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بغداد - أسامة نجاح:
أفادت قيادة العمليات املش��تركة ، 
أم��س  الثالثاء ، بأن قوات مكافحة 
اإلره��اب س��يطرت عل��ى قض��اء 
الدبس ش��مال غربي احملافظة بعد 
تس��لل عناصر م��ن تنظيم داعش 
إلى القضاء ، مشيرة الى استعادة 
ربيع��ة  منف��ذ  عل��ى  الس��يطرة 
احلدودي مع س��وريا ش��مالي غرب 
نين��وى والتوجه بع��د ذلك لفرض 
القان��ون ف��ي ناحية زم��ار التابعة 

لقضاء تلعفر. 
وق��ال الناط��ق باس��م العملي��ات 
الرك��ن يحيى  العميد  املش��تركة 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "قوات جهاز 
مكافحة اإلرهاب متكنت من فرض 
عل��ى قضاء  بالكامل  س��يطرتها 
الدب��س ش��مالي غ��رب محافظة 

كركوك". 
وأض��اف أن "ذلك جاء بعد تس��لل 
عدد من عناصر تنظيم داعش إلى 
القضاء ليلة أم��س الثالثاء ما أدى 

إلى نزوح عدد من العائالت". 
وأعلنت خلية اإلعالم احلربي ، أمس 
الثالث��اء ، عن رفع العل��م العراقي 
فوق ناحية قره تبة ، مبينة أن ، ذلك 
جاء بتوجيه م��ن قبل القائد العام 

للقوات املسلحة حيدر العبادي . 
وذكر بي��ان للخلية تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إنه 
العام  القائ��د  توجيهات  "حس��ب 
للق��وات املس��لحة برف��ع العل��م 
العراقي في املناطق املتنازع عليها 
مت رف��ع العلم العراق��ي في ناحية 

قره تبة". 
وأض��اف ان" "احلياة عادت طبيعية 

إلى قضاء طوزخورماتو". 
وق��ال مصدر امني رفيع املس��توى 
ف��ي قيادة مكافح��ة االرهاب ، يوم 
أمس الثالثاء، ب��أن القوات األمنية 
اس��تعادت الس��يطرة على منفذ 
ربيعة احلدودي مع س��وريا ش��مال 
غ��رب نينوى، مش��يرا ال��ى " توجه 
القوات لفرض القان��ون في ناحية 

زمار التابعة لقضاء تلعفر. 
وق��ال املص��در ف��ي حدي��ث خاص 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان  لصحيف��ة 
"قوات جهاز مكافحة اإلرهاب والرد 
السريع اس��تعادوا السيطرة على 
منف��ذ ربيع��ة احلدودي مع س��وريا 
ش��مالي غرب نينوى بعد انسحاب 

قوات البيشمركة منه .
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه ان "القوات االمنية توجهت 
نحو ناحي��ة زمار التابع��ة لقضاء 

تلعفر لفرض القانون فيها". 
وأوضح بأن" القوات االمنية متكنت 
م��ن الس��يطرة عل��ى حق��ل ب��اي 

حسن في محافظة كركوك بنحو 
كامل". 

وم��ن جانبه��ا بدأت قوات احلش��د 

الشعبي والشرطة االحتادية , أمس 
الثالث��اء , بالتح��رك انطالق��ا م��ن 
تلعف��ر باجتاه س��د املوصل لفرض 

القانون في املناطق املتنازع عليها 
بنينوى. 

تتمة ص3

القّوات المشتركة تبسط سيطرتها الكاملة
على أغلب المناطق المتنازع عليها

رفعت العلم العراقي فوق حقول النفط في باي حسن

القوات املشتركة تسيطر على حقول نفط كركوك

متابعة الصباح الجديد:
الدف��اع  وزارة  ذك��ر مص��در ف��ي 
املس��لحة  الق��وات  ان  األملاني��ة، 
األملاني��ة قام��ت بتعلي��ق مهمة 
خبرائه��ا ف��ي اقليم كردس��تان، 
بسبب تصعيد التوتر في املنطقة 
ب��ن احلكومة املركزي��ة وحكومة 

اإلقليم .
 ونقل��ت وكالة "تاس" الروس��ية 
ع��ن املص��در قول��ه، الي��وم ) 16 
تش��رين األول 2017(، إن الق��وات 
املس��لحة األملانية علقت مهمة 
خبرائها العس��كرين في شمال 

ال��ذي  التوت��ر  بس��بب  الع��راق، 
ش��هدته املنطقة مؤخ��را، لكنه 
لم يش��ر إل��ى ما إذا كان س��يتم 
س��حب القوة األملانية التي يبلغ 

عددها 140 شخصا.
أملاني��ة  ق��وة  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
مؤلف��ة م��ن 140 ش��خصا م��ن 
اخلبراء واملستشارين العسكرين 
يتواج��دون في إقليم كردس��تان 
منذ العام 2014، حيث كانت تقوم 
بتدريب كوادر قوات البيش��مركة 
الكردية خ��الل حربها مع تنظيم 

داعش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يص��وت مجلس الن��واب اليوم من 
حيث املبدأ على مقترح قانون تعديل 
قانون انتخابات مجلس النواب ، فيما 
يس��تكمل التصويت عل��ى مقترح 
قانون تعديل قانون املفوضية العليا 
)11( رق��م  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 

لسنة 2007.
وذك��ر بيان للدائ��رة االعالمية جمللس 
الن��واب تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نسخة منه، ان جدول اعمال مجلس 
الن��واب يتضم��ن تقري����ر عم����ل 
جلن���ة اخلب�����راء الختي��ار اعضاء 

املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي�����ة 
، وكذل��ك اس��تكمال  لالنتخاب��ات 
التص�وي��ت عل��ى مش��روع قان��ون 
التعدي��ل الثالث لقان��ون احملافظات 
غي��ر املنتظم��ة في أقلي��م رقم 21 
لس��نة 2008. واض��اف " ومن املقرر 
التص��وي��ت م��ن حيث املب��دأ على 
مقترح قانون تعديل قانون انتخابات 
مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 
، والتصوي��ت م��ن حي��ث املبدأ على 
مقترح قان��ون تعديل قانون االحوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر االحت��اد االوروبي ارس��ال بعثة 
خبراء إلى بغداد ملساعدة احلكومة 
العرقي��ة عل��ى حتس��ن تعاطيها 
الت��ي تواجهه��ا  التحدي��ات  م��ع 
مث��ل اإلرهاب والفس��اد واخلالفات 

العرقية أو املذهبية.
وذك��ر بيان صادر عن مجلس االحتاد 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
ان "هذه البعثة س��تكون برئاسة 
مس��ؤول م��ن الش��رطة األملانية، 
مبس��اعدة  خصوص��اً  وس��تكلف 
الس��لطات العراقية على تطبيق 
اجلوان��ب املدنية من اس��تراتيجية 

األمن الوطنية".

واضاف البيان، ان "البعثة ستصل 
إل��ى بغداد قب��ل نهاية الس��نة"، 
مش��يراً إلى أن "عدده��ا قد يصل 

إلى 35 خبيراً من االحتاد األوروبي".
وتابع أن اخلبراء "سيقدمون املشورة 
واملساعدة في اجملاالت التي حتظى 
باولوية ل��دى احلكوم��ة العراقية، 
مث��ل اإلره��اب والفس��اد وانعدام 
واخلالفات  السياس��ي  االس��تقرار 

العرقية أو املذهبية.
واوضح، ان "تش��كيل هذه البعثة 
يأتي بناء عل��ى طلب من احلكومة 
العراقي��ة، وق��د خصص��ت لهذه 
البعث��ة موازنة بقيم��ة 14 مليون 

يورو في العام األول".

جدول أعمال البرلمان مزدحم 
بالقوانين المهمة في جلسة اليوم

االتحاد األوروبي يرسل خبراء 
لمساعدة العراق في مواجهة اإلرهاب

ألمانيا تعّلق مهمة خبرائها 
العسكريين في إقليم كردستان

برنامج المساعدات النقدية لالتحاد األوروبي يصل 
3إلى مليون الجئ من عراقيين وسوريين في تركيا "التغيير" تطالب باستقالة المسؤولين 

2عن إجراء االستفتاء الذي وصفته بالفاشل

بغداد ـ الصباح الجديد:
يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، اململكة السعودية في 
االس��بوع املقبل يلتقي خاللها 
امللك الس��عودي لتوقيع بعض 

االتفاقيات بن البلدين.
وأفاد بيان ملكت��ب رئيس الوزراء 
حي��در العبادي، تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه اليوم ان" 
ال��وزراء حيدر  رئي��س مجل��س 

االثنن،  الي��وم  تلقى،  العب��ادي 
مل��ك  م��ن  هاتفي��ة  مكامل��ة 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية 

سلمان بن عبد العزيز".
الس��عودي  العاه��ل  واك��د 
خ��الل االتصال" دع��م اململكة 
لوح��دة الع��راق ورفضها نتائج 
ال��ذي حص��ل في  االس��تفتاء 
اقليم كردس��تان"، مشيرا الى 
ان" اململكة العربية السعودية 

تتابع عن كثب تطورات االوضاع 
وان  خصوص��ا  كرك��وك،  ف��ي 
الع��راق ق��د حق��ق انتص��ارات 

ملحوظة ضد اإلرهاب".
وأش��ار ال��ى" ح��رص اململك��ة 
عل��ى  الس��عودية  العربي��ة 
اقام��ة افض��ل العالق��ات م��ع 
الع��راق وتعزي���ز التع�اون بي�ن 

البلدين".
من جانبه شكر العبادي موقف 

اململكة الداعم للعراق، مشيرا 
ال��ى ان" ما قام��ت به احلكومة 
العراقية هو اعادة لنشر القوات 
العراقية في محافظة كركوك 
بعملية س��ريعة وسلس��ة لم 
تس��فر عن وق��وع اي ضحايا او 
جرحى، ومت االنتشار بيسر اذ ان 
كرك��وك ينبغ��ي ان تكون حتت 
سيطرة السلطة االحتادية على 

وفق الدستور".

بغداد ـ الصباح الجديد:
لفئ��ة  الوطن��ي  منتخبن��ا  ودع 
العالم  الناش��ئن موندي��ال كأس 
بعد خس��ارته الثقيلة ف��ي املباراة 
الت��ي أقيمت مس��اء أم��س ضمن 
الدور ال��� 16 لبطولة كأس العالم 
بك��رة القدم حتت 17 س��نة اجلارية 
منافساتها في الهند، بعد ان خسر 
أمام نظيره منتخب مالي بخمسة 
أهداف مقابل هدف واحد ملنتخبنا، 
الكوس��تاريكي  احلك��م  بقي��ادة 

ريكاردو مونتيرو.
ش��وط اللق��اء األول، اظه��ر في��ه 
املنتخ��ب األفريق��ي وصي��ف كأس 

العالم للنسخة السابقة، مقدرته 
الواضحة، بفض��ل اللياقة البدنية 
وف��وارق الط��ول والق��وة لالعبي��ه 
قياس��اً بالعبي منتخبنا الناش��ئ، 
وس��جل جاجي درامي الهدف األول 
في الدقيق��ة 25 بعد متابعة لكرة 
عرضية لعبها س��الم جي��دو، وفي 
الدقيق��ة 31 كاد ميث��م جب��ار ان 
يدرك التعديل برأسية جميلة وقف 
له��ا ح��ارس املرمى يوس��ف كويتا 

باملرصاد ليحولها إلى ركنية.
األفريقي، استمر، فالعبينا  التفوق 
تراجعوا، وجاء الدور لالعب الس��انا 
نداي ليحرز الهدف الثاني برأس��ية 

جميلة في الدقيقة 34 أس��كنها 
ش��باك حارس املرمى عل��ي عبادي 

من دون رقابة دفاعية تذكر.
منتخب مالي، سجل هدفه الثالث 
عن طريق فود كونتاي في الدقيقة 
73 بك��رة لعبه��ا بقوة عل��ى مين، 
احلارس علي عب��ادي، وفي الدقيقة 
85 استطاع علي كرمي من تقليص 
النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد 
ملنتخبن��ا اثر تس��لمه ك��رة ذكية 
من بس��ام ش��اكر لعبها علي في 
الش��باك املالية، وف��ي الدقيقة 87 
س��جل س��يمي كامرم��ا اله��دف 
الرابع، قبل ان يضيف السانا نيداي 

اله��دف اخلام��س لفريق��ه والثاني 
الشخصي في املباراة في الدقيقة 

.4+90
وداع املنتخ��ب باخلس��ارة الثقيل��ة 
يتطلب وقفة جادة من املس��ؤولن، 
وال س��يما ان املنتخ��ب نفس��ه مت 
ترحيله مباش��رة إلى فئة الشباب 
وس��يمثل الع��راق في منافس��ات 
تصفي��ات آس��يا الت��ي تنطلق يوم 
31 اجل��اري وتس��تمر لغاي��ة 8 من 
الش��هر املقبل، حيث يلعب العراق 
ف��ي اجملموع��ة الثالثة إل��ى جانب 
وقط��ر  افغانس��تان  منتخب��ات 

ولبنان.

العبادي يزور السعودية األسبوع المقبل
إلبرام العديد من االتفاقيات

"الناشئة" يودع مونديال الهند بالخسارة امام منتخب مالي 

متابعة الصباح الجديد:
دعا الس��فير الس��ابق في العراق 
زمل��اي خلي��ل زاد حكوم��ة ب��الده 
للتدخ��ل ضد احلكوم��ة العراقية 
عل��ى  الس��يطرة  م��ن  ومنعه��ا 
املناط��ق املتن��ازع عليه��ا ودع��م 
حكوم��ة الرئي��س املنتهية واليته 

مسعود البارزاني.
زاد، أن "م��ن  وق��ال زمل��اي خلي��ل 
مس��عود  يتراج��ع  أن  الصع��ب 
البارزاني عن قرار إجراء االستفتاء 
إذا ل��م يك��ن هن��اك اتف��اق ب��ن 

واشنطن وأربيل وبغداد".
وأض��اف أن��ه "ال يعتق��د ب��أن من 
املمكن أن تتأس��س دول��ة كوردية 
في شمال س��وريا قبل 15 إلى 20 

عاماً".
وحتدث زملاي خليل زاد خالل مقابلة 
م��ع صحيفة "خبر ترك" التركية، 
عن أب��رز التطورات ف��ي املنطقة، 
كوردس��تان،  إقلي��م  واس��تفتاء 
وأوضاع كوردستان سوريا، وكذلك 

عن موق��ف تركيا م��ن التطورات 
الراهنة.

أما عن اس��تفتاء استقالل إقليم 

كوردس��تان، فقال خليل زاد: "من 
الصع��ب أن يتراج��ع البارزاني عن 
قرار إجراء االس��تفتاء إذا لم يكن 

هناك اتفاق بن واش��نطن وأربيل 
وبغداد، إال أن املفاوضات بن أربيل 

وبغداد ال تزال مستمرة".

مشيراً إلى أن "االستفتاء ال يعني 
إعالن دولة مس��تقلة على الفور، 
وم��ن مصلح��ة كاف��ة األط��راف 
أن يك��ون هن��اك اتفاق ب��ن أربيل 

وبغداد".
وحول موقف تركيا من االستفتاء، 
أوضح خليل زاد أن "تركيا رفضت 
ف��ي البداية إنش��اء إقليم كوردي 
أن  ف��ي  ش��ّك  وال  الع��راق،  ف��ي 
اجلميع يعلم أن االستفتاء يتعلق 
باالس��تقالل، وال أعتقد بأن تشّن 
تركي��ا هجوم��اً، فأنق��رة وافق��ت 
واش��نطن في ال��رأي عندما قالت 
س��يكون  االس��تفتاء  تأجي��ل  إن 
أفضل، ورغم ذلك ال أعتقد بأن من 
املمكن أن يس��تخدم أح��د القوة 

ضد الكورد".
وزاد السفير األمريكي السابق لدى 
العراق أنه "بعد إجراء االس��تفتاء 
سيتوجه مسعود البارزاني مجدداً 

إلى بغداد لعقد اجتماعات".
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بعد أخذه رشاوى من مسعود بارازاني

زلماي خليل زاد يحّرض واشنطن ويدعوها للتدخل ضد العراق

متابعة

قّوات سوريا الديمقراطية تسيطر على الرقة بالكامل

لقاء بني مسعود بارزاني وزملاي خليل زاد "ارشيف"

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مصدر حكومي رفيع 
املس��توى، أم��س الثالث��اء، عن 
معاب��ر حدودية  انش��اء  ق��رب 
جدي��دة ف��ي عم��ق االراض��ي 
بامت��ار  وااليراني��ة  التركي��ة 

قليل��ة لتكون بديل��ة عن تلك 
اقليم كردس��تان،  بي��د  الت��ي 
الفتاً إلى أن التعامل س��يجري 
مع هذه املناف��ذ بوصفها حتت 
س��يطرة الس��لطات االحتادية 
فيم��ا س��يتم هدر م��ا عداها 

كونها ال متث�ل نق�اط حدودي�ة 
شرعي�ة.

يأت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت، ج��دد 
ترحيب��ه  الوطن��ي  التحال��ف 
بخطوات احلكومة للس��يطرة 
على املعابر احلدودية، مش��دداً 

الدس��تور  على ضرورة تطبيق 
بنصوص��ه الت��ي تتح��دث عن 

الصالحيات االحتادية للدولة.
وق��ال مص��در حكوم��ي رفيع 
املستوى إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "احلكوم��ة االحتادي��ة اجرت 

االيراني  اجلانبن  مفاوضات مع 
والترك��ي حول ملف تس��ليم 
املناف��ذ احلدودي��ة للس��لطات 

االحتادية".
وأض��اف املصدر ال��ذي آثر عدم 
ذكر أسمه أن "بغداد جنحت في 

اقناع اجلارين ب��أن احلدود يجب 
أن تكون حتت اشراف احلكومة 
االحتادي��ة واغلق��ت املنافذ مع 
تلك التي بيد اقليم كردستان 

كونها جهة غير رسمية".
تتمة ص3

الكشف عن إنشاء منافذ حدودية في عمق األراضي التركية واإليرانية
مصدر: المعابر الجديدة ستحل بداًل عن تلك الواقعة تحت سيطرة اإلقليم

وكاالت ـ الصباح الجديد:
للمعارض��ة  مص��ادر  ذك��رت 
أن  الثالث��اء،  ام��س  الس��ورية، 
الرقة أصبح��ت خالية  مدين��ة 
داع��ش،  متام��ا م��ن مس��لحي 
بع��د أن بس��طت قوات س��وريا 
الدميقراطية سيطرتها على آخر 

معاقل التنظيم في املدينة.
وق��ال املرص��د الس��وري حلقوق 

الرق��ة  "مدين��ة  إن  اإلنس��ان 
اصبحت خالية متاما من عناصر 

تنظيم داعش".
وأعلن��ت الق��وات، املؤلف��ة من 
فصائل كردي��ة وعربية تدعمها 
عل��ى  س��يطرتها  واش��نطن، 
ملع��ب الرقة أحد آخ��ر معاقل 

داعش في املدينة.
جنح��ت  أن  بع��د  ذل��ك،  ويأت��ي 

القوات في بس��ط س��يطرتها 
على املستش��فى الوطني، أحد 

آخر جيوب داعش في الرقة.
وأوردت قوات سوريا الدميقراطية 
موقعه��ا  عل��ى  بي��ان  ف��ي 
اإللكتروني "مت حترير املستشفى 
الوطن��ي وتطهيره م��ن مرتزقة 

داعش".
تفصيالت ص6

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت احملكم��ة االحتادي��ة العليا بأن 
الهيئ��ة العام��ة ملراقب��ة تخصيص 
ال��واردات االحتادية هيئة مس��تقلة، 
الفتة إلى أن الدستور ال يربطها أدارياً 

بأي من السلطات الثالث.
وق��ال مدي��ر املكتب االعالم��ي إياس 
الساموك في بيان له تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "احملكمة 
ونظ��رت  الي��وم  عق��دت جلس��تها 
دعوى أقامها رئي��س مجلس الوزراء/ 
إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس 
الن��واب/ إضاف��ة لوظيفت��ه للطعن 

ببعض فق��رات قانون الهيئة العامة 
ملراقبة تخصيص ال��واردات االحتادية 

املرقم )55( لسنة 2017".
وأض��اف أن "املدعي ذك��ر أن مجلس 
الن��واب قام ب��إدراج وإضاف��ة عبارات 
وم��واد لم تكن مدرجة في مش��روع 
احلكوم��ة،  قدمت��ه  ال��ذي  القان��ون 
كما أقدم على ح��ذف عبارات كانت 
موج��ودة ف��ي املش��روع ما يش��كل 
مخالفات دس��تورية م��ن الناحيتن 

الشكلية واملوضوعية".
وأف��اد ب��أن "املدع��ي طال��ب باحلكم 
بعدم دس��تورية عدة فق��رات كربط 

الهيئة املذكورة مبجلس النواب وفقا 
ألحكام املادة )1( من القانون، وكذلك 
طالب باحلكم بعدم دستورية حتديد 
خبراء احلكومة بالهيئة مبا ال يزيد عن 
ثالثة أعضاء وفق��ا ألحكام املادة )7 / 

أوال/ أ( من القانون".
وأكم��ل أن "املدعي طل��ب أيضا من 
دس��تورية  بع��دم  احلك��م  احملكم��ة 
الفق��رة املتعلق��ة بوج��وب إرس��ال 
الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها 
إلى مجلس النواب خالل الش��هرين 

األولن من السنة التالية.
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تؤكد استقاللية
هيئة مراقبة تخصيص الواردات االتحادية

الرياض تؤكد حرصها على وحدة العراق وسيادته



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي وق��ت اكمل��ت في��ه القوات 
العراقي��ة اع��ادة انتش��ارها ف��ي 
املناطق التي كانت تش��غلها قبل 
دخول داعش في حزيران عام 2014 
، كشفت مصادر مطلعة للصباح 
اجلديد ع��ن تخلي رئي��س االقليم 
املنتهي��ة واليته مس��عود بارزاني 
عن منصبه وتسليم مسؤولياته 

الى رئيس حكومة االقليم.
وقالت املص��ادر التي فضلت عدم 
الكش��ف عن اس��مها، ان بارزاني 
الذي اخفق خالل السنوات االخيرة 
في قيادت��ه لالقليم عل��ى جميع 
الصعد، وتسبب بنحو مباشر في 
توس��يع الهوة بني اربي��ل وبغداد، 
واقح��م االقلي��م في مش��كالت 
مختلفة م��ع احلكوم��ة االحتادية 
ودول اجل��وار، يعتزم ت��رك منصبه 
الذي يشغله منذ عام 2005 عقب 
اتفاق سياسي مع االحتاد الوطني 
الكردس��تاني، متوقع��ا ان يعل��ن 
بارزان��ي اس��تقالته خ��الل االي��ام 

القليلة املقبلة.
ف��ي غضون ذل��ك وبينم��ا لم يأت 
املوق��ف االميرك��ي مب��ا تش��تهي 
س��فن بارزاني، بع��د تأكيد ترامب 
الت��زام بالده احلياد وع��دم تأييد أي 
طرف على حس��اب الطرف اآلخر، 
طالبت حركة التغيير املس��ؤولني 
ف��ي االح��زاب واحلكوم��ة، وجميع 
م��ن كان��وا وراء اجراء االس��تفتاء 
الذي وصفته بالفاشل، الى تقدمي 
اس��تقالتهم واالعت��ذار لش��عب 
املأس��ي والواليات  كردس��تان عن 
التي أجروها على االقليم، اذا كان 

