزق وأش��به باإلجنراف 
وراء اجملهول ،ولكَن الكاتب الروسي فيودور 
دويستويفسكي يُفضُل معاجلة موضوع 
احل��ب ف��ي روايت��ه العاطفي��ة )الليال��ي 
البيض��اء( »املركز الثقافي العربي 2016« 
بناء على فلس��فة مرح��ة، بعيداً عن كل 
اإللت��واءات ف��ي التعبير والرومانس��يات 
البكائي��ة التي تنضُح باحلزن والتحس��ر 
على زمن غابر ومش��اعر حب فائضة، لم 
تَُعْد منها إال أحالماً ش��احبًة،هذا اليعنى 
بأنَّ صاحب )الشياطني( ينقطُع متاماً عن 
تقالي��د األُس��لوب الرومانس��ي، ويضرُِب 
بعاطف��ة احلُِب عرض احلائ��ط، بل يُفتُش 
عما هومضمر في املشاعر احلميمية من 
مصادر السعادة، وما يحتاُج إليه اإلنسان 
م��ن إقام��ة التواص��ل م��ع اآلخر،وضرورة 
اخل��روج م��ن حال��ة اإلنغالق عل��ى الذات، 
وُمش��اهدة تأثير إنفعاالته الداخلية في 
ذهنية املُقابل، لعلَّ بذلك يجُد تفس��يراً 
رواي��ة  مل��ا أش��كَل علي��ه، ش��خصيات 
)الليال��ي البيض��اء( محدودُة، ب��ل يتركُز 
احلوارُ بني ش��خصيتني ،ال��راوي الذي من 
مفتتح العمِل يخاطُب املتلقي مباشرًة، 
مس��تعيداً وقائ��ع أرب��ع لي��اِل، وال يكون 
مهيمناً على خيط السرد بل يتخلى في 
بعض املقاط��ع عن وظيفته ت��اركاً زمام 
ال��روي لصديقته ناس��تينكا التي بلغت 
السابعة عشرة من عمرها للتو، ومضى 
على غياب حبيبها عاُم،وهي بدورها تُسردُ 
ِقص��َة حياتها ملن تلتقي ب��ه فجأة بينما 
هى واقفة ف��ي املكان ال��ذي تنزهت فيه 
مع حبيبها قبل أن يس��افر إلى موسكو، 
والتقف حياة ستينكا عند هذا احلد وهذا 
اليكون إال حلقة مماترويه لصديقه الذي ال 

فرح لتأمل هذا الغائب احلاضر، والتمعن 
في تفاصيله، والذهاب بعيداً نحو إدراك 
رحل��ة احلي��اة وحض��ور امل��وت لألطفال 
الصغار، الذي يسرد في حبكته تفاصيل 
اليت��م املبك��ر والتعود عل��ى فقد أحد 

األبوين.
وثمن��ت م��روة العقروب��ي، رئيس اجمللس 
اإلمارات��ي لكتب اليافعني جميع اجلهود 
املبذول��ة في س��بيل إجن��اح اجلائزة منذ 
انطالقة أولى نس��خها، مشيرة إلى أن 
األعم��ال التي وصلت إلى ه��ذه املرحلة 
تتمت��ع جميعه��ا مبس��تويات متقدمة 

تثري اخملزون املعرفي والثقافي لألجيال.
ويتناف��س إلى جانب مص��ر في القائمة 
القصيرة ضمن فئة كتاب العام للطفل 
كٌل من)حسب الترتيب الهجائي(: كتاب 
»أن��ا النقط��ة.. أنا األه��م« تأليف ليلى 
زاهد، ورس��وم أجنيال نوربتلي��ان، والصادر 

ع��ن Turning Point في لبنان، و«حمادة 
صانع الس��عادة« تأليف سماح أبو بكر 
عزت، ورس��وم س��حر عبد اهلل، والصادر 
عن البرج ميديا للنشر والتوزيع في دولة 
اإلمارات، و«ش��يء ما في يدي« للكاتبة 
هيف��اء محارب س��واركه، ورس��وم مايا 
فداوي، والصادر عن الس��لوى للدراسات 
والنش��ر ف��ي األردن، و«ل��ي ب��دل البيت 
بيتان« للكاتبة لوركا س��بيتي، ورس��وم 
منى يقظ��ان، والصادر عن دار الس��اقي 
- الس��اق�ي لألطف���ال والش��ب�ان في 

لبنان.
وتبلغ القيمة اإلجمالية جلائزة اتصاالت 
دره��م  ملي��ون  الطف��ل1.2  لكت��اب 
إماراتي)نح��و 326 أل��ف دوالر أميريكي(، 
تت��وزع على الفئ��ات التالي��ة: 300 ألف 
دوالر  أل��ف   82 )نح��و  إمارات��ي  دره��م 
أميريك��ي( لفئ��ة كتاب الع��ام للطفل 

يت��م توزيعه��ا عل��ى الناش��ر واملؤل��ف 
والرس��ام، بواقع100 ألف درهم إماراتي 
)نح��و 27 ألف دوالر أميريكي(لكل واحد 
منه��م، 200 ألف درهم إماراتي)نحو 54 
أل��ف دوالر أميريكي( لفئ��ة كتاب العام 
لليافع��ني، ت��وزع مناصفة ب��ني املؤلف 
والناش��ر، 100 ألف دره��م إماراتي)نحو 
27 ألف دوالر أميريكي(لكل من الكتاب 
الفائ��ز بجائ��زة أفض��ل ن��ص، والكتاب 
الفائز بأفضل رس��وم، والكت��اب الفائز 
بأفضل إخ��راج، والتطبيق الفائز بجائزة 
أفض��ل تطبي��ق تفاعل��ي لكتاب��و300 
ألف دره��م إماراتي )نح��و 82 ألف دوالر 
أميريكي(مخصصة لتنظيم سلس��لة 
ورش عمل لبناء قدرات الش��باب العربي 
في الكتابة، والرس��م، بهدف اكتشاف 
ورعاية اجليل اجلديد من املواهب العربية 

في مجال كتب األطفال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

القصي��رة  للقائم��ة  مص��ر  تأهل��ت 
للنس��خة التاس��عة من جائزة اتصاالت 
لكتاب الطف��ل - إحدى أبرز وأهم اجلوائز 
اخملصص��ة ألدب األطف��ال ف��ي العال��م 
العربي، من خالل كل من كتاب »اخلفي« 
ملؤلفته الكاتبة أمل فرح، ورسوم أسامة 
أبو الع��ال، والصادر عن ش��جرة للنش��ر 
والطباع��ة والتوزيع، وتطبي��ق »أحلم أن 
أكون« م��ن تطويرBee Studio، عن فئتي 
أفض��ل ن��ص، وأفض��ل تطبي��ق تفاعلي 

للكتاب.
ويس��تعرض الكتاب الذي يتناول مقاربة 
وعامل��ه  امل��وت  ماهي��ة  ع��ن  تصويري��ة 
احلقيق��ي وغيبيته وحض��وره، في دعوة 
مفتوحة ش��رعت أبوابه��ا الكاتبة أمل 

املعروضة في الس��وق أكبر م��ن قدرتنا 
عل��ى اإلحاطة به��ا كلها، ل��ذا لم تعد 
يسيرة مهمة الناقد أو القارىء احلصيف 

املهتم بالرواية«.
وتضي��ف: »وف��ي الع��ودة إل��ى املقولة 
الت��ي حتتفي بالرواية وتعدها فن العصر 
احلدي��ث، فهذا يب��دو منطقيا جدا على 
ألن  والتطبيق��ي،  العمل��ي  املس��توى 
العدي��د من الروايات تق��دم املعرفة إلى 
جان��ب احلكاية«، ويتناول الكتاب روايات: 
»عواط��ف وزواره��ا« للمغرب��ي احلبيب 
الس��املي، »غراميات ش��ارع األعش��ى« 
للس��عودية بدرية البش��ر، »طائ��ر أزرق 
يحل��ق معي« للمغربي يوس��ف فاضل، 
»نون« للمصرية س��حر املوجي، »ميس 
ايجيب��ت« للمصرية س��هير املصادفة، 
»زجاج الوقت« للعراقية هدية حس��ني، 
»بس��تان أحم��ر« و«أرتيس��ت« للبنانية 
هادية س��عيد، »قلب مفت��وح« للبناني 

عب��ده وازن، »ليل��ى والثل��ج ولودمي��ال« 
لألردنية كفى الزعبي، »عني الش��مس« 
للكاتبة ابتس��ام تريسي و«ابنة الرعب« 

لهيثم حسني.
كما تضم مقاالت ع��ن روايات »مطبخ 
احل��ب« للمغربي عبد العزيز الراش��دي، 
كريدي��ة،  لين��ا  للبناني��ة  زادة«  »خ��ان 
»س��رمدة« للس��وري فادي عزام، »ذاكرة 
الص��ومي،  للس��وداني منص��ور  ش��رير« 
»ب��اب الليل« للمصري وحي��د الطويلة، 
»بع��د القهوة« للمصري عبد الرش��يد 
محمودي، »احلجرات« إلميان عبد الرحيم، 
»هالوس« للكاتبة نهى محمود، »رجوع 
الش��يخ« ملم��د عب��د النب��ي، »كت��اب 
النحات« ألحمد عبد اللطيف، »س��رور« 
لط��الل فيص��ل، »كوكب عنب��ر« ملمد 
ربيع، »محلك س��ر« لس��مر نور، »نساء 
الطوخ��ي، »ه��دوء  لنائ��ل  الكرنتين��ا« 

القتلة« لطارق إمام.

 ص��در ع��ن وكال��ة الصحاف��ة العربية 
)ناشرون( في القاهرة مؤخرا، كتاب جديد 
للناق��دة والروائية اللبنانية الدكتورة لنا 
عب��د الرحم��ن بعنوان«م��دار احلكايات..

مقاالت عن روايات عربية«.
يضم الكتاب قراءات متنوعة في الرواية 
العربي��ة اختارتها لنا عب��د الرحمن من 
عدة مق��االت كتبته��ا خالل الس��نوات 
املاضي��ة، لم يك��ن الغرض منه��ا كتابة 
نقدي��ة موجهة لقارىء األدب املتخصص 
فقط، بقدر م��ا أرادت تقدمي قراءة ثقافية 
فنية وكش��ف القيمة اجلمالية لألعمال 
الروائي��ة املتناولة، إلى جان��ب نقد اخللل 
البنائي القائم على الصنعة أو االفتعال 
والتوجه إلى قارىء واقع في غرام الرواية، 
وجذب��ه لل��دوران ف��ي م��دار حكاياته��ا 
وبريقها الساحر، وتقول لنا عبد الرحمن 
في مقدمة الكتاب:« أصبح عدد الروايات 

الحب خارج بعده المأساوي

تأهل مصر إلى القائمة القصيرة
لجائزة اتصاالت لكتاب الطفل في االمارات

»مدار الحكايات« مقاالت في نقد روايات عربية لـ«لنا عبد الرحمن«

غالف الرواية

بناء على فلسفة مرحة، بعيدًا 
عن كل اإللتواءات في التعبير 

والرومانسيات البكائية 
التي تنضحُ بالحزن والتحسر 
على زمن غابر ومشاعر حب 

فائضة، لم تعدْ منها إال 
أحالمًا شاحبًة،هذا اليعنى بأنَّ 

صاحب )الشياطين( ينقطعُ 
تمامًا عن تقاليد اأُلسلوب 

الرومانسي، ويضِربُ 
بعاطفة الحِب عرض الحائط، 

بل يفتشُ عما هو مضمر 
في المشاعر الحميمية من 

مصادر السعادة

من أجنحة األطفال في معارض الكتب العربية

لنا عبد الرحمن

من أعمال الفنان هادي ماهود



الفصل العاشر
تطوير مدينة بغداد في ثمانينات القرن 

العشرين
التكلي��ف مبه��ام تطوي��ر بغ��داد ، احلرب 
العراقية اإليرانية واالنغماس في مشاريع 
األمانة، رفع��ة اجلادرج��ي ومهمة تطوير 
بغداد , مرض زوجتي سعاد في فترة احلرب، 
احلرب العراقية اإليرانية هرب الش��ركات 
من س��احات احلرب ، تسلم مهمة معاون 
أم��ن العاصمة ، مش��اريع ش��ارع حيفا 
، منظوم��ات اإلش��راف عل��ى املش��اريع ، 
مكتب تنسيق شارع حيفا ،  عبد احلسن 

الشيخ علي اميناً للعاصمة 
مكتب تنسيق أعمال شارع حيفا

اخت��رت اس��لوبا للعمل ، لتك��ون جميع 
اعم��ال املش��اريع مرتبطة بي مباش��رة ، 
ويساعدني في ذلك ، مهندس اقدم لكل 
ع��دد من املش��اريع . فاعتم��دت صديقي 
وزميلي املهندس رشيد الدبيسي مساعدا 
ل��ي كرئيس لقس��م التنفيذ ومس��ؤول 
مشروع السيدية خلبرته الطويلة باعمال 
االمانة الهندس��ية ولثقت��ي الكبيرة به 
. كما كان س��ام عس��كر يساعدني في 
اعمال مش��روع ش��ارع حيفا ، ويوس��ف 
العان��ي ف��ي اعم��ال االس��واق وآخرين . 
كان هدف��ي من هذا االس��لوب هو جعل 
مهندس��ي معاونية االنشاءات القدامى 
مسؤولن عن االشراف معي ، وان يتعرفوا 
على اس��لوب التعامل مع االستشارين 

واملقاولن العاملين . 
  عم��ل معي ف��ي الدائرة اثن��ان من اكفأ 
مس��احي الكميات العاملين من كبريات 
اخملتص��ن البريطاني��ن ، وكان واجبه��م 
ه��و النظر ف��ي كل القضاي��ا التعاقدية 
، ومعرف��ة كيفي��ة تطبيقه��ا م��ع بنود 
املقاوالت والنظر في امر كل خاف يحدث 
م��ع املقاول��ن ف��ي املوقع ، ومهندس��ي 
االشراف او مساحي الكميات في املواقع 
. ام��ا مهندس��و اخلدمات فق��د كان لدي 
مختصون في هذه االعمال يكون واجبهم 
النظ��ر في مس��يرة اعم��ال اخلدمات في 
املشاريع ، ومحاولة التنسيق بن االعمال 

.
  كانت التصاميم واخملططات قد وضعت 
م��ن قبل مقاول��ن عاملين م��ن مختلف 
دول العال��م ، ف��ان كل ه��ؤالء يعتمدون 
ف��ي تصاميمه��م املواصف��ات التقني��ة 
املعتم��دة ف��ي بلدانهم . وه��ذا يعني ان 
النتيجة النهائية لعمارات ش��ارع حيفا 
مثاً ، س��يكون اس��تخدام معدات ومواد 
كهربائي��ة وصحي��ة وخدمي��ة واجه��زة 
تكيي��ف وغيره��ا م��ن م��واد كهربائي��ة 
وميكانيكي��ة والكتروني��ة من مناش��ئ 
عدي��دة ، قد تك��ون من ثمانية مناش��ئ 
مختلف��ة لوج��ود ثماني��ة مقاول��ن من 
دول مختلفة . ه��ذا املوضوع غير مقبول 
، فحاول��ت ع��ن طريق مكاتب التنس��يق 
امل��واد ق��در  ، توحي��د مواصف��ات ه��ذه 
املستطاع لتسهيل احلصول عليها وعلى 
موادها االحتياطية من االسواق احمللية او 

استيرادها بسهولة .
  حاولت كذلك توحيد مواصفات املصاعد 
، لتكون قريبة من املناش��ئ املس��تعملة 
في العراق . وملا كانت هناك 77 عمارة في 
ش��ارع حيفا وحده ، فقد وجهت ان يكون 
عل��ى االقل في كل عم��ارة مصعد واحد 
للخدمات واالثقال وشتى االستخدامات 
. لق��د كان موض��وع التنس��يق وتوحيد 
استعمال بعض املواد من االهمية مبكان 
ف��ي ذلك الوقت . خال فترة ثاثة اش��هر 
من ب��دء التنفيذ ، وفي كل مش��روع من 
مش��اريعنا ، طلبت من جمي��ع املقاولن 
ان يقدموا مناذج للمواد االنش��ائية واملواد 
واملع��دات الكهربائي��ة وامل��واد الصحية 
وم��واد التكييف ، وتخصص غرفة كبيرة 
)معرض او متحف( في دوائر املهندس��ن 
املقيم��ن لع��رض ه��ذه امل��واد ويكت��ب 
حتته��ا مواصفاته��ا بوجب العق��د . بعد 
اكمال هذه املعارض كن��ت اقوم بزيارتها 
ومعي املهندس��ون املعنيون باملش��روع ، 
وممثلو االستش��ارين واملقاولون ، لدراسة 
مطابقة تل��ك املواد لنص��وص املقاوالت 
.وبعد اقرارها يكون املعرض مفتوحا لكل 