لديهم شهامة سياسية..
وق��ال كاوة محم��د القي��ادي في 
احلركة في حديث للصباح اجلديد، 
ان التغيي��ر طالب��ت بع��دم اجراء 
االس��تفتاء النها كان��ت تدرك ان 
عواقب��ه س��تكون وخيم��ة على 
ش��عب كردس��تان، مؤك��دا انه ال 
طري��ق اخر س��وى احل��وار ملعاجلة 
املش��كالت العالق��ة ب��ني بغ��داد 
واربيل، اال انه اشترط ان يكون هذا 
احلوار عبر املؤسس��ات الش��رعية 
لالقلي��م وليس عن طري��ق رئيس 
فاق��د للش��رعية وحكوم��ة غير 

كفوءة ناقصة.
وطالب محمد بتشكيل حكومة 
انق��اذ وطن��ي ف��ي االقلي��م وفقا 
االصالح��ات،  الج��راء  لبرنام��ج 
املستش��ري  الفس��اد  ومحارب��ة 

واج��راء انتخاب��ات نزيه��ة، بعدها 
يتم الب��دء بحوار بناء م��ع بغداد، 
وان يك��ون هن��اك ادارة مش��تركة 
لكرك��وك تضم جمي��ع املكونات 

من دون متييز.
وح��ول االتفاق الس��ري الذي يقال 
انه اب��رم ب��ني احلكوم��ة االحتادية 
وقيادات في االحتاد الوطني النشاء 
اقليم السليمانية، اوضح القيادي 
في حركة التغيير، ان حزبه اليؤيد 
االتفاق��ات الس��رية الفردية التي 
تبرم من قبل احزاب او شخصيات 
اجلانب، مضيفاً  احادية  سياسية، 
»نؤي��د توقي��ع اتفاق��ات رس��مية 

وشفافة«.     
وكان النائب عن كتلة التغيير في 
البرملان العراقي مسعود حيدر قال 
ان اتفاق��اً أُبرم بني باف��ل طالباني 
النج��ل االكب��ر للرئي��س الراح��ل 
جالل طالباني، وقائد منظمة بدر 
التابعة للحش��د الش��عبي هادي 
العامري، إلنش��اء إقليم جديد في 
»السليمانية، كركوك، وحلبجة«، 
في  وتأس��يس حكوم��ة جدي��دة 

اإلقليم اجلديد.
ويتضمن االتفاق وفقا ملواقع تابعة 
للح��زب الدميقراطي تس��ع نقاط 

أهمها:

1 - اع��ادة متركز الق��وات العراقية 
في املناطق الكردستانية الواقعة 
كردس��تان،  إقلي��م  إدارة  خ��ارج 
البيش��مركة من  وس��حب قوات 
تلك املناط��ق، وان تعود س��يطرة 
احلكوم��ة االحتادي��ة عل��ى قاعدة 

كيوان، املطار، وآبار النفط.
مش��تركة  إدارة  تش��كيل   -  2
ملرك��ز محافظة كرك��وك، بحيث 
يُخصص 15 حي��اً للكرد، و25 حياً 
للمكون��ات األخرى، وذل��ك ملدة 6 

أشهر.
3 - إعادة حركة املالحة اجلوية إلى 

مطار السليمانية.
موظف��ي  روات��ب  دف��ع   –  4
الس��ليمانية وكرك��وك م��ن قبل 
احلكوم��ة العراقية مب��ا فيها راتب 

قوات البيشمركة.
5 - إنش��اء إقليم »الس��ليمانية- 

كركوك- حلبجة«.
جدي��دة  حكوم��ة  تش��كيل   -  6

لإلقليم اجلديد.
وكان اجلي��ش العراق��ي ق��د اعلن 
ان��ه اكمل ام��س الثالث��اء عملية 
للس��يطرة عل��ى جمي��ع حق��ول 
النفط التي تديرها ش��ركة نفط 
الش��مال احلكومية ف��ي كركوك، 
مبا فيها حقلي باي حس��ن وهافانا 

النفطيني ش��مال غرب��ي كركوك 
بع��د الس��يطرة على حق��ول بابا 

كركر وجمبور وخباز االثنني.
ف��ي غضون ذلك انس��حبت قوات 
للح��زب  التابع��ة  البيش��مركة 
الدميقراطي في منتصف ليل أول 
ام��س االثن��ني من مناط��ق قضاء 
مخمور وس��نجار وسنون التابعة 

حملافظة املوصل.
مرك��ز  باس��م  املتح��دث  واك��د 
تنظيم��ات املوصل لالحتاد الوطني 
السورجي في  الكردستاني غياث 
تصريح للصب��اح اجلديد، ان قوات 
البيشمركة انس��حبت من مركز 
ومخمور،  والكوير  قضاء س��نجار 
او حت��ى  اي��ة مقاوم��ة  دون  م��ن 
التنسيق مع قوات اجليش العراقي، 
معرباً عن استغرابه من انسحاب 
قوات البيشمركة التابعة للحزب 
الدميقراطي الكردستاني من تلك 
املناط��ق م��ن دون اط��الق رصاصة 

واحدة.
الت��ي  املناط��ق  ب��ان  واف��اد 
بيش��مركة  منه��ا  انس��حبت 
ه��ي  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
صوالخ،ت��ل  الش��بابيت،  »ام 
قصب،حمدان،ت��ل البنات،معم��ل 
االس��منت،قينه، ناحي��ة س��نون، 

مركز املدينة، جداله،حياله،دوميز، 
نيانيات،زورافا،  وردية،كوالت،حردان، 
وقضائ��ي  الدي��ن،  ش��رف  وم��زار 

سنجار ومخمور.
الى ذلك دخلت الق��وات العراقية 
املش��تركة معبر برويزخان الدولي 
مع اي��ران، بعد دخوله��ا لكل من 
خانق��ني وجل��والء، صب��اح ام��س 
انس��حبت  ح��ني  ف��ي  الثالث��اء 
البيش��مركة م��ن قض��اء دب��س 
ومخم��ور والكوي��ر ومناطق اخرى 

في سهل نينوى. 
وكان قائ��د مح��ور كرميان وعضو 
املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني، محمود س��نكاوي، 
ق��د اكد بان ق��وات البيش��مركة 
ابرمت اتفاقا مع قيادات في اجليش 
العراقي لتعود مبوجبه الى املناطق 
التي كانت تسيطر عليها قبل ال� 

10 من حزيران عام 2014.
وكان الرئي��س االميرك��ي دونال��د 
الوالي��ات  ان  اعل��ن  ق��د  ترام��ب، 
املتح��دة ال تنح��از ألي ط��رف في 
االشتباكات بني أربيل وبغداد على 
حساب الطرف االخر، مشددا على 
ان واشنطن ال ترغب في أن تستمر 
البيش��مركة  ب��ني  االش��تباكات 

والقوات العراقية.

م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س ال��وزراء 
الترك��ي بن علي يل��درم أنه مهما 
اخطأ القادة، فإننا لن نس��مح بأن 
يدفع الشعب الكردي في شمالي 
العراق الثمن«، مضيفاً أن كركوك 

تركمانية وستبقى تركمانية.
يل��درم اضاف ف��ي كلم��ة ألقاها 
في البرملان الترك��ي امس الثالثاء 
»ليس��ت لدينا مش��كلة مع كرد 
الع��راق وس��اعدناهم في ش��تى 
املراحل ولن نتخلى عن مساعدتهم 
قادته��م«، مضيفاً  اخط��أ  مهما 
»لن نحس��ب أخطاء القادة الكرد 

على الشعب«.
احلكوم��ة  »س��يطرة  أن  وتاب��ع 
االحتادية على كركوك أمر إيجابي 
ويج��ب التعام��ل بطريق��ة جتنب 
حدوث املش��كالت«، مبيناً: »يجب 
أن تك��ون إدارة كرك��وك مختلفة 
هذه املرة وال بد من إعادة تأس��يس 
البنية الدميغرافية التي ُعِمل على 

تخريبها«.
بدورها دعت األمم املتحدة الى البدء 
بح��وار بني أربيل وبغداد لتس��وية 
انها  العالقة، مضيفة  املشكالت 
تراقب الوضع في كركوك وتسعى 
لتجنب وقوع املزيد من املواجهات 
واالبتعاد عن العنف من الطرفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س كتل��ة احت��اد الق��وى 
امس  اجلب��وري،  العراقي��ة، صالح 
الثالثاء، الى احلفاظ على الس��لم 
االهلي وعدم مس��اس اي مواطن 

بسوء.
وق��ال اجلبوري ف��ي مؤمتر صحفي 
عقده في مجلس النواب مبشاركة 
النائ��ب رع��د الدهلك��ي وتابعته 
»الصباح اجلديد« إن »حتالف القوى 
يبارك االنتصارات من قبل القوات 
االمنية وخصوصا قضاء احلويجة 

والق��رى التابعة له��ا واملعرك في 
غرب االنب��ار، باإلضافة الى تنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء والنواب في 
اعادة انتش��ار القوات االمنية في 
كركوك واملناطق املتنازع عليها«.

واش��اد اجلب��وري ب���«دور الق��وات 
االمنية والبيش��مركة من االحتاد 
الوطني الكردس��تاني مبس��اعدة 
االهال��ي في  الق��وات«، مطالب��اً 
كركوك وديال��ى وخانقني وجلوالء 
والس��عديات وق��رى تب��ى وجبارة 

ب�«التكات��ف وب��ث روح التعايش 
السلمي في تلك املناطق والنريد 
االجتاهات السياسية التأثير على 

التعايش السلمي«.
للق��وات  الع��ام  القائ��د  داعي��اً 
املس��لحة ال��ى »الوف��اء بوع��ده 
الحتاد القوى اثناء زيارتنا له، بشأن 
إع��ادة النازحني ال��ى تلك املناطق 
الصخ��ر«، مؤكدا  ونازحي ج��رف 
انه »على اهلنا في كركوك وتلك 
املناطق العودة ال��ى تلك املناطق 

ورف��ع العلم عليها والتركيز على 
التعايش السلمي«.

الى ذلك أكد النائب رعد الدهلكي 
»االك��راد  قائ��الً   ، املؤمت��ر  خ��الل 
قل��ب الع��راق الناب��ض و ال ننكر 
احتوائه��م ال��ى النازح��ني طيلة 
الفت��رة املاضي��ة«، مش��ددا على 
ض��رورة »احلف��اظ على الس��لمي 
االهلي وعدم مس��اس اي مواطن 
بسوء وسوف نرفض على اي جتاوز 
م��ن اي جهة تعمل عل��ى تعكير 

الصفوة والتأخي«.
 وطال��ب« القوات االمنية بث روح 
التس��امح والتعاي��ش الس��لمي 
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وعل��ى 
املس��لحة مبراقبة املناطق وفرض 
املناط��ق  القان��ون ف��ي  س��لطة 
املتن��ازع عليه��ا ، مش��ددا عل��ى 
ضرورة العمل على عودة النازحني 
الى مناطقهم خصوصا ان فصل 
الش��تاء عل��ى االب��واب واملعونات 

قليلة جدا«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الرافدي��ن،  مص��رف  اعل��ن 
الثالثاء، عن إيقاف اس��تيفاء اجور 
من  والس��لف  القروض  اس��تعالم 
قب��ل املوظف��ني واملواطن��ني، فيما 
وج��ه فروع��ه بدفع كاف��ة طلبات 
القروض والس��لف التي سبق ان مت 

استحصال املوافقات بها.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 

في بيان تلقت »الصب��اح اجلديد«، 
نسخة منه انه »نظرا لقرب انتهاء 
املالية ولغرض استكمال  الس��نة 
االحصائي��ات وفقا للوائ��ح البنك 
املركزي ولنفاذ الس��قف االئتماني 
تق��رر التوق��ف عن اس��تيفاء اجور 
التي  والسلف  القروض  اس��تعالم 
تروج من قبل املوظفني واملواطنني«. 
»املص��رف  ان  املكت��ب  واض��اف 

وج��ه فروع��ه بدفع كاف��ة طلبات 
القروض والس��لف التي سبق ان مت 
اجور  املوافقات وقبض  استحصال 

االستعالم عنها«.
وباش��ر مص��رف الرافدي��ن خ��الل 
العام املاضي مبنح قروض وس��لف 
الفن��ادق  واصح��اب  للموظف��ني 
واصح��اب املهن الصحي��ة ومببالغ 

تتراوح بني 10 الى 50 مليون دينار.

»الرافدين« يقرر إيقاف استيفاء أجور 
استعالم القروض والسلف

التغيير تطالب باستقالة المسؤولين 
عن إجراء االستفتاء الذي وصفته بالفاشل

دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اإلقليم

التصعيد في ملف االحداث بني اقليم كردس��تان 
والسلطة االحتادية في بغداد تغذيه منابر اعالمية 
تق��ف وراءه��ا قوى سياس��ية داخلي��ة واقليمية 
وخالفاً ملا هو معهود بالسياسي املثقف وضرورة 
احاطته بكل تفاصيل هذا امللف ورؤيته التي البد 
ان ت��رى هذه املش��كلة من جمي��ع اجلوانب ينبري 
سياس��يون عراقيون ميثلون السلطة التشريعية 
والتنفيذي��ة على ركوب موجة التصعيد واالدعاء 
بالتمسك بالثوابت الوطنية ويطلقون تصريحات 
نارية ويطالبون رئيس الوزراء والقادة العسكريني 
بتنفيذ مايرونه هم مناس��با ومبا يش��بع نزواتهم 
وتطلعاته��م لكس��ب التأيي��د م��ن جمهورهم 
العام من دون ان يلتمس��وا لطريق احلكمة سبيال 
وم��ن دون ان ينصتوا لص��وت العقل وتعج مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي وبع��ض وس��ائل االع��الم 
ببعض تصريحات مثل هؤالء وينس��اق من ورائها 
مؤيدون واتباع ..حتركهم االهواء والرغبة بالظهور 
مهما كان��ت االقوال ومهما كان��ت االفعال ومن 
الغري��ب ان بعض الفضائي��ات العراقية والعربية 
متهد لهؤالء وحتق��ق رغباتهم وتزيد من غضبهم 
وس��خطهم على موقف احلكومة العراقية وقد 
نسي الكثير منهم ان مس��ؤولية اتخاذ املواقف 
في مثل ه��ذه امللفات والقضايا تق��ع على عاتق 
احلكوم��ة العراقي��ة ممثل��ة برئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي بوصف��ه اعلى س��لطة تنفيذية تنطق 
باس��م الس��يادة العراقية ولالس��ف يحاول قادة 
عس��كريون او مس��ؤولون ف��ي فصائ��ل احلش��د 
الش��عبي التعبير عن مواقفهم الشخصية جتاه 
االحداث ويدعون بانها متثل موقف القيادة العامة 
للقوات املسلحة وفي الوقت الذي ينبغي فيه فرز 
امليدان العس��كري عن امليدان السياسي في مثل 
هذه امللفات وفي مثل هذه االحداث عمدت بعض 
التصريحات لفرقاء سياسيني عراقيني من اجلانبني 
العرب��ي والك��ردي عل��ى خل��ط االوراق ومحاولة 
استعجال احلرب باي ثمن وتفسير حتركات اجليش 
العراقي واعادة انتشاره في املناطق التي احتلتها 
داعش في ش��مال وش��رق املوص��ل او في محيط 
محافظة كركوك على انها اقتحامات عسكرية 
تستهدف قوات البيش��مركة او اعالن حرب على 
اقلي��م كردس��تان برغ��م التأكيدات املس��تمرة 
لرئي��س الوزراء حيدر العبادي بعدم وجود اي توجه 
او نية ملثل هذا العمل مع ضرورة ادراك السلطات 
في اقليم كردس��تان اص��رار احلكوم��ة العراقية 
على بس��ط س��يادة الدولة العراقي��ة  على كل 
املناطق العراقية التي احتلتها داعش بعد احتالل 
املوصل وتكريت وديال��ي واالنبار وقد اظهرت هذه 
االزمة مدى تعطش احلاقدين على العراق وشعبه 
لسفك الدماء واش��غال العراقيني بحرب جديدة 
تس��تهدف االم��ن واالس��تقرارالذي س��عى اليه 
العراقيون بكل جهد وعمدوه بدمائهم في سبيل 
حترير اراضيه��م من عصابات اره��اب داعش ومن 
وق��ف وراءها والتختلف املواقف املش��ينة لهؤالء 
احلاقدين عن اهداف عصابات االرهاب ورغبتها في 

تدمير العراق.

صوت العقل !

بون ـ جاسم محمد:

االملاني��ة  املستش��ارة  سياس��ة  اث��ارت 
ميركل حول الالجئ��ني الكثير من اجلدل 
داخ��ل االوس��اط السياس��ية االملاني��ة 
وكذل��ك االوروبي��ة، وخلق��ت الكثير من 
اخلالف��ات، ورمب��ا كانت سياس��ة االبواب 
الت��ي  الالجئ��ني  باس��تقبال  املفتوح��ة 
اعتمدتها ميركل ع��ام 2015 وراء خروج 
بريطاني��ا من االحتاد االوروب��ي، الى جانب 
االنقس��امات داخل االحتاد مابني الكتلة 

الشرقية والغربية.
كانت وماتزال مش��كلة الالجئني واعادة 
توزيعه��م م��ن جدي��د داخ��ل دول االحتاد 
موض��ع جدل، تهدد متاس��ك ه��ذا االحتاد 
بعد رفض الكتلة الش��رقية: فيسغراد«  
الت��ي تض��م ) اجمل��ر وبولن��دا وجمهورية 
تشيخيا وسلوفاكيا( استقبال الالجئني 
وفق قرار بروكس��ل، الى حد رفضها الى 
ق��رار احملكم��ة االوروبية. ه��ذه التطورات 
تعكس ضع��ف االحتاد واالنقس��ام على 

نفسه.
وافق حزب االحتاد املس��يحي الدميقراطي 
بزعامة ميركل عقب مفاوضات مع حزب 
االحتاد املسيحي االجتماعي يوم 9 اكتوبر 
2017 بالس��عي للوصول إلى عدد محدد 
لالجئني إلى أملانيا، كما يس��مح االتفاق 
باعتماد قانون هجرة واحلد من لم الشمل 

ألصحاب احلماية الثانوية. االتفاق يشمل 
ايجاد مراكز خاصة يقيم فيها الالجئون 
تس��مى مراكز »القرار والترحيل« الى ان 
يتم الب��ت بطلبات اللج��وء او الترحيل، 

الى جانب تعليق العمل بلم الشمل.

ميركل ترضخ لضغوطات 
احلزب البافاري

وافق ح��زب املستش��ارة األملانية ميركل 
»االحتاد املس��يحي الدميقراط��ي« وحزب 
»االحتاد املس��يحي االجتماع��ي« بقيادة 
يش��كالن  واللذي��ن  زيهوف��ر،  هورس��ت 
التحالف املسيحي، إلى اتفاق في اخلالف 
بينهما على مس��ألة وض��ع حد أقصى 
لعدد الالجئني القادم��ني إلى أملانيا،  يوم 
9 اكتوب��ر 2017  بحي��ث ال يتع��دى 200 
ألف الجئ س��نوي. كما يس��مح االتفاق 
باعتماد قانون هجرة واحلد من لم الشمل 
ألصحاب احلماية الثانوية. وبهذا االتفاق 
يكون حزبا التحالف املسيحي قد توصال 
إلى نهج مشترك للدخول في مفاوضات 
تشكيل ائتالف حكومي جديد في أملانيا 
مع ح��زب اخلضر واحلزب الدميقراطي احلر، 

املعروف بالليبرالي.
يذكر بان املستشارة االملانية، كانت دوما 
ترفض الى وضع حد أقصى لعدد الالجئني 
الذي��ن تس��تقبلهم البالد س��نوياً، وفي 
مقابلة مع القناة األول��ى في التلفزيون 
األملان��ي “ايه ار دي”، قال��ت ميركل: “فيما 

يتعل��ق باحلد األقصى لالجئ��ني، موقفي 
واضح : لن أقبل به”.

االتف��اق ماب��ني ميركل واحل��زب البافاري، 
يعتبر تراجع جديد في سياس��ة ميركل 
جت��اه الالجئ��ني، بع��د ارت��داد سياس��ة« 
االب��واب املفتوحة«، والش��يء املهم في 
هذا االتف��اق، انه جاء ف��ي اعقاب فوزها 
في االنتخابات العامة التي جرت يوم 24 
س��بتمبر 2017، وخالل مرحلة تش��كيل 

ائئتالف جديد للحكومة املقبلة.

غالبية االملان تطالب بوضع حد 
اقصى الى الالجئني

تدع��م أغلبية األملان الدع��وات املطالبة 
بوض��ع حد أقصى لع��دد الالجئني الذين 
يدخلون الب��الد كل عام، وه��ي القضية 
التي انقسم بشأنها التكتل السياسي 
احملاف��ظ الذي تنتم��ي إليه املستش��ارة 

أنغيال ميركل.
وخلص استطالع للرأي أجراه معهد »تي 
إن إس إمني��د » ي��وم 16 س��بتمبر 2017 

لصالح مجل��ة فوكوس إلى أن 60 باملئة 
يؤي��دون فرض ح��د أقص��ى للمهاجرين، 
على عكس ما تراه املستش��ارة األملانية 
أنغي��ال مي��ركل الت��ي ترف��ض وضع حد 

أقصى ألعداد الالجئني.

تزايد عدد املقيمني في املانيا
وصل عدد املقيم��ني في أملانيا وينحدرون 
م��ن أص��ول مهاج��رة إلى رقم قياس��ي 
فيع��ام 2015 ، حي��ث بلغت نس��بة من 

ترج��ع أصوله��م إل��ى دول أخ��رى ف��ي 
الب��الد إل��ى 20 باملئ��ة. وأعل��ن مكت��ب 
اإلحص��اء االحتادي )ديس��تاتيس( يوم )16 
س��بتمبر2016  بأن إجمالي 1ر17 مليون 
ش��خص م��ن أص��ول مهاج��رة أقام��وا 
ف��ي أملانيا ف��ي 2015 ، وذلك بزي��ادة 4ر4 
باملئة مقارنة بع��ام .2014 ومع ذلك، لم 
تتضمن البيانات األخيرة معظم املليون 
الجئ الذين وصلوا إل��ى أملانياعام 2015. 
وأن األش��خاص الذي تعود جذورهم إلى 
أصول مهاجرة ميثلون نسبة 21 باملئة من 
إجمالي تعداد الس��كان ال��ذي بلغ أكثر 

من 82 مليون نسمة بقليل
ان موافقة املستش��ارة ميركل على هذا 

االتفاق يعكس مايلي:
� ان موق��ف ميركل م��ازال ضعيفا رغم 
فوزها ف��ي االنتخابات العامة، وانها تقع 
حت��ت ضغوط بقي��ة االح��زاب الصغيرة، 
مثل احلزب البافاري التؤم وبقية االحزاب 
اما رفض احلزب االش��تراكي الدميقراطي 
بالدخول ب��اي ائئتالف ق��ادم والبقاء في 

مقععد املعارضة.
� اجتاه سياسة ميركل، نحو اليمني، امام 
صعود ح��زب البديل من اج��ل املانيا الى 
البرملان، كون بات متوقعا ان ينش��ط هذا 
احلزب اليميني داخل البندستاغ االملاني، 
ليش��كل معارض��ة قوية ضد سياس��ة 
مي��ركل ورمبا يص��ل الى ح��د محاكمة 
سياس��ات مي��ركل حول الالجئ��ني امام 

احملكم��ة الدس��تورية، وهذا م��ا توعد به 
حزب البديل.