العاملن في املشروع او زواره .
  كان على اجهزة االشراف على املشاريع 
ان تق��دم الّي تقاريرَ ش��هرية ، تبن مدى 
مطابقة العمل وتقدمه مع املنهج املتفق 
عليه . كن��ا ندقق ه��ذه التقارير ونبحث 
م��ع واضعيه��ا ، ملس��اعدة املهندس��ن 
املقيم��ن ف��ي اتخ��اذ الق��رارات ملواكبة 
منهاج التنفيذ مع املنهاج الزمني املتفق 
علي��ه . كان لي منهج اس��بوعي ونصف 
شهري لزيارة املشاريع ومتابعتها ميدانيا 
، ودراس��ة تق��دم االعمال ف��ي املواقع مع 

االستشارين واملقاولن .
  كان��ت اجتماعات��ي ف��ي جزي��رة بغداد ، 
تتطل��ب مدة طويل��ة ، لس��عة االعمال 
وتش��عب اجلوانب الفنية . كانت معظم 
مش��اكل املش��روع متأتية من املهندس 
املقي��م ، وهو املهن��دس املعم��اري خالد 
السامرائي ، اذ كان شكوكا ويتخوف من 
املسؤولية . وكنت اشعر في اول االمر انه 
لقلة املهندسن املساعدين معه ، يعمل 
ف��ي دائرت��ه الصغي��رة لس��اعات طويلة 
، ويس��تمع باهتم��ام ال��ى اذاع��ة امان��ة 
العاصم��ة الداخلي��ة من س��يارته ، لئا 
ينادي��ه امن العاصمة فيتأخ��ر بإجابته ، 
وعليه ان يثبت في كل وقت انه في موقع 
املش��روع ! . وفي الوقت نفس��ه ال يعرف 
ماذا يعمل على وجه التحديد لعدم توفر 
الوقت الكافي لديه. اذهب في الس��اعة 

العاشرة صباحا بعد زيارة بعض املشاريع 
الصغي��رة ال��ى موق��ع مش��روع اجلزيرة ، 
فابق��ى هن��اك واتن��اول طعام الغ��داء ، 
واكمل عمل��ي فيه الى مابع��د العصر . 
كان يحضر االجتماعات مدراء الش��ركة 
ومهندس��وها ومهندس��ونا ، ومس��احو 
الكمي��ات ، فتع��رض عل��ّي كل القضايا 

التي حتتاج الى مصادقة.
اتص��ل ب��ي صب��اح اح��د االيام االس��تاذ 
ط��ارق عزيز وكان مس��ؤوالً ع��ن ترتيبات 
مؤمتر القمة لدول ع��دم االنحياز واجنازها 
ف��ي مواعيدها وقال انه تق��رر عقد دعوة 
عش��اء في جزيرة بغداد في مس��اء اليوم 
االول وي��ود ان يحضر ال��ى اجلزيرة لاطاع 

على املوقع ومنه��اج العمل وتناول وجبة 
الغداء هناك . رحبت به وبالفكرة ومتنيت 
ان تك��ون قريباً .اال ان��ه تدارك وقال انه لن 
يحض��ر مالم يك��ن هناك ن��وع جيد من 
النبيذ االحمر مع الغداء ... اكدت له ذلك 
وأيدت��ه بأهمية وضرورة الش��راب االحمر 

في مناسبة كهذه.
حض��ر االس��تاذ ط��ارق عزيز م��ع زميلي 
وصديق��ي عدن��ان الربيع��ي وه��و اخلبير 
ف��ي اعمال املصايف والس��ياحة ... وبعد 
التعرف على مس��ؤولي املقاول الفنلندي  
واطاعهم��ا على منه��اج العمل وتقدمي 
التوصي��ات واملاحظ��ات الت��ي رج��وا ان 
نأخذه��ا بنظ��ر االعتبار ..متتعن��ا جميعاً 
بوجبه الغداء والشراب الفنلندي املتميز 

.
  اعطيت اهمية لهذا املشروع ، وإلكماله 

قب��ل انعقاد مؤمتر دول ع��دم االنحياز في 
بغ��داد وحتقيق دعوة العش��اء  . لذا تقدم 
املق��اول بقائم��ة طويلة لزيادة االس��عار 
للعدي��د م��ن الفق��رات لابني��ة الواجب 
اجنازه��ا بوقت اقل م��ن املدة احمل��ددة في 
املقاولة . وبعد نحو سنة ونصف من ذلك 
وقبل اش��هر من التاريخ احمل��دد للمؤمتر ، 
ابلغن��ا املقاول بالغاء ذل��ك املوعد وانهاء 
ق��رار انعقاد مؤمتر عدم االنحياز في بغداد 
، وبإمكان��ه االس��تمرار باالعمال مبوجب 
العق��د االصل��ي . مما اح��دث ارب��اكا في 
احلس��ابات ، اال اني متكنت من تافي ذلك 
بالتعاون مع مس��احي الكميات االكفاء 
العاملن معي ، وكفاءة الشركة في ادارة 

املشروع  .
  اما اجتماعات نصب الش��هيد ، فكانت 
تس��تغرق س��اعات طويلة ايضا ، بسبب 
كون املهندس��ن اليابانين ميتازون بتعدد 
مدي��ر  صاحي��ة  وع��دم  التخصص��ات 
املش��روع من التحدث نياب��ة عن االخرين 
في مش��روعه . ويحض��ر االجتماعات ما 
اليقل عن ثاثن مهندس��ا ومختصا من 
جانب املقاول ، وعدد من مهندسي االمانة 
برئاس��تي ، اضافة الى املهن��دس املقيم 
وممثل االستشاري املعماري )سامان كمال 
او سعد الزبيدي او وجدان ماهر ( ، واحيانا 

كان الفنان اسماعيل فتاح .
   ح��رص ) مكتب تنس��يق اعمال ش��ارع 
حيف��ا ( على االش��راف ليا ونه��ارا على 
اعمال مش��اريع الش��ارع الثمانية لكون 
معظ��م مقاولي املش��روع كانوا يعملون 
24 س��اعة يومياً . مما س��هل علينا  عقد 
اجتماع��ات مس��ائية في املوق��ع اعطاء 
التوجيه��ات واتخ��اذ الق��رارات الازم��ة 
ان  . كم��ا  وتقدم��ه  العم��ل  الس��تمرار 
مع��اذ االلوس��ي تف��رغ وفري��ق عمل من 
ذوي  م��ن  واخملتص��ن  املهندس��ن  كب��ار 
اخلب��رة بش��كل كامل ، ملتابع��ة االعمال 
وتنسيق مساراتها . ورغم سعة املشروع 
وتع��دد اطراف��ه ومقاولي��ه ، فق��د كان 
بإمكان جهات االش��راف تذليل العقبات 
والصعوب��ات ان وجدت ، في موقع العمل 
من اي جزء املش��روع مع جهاز االش��راف 
في دائ��رة املهندس املقي��م او في مكتب 

التنسيق.
 لقد كنت اشعر بسعادة غامرة وانا اجتول 
بن مشاريع تطوير بغداد ، لسير االعمال 
وف��ق اخلط��ط املوضوع��ة ، وس��يطرتنا 
الكامل��ة عليها . كانت جمي��ع االعمال 
تس��ير بص��ورة منوذجي��ة . كم��ا كان��ت 
س��عادتي اكثر وانا ارى جميع مهندسينا 
وعمالنا وباقي العاملن من استش��ارين 
ومقاول��ن يعملون ب��كل طاقاتهم بجد 
واخ��اص . ول��م تك��ن لدين��ا مش��اكل 
فني��ة في مش��اريع امان��ة العاصمة لم 
نستطع ايجاد احللول لها ، ال من الناحية 
االدارية وال م��ن الناحية املالية ، بل كانت 
مش��اكلنا محصورة فق��ط في احلصول 
على املوافقات احلكومية ، بس��بب كثرة 
االعم��ال في العراق في تلك الفترة . ومن 
ذلك املوافقات االمنية الستخدام اجهزة 

االتصال واخملاطبة . 
  خصصن��ا مس��احات واس��عة لتك��ون 
معس��كرات وقواعد خلفي��ة للمقاولن 
بن جس��ر املثن��ى وطري��ق س��امراء في 
وس��كن  للخ��زن   ، الكاظمي��ة  ش��مال 
العمال . وبامكان اي مقاول ان يس��تفيد 
من ارض مس��احتها زهاء عش��رة دومنات 
كقاعدة خلفية ملش��روعه . وقد شيدت 
هناك معظم معامل الكونكريت مسبق 
الصنع ملقاولي ش��ارع حيفا . عند جتوالي 
في املواقع تلك كن��ت االحظ التخطيط 
اجليد لبعض املقاولن في انشاء القواعد 
اخللفية التي تض��م مناطق االدارة واخلزن 

وورش��ة االلي��ات وقاعات س��كن العمال 
واملطاعم واحلواني��ت . كان لدينا يومذاك 
نحو 80 الف عامل يعمل في شارع حيفا 

يسكنون تلك املنطقة .
  عند التحدث مع مدير ش��ركة هيونداي 
الكوري��ة ح��ول س��اعات عم��ل العمال ، 
علم��ت ان ش��ركته تتعاقد م��ع العمال 
ف��ي كوريا اجلنوبية للحض��ور الى العراق 
للعمل ، على ان تكون ساعات العمل من 
الساعة السادسة صباحا الى السادسة 
مس��اء ، تتخللها س��اعة واح��دة لتناول 
الطع��ام والراح��ة . وبعده��ا تب��دأ وجبة 
املس��اء بنف��س التوقيت��ات ، ويس��تحق 
العامل ي��وم واحد عطلة كل اس��بوعن 
للراحة . ومبوجب االتفاق مع العمال حتول 
مس��تحقاتهم كاملة الى عوائلهم في 
كوري��ا . اما اجور االعم��ال االضافية وهي 

4 س��اعات يوميا ، فتس��لم للعامل بعد 
انته��اء العقد معه ومغادرته للتمتع بها 

خال اجازته  .
  ف��ي مناس��بات انته��اء عم��ل معن او 
كان   ، املش��روع  ف��ي  مهم��ة  مناس��بة 
بعض املقاولن يقي��م احتفاال كبيرا في 
معس��كره .وعن��د دعوتي كن��ت ال اتردد 
م��ن حضور هذه االحتفاالت ، من منطلق 
التواصل االجتماعي بن مسؤولي االمانة 
االداري  واجلهاز  واملهندسن االستشارين 
والفني لدى املقاول��ن . وكنت اطلب من 
جميع مهندس��ينا املش��رفن والعاملن 
معي احلضور الى ه��ذه الدعوات احتراما 
للمناس��بة وتقدي��را ملقيميه��ا ، وللقاء 

هذه اجملموعات من املهندسن وعوائلهم 
في حفل��ة اجتماعية خ��ارج االرتباطات 
الرس��مية . وق��د خلقت ه��ذه الدعوات 

عاقة جيدة بن العاملن كافة .
****

تعي��ن عبد احلس��ن ش��يخ عل��ي أميناً 
للعاصمة )1982/7/1 – 1983/1/10(

كان��ت زي��ارات ام��ن العاصم��ة س��مير 
الش��يخلي الى مش��اريع االمان��ة ودوائر 
االمان��ة االخرى مس��تمرة ومنتظمة . اال 
ان��ي كنت اراه ينظ��ر الى مش��اريع دائرة 
االنشاءات نظرة خاصة ، لتميزها وسعة 
الك��وادر املس��ؤولة عنه��ا . اعلمني احد 
زمائي بان سمير الش��يخلي قد انتخب 
ليكون عض��وا في القيادة القطرية حلزب 
البع��ث ، وان ذلك س��يحتم عليه التفرغ 
الت��ام للعم��ل احلزب��ي ، ولعله س��يترك 

منصب امن العاصمة ، مما يتطلب تعين 
ام��ن جديد . بقي هذا االم��ر متداوال بن 
موظف��ي االمانة لع��دة اي��ام . فقد كان 
البع��ض من يرب��ط مس��يرته الوظيفية 

ووجود امن بعينه ! 
  لس��عة اعمال شركة هيونداي الكورية 
في العراق ، حضر في نهاية حزيران 1982 
ال��ى العراق رئي��س مجلس ادارة ش��ركة 
هايونداي املستر)Li(. لزيارة اعمال شركته 
في بغداد . طل��ب مني امن العاصمة ان 
اقيم دعوة عش��اء باس��م االمانة تكرميا 
لهذا الضيف . اقيمت الدعوة على احدى 
العوامات النهرية ، وحضرها كبار موظفي 
االمانة ومنهم وكيل االمانة عبد احلسن 

الش��يخ علي . وخ��ال االحاديث اخملتلفة 
عن اعمال شركة هيونداي على املستوى 
العامل��ي ، ابلغن��ي كم��ال البص��ام مدير 
االدارة آنئٍذ ان عبد احلس��ن الشيخ علي 
هو الذي سيحل محل  سمير الشيخلي 

في منصب امن العاصمة . 
  اعلمت الشيخ علي مبا سمعته الذي 
كان جالس��اً ال��ى جانب��ي  ، فش��عرت 
وكأنه لم يدر بخلده انه سيكون امينا 
للعاصم��ة في هذه الفت��رة القصيرة . 
اعتقدت بان هذا التعين بسبب ترشيح 
الشيخلي في قيادة احلزب ، وان سميرا 
في تعين الشيخ علي في هذا التعين 
الن��ه قد تك��ون لغير عبد احلس��ن في 
تل��ك الفترة نظرة تختل��ف عن نظرته 
نحو تطوير بغداد ، مما س��يؤخر االعمال 
او نحو ذلك . انتهت س��هرتنا مع رئيس 
ش��ركة هيونداي وخرجنا فرحن ، اال ان 
عبد احلس��ن الش��يخ علي كما اتوقع 
لم يس��تطع تقدير حجم املس��ؤولية 

التي القيت على عاتقه تلك الليلة .
  استمرت االعمال خال فترة بقاء عبد 
احلسن الش��يخ علي امينا للعاصمة 
كم��ا خططن��ا له��ا ، بل س��اعدنا هو 
كثيرا على تذليل العديد من املش��اكل 
الت��ي واجهتنا بن فترة واخ��رى . وكان 
عل��ّي ان اش��رح ل��ه تفاصي��ل االعمال 
بصفته مهندس��ا استشاريا عمل في 
مكتب هش��ام منير ، وعمل لس��نوات 
مديرا للمرك��ز القومي لاستش��ارات 
الهندس��ية ، وله خب��رة جيدة في ادارة 
االعم��ال واس��تراتيجية االتصاالت مع 
املس��ؤولن الكبار في الدول��ة . غير ان 
عاقاته لم تكن جيدة مع رؤس��اء دوائر 
امان��ة العاصم��ة ، بل كان��ت متقلبة 
وغير مس��تقرة . من مس��ؤولي االمانة 
الذين اختلفوا مع الش��يخ علي وكيل 
االمانة الس��يد كم��ال البصام ، اذ كان 
ه��ذا مس��ؤوال حزبي��ا ويرغ��ب احيان��ا 
بتوجيه بعض اعم��ال االمانة التي لها 
صلة باملواطنن في بغداد ، لفائدة دوائر 
احلزب او اعضاء احل��زب ، مما ال يرق ألمن 
العاصمة . كان الش��يخ علي يس��رني 
ببع��ض الصعوبات الت��ي يواجهها في 
عمل��ه لكون��ه غي��ر حزبي ، كم��ا كان 
البص��ام يس��رني هو اآلخ��ر ببعض ما 

يختلف به مع االمن .
  ادى اخلاف بينهما في احدى املرات الى 
ان يستش��ير االمن رئاس��ة اجلمهورية 
بامر اس��تقالته م��ن منصب��ه  ، اال ان 
الرئاسة اجابته بانه اليجوز الي مسؤول 
في الدولة ان يس��تقيل م��ن منصبه . 
ومن جهة اخرى كان البصام اليتردد في 
بث االقاويل ضد عبد احلس��ن الشيخ 