ومن املتوقع ان تتخ��ذ احلكومة القادمة 
جديدة حول الالجئني اهمها:

� فرض حزم جديدة من القوانني واالجراءات 
والالجئ��ني  املس��لمة  اجلالي��ات  ض��د 
واملهاجري��ن، يص��ل الى جت��اوز احلكومة 
االملانية الى خصوصيات وحريات وممارسة 
اجلاليات املسلمة طقوسها وانشطتها 

داخل املراكز واجلمعيات االسالمية.
� تس��ريع ترحي��ل الالجئ��ني املرفوض��ة 

طلباتهم، خاصة دول شمال افريقيا.
� ح��رص احلكومة االملانية اجلديدة جهود 
واس��عة اليجاد اتفاقات مع دول ش��مال 
افريقي��ا ودول غ��رب افريقيا،للح��د م��ن 

الهجرة.
� ب��ذل االئئت��الف احلاكم اجلدي��د جهود 
مكثف��ة اليج��اد خي��ار سياس��ي ف��ي 

املنطقة خاصة في سوريا والعراق.
� ان االئئتالف احلاكم القادم في املانيا رمبا 
اليكتب ل��ه النجاح باكم��ال فترة االربع 
س��نوات املقررة، بس��بب اخلالفات داخل 
ه��ذا االئئتالف، م��ع احتم��االت تصاعد 
ش��عبية احل��زب االش��تراكي املع��ارض، 
الذي س��يركز على توجيه االنتقادات الى 

احلكومة القادمة.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  باح��ث   *
واالستخبارات

ألمانيا ..ائتالف حكومي جديد يتجه نحو اليمين المتطرف

اتحاد القوى يدعو إلى الحفاظ على السلم األهلي وعدم المساس بأي مواطن

تقـرير

قوات جهاز مكافحة االرهاب وسط كركوك

دخلت القوات العراقية 
المشتركة معبر 
برويزخان الدولي مع 
ايران، بعد دخولها لكل 
من خانقين وجلوالء، 
صباح امس الثالثاء 
في حين انسحبت 
البيشمركة من قضاء 
دبس ومخمور والكوير 
ومناطق اخرى في 
سهل نينوى
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بغداد – عصابة تسليب 
ذكرت قيادة عمليات بغداد امس الثالثاء 
ان عصابة قامت باكث��ر من 20 عملية 
س��رقة وتس��ليب مت اعتقالها من قبل 

االجهزة االمنية شرقي العاصمة.
وقال��ت القيادة انه "بعد ورود معلومات 
تفي��د بتكرار حاالت تس��ليب وس��رقة 
للمواطن��ن في منطقة جميلة ش��رق 
بغداد بنفس االس��لوب م��ن قبل اربعة 
متهم��ن يس��تقلون دراجت��ن ناريتن، 
مت نص��ب كم��ن لهم من قب��ل القوات 

االمنية في عمليات بغداد".

بابل – ضبط اعتدة 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل امس الثالثاء عن العثور 
على كدس لالعتدة واملواد املتفجرة في 

عملية أمنية بقضاء املسيب  شمالي  
احملافظة.

وبن املصدر االمني الذي رفض الكشف 
م��ن مكافح��ة  ق��وة  ان  اس��مه  ع��ن 
متفج��رات املس��يب معززة مبف��ارز من 
فوج طوارئ بابل الثالث باالشتراك  مع 
احلشد الش��عبي  نفذت عملية أمنية 
اس��تباقية ف��ي منطق��ة البهبهان��ي 
الواقعة خلف منطقة احلي العسكري 
التاب��ع  لقض��اء  املس��يب  وأس��فرت 
ع��ن العثور على ك��دس لألعتدة واملواد 
املتفج��رة يتكون م��ن )38( قنبرة هاون 

عيار )82 ملم( .

كركوك - هجوم انتحاري 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك ام��س الثالثاء بان مدنيا اصيب 
بتفجير بعد قتله ثالث��ة انتحارين في 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "مدنيا م��ن اهالي قرية 
اش��ريعة بناحية الزاب )٦٥ كم شمال 
غربي كركوك( متكن، مس��اء يوم امس 
من قت��ل ثالث��ة انتحاري��ن، فيما فجر 
رابع نفس��ه عليه وأصابه في رأس��ه" 
طوق��ت  امني��ة  "ق��وة  إن  مضيف��ا   ،
احلادث ونقلت املصاب الى مستش��فى 

للعالج". 

صالح الدين – اصابة مقاتلني  
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الثالث��اء ان نحو 20 
مقات��ال من احلش��د الش��عبي اصيبوا 
بانق��الب حافلة كان��ت تقلهم جنوبي 

تكريت مركز محافظة صالح الدين.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اس��مه ان نحو عشرين من مقاتلي 
احلشد الشعبي اصيبوا بانقالب حافلة 
كان��ت تقله��م مبنطق��ة محط��ة بلد 
جنوب��ي تكريت " ، مضيفا ان س��يارات 
االسعاف نقلت اجلرحى لتلقي العالج .

االنبار – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس الثالثاء، بأن شخصا وابنته 
اصيب��ا بانفج��ار عب��وة م��ن مخلفات 
تنظي��م "داع��ش" ف��ي ال��دوالب غرب 

هيت.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناس��فة من مخلفات 
داعش، في منطقة الدوالب غرب مدينة 
هيت، ) 70ك��م غرب الرمادي(، انفجرت، 
صباح يوم امس عل��ى مدني وابنته، ما 
اس��فر ع��ن اصابتهما بج��روح بليغة" 

، مضيف��ا أن "قوة امني��ة توجهت الى 
م��كان احل��ادث ونقل��ت املصاب��ن الى 
لتلق��ي  الع��ام  الرم��ادي  مستش��فى 

العالج".

النجف – عملية استباقية 
افاد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
ان  الثالث��اء  ام��س  االش��رف  النج��ف 
مديرية ش��ؤون افواج الطوارئ باش��رت  
بإجراء مسح ميداني لعدد من املناطق 

الصحراوية .
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان قوة امنية مبشاركة األجهزة 
االمني واالس��تخبارية األخرى فتش��ت 
اخلن��دق الش��قي األمني م��ن النقطة 
٢٤ الى نقط��ة ٥١  ومت تفتيش منطقة 
م��ا بعد اخلندق األمن��ي وبعمق  ١٠كم  

باجتاه صحراء النجف.

ذي قار – مسح ميداني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الناصرية امس الثالثاء ان قوة مشتركة 
من وح��دة التكتيكات اخلاصة س��رية 
س��وات التابعة لش��رطة ذي قار وفرقة 
معاجل��ة القنابل غي��ر املنفلقه مبديرية 
الدف��اع املدن��ي قامت بعملية مس��ح 
ميداني ش��امل وتفتي��ش  ملنطقة أبو 

غار جنوب مدينة الناصرية 
واوض��ح املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان ه��ذه القوات 
متكنت خ��الل العملي��ة من رف��ع )13( 
قذيفة مدفع عي��ار) ١٨٠ ملم(  وكمية 

كبيرة من املقذوفات واخمللفات احلربية.

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة البصرة امس الثالثاء ان مفارز 
مديرية كمارك املنطقة الرابعة متكنت 
من القاء القبض على عدد من املتهمن 

بقضايا ومخالفات قانونية.
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان مف��ارز مركز 
ش��رطة كم��رك الش��المجة متكن��ت 
م��ن ضب��ط مس��افر عراقي اجلنس��ية 
وبحوزت��ه كمية م��ن مادة الكرس��تال 
اخملدرة، فيما متكنت مفارز مركز شرطة 
كم��رك ام قص��ر من ضب��ط حاويه ٤٠ 
قدم حتمل مواد غذائية تالفة ومنتهية 

الصالحية.
واش��ار املص��در الى قي��ام ه��ذه املفارز 
باتخاذ االج��راءات القانوني��ة املطلوبة 
ومت تنظي��م محاض��ر ضب��ط أصولي��ة 
باملواد املضبوطة لغ��رض عرضها على 

القضاء.

ضبط عصابة للتسليب المسّلح في جميلة شرقي بغداد * العثور على أعتدة ومواد متفجرة في المسيب شمالي بابل
   مقتل 3 انتحاريين بمنطقة الزاب غربي كركوك * اعتقال مطلوبين في عدد من مناطق محافظة البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مس��اعد وزير التس��ويق العراق��ي إن العراق 
بحاجة ماس��ة الى تعاون مع الشركات االيرانية 
ف��ي مج��ال الصناع��ة والزراع��ة واإلعم��ار وبناء 

اجملمعات السكنية. 
وذك��رت وكال��ة "تس��نيم" اإليرانية أن مس��اعد 
وزي��ر التس��ويق العراقي ول��ي طبيب املوس��وي، 
وف��ي تصريح له عل��ى هامش حض��وره فعاليات 
"امللتقى التج��اري الكبير" بن إيران والعراق الذي 
استضافته العاصمة االيرانية طهران، قال "نحن 
بحاجة الى استثمارات، وإيران هو الطرف املفضل 

لالستثمار في العراق".
واشار املوس��وي الى ان النش��اطات االستثمارية 
للش��ركات اإليراني��ة في العراق تس��تدعي، كما 
املش��اكل  ح��ل  االيرانّي��ون،  املس��ؤولون  يش��ير 

املصرفية بشكل منطقي.
وأمل مساعد وزير التجارة العراقي بترسيخ مزيد 
من التعاون التجاري بن إي��ران والعراق عقب حل 
املش��اكل املصرفية وتعزي��ز التواد االس��تثماري 
للش��ركات اإليرانية في العراق، الفتا الى انه "مع 
انتهاء العمليات اإلرهابية، فإن العراق يحتاج الى 
تعاون مع الش��ركات اإليرانية ف��ي اجملال الزراعي، 
وبن��اء  الكب��رى للحنط��ة  واخمل��ازن  والصناع��ي، 

اجملمعات السكنية".
وتطل��ع املوس��وي ال��ى تنام��ي حج��م التعامل 
التجاري ب��ن بغداد وطهران من مس��تواه احلالي 

بقيمة 6 مليارات دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د عضو جلن��ة الزراعة واملوارد املائي��ة في مجلس 
محافظة واس��ط، كرمي البيضاني، ام��س الثالثاء، ان 
التقاري��ر الزراعي��ة االخيرة اكدت انقراض وانحس��ار 
%65 م��ن انواع التمور الن��ادرة والتي كانت تتميز بها 

احملافظة.
وق��ال البيضان��ي في تصري��ح صحف��ي، إن "هنالك 
تراجعا واضحا في اعداد التمور والنخيل في محافظة 
واس��ط بعد ان كانت احملافظة حتتل مراتب متقدمة 
في البالد بإنتاج التمور"، مش��يراً الى ان "االس��باب 
تعود الى جتريف بعض البس��اتن وحتويلها الى قطع 
سكنية باالضافة الى حرق العدد االخر منها وكذلك 
العطش واالهمال الذي تعاني منه تلك البس��اتن". 
واض��اف ان "وزارة الزراعة تتحمل مس��ؤول انحس��ار 
هذه االن��واع والتي كان البد من اطالق التس��هيالت 
الزراعية وكذلك مكافح��ة املبيدات الزراعية وتوفير 
القروض باإلضافة الى التعاون مع اجلهات املس��ؤولة 

لغرض ايقاف عمليات التجريف".
واش��ار البيضاني إل��ى ان "هنالك انقراضا بنس��بة 
%65 من انواع التمور النادرة في احملافظة والتي كانت 
تتمي��ز بها عن باق��ي احملافظات وتغذي بها الس��وق 

احمللية واخلارجية ".

العراق يؤكد حاجته الى 
االستثمارات اإليرانية

انقراض 65 % من أنواع 
التمور النادرة في واسط

الملف األمني

القّوات املشتركة تبسط سيطرتها 
الكاملة على أغلب املناطق املتنازع 

عليها
وق��ال مص��در أمن��ي ف��ي قوات احلش��د 
الشعبي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن"  
قوات احلشد الشعبي والشرطة االحتادية 
بدأت ي��وم أم��س بالتح��رك انطالقا من 
تلعفر باجتاه سد املوصل ومفرق الكسك 
العس��كري لفرض القانون ف��ي املناطق 

املتنازع عليها بنينوى". 
وأض��اف املص��در ال��ذي لم يكش��ف عن 
أس��مه ان" قوات البيش��مركة  التابعة 
للبارزان��ي تبع��د اق��ل م��ن 200 متر عن 

القوات العراقية". 
وتاب��ع إن"  حت��رك  تل��ك الق��وات تهدف 
للس��يطرة على املناطق املتن��ازع عليها 
وفرض القانون في جميع ارجاء محافظة 

نينوى". 
وب��ن إن "القوات العراقية بدأت بالدخول 
إل��ى قضاء مخمور ف��ي محافظة نينوى 
وس��يطرت عليها بعد انسحاب عناصر 
البيش��مركة م��ن دون مقاومة منهم" ، 
الفتا الى أن "القطعات باش��رت بالتقدم 
نحو سد املوصل" ، منوها الى ان "القوات 
األمنية وحش��د الشبك وبابليون فرضت 
سيطرتها الكاملة على ناحية بعشيقة 

في محافظة نينوى". 
ومن جانبه أفاد رئيس اللجنة األمنية في 
محافظة املوصل محمد أبراهيم ، أمس 
الثالثاء، بس��يطرة القوات االحتادية على 
قضاء سنجار ش��مالي غرب املوصل في 

محافظة نينوى. 
وقال أبراهيم لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "قوات احلش��د واجلي��ش متكنت صباح 
ي��وم أمس م��ن الس��يطرة عل��ى قضاء 

سنجار بالكامل".
 وأضاف أن "قوات البيشمركة انسحبت 
من قضاء س��نجار"، الفتا إلى أن "اجليش 
وجه ن��داء إلى األهالي بع��دم اخلروج من 

القضاء". 
وال��ى ذلك أفادت خلية االعالم احلربي يوم 
ام��س الثالث��اء ، بان ق��وات امنية عراقية 
اعتقلت مسؤول ما يسمى "األمنية في 

داعش" الوهابي.
وقال��ت في بي��ان له��ا تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ان" قوة من 
الرد الس��ريع واحلشد الش��عبي اعتقلت 
اإلرهاب��ي املدعو "طارق أمني��ة" املعروف 
) خال��د احمد عزيز اجلوالي ( مس��ؤول ما 
يسمى األمنية في ما يعرف سابقا والية 
كرك��وك وقتل��ت اربعة داع��ش مبنطقة 
قرية البو شحمة التابعة لناحية الرشاد 

جنوبي كركوك. 

الكشف عن إنشاء منافذ حدودية في 
عمق األراضي التركية واإليرانية

وأوضح املصدر ان "هيئة املنافذ احلدودية 
ارس��لت موظفن لها وق��وة تابعة لوزارة 
الداخلي��ة إلى داخ��ل االراض��ي التركية 
وااليرانية من أجل الترتيب النشاء معابر 
جديدة كونها حتتاج إلى أبنية ومنش��آت 

وأموال".
وبن أن "املنافذ اجلديدة سوف تكون داخل 
عمق االراض��ي التركية أو االيرانية بامتار 
قليل��ة، أما املنافذ الس��ابقة فس��يجري 
اهماله��ا م��ن قب��ل احلكوم��ة االحتادية 
وكذل��ك الس��لطات التركي��ة وااليرانية 

كونها اصبحت غير شرعية".
ان "ذل��ك يش��كل نص��راً  ورأى املص��در 
دبلوماس��ياً كبيراً للعراق، كون دول اجلوار 

يتفهمون ب��أن الس��لطات االحتادية هي 
املس��ؤولة عن املناف��ذ احلدودية وال ميكن 
التعامل مع جهة اخرى س��وى احلكومة 

املركزية".
وأوض��ح أن "الدس��تور العراق��ي يج��ب 
م��ا  ف��ي  خصوص��اً  بن��وده  تطب��ق  ان 
يتعل��ق مبمارس��ات الس��لطات االحتادية 
أو  املرك��ز  ف��ي  س��واء  اختصاصاته��ا 

االقليم".
وخل��ص املص��در احلكوم��ي بالق��ول إن 
"موضوع فت��ح املنافذ اجلدي��دة متوقف 
على التخصيصات املالية واجناز املنشآت 
لكن��ه لن يتأخر كثي��راً فاحلكومة عازمة 
على ذلك باس��رع وقت ممكن بالتنس��يق 

مع اجلهات ذات العالقة".

جدول أعمال البرملان مزدحم بالقوانني 
املهمة في جلسة اليوم

وتابع " ويتضمن ايضا جدول اعمال جلسة 
البرملان غدا التصويت على مشروع قانون 
تصدي��ق اتفاقي��ة التش��جيع واحلماية 
ب��ن حكوم��ة  لالس��تثمارات  املتبادل��ة 
وحكوم�����ة  الع�����راق  جمهوري��ة 
اجلمهوري�����ة االس��المي��ة االيراني��ة ، 
والتص�وي��ت على مش��روع قانون تعديل 

قانون نقابة احملاسبن واملدققن". 
واشار الى " التصويت ايضا على مشروع 
قان��ون التعدي��ل الثان��ي لقان��ون البنك 
املرك��زي العراق��ي الص��ادر باالم��ر رق��م 
56 لس��نة 2004 ع��ن س��لطة االئتالف 
املؤقتة )املنحلة( ، واستكمال مناقش��ة 
مش��روع قانون الطعن ملصلحة القانون 
في االحكام والق��رارات اخلاصة بامللكية 

العقارية". 
ولف��ت البيان ال��ى انه س��يتم " تقري��ر 

ومناقش����ة مش��روع قان��ون انضم��ام 
جمهوري��ة الع��راق ال��ى اتفاقي��ة جت��ارة 
تقري��ر  وكذل��ك   ،  1995 لع��ام  احلب��وب 
ومناقشة مش��روع قانون التعديل االول 
لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي 

رقم 45 لسنة 2013".

زملاي خليل زاد يحّرض واشنطن 
ويدعوها للتدخل ضد العراق

الس��ابق  األميرك��ي  الس��فير  وكت��ب 
ل��دى العراق زمل��اي خلي��ل زادة مقاال دعا 
في��ه اإلدارة األميركية إلى احت��واء اآلثار 
إقليم كردس��تان  الس��لبية الس��تفتاء 
من خ��الل دع��م حص��ول مفاوضات بن 
بغداد وأربي��ل وجتنب أي تصعيد محتمل 
معتب��راً أن تاريخ العالق��ة األميركية مع 
الكرد يجب أال يتأثر بفعل االختالف حول 

قضية االستفتاء. 
واضاف زملاي أّما وقد جرى استفتاء إقليم 
كردس��تان فإن على الوالي��ات املتحدة أن 
تض��ع معارضتها ل��ه جانب��اً وتفكر في 
كيفي��ة احتواء آث��اره الس��لبية. هذا ما 
يخلص إليه الس��فير األميركي السابق 
لدى الع��راق زمل��اي خليل زاد ف��ي مقالة 
ل��ه ف��ي صحيفة "واش��نطن بوس��ت" 
ع��دد فيها مجموعة من األس��باب التي 
متل��ي عل��ى إدارة دونال��د ترام��ب اعتماد 
اس��تراتيجية حتفظ املصالح األميركية 

وتسمح لها برسم اخلطوات املقبلة. 
زملاي الذي يعتبر احد اهم من اشار وشجع 
الك��رد على اجراء هذا االس��تفتاء تعهد 
للك��رد بتالف��ي ارتدادات��ه وتبعاته اضاف 
ف��ي مقال��ه "الواليات املتح��دة عارضت 
بآث��اره  مستش��هدة  الك��رد  اس��تفتاء 
احملتملة املزعزعة لالستقرار وتأثيره على 

االنتخابات العراقية املزمعة في نيسان/ 
أبريل وقتال داعش املس��تمر. وقد حصل 
االس��تفتاء حتت��اج إدارة ترام��ب لتغيي��ر 
سياستها. على الواليات املتحدة أن تبدأ 
على الفور بتطوير اس��تراتيجية الحتواء 

اآلثار السلبية احملتملة لالستفتاء". 
وكش��ف خلي��ل زادة ف��ي مقاله اس��رار 
احملادث��ات التي أجراها أخيراً مع مس��عود 
البرزان��ي ش��رح فيه��ا األخي��ر أس��باب 
وع��دم  االس��تفتاء  بإج��راء  متس��كه 
وغيرها  األميركية  االستجابة للضغوط 
من أجل التأجي��ل وقال "في الوقت الذي 
يكّن برزاني اإلعجاب لرئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي على املس��توى الش��خصي إال 
أنه يعتقد أن نظاماً طائفياً واس��تبدادياً 
يتعزز في بغداد وأن��ه يعتزم إعادة تأكيد 
سيطرته على البالد بأكملها مبا في ذلك 
املنطق��ة الكردي��ة" ينقل خلي��ل زاد عن 

رئيس اإلقليم الكردي. 

احملكمة االحتادية تؤكد استقاللية
هيئة مراقبة تخصيص الواردات 

االحتادية
وفقا ألحكام امل��ادة )8/ رابعا( من أحكام 

هذا القانون".
أوضح الس��اموك، أن "احملكم��ة االحتادية 
العليا وجدت من دراسة عريضة الدعوى 
أن رب��ط هذه الهيئة إداريا مبجلس النواب 
ال س��ند له من الدس��تور حي��ث لم جتد 
نصاً في الدس��تور يقضي بذلك كما هو 
احلال في ربط ديوان الرقابة املالية وهيئة 
اإلع��الم و االتص��االت حيث نص��ت املادة 
)103 / ثانيا( من الدس��تور على ربطهما 

مبجلس النواب".
الهيئ��ة  أن  أك��دت  "احملكم��ة  أن  وق��ال 

ال��واردات  تخصي��ص  ملراقب��ة  العام��ة 
االحتادية وضعها الدس��تور حتت )الفصل 
الراب��ع( منه اخلاص بالهيئات املس��تقلة 
وبالتحديد في امل��ادة )106(، ولم يربطها 
ب��أي م��ن الس��لطات الث��الث املنصوص 
عليه��ا ف��ي امل��ادة م��ن )47( الدس��تور 
والسلطة  التش��ريعية  الس��لطة  وهي 
التنفيذي��ة والس��لطة القضائية حرصا 
من��ه على أن ه��ذه الهيئة ت��ؤدي عملها 

باستقاللية وموضوعية".
ومضى إلى إن "احملكمة أكدت في قرارها 
إن مجل��س النواب اجته ه��ذا االجتاه أيضا 
عند تش��ريعه قانون مجلس الدولة رقم 
)71(لسنة 2017 حيث لم يربطه إداريا بأي 
من السلطات الثالث لتأمن استقالليته 
وهو م��ا أيدت��ه احملكمة االحتادي��ة العليا 
 /  85( بالع��دد  أصدرت��ه  ال��ذي  باحلك��م 

احتادية/2017( في 10/10 2017".
وأضاف الساموك، ان " احملكمة وجدت أن 
ربط الهيئة إداريا مبجلس النواب يختلف 
موضوعيا عن مهام��ه املنصوص عليها 
ف��ي امل��ادة )61( م��ن الدس��تور حيث إن 
استقاللية الهيئة إداريا عنه ال يحول دون 
الرقابة عليها حسب اختصاصه الرقابي 
دس��تورياً، وبن��اًء علي��ه وحي��ث ال يوجد 
نص في الدس��تور يقض��ي بربط الهيئة 
املذكورة إداريا مبجلس النواب فقد أصبح 

هذا الربط مخالفا للدستور".
وذكر "أما بالنس��بة ال��ى توجه مجلس 
النواب بتحديد خب��راء احلكومة االحتادية 
مب��ا ال يزيد على ثالثة أعض��اء في الهيئة 
وبوج��وب تقدميه��ا تقريرا عن نش��اطها 
السنوي إلى مجلس النواب، فأن احملكمة 
وج��دت انه خيار تش��ريعي جمللس النواب 
وال يتعارض مع أحكام الدس��تور بل يأتي 

تطبيقا س��ليما له اس��تنادا إلى أحكام 
املادة )61 / أوال( منه". 

وبن أن " ه��ذا اخليار ال ميس مبدأ الفصل 
ب��ن الس��لطات وال يرت��ب التزام��ا ماليا 
مضافا على احلكومة وال يشكل تعارضا 
مع سياس��تها العامة وال ميس استقالل 
القضاء وه��ذا ما اس��تقر عليه القضاء 
الدس��توري ف��ي الع��راق كأس��اس عند 
تش��ريع القوان��ن والذي متثل��ه احملكمة 
االحتادية العليا وفي احلكم الصادر عنها 
في الدعوى )21 / احتادية/2015( وموحداته 

الصادر بتاريخ 4/14/ 2015".
وش��دد مدير املكت��ب االعالم��ي على أن 
"احملكم��ة قضت بع��دم دس��تورية ربط 
الهيئة العامة ملراقبة تخصيص الواردات 
االحتادية مبجل��س النواب املنصوص عليه 
في املادة )1( من قان��ون الهيئة رقم )55( 
لسنة 2017، وقررت أيضا رد الطعن الوارد 
ف��ي املادة )7 / أ( من قانون الهيئة املتعلق 
بتحدي��د خب��راء احلكومة مب��ا ال يزيد عن 

ثالثة أعضاء".
وتاب��ع أن "احملكم��ة ردت كذل��ك الطعن 
ال��وارد عل��ى امل��ادة )8 / رابعا( م��ن قانون 
إلزامه��ا  املتضم��ن  املذك��ورة  الهيئ��ة 
إرس��الها التقري��ر الس��نوي الى مجلس 
الن��واب لع��دم مخالف��ة ذل��ك ألحكام 

الدستور".
وأكم��ل بالق��ول إن "ذلك بحس��ب قرار 
احملكم��ة ال يح��ول دون إرس��ال الهيئ��ة 
نسخة من التقرير السنوي إلى احلكومة 
املن��ح  توزي��ع  للوق��وف عل��ى مج��االت 
املالية  والقضايا  والقروض  واملس��اعدات 
لضم��ان الش��فافية والعدال��ة في ذلك 
وفق��ا الختصاصها املنص��وص عليه في 

املادة )80/ أوال( من الدستور".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

يقدم برنام��ج رائد لدعم الالجئن في 
تركيا مس��اعدات نقدية شهرية إلى 
األس��ر املس��تضعفة على نطاق غير 
مس��بوق. فبعد عام واح��د فقط من 
إطالق��ه، متك��ن البرنام��ج املمول من 
االحت��اد األوروبي من توفي��ر الدعم إلى 
مليون الجئ ، غالبيته��م من الفارين 

من سوريا التي مزقتها احلرب.
ويوفر برنامج شبكة األمان االجتماعي 
حلاالت الطوارئ )ESSN( لألسر الالجئة 
بطاق��ات اخلص��م املباش��ر لتغطي��ة 
احتياجاتهم األساس��ية م��ن الغذاء 
واإليج��ار واألدوي��ة واملالب��س ، وميك��ن 
اس��تعمال تلك البطاقات للس��حب 
النق��دي من ماكينات الص��راف اآللي 
ATM أو لشراء املستلزمات من املتاجر، 
مثله��ا في ذلك مثل أي بطاقة بنكية 

أخرى.
وقال��ت ماس��يد، وهي الجئة س��ورية 
تعيش في هاتاي مع زوجها وأطفالها 
إنهم في السابق كانوا يعانون لسداد 
اإليجار بس��بب دخل األسرة املتواضع 
، مضيف��ة "لقد كانت احلياة قاس��ية 
قب��ل حصولن��ا عل��ى ه��ذه البطاقة، 
ولكن اآلن، نس��تطيع مواصلة حياتنا، 
وميكننا دف��ع اإليجار وس��داد الفواتير 

وشراء الغذاء شهرياً."
وقد أظهرت عملي��ة املتابعة والرصد 
التي مت��ت عل��ى ه��ذا البرنامج خالل 
عامه األول أن األسر تنفق مساعداتها 
النقدي��ة في املق��ام األول عل��ى املواد 
الغذائية واملراف��ق واإليجار. وقد رحب 
اجلميع مبا يوفره هذا النظام من مرونة 
ف��ي التعامل حي��ث يق��دم 120 ليرة 
تركية )أي م��ا يعادل 34 دوالراً أميركياً 
تقريباً( لكل فرد من أفراد األس��رة كل 

شهر إضافة إلى الزيادات الدورية.
وبرنام��ج ش��بكة األم��ان االجتماعي 
حل��االت الطوارئ هو نتاج ش��راكة بن 
للمس��اعدات  األوروبي��ة  املفوضي��ة 
اإلنس��انية واحلماي��ة املدني��ة )إيكو(، 
وبرنام��ج األغذي��ة العامل��ي واله��الل 
األحم��ر التركي، واحلكوم��ة التركية. 
وميثل البرنام��ج حالياً أكب��ر عمليات 
املس��اعدات النقدية املقدمة لالجئن 

في أي مكان في العالم.
س��تيليانيدس،  كريس��توس  ويق��ول 
مف��وض االحتاد األوروبي للمس��اعدات 
اإلنس��انية وإدارة األزم��ات: "اليوم هو 
عالمة فارقة في النتائج التي حققها 
هذا البرنام��ج لتغيير حياة الكثيرين، 
وف��ي وفاء االحت��اد األوروب��ي بالتزاماته 
جتاه تركيا. لقد صنعن��ا فرقاً بالفعل 
في حي��اة مليون ش��خص. ومن خالل 
االلت��زام والعمل من جانب ش��ركائنا، 
ي��زداد تأثي��ر البرنامج يوم��اً بعد يوم. 
وتواص��ل تركيا اس��تضافة أكبر عدد 
من الالجئن في العال��م، ومن واجبنا 
نس��اعد  أن  واألخالق��ي  اإلنس��اني 

الالجئن الذين فروا من احلرب."
وتس��تضيف تركي��ا أكب��ر ع��دد من 
الالجئ��ن ف��ي العال��م، حي��ث يبل��غ 
عدده��م أكثر من ثالث��ة مالين الجئ. 
فق��د اضطر أكثر م��ن %90 من هؤالء 

الالجئ��ن إل��ى الف��رار م��ن منازلهم 
بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق 
اجملاورتن وتش��مل اجلنس��يات األخرى 

من الالجئن االيرانين واالفغان. 
ويعيش معظم الالجئن في تركيا في 
املدن والقرى أكث��ر من اخمليمات، وعادًة 
م��ا يكافح��ون من أج��ل التعايش مع 
الظروف الصعبة. ويوفر برنامج شبكة 
األم��ان االجتماع��ي حل��االت الطوارئ 
مساعدات منقذة للحياة لتلك األسر 
التي حتاول توفير االستقرار ألطفالها، 
حيث أنه من بن كل خمس��ة الجئن 
يس��اعدهم البرنام��ج، هن��اك ثالث��ة 

منهم أطفال.
وق��ال ديفي��د بيزلي، املدي��ر التنفيذي 
"ه��ذه  العامل��ي:  األغذي��ة  لبرنام��ج 
املس��اعدات تعم��ل عل��ى تغيير حياة 
الالجئ��ة  األس��ر  م��ن  اآلالف  مئ��ات 
في ش��تى أنح��اء تركيا. وه��ي تعمل 

عل��ى ضم��ان حصولهم عل��ى املأوى، 
كم��ا تعينه��م على تعلي��م أوالدهم 
واحلصول على الطع��ام املغذي. وميثل 
هذا البرنامج أيضاً انتعاشه لالقتصاد 
احمللي، حيث يعطي دفعة للمجتمعات 
التركي��ة الت��ي تس��تضيف الالجئن 

بسخاء وتوفر لهم املساعدة."
وقد أظهرت عمليات املتابعة والرصد 
أن الالجئ��ن الذي��ن يتلق��ون الدع��م 
م��ن خ��الل برنام��ج ش��بكة األم��ان 
االجتماعي حلاالت الطوارئ بإمكانهم 
احلصول على التغذي��ة بصورة أفضل 
كما تقل ديونهم مقارنة بهؤالء الذين 
ال يش��ملهم البرنامج. كما أن األسر 
املش��اركة تقل احتمالي��ة جلوئها إلى 
التس��ول كوس��يلة للحص��ول على 

الدخل.
وقال��ت الدكتورة فاطم��ة بتول صيان 
والسياس��ات  األس��رة  وزي��رة  قاي��ا، 

االجتماعي��ة التركي��ة: "م��ن منطلق 
الواج��ب اإلنس��اني، ونظ��راً لروابطنا 
القوي��ة ف��ي املنطقة، فتح��ت تركيا 
أبوابه��ا أم��ام الفاري��ن م��ن مناط��ق 
احل��رب، وخاص��ًة س��وريا، ول��م تترك 
احلدود تقف حجر عث��رة أمام الواجب 
اإلنس��اني. ومن خالل البنية التحتية 
الرقمية القوية، يعد نظام املعلومات 
االجتماعية  للمس��اعدات  املتكام��ل 
في وزارتنا حجر أساس لتنفيذ شبكة 
األم��ان االجتماع��ي حل��االت الطوارئ 
بطريقة س��ريعة، ورقمية، وش��فافة، 
وموضوعية، بدءاً م��ن مرحلة التقدمي 

وحتى مرحلة التحويالت النقدية."
وق��ال الدكت��ور ك��رمي كيني��ك، رئيس 
اله��الل األحم��ر الترك��ي: "إن املرحلة 
الت��ي بلغه��ا الي��وم برنامج ش��بكة 
األم��ان االجتماع��ي حل��االت الطوارئ 
تدع��و إل��ى الفخ��ر، حي��ث مت تنفيذه 

للتأك��د م��ن حماي��ة حق��وق مالين 
الالجئن القادمن من أفريقيا، وآسيا، 
والشرق األوسط، الذين تستضيفهم 
تركي��ا. وأنهم ال يتعرضون لالضطهاد 
وال يس��تضعفون وال يتم استبعادهم 

من اجملتمع."
وأض��اف: "ه��ذا املش��روع، ال��ذي ميثل 
امنوذج��اً للعال��م، س��ينتهي يوماً ما، 
ولكن تأثي��ره اإليجابي س��يبقى مثار 

احلديث على مدار سنوات الحقة."
ووقع برنام��ج األغذية العاملي اتفاقية 
الش��راكة م��ع االحت��اد األوروب��ي ف��ي 
برنامج  ويع��د   .2016 س��بتمبر/أيلول 
ش��بكة األم��ان االجتماع��ي حل��االت 
الط��وارئ املم��ول من االحت��اد األوروبي 
أكبر املشروعات اإلنسانية التي ميولها 
االحت��اد األوروب��ي نظ��راً لع��دد األفراد 
املستهدف مس��اعداتهم، إلى جانب 

حجم مساهمة االحتاد األوروبي. 

اضطر أكثر من 
90 % من الالجئين 
إلى الفرار من 
منازلهم بسبب 
الصراع الدائر في 
سوريا والعراق 
المتجاورتين 
وتشمل الجنسيات 
األخرى من 
الالجئين اإليرانيين 
واألفغان

نازحون عراقيون وسوريون في تركيا

منح األسر الالجئة بطاقات الخصم المباشر لتغطية احتياجاتهم األساسية

برنامج المساعدات النقدية لالتحاد األوروبي يصل
إلى مليون الجئ من عراقيين وسوريين في تركيا
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محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

اختتمت في البصرة أعمال املؤمتر 
البصرة  دراس��ات  الدولي ملرك��ز 
واخللي��ج العرب��ي التابع جلامعة 
البص��رة الذي حمل عنوان »نحو 
اس��تراتيجية للنه��وض بواق��ع 

محافظة البصرة« .
املؤمت��ر ال��ذي حض��ر جلس��اته 
وش��ارك في حواراته ومداخالته 
ع��دد من املس��ؤولني ف��ي ديوان 
محافظ��ة البص��رة واحلكوم��ة 
احمللية وممثل��ني عن عدد من دوائر 
الدولة واملؤسس��ات العسكرية 
املدن��ي  اجملتم��ع  ومنظم��ات 
ومجموع��ة م��ن املعني��ني ف��ي 
ومراكزه��ا  وكلياته��ا  اجلامع��ة 
العلمي��ة وأقي��م بالتع��اون مع 
األملانية  اديناور  مؤسسة كونراد 
)KAS( ومبش��اركة عدد كبير من 
الباحث��ني أغلبهم من اجلامعات 
الفت��ة  ومبش��اركة  العراقي��ة 
م��ن قب��ل ش��خصيات علمي��ة 

وسياسية وأساتذة اجلامعات. 

نحو األرتقاء بواقع البصرة
املش��رفون عل��ى املؤمت��ر أك��دوا 
ان أهمية  ل�«الصب��اح اجلدي��د« 
املؤمتر تأتي من أهمية البصرة من 
ترفد  التي  االقتصادي��ة  الناحية 
االقتصاد العراقي بنسبة كبيرة 
م��ن اإلي��رادات العام��ة للدولة ، 
فضالً ع��ن أهميته��ا اجلغرافية 
الت��ي حت��د بث��الث دول وإطاللها 

على اخلليج العربي.
أم��ا الهدف الرئي��س للمؤمتر هو 
االرتقاء بواقع محافظة البصرة 
ومبا يع��زز مكانته��ا االقتصادية 
احملافظ��ات  بقي��ة  ترف��د  الت��ي 
العراقي��ة بامل��وارد املالي��ة التي 
صادراته��ا  عوائ��د  مصدره��ا 
النفطية، فض��الً عن كونها من 
املدن التي متلك احتياطياً نفطياً 

كبيراً في العالم.
وأكد مقيمو املؤمتر ان جلس��ات 
املؤمت��ر تناول��ت الكثير مما يخص 
م��وارد  إدارة  ومنه��ا  البص��رة 
البصرة املالية ومدى انعكاسها 

على واق��ع التنمية في البصرة ، 
ودور اإليرادات غي��ر النفطية في 
حتقي��ق النمو االقتص��ادي وواقع 
التنمية في البصرة باالستفادة 
البت��رودوالر  أم��وال  م��وارد  م��ن 
والرؤى االقتصادية والسياس��ية 
وأثره��ا  االجتماعي��ة  والثقاف��ة 
ف��ي حتقي��ق التنمية البش��رية 
للسياس��ة  حتليلي��ة  ودراس��ة 
املالي��ة وحتديات التل��وث البيئي 
في البص��رة والعالقة بني النمو 
احمللي��ة  والنفاي��ات  االقتص��ادي 
منحن��ى  باس��تعمال  الصلب��ة 
كوزنيت��س البيئي في محافظة 
 )2004-2016( للم��دة  البص��رة 
والتلوث البيئي األس��باب واآلثار 
ودراس��ة حال محافظة البصرة 
/ و احلماي��ة القانوني��ة للبيئ��ة 
التل��وث  آث��ار  م��ن  الطبيعي��ة 
النفطي والبصرة أمنوذجاً وغيرها 

من البحوث العلمية املهمة.

مصدر ثروات البالد
ثالث  البص��رة  وتع��د محافظة 
أكب��ر محافظ��ة عراقي��ة بع��د 
العاصمة بغ��داد ونينوى ، حيث 
يبلغ عدد سكانها نحو 4 ماليني 
نس��مة كما تعد س��ادس أكبر 
محافظ��ة عراقي��ة م��ن حي��ث 
املس��احة البالغة 19.070 كيلو 

متراً مربعاً. 
ومن الناحية االقتصادية تشكل 
محافظة البص��رة ميناء العراق 
األوحد ومنف��ذُه البحري الرئيس 
إلى اخلليج العربي والعالم ، كما 
تض��م حقوال للنفط وس��تظل 
البص��رة ثغ��ر الع��راق الباس��م 
وقلب��ه الناب��ض ومص��در ثرواته 
ال��ذي يغذي��ه على مر الس��نني 
باألموال املتأتية م��ن اكبر إنتاج 

الوحيد  واملين��اء  نفط��ي فيه��ا 
للعراق على اخلليج العربي.

واملع��روف ان محافظ��ة البصرة 
حتظ��ى مبجموع��ة م��ن املي��زات 
جعلته��ا  الت��ي  األس��تثنائية 
حتت��ل مكانة مهم��ة ليس على 
املس��توى احملل��ي فحس��ب وإمنا 
على املستوى الدولي أيضا, إذ إن 
موقعها اجلغرافي واألستراتيجي 
املتمي��ز جعلها املنف��ذ البحري 
الوحيد للعراق مبوانئه الس��بعة 
, وبوابت��ه املطل��ة عل��ى اخلليج 
العربي فضال ع��ن الطرق البرية 

التي تربطها بدول اجلوار .
وتع��د البص��رة م��ن احملافظ��ات 
الطبيعي��ة  مبوارده��ا  الغني��ة 
واحليواني��ة فضال عن  الزراعي��ة 
ث��روة نفطية ضخمة  امتالكها 
اذ متل��ك احملافظ��ة احتياطي��ا   ،
نفطيا يف��وق احتياطيات بعض 

ال��دول العربي��ة واألجنبي��ة ، إذ 
يعد وج��ود النفط ف��ي البصرة 
ذا اهمية كبي��رة نابعة من كون 
اس��تراتيجية  س��لعة  النف��ط 
تعتم��د عليها العدي��د من دول 
العالم كمصدر للطاقة وكمادة 
اولي��ة تدخ��ل ف��ي العدي��د من 
الصناعات ، ويوجد في احملافظة 
5 حق��ول نفطي��ة عمالق��ة من 
أصل 7  حقول في العراق يتجاوز 
 5 الواح��د  احلق��ل  احتياط��ي 
ملي��ارات برميل متمثلة بحقول 
والزبير  والرميل��ة  القرن��ة  )غرب 
وجود  ويعد  ومجن��ون(  ونهرعمر 
النفط في احملافظة عامال مهما 
في التنمية االقتصادية ألعتماد 
الدول��ة بص��ورة رئيس��ة عل��ى 
اإلي��رادات النفطي��ة املتأتية من 
حقوله��ا النفطية وبالتالي رفد 

املوازنة العامة للدولة. 

البصرة ..ً املوطن األصلي لشجرة 
النخيل

الزراعة  وعرف��ت البص��رة حرف��ة 
منذ فت��رات قدمية كم��ا هو احلال 
ف��ي مناطق العراق األخرى ، أي في 
حدود األلف الس��ادس قبل امليالد 
، إذ إزده��ر في ه��ذه املنطقة عدد 
كبي��ر من أن��واع احلب��وب والبقول 
وأش��جار النخيل والزيت��ون، ويعد 
الع��راق والبص��رة حتدي��داً املوطن 
األصل��ي لش��جرة النخي��ل، وكان 
بالدرجة  اقتص��اد البصرة زراعي��اً 
األساس��ية ألنه��ا تزخ��ر بغاب��ات 
النخيل والزيت��ون، وتتميز البصرة 
مبي��زة تنافس��ية آال وه��ي احلرارة 
والرطوبة التي تساعد على نضوج 
متر البصرة مبك��راً، وكذلك متيزت 
بزراع��ة الطماطم بكميات كبيرة 
في الش��تاء مما وفر معروضاً مهماً 

منها لبقية محافظات العراق. 

باحثون من العراق وخارجه تحدثوا عن استراتيجية النهوض بواقع البصرة

أهمية المؤتمر 
تأتي من أهمية 

البصرة من الناحية 
االقتصادية التي 

ترفد االقتصاد 
العراقي بنسبة 

كبيرة من اإليرادات 
العامة للدولة ، 

فضاًل عن أهميتها 
الجغرافية التي تحد 
بثالث دول وإطاللها 

على الخليج العربي

جانب من جلسات املؤمتر املوسوم نحو استراتيجية للنهوض بواقع البصرة

المعهد العالي 
لالتصاالت يفتح ابوابه 
امام الطلبة الخريجين

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن املعهد العال��ي لالتص��االت والبريد 
التابع للش��ركة العامة لالتصاالت والبنى 
التحتية احدى تش��كيالت وزارة االتصاالت 
ع��ن فتح باب القب��ول للطلبة من خريجي 
الفروع العلمي واالدبي والتجاري والصناعي 
واحلاس��بوب وتقنية املعلومات للس��نوات 

الدراسية 2017 و2016  .
واكد مص��در في املعهد ان عل��ى الراغبني 
ف��ي التقدمي مراجعة مبن��ى املعهد الكائن 
ف��ي منطقة الك��رخ ببغ��داد لالطالع على 
ش��روط القبول ، مضيفا ان مدة الدراس��ة 
ف��ي املعه��د س��نتني تقومييت��ني تع��ادل 3 
س��نوات دراس��ية مين��ح الطال��ب املتخرج 
مبوجبها شهادة الدبلوم الفني في تقنيات 
االتصاالت والتراس��ل والبداالت وغيرها من 

االختصاصات االخرى في املعهد. 
يذكر ان املعهد العال��ي لالتصاالت والبريد 
تأسس منذ س��تينيات القرن املاضي والذي 
يق��وم برف��د قط��اع االتص��االت باملالكات 
الفني��ة املتخصصة في تقنيات االتصاالت 
والتراس��ل وانظمة املعلوم��ات وغيرها من 
االختصاالت االخرى ، مما يس��هم في ضمان 
دميوم��ة عم��ل قط��اع االتص��االت وكذلك 
مواكبة التط��ور احلاصل في مجال تقنيات 

االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات. 