علي ، التي ال اعرفها وال اعتقد بها .
  ظه��ر خاف خف��ي من ناحي��ة اخرى 
بن عبد احلسن الش��يخ علي وسمير 
الش��يخلي ، اذ كان االخي��ر ، وهو الذي 
رشح الش��يخ علي ملنصب االمن ، قد 
طلب قبل مغادرته امانة العاصمة ، ان 
يص��در قرار من مجل��س االمانة بتقدمي 
هدي��ة تكرميي��ة لامن الس��ابق ، هي 
مزرعة على نهر دجلة مس��احتها نحو 
عشرة دومنات بالقرب من جامعة بغداد 
، تقدي��را خلدماته ملدينة بغ��داد . اال ان 
الش��يخ علي لم يكن راغبا في ذلك او 
متخوفاً منه ، وقال له انه كان بامكانه 
احلصول على مبتغاه عندما كان امينا 
للعاصمة . ش��عر الش��يخلي بان هذا 
الرف��ض نك��ران للجميل وقل��ة تقدير 
. وهكذا س��اءت العاقة ب��ن االمينن 

السابق والاحق .
  استمرت العاقة السيئة بن االثنن ، 
واخذ عبد احلس��ن الشيخ علي يشعر 
بأن االمور انقلبت ض��ده ، وخاصة بعد 
تايي��د كمال البصام للش��يخلي . ولم 
يس��تمر االم��ر طوي��ا اذ ص��در القرار 
بتنسيب سمير الشيخلي مشرفا على 
اعم��ال امان��ة العاصمة ، مم��ا يعني ان 
رئاسة اجلمهورية غير راضية عن عمل 
الش��يخ علي . في نهاية الصراع صدر 
مرس��وٌم جمهوري بنقل عبد احلس��ن 
الش��يخ علي ال��ى منصب وكي��ل وزير 
احلكم احملل��ي وهذا يب��ن بوضوح عدم 
رضى الرئيس عنه ، وفي الوقت نفس��ه 
صدر امر رئاس��ة اجلمهورية بتس��جيل 
ملكية املزرعة املذكورة باس��م سمير 

الشيخلي . 
في الفصول القادمة من هذه املذكرات 
اش��رح بش��كل تفصيل��ي عملي على 
املش��اريع الرئيس��ية واه��م االح��داث 
والتحديات التي واجهتنا اكماال لفائدة 
القارئ على تفاصيل مش��اريع رئيسية 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كان على أجهزة اإلشراف على 
المشاريع أن تقدم اليّ تقاريرَ 

شهرية ، تبين مدى مطابقة العمل 
وتقدمه مع المنهج المتفق 
عليه . كنا ندقق هذه التقارير 

ونبحث مع واضعيها ، لمساعدة 
المهندسين المقيمين في اتخاذ 

القرارات لمواكبة منهاج التنفيذ مع 
المنهاج الزمني المتفق عليه

حرص ) مكتب تنسيق أعمال 
شارع حيفا ( على اإلشراف ليال 

ونهارا على أعمال مشاريع الشارع 
الثمانية لكون معظم مقاولي 

المشروع كانوا يعملون 24 ساعة 
يوميًا . مما سهل علينا  عقد 

اجتماعات مسائية في الموقع 
إعطاء التوجيهات واتخاذ القرارات 
الالزمة الستمرار العمل وتقدمه

الحلقة 22

هشام املدفعي الوكيل الفني ألمانة العاصمة
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بغداد ـ عبد العليم البناء:

في ش��هر حاف��ل باملهرجانات 
الس��ينمائية، ينطل��ق الفيلم 
القصير »أبراهام« للمخرج علي 
كرمي عبيد في سبعة مهرجانات 
س��ينمائية دفعًة واحدة خالل 
ش��هر أكتوب��ر - تش��رين االول 
اجل��اري، وهي مهرج��ان قبرص 
الس��ينمائي الدولي، ومهرجان 
العربي��ة  للس��ينما  مامل��و 
س��ان  ومهرج��ان  بالس��ويد، 
فرانسيس��كو للفيلم العربي 
بالوالي��ات املتح��دة األميركية، 
السينمائي  ومهرجان اخلرطوم 
ومهرجان  بالس��ودان،  الدول��ي 
الس��ينمائي  الس��ليمانية 
ومهرج��ان  بالع��راق،  الدول��ي 
العرب��ي  للفيل��م  روت��ردام 
بيس��ت  ومهرج��ان  بهولن��دا، 

ميني السينمائي.
ويقول كرمي عن فيلمه »أبراهام 
النس��اء  مس��توحى من وضع 
في أثناء احتالل تنظيم داعش 
ملدينة املوصل، الكثير من هذه 
النس��اء فّضلن قتل أنفسهن 
عل��ى أن يُختطف��وا م��ن قبل 
داع��ش« ويصور الفيل��م حياة 
أُجبرت على  عائلة مس��يحية 
دف��ع جزي��ة فرضه��ا تنظي��م 
داع��ش عل��ى املواطن��ن غي��ر 

املسلمن. ومن ثم تبدأ العائلة 
في مواجهة خوف كبير حلماية 
الوحيدة،  ابنته��م  مس��تقبل 

ومع ذلك فإن حلهم األنس��ب 
ق��د ينتهي بعواقب مأس��اوية 

أكثر من املتوقع.

للفيلم  العاملي  الع��رض  وكان 
الس��ينمائي  دبي  في مهرجان 
ش��ارك  كم��ا   ،2016 الدول��ي 

الفيلم مس��بقاً ف��ي مهرجان 
أودنس��ه الس��ينمائي الدولي، 
ومهرج��ان س��يول إكس��رتيم 

الدولي لألفالم القصيرة.
 الفيلم سيناريو وإخراج اخملرج 
العراقي علي كرمي عبيد، ويقوم 
ببطولته سارة الدبوخ، ومحمد 
زواوي، وباس��ل العل��ي، وعل��ي 
ك��رمي، وفيص��ل داس��ر، ووولف 
ليبان، وتتعاون في إنتاجه عدة 
بل��دان ه��ي الع��راق، وإيطاليا، 
املتح��دة،  العربي��ة  واإلم��ارات 
 Baburka ومن إنت��اج ش��ركة 
Production، وتتول��ي ش��ركة 
مس��ؤولية   MAD Solutions

توزيعه بالعالم.
جدي��ر بالذك��ر ان عل��ي عبيد 
ك��رمي هو صان��ع أف��الم عراقي، 
ُولد في بغ��داد عام 1984، وفي 
عام 2011 تخرج ف��ي أكادميية 
الفنون اجلميلة ببغداد، حصل 
عل��ى درج��ة املاجس��تير ف��ي 
تصمي��م الرقص��ات واألداء من 
لعلوم  األملانية  جامعة غيسن 
املس��رح، ش��ارك فيلم��ه األول 
حس��ن في ب��الد العجائب في 
خمس واربع��ن مهرجاناً دولياً، 
كما حصد س��بعة جوائز، كان 
آخره��ا جائزة فان جوخ الدولية 
ف��ي  عائل��ي  فيل��م  ألفض��ل 
مهرجان أمستردام الدولي عام 
2015، وفي العام نفسه أخرج 
فيلم قصير بعنوان أزمة، ويعد 
فيلم إبراهام هو أحدث أفالمه 

القصيرة.

مستوحى من وضع النساء في أثناء احتالل داعش لمدينة الموصل

7 مهرجانات سينمائية ينطلق بها الفيلم العراقي 
القصير )أبراهام( الشهر الجاري

امللصق الدعائي للفيلم

شريط ملون
جاموس وحشي ينجو

من فكي تمساح مفترس
جنا جاموس وحش��ي م��ن الوقوع بن فكي متس��اح جائع 
بقف��زة رائعة، أعادته لبر األم��ان. ورُصدت الصور من قبل 
املص��ور الفوتوغراف��ي فيرنون كريس��بول، ف��ي نهر مارا 
الواق��ع في تنزانيا، وذلك بعد بحث دام يومن عن لقطات 
جيدة. وقع األمر حلظة عبور قطيع احليوانات البرية للنهر، 
ليبرز التمساح فكه في محاولة القتناص أحدهم، لكنه 
قفز في الهواء مس��تقرا على إحدى الصخور، وس��اعده 

حظه اجليد على النجاة.
وأوض��ح كريس��بول »قضين��ا يومن كامل��ن نبحث عن 
معابر النهر، وبعد وقت قصير من الغداء في اليوم الثاني، 
الحظنا تراكم لطيف من البرية، حمار وحش��ي، وغزالن، 
على ط��ول ضفاف نهر مارا في تنزانيا. ووضعنا أنفس��نا 
في منطقة نعتقد أنها جذب معظم العمل. وبدأ اآلالف 
م��ن ويلديبيس��ت االقتراب من ضفاف نهر مارا. جلس��نا 

وانتظرنا بصبر.

مزرعة رياح في أعماق البحار
توّفر طاقة تكفي لكوكب األرض

أظه��رت أبحاث جدي��دة، أن مزرعة الري��اح الضخمة في 
أعماق البحار في شمال احمليط األطلسي تغطي مساحة 
كمس��احة الهند ميك��ن أن توفر الطاقة للعالم بأس��ره، 
وق��ال العلماء إنه عل��ى الرغم من أن مثل هذا املش��روع 
الهندسي الضخم سيواجه حتديات كبيرة، فإنه سيوفر 
طاق��ة مس��تدامة كافية لتلبي��ة احتياج��ات الكوكب 

بكامله.
وأظهرت احملاكاة احلاسوبية أن توربينات الرياح في شمال 
احملي��ط األطلس��ي س��تتمكن م��ن توليد م��ا ال يقل عن 
4 أضع��اف الطاق��ة لكل مت��ر مربع، م��ن نظيراتها على 
األرض، وقدر باحث��ان أميركيان أن مزرعة الرياح الضخمة 
املنتشرة على مساحة تقدر بثالثة مالين كيلومتر مربع 
من احمليطات »وه��ي منطقة تبلغ تقريب��ا حجم الهند« 
سوف تسفر عن متوسط إنتاج للطاقة يبلغ 18 تيراواط 
س��نويًا، وه��ذا يع��ادل تقريبا الكمي��ة املق��درة للطاقة 

املستهلكة في جميع أنحاء العالم اليوم.

علماء يتوصلون الى حقيقة
مؤلمة عن انثى الشمبانزي

توصل مجموعة م��ن الباحثن اللذين يتابعون مجموعة 
من الش��مبانزي، إلى إمكانية تفسير سلوك بعض إناث 
الشمبانزي في ترك اجملموعة عندما يصبحّن حوامل، وقد 
ش��عر العلماء العاملون في تنزانيا بالصدمة، إذ شهدوا 
ذكر شمبانزي يختطف طفل شمبانزي عمره بضع ثواني 

فقط قبل أن يلتهمه.
 وتساءل اخلبراء منذ فترة طويلة عن سبب مغادرة األمهات 
اللواتي س��يحصلن قريبا على طف��ل للمجموعة، ولكن 
هذه املش��اهدات اجلديدة ميكن أن تكش��ف الس��بب وراء 
ذلك، ويعمل الباحث هيتونارو نيشي وزمالؤه من جامعة 
كيوت��و في اليابان في جبال ماهال، على مدى الس��نوات 

القليلة املاضية، للتعرف على السبب في ذلك.
 وأح��د األس��باب التي أدت إلى ظهور ع��دد قليل جًدا من 
املوالي��د، هو أنَّ الش��مبانزي اإلناث يترك��ن مجموعتهن 
 New« عندم��ا يكونوا ف��ي مرحلة ال��والدة، وفق��ا ملوقع
Scientist«، وتنفص��ل اإلن��اث عن وضعه��م االجتماعي 
االعتيادي حتى يبلغ الرضيع عدة أس��ابيع، أو حتى أشهر 

من العمر.

ضمن ت��راث بغداد الغني والثري، 
س��تكون حلقة ه��ذا اليوم عن 
ظهور اول دراجة في بغداد سنة 
١٩٠٦ او م��ا تس��مى ش��عبيا ب� 
»البايس��كل« بتقري��ب االس��م 
االجنلي��زي لهذه اآلل��ة، وحيث ان 
ظهوره��ا كان ألول م��رة، وه��ي 
تس��ير بنح��و مياثل ال��ى حد ما 
احلصان، وتقوم بخدمات احلصان 
نفسها من احلمل، لذا فقد أطلق 
اه��ل بغ��داد على ه��ذه الدراجة 
اس��م احلص��ان احلدي��دي، وكان 
ذلك زمن الوالي العثماني مجيد 
بيگ، الذي حكم بغداد من سنة 
١٩٠٥ حتى س��نة ١٩٠٦ وكان له 

من االملام بدقائق األمور.
 ومب��رور الزمن زاد ع��دد الدراجات 
الهوائية في بغداد، وكثرت جهات 
تصليحها،  ومحال  اس��تيرادها، 
ودخلت الدراجة البخارية، لذلك 
عندم��ا نراج��ع دلي��ل اململك��ة، 
والذي كتب عن ذلك قبل س��نة 

جه��ات  ان  جن��د   ١٩٣٦ ص��دوره 
اس��تيراد الدرج��ات الهوائية في 
بغداد كانت محالها في ش��ارع 
الرش��يد، حيث هناك ش��ركات 
إس��حاق  ب���:  تتمث��ل  اس��تيراد 
بنان��ي اخوان، وع��زرة مير حكاك 
وأوالده، والفيح��اء التجارية، وما 
ب��ن النهري��ن، وموش��ي حايك، 
وهنالك شركة  وطقوال كفوري، 

واحدة في س��وق الشورجة تعود 
الى مير حس��قيل مراد، وشركة 
واح��دة في ش��ارع ال��رواق تعود 
الى يوس��ف راينو، اما الدراجات 
باملفردات، فكان��ت جميع محال 
بغداد في شارع الرشيد، وتتمثل 
ب�: اس��حق بناني واخوه، وحييم 
اليش��اع  ودني��ال  ح��كاك،  داود 
شعش��وع، وداود نسيم حكاك، 

وعبد احلسن حاج علي، وموشي 
حاي��ك، ومي��ر وعزرا ح��كاك، اما 
محال تصليح الدراجات، فكانت 
ثمانية مح��ال جميعها  هنالك 
في شارع الرش��يد وهي محالت 
:  س��ركيس آرتن، وعبد احلسن 
ح��اج عل��ي، وعب��د ال��رزاق أمير، 
ولطيف محمد، ومحمد جاسم، 
ومحي مال محمد، ومكي محمد 
رشيد، وسيد هوبي، اما شركات 
البخاري��ة  الدرج��ات  اس��تيراد 
ولوازمه��ا فكانت اربع ش��ركات، 
ف��ي بغ��داد ش��ارع الرش��يد، وال 
توجد اية شركة في محافظات 
الع��راق األخرى، خالف��ا للدرجات 
الهوائية حيث ش��ركات ومحال 
في البصرة، واملوصل، وش��ركات 
اس��تيراد الدراجات البخارية هي 
شركات:  عزرا مير حكاك وأوالده، 
والفيحاء التجارية، وكوكر دبليو 
جي، وش��ركة م��ا ب��ن النهرين، 

وفارس احملدودة.

١٩٠٦ بغداد تشهد ظهور أول دراجة هوائية
طارق حرب

تراثيات
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جانب من حي المنصور في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

بغداد-الصباح الجديد:
والس��ياحة  الثقافة  وزي��ر  اس��تقبل 
واآلثار فرياد رواندزي مبكتبه الرس��مي 
في بغداد صباح الطلقاني، مدير مركز 
اإلع��الم الدول��ي للعتبة احلس��ينية 
املقدسة، ورئيس قسم العالقات في 
العتب��ة احل��اج فاضل ابو دك��ة، وعدد 
من أعضاء املرك��ز، وجرى خالل اللقاء 
البح��ث في س��بل التع��اون الثقافي 

بن وزارة الثقافة، والعتبة احلس��ينية 
املقدسة، مبا يخدم احلراك الثقافي.

وأكد رواندزي االستعداد التام للتعاون 
مع العتبة احلس��ينية خلدمة الثقافة 
املتاحة،  اإلمكانيات  العراقية، وضمن 
ومبا ينس��جم م��ع الظ��رف املالي في 
لتذليل  واس��تعداده  احلاض��ر،  الوقت 
الصع��اب م��ن اج��ل املضي ف��ي هذا 

التعاون.

كم��ا حت��دث الوزير عن س��عي الوزارة 
للمضي في مش��روع ترشيح كربالء 
عاصمة للسياحة االسالمية لألعوام 
2020 أو 2021 ، مش��يرا إلى تشكيل 
جلنت��ن له��ذا الغرض، حي��ث قدمت 
اللجن��ة االولى تقريره��ا االولي، فيما 
س��تقدم الثانية تقري��را آخر يتضمن 

رؤيتها عن املشروع.
واشاد الوزير باالستجابة التي لقيتها 

اللجنة من قبل العتبتن احلس��ينية 
مؤك��د  املقدس��تن،  والعباس��ية 
أهمي��ة هذا املش��روع حملافظة كربالء 

املقدسة. 
وق��دم الوف��د ش��رحا مفص��ال جململ 
نش��اطات املركز، وعن أهم اإلصدارات 
الثقافي��ة م��ن مجالت، ومنش��ورات 
املرك��ز  ان  الطلقان��ي  وكت��ب، وب��ن 
يقوم بطبع تلك اإلص��دارات باللغات 

اإلجنليزية، والفرنس��ية، والفارس��ية، 
والعربي��ة، م��ن اج��ل نش��ر الثقافة 

وإيصالها إلى الشعوب املتعددة.
واكد الوف��د اهمية فتح آفاق التعاون 
بن ال��وزارة والعتبة من اجل النهوض 

بالواقع الثقافي.
واجرى مندوب املركز حوارا صحفيا مع 
الوزير، حيث أش��ار في معرض إجابته 
عن أس��ئلة املندوب أن ال��وزارة تعمل 

في الظرف احلال��ي ضمن اإلمكانيات 
املتاح��ة، ومب��ا يتناس��ب م��ع حال��ة 
التقش��ف، مؤك��دا اس��تمرار الوزارة 
في دعم االنشطة الثقافية املتنوعة 
والتي يتم تقدميها من خالل االحتادات، 
وأكد ان املس��رح العراقي مازال بخير 
وعافية، برغم ش��حة البنى التحتية، 
وقدمها، وأن هنالك نش��اطات عديدة 

ومتنوعة بهذا الصدد.

الثقافة تضّيف وفدًا من إعالم العتبة الحسينية المقدسة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��الق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبن اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبين ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كالت التي تتعلق بعالقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��الؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطالع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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لندن ـ وكاالت:
ال زال مس��تقبل الدول��ي األملاني، 
مسعود أوزيل، العب فريق أرسنال 
،  حيث ينتهي  اإلجنليزي مجه��والاً
عقده مع الفريق بنهاية املوس��م 
احلال��ي، وميكنه الرحيل مجاناًا في 

الصيف املقبل.
التقاري��ر  م��ن  العدي��د  وأك��دت 
الصحفي��ة ف��ي مختل��ف أنحاء 
أوروب��ا، أن أرس��نال منفت��ح على 
إمكاني��ة بي��ع أوزي��ل ف��ي فت��رة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة، خوفاًا 
من رحيله الصي��ف املقبل مجاناًا 
عن الفريق.. وقال موقع »كالتشيو 
أرس��نال  إن  اإليطالي،  ميركات��و« 
ح��دد ثمن العبه لألندي��ة الراغبة 
ف��ي ضمه، وس��يكون مس��تعدا 
لبي��ع أوزيل مببل��غ 23 مليون يورو 

خالل امليركاتو الشتوي.
يونايت��د  مانشس��تر  وارتب��ط 
اإلجنلي��زي، وإنتر مي��الن اإليطالي، 
بالتعاق��د مع مس��عود أوزيل في 
املقبلة،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
بعد تأكي��د تعليق املفاوضات بني 

الالعب وناديه بشأن جتديد عقده.
وكان آرس��ني فينجر، املدير الفني 
أش��ار إلمكاني��ة  ق��د  ألرس��نال، 
وأليكسيس  أوزيل  رحيل مسعود 
الثان��ي  كان��ون  ف��ي  سانش��يز، 

املقبل.
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روما ـ وكاالت:

ديربي رد االعتبار للكرة اإليطالية 
مثي��ر  ف��وز  وق��ع  عل��ى  انته��ى 
إلنت��ر ميالن عل��ى مي��الن بثالثة 
أهداف مقابل هدف��ني في مباراة 
كان جنمه��ا األول مهاج��م إنت��ر 

األرجنتيني إيكاردي.
األرجنتين��ي  املهاج��م  فق��اد 
م��اورو إيكاردي فريق��ه إنتر ميالن 
لتحقي��ق ف��وز مثي��ر عل��ى جاره 
ميالن بتسجيله ثالثية رائعة في 
ش��باك احل��ارس الدول��ي دوناروما 
في املباراة الت��ي انتهت بفوز إنتر 
)3-2( مساء أول أمس على ملعب 
جوزيب��ي مياتزا ف��ي قمة املرحلة 
الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة 

القدم.
افتت��ح التس��جيل ف��ي اللق��اء 
إيكاردي في الدقيق��ة 28 قبل أن 
يتعادل سوسو مليالن في الدقيقة 
56، ث��م أعاد إي��كاردي فريقه إلى 
املقدمة بإحرازه الهدف الثاني في 
الدقيق��ة 63، إال أن ميالن العنيد 
اً عن  لم يستس��لم وتعادل مجددا
بونافنتورا مبساعدة حارس  طريق 
إنت��ر هاندانوفيتش ف��ي الدقيقة 
81، وف��ي الدقيق��ة األخي��رة من 
اللقاء حصل إنتر على ركلة جزاء 
انبرى له��ا إيكاردي مح��رزا هدف 

الفوز الهام لفريقه.
به��ذا الف��وز انف��رد إنت��ر باملركز 
الثان��ي برصيد 22 نقط��ة بفارق 
3 نق��اط ع��ن يوفنت��وس صاحب 
املركز الثالث وحامل اللقب، فيما 
جتمد رصيد ميالن عند 12 نقطة 
متراجعااً بف��ارق األهداف للمركز 
العاش��ر بع��د أن لق��ي اخلس��ارة 

الرابعة له هذا املوسم.
وقالت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات 
إن الالعب الدولي األرجنتيني أول 
العب يس��جل هاتريك في ديربي 
الغض��ب من��ذ ع��ام 2012 ،حني 
سجل دييجو ميليتو، هاتريك في 
مرمى امليالن في شهر أيار.. وقالت 
إيف��ان  إن  »س��كواكا«  ش��بكة 

بيريسيتش صنع الهدف رقم 13 
ملاورو إيكاردي، منذ موس��م 2015 
- 2016 وه��و أكث��ر الع��ب صن��ع 

إليكاردي.
وسجل إيكاردي الهدف الثالث في 
املب��اراة من ضربة ج��زاء، واحتفل 
برف��ع قميص��ه، وه��ي الطريقة 
ا ليونيل  الت��ي احتفل بها س��ابقاً
ميس��ي بعد فوز برش��لونة على 
ريال مدريد في كالسيكو املوسم 
املاض��ي، وكررها كريس��تيانو في 
ذهاب كالسيكو السوبر اإلسباني 

املوسم احلالي.
اإليطال��ي  عل��ق  ذل��ك،  إل��ى 
فينتش��ينزو مونتيال، املدير الفني 
لنادي إيه س��ي مي��الن، اإليطالي 
عل��ى خس��ارة فريقه ف��ي ديربي 
ميالن��و أم��ام إنتر مي��الن، بضربة 

ج��زاء ف��ي الدقائ��ق األخي��رة من 
املباراة.

وأع��رب مونتي��ال عن خيب��ة أمله 
بعد اخلسارة، وقال في تصريحات 
لشبكة »سكاي سبورتس«: »دي 
أمبروزي��و كان ذكياً��ا بالس��قوط، 
لقد ترك نفسه يسقط، رودريجيز 
ل��م ينتزع قميص��ه، من الصعب 
اتخاذ القرار ف��ي الدقيقة 90، أنا 
أقبل بذلك، لقد لعبت كرة القدم 
وأعلم حجم التح��دي الذي كان، 
ال أع��رف مل��اذا لم يطل��ب احلكم 

مساعدة الفيديو«.
الروس��ونيري  وع��ن موقفي م��ع 
ق��ال: »أعرف موقفي، وأنا أعلم أن 
اخملاطر ه��ي جزء من عملي، ولكن 
ا ثقته بي، أعلم  النادي أظهر دائماً
أن النتائج ليس��ت جي��دة ولكن 

النادي يثق بي«.. وحتدث عن الهدف 
الثاني إلنت��ر ميالن والذي جاء عن 
طريق إيكاردي، وقال :«لقد ارتكب 
لوكاس بيليا خط��أ، لكنه أوقف 

بورخا فاليرو كما طلبت منه«
واختتم :«لن أس��تبدل بونوتشي 
بثالثة مدافعني آخرين، ليس لدينا 
لقد  وبونافينتورا،  بدائل لسوسو 
اتخذنا الطريق الصحيح وخلقنا 

العديد من الفرص للتسجيل«.
وارتق��ى س��مبدوريا إل��ى املرك��ز 
الس��ادس بف��وزه الكبي��ر عل��ى 
ضيف��ه أتاالنت��ا 3-1 ف��ي املرحلة 
الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة 
القدم.. وقلب س��مبدوريا تخلفه 
ف��ي الش��وط األول به��دف بريان 
كريستانتي في الدقيقة 21، إلى 
فوز بثالثية س��جلها في الشوط 

دوفان  الكولومب��ي  الثان��ي عب��ر 
زابات��ا )56( وجانلوكا كابراري )59( 

والبولندي كارول لينيتي )68(.
وعوض سمبدوريا خسارته األولى 
هذا املوس��م في املرحلة املاضية 
أمام أودينيزي وحق��ق فوزه الرابع 
14 نقط��ة  رافع��ااً رصي��ده إل��ى 
بفارق نقط��ة واحدة خل��ف روما 
وصيف بطل املوسم املاضي الذي 
كان خس��ر أمام نابول��ي املتصدر 

صفر1-.
وميل��ك روم��ا وس��مبدوريا مباراة 
املرحل��ة  م��ن  بينهم��ا  مؤجل��ة 
الثالثة بس��بب األمط��ار الغزيرة 

في جنوى.
ويتقدم سمبدوريا بفارق األهداف 
عن بولونيا الذي واصل انتفاضته 
وحقق الفوز الثالث تواليااً عندما 

تغلب على ضيفه س��بال الوافد 
اجلديد بهدف��ني الندريا بولي )30( 
والبولندي بارتوش س��االمون )49 
خطأ ف��ي مرمى فريق��ه( مقابل 
ه��دف مليرك��و أنتينوتش��ي )88(، 
وتورين��و ال��ذي س��قط ف��ي فخ 
التع��ادل أمام مضيف��ه كروتوني 
فالكيه  ياغو  لإلس��باني  بهدفني 
)53( ولورنتس��و دي سيلفيستري 
)90+2( مقابل هدفني للس��ويدي 
مارك��وس رودن )25( وبرونو مارتيال 

.)64(
وحق��ق جن��وى ف��وزه األول ه��ذا 
عل��ى  تغل��ب  عندم��ا  املوس��م 
وأنهى   ..2-3 مضيف��ه كالي��اري 
��ا  جن��وى الش��وط األول متقدماً
بهدف��ني نظيفني عب��ر البلغاري 
أن��دري غاالبين��وف )8( واملغرب��ي 

عادل تاعرابت )35(.
وقلص ليون��اردو بافوليتي الفارق 
مطلع الشوط الثاني )48(، لكن 
ل��وكا ريغون��ي أعاده إلى س��ابق 
عهده بتس��جيله الهدف الثالث 
للضيوف ف��ي الدقيقة 75، قبل 
أن يس��جل البرازيلي ج��واو بدرو 
الثاني ألصحاب  اله��دف  غالفاو 
األرض من ركلة جزاء في الدقيقة 

.79
وتخلص جن��وى م��ن املركز قبل 
األخير بعدما رف��ع رصيده إلى 5 
نقاط وتقدم إلى املركز السادس 
عش��ر بفارق نقطة واحدة خلف 
كالياري الرابع عشر مناصفة مع 

كروتوني.
نغم��ة  فيورنتين��ا  واس��تعاد 
مباري��ات   3 بع��د  االنتص��ارات 
)خس��ارتان وتعادل( بتغلبه على 
ضيفه أودينيزي بهدفني لس��يرل 
ه��دف  مقاب��ل  و57(   28( تيري��و 

لسامير كايتانو دي سوزا )72(.
وصعد فيورنتينا إلى املركز احلادي 
عش��ر برصي��د 10 نق��اط، فيما 
جتمد رصيد أودينيزي عند 6 نقاط 
في املركز الثالث عش��ر.. وتعادل 
ساس��وولو م��ع كييف��و صفر-

صف��ر.. وكان يوفنت��وس حام��ل 
اللقب خسر أمام التسيو 2-1.

ضمن الجولة الثامنة لمنافسات »الكاليتشيو«

هاتريك إيكاردي يمنح إنتر الفوز في ديربي ميالنو

جانب من ديربي ميالن

أوزيل

مدريد ـ وكاالت:
عاد فالنسيا إلى واجهة الليجا من جديد، في املوسم 
احلال��ي، حتت قي��ادة املدرب اإلس��باني، مارس��يلينو 
جارس��يا.. وقالت ش��بكة »أوبت��ا« لإلحصائيات، إن 
فالنس��يا س��جل، اليوم األحد، 6 أهداف في الليجا 
خارج الديار، للم��رة الرابعة في تاريخه، واألولى منذ 

عام 2004، عندما فاز )6-1( على ماالجا.
وهزم فالنس��يا مضيفه ريال بيتيس، بنتيجة )3-6(، 
ف��ي الدوري اإلس��باني، ليحق��ق ف��وزه اخلامس في 
املسابقة.. ورفع اخلفافيش رصيدهم بهذا االنتصار 
إل��ى 18 نقطة، في املركز الثاني، متفوقني على ريال 
مدريد، صاحب املركز الثالث برصيد 17 نقطة، كما 
حافظ��وا على س��جلهم خالياً��ا م��ن الهزائم، هذا 

املوسم.

أبو ظبي ـ وكاالت:
قرر مجلس إدارة نادي الشارقة اإلماراتي، إقالة املدرب 
البرتغالي جوزيه بيس��يرو، من تدري��ب الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي، وتعيني املدرب احمللي عبد العزيز 

العنبري، مدرباًا للفريق.
وج��اء القرار على خلفية س��وء نتائج الش��ارقة في 
املوس��م احلالي، حيث ل��م يحقق أي ف��وز حتى اآلن 
سواء في دوري اخلليج العربي أو كأس اخلليج العربي، 
ليحتل الفري��ق املركز قبل األخير في الدوري بنقطة 
واحدة، واملرك��ز األخير في اجملموع��ة الثانية للكأس 

ا. بنقطة واحدة أيضاً
وب��ات بيس��يرو، الضحي��ة الثاني��ة للمدرب��ني ف��ي 
الدوري اإلماراتي، بع��د إنهاء عقد املقدوني جوكيكا 
بالتراضي مع حتا. وس��تكون مهمة العنبري األولى، 
قي��ادة الش��ارقة ي��وم الس��بت املقب��ل، أم��ام فريق 
ش��باب األهلي دبي، في اجلولة اخلامسة من الدوري، 
م��ع العل��م أن الفريقني تقابال األس��بوع املاضي في 

الكأس، وتعادال بنتيجة 3-3.

طرابلس ـ وكاالت:
 تعاقدت إدارة النصر الليبي مع الالعب األمريكي 
»أكي��م رايت« لدع��م صفوف الفري��ق األول لكرة 
الس��لة بالن��ادي ال��ذي يس��تعد خل��وض غم��ار 
منافس��ات البطولة العربية التي س��تحتضنها 

مدينة سال املغربية، الشهر اجلاري.
وخ��اض أكي��م راي��ت، 34 عام��ا، عدي��د التجارب 
االحترافي��ة في ع��دة دوريات عربية ف��ي اإلمارات 
واألردن والسعودية، كما كانت له جتارب احترافية 
ف��ي األرجنتني ونيوزلندا وفنلندا وإس��بانيا وكندا 

والسويد.
وتس��عى إدارة نادي النصر لدع��م صفوف الفريق 
بعدد من األسماء املتميزة، ليضمن لبطل الثالثية 
الليبية مشاركة جيدة في البطولة العربية لكرة 

السلة.