حمالت توعية للحد 
من ظاهرة التدخين 

في اماكن العمل
بغداد - الصباح الجديد:

ضم��ن احلمل��ة االعالمية الش��املة التي 
س��تنطلق يوم السبت املقبل تواصل وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية تنفيذ حمالت 
وندوات توعية عن مضار التدخني ووضعت 

جملة اجراءات للحد من هذه الظاهرة. 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل عمار 
منع��م ان ال��وزارة س��بق ان ش��كلت جلنة 
متخصص��ة ملكافح��ة ظاه��رة التدخ��ني 
اعمام��ات  ووجه��ت  توصي��ات  ووضع��ت 
ال��ى اقس��ام ال��وزارة ودوائره��ا للح��د من 
هذه الظاه��رة واقامة حم��الت توعية عن 

مضارها. 
واض��اف منع��م ان التوصي��ات واالجراءات 
التي قامت بها الوزارة تضمنت عقد ندوات 
توعي��ة للموظفني بالتنس��يق م��ع املركز 
الوطني للصحة والسالمة املهنية واصدار 
توجيهات بحظر التدخني في اماكن العمل 
املس��ؤولني  واالقس��ام ومكاتب  واملم��رات 

وتخصيص موقع خاص للتدخني .
واش��ار منعم الى ان ال��وزارة حددت اماكن 
خاصة في االستعالمات وجلميع املراجعني 
وموظف��ي دوائ��ر ال��وزارة كاف��ة والهيئات 
التابع��ة له��ا ، موضحا ان ال��وزارة اصدرت 
ام��را اداري��ا يقضي بف��رض غرام��ة مالية 
عل��ى كل موظف يخال��ف تعليمات قانون 
مكافح��ة التدخني ومقدارها 10 آالف دينار 
تس��تقطع من راتبه الش��هري مع توجيه 
عقوب��ة ادارية للموظفني ف��ي حال تك�رار 

ه�ذه الظاه�رة.
ولفت منع��م ال��ى ان ال����وزارة وجه��ت 
بع����دم الترويج للتدخني والتنس��يق مع 
ش��عبة الدفاع املدني لتحديد اسماء غير 
امللتزم��ني بتنفيذ القانون ، مش��يرا الى ان 
الوزارة لديها تنسيق مع قسم التوعية في 
وزارة الصحة لعمل )فولدرات ، وبوسترات( 
ووضع��ه��ا ف��ي اماك��ن مخصص��ة في 
الوزارة لنشر مضار التدخني واثاره السلبية 
على صح��ة املوظف��ني وخاص��ة التدخني 

السلب�ي. 
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بغداد - الصباح الجديد: 

خ��الل حفل عاملي حص��ري أقيم في 
مدين��ة ميوني��خ األملانية، كش��فت 
مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني 
النقاب أمس ع��ن هواتفها اجلديدة: 
ه��واوي مي��ت Mate 10( 10( وهواوي 
ميت 10 ب��رو )Mate 10 Pro( وهواوي 
مي��ت 10 املصم��م من قبل ش��ركة 
’بورش��ه ديزاين‘، والتي طال انتظارها 
من قبل املستخدمني. ومتهد الهواتف 
آلف��اٍق جدي��دة كلي��اً عل��ى صعي��د 
القائمة على  التطبيقات  استخدام 
ال��ذكاء االصطناعي، كما س��تمثل 
ثورة حقيقية ف��ي صناعة الهواتف 
الذكية بفضل خصائصهما الفريدة، 
والسيما معالج ’كيرين 970‘ اجلديد 
 EMUI التلقائية  وواجهة املستخدم 
X.0. وتواصل سلس��لة هواتف ميت 
10 مس��يرة متّيزه��ا وجتس��يد أعلى 
والعم��ر  املتف��ّوق،  األداء  مس��تويات 
املديد الس��تخدام البطاري��ة، فضالً 
عن دمج تقني��ة الكامي��را املزدوجة 

اجلديدة من شركة ’اليكا‘.
وبهذه املناسبة، قال السيد ريتشارد 
يو، الرئيس التنفيذي جملموعة هواوي 
»بالتوازي مع  املس��تهلكني:  ألعمال 
دخولنا لعص��ر ال��ذكاء الرقمي، لم 
تعد حلول الذكاء االصطناعي مجّرد 
افتراضية تتشابك بشكل  مفاهيم 
وثيق مع حياتنا اليومية فحسب، بل 
أصبحت وسيلة مبتكرة إلثراء جتارب 
املنتجات  أداء  املستخدمني، وحتسني 
وتق��دمي خدم��ات قّيم��ة. وتش��تمل 
سلس��لة هواوي ميت 10 على وحدة 
املعاجلة والتشغيل العصبية األولى 
م��ن نوعه��ا واملصمم��ة خصيص��اً 
لألجه��زة والهواتف الذكّي��ة، والتي 
تبش��ر ببزوغ عصٍر جدي��د للهواتف 

الذكية«.
مت تزويد هاتفي ميت 10 وميت 10 برو 

مبزايا استثنائية أهمها:  
• معال��ج ’كيري��ن 970‘ ال��ذي يع��د 
امل��زود  نوع��ه  م��ن  األول  املعال��ج 
االصطناع��ي  ال��ذكاء  بإمكان��ات 
اخملصص��ة للهوات��ف الذكية، والذي 
يتضم��ن وح��دة تش��غيل عصبي��ة 

.)NPU( خاصة
• شاش��ة ع��رض كاملة م��ن هواوي 

تصمي��م  م��ع   FullView Display
بهي��كل زجاجي ثالثي األبع��اد يكاد 

يخلو من احلواف، إضافة إلى دعمهما 
لتقنية ’النطاق الديناميكي العالي‘ 

HDR10 لضم��ان أل��وان أكث��ر دق��ة 
ووضوحاً.

• تقنية ش��حن فائق السرعة ’سوبر 
تش��ارج‘ من ه��واوي واملُصادق عليها 
من قبل ش��ركة ’تي يو ف��ي‘، إضافة 
 4000 باس��تطاعة  بطاري��ة  إل��ى 
ميلل��ي أمبير/الس��اعة م��ع نظ��ام 
بال��ذكاء  مدع��وم  للبطاري��ة  إدارة 

االصطناعي.
• كاميرا ’الي��كا‘ مزدوجة جديدة مع 
 )SUMMILUX-H( عدس��ات من ن��وع
والتي تتضمن فتحة مزدوجة قدرها 
)f/1.6(، إضاف��ة إلى إمكانات متمّيزة 
للتصوي��ر الفوتوغرافي فائق الذكاء، 
مب��ا يش��مل اخلاصي��ة القائمة على 
ال��ذكاء االصطناعي للتعّرف الفوري 
على املش��اهد واألش��ياء، فضالً عن 
تأثي��رات البوكيه املدعوم��ة بالذكاء 

االصطناعي.
 EMUI( واجهة املستخدم التلقائية •
X.0( اجلديدة واملبّسطة، والتي تعمل 
أندرويد )نس��خة  التش��غيل  بنظام 

.)8.0
م��ن جه��ة ثاني��ة، تدع��م البطارية 

تقنية الش��حن فائق السرعة ’سوبر 
تش��ارج‘ من ه��واوي واملصادق عليها 
من قبل’تي يو في‘، مما يضمن شحناً 

آمناً ومتكامالً.
ويأتي هاتفا ه��واوي ميت 10 وهواوي 
بواجه��ة  مزّودي��ن  ب��رو   10 مي��ت 
املستخدم )EMUI X.0( اجلديدة كلياً 
والتي تعمل بواسطة نظام التشغيل 
أندرويد )نس��خة 8.0(. وتشمل املزايا 
األخرى على محرك قائم على الذكاء 
بش��كل  لالس��تفادة  االصطناع��ي 
كامل من قدرات معالج ’كيرين 970‘؛ 
ومترج��م س��ريع مدع��وم بإمكانات 
ترجمة  لتقدمي  االصطناع��ي  الذكاء 
تفاعلية أس��رع وأكث��ر دقة وتضمن 
جتربة اتصاالت أكثر سالس��ة؛ وميزة 
الع��رض املبّس��ط لرب��ط سلس��لة 
هواتف ’ميت‘ من هواوي مع شاشات 
عرض كبي��رة؛ فضالً ع��ن توافر دعم 
لتج��ارب س��طح املكت��ب الكاملة 
والتي تتيح استعمال وتوسيع ناطق 
ع��رض محت��وى الهوات��ف الذكي��ة 
على شاشات أخرى والسيما أجهزة 

الكمبيوتر.

تقرير

هواوي تكشف النقاب عن هاتفيها الجديدين هواوي ميت 10 وهواوي ميت 10 برو 
في حفل عالمي ضخم

 منى خضير عباس*
تواص��ل الهيئ��ة العام��ة للمي��اه 
اجلوفي��ة ببذل اجله��ود الكبيرة في 

حفر االبار املائية 
االخرى سعياً منها بالنهوض لواقع 
املياه اجلوفية في العراق اضافة الى 

توفير املياه للمناطق البعيدة 
الس��طحية  املي��اه  مص��ادر  ع��ن 
لس��د احتياجات االنية للمواطنني 
واس��تخدامه ف��ي ش��تى مجاالت 
احلياة سواء كانت بشرية او زراعية 

اوصناعية .
كم��ا اك��د املص��در االعالم��ي في 
الهيئ��ة حي��ث متكنت ف��رق احلفر 
بغ��داد  ف��ي  للهيئ��ة  التابع��ة 
واحملافظ��ات حف��ر )31( بئ��را مائية 
اضافة الى فحص )31( بئرا ونصب 
)9( طواقم ضخ خالل ش��هر ايلول 
م��ن ع��ام 2017 ، اذ نف��ذت الفرقة 
احلقلية العاملة في مشروع بغداد 
)14( بئرا من اجل س��د النقص في 
املي��اه للمناطق البعي��دة عن املياه 
السطحية والتي تعاني من شحة 
املي��اه حيث ش��ملت مواق��ع وقرى 
عدة في مناطق ح��زام بغداد منها  
بئري��ن في مخازن صيانة مش��اريع 
ال��ري وبئر محطة ابقار عني البراري 

اضافة الى فحص )8( ابارمع نصب 
طاقم ضخ واحد .

اما في محافظة النجف االش��رف 
ولغرض توسيع الرقعة اخلضراء في 
احملافظة واالستفادة من مياه االبار 
واالس��تعماالت  الزراعية  لالغراض 
البش��رية فقد مت اجن��از )4( ابارمثل 
بئر قرية ب��والن الغربية اضافة الى 
فحص بئر ونصب طاقم ضخ واحد 

.
ولالس��هام ف��ي تثبي��ت الكثب��ان 
ظاه��رة  م��ن  والتقلي��ل  الرملي��ة 
التصحر في محافظة املثنى مت اجناز 
)5( اب��ار منها بئر مملحة الس��ماوة 
، ودعم��ا للش��ركات االس��تثمارية 
في محافظة ميس��ان فقد مت اجناز 
)3( ابار منها بئرين لش��ركة طريق 
الضحى وبئر في ش��ركة ميس��ان 

الدولية .
 وتلبي��ًة الحتياج��ات املواطنني في 
محافظة صالح الدين وس��عياً من 
الهيئ��ة في توفي��ر احلصص املائية 
املطلوبة لها فق��د مت اجناز حفر )4( 
ابار في احملافظ��ة منها بئر جامعة 
تكريت / كلية علوم االرض وبئر في 
جام��ع الفرقان اضاف��ة الى فحص 
بئرين في احملافظة ، وفي محافظة 

االنب��ار مت حف��ر بئ��ر واح��دة بعمق 
)200(م وهي بئ��ر الرميلة/2 اضافة 

الى فحص )3( ابار اخرى  .
كم��ا يس��تمر قس��م الدراس��ات 
والتحري��ات الهيدروجيولوجية في 
الهيئ��ة العامة للمياه اجلوفية في 
عم��ل دراس��ات متقدم��ة من اجل 
التعرف على اه��م التطورات التي 
تط��رأ على واقع املي��اه اجلوفية في 
عموم العراق ، فقد اكدت ش��عبة 
بنك وحتليل املعلوم��ات في حتديث 
املعلوم��ات  بن��ك  بيان��ات  قاع��دة 
وحتويله��ا ال��ى نظ��م املعلوم��ات 
اجلغرافية مع تزويد طلبة ماجستير 
ع��دد)2( باملعلومات لالب��ار احملفورة 
ضم��ن مناط��ق دراس��تهم اضافة 
ال��ى ادخ��ال  بيانات اب��ار محافظة 
املثنى ع��دد )7( الى قاعدة البيانات 
واملباش��رة بعم��ل اطل��س خرائط 
التقسيم  للمياه اجلوفية حس��ب 
وكذل��ك   ، للع��راق  الفيزوغراف��ي 
املتابع��ة الدوري��ة واملس��تمرة في 
حتديث قراءات التذبذب البار املراقبة 
ف��ي عم��وم الع��راق ماع��دا اقليم 

كردستان . 

*اعالم الهيئة 

بغداد - الصباح الجديد:
املنتج��ات  توزي��ع  ش��ركة  تس��تعد 
النفطي��ة للمش��اركة ف��ي معرض 
بغ��داد الدولي ف��ي دورت��ه )44( لعام 
2017 و ال��ذي س��تنطلق فعاليات��ه 
للفترة من 10/21 لغاية 2017/10/30 
م��ن خالل جناحها اخلاص في املعرض 
، و ذل��ك بتوجي��ه من قب��ل مدير عام 
الش��ركة املهن��دس كاظ��م مس��ير 
ياس��ني  ال��ذي أوع��ز بتنظي��م جناح 
الشركة ليظهر بأبهى صورة و يكون 

جاهزاً إلستقبال الضيوف الكرام . 
حيث مت تشكيل جلنة خاصة لتنظيم 
جناح املعرض من قبل إعالم الشركة 
ال��ذي ح��رص ب��دوره عل��ى  تهيئ��ة 
اجلن��اح من خالل العدي��د من األفكار 
أن  م��ن ش��أنها  الت��ي  املس��تحدثة 
تترك بصمة واضح��ة في هذا احلدث 
اإلقتص��ادي و التج��اري الكبير ، لكي 
ل هذه املشاركة ضمن إجنازات  تُس��جَّ

شركتنا املتحققة خالل عام2017 .
وسيقوم جناح شركة التوزيع بعرض 
اإلجن��ازات املتحقق��ة ف��ي الش��ركة 
الرئيس��ية              منه��ا والس��اندة 
في كافة اجمل��االت كتجهيز املواطنني 
بكاف��ة املنتجات النفطي��ة و إفتتاح 
املناف��ذ التوزيعي��ة و دوره��ا في دعم 

العوائ��ل النازح��ة و املناط��ق احمل��ررة           
و كذل��ك تق��دمي الدع��م ال��ى قواتنا 
األمني��ة و ق��وات احلش��د الش��عبي 
األبط��ال ونش��اطات أخرى وس��يتم 
ترجم��ة تل��ك ف��ي شاش��ات خاصة 
للعرض على شكل صور فوتوغرافية 
و مقاط��ع فيدي��و ، كم��ا سيش��هد 
اجلن��اح مجموع��ة م��ن الفعالي��ات 
اجلديدة واملس��تحدثة والتي س��تروج 

جلهود وعمل الشركة .  
و م��ن خالل هذا املنبر يس��ر ش��ركة 
توزي��ع املنتج��ات النفطي��ة أن تدعو 
املواطن��ني الك��رام لزيارة جن��اح وزارة 
النف��ط / ش��ركة توزي��ع املنتج��ات 

النفطي��ة في معرض بغ��داد الدولي 
لغ��رض اإلطالع عن كث��ب على عمل 
الش��ركة الذي يهدف بالدرجة األولى 
الى تق��دمي اخلدم��ات للمواطنني من 
خالل توفير كافة املنتجات النفطية 
و كذل��ك نش��اطات س��اندة أخ��رى 
قدمته��ا ش��ركة التوزيع و م��ا زالت 

خدمة لوطننا احلبيب .
التوزي��ع  ش��ركة  جن��اح  أن  يذك��ر 
ف��ي مع��رض بغ��داد الدول��ي للعام 
املاض��ي قد حق��ق جناح��اً باه��راً من 
خ��الل طروحات��ه وأف��كاره التي نالت 
إعجاب وإستحس��ان وإشادة من قبل 
املسؤولني واملواطنني على حد سواء.      

»المنتجات النفطية« تشارك في معرض بغداد الدولي»المياه الجوفية« تنجز)31( بئرًا الشهر الماضي 
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بغداد - الصباح الجديد:

واصل��ت امان��ة بغ��داد اعماله��ا في 
العاصمة  تطوي��ر وجتمي��ل مداخ��ل 
بغداد من خالل زراعة االشجار املعمرة 
وانش��اء ظلل لتكثي��ر النباتات ورفع 

كل مايشوه جماليتها .
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم 
ان« امانة بغ��داد نفذت حمالت كبرى 
لتطوي��ر وتأهي��ل مداخ��ل العاصمة 
بغ��داد عب��ر رف��ع املش��وهات وازالة 
التجاوزات على اكتاف الطرق القريبة 
م��ن املداخ��ل وانش��اء ظل��ل لتكثير 
اخلالي��ة  الفض��اءات  ف��ي  النبات��ات 

لتحقيق االكتفاء الذاتي منها ».

واضاف��ت املديري��ة ان »امان��ة بغداد 
تواصل اعمالها في انش��اء غابة من 
املتنوعة   والنباتات  املعمرة  االش��جار 
ف��ي مدخل بغ��داد اجلنوبي مبس��احة 
)60( دومن��اً ضمن قاط��ع بلدية الدورة 
تتضمن زراعة آالف االشجار والنباتات 
املتنوعة باإلعتماد على اجلهد الذاتي 
وما يتم تكثيره من نباتات في الظلل 
الزراعية التابع��ة المانة بغداد ضمن 
خطة تشمل زراعة الفضاءات اخلالية 
الت��ي كانت مكباً للنفايات واالنقاض 
» ، مبين��ة ان »م��الكات دائ��رة بلدية 
بغ��داد اجلديدة واصل��ت اعمال زراعة 
جانبي طريق بغداد - واس��ط مبنطقة 

الرستمية ».
عل��ى صعي��د متصل وجه��ت امينة 

بغداد الدكتورة ذكرى علوش بإنش��اء 
متنزه جديد خلدمة القطاعات االخيرة 
في مدينة الصدر مبساحة )9( دوامن ».

ودع��ت امين��ة بغ��داد خ��الل جول��ة 
ميدانية له��ا في مدينة الصدر رفقة 
النائ��ب حاكم الزامل��ي ووكيل امانة 
بغ��داد للش��ؤون البلدي��ة واملديري��ن 
االول��ى  الص��در  لبلديت��ي  العام��ن 
والثانية لالطالع على واقعها اخلدمي  
» ، كما       وجهت بضرورة مضاعفة 
للمواطن��ن  املقدم��ة  اخلدم��ات 
العامة  الش��وارع  واالهتم��ام مبظهر 
ومعاجلة ش��كاوى املواطن��ن وتنفيذ 

متطلباتهم اخلدمية » .
واضاف��ت ان » أمين��ة بغ��داد وجهت 
ايضاً باإلس��راع في إنش��اء متنزه في 

املواطنن  الس��دة خلدم��ة  منطق��ة 
وبالتع��اون معه��م وإش��راكهم في 
إختيار اجلهة املنفذة سواء كانت امانة 
بغداد او مس��تثمر عل��ى ان تتضمن 
حدائق وألعاباً لألطفال للحفاظ على 
تلك املس��احة م��ن االرض كي اليتم 
االس��تيالء عليها من قبل املتجاوزين 

على اراضي الدولة » .
كما وجه��ت امينة بغ��داد البلديتن 
االمطار  املبكر ملوس��م  باإلس��تعداد 
مكثف��ة  حم��الت  تنفي��ذ  وض��رورة 
لتنظيف وصيانة خطوط ومشبكات 
الصح��ي  الص��رف  مي��اه  تصري��ف 
واالمط��ار ومعاجل��ة املش��كالت التي 
عان��ت منها بع��ض القطاع��ات في 

املواسم املاضية » .

متنزه جديد ألهالي شرقي القناة 
تقرير

تطوير وتجميل مداخل بغداد بزراعة األشجار المعّمرة والنباتات 

اعالم المركز:

ضي��ف املركز العراق��ي للتنمية االعالمية 
في ندوته النصف ش��هرية رئيس جامعة 
بغداد االس��تاذ الدكتور عالء عبد احلس��ن 
للتح��دث حول )واقع التعلي��م في العراق، 
والعم��ل على تفعيل احلوار مع الطلبة في 
اجلامعات العراقية( من اجل اخلروج بنتيجة 
مفاده��ا تطوير قدرات الش��باب والوصول 
بافكارهم وابحاثه��م الى مصاف العاملية 
فضال ع��ن االيجابي��ات والس��لبيات التي 

تكتنف عملهم داخل احلرم اجلامعي.
وق��ال الدكت��ور عدن��ان الس��راج مرحب��ا 
بالضيف واحلضور ان ه��ذه الندوة جزء من 
تل��ك الت��ي اقامها املرك��ز لوزي��ر التعليم 
العال��ي د. عب��د ال��رزاق العيس��ى ، وأثنى 
الس��راج عل��ى ضيف الن��دوة واصف��ا اياه 
بالقام��ة التدريس��ية املهمة التي يش��ار 
اليها بالبن��ان، ملا ميتلكه م��ن همة عالية 
وقدرة عل��ى الوصول بالس��لك التعليمي 

الى بر االمان.
وانب��رى رئي��س اجلامع��ة في بداي��ة الندوة 
احلوارية التي حضرها نخبة من االكادميين 
والباحثن واالعالمين.. باسداء الشكر الى 
املركز العراقي للتنمية االعالمية ورئيسه 
الدكت��ور عدن��ان الس��راج الس��هامه في 
تس��ليط الضوء على التعلي��م في العراق 
خالل ندوت��ن متتاليتن الهمي��ة املوضوع 
وحساس��يته ، كون��ه يتعلق بجي��ل واعد 
ومهم يس��هم في بناء البلد، حيث ضيف 
املركز في وقت س��ابق وزير التعليم العالي 
والبحث العلم��ي د. عبد الرزاق العيس��ى 
للتحدث عن االستراتيجيات التي وضعتها 
الوزارة اش��تملت عل��ى محاور اساس��ية 
اهمه��ا احملور التدريس��ي، االدارة اجلامعية، 

املنهاج ومن ثم البحث العلمي.

الدور التكاملي
واش��ار الضي��ف ال��ى »ال��دور ال��ذي يجب 
ان تضطل��ع ب��ه وزارة التربية ف��ي عملية 
االسناد«، مبيناً ان »التعليم العالي مرحلة 
مكمل��ة لعم��ل وزارة التربي��ة«، مضيف��ا  
عندما نتكلم عن التعليم العالي النذكره 
مبع��زل ع��ن التربي��ة، كونهم��ا مكمل��ن 

لبعضهم االخر.
واعطى عبد احلس��ن  نب��ذة مختصرة عن 
تاري��خ جامعة بغ��داد التي تاسس��ت في 
الع��ام 1957، واصفا اياها  باجلامعة االولى 
من حيث زمن التأسيس، يرافق ذلك احلديث 
عن س��معتها املهني��ة في داخ��ل العراق 
وخارجه، كونها املنارة املش��عة التي تخرج 
منه��ا اجي��اال متعاقبة،  وينظ��ر اليها من 
قبل احملافل الدولية نظرة ذات بعد تاريخي ، 
وعرج على االجنازات التي حققتها جامعة 
بغداد، عادا اياها مثار فخر للطلبة واجلامعة 
على حد سواء، ومنها على سبيل املثال ال 
احلصر اتفاقي��ة وقعت مع احدى اجلامعات 
الياباني��ة والتي رفضت االخي��رة توقيعها 
مع اي جامعة سوى جامعة بغداد، بسبب 
محافظتها على مس��تواها العلمي برغم 
ظروف البلد، وما تزال مستمرة في التقدم، 
اذ دخل��ت الول مرة ف��ي التصنيف العاملي 
كأول جامع��ة عراقي��ة محقق��ة طف��رة 
علمي��ة بحصولهاعل��ى تصني��ف افضل 
501 من مجموع ال��ف جامعة في العالم 
ع��ام 2017، فض��ال عن التق��دم في جميع 
التصنيف��ات العاملية، وس��تدخل اجلامعة 
ايضا في تصنيف��ات علمية متقدمة  في 
العام املقبل ، مؤكدا ان ذلك املوقع املتميز 
ل��م ينب عش��وائيا امن��ا جاء نتيج��ة جهود 

مكثفة.