فالنسيا يحقق 
إنجازًا غاب 13 عامًا

العنبري مدربًا للشارقة

سلة النصر الليبي تدعم 
صفوفها بمحترف أميركي

العواصم ـ وكاالت:

في��درر  روجي��ه  السويس��ري  ف��از 
املصنف ثاني��ااً عامليااً عل��ى املصنف 
أول اإلس��باني رافايل نادال 6-4 و3-6 
أول أمس، ليحرز لقب دورة شنغهاي 
الصيني��ة لكرة املضرب، إحدى دورات 

املاسترز لأللف نقطة.
وهيم��ن فيدرر عل��ى املباراة وكس��ر 
إرسال نادال ثالث مرات، ليحقق فوزه 
الراب��ع عليه هذه الس��نة ف��ي أربع 
مواجه��ات، وينهي سلس��لة من 16 
اً متتاليااً لإلس��باني. وحقق  انتص��ارا
السويسري اخملضرم )36 عامااً( اللقب 
ال� 94 في مس��يرته ف��ي دورات كرة 

املضرب، والسادس له هذا املوسم.
وقال في��درر متوجهااً إل��ى نادال بعد 
التتوي��ج »لم نعتقد أننا س��نحظى 
بالس��نة التي حظينا بها. بالتأكيد 
أنا ل��م أعتقد ذلك«، في إش��ارة إلى 
معان��اة الالعب��ني م��ع االصاب��ة في 
األش��هر األخيرة من موس��م 2016، 
وغيابهم��ا لفت��رة عن مالع��ب كرة 

املضرب.
أض��اف »تش��ارك ه��ذا امللعب معك 

الي��وم هو أم��ر جميل، وآم��ل في ان 
نحظى بفرص إضافية خالل الدورات 
املقبل��ة )...( اللعب ض��دك هنا كان 
ممتع��ا«.. ودخ��ل ن��ادال الباح��ث عن 
لقبه الس��ابع هذا املوسم واألول في 
ش��نغهاي )حل وصيفا ف��ي 2009(، 
املباراة وهو يحظى بأفضلية نسبية 
نظ��را ألدائ��ه ف��ي الفت��رة املاضية، 
اً  وحتقيقه سلس��لة م��ن 16 انتصارا
متتاليااً ش��ملت فوزه بلقبني تواليااً: 

بطولة الواليات املتحدة ودورة بكني.
وقال ن��ادال الذي اس��تعاد في 2017 
العامل��ي لالعبني  التصنيف  ص��دارة 
احملترفني للمرة األولى منذ عام 2014، 
»كان��ت س��نة عاطفي��ة«.. أض��اف 
متوجها لفيدرر »لعبت مباراة رائعة 
، تهاني«.. وتابع »رمبا كان في إمكاني 
بش��كل  األم��ور  ببع��ض  أق��وم  ان 
مختل��ف، بالطب��ع لم تك��ن أفضل 
مباراة لي هذا األسبوع... لكن عندما 
يلع��ب أحدهم بش��كل أفضل منك 
ف��ي معظم اجمل��االت الت��ي تهم في 

هذه الرياضة، يكون األمر صعبااً«.
وخ��اض نادال املباراة وق��د وضع رباط 
أبيض اللون أس��فل ركبت��ه اليمنى، 
اال ان��ه آثر ع��دم التعلي��ق على هذا 

املوض��وع قائال »ال أري��د أن أحتدث عن 
ذلك اآلن، آسف«.

كما، أحرزت الروسية ماريا شارابوفا 

املصنف��ة أول��ى عاملي��ااً س��ابقااً، أول 
لق��ب له��ا ف��ي دورات ك��رة املضرب 
منذ عودته��ا إلى املالعب بعد إيقاف 

اً لتناولها م��ادة محظورة،  15 ش��هرا
بفوزها أول أم��س بلقب دورة تياجنني 

الصينية.

وتفوقت الروس��ية املتوجة بخمسة 
ألق��اب في البط��والت الكب��رى، في 
املب��اراة النهائية على البيالروس��ية 
أرين��ا س��ابالنكا بنتيج��ة 7-5 و6-7 
من��ذ  ألقابه��ا  أول  لتح��رز   ،)8-10(
عودتها إلى املالعب في نيسان.. وهو 
أيض��ا اللق��ب األول لش��ارابوفا )30 
عاما( منذ العام 2015، عندما أحرزت 
لقب��ني فقط في بريزبن االس��ترالية 

وروما االيطالية.
ف��ي  صعوب��ة  ش��ارابوفا  وواجه��ت 
عام��ا(   19( البيالروس��ية  مواجه��ة 
املصنفة 102 عامليااً، اذ شهدت املباراة 
اً لإلرسال.. ومتكنت شارابوفا  11 كسرا
من قلب تأخرها مرتني في املباراة، 3-1 
في اجملموعة األولى، و1-5 في اجملموعة 
الثانية التي أتيحت فيها لسابالنكا 
فرصة حلس��م اجملموعة، قبل أن تعود 

شارابوفا في املباراة.
ف��رص  ث��الث  ش��ارابوفا  وأضاع��ت 
حلس��م املباراة في الش��وط الفاصل 
للمجموعة الثانية، قبل أن تستفيد 
م��ن األخيرة وحت��رز لقبها ال��� 36 في 
مس��يرتها التي توقفت مطلع 2016 
بعد ثبوت تناولها مادة »ميلدونيوم«.. 
وأوق��ف االحتاد الدولي لك��رة املضرب 

شارابوفا ملدة عامني، قبل أن تخفض 
محكمة التحكيم الرياضي العقوبة 
اً.. ومنذ عودتها، شاركت  إلى 15 شهرا
لك��رة  دورات  س��بع  ف��ي  ش��ارابوفا 

املضرب.
الروس��ية  نال��ت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
أنستاسيا بافليوتشنكوفا، املصنفة 
السادس��ة، لقبها الثالث هذا العام، 
بعدم��ا فازت عل��ى األس��ترالية داريا 
جافريلوف��ا، املصنفة الس��ابعة، في 
نهائ��ي بطولة هوجن ك��وجن املفتوحة 
للتنس، للسيدات، أول أمس.. وتفوقت 
بافليوتشنكوفا على منافستها، 7-5 
و6-3 و7-6، في مباراة توقفت بس��بب 
حالة الطقس.. وتأجلت بداية املباراة 
بس��بب األمطار، واضطرت الالعبتان 
لالنتظ��ار مل��دة نصف س��اعة أخرى، 
بعدما توقفت املواجهة عند التعادل 
5-5.. وجاء فوز بافليوتشنكوفا، عقب 
حصدها للقبي مونتيري، في نيسان، 

والرباط، في آيار املاضي.
وقالت الالعبة، البالغ عمرها 26 عاما: 
»لم تكن األمور س��هلة نفس��يا هذا 
الصباح، لم نكن نعلم هل س��نلعب 
أم ال، ف��زت باللق��ب لذا أنا س��عيدة 

للغاية.. كانت مباراة صعبة بحق«.

فيدرر يهزم نادال ويحرز كأس شنغهاي للتنس
شارابوفا تعانق أول األلقاب بعد العودة من اإليقاف تقرير

فيدرر

5:30 عصرًا

9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

العراق ـ مالي

مان سيتي ـ نابولي
ريال مدريد ـ توتنهام
موناكو ـ بيشكتاش

ماريبور ـ ليفربول

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للناشئين

لندن ـ وكاالت:
يس��عى ن��ادي توتنه��ام اإلجنليزي، 
لكس��ر عقدته أم��ام ري��ال مدريد 
��ا  يح��ل ضيفاً عندم��ا  اإلس��باني، 
عل��ى الفري��ق امللكي، ف��ي ملعب 
"س��انتياجو بيرنابيو" مساء اليوم 
الثالث��اء، في إط��ار اجلول��ة الثالثة 
م��ن دور اجملموعات ف��ي دوري أبطال 

أوروبا.
وقالت صحيف��ة "أس" املقربة من 
الن��ادي امللكي، إن توتنهام س��وف 
يس��عى في مباراتيه املقبلتني أمام 
ري��ال مدريد لتس��جيل أول أهدافه 

في مرمى املرينجي.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن ريال 

مدريد وتوتنهام التقيا في 4 مباريات 
ا باملسابقات األوروبية، وكانت  سابقاً
املواجهة األولى في موسم 1984-

1985 في كأس االحتاد األوروبي.
عل��ى  األول��ى  املب��اراة  وأقيم��ت 
ملعب "وايت ه��ارت لني" في الدور 
رب��ع النهائ��ي م��ن البطول��ة، وفي 
الدقيقة 15 من املباراة سجل إميليو 
للفريق  األول  اله��دف  بوتراجيني��و 
امللكي لتنتهي املباراة بفوز امللكي 
بهدف نظي��ف، وفي مب��اراة االياب 
على ملعب اليبرنابيو انتهت املباراة 
ريال  بالتع��ادل الس��لبي، وحص��د 

مدريد البطولة في ذلك الوقت.
أم��ا املواجهة الثاني��ة فكانت عام 

2011 ف��ي دوري أبط��ال أوروبا وفي 
ال��دور رب��ع النهائي م��ن البطولة 
��ا، ولُعبت مب��اراة الذهاب في  أيضاً
بفوز  وانتهت  بيرنابيو"  "سانتياجو 
ريال مدري��د بأربعة أهداف نظيفة، 
وسجل األهداف كل من كريستيانو 
رونال��دو وأنخيل دي ماريا، باإلضافة 
لهدف��ني م��ن الالع��ب التوجول��ي 

إميانويل أديبايور.
وفي مباراة اإلياب على ملعب "وايت 
ه��ارت لني"، فاز ري��ال مدريد بهدف 
وحيد من كريستيانو رونالدو، وكان 
لوكا مودريتش وجاريث بيل، يلعبان 
ف��ي صف��وف توتنهام خ��الل تلك 

املواجهة.

توتنهام يسعى لكسر عقدته
أمام ريال مدريد في دوري األبطال

أوزيل للبيع مقابل 23 مليون يورو

زيوريخ ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد الدول��ي لك��رة القدم 
"فيف��ا" انته��اء الفت��رة األولى من 
تلقي طلبات ش��راء تذاك��ر مباريات 

كأس العال��م روس��يا 2018، الت��ي 
امت��دت من��ذ 14 أيل��ول وحت��ى 12 

تشرين أول.
تلقى الفيفا أكثر من مليوني طلب 

لشراء تذاكر مباريات البطولة طوال 
الفترة األولى، وجاءت أغلب الطلبات 
من روس��يا، ف��ي حني كانت نس��بة 
الطلب الدولي على التذاكر %30 من 

إجمالي عدد الطلبات.. وجاءت أعلى 
نسبة طلبات دولية من دول البرازيل، 
أملاني��ا، الواليات املتح��دة، األرجنتني، 
كولومبيا، الصني، بولندا واملكسيك، 

فيما دخلت مصر من ضمن أكثر 10 
دول طلبت ش��راء تذاكر، خاصة بعد 
الفوز أم��ام الكونغو بهدفني مقابل 
هدف، والتأهل للمونديال بعد غياب 

��ا. وتق��دم اجلمه��ور ب���130  28 عاماً
أل��ف طل��ب لش��راء تذاك��ر املباراة 
االفتتاحية، و300 ألف طلب لتذاكر 

املباراة النهائية.

مصر ضمن الدول األكثر طلبًا لشراء تذاكر المونديال



بغداد ـ قسم اإلعالم:
التق��ى وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان، بالشركة التركية 
املنفذة ملشروع ملعب السنبلة في 
مدينة اس��طنبول بع��د عودته من 
املش��اركة في مؤمتر وزراء الش��باب 
العامل��ي ال��ذي اقيم ف��ي العاصمة 

الروسية موسكو.
واك��د عبطان ان ال��وزارة اتفقت مع 
الشركة التركية على خارطة طريق 
وآلية الس��تمرار العم��ل في امللعب 
الرئيسي واملرافق االخرى، مع استثناء 
املالع��ب التدريبية والفن��دق، مبينا 
ان الش��ركة طالب��ت باس��تحصال 
ديونها لتامن بعض املتعلقات. وبن 
وزير الش��باب والرياضة ان الشركة 

لديها الرغبة باكمال املشروع الذي 
رياضيي وش��باب محافظة  يخ��دم 
الديواني��ة، برغم املعرق��الت املالية، 
ونامل ان يتم تخصيص االموال في 

موازنة 2018 الجناز الصرح الرياضي، 
برغ��م ان ال��وزارة ل��م تاخ��ذ كالما 
مطمئنا بش��ان تخصي��ص االموال 

للعام املقبل.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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إنجازات ليوثنا
 في الهند

في مت��ام الس��اعة اخلامس��ة والنصف من عص��ر اليوم 
الثالثاء، يدخل لي��وث الرافدين، اختباراً، بل حتدياً، حقيقياً 
الثبات اجلدارة وهم يالعب��ون منتخب مالي في دور ال� 16 

ملونديال الناشئن بكرة القدم حتت 17 عاماً في الهند.
الناش��ئون، ابطال القارة اآلس��يوية، تأهل��وا بجدارة إلى 
مونديال العالم، وهم يسجلون ثاني إجناز للكرة العراقية 
بع��د العام 2013 عندما حجز الليوث وقتذاك مقعداً في 
نهائيات كأس العالم بدولة اإلمارات العربية املتحدة حتت 

اشراف املدرب موفق حسن.
إجنازات متتالية لليوث الرافدين في احلضور العراقي الثاني 
مونديالياً لفئة الناشئن، فقد متكن فريقنا من االطاحة 
مبنتخب تش��يلي العنيد بثالثية نظيفة، ليسجل العراق 
أول فوز له في تأريخ نهائيات كأس العالم للناش��ئن، ثم 
تأه��ل إل��ى دور ال� 16 ليحقق ثاني إجنازات��ه، في بلوغ هذا 
الدور، وأملنا كبير بكتيبة املدرب قحطان جثير ان يؤكدوا 
اهليته��م في العب��ور نحو ربع نهائ��ي البطولة، بل وإلى 

مديات أبعد.
منتخبنا الذي جمع 4 نقاط من املباريات الثالث التي لعبها 
ضمن اجملموعة السادسة، فخرج متعادالً امام املكسيك، 
ثم فاز على تش��يلي، قبل ان يتعرض إلى خس��ارة كبيرة 
باربع��ة أهداف م��ن دون رد امام املنتخ��ب اإلجنليزي، وفي 
املب��اراة ذاتها، تعرض إلى ضربة مؤثرة، بخس��ارته لالعب 
اله��داف محمد داود الذي نال البطاق��ة الصفراء الثانية 
ليغيب عن لقاء الي��وم بداعي اإليقاف، في وقت كان داود 
عل��ى مقاعد الب��دالء لكي مينحه امل��درب الراحة حتضيراً 
جلول��ة دور ال� 16 بع��د ضمان التأه��ل العراقي، وال نعرف 
سبب اشراكه بديالً في الشوط الثاني للقاء أجنلترا حتى 
وقع في الفخ ونال بطاقة صفراء ثانية، تعود لقلة خبرته 

في التعامل مع املنافسن.
البرك��ة بزمالئه االخرين الذين تضمهم تش��كيلة ليوث 
الرافدي��ن، الذي��ن س��يكون عليه��م مضاعف��ة اجلهود 
لتحقي��ق النجاح في لقاء اليوم ال��ذي يعد فرصة العمر 
لنجوم الك��رة الواعدين في ام��كان التواصل والقفز إلى 
مواقع متقدمة في ترتيب فرق املونديال واملنافس��ة على 

مواقع املقدمة في حال تخطي احلاجز األفريقي.
تش��جيع متواصل، مس��اندة حاضرة، دعم إعالمي كبير، 
وتكرمي من املسؤولن، ناله فريقنا الناشئ، وهو يلعب في 
نهائي��ات كأس العالم، فطموحاتنا مش��روعة، واحالمنا 
س��تصبح حقيقة في رؤية ابطال الع��راق وهم يتأهلون 
إلى األدوار احلاس��مة، واملنافس��ة، على لقب املونديال، وال 
سيما انهم أبطاالً للقارة اآلسيوية، واإلجناز العاملي ليس 

ببعيد عنهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرس��ل االحتاد اآلس��يوي لك��رة القدم خطابً��ا، إلى االحتاد 
العراق��ي، يؤك��د خالله تأه��ل القوة اجلوي��ة، حامل لقب 
الدوري، بنحو مباش��ر إل��ى دوري أبطال آس��يا، باإلضافة 
إل��ى منح نص��ف مقعد لفريق ال��زوراء، املت��وج ببطولة 
كأس الع��راق.  وقال عضو املكت��ب اإلعالمي الحتاد الكرة، 
حسن اخلرساني، في تصريحات صحفية إن القوة اجلوية 
سيتأهل بنحو مباشر إلى دور اجملموعات، فيما سيخوض 

الزوراء امللحق املؤهل للبطولة.
 وأش��ار إل��ى أن القرعة س��تقام في العاصم��ة املاليزية، 
كواالملب��ور، حيث مقر االحتاد اآلس��يوي، في الس��ابع من 
كانون أول املقبل، على أن تسبقها الورشة اخلاصة بعمل 
مدراء ومنس��قي األندية..  وأكد اخلرس��اني أن احتاد الكرة 
س��يقدم التس��هيالت الالزمة لألندية املشاركة آسيويًا، 

من أجل تشريف الكرة العراقية.

الجوية في دوري مجموعات أبطال 
آسيا.. والزوراء إلى الملحق

الهند ـ حسين الذكر*

بع��د انته��اء مباراتنا ام��ام اجنلترا 
وبرغم ما سادها من اجواء طبيعية 
كانعكاس للخس��ارة ، اال ان فرحت 
التأه��ل الى دور الس��تة عش��ر في 
مونديال العال��م ، تعد اجنازا عراقيا 
غير مسبوق ، لهذه الفئة العمرية 
املهمة ، بتاريخ ومس��تقبل كرة أي 
بلد كان ، وتشكل نواته وانطالقته 
املتوق��ع في ق��ادم الس��نوات . وقد 
انتقل منتخبنا م��ن مدينة كلكتا 
الى مدينة جوا الهندية ، التي تبعد 
مسافة س��اعتن ونصف بالطيران 
اجلوي ، برحلة ليست سهلة ، برغم 
تسهيالت الفيفا واللجنة املنظمة 
،حيث وف��رت اجواء ومس��تلزمات ، 
خفف��ت الكثير من عن��اء املنتخب 
املكث��ف وضغ��ط  اجل��دول  ان  اال   ،
املباري��ات واالره��اق ، جع��ل الرحلة 
متعب��ة ، فض��ال ع��ن ك��ون الوقت 
غي��ر كافي الجراء وح��دات تدريبية 
حج��م  م��ع  تتناس��ب   ، اضافي��ة 
مباري��ات ال��دور 16 ، جع��ل فريقنا  
يستثمر الوقت ويتدرب في حديقة 
الفندق مساء ذات اليوم الذي وصل 

فيه الى جوا  .
 يخوض منتخبنا الوطني للناشئن 
بكرة الق��دم مباراته ف��ي دور ال16 
ملوندي��ال العال��م في الهن��د امام 
نظي��ره منتخب مال��ي على ملعب 
جواه��ر الل نه��رو في مدين��ة جوا 
الهندية ، كاول مباراة له بعيدا عن 
كلكتا ، ذلك في الساعة اخلامسة 
والنصف  بتوقيت العاصمة احلبيبة 
بغداد ، بعد ان تأهل منتخبنا كثاني 
مجموعت��ه التي خل��ف وراؤه فيها 
كل من املكس��يك وتشيلي ، فيما 
وصل نظيره املال��ي الى هذه املباراة 
، كثان��ي مجموعت��ه B  بعد فوزين 
عل��ى نيوزلن��دا 3-1 وعل��ى تركي��ا 
-3 صف��ر وخس��ر ام��ام البارغ��واي 
بثالثة اهداف لهدفن ، وقد س��جل 
ثمانية اه��دف ودخلت مرماه اربعة 
كمؤش��ر لق��وة هجومي��ة فعالة ، 
قد تك��ن تعبيرا طبيعا منس��جما 
مع املنتخب االفريقي ،الذي جعلت 
اجس��ام العبيه واطواله��م وقوته 
املس��توى  ع��ن  فض��ال   ، البدني��ة 
الفن��ي االفريقي املعه��ود ، ان يبدو 
وكانه وحش��ا ، يتم االستغراب من 
خالل��ه ، عن كيفي��ة ان يكن هؤالء 
دون س��ن 17 عش��ر س��نة ، وكيف 

مت عب��ور جلن��ة الفح��ص ، خاص��ة 
ان بعضه��م تظه��ر علي��ه عالئم 
الرجولة بنحو واض��ح جدا ال يقبل 
اللبس ، كالالعب رقم )15( عبدالي 
ديالي الذي يلفت االنظار اليه أينما 
حل وارحتل، لدرجة يب��دو غريبا ، بل 
مس��تهجنا وجوده م��ع هذه الفئة 
العمري��ة ،ج��راء طول جت��اوز املترين 
ومالم��ح التب��دو عليه��ا الطفولة 
ب��اي ناحي��ة كان��ت وكان��ه الع��ب 
منتخ��ب س��لة بفئة ال��رواد وليس 
املنتخبات االولى. وس��تكون هنالك 
ث��الث مباري��ات اخ��رى اذ س��تواجه 
كل من اي��ران واملكس��يك في ذات 
املدين��ة وامللع��ب الذي س��نخوض 
فيه مباراتنا وقبل مواجهتنا بثالث 
س��اعات ، فيما س��يتقابل كل من 
فرنسا واسبانيا في مدينة جوهاتي 
على ملعب انديرا غاندي الس��اعة 
الثاني��ة والنص��ف بتوقي��ت بغداد 
، كذل��ك يتلق��ي منتخب��ا انكلترا 
والياب��ان على ملعب يبا بهارتي في 
كلكتا الساعة اخلامسة والنصف 

، فيما سيكون يوم غدا االربعاء يوم 
ختام مباري��ات ال��دور ال16 بلقائي 
غان��ا والنيجر مبلعب باي باثيل على 
ملع��ب بومب��اي اجلديدة الس��اعة 
الثاني��ة والنص��ف ، فيم��ا يتلق��ي 
البرازيل مع هن��داروس على ملعب 
جواهر الل نهرو في مدينة كوتشي 

الساعة اخلامسة والنصف .
من��ذ انته��اء مباراتنا م��ع انكلترا 
والظروف التي مر به الفريق ، حاول 
املدرب جثير ومالكه املس��اعد وكذا 
رئاس��ة الوفد باحتواء اثار اخلس��ارة 
والس��يطرة عل��ى االج��واء ، عب��ر 
تهيئة املنتخب نفس��يا ، محاولن 
عدم التأثر نهائيا ونس��يان اخلسارة 
وعده��ا من املاض��ي والتهيء بنحو 
نفس��ي ومعن��وي ممت��از،  ملباراتهم 
ام��ام منتخ��ب مال��ي ، باعتباره��ا 
التاري��خ  لدخ��ول  كبي��رة  فرص��ة 
الك��روي العامل��ي ،  اذا م��ا اتيح له 
التوفيق وحس��ن االداء بالفوز على 
نظي��ره املالي ، ال��ذي ال يعد اصعب 
من الف��رق التي واجهناه��ا بالرغم 

من التفوق اجلس��ماني الواضح ، اال 
انه ليس االس��اس بعال��م التدريب 
الك��روي ،حي��ث يتف��وق العبينا ان 
ش��اء اهلل ، بف��ارق فن��ي ال بأس به 
، وم��ن ث��م ل��كل مب��اراة ظروفها 
وأساليبها  وتشكيلتها  وخططها 
وتغيراته��ا الت��ي نتمن��ى ان تصب 
لصال��ح فريقنا ، حتى يتمكنوا من 
التأهل الى دور الثمان كهدف جدير 
بالتحقيق، بعد ان حتقق الذي قبله 
، وقد  ش��كلت اتصاالت رئيس احتاد 
كرة الق��دم العراقي االس��تاذ عبد 
اخلال��ق مس��عود  وتكرميهم ، حالة 
صحية ونفسية جيدة ، خففت من 
املعاناة وش��دت ازر  الالعبن كذلك 
كان التص��ال الكاب��ن رعد حمودي 
رئيس اللجنة االوملبية ، اثرا معنويا 
حس��ن لدى رئاس��ة الوفد واملدربن 
وباقي الالعبن الذين تعاهدوا لبذل 
كل ش��يء من اجل العراق واسعاد 
جماهيرن��ا ان ش��اء اهلل . كذل��ك 
كان لتواص��ل عدد كبير من املدربن 
وال��رواد واالعالمي��ن العراقين في 

الداخل واخلارج ، مع الوفد ودعمهم 
ودعاؤهم ومساندتهم للفريق يعد 
حافزا معنويا كبيرا ، ش��د من االزر 
واعاد االمور لطبيعتها بنحو متوازن 

ميكن ان يثمر خيرا ان شاء اهلل .
كل منص��ف ومتاب��ع لفريقنا منذ 
املش��اركة  واالعداد وحتى  التأه��ل 
مقارنة مع ما مير به شعبنا وعراقنا 
ج��راء الظروف العام��ة احمليطة ، ال 
يس��عه اال ان يش��كر ه��ذا الفريق 
البطل ال��ذي متكن من الوصول الى 
حتقي��ق كاس أس��يا كمرحل��ة لم 
يحصل عليه��ا غيرنا ، مم��ن توفرت 
لهم كل الظروف ، فضال عن التأهل 
ال��ى مونديال الهند وما يعنيه ذلك 
من رفع العلم العراقي والتس��ليط 
االعالمي على بلد شارك باملونديال 
العاملي م��ن جهة ويق��ارع االرهاب 
ويصد ق��وى الظالم ب��كل اجلبهات 
االخرى ونحن هنا جزء منهم منهم 
، ال نتخ��اذل وال نتهاون ابدا عن دعم 
جنودنا ومقاتلين��ا االبطال وخدمة 
بلدن��ا العراق العزي��ز ، هذا ما صرح 

ب��ه الكاب��ن قحط��ان جثي��ر قبل 
مواجهته ملنتخ��ب مالي ، مضيفا 
انن��ا ال ننظر الى اس��ماء واجس��ام 
املنافس��ن وال نهت��م وال نحش��ى 
احدا ، م��ا دام العراق باعيننا وهمنا 
االول واالخي��ر ، ان نخدم بلدنا ونرفع 
رايتنا بن الرايات وننش��ر السمعة 
الطيبة ونشيع اس��م العراق بكل 
احملافل وامليدان ، التي نعد انفس��نا 
مقاتل��ن فيه��ا مع ابطالن��ا الذين 
يبذل��ون الغال��ي والنفي��س الج��ل 
الع��راق ، فكلما نرى العلم العراقي 
يرتفع بكلكت��ا او جوا او بقية املدن 
الهندي��ة الت��ي نطم��ح ان نواصل 
املش��وار فيه��ا ، تدم��ع اعيننا حبا 
وشغفا وتضامنا مع ضمير الشعب 
الواحد.. وهنا ابناؤنا االبطال يلعبون 
بهذه الروحية وال نخشى احد ، لكن 
ل��كل مب��اراة ظروفه��ا واملنتخبات 
جميعه��ا قوية ومس��تعدة بصورة 
ومثالي��ة فاقت اس��تعدادتنا بنحو 
واض��ح ، وهذا ليس تبري��ر او تقليل 
من ش��أن العبين��ا ، فنح��ن تغلبنا 
على تش��يلي وواجهنا املكس��يك 
واحرجناها وهي بطلة العالم ثالث 
مرات وتغلبنا على تش��يلي ، بطلة 
امي��ركا اجلنوبية وواجهن��ا إنكلترا 
بطلت أوروبا وقدمنا امامها شوطا 
جيد كنا ند فيه ، وسنقابل منتخب 
مالي ، بروحية عالية نطمح وعيننا 
للف��وز والتأه��ل ال��ى دور الثمان ان 
ش��اء اهلل ، وال نحت��اج اال الدع��م 
املعن��وي والدعاء لنا بالتوفيق بهذه 
املب��اراة احلاس��مة ، لق��وة املنافس 
وط��ول اجس��ام العبي��ه وقوته��م 
البدني��ة ، لكن��ي س��العب بخطة 
وتش��كيل منس��جم م��ع ظ��روف 
املباراة ، صحيح خسرنا محمد داود 
هداف الفريق حلصوله على انذارين ، 
لكننا سنتحدى الظروف وسنكون 
حاضري��ن ، واث��ق ببقي��ة الالعب��ن 
وكلهم طم��وح لتقدمي االفضل ، اذ 
لكل مباراة ظروفها وسأضع اخلطة 
املناس��بة لذل��ك والع��ب بواقعية 
تأخذ ق��وة املناف��س بالنظ��ر ، دون 
اغف��ال قوة فريقنا وثقتنا بالعبينا ،  
ونق��دم كل ما عندنا من اجل عيون 
العراقين واسعادهم قبل كل شيء 
، وقبل ذاك نسال اهلل العلي القدير 
ان مينحنا القوة والتوفيق وهو على 

كل شيء قدير.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

ضمن دور الـ 16 لمونديال كأس العالم للناشئين 

اليوم.. ليوث الرافدين في مواجهة الوحش األفريقي 
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منتخب الناشئني

لقاء عبطان مع الشركة التركية

بغدادـ رافد البدري:

مبش��اركة 72 نادي��اً واكث��ر م��ن 1500 
رياض��ي ورياضي��ة اختتمت ي��وم امس 
االول بطول��ة اندي��ة الع��راق بألع��اب 
الق��وى والت��ي اقيم��ت عل��ى مضمار 
املدرسة التخصصية في وزارة الشباب 
منافس��اتها  واس��تمرت  والرياض��ة، 
على م��دى يومن، ومتكن ن��ادي اجليش 
للرج��ال م��ن التتوي��ج باملرك��ز االول، 
فيما حل نادي الش��رطة باملركز الثاني 
وج��اء املين��اء ثالثاً، وفي فئة الش��باب 
احرز ن��ادي اجلي��ش املرك��ز األول ايضاً، 
وج��اء الكهرب��اء ثاني��اً ون��ادي الث��ورة 
الكركوكلي ثالثاً. أما بالنس��بة لفئة 
الناش��ئن فقد متك��ن ن��ادي احللة من 
احراز املركز االول وجاء نادي عفك ثانياً، 
فيما حل فريق املدرس��ة التخصصية 
ثالثاً، وفي منافس��ات النساء توج نادي 
البيش��مركة باملركز االول وج��اء نادي 
امام املتقن ثانياً، وحل نادي الكاظمية 
باملركز الثالث، وفي منافسات الشابات 
احرز ن��ادي االتصاالت املركز االول، فيما 
جاء نادي الثورة الكركوكلي ثانياً، وجاء 
ن��ادي البيش��مركة ثالثاً، وت��وج فريق 
املدرسة التخصصية باملركز االول في 
منافس��ات الناش��ئات، فيما حل نادي 
نفط ميس��ان باملركز الثاني، وجاء نادي 

السالم ثالثاً.
وقال الدكتور طالب فيصل، رئيس االحتاد 
العراق��ي اللع��اب القوى: ان املس��توى 
العام للبطولة جيد بس��بب املنافسة 
القوية بن الالعبن الذين احرزوا املراكز 
االول��ى. مضيفاً: ان الش��يء املفرح هو 
تواجد عدد كبير م��ن الرياضين الذين 
مثلوا اغلب اندي��ة محافظات العراق، 
مبا فيه��م االندية الش��مالية ورياضيو 
املوصل واالنب��ار وصالح الدين والبصرة 
واحملافظ��ات االخرى. واوض��ح طالب: ان 
م��ن دواعي الفخر ان يتمكن احتادنا من 
جمع ش��مل جميع رياضيي العراق في 
هذا احملفل بعيداً عن املسميات االخرى 
التي تزيد من فرق��ة ابناء الوطن، وهذا 
يدل عل��ى ان الرياضة العراقية هي من 
جتم��ع ابن��اء الوطن الواح��د حتت قبته 

وعلمه بعيداً عن السياسة.
مش��يداً بالنواح��ي الفني��ة واالرق��ام 
القياس��ية التي حتققت برغم انها لم 
تعتمد على س��رعة الريح والتي تلعب 
دوراً كبيراً في االرقام القياس��ية، وهذا 
امر مهم يحسب ايجاباً للعبة، كما مت 
اعتماد النتائج املتحققة بإس��تخدام 
جه��از الفوتوفن��ش، وه��ذا يبرهن بأن 
احت��اد اللعبة يعمل على وف��ق املعايير 
الدولية، وبالتالي فإن االرقام املتحققة 

معتمدة دولياً.
مبين��اً: ان اغلب املنافس��ات ش��هدت 

تنافس��اً قوي��اً ب��ن الالعب��ن نتيج��ًة 
لتقارب املس��توى، حيث ش��هد سباق 
800 متر منافس��ة شرسة بن الدولي 
عدنان طعيس والالعب ايهاب الطائي 
الذي متكن من انهاء السباق ملصلحته، 
متفوقاً عل��ى عدنان طعيس الذي جاء 
ثاني��اً، وبفارق ضئيل جداً، وكذلك احلال 
بالنس��بة لسباقات الس��رعة )100م( 

و)200م( ، حيث وصل املتس��ابقون الى 
خ��ط النهاية تتابع��اً، وبفارق اعش��ار 
الثاني��ة، وق��د تك��رر احل��ال بالنس��بة 
لس��باقات )110م( موانع وسباق )400( 
متر، حيث شهدت السباقات منافسة 

كبيرة انتهت بفوز االفضل.
واش��ار فيصل الى النجاح التنظيمي 
للبطول��ة وال��ذي ش��هد ف��ي الي��وم 

االول تلك��ؤا في بع��ض اجلوانب، ولكن 
االحت��اد بخبرت��ه متكن م��ن جتاوزها في 
اليوم الثاني م��ا جعل الصورة واضحة 
تنظيمياً، برغم الظروف الصعبة التي 
يواجهها االحتاد جراء قلة التخصيصات 
املالي��ة التي تض��رب اطن��اب الرياضة 
العراقية بص��ورة عامة، واحت��اد العاب 

القوى على وجه اخلصوص.