جامعة سونبيرن
وتاب��ع الضي��ف ذكر االجن��ازات ب� »انش��اء 
حاضنت��ن تكنولوجيت��ن م��ع ش��ركتن 

مهمت��ن،  ش��ركة )ه��اواوي( وحاضنة مع 
ش��ركة تناوف األملانية  للبناء اجلاف، بنيت 
احلاضن��ة داخ��ل اجلامعة بح��دود مليونن 
ونصف امللي��ون يورو على نفقة الش��ركة 
واحلكوم��ة األملاني��ة ، يراف��ق ذل��ك اب��رام 
عقد مع ش��ركة صينية رصين��ة للطاقة 
املس��تدامة لبن��اء مختب��ر تدريب��ي داخل 
اجلامع��ة ايضا، ناهي��ك عن توقي��ع كلية 
االداب اتفاقية مع معهد االثار االملاني قبل 
شهرلتنقيب وصيانة االثار العراقية، وعلى 
املنحى نفس��ه افتتح املركز اخملتبر االملاني 

العراقي في كلية العلوم جامعة بغداد.
واض��اف لقد جنحنا في توقي��ع عقد توأمة 
مع جامعة )س��ونبيرن( االسترالية وحتديدا 
في قسم الهندس��ة املدنية، حيث بعثت 
الوجب��ة الرابعة من طلبتنا قب��ل 10 ايام، 
مؤك��دا ان »الطلب��ة العراقي��ن حقق��وا 
املرات��ب االول��ى ف��ي اجلامعة االس��ترالية، 
م��ا حدا بتل��ك اجلامعة عل��ى منح فرصة 
اكم��ال دراس��ة الدكتوراه له��م كزماالت 
دراس��ية معتمدين معي��ار املعدل لضمان 

الشفافية.

اجلامعات العربية
ولفت عبد احلس��ن الى ان »جامعة بغداد 
ومن اجل ان يعم التفوق العلمي في بقية 
اجلامعات العراقي��ة دأبت على توزيع هؤالء 
الطلب��ة االوائ��ل ب��ن اجلامع��ات العراقية 
املس��تحدثة بغية رفع مس��تواها العلمي  
واالكادميي، ك��ون اجلامعة تعمل على مبدأ 

بناء العراق ال جامعة واحدة .
وب��ن وضع اجلامعة على املس��توى العربي 
للجامع��ات  تصنيف��ات  هن��اك  بالق��ول: 
العربية باشتراك نحو 700 جامعة احتلت 
من خالل��ه جامعة بغ��داد املرتب��ة 37 من 
مجم��وع 50، ثم مرتبة 15 ع��ام 2017 من 
مجموع 100 وحينما يقارن هذا التصنيف 
باملواصف��ات العاملي��ة..  تك��ون اجلامع��ة 
قد تفوق��ت على جامعات لها س��معتها 
وعراقته��ا كجامع��ة القاه��رة وجامعات 
اميركية واسترالية ، مشيرا الى ان ماتقدم 
اليذكر من باب الوصول الى الطموح.. لكن 
في الوقت عينه اليريد ان يجعل السوداوية 
تع��م التعلي��م واالس��اتذة والط��الب امنا 

هنالك طموح للوصول الى االفضل.

التصنيفات العاملية
وعرج الضيف على ان التصنيفات العاملية 
في اخل��ارج تعتم��د مبدأ البح��ث العلمي 
وال تعتمد التدريس،  حيث تنش��ر البحوث 
ويتعام��ل م��ن خاللها م��ع اخلري��ج.. علما 
ان خريج��ي اجلامع��ة كانوا م��ن املتميزين 

واالوائل.
ومتنى عبد احلس��ن عل��ى املرك��ز العراقي 
م��ن  والضي��وف  االعالمي��ة  للتنمي��ة 
االعالمين التركيز عل��ى اجلهود التي تبذل 
والتي تستحق الثناء والفرز بن االيجابيات 
والس��لبيات على وفق اسس واليات ، معربا 
ع��ن س��روره حلضور الن��دوة الت��ي نظمها 
املركز الذي يرأس��ه د. عدنان الس��راج. عادا 
االعالم باملكمل ل��دور التعليم العالي، وان 
»املس��ؤولية مش��تركة بن اجلمي��ع لبناء 
البل��د، وان العل��م ه��و الب��ذرة احلقيقي��ة 

للتطور.
وامل��ح ال��ى ان ااجل��زء االه��م ف��ي العملية 
التربوية والتعليمي��ة يتركز على احلوار بن 
الطلبة واالس��اتذة من اج��ل تطوير قدرات 
الشباب..  وبالتالي فان مبدأ احلوار هو اجلزء 

االهم الذي يستند الية العالم.

   ScopuS مجالت
واكد عبد احلس��ن ان جلامع��ة بغداد 5600 
  ScopuS   ، بحث نش��ر في مجالت معتمدة
ThomaS العاملي��ة، االمر ال��ذي ادى الى  رفع 

تقيمه��ا..  حي��ث اصب��ح معام��ل التأثير 
م��ن 40 ال��ى 58 ، وه��ذه الطف��رة نتيج��ة 
التفكي��ر والتحرك ص��وب االجتاه الصحيح 
والتشجيع على النشر في اخلارج والتفكير 
بصورة ايجابي��ة ، الفتا الى »ضرورة االرتقاء 
مبس��توى الطلب��ة«، عب��ر عن خيب��ة أمله 
ودهش��ته من أن »بع��ض الطلبة يجهلون 
ابجدي��ات الكتاب��ة، ب��ل ان الضع��ف ميتد 
احيانا ليش��مل بعض االس��اتذة«. الفتا ان 
بعض التدريسين يرس��ب في االمتحانات 
التنافس��ية.. وان احلديث ع��ن ذلك.. يحتم 
منعه��م من الوصول ال��ى تعليم جيل من 
خ��الل دخوله��م مج��ال التعليم..كونهم 
سيخرجون جيال ليس مبس��توى الطموح.. 

مش��ددا على ضرورة ايجاد آلية وتعاون بن 
ال��وزارة واالعالم للتخل��ص من كل املظاهر 

السلبية التي تكتنف عملية التعليم.

الظروف االنسانية
وبش��أن الطلبة املرقنة قيودهم، قال رئيس 
اجلامعة: ان اعتماد سنة عدم رسوب واعادة 
املرقنة قيودهم واعتماد ش��ماعة الظروف 
االنس��انية للتعك��ز عليه��ا برغ��م ان 90 
باملئة منهم ليس لديهم ظروف انس��انية، 
وان نس��بة 10 باملئ��ة فقط ممك��ن ان يكون 
لديهم فع��ال تلك الظ��روف.. مبينا ان كل 
ذلك ينعكس سلبا على التعليم.. وان وزارة 
التعليم العالي وحدها التستطيع الوقوف 
ام��ام الضغط الهائل..  وبالتالي س��تكون 
هي املالم��ة الوحي��دة اذا لم تك��ن هنالك 
مس��ؤولية تش��اركية بن اجلمي��ع لغرض 
الوص��ول ال��ى الرصان��ة العلمية حس��ب 
االس��تحقاق وبالتالي س��يعم االس��تقرار 

للسنوات القادمة.
كما س��لط الضوء عل��ى ض��رورة االبتعاد 
ع��ن توفير التوس��عة ف��ي اجلامع��ة قائال: 
ان توس��عة مقع��د واح��د يعن��ي اضاف��ة 
550 مقع��دا، ك��ون اجلامع��ة متتل��ك  550 
اختصاصا .. فضال عن ان مس��تويات اغلب 
هؤالء الطلبة متدنية وضعيفة، االمر الذي 
ينعكس على اجيال قادمة... مكررا القول: 
ان املش��كلة تش��اركية للخروج من االزمة 
بآلية مفادها الدفاع عن العلم كل حسب 
موقعه ، كاش��فا ع��ن »تخصيص مقاعد 
دراس��ية للطلبة ف��ي املناطق احمل��ررة التي 
ج��اءت نتائجه��ا بعد االمتحانات بش��كل 
مقب��ول«، موضحاً أن »البع��ض منهم قد 

اجبر احلكومة على اداء امتحان دور ثالث«.

الرؤى واالفكار
وش��هدت اجللس��ة الت��ي اداره��ا كل م��ن 
الدكت��ور حمي��د فاضل والدكتور حس��ن 
ع��الوي ط��رح العديد م��ن ال��رؤى واالفكار 
واملالحظ��ات املهم��ة الت��ي ح��ددت بثالثة 
مس��ارات هي: كيفي��ة بناء من��اخ لنجاح 
التعليم العال��ي... واآللي��ات التي ممكن ان 
تتبعه��ا الدولة ف��ي هذا االجت��اه من خالل 
حمالت املؤازرة والعمل ف��ي مجال املراقبة 

وتوحي��د ودعم قط��اع التعلي��م، ال االجنرار 
وراء التصريح��ات التي تؤث��ر على العملية 
التربوية واملناخ التعليم��ي... فضال عن دور 

االعالم املهم في تلك العملية.
حي��ث طرحه د. صالح عبد الرزاق جملة من 
االستفس��ارات.. ه��ل تعتقد ان اس��تقالل 
اجلامعة يس��هم في حل املش��كالت.. كما 
كانت علية اجلامعات س��ابقا بدون تدخل؟ 
واالتعتق��دون ايض��ا ان ذل��ك س��يكون في 
مصلحتها  لتخلص من احلالة الطفيلية؟..  
وهل ان البنى التحتية في التعليم العالي 
التزال تعاني من املشكالت سواء باالقسام 
او البحوث او التقنيات في معظم االقسام 

كيف ميكن مواجهة ذلك؟
رئي��س حترير جريدة بن نهرين ش��وقي عبد 
االمي��ر.. اب��دى مالحظت��ن االول��ى تتعلق 
باملناهج اجلامعية بالع��راق ومتى حدثت؟.. 
موضح��ا ان هنال��ك تط��ورا س��ريعا ف��ي 
االختصاص��ات العلمي��ة..  وهل هناك آليه 
في حتدي��ث املناه��ج ؟.. واخ��ر حتديث متى 
حصل؟ كونها مس��ألة غاي��ة في األهمية 
خاصة فيما يتعلق باالختصاصات العلمية 
املالحظة االخرى.. هنالك اسلوب متبع ومن 
خالل جترب��ة حياتي خارج العراق )بحس��ب 
عبد االمير( ان هنالك دوال عظمى في اوروبا 
التعتم��د على اجلامعات في بناء الدولة في 
الدرج��ة االولى ب��ل.. تعتمد عل��ى املدارس 
»الوطني��ة العليا« ولش��تى االختصاصات 
ثم اخذ الشخصيات منها بعد اجراء اخبار 

منهجي يكون معيارا للنجاح.
رئيس حترير جريدة الصباح اجلديد اسماعيل 
زاير كان لديه انطباعان االول.. بعد ان تلمس 
احل��رص الش��ديد واملهني لرئي��س جامعة 
بغ��داد في الدف��اع عن املس��توى االكادميي 
والعلم��ي وعل��ى مس��توى العالق��ات مع 
العالم ونس��يج العالقات مع املؤسس��ات 
الدولي��ة.. وم��ن خ��الل ذلك استش��ف ان 
الطلبة حينما يتجهون الى التعليم االهلي 
وبكل اس��ف يشهدون مس��تويات متدنية 
للغاي��ة في مس��توى التعليم والس��لوك 
واملتابع��ة.. وعندم��ا نتح��دث ع��ن تطوير 
ق��درات الش��باب في اجلامع��ات والتخلص 
من احلاالت الس��رطانية التي تنتاب عملية 
التعلي��م.. عن��د ذل��ك كيف ميك��ن ان حتل 

املش��كلة ونرتقي بهذه الشريحة املهمة.. 
يرافق ذلك ان نظام التعليم ورث غلطة في 
تعل��م الرياضيات وبقي��ة العلوم مع نقص 
هائل ف��ي تعلم اللغة االجنليزية حيث يأتي 
الطال��ب الى اجلامعة وي��كاد ان يكون اميا 
في اللغ��ة االجنليزية.. كيف ميكن جتاوز هذا 

اخللل؟
وهنا عل��ق رئي��س جامعة بغ��داد الدكتور 
ال��وزارة  ان  بالق��ول:  ع��الء عب��د احلس��ن 
تعتم��د اللغ��ة االجنليزية على م��دى االربع 
س��نوات الدراس��ية في اجلامعة وفق نظام 
الكورس��ات.. ام��ا املش��كلة الت��ي يعاني 
منها معظم الطلب��ة في اللغة االجنليزية 
ه��و اعتماد تعلم القواع��د فقط.. منتقدا 
االس��لوب الذي تتبعة التربي��ة في طريقة 
التعلي��م.. وال��ذي كان من املفت��رض اتباع 
اس��لوب احلوار ال القواع��د.. كيفية تكوين 
جملة وم��لء الفراغات الميكنه��ا ان تعلم 

لغة.. املشكلة بطريقة التدريس.
احد الضيوف سأل عن تصور رئيس اجلامعة 
حول كيفية تفعيل دور الش��باب في االدارة 
والتقييم وحتسن االداء.. ليكون مناسبا في 
متثيل دور الش��باب في اجلامعات.. متسائال 
ايض��ا حول امكاني��ة خصخصة اجلامعات 
احلكومي��ة في العراق كما ه��و حاصل في 
الكثي��ر م��ن جامعات العال��م؟.. فضال عن 
كيفية تطوير اجلانب البحثي في اجلامعات 

على وفق الية معينة؟
وم��ن ضمن مامت طرحه ايضا.. هل القيادات 
الي��وم في الكليات واالقس��ام ق��ادرة على 
ممارسة االستقاللية بحيث تبحر باجلامعات 
ال��ى ش��اطئ االم��ان؟  وهل م��ن الضروري 
الب��دء بالتعش��يق ب��ن اجلامع��ة والدولة 
ليس باجلانب العلمي فحسب وامنا باجلانب 
االنس��اني، ك��ون البل��د يعان��ي الي��وم من 
مش��كلة اخملدرات والفك��ر املتطرف.. حيث 
من املفترض اجراء دراسات ميدانية للبحث 

في معاجلة هذه االفكار.
اخلبي��ر القانوني طارق حرب قال: ان خريجي 
بكلوري��وس القان��ون في س��تينيات القرن 
املنصرم مقارنة بالبروفيس��ور حاليا يعدون 
االم��ور  التركي��ز كان عل��ى  االفض��ل، ألن 
احلاجاتي��ة والضرورية.. فيما يت��م التركيز 
االن عل��ى ام��ور التخ��دم الطال��ب وبعيدة 

عن اختصاصه.. حينه��ا اجاب د. عالء عبد 
احلس��ن ان التحرك باجتاه حل الس��لبيات 
وع��دم احباط الذين يعملون في اخلارج كان 
س��ببا في االبداع.. فيما نعم��ل نحن على 
احباط املبدع من دون ان يكون هنالك عامل 
حتفيز لالخرين.. هنالك الكثير من املبدعن 

واملتمكنن في مجال عملهم.
احد االسئلة تعلق باجلامعة وسوق العمل 
وكيف تستطيع اجلامعة ان تسوق الطالب 
اخلريج ليستطيع ان يجد له فرصة عمل في 
اجملتم��ع خاصة ان الكثير من االختصاصات 

انحسرت.
الفن��ون  الدكت��ور احم��د جمع��ة كلي��ة 
اجلميل��ة كان لدي��ة مجموع��ة تس��اؤالت 
تتعل��ق ب� اوال: ماهي االلي��ات التي ممكن ان 
يقدمها رئي��س جامعة بغداد للتش��جيع 
على طباعة املناهج.. تلك املناهج املكتوبة 
لكنها لالس��ف تت��داول ب��ن الطلبة على 
ش��كل مالزم استنس��اخ وهل هناك اليات 

تشجيعية لطباعة املناهج؟.
ثانيا: الترقيات وتس��هيل مهامها، حيث ان 
هنال��ك العديد م��ن العراقي��ل توضع امام 
االستاذ اجلامعي في مش��واره وخاصة في 
االع��وام -2013 2014 الت��ي اعتم��دت بها 

استمارة ضمان اجلودة االلكترونية؟
ثالثا: ماهي املقترحات لتأس��يس مناخ بن 
اجلامعات العراقي��ة وتفعيل جانب الزيارات 
واالس��تضافة للطلب��ة واس��اتذتهم وفي 
مقدمتها االختصاص��ات القريبة؟. وماهي 
اخلط��ة املع��دة م��ن قب��ل جامع��ة بغداد 
لتفعيل كلية الفنون اجلميلة في موضوعة 
مش��اريع الطلبة؟ حيث ان هنالك مشاريع 
مهم��ة تأم��ل الكلي��ة ان تكون ف��ي اروقة 

اجلامعات ضمن خطة علمية مدروسة.
وق��د اس��هب الضي��ف ف��ي االجاب��ة عن 
تس��اؤالت احلض��ور مناش��دا ف��ي املرتب��ة 
االول��ى جمي��ع وس��ائل االع��الم ان تك��ون 
منصف��ة وش��فافة ف��ي نقل احل��دث، ألن 
االعالم املنصف يقف عل��ى احلقيقة دائما 
مستذكرا حادثة احلريق الذي اندلع في احد 
االقس��ام الداخلية وكيف قوبل هذا احلدث 
م��ن تهوي��ل غير صحي��ح من قب��ل بعض 
الفضائي��ات، مؤكدا ضرورة ان ينقل االعالم 
وجه��ات النظ��ر جميعه��ا. وفيم��ا يخص 
القب��ول بالدراس��ات العليا، اك��د الضيف 
عل��ى ضرورة اختيار الن��وع وليس الكم من 
الطلبة املتقدمن. وبش��أن البنى التحتية 
للجامع��ة، نح��ى الدكت��ور عبد احلس��ن 
بالالئم��ة على البعض الذي��ن ليس لديهم 
ادنى شعور باملسؤولية، ويتحججون بسوء 
البنى التحتية، متسائال: كيف تخرج هذه 
البح��وث املعتبرة اذا كان��ت البنى التحتية 

غير صاحلة؟.
كما ع��رج الضيف على مس��ألة التمويل 
الذات��ي واملكات��ب االستش��ارية قائ��ال: ان 
مش��اريع الدولة املتعطل��ة القت بظاللها 

السلبية في هذا اجملال.
واش��ار ال��ى اهمي��ة احملافظة عل��ى احلدود 
بن الطالب واالس��تاذ وعدم جت��اوز احلواجز، 
حيث ان هنالك خيطا رفيعا في كل عالقة 
اذا قط��ع جتاوز االحت��رام، وامل��ح .. نحن لم 
نفه��م الدميقراطي��ة بش��كلها الصحيح 
. مسترس��ال .. ان��ا طال��ب ف��ي اجلامع��ات 
االميركي��ة مل��دة خمس س��نوات، لم يكن 
يس��مح لن��ا بالتظاهرفي اجلامع��ة، وكان 
من يتظاه��ر يفصل في امي��ركا، وهي بلد 
الدميقراطي��ة.. اذن نح��ن علين��ا ان من��ارس 

حقوقنا بشكل صحيح.
يش��ار ال��ى ان املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة 
االعالمية كرم عدداً من االعالمين املبدعن 
منه��م الدكت��ور  مض��اد االس��دي،حليم 
س��لمان، رياض عبد الكرمي، قاس��م محمد 
لدوره��م االعالمي املتمي��ز.. الذين بدورهم 
عبروا عن سعادتهم بهذا التكرمي شاكرين 
املركز على انشطته التي تصب في خدمة 

البلد.

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

يناقش تطوير قدرات الشباب في الجامعات العراقية

تسعى هذه الحوارات 
على تطوير قدرات 
الشباب والوصول 
بأفكارهم وأبحاثهم 
الى مصاف العالمية 
فضال عن اإليجابيات 
والسلبيات التي تكتنف 
عملهم داخل الحرم 
الجامعي

رئيس جامعة بغداد في ضيافة املركز العراقي للتنمية اإلعالمية

اعالم المحافظة 
تفق��د محافظ واس��ط احلقوقي محمود 
عبد الرضا مال طالل بحضور عضو مجلس 
النواب العراقي النائب علي غركان ، الواقع 
اخلدمي ف��ي ناحية واس��ط، ومدى حاجة 
الناحي��ة إلى املزيد من األعم��ال اخلدمية. 
وقد وجه احملافظ مال طالل بتأهيل وإكساء 
مدخ��ل الناحي��ة، وكذل��ك تأهي��ل أح��د 
التقاطعات ف��ي املدينة وإظهاره بالصورة 
املناسبة ، وكلف مدير الناحية ناصر سيد 
جودة ومدير بلديات واس��ط املهندس علي 

صيوان مبتابعة ذلك.

مال طالل يتفقد الواقع الخدمي في ناحية واسط
ميسان - خاص : 

ضمن مشاريعها اخلدمية واالجتماعية 
تق��وم ش��ركة نفط ميس��ان بصيانة 
طريق املشرح - منفذ الشيب احلدودي 

وبطول ٦٥ كم .
واوضح مدير عام شركة نفط ميسان 
املهن��دس عدن��ان نوش��ي آن الطريق 
املذك��ور يس��تعمل لنق��ل البضائ��ع 

م��ن اجلان��ب اإليران��ي والي��ه إضاف��ة 
إل��ى اس��تعماله من قبل املس��افرين 
والزائري��ن م��ن اجلانب��ن ، مضيفا انه 
بعد اس��تحصال موافقة وزارة النفط 

وبتوجي��ه م��ن قب��ل الوزي��ر  مت أع��داد 
الكشوفات وجداول الكميات من قبل 
امل��الكات الهندس��ية  للب��دء بتنفيذ 

املشروع .

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بالتعاون مع مفوضية حقوق االنس��ان 

دورة تدريبية عن االتفاقيات الدولية في 
مجاالت ضم��ان حقوق االنس��ان واملرأة 
والطف��ل.  وق��ال املتحدث باس��م وزارة 

العم��ل عم��ار منعم ان قس��م حقوق 
االنس��ان في الوزارة اجرى تنس��يقا مع 
مفوضي��ة حقوق االنس��ان القامة دورة 

تدريبية يغطيها عدد من احملاضرين من 
قبل املفوضية لتطوي��ر مالكات الوزارة 

في مجال حقوق االنسان. 