طالب اوضح الى: ان احتاد اللعبة بحاجة 
الى مرك��ز تخصصي للعب��ة من اجل 
اعداد العبي��ه الى البط��والت العربية 
والقاري��ة، حيث الميتلك احت��اد اللعبة، 
وعلى م��دى عقود م��ن الزم��ن، مركزاً 
خاصاً إلعداد العبي��ه، ويعتمد بصورة 
او بأخ��رى على تأجير بعض املالعب من 
اجل امتام بطوالته احمللية، وهي رس��الة 
موجهة الى جميع املس��ؤولن بضرورة 
االهتم��ام بتخصيص مالع��ب خاصة 
إلحت��اد العاب القوى م��ن اجل مواصلة 
نشاطاته املتميزة وهو صاحب االجنازات 
املعروفة ف��ي البطوالت التي يش��ارك 
فيها، وه��ذا االمر بحاجة الى دراس��ة 
مس��تفيضة من اجل توضيح الصورة 
النهاي��ة إلعداد ابطال الع��راق، خاصًة 
من الالعبن الش��باب الذي��ن ميتلكون 
مؤهالت كبيرة لو مت توظيفها بالشكل 
الصحيح، فس��يكونون اسماًء المعة 

في تاريخ العاب القوى العراقية.
مبدي��اً عتبه على االع��الم املرئي الذي 
وجه��ت له الدع��وات اخلاصة لتغطية 
فعالي��ات البطول��ة، ولك��ن اغلبه��م 
لم يلب الدعوة بدواع��ي واعذار ال متت 
بصلة الى اهمي��ة تواجد االعالم الذي 
يلع��ب دوراً كبيراً ومهم��اً في تغطية 

البطوالت العراقية وجلميع االلعاب.
ه��ذا ومتكن ن��ادي اجلي��ش للرجال من 
اح��راز املركز االول جامع��اً 310 نقطة، 

فيما حل نادي الشرطة باملركز الثاني، 
بع��د ان جمع 232 نقط��ة، ومتكن نادي 
املين��اء من احراز املرك��ز الثالث بعد ان 

جمع 118 نقطة.
وفي منافس��ات الش��باب، متك��ن نادي 
اجليش ايضاَ من احراز املركز االول، بعد 
ان جمع 291 نقطة، متفوقاً على نادي 
الكهرباء الذي جمع 136 نقطة محرزاً 
املرك��ز الثاني، فيم��ا جاء ن��ادي الثورة 

الكركوكلي ثالثاً برصيد 105 نقطة.
كما، ت��وج نادي احلل��ة الرياضي باملركز 
االول لفئة الناشئن برصيد 172 نقطة، 
وحل نادي عفك من محافظة الديوانية 
باملركز الثاني برصيد 127 نقطة، وجاء 
فري��ق املدرس��ة التخصصي��ة ل��وزارة 

الشباب ثالثاً برصيد 116 نقطة.
ومتكن نادي البيشمركة من محافظة 
الس��ليمانية من احراز املركز االول في 
منافس��ات النس��اء، بعد ان جمع 203 
نقطة، متفوق��اً على نادي إمام املتقن 
م��ن محافظة كرب��الء الذي ح��ل ثانياً 
برصي��د 154 نقط��ة، فيم��ا ج��اء نادي 

الكاظمية ثالثاً برصيد 64 نقطة.
وتوج نادي االتصاالت للش��ابات باملركز 
االول بع��د ان جمعن 131 نقطة، فيما 
جاء نادي الثورة الكركوكلي ثانياً برصيد 
68 نقطة، وحل نادي البيش��مركة من 
محافظة السليمانية ثالثاً برصيد 63 

نقطة.

رقمان عراقيان جديدان في اختتام بطولة األندية بالقوى

الجيش يحرز لقبي الرجال والشباب.. والحلة يتوج بكأس الناشئين

تقرير

منافسات مثيرة في ألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني لالشبال  املنتخب  يواصل 
بكرة الق��دم تدريباته على ملعب 
املدرسة التخصصية لكرة القدم 
التابعة لوزارة الش��باب والرياضة 
بتواجد 35 العبا، منهم 18 العبا مت 
اختيارهم م��ن قبل املركز الوطني 
للموهب��ة الرياضية الت��ي يديرها 
بسام رؤوف، وقاد الوحدة التدريبية 
امل��درب فيص��ل عزيز ومس��اعداه 
هيثم صبري وعباس عليوي، وركزت 
الوح��دة التدريبية عل��ى النواحي 
التكتيكية والتكنيكية الى جانب 
اجراء مباراة تدريبية بعد تقسيم 
الالعبن الى مجموعتن، وشهدت 
التدريبات اندفاع��ا كبيرا من قبل 
الالعب��ن الصغار الذين تنافس��وا 
م��ن اجل اب��راز مواهبه��م والفوز 

بثقة املالك التدريبي للمنتخب.
وقال م��درب املنتخب فيصل عزيز 
في تصريح ألع��الم املركز الوطني 
ان املنتخب يواص��ل تدريباته على 
التخصصي��ة  املدرس��ة  ملع��ب 
بواقع وحدتن تدريبيتن باألسبوع 
وحتدي��دا يومي الس��بت والثالثاء، 
يج��رون  الالعب��ن  ان  مضيف��ا 
تدريباتهم بأندفاع وحرص كبيرين 
اذ يتواجد حاليا 35 العبا ونس��عى 
الى تقليص العدد الى 25 حتضيرا 
س��واء  املقبل��ة  لألس��تحقاقات 
كان��ت دولية او محلي��ة، اذ فاحتنا 
احت��اد الك��رة بتنظي��م بطولة او 
دوري محل��ي لالعب��ن الصغار من 
اج��ل ادخالهم في ج��و البطوالت 
واملنافسات، مشيرا الى انه اعتمد 
مبدأ االعم��ار الصحيحة لالعبن 

واالبتع��اد ع��ن التزوير مس��تفيدا 
من االج��راءات الصحيحة املتبعة 
في املرك��ز الوطني لرعاية املوهبة 
االعم��ار  بأعتم��اد  الرياضي��ة 
الصحيح��ة لالعبن اذ ميثل العبي 
العم��ود  التخصصي��ة  املدرس��ة 
 18 الفق��ري للمنتخ��ب بتواج��د 

موهبة واعدة.
واض��اف عزيز ان ه��ذا املنتخب مبا 
يضمه من مواهب سيكون النواة 
الفئ��ات  ملنتخب��ات  االساس��ية 
الناش��ئن  خصوص��ا  العمري��ة 
والش��باب، مقدما شكره وتقديره 
والرياضي��ة  الش��باب  ل��وزارة 
لصناعتها هكذا مواهب مميزة الى 
جانب تخصيصها مللعب املدرسة 
املنتخب  تدريبات  الكروية الج��راء 

عليه.

»أشبال الكرة« يبدأ تدريباته بضم 18 موهوبًا عبطان يلتقي الشركة التركية
 المنفذة لملعب السنبلة



الصباح الجديد - وكاالت:
اعترف مسؤولون يابانيون االثنني أن 
ش��علة أوملبياد طوكيو 1964 التي 
من املفترض أن تبقى مشتعلة إلى 

األبد، انطفأت قبل أربعة أعوام.
وع��دت الش��علة الت��ي احتضنها 
مركز تدريبي في مدينة كاغوشيما 
الياب��ان،  غ��رب  جن��وب  الواقع��ة 
ك�"الش��علة األوملبية املقدس��ة" 
ألوملبي��اد 1964 وحظي��ت بتغطية 
إعالمية واس��عة عندم��ا حصلت 
طوكيو على حق اس��تضافة دورة 

األلعاب األوملبية لعام 2020.
لكن تبني أن الش��علة انطفأت في 
نوفمبر 2013، أي بعد شهرين على 
فوز طوكيو بحق استضافة ألعاب 
2020، وأعيد إشعالها على عجل، 
بحس��ب ما اعت��رف رئي��س املركز 
التدريب��ي في تلك الفت��رة لوكالة 
فرانس برس، مفضال عدم الكشف 

عن اسمه.
وأضاف "في ذل��ك الوقت، لم يكن 
باس��تطاعتي قول ش��يء ميكن أن 
يدمر أحالم الشعب. رأيت بعيني أن 

الشعلة انطفأت في 21 نوفمبر"، 
مؤكدا "أعدنا إش��عالها وتركناها 
لنحو أسبوعني، لكني اعتقدت ان 

ذلك األمر لم يكن جيدا".
هن��اك  كان  الوق��ت،  ذل��ك  وف��ي 
اهتم��ام إعالمي كبير بالش��علة، 
مب��ا أن الياب��ان قد ف��ازت للتو بحق 
اس��تضافة دورة األلع��اب األوملبية 

2020 بحس��ب  الصيفي��ة لعام 
ما أش��ار، مضيفا "إضافة إلى 
ذل��ك، كان هن��اك طلب��ات من 
ش��تى األش��خاص الستعمال 

املقدس��ة"  "الش��علة 
وحفالت  للمهرجان��ات، 

الزفاف ف��ي املدينة. 
إراحة  )اآلن(  قررت 

ضميري".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحرار نص ردن

جمال جصاني

كثي��رة ه��ي املمارس��ات والس��لوكيات واألفعال الت��ي تثير 
االش��مئزاز واالمتعاض لدى األحرار من البش��ر، إال أن أكثرها 
قبح��اً؛ يتجلى في هذا اإلصرار العجي��ب للمخلوقات التي ال 
تطيق س��ماع مفردة )احلرية( على تقم��ص دور األحرار والثوار 
وغي��ر ذلك م��ن العناوي��ن املتناف��رة وم��ا تختزن��ه أرواحهم 
وعقولهم اخلانعة من خصال. عندما نراقب كل هذا الكم من 
اإلسهاالت، التي جتتر آخر ما انضم لقاموس احلرية والتعددية 
واحلداثة من مف��ردات واصطالحات ومفاهيم، من دون أن يرف 
لهم جفن من خجل وحياء، وهم في غالبيتهم العظمى من 
حيث السيرة الذاتية واحملطات الذليلة التي مروا بها، قد أحلقوا 
أبلغ الضرر به��ذه املنظومة املتوهجة من القيم؛ نكتش��ف 
جانب��اً من علل كل ه��ذه الغرائبية في املش��هد الراهن. من 
الصعب العثور على مف��ردة ميكن أن تقارن مع ما حظيت به 
)احلرية( من اهتمام وبحث وتقصي ودراسة وحفريات في تاريخ 
البش��ر، لذلك هي اليوم متثل منظوم��ة متكاملة ومتراصة 
ومنس��جمة من الوعي واملمارسة والس��لوك، بعد التحوالت 
النوعية الهائلة التي شهدتها اجملتمعات البشرية واملدعومة 
بحزمة التش��ريعات واملدونات احلضارية الراقية، والتي مثلت 
وثيق��ة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان بوابته األس��اس. لقد 
ته��اوت بفعل ذل��ك )التحوالت العميقة والس��ريعة( الكثير 
م��ن النظريات والعقائد والديباج��ات واليافطات، التي مثلت 
ذات عص��ر املالذات األش��هر في التعبير عن احلري��ة وأتباعها. 
لق��د حتولت العديد م��ن تلك التجارب الى مأس��اة حقيقية، 
بع��د إغفالها لناموس احلياة ال��ذي التقطه غوته في عبارته 
اخلالدة: )النظرية رمادية اللون يا صديقي، لكن ش��جرة احلياة 

خضراء على الدوام(. 
ف��ي وطن التج��ارب التاريخي��ة والدقالت الغرائبي��ة )العراق( 
ميكننا التعرف على ما أش��رنا الي��ه، من خالل تتبع املآل الذي 
انح��درت الي��ه، العديد م��ن التنظيمات واحل��ركات واألحزاب 
والش��خصيات، بع��د انفصالها ع��ن منهل الق��وة واالزدهار؛ 
أي احلرك��ة والديناميكية وما يرافقهم��ا من حيوية وتعددية 
وتناغ��م وث��راء، لق��د حتولت الى مس��تنقعات آس��نة بفعل 
الركود الطويل، والذي ش��رع األبواب الى م��ا هي عليه اليوم، 
من ش��راهة وضيق أفق وال مسؤولية في التعاطي مع هموم 
وحتدي��ات مجتمعاته��ا وعصرها املتغي��رة أبداً. ه��ذه الكتل 
السياس��ية واالجتماعية لم تش��هد أي حت��والت نوعية في 
حياته��ا الداخلية، حيث الزعامة فيها تت��وارث أو تنتقل الى 
من يحرص على عدم االقتراب من ملفاتها وغس��يلها القذر، 
رغم أنف األهوال والكوارث التي حلت على سكانه من شتى 
الرطانات والهلوس��ات واألزياء. من س��خرية القدر أن يصبح 
املنتس��بني له��ذه الكتل؛ هم األكث��ر صخب��اً وضجيجاً في 
الهتاف للحرية وملحقاتها من ش��عارات جميلة، في الوقت 
الذي يكون فيه شرطها األول )احلرية( هو التحرر من جلام هذه 
االصطبالت احلزبية والسياسية، كي ال ينتهي بك املطاف الى 
التفسخ مع حش��ود ما ميكن أن نطلق عليهم ب� )أحرار نص 
ردن( يعني القافلة التي ضيعت املش��يتني. األحرار يشتركون 
جميع��اً بامتالكهم خلصوصية العقل النقدي، والش��جاعة 
عل��ى اتخاذ القرار عند مفترق الطرق، وهذا ما يصعب العثور 
علي��ه لدى املس��كونني بترنيمة دريد بن الصم��ة التي كانت 

مناسبة لشرعة سكان الصحارى قبل أكثر من 1500 عام:
)وما أنا إال من غزية إن غوت/ غويت وإن ترشد غزية أرشد(. 
إنهم "أح��رار" ضمن الش��رنقة التي تتيحه��ا لهم دوائر 
ومس��تنقعات التعصب التي اختاروها مبش��يئة عقلهم 

اجلمعي..! 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

اإلعالن ع��ن حملها  بعد 
م��ن زوجه��ا كاش وارينو 
ملولودهم��ا  انتظارهم��ا 
الثالث، وذل��ك في 18متوز 
صّرحت  املاض��ي،  يولي��و 
األميركي��ة  املمثل��ة 
جيس��يكا ألبا مؤخرا في 
مقابلة م��ع احد البرامج 
ال  أنه��ا  التلفزيوني��ة، 
تخط��ط إلجناب املزيد من 

األطفال.
الت��ي تبلغ  ألب��ا  وقال��ت 
من العم��ر 35 عاما، انها 
أون��ور  طفلتيه��ا  تت��رك 
 6 وهيف��ن  س��نوات،   9
س��نوات، يتعام��الن م��ع 

البيئة، مضيف��ة أنها إذا 
الكثير  عليهم��ا  وضعت 
من القي��ود، هذا األمر قد 
وهي  مناعتهما،  يضعف 
شددت حرصها على وجود 
توازن ف��ي حي��اة إبنتيها 
بالبيئة،  اإلحت��كاك  ب��ني 

والنظافة الشخصية.