»نفط ميسان« تقوم بتأهيل الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب

دورة تدريبية عن االتفاقيات الدولية لضمان حقوق المرأة والطفل



نيويورك ـ وكاالت:

أدانت هيئ��ة محلفني احتادية أميركية، 
رج��اً زرع قنبلت��ني في ش��وارع مدينة 
نيوي��ورك، من بينهما تلك التي أصابت 
31 ش��خًصا عندم��ا انفج��رت. ووجد 
احمللف��ون ف��ي »مانهات��ن« أم��س االول 
االثن��ني ان أحم��د خان رحيم��ي البالغ 
م��ن العم��ر 29 عام��ا مذن��ب وم��دان 
بجميع االتهامات، مب��ا في ذلك التهم 
باستخدام س��اح دمار وقصف مكان 
عام. وقد أدين في جميع التهم الثماني 
بعد محاكم��ة قصيرة ولك��ن متوترة 
اتهم فيها االدعاء محاميه باستخدام 

»اسلوب القاعدة«.
ويواج��ه الرجل املولود في افغانس��تان 
ال��ذي يعي��ش ف��ي والية نيوجيرس��ي، 
م��دى  بالس��جن  قص��وى  عقوب��ة 
احلي��اة. وخال محاكم��ة رحيمي التي 
استغرقت اسبوعني ، استمع احمللفون 
الى شهادات من عدة اشخاص اصيبوا 
ف��ي القنبل��ة التي نفذت باس��تخدام 
للهات��ف  وتوقي��ت  ضغ��ط  طنج��رة 
وانفج��رت ف��ي ش��ارع 23 الغربية في 

مانهاتن. 
وش��هدت إحدى النس��اء أنه��ا كانت 
عمي��اء تقريبا عندم��ا أصابتها قطعة 

من الش��ظايا بج��وار عينه��ا. ووصف 
رجل آخ��ر صوت االنفجار باس��م »يوم 
القيامة«. وس��مع احمللفون من ضباط 
إنف��اذ القان��ون الذين كان��وا في موقع 
انفجار ش��ارع 23 الغربي، والذين أزالوا 
قنبلة طنجرة أخرى غير منفجرة والتي 

وجدت في شارع 27 الغربي.
وشهد آخرون على بصمات األصابع وأدلة 
احلمض الن��ووي التي تربط بني رحيمي 
واملتفج��رة. وق��ال االدع��اء ان رحيم��ي 
اعتبر نفسه »جنديا في حرب مقدسة 
ضد االميركيني« وكان مس��توحى من 
لتنفيذ  و«القاعدة«  تنظيمي »داعش« 
الهجمات في 17 ايلول 2016.  وقد قام 
بزرع قنبلتي ضغط في حي تشيلسي 
بع��د س��نوات م��ن التزامه باملس��ألة 
اجلهادية. وانفجرت قنبلة في الش��ارع 
23 في مانهات��ن، بينما انفجرت قنبلة 
في الش��ارع السابع والعشرين. واتهم 
أيض��ا بزرع قنابل في نيو جيرس��ي في 
س��باق خي��ري في »سيس��يد ب��ارك«، 
ولكن ذلك االنفجار لم يضر أحدا. ولم 
يتح��دَّ محامو الدف��اع الكثير من ادلة 
احلكوم��ة اال انهم حث��وا احمللفني على 

تبرئة رحيمي.
وق��ال املدعي العام ف��ي مانهاتن جون 
كي��م أن أحم��د خ��ان رحيم��ي هاجم 
بلدن��ا وطريقتنا في احلياة. مس��توحًيا 
هجومه م��ن تنظيم »داعش« وتنظيم 

»القاع��دة«، وإن رحيم��ي ق��ام بتفجير 
قنابل في شيلسي، في قلب مانهاتن، 
وفي نيو جيرسي، أما في قتل وتشويه 
العديد من األبرياء قدر اإلمكان. ووصف 
االدعاء االحتادي رحيمي بأنه »جندي في 

حرب مقدسة ضد األميركيني«، عازما 
على إحلاق أكبر ق��در ممكن من املذبحة 
مس��تخدما قنابل��ه املصنوعة محليا 

من طنجرة الضغط. 
وقال مس��اعد احملامي األميركي ش��ون 

كراول��ي في حجت��ه االفتتاحية: »لقد 
صممها«. »لقد بناه. مألها باملتفجرات 
والش��ظايا القاتلة، وزرعها في الشارع 
». كان��ت القنبل��ة الت��ي انفجرت في 
تشيلس��ي في 17 أيل��ول 2016 معبأة 

مبئات من الكرات الصلبة.
العام��ة  النياب��ة  كم��ا ق��ام أعض��اء 
بسلسلة من أشرطة الفيديو املراقبة 
التي أظهرت رحيمي وهو يتجول حول 
مانهات��ن ويحمل حقائ��ب الظهر في 

الساعات التي سبقت االنفجار. 
وظهر فيديو آخر يظهر رحيمي يختبر 
عبوة ناس��فة ف��ي الفن��اء اخللفي له 
في نيو جيرس��ي. كما قرأوا من مجلة 
دموية مت العثور عليها مع القاتل تشير 
إلى أس��امة بن الدن وكتب أن »أصوات 
القنبلة س��وف يس��مع في الشوارع.« 
ودع��ا االدع��اء ش��اهدا خبي��را ل��إدالء 
بش��هادته ح��ول كيفية تأث��ر رحيمي 
املناهض��ة  الراديكالي��ة  بالش��ريعة 
للوالي��ات املتحدة املوج��ودة على جهاز 
الكمبيوت��ر، مب��ا في ذلك نش��ر مجلة 
تسمى مجلة »إنس��باير«، يعتقد أنها 
تنتج من قب��ل القاعدة. ولم يس��تدع 
محامو رحيمي شاهدا واحدا أو يطعن 
في مزاعم احلكومة بأنه أطلق القنبلة 

على الشارع الثالث والعشرين.
غي��ر أن املدافع العام صابرينا ش��روف 
س��عت ف��ي بياناته��ا اخلتامي��ة إل��ى 
جتني��ب رحيمي حكما بالس��جن مدى 
احلي��اة اإللزام��ي بحج��ة أن��ه ال يعتزم 
إطاق القنبلة الثانية. وقالت ش��روف 
امام جلن��ة التحكيم »ميكن��ك احتقار 
رحيم��ي لقيام��ه بش��يء ش��نيع في 

الش��ارع الس��ابع والعش��رين«. ولكن 
»حقيقة أن القنبل��ة كانت قادرة على 
استخدامها ال يعني أن رحيمي يعتزم 

استخدامها«.
 وزعمت أن رحيمي س��مع االنفجار في 
الس��اعة 23 فأوقفها. وبعد أن س��مع 
ذل��ك، لم يتخ��ذ أي خط��وات لتفجير 
القنبل��ة الثاني��ة، وتخ��ل عنه��ا ف��ي 
الش��ارع،. غادر رحيمي مدينة نيويورك 
ف��ي ذلك اليوم بس��ت قنابل أخرى في 
ظه��ره، ولك��ن لم تنفج��ر أي من تلك 
القناب��ل، حتى عندما ألقت الش��رطة 
القبض عليه بع��د أكثر من يوم واحد. 
»س��ت فرص أخ��رى لتفجي��ر القنابل. 
ست فرص أخرى للتسبب في ضرر، إذا 
كان هذا ما يريد القيام به، »كما قالت. 
كم��ا قام أعضاء النياب��ة العامة أيضا 
بعرض فيلم لرحيمي يختبر املتفجرات 
محلية الصنع في املنزل، ووضع القنابل 
في نيوي��ورك، وبصم��ات األصابع التي 
تربطه باألجهزة وسمعت هيئة احمللفني 
روايات مروعة عن االنفجار من ضحاياه، 
وش��هادة من رج��ال الش��رطة وخبراء 
الطب الشرعي. وقدم املدعون العامون 
أيضا فيدي��و مكثف��ا لرحيمي يتجول 
في حي مانهاتن قب��ل التفجير،مبا في 
ذلك الطلقات له إس��قاط أكياس واق 
من املطر في الشارع 23 و 27 قبل وقت 

قصير من وقوع االنفجار.
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كابول ــ أ ب ف :
اس��فر هجومان امس الثاث��اء، األول على مجمع 
للش��رطة االفغاني��ة ف��ي غاردي��ز بجنوب ش��رق 
أفغانس��تان تبنت��ه حرك��ة طالب��ان، والثاني في 
منطق��ة غزنة التي تبعد حوال��ى مئة كلم غربا، 
عن 32 قتيا على االقل واكثر من 200 جريح، وفق 

حصيلة من األجهزة الطبية.
وفي تصريح من غاردي��ز مركز والية بكتيا لوكالة 
فرانس ب��رس، قال نائب مدي��ر الصحة في الوالية 
الدكت��ور ش��ير محمد كرمي��ي »اس��تقبلنا حتى 
االن 160 جريح��ا و26 جث��ة، بينها جثة المرأة، في 
املستش��فى الرئيسي في غارديز ، ولدينا ايضا 52 

جريحا وستة قتلى في املستشفى العسكري«.
وأض��اف كرمي��ي »املستش��فى يتلقى أع��دادا من 
اجلرح��ى تفوق طاقته ونوجه ن��داء من أجل التبرع 

بالدم«.
واس��تهدف الهج��وم اجملم��ع القريب م��ن إحدى 
اجلامعات ويضم عدة وحدات في قوات الش��رطة 

ومركز تدريب.
م��ن جهته، اكد املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
جنيب دانيش مصرع قائد شرطة االقليم طورياالي 

عبداني.

واشنطن ـ رويترز:
صّرح جون سوليفان نائب وزير اخلارجية بأن الواليات 
املتح��دة ال تس��تعبد إمكانية إج��راء مفاوضات 

مباشرة مع بيونغ يانغ في نهاية املطاف.
وقال سوليفان عقب اجتماع مقتضب مع نظيره 
الياباني شينس��وكي س��وغياما امس الثاثاء »ال 
نس��تبعد إمكاني��ة احملادثات املباش��رة في نهاية 

األمر«.
وأوضح الدبلوماسي األميركي أن الواليات املتحدة 
ترّكز على الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ولكن يجب 

أن تكون متأهبة أيضا لألسوأ.
وس��يتوجه س��وليفان إل��ى كوري��ا اجلنوبية بعد 
انته��اء زيارت��ه لليابان. وتأت��ي الزي��ارة قبل جولة 
متوقعة يقوم بها الرئيس األميركي دونالد ترامب 
للمنطقة الشهر املقبل، كما تأتي في ظل تنامي 
التوتر وس��ط مخ��اوف بش��أن التج��ارب النووية 

والصاروخية لكوريا الشمالية.

برلين ـ وكاالت:
عارضت غالبية األملان، اقتراح وزير الداخلية األملاني 
توم��اس دي ميزي��ر، املتعل��ق بتخصي��ص عطل��ة 
للمسلمني في الباد خال أعيادهم، وترسيخ ذلك 

على املستوى التشريعي.
 Tagesspiegel صحيف��ة  الي��وم  بذل��ك  أف��ادت 
مش��يرة إلى أن أكثر من ٪70 م��ن املواطنني األملان 
يعارض��ون فرض عطل��ة خال األعياد اإلس��امية 

،عيدا األضحى والفطر، في بعض مناطق الباد.
ونوهت الصحيفة بأن 7.8 في املئة فقط من الذين 

مت استطاع آرائهم وافقوا على اقتراح الوزير.
وكان وزي��ر الداخلي��ة األملان��ي قد اقت��رح في وقت 
سابق، مناقشة منح املس��لمني أيام عطلة خال 
أعياده��م في بعض مناطق أملانيا، ما أثار ذلك ردود 
فعل حادة، حيث تعرض الوزير لوابل من االنتقادات 
الش��ديدة من جانب أعضاء احلزب الذي ينتمي له ، 

االحتاد الدميقراطي املسيحي .
وفي الوقت نفس��ه أعرب رئي��س اللجنة املركزية 
الكاثوليكية األملانية توماس ستيرنبرغ، عن تأييده 
القت��راح الوزير. وقال إنه ميكن ف��ي اجملتمع املتعدد 
الديان��ات، إضاف��ة العطل��ة باألعياد اإلس��امية 
ف��ي املناطق حيث يقيم عدد كبير من املس��لمني 

املتدينني دون تغيير التقاليد املسيحية للباد.

32 قتيال في األقل
 في هجومين منفصلين 

في أفغانستان

واشنطن ال تستبعد 
التفاوض المباشر مع 

كوريا الشمالية

األلمان ضد العطلة
في األعياد اإلسالمية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أعلنت قوات س��وريا الدميوقراطية 
امس الثاثاء الس��يطرة بش��كل 
كام��ل على مدين��ة الرق��ة، التي 
كانت تعد أب��رز معقل لتنظيم » 
داعش » في س��وريا، وف��ق ما أكد 
املتحدث الرسمي باسمها لوكالة 

فرانس برس.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات 
س��وريا الدميوقراطية طال س��لو 
لفران��س ب��رس عب��ر الهات��ف »مت 
االنتهاء من العمليات العسكرية 
الرق��ة« مضيفا »س��يطرت  ف��ي 

قواتنا بالكامل على الرقة«.
وأش��ار الى »عمليات متشيط جتري 
اآلن للقض��اء على اخلاي��ا النائمة 
ان وج��دت وتطهي��ر املدين��ة م��ن 
األلغام« الت��ي زرعها االرهابني في 

وسط الرقة.
ويأت��ي ه��ذا االعان بعد س��يطرة 
قوات سوريا الدميوقراطية املؤلفة 
من فصائل كردية وعربية تدعمها 
واش��نطن عل��ى امللع��ب البل��دي 
امس الثاثاء، بعد ساعات من طرد 

التنظيم من دوار النعيم.
وش��كلت ه��ذه النق��اط الواقعة 
وس��ط الرقة، آخ��ر اجلي��وب التي 
انكفأ اليها العشرات من املقاتلني 
التنظيم  األجان��ب ف��ي صف��وف 
االرهاب��ني بع��د أربعة أش��هر من 
الت��ي خاضتها  العنيفة  املع��ارك 
ق��وات س��وريا الدميوقراطية داخل 
املدينة بدعم من التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن.
وخاضت قوات سوريا الدميوقراطية 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
أميركي��ة من��ذ حزي��ران مع��ارك 
عنيف��ة داخل مدين��ة الرقة، التي 
كان��ت تعد أبرز معاق��ل التنظيم 

في سوريا.
ودفع��ت املع��ارك في الرق��ة منذ 
اندالعها عشرات آالف املدنيني الى 

الفرار مع تقدم املعارك.
وقاد مجل��س الرقة املدني ووجهاء 
الرق��ة  محافظ��ة  عش��ائر  م��ن 
انتهت  املاضي محادثات،  األسبوع 
باتف��اق أدى الى خ��روج نحو ثاثة 
آالف مدني نهاية االسبوع املاضي، 

وفق قوات سوريا الدميوقراطية.
وق��ال قائد ميدان��ي محلي إنه لم 
يتبق أي من مقاتلي تنظيم » داعش 
» في االس��تاد واملستشفى وهما 

نقطتان رئيس��يتان كان التنظيم 
يتحصن بهما قالت قوات س��وريا 
الدميقراطية إن القتال تركز فيهما 
مس��اء يوم االثنني وفي وقت مبكر 

من صباح امس الثاثاء.
ديل��ون  راي��ان  الكولوني��ل  وق��ال 
التحالف »نعلم  املتحدث باس��م 
أنه ما زالت هناك عبوات ناس��فة 
بدائية الصن��ع وألغام في املناطق 
 « داع��ش   « تنظي��م  كان  الت��ي 
يس��يطر عليها ذات ي��وم ومن ثم 
ف��ان ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة 
س��تواصل تطهي��ر ه��ذه املناطق 

بحرص«.
وفي إش��ارة إل��ى أن معركة الرقة 
ف��ي مراحلها األخيرة قال ديلون إن 
قوات التحالف لم توجه أي ضربات 

جوية هناك امس االول االثنني.
وأعلنت هذه القوات في بيان امس 
الثاثاء »مت حترير املش��فى الوطني 
وتنظيف��ه م��ن مرتزق��ة داعش«، 
مشيرة الى اشتباكات »محتدمة« 
مس��تمرة منذ ام��س االول االثنني 
في وسط الرقة، تسببت مبقتل 22 

مقاتاً أجنبياً من التنظيم. ويقدر 
عدد مقاتلي التنظيم املتبقني في 

وسط املدينة بنحو 300 عنصر.
وبحسب سلو، فإن »أغلب املقاتلني 
األجان��ب قتل��وا« م��ن دون توفر أي 

احصاء لعددهم على حد قوله.
وش��كلت هذه املستديرة مسرحاً 
العتداءات وحشية وعمليات اعدام 
جماعية وصل��ب نفذها التنظيم 
منذ س��يطرته عل��ى الرق��ة عام 
2014، م��ا دفع س��كان املدينة الى 

تغيير اسمه لدوار »اجلحيم«.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م حمل��ة 
»غض��ب الف��رات« جيهان ش��يخ 
أحمد ام��س االول االثنني لفرانس 
برس إن هدف املعارك االخيرة التي 
تقودها قوات سوريا الدميوقراطية 
ه��و »انه��اء وج��ود داع��ش، وهذا 
بحد ذات��ه يعني إما موت داعش أو 

استسامه، اي القضاء عليه«.
وتخوض قوات سوريا الدميوقراطية 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
أميركي��ة من��ذ حزي��ران مع��ارك 
عنيف��ة داخل مدين��ة الرقة، التي 

كان��ت تعد أبرز معاق��ل التنظيم 
في سوريا.

دفع��ت املع��ارك ف��ي الرق��ة منذ 
اندالعها عشرات آالف املدنيني الى 

الفرار مع تقدم املعارك.
وقاد مجل��س الرقة املدني ووجهاء 
الرق��ة  محافظ��ة  عش��ائر  م��ن 
انتهت  املاضي محادثات،  األسبوع 
باتف��اق أدى الى خ��روج نحو ثاثة 
آالف مدني نهاية االسبوع املاضي، 

وفق قوات سوريا الدميوقراطية.
وبات��ت مدين��ة الرقة وفق س��لو، 
»خالي��ة متاماً م��ن املدنيني« الذين 
التنظي��م  اتخذه��م  أن  س��بق 
لاحتماء  بش��رية،  دروعاً  املتطرف 
من القص��ف والغ��ارات الكثيفة 
للتحال��ف الدول��ي في االس��ابيع 

األخيرة.
 275 وخرج مبوج��ب االتف��اق أيضاً 
ش��خصاً بني مقاتلني سوريني في 
صفوف التنظي��م املتطرف وأفراد 
م��ن عائاته��م م��ن دون أن تعرف 

وجهتهم حتى اآلن.
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.
بقي��ادة  الدول��ي  التحال��ف  وكان 
واش��نطن، الداعم لقوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة، أكد م��رات عدة أن 
من  ممنوع��ون  األجان��ب  املقاتل��ني 

مغادرة الرقة.
وفي األشهر األخيرة، مني تنظيم 
خس��ائر  بسلس��لة   « »داع��ش 
ميدانية في س��وريا والعراق اجملاور، 
حيث يتع��رض لهجمات من قوات 

متعددة على جبهات متنوعة.
ويتصدى التنظي��م في محافظة 
دي��ر ال��زور اجمل��اورة من��ذ أس��ابيع 
لهجومني منفصل��ني األول تقوده 
ق��وات النظ��ام بدعم روس��ي في 
املدينة بشكل خاص، حيث تسعى 
ال��ى ط��رد اجلهاديني م��ن احيائها 
الشرقية، وفي الريف الغربي الذي 
تلت��ف منه نح��و الري��ف اجلنوبي 
ق��وات س��وريا  وتق��ود  الش��رقي. 
الدميوقراطية من جهتها الهجوم 
الثان��ي في الريف الش��رقي بدعم 

من التحالف الدولي.
احلكومي��ة  الق��وات  ومتكن��ت 
الس��ورية مبوجب هذا الهجوم من 
الس��يطرة عل��ى مدين��ة امليادين 
الت��ي كانت تع��د واح��دة من آخر 
أبرز معاقل التنظيم في احملافظة. 
كما متكن��ت من الس��يطرة على 
مساحة واس��عة متتد من امليادين 
حت��ى مدين��ة دي��ر ال��زور، مرك��ز 
احملافظة، التي يس��يطر التنظيم 

على احياء في شرقها.
وقال مدير املرصد الس��وري حلقوق 
االنسان رامي عبد الرحمن لوكالة 
إن ق��وات  الثاث��اء  ب��رس  فران��س 
النظام سيطرت بدعم روسي في 
األي��ام االخيرة »على بل��دات وقرى 
كان��ت تعد مراكز ثق��ل للتنظيم 

على ضفاف نهر الفرات«.
وبعد س��يطرته في الع��ام 2014 
على مس��احات واسعة في سوريا 
والع��راق اجمل��اور، أعل��ن التنظي��م 
اقام��ة »اخلافة االس��امية« على 
مناطق في البلدي��ن وتبنى تنفيذ 

اعتداءات دموية حول العالم.

عمليات تمشيط تجري اآلن للقضاء على الخاليا النائمة

قّوات سوريا الديموقراطية تعلن
السيطرة بالكامل على مدينة الرقة

تضاربت المعلومات 
حول خروج مقاتلين 

أجانب أيضًا من 
مدينة الرقة، اال أن 
مسؤولين محليين 

أكدوا عدم مغادرة 
أي منهم

قوات سوريا الدميقراطية

تقـرير
يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة بسبب تفجيره عبوة في شارع منهاتن
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األفغاني أحمد خان رحيمي

دبي ـ رويترز:
قالت الواليات املتحدة إنها شنت 
أول هج��وم لها على فرع تنظيم 
» داع��ش »في اليم��ن امس االول 
االثنني وشمل ذلك ضربات جوية 
ليلية قال سكان إنها استهدفت 

قريتني وقتلت عدة أشخاص.
وقال س��كان مقيمون في مكان 
مج��اور طلب��وا ع��دم الكش��ف 
عن هوياته��م العتب��ارات أمنية 
إن طائ��رات أميركية ب��دون طيار 
أطلق��ت نح��و 12 صاروخ��ا على 

يكا  ف��ي  للمتش��ددين  مواق��ع 
والعب��ل مبحافظ��ة البيضاء في 
جن��وب الب��اد. وقال��وا إن أع��داد 
القتلى واجلرحى نتيجة للهجوم 
ل��م تتض��ح بع��د ألن الس��كان 
خش��وا االقتراب من املوقع الذي 
ظلت الطائ��رات األميركية حتلق 

فوقه لعدة ساعات.
وقال��ت وزارة الدف��اع األميركي��ة 
)البنتاج��ون) في بي��ان إن القوات 
األميركي��ة قتل��ت عش��رات من 
أعض��اء تنظي��م » داع��ش » في 

ضرب��ة جوي��ة على معس��كرين 
كان يتدرب فيهما املقاتلون على 
اس��تخدام الرشاش��ات وقاذفات 

القنابل.
ولك��ن الس��كان ش��ككوا ف��ي 
ه��ذه الرواية قائل��ني إن املقاتلني 
الذي��ن اس��تهدفتهم الضرب��ات 
ق��وي  لف��رع  ينتم��ون  اجلوي��ة 
لتنظيم القاعدة وهم منتشرون 
ف��ي املنطق��ة لقت��ال احلوثي��ني 
املتحالف��ني م��ع إيران ف��ي احلرب 
األهلي��ة الدائرة ف��ي اليمن منذ 

2015. وس��مح الص��راع املعقد، 
الذي تتقاتل فيه عشائر ووحدات 
عس��كرية وفصائ��ل سياس��ية 
الفوض��ى،  م��ن  حال��ة  وس��ط 
جلماعات متش��ددة مثل تنظيم 
داع��ش   « وتنظي��م  القاع��دة 

»باالزدهار هناك.
وتقدم الواليات املتحدة الس��اح 
لتحالف  اللوجيس��تي  والدع��م 
الس��عودية  تق��وده  عس��كري 
يش��ن غارات كل يوم تقريبا على 
احلوثي��ني ف��ي محاول��ة لتمكني 

احلكوم��ة اليمني��ة املعترف بها 
دولي��ا م��ن الس��لطة. وكان فرع 
تنظيم القاع��دة في اليمن، وهو 
م��ن أقوى ف��روع التنظي��م على 
مستوى العالم، خطط إلسقاط 
طائرات تابعة لشركات أميركية 
وأعلن مسؤوليته عن هجوم في 
ع��ام 2015 عل��ى مق��ر صحيفة 

شارلي إبدو في باريس.
وأعل��ن تنظيم » داع��ش »، الذي 
نف��ذ أول هج��وم له ف��ي اليمن 
قبل بداية احلرب األهلية مباشرة 

في مارس آذار 2015، مس��ؤوليته 
ع��ن ع��دة هجمات عل��ى أهداف 
عس��كرية ومدنية قتل��ت مئات 

األشخاص.
وكان��ت ي��كا التي اس��تهدفت 
ف��ي هجوم االثنني ش��هدت غارة 
الثان��ي  كان��ون  ف��ي  أميركي��ة 
بأنهم  اس��تهدفت من يش��تبه 
مقاتل��ون م��ن تنظي��م القاعدة 
وق��ال مس��عفون محلي��ون إنها 
أس��فرت عن مقتل 30 ش��خصا 

منهم عشرة بني أطفال ونساء.