بكثير من العفوية والتقرب 
فاج��أت  اجلمه��ور،  م��ن 
النجم��ة العاملي��ة تايل��ور 
إحدى معجباتها  سويفت 
زارتها  وتدع��ى الرا، حي��ث 
في منزلها، وذلك حس��ب 

موقع "البريس".
بدورها قامت الرا على الفور 
بنشر الصور التي جمعتها 
بنجمتها املفضلة، إضافة 
إل��ى مقط��ع فيديو قصير 
على صفحتها الشخصية 
على أح��د مواقع التواصل 

االجتماعي.
وما ان انتشر الفيديو على 

مواقع التواصل اإلجتماعي 
املتابع��ون  اب��دى  حي��ث 
بخط��وة  اعجابه��م 
النجم��ة س��ويفت، وأثنوا 
الكبي��رة  محبته��ا  عل��ى 
وتواضعه��ا  جلمهوره��ا، 

وعفويتها.

فيل��م  تصوي��ر  يب��دأ 
املقبل،  األسبوع  "بيكيا" 
وقد تعاقد منتج الفيلم 
الفنان��ني  جمي��ع  م��ع 
أي��ن  وه��م  املش��اركني، 
لطفي،  ومحم��د  عام��ر، 
الش��عبية  واملطرب��ة 
الفيلم  وآخرين.  بوس��ي، 
تأليف محمد سمير  من 
أحم��د  وإنت��اج  مب��روك، 
وإخراج محمد  السبكي، 

حمدي.
ويجس��د املمث��ل محمد 
الفيل��م  بط��ل  رج��ب 
علمي  باحث  ش��خصية 
في أدوية اإليدز والسرطان 

ضم��ن األح��داث، ويواجه 
العدي��د م��ن الصعوبات 
خطف  لعملية  ويتعرض 
العصاب��ات  إح��دى  م��ن 
حت��ى  منه��م  ويته��رب 
البح��ث  م��ن  ينته��ي 
يجري��ه  ال��ذي  العلم��ي 

طوال أحداث العمل.

جيسيكا ألبا

محمد رجب

تايلور سويفت

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - خاص: 
اعلن��ت الهيئ��ة املنظم��ة للمهرج��ان 
الدولي "مرا" للمس��رح النس��ائي الذي 
س��يقام في تونس بدورت��ه الثالثة دورة 
املونودراما من 22 27- /10 /2017 واملدعوم 
من وزارة الش��ؤون الثقافية، ومش��اركة 
وزارة املرأة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلم��ي، ووالية تونس، 
عن اس��ماء الدول املش��اركة وعروضها 
التي ستش��ارك ف��ي املهرج��ان من بني 

العديد من املشاركات التي ارسلت.
في حني تقوم اللج��ان األخرى بالتهيئة 
كل حس��ب اختصاصها، ومنها اللجنة 
التعاق��د  اس��تكملت  الت��ي  الفني��ة 
مع املرك��ز اجلامع��ي للفن��ون الدرامية 
واألنش��طة الثقافية )احلس��ني بو زيان( 
في وس��ط تونس، التابع لوزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، لغرض احتضان 

قاعة العرض فيه الستقبال العروض.
ف��ي ح��ني تواص��ل اللجن��ة اإلعالمي��ة 
متابعة تهيئة ما يتعلق باملواد الدعائية، 
والبرنام��ج، وبطاق��ات املدعوي��ن. بينما 
استكملت جلنة االس��تقبال والضيافة 

مهامه��ا تقريب��ا، م��ن حج��ز اإلقام��ة، 
وباجات الضيوف، واالستقبال .

واألعمال التي رش��حت ه��ي: من العراق 
واخ��راج  تألي��ف  )نوري��ة(  -مس��رحية 
الدكت��ورة ليلى محم��د، ومتثيل الفنانة 
هن��اء محم��د، وه��ي للفرق��ة الوطنية 
الس��ينما  لدائ��رة  التابع��ة  للتمثي��ل 
واملس��رح في وزارة الثقافة والس��ياحة 

واالثار.
اما السودان فسيش��ارك في مسرحية 
ه��ي )الت��ي رأت( تألي��ف العراق��ي علي 
عبد النبي الزيدي، ومتثيل واخراج بهجة 

عمر. 
ومن مصر -ستشارك مسرحية )نعيمة( 
تألي��ف جني��ب س��رور، واخ��راج س��عيد 

سليمان، ومتثيل عبير لطفي.

املغرب ستشارك في مسرحية )احلكرة( 
اخ��راج محم��د الزي��ات، متثي��ل ماجدة 
زبيط��ة. ومن اجلزائ��ر – س��يكون هناك 
راق��ص للفنان��ة خديج��ة  اس��تعراض 
قمري.وس��يكون حفل االفتت��اح لتونس 
البلد املضيف، بعرض مس��رحية )مدينة 
العجائب( لش��ركة ادوني��س لإلنتاج، من 
تأليف ومتثيل سهام عقيل، واخراج احمد 
امني بن س��عد، والعمل مدعوم من قبل 

وزارة الشؤون الثقافية التونسية.
كما سيش��هد املهرجان ن��دوات فكرية 
منها: اهمية املس��رح املدرسي في تعزيز 
طرق التواص��ل والتفاعل ل��دى التلميذ، 
وزارة  م����ن  مدعوم����ة  ن����دوة  وه��ي 
التربي�ة. والثانية املسرح العالج�ي ودوره 
في اعادة التوازن النفس��ي لدى النس��اء 
ضحاي��ا العن��ف واالغتص��اب، مدعومة 
م��ن وزارة امل��رأة. حي��ث سيش��ارك ف��ي 
الندوتني اس��اتذة وخب��راء مختصون في 
اجملال��ني املذكورين، وهناك ورش��ة بعنوان 
اجلس��د في بنية الفض�اء املس��رح��ي، 
ومسابق��ة اكتش�اف املواه�ب 

الشاب�ة.

مشاركة عراقية وعربية في مهرجان مرا للمسرح النسائي الدولي الثالث دورة المونودراما
ينطلق في الـ 22 من الشهر الجاري في تونس

بغداد - الصباح الجديد:
استضاف مول بابيلون في املنصور، بالتعاون مع البيت الثقافي 
في الدورة، أطفال )مرك��ز دار الطالب التعليمي لأليتام(، حيث 
ش��ارك األطفال ف��ي الفق��رة الترفيهية في مدين��ة األلعاب، 
وحديق��ة الديناصورات، ثم قدم اخمل��رج آريان محمد من مديرية 
الش��رطة اجملتمعي��ة فقرة األلعاب الس��حرية، ت��ال ذلك وجبة 

طعام، مع تقدمي الهدايا لألطفال من مول بابيلون.
وقدم��ت معاونة مدي��ر البي��ت الثقافي رنا اخلفاجي، ش��هادة 
تقديري��ة تثمينا جلهود وإدارة منس��قة البرام��ج واحلفالت في 
م��ول بابيلون ش��هد صديق، لتعزي��ز التعاون املس��تقبلي بني 
املؤسس��تني. يذكر ان الطف��ل اليتيم هو مح��ور اهتمام عدد 
من منظمات اجملتمع املدني، والبيوتات الثقافية. ويعد هش��ام 
الذهب��ي الرمز االجم��ل لرعايتهم، حيث لم يكت��ف بإيوائهم 
في دار اوجده هو لهم حلمايتهم من الش��ارع، بل يسعى دائما 
لوض��ع برامج ترفيهية وتعليمية وصحي��ة لهم كي يصبحوا 

أبناء منتجني باملستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
قام��ت س��يدة بريطاني��ة بع��رض منزلها الواقع وس��ط 
العاصم��ة البريطانية لندن للبيع، واملنزل املكون من ثالث 

غرف، مت عرضه بسعر مغر جدا.
الس��يدة البريطاني��ة كان��ت ق��د س��ئمت م��ن محاولة 
بيع املن��زل من خالل مكاتب وش��ركات العق��ارات، لعدم 

حصولها على املبلغ الذي تريده.
وقامت بعرض منزله��ا على اإلنترنت للبيع بثالثة دوالرات 

أميركية.
املنزل يقع في وسط لندن، ويبعد عن نهر التاميز دقيقتني، 

ويتميز بوجود ثالث غرف، إضافة ملطبخ حديث.
وذكرت الس��يدة بأنها س��تحاول بيع املنزل بنفسها عن 
طري��ق اإلنترنت، حيث تأمل في حصولها على املبلغ الذي 

تريده.
الس��عر املغري س��يدفع الكثيرين لبدء مزاد حول ش��راء 
املنزل، األمر الذي سيرفع من سعره، على حد قول صاحبة 

املنزل.
وتأم��ل بأن تتكرر قص��ة بيع أحد املنازل ف��ي لندن معها، 
حيث ع��رض منزل للبيع العام املاضي بخمس��ة دوالرات، 

ليتم بيعه في النهاية بنصف مليون دوالر.

جولة ترفيهية لألطفال 
األيتام في الدورة

سيدة تعرض منزاًل للبيع وسط 
لندن بثالثة دوالرات فقط

مهرجان مرا للمسرح النسائي الدولي

الصباح الجديد - وكاالت:
يبدو أن الفنانة اللبنانية قمر تقف في الوقت 
احلال��ي على بوابة الدرام��ا املصرية، من خالل 
عمل من ال��وزن الثقيل، يت��م التفاوض عليه 
م��ع عدد من كب��ار جنوم الشاش��ة الصغيرة، 
وس��بق له��ا أن خاض��ت جترب��ة التمثيل من 
قبل عبر فيلم س��ينمائي، لك��ن من الواضح 

أن التلفزيون جذبها نح��و عامله اخلاص، حيث 
تؤك��د أن ثم��ة ع��روض وصلتها م��ن جهات 
إنتاجية لبنانية و مصرية، إال أن املوضوع كان 
يحتاج إلى املزيد من الدراس��ة، كي يصل إلى 

مرحلة املوافقة الفعلية .
وأوضح��ت قمر أن اخلط��وة الدرامية لن تكون 
اعتيادي��ة في حال املوافقة عليه��ا، وأن لبنان 

ل��ه أولوية عنده��ا، وقالت "في ح��ال وصلت 
إلى قناعة بضرورة املغامرة في مجال الدراما، 
فم��ن الطبيعي أن تكون لي إطاللة في بلدي، 
م��ع العلم أن هناك عروًض��ا فعلية مطروحة 
أمام��ي للمش��اركة ف��ي الدرام��ا اللبنانية، 
وأيًضا توج��د تلميحات بش��أن أعمال عربية 
مشتركة". وأكدت قمر أن حتضيراتها الغنائية 

لن تتوقف، وأنها قبل مدة 
طرح��ت أغني��ة بالتع��اون م��ع 

اخملرج فادي حداد، القت االستحسان 
وقالت “التجربة كانت ممتعة، واألغنية 

باللغ��ة اإلجنليزية، وه��ي فتحت أمامي 
آفاق للوصول إلى جمهور، رمبا ال يتحدث 

العربية".

الفنانة اللبنانية قمر تدخل مجال الدراما المصرية

بغداد - الصباح الجديد:
نظم البيت الثقافي في الشعلة، 
ندوة ثقافية بعنوان "النمو االيجابي 
ما بعد الصدمة"، استضاف فيها 
األكادميية الدكتورة ن��وال الطيار، 
لتق��دم محاض��رة، تناول��ت فيها 
مفهوم الصدمة، وأثرها االيجابي 
والسلبي على شخصية اإلنسان، 
مس��لطة الضوء في ه��ذا اإلطار 
على واقع اجملتمع العراقي بوصفه 
االمن��وذج األمث��ل ملوض��وع الندوة، 
بفعل ما يش��هده هذا اجملتمع من 
ظروف اس��تثنائية فرضتها عليه 
احلروب واألزمات، وبالتالي باتت تؤثر 
على الفرد العراقي بنحو مباش��ر، 
فتأخ��ذ أحيانا ش��كل الصدمات، 
وقد تتطور إلى أزمات واضطرابات 

نفسية.
ف��ي  ن��وال  الدكت��ورة  رك��زت 
محاضرتها عل��ى اجلانب االيجابي 
للصدمة، الفتة إلى أن الصدمة قد 
تكون في كثي��ر من األحيان حافزا 

لإلب��داع والتميز، عل��ى عكس ما 
هو ش��ائع من تصور، بان الصدمة 
يترت��ب عليها فقط آثار س��لبية، 
مستش��هدة في هذا اإلطار بعدة 
أمثلة من املاض��ي واحلاضر، أبرزها 
م��ا ورد في القرآن الكرمي من جتارب 
لألنبياء واملرس��لني، السيما جتربة 
رس��ولنا الكرمي محم��د صل اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم وم��ا واجهه 
م��ن ظلم وج��ور على ي��د أعدائه، 

كان موضع صدمة لش��دة قسوة 
وظلم األع��داء، لكن ذلك لم يولد 
لدي��ه إحباطا، ب��ل س��ار بدعوته 
بعقيدته  النهاية، متحصنا  حتى 
وأميان��ه الراس��خ ب��اهلل، فكان��ت 
النتيج��ة مبه��رة بع��د أن متك��ن 
الرس��ول م��ن قهر أعداءه، ونش��ر 
رس��الته الس��ماوية التي أس��رت 
قل��وب الناس في مختل��ف أنحاء 

الكرة األرضية وآمنوا بها.

محاضرة بعنوان "النمو 
اإليجابي ما بعد الصدمة " 

بغداد - الصباح الجديد:
عبر عدد م��ن الفنانني من جمعية 
األصدق��اء للثقاف��ة والفن��ون في 
ضوء مش��اركتهم ف��ي معرض فن 
الرس��م املعاصر، الذي أقيم مؤخرا 
على قاعة عشتار في وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار، ع��ن رؤاهم من 
خ��الل رس��وماتهم الت��ي تناول��ت 

مواضيع شتى.
التش��كيلية واألديب��ة منى محمد 
غالمالى ترى بأن: املعرض هو نوعي، 
وه��و جترب��ة جميلة ج��دا، لوحاتي 
األخ��رى،  اللوح��ات  ع��ن  تختل��ف 
بكونها تعب��ر عن امل��رأة العراقية، 
وتعك��س صبره��ا، ووقوفه��ا م��ع 
الرجل في كل الظروف التي مر بها 

البلد، فرحا أو حزنا.
م��ن جانبه��ا قال��ت الفنان��ة مروه 
مب��ادرة  كان  املع��رض  أن  احلاي��ك، 
جميلة من وزارة الثقافة، واللوحات 
متنوعة ومتميزة برسومات و ألوان 
زاهي��ة وجميلة، تعب��ر لوحتي عن 

التقسيم الذي يحدث،  
وعن الشهداء الذين 
ضحاي��ا  ذهب��وا 
فرش��اتي  احل��رب، 
ووجع  أل��م  تن��زف 

العراق،  بل��دي  على 
ومدينتي نينوى.

وقالت الشاعرة آمنة عبد 
العزيز، املعارض تعد جتديدا 

لواق��ع احلي��اة اليومية، واألمل 
احلقيق��ي ف��ي دواخ��ل نفوس��نا، 

ونحن كعراقيني مازال اجلمال يعبر 
عنا في هذه اللوحات، وأمتنى أن 

تقام معارض أكثر في الوزارة.
مليعة  اجلرافيكي��ة  وأش��ادت 
وقال��ت:  باملع��رض  اجل��واري 
لوحاتي تعبر عن واقع البلد، 
املرأة  لواقع  العميقة  والرؤية 

العراقي��ة، فاملرأة له��ا معاناة 
أزلية، وعلى الفن أن يتولى زمام 
املبادرة لعرض قضايا املرأة بكل 

لغاته وألوانه.

رؤى إبداعية في معرض 
فن الرسم المعاصر

مسؤول ياباني يفشي سرًا عن الشعلة األولمبية
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