أميركا تستهدف تنظيم » داعش » في اليمن للمرة األولى



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت وزارة النفط بأنها شرعت، 
أمس الثالثاء، بإجراءات اس��تالم 
حقل��ي »باي حس��ن« و«هافانا« 
للص��ادرات  الض��خ  ومحط��ات 

النفطية عبر املنفذ الشمالي.
وق��ال وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيب��ي، ف��ي بي��ان صحاف��ي 
وردت نس��خة منه الى »الصباح 
الفني��ة  »الف��رق  ان  اجلدي��د«، 
بتقييم  س��تقوم  والهندس��ية 
االوض��اع واملراجع��ة الش��املة 
بهدف  املواقع  الحتياجات ه��ذه 
ادارته��ا وتش��غيلها م��ن قب��ل 
نف��ط  ش��ركة  ف��ي  العامل��ن 
الش��مال للحيلول��ة دون إيقاف 
النش��اط االنتاج��ي والتصديري 
امل��دن  م��ن  او  احملافظ��ة  م��ن 

الشمالية االخرى«. 
وأض��اف اللعيبي ان »اس��تعادة 
الس��يطرة م��ن قب��ل احلكومة 
عل��ى  النف��ط  ووزارة  االحتادي��ة 
واحلق��ول  املنش��آت  جمي��ع 
الض��خ  ومحط��ات  النفطي��ة 
واالنابيب في محافظة كركوك 
وجمي��ع املناطق احمل��ررة مبا فيها 
ما يطل��ق عليه )املناطق املتنازع 
عليه��ا(، سيس��هم ف��ي وضع 

االمور في نصابها الصحيح«.
وأش��ار ال��ى ان ذل��ك س��يمكن 
وزارة النف��ط م��ن االنطالق نحو 
االستثماراألمثل للثروة الوطنية 
والشروع بوضع البرامج واخلطط 
التطويرية والتنموية الطموحة 
الصناع��ة  بواق��ع  للنه��وض 
النفطية في كركوك ومبا يحقق 

زيادة في االنتاج والصادرات.
واكد الوزير ان الوزارة س��تمضي 
خططه��ا  تنفي��ذ  ف��ي  قدم��اً 
ومش��اريعها الرامية الى تطوير 
احلق��ول النفطية ف��ي احملافظة 
األمني��ة  قواتن��ا  جن��اح  بع��د 
البطل��ة ف��ي بس��ط س��لطة 
الدول��ة والقانون على محافظة 
كرك��وك والقض��اء عل��ى حالة 
كان  الت��ي  والعصي��ان  التم��رد 
يقوم بها احملافظ املقال ومجلس 
احملافظ��ة على مدى الس��نوات 
املاضي��ة  متجاهل��ن اج��راءات 
احلكومة االحتادية ووزارة النفط، 
مخالفن بذلك احكام الدستور 
والت��ي كانت  الدولة،  وس��لطة 
س��ببا في أعاقة خطط الوزارة 
ف��ي التطوي��ر والنه��وض بواقع 
الصناعة النفطية والغازية في 
احملافظة، فضال عن ذلك أن عدم 

االس��تقرار السياس��ي واالمني 
واالجتماع��ي ادى ال��ى حالة من 
الفوضى واالس��تغالل والفساد  
واالرباك  في ادارة  قطاع النفط 
ف��ي احملافظة والت��ي كانت أحد 
االس��باب الرئيس��ة ف��ي عزوف  
واحليلولة  العاملية  االستثمارات 
دون انش��اء مصفاة استثمارية 
بتكنلوجي��ا حديث��ة كان��ت قد 
دع��ت اليه��ا ال��وزارة ف��ي وقت 
سابق، اضافة الى اعاقة عمليات 
التطوي��ر في احلق��ول النفطية 
وزي��ادة االنتاج الوطني منها الى 
أكث��ر من ملي��ون برمي��ل يومياً 
الش��ركات  احد  بالتع��اون م��ع 

العاملية.
وبن اللعيبي ان الوزارة تؤمن بان 
الثروة النفطية ملك للش��عب 
العراق��ي بقوميات��ه وطوائف��ه 
وتعم��ل م��ن اج��ل االس��تثمار 
االمثل للث��روة الوطنية وحتقيق 
اعلى اإلي��رادات املالية ومبا يدعم 
وحتقي��ق  الوطن��ي  االقتص��اد 
مس��تقبل افضل لش��عبنا في 
جميع محافظاتن��ا العزيزة وأان 
الوزارة ش��رعت بوض��ع اخلطط 
بالصناع��ة  لالرتق��اء  الالزم��ة 
النفطي��ة ف��ي كرك��وك واملدن 
االخ��رى والعم��ل عل��ى حتقي��ق 

للغ��از  األمث��ل  االس��تثمار 
املصاح��ب للعمليات النفطية، 
وتنفيذ اخلط��ط الهادفة لتوفير 
وتلبية أحتياج��ات احملافظة من 

املشتقات النفطية.
وطال��ب الس��يد الوزي��ر جميع 
اجله��ات املعني��ة بالتع��اون مع 
ال��وزارة عل��ى اس��تمرار تدف��ق 
الصادرات النفطية عبر االنبوب 
امل��ار م��ن احملافظات الش��مالية 
خدم��ة للصالح الع��ام وبهدف 
حتقي��ق اعل��ى االي��رادات املالية 
لرف��د اخلزينة االحتادية ،وس��وف 
لتدفق  املعرقلة  اجلهات  تتحمل 
املس��ؤولية  العراقية  الصادرات 

القانونية جتاه ذلك. 
في ش��أن متصل، قالت مصادر 
جتارية، إن إقليم كردستان أوقف 
إنت��اج نح��و 350 أل��ف برمي��ل 
يومي��اً م��ن النفط ف��ي حقلي 
»باي حس��ن« و»أفانا« الكبيرين، 
بس��بب مخ��اوف أمني��ة بع��د 
تصاع��د التوترات م��ع احلكومة 

املركزية. 
وقال مصدر جتاري إن مش��غلن 
العم��ال  ب��أن  أك��رادا أخط��روه 
املدني��ن غ��ادروا احلقل��ن بع��د 
زيادة عدد ق��وات اجليش العراقي 

املنتشرة في محيطهما.

وأض��اف املص��در أن��ه مت وق��ف 
املوظف��ن  وأن  العملي��ات، 
املدنين لن يعودوا ولن تستأنف 
العمليات إال عندما تتضح نوايا 

قوات األمن العراقية.
وأضاف أن تدفق النفط من حقل 
كركوك التابع ل�»ش��ركة نفط 
الش��مال«، واخلاضعان لسيطرة 
مس��تمر  املركزي��ة،  احلكوم��ة 
كاملعتاد مبع��دل تصدير 90 ألف 

برميل يومياً.
وقالت احلكوم��ة العراقية، إنها 
أمنية  ق��وات  تدرس اس��تخدام 
ملن��ع إقليم كردس��تان من وقف 
اإلنت��اج من املنطق��ة النفطية 

في كركوك.
وقال ناطق باسم »شركة نفط 
الشمال« إن وزارة النفط حذرت 
الكردية من محاولة  السلطات 
القي��ام ب��أي حترك يتس��بب في 
تعطي��ل تدفقات النف��ط اخلام 

من حقل كركوك النفطي.
وقال الناطق إن الش��ركة تلقت 
أكراد  إش��ارات م��ن مس��ؤولن 
بأنهم سيوقفون عمليات اإلنتاج 
في حقل كركوك ألسباب أمنية، 
لكنه قال إن الش��ركة تدرك أن 
هذا ليس سوى ذريعة للضغط 

على بغداد.

وق��ال الناطق إن ه��ذا لن ينجح 
وإن جميع اخليارات مطروحة في 
خصوص استمرار تدفق اإلنتاج.

وق��ال إن الش��ركة تنس��ق م��ع 
احلكوم��ة املركزية ووزارة النفط 
األم��ن  ق��وات  تدخ��ل  لطل��ب 
واحليلولة دون سوء إدارة األطقم 
الكردي��ة لعمليات إنتاج النفط 

في حقل كركوك.
في الشأن ذاته، نقلت وكالة تاس 
لألنباء عن وزير الطاقة الروس��ي 
ألكس��ندر نوفاك قوله أمس إن 
ش��ركات النف��ط الروس��ية قد 
تواصل العم��ل في العراق برغم 

استمرار التوتر هناك.
ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله 
”حتى الي��وم، تواصل ش��ركاتنا 
العم��ل هناك ونعتق��د أنها رمبا 
تس��تمر في تنفيذ مش��اريعها 

هناك“.
الى ذلك، متاسكت أسعار النفط 
أمس الثالثاء لتحتفظ مبكاسب 
حققتها ف��ي الوقت الذي يهدد 
فيه الصراع بن القوات العراقية 
اإلمدادات من ش��مال  والكردية 
الب��الد ف��ي ح��ن يتزاي��د التوتر 
السياس��ي بن الواليات املتحدة 

وإيران.
وبع��د ت��داول النفط ف��ي نطاق 

مح��دود نس��بيا لع��دة أش��هر 
تخفيضات في  دعمت خالله��ا 
اإلنت��اج تقودها منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( أس��عار 
اخلام ف��ي حن كبح زيادة اإلنتاج 
حترك��ت  األس��واق،  األمريك��ي 
األس��عار مرتفعة بشكل كبير 

هذا الشهر.
وصعد خام القياس العاملي مزيج 
برنت خمسة سنتات إلى 57.87 
دوالر للبرمي��ل مرتفع��ا بواق��ع 
الثلث تقريبا عن مستوياته في 
منتص��ف الع��ام. ولم يس��جل 
خ��ام غرب تكس��اس الوس��يط 
تغيرا يذكر ليس��تقر  األمريكي 

عند 51.78 دوالر للبرميل.
العراقي��ة  الق��وات  وس��يطرت 
النفطية  مدينة كرك��وك  على 
الت��ي كانت خاضعة لس��يطرة 
األك��راد يوم االثنن ف��ي رد فعل 
على استفتاء صوت فيه األكراد 
عل��ى االنفص��ال. وذك��ر تقارير 
غير مؤك��دة أن القوات الكردية 
أوقف��ت إنت��اج نح��و 350 أل��ف 
برمي��ل يومي��ا م��ن النفط من 

حقول رئيسة.
الوالي��ات  ب��ن  التوت��ر  ويتزاي��د 
املتح��دة وإي��ران مما يرف��ع عالوة 

اخملاطر العاملية للنفط.

اإلقليم يوقف إنتاج 350 ألف برميل من الخام

»النفط«: إعادة حقلي باي حسن وهافانا إلى المنظومة الوطنية

استعادة السيطرة من 
قبل الحكومة االتحادية 
ووزارة النفط على 
جميع المنشآت والحقول 
النفطية ومحطات الضخ 
واألنابيب في محافظة 
كركوك وجميع 
المناطق المحررة بما 
فيها ما يطلق عليه 
)المناطق المتنازع 
عليها(، سيسهم في 
وضع األمور في نصابها 
الصحيح

القوات املشتركة قرب حقول النفط في كركوك

لندن ـ رويترز:
أظه��رت بيان��ات رس��مية أم��س الثالث��اء أن 
التضخم البريطاني زاد إلى أعلى مستوياته 
في أكثر من خمس س��نوات في أيلول، ليعزز 
احتم��ال قي��ام بنك إجنلت��را )البن��ك املركزي( 

بزيادة أسعار الفائدة الشهر املقبل.
وق��ال مكت��ب اإلحص��اء الوطني إن أس��عار 
املس��تهلكن ارتفعت الش��هر املاضي ثالثة 
في املئة عن مس��تواها قبل ع��ام، لتتفق مع 
متوس��ط توقع��ات اخلب��راء االقتصادين في 
مسح أجرته رويترز، وتسجل أسرع زيادة منذ 

نيسان 2012.
وتضغط زيادة التضخم، الذي يقوده بش��كل 
كبير هبوط اجلنيه االسترليني منذ التصويت 
ف��ي العام املاضي عل��ى خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، على دخل األس��ر مما يتس��بب 

في تباطؤ النمو االقتصادي بصفة عامة.

لندن ـ رويترز:
واص��ل اجلني��ه االس��ترليني اخلس��ائر الت��ي 
س��جلها في وقت سابق لينزل عن 1.32 دوالر 
للمرة األولى في خمس جلس��ات يوم الثالثاء 
بع��د تعليقات أدلى بها صناع سياس��ات في 
بنك إجنلترا املركزي فس��رتها األس��واق على 

أنها متيل إلى التيسير بصفة عامة.
وهبط االسترليني 0.5 في املئة خالل اجللسة 
لينخفض إلى 1.3192 دوالر، في حن تراجعت 
عوائ��د الس��ندات القياس��ية ألج��ل عش��ر 
سنوات بواقع ثالث نقاط أساس إلى 1.31 في 

املئة، وهو أدنى مستوى في 19 أيلول.
وارتفع املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 
قلي��ال ألعل��ى مس��توى ف��ي اجللس��ة بزيادة 

نسبتها 0.2 في املئة.
وأدلى أعضاء اللجنة املعنية بتحديد أس��عار 
الفائدة ف��ي بنك اجنلت��را بتصريحاتهم أمام 

جلنة شؤون اخلزانة في البرملان.

طوكيو ـ رويترز:
ارتف��ع املؤش��ر نيك��ي لألس��هم الياباني��ة 
للجلس��ة احلادية عش��رة عل��ى التوالي في 
تعامالت متقلبة يوم الثالثاء في الوقت الذي 
دع��م فيه اس��تقرار الن الش��ركات املصدرة 
للس��يارات، وظل��ت معنوي��ات املس��تثمرين 
مدعوم��ة بتوقعات فوز تكت��ل احلزب احلاكم 
ف��ي االنتخابات املق��ررة في وق��ت الحق هذا 

الشهر.
وأنهى املؤش��ر نيكي التعام��الت مرتفعا 0.4 
ف��ي املئة عن��د 21336.12 نقط��ة وهو أعلى 
مس��توى منذ تش��رين الثاني 1996. وسجل 
نيك��ي انخفاض��ا لفت��رة وجيزة لكن��ه عاود 
الصعود ليواصل موجة مكاس��به للجلسة 
احلادية عش��رة وهي أطول موج��ة من نوعها 

منذ أيار 2015.
وأظهر مس��ح يوم االثنن أن االئتالف احلاكم 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء ش��ينزو آبي ميضي 
صوب حتقيق فوز كبير في االنتخابات العامة 

التي جترى يوم األحد املقبل.
وارتفع سهم كوبي س��تيل 3.1 في املئة في 
الوق��ت ال��ذي انحس��رت فيه اخملاوف بش��أن 
التكالي��ف الناجتة عن فضيحة تتعلق بتزوير 

بيانات.
وارتفع��ت أس��هم ش��ركات صناع��ة صلب 
أخ��رى، إذ صعدت أس��هم نيبون س��تيل آند 
س��وميتومو ميتال كورب 2.1 في املئة وجيه.

إف.إي هولدجنز 1.7 في املئة.

أعلى مستوى للتضخم 
البريطاني في 5 سنوات

تراجع االسترليني
أمام الدوالر

مكاسب جديدة لمؤشر 
السوق الياباني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

يُع��ّد الع��راق ملف��ات لتحديد حجم 
األضرار التي تعرض��ت لها احملافظات 
احملررة من تنظيم »داعش« في مقدمها 
محافظة نينوى، وكلفة إعادة االعمار. 
في حن ينتظر املسؤولون أن يحصل 
الع��راق على دع��م دول��ي كبير خالل 
مؤمت��ر املانحن، ال��ذي س��ُيعقد في 
الكوي��ت مطلع الع��ام املقبل، والذي 
سيناقش التقارير املقدمة من العراق 
إل��ى املؤمتر ح��ول حص��ول احملافظات 

املعنية على حقوقها.
وع��ّد اخلبي��ر االقتصادي عب��د الزهرة 
الهنداوي، »حجم الدمار في احملافظات 
واملناطق احمل��ررة كبير. ويحتاج العراق 
إل��ى 10 س��نوات عل��ى األق��ل إلعادة 
االعم��ار املتوق��ع جت��اوز قيمت��ه 100 
مليار دوالر، برغ��م صعوبة تأمن هذا 
املبلغ الكبير في ظل اس��تمرار األزمة 
االقتصادي��ة، وهن��ا يأت��ي دور اجملتمع 
الدول��ي واملنظم��ات الدولية ليكونوا 

شركاء العراق في املرحلة املقبلة«.
ولم يس��تبعد الهنداوي أن »يش��هد 
الواقع االقتصادي العراقي حتسناً في 

مفاصله في ظ��ل التوجهات احلالية 
إليج��اد بدائل تنموية ناجعة، وعندها 
س��نختصر م��دة االعم��ار ويكتف��ي 
الع��راق مب��ا لديه م��ن دون احلاجة إلى 

دعم خارجي«.
وعن التحديات اخلطيرة التي يواجهها 
العراق نتيجة حتريره أرضه من اإلرهاب 
وخطط إع��ادة اعمار املناط��ق احملررة 
واملتضررة، ق��ال: »تتبادر إل��ى األذهان 
تساؤالت وأفكار، إذ إن التحديات كبيرة 
وخطيرة ورمبا من املفيد اإلش��ارة إلى 
بعض منها وهي ليست خافية على 
أحد، خصوصاً أن ظهور داعش رافقه 

هبوط كبير في أسعار النفط«. 
واعتب��ر أن »م��ن أخطر نتائ��ج األزمة 
األمنية نزوح أكثر من 4 مالين شخص 
من احملافظ��ات التي احتلها »داعش«، 
ما تس��بب بارتفاع معدالت الفقر من 
20 إل��ى 41 في املئة ف��ي محافظات 
صالح الدين ونينوى واألنبار خصوصاً، 
وم��ن 15 إلى 30 في املئ��ة في العراق 

عموماً«. 
ولم يغف��ل أيضاً »مضاعفة معدالت 
البطال��ة م��ن 11 إل��ى أكث��ر 21 في 
املئ��ة خالل عام��ن، يُض��اف إلى ذلك 
حجم الدمار الكبير الذي حلق بالبنية 

التحتية، واملق��ّدر بنح��و 40 تريليون 
دينار )34.2 مليار دوالر(«. 

ولفت، ف��ي حديث ل�»احلياة« الدولية، 
إلى »ارتفاع نس��بة العجز في املوازنة 
وارتفاع الديْن العام وتدهور احلس��اب 
التج��اري ملي��زان املدفوع��ات وتراج��ع 
والتداعي��ات  النق��دي،  االحتي��اط 
والنتائج الوخيمة على كل املستويات 
واألمنية  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 

والثقافية«.
وأكد أن كل »مفاصل التنمية أُصيبت 
برض��وض جانبي��ة ف��ي أق��ل تقدير، 
وعندما نتحدث ع��ن هذه التداعيات، 
يجب أن نذكر اإلجراءات التي اتخذتها 
احلكومة في مواجهة األزمتن األمنية 
واالقتصادية، التي كان لها أثر واضح 
في امتصاص ح��دة الصدمة واخلروج 
منه��ا بأقل اخلس��ائر، لالنط��الق بعد 
ذلك ف��ي عمليات اإلعم��ار بعد حترير 
األراض��ي العراقي��ة كامل��ة في ظل 

انفتاح دولي ال سابق له«.
وع��ن األس��ئلة املطروح��ة حالياً مع 
تصاع��د وتي��رة احلدي��ث ع��ن خطط 
إعادة االعمار الت��ي أعلن عنها أخيراً، 
وحج��م الدم��ار احلقيقي ال��ذي حلق 
باملناط��ق احمل��ررة، أك��د الهن��داوي أن 

»حج��م الض��رر والدم��ار متباين ينب 
منطقة وأخ��رى، ففي مدينة الرمادي 
مثالً، وصل حجمه إل��ى 80 في املئة، 
واحلال ذاتها في املوصل«. في حن »لم 
تتج��اوز األضرار ف��ي مناطق أخرى 15 
في املئ��ة، ولكن لم تنج أي محافظة 
من األعمال اإلرهابية، س��واء كان من 
خ��الل االحت��الل املباش��ر أو من خالل 
املفخخ��ة  بالس��يارات  التفجي��رات 

والعبوات الناسفة واالنتحارين«.
وش��دد عل��ى أهمي��ة »إجن��از التقرير 
التفصيل��ي حلج��م األض��رار وبدق��ة 
متناهي��ة لكل منطق��ة، وكلما كان 
ه��ذا التقرير دقيقاً، كلما س��اعد في 
احلص��ول عل��ى دع��م دولي س��خي، 
خصوصاً في ظل احلراك الذي نشهده 
لعق��د املؤمت��ر الدول��ي للمانحن في 

الكويت بداية العام املقبل«. 
وواقعيت��ه  التقري��ر  »دق��ة  أن  ورأى 
احملافظ��ات،  كل  حق��وق  تضمن��ان 
وبالتالي ميكن أن يس��اعد في اعتماد 
مب��دأ توظيف األزمات واس��تثمارها، 
بوصفه��ا فرصاً اس��تثمارية إلحداث 
إل��ى  وص��والً  والنتائ��ج  التغيي��رات 
حتقي��ق مب��ادئ التنمية املس��تدامة 

وأهدافها«.

تقـرير
صعوبة تأمين التمويل في ظل استمرار األزمة االقتصادية

100 مليار دوالر كلفة إعمار المناطق المحررة

جانب من الدمار الذي حلق باملناطق احملررة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت جلنة الرقاب��ة املالية في 
البص��رة،  محافظ��ة  مجل��س 
أم��س الثالثاء، عن فرض رس��وم 
جباية جديدة على املس��توردين 
لتعظيم موارد احملافظة، مشيرة 
ال��ى ان الرس��وم اجلدي��دة توفر 

أربعة مليارات دينار شهريا.
احم��د  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
السليطي، أنه “قدم اقتراح إلى 
احملافظ للمصادقة عليه ومن ثم 

مناقشته في اجمللس والتصويت 
عليه”.

واضاف ان “املقترح يتضمن فرض 
رس��وم جديدة على مس��توردي 
البضائع مع مراع��اة عدم إحلاق 
ض��رر باملواطن”، مش��يرا الى ان 
“هذه الرس��وم س��تعظم موارد 
إلكم��ال  البص��رة  محافظ��ة 

مشاريعها“.
ولف��ت ال��ى ان “املقت��رح يوف��ر 
مايص��ل الى اربع ملي��ارات دينار 

شهريا حملافظة البصرة”.
عل��ى صعي��د آخ��ر، ق��ال وكيل 
وزير التج��ارة العراقي إن العراق 
بحاج��ة ماس��ة الى تع��اون مع 
الش��ركات االيرانية ف��ي مجال 
الصناعة والزراعة واإلعمار وبناء 

اجملمعات السكنية. 
وذكرت وكالة "تسنيم" اإليرانية 
أن وكيل وزير التجارة ولي طبيب 
ل��ه  تصري��ح  وف��ي  املوس��وي، 
عل��ى هامش حض��وره فعاليات 

"امللتق��ى التج��اري الكبير" بن 
إيران والعراق الذي اس��تضافته 
العاصم��ة االيرانية طهران، قال 
"نحن بحاجة الى اس��تثمارات، 
املفض��ل  الط��رف  ه��و  وإي��ران 

لالستثمار في العراق".
واشار املوسوي الى ان النشاطات 
االستثمارية للشركات اإليرانية 
الع��راق تس��تدعي، كم��ا  ف��ي 
االيرانّي��ون،  املس��ؤولون  يش��ير 
حل املش��اكل املصرفية بشكل 

منطقي.
وأم��ل مس��اعد وزي��ر التج��ارة 
العراق��ي بترس��يخ مزي��د م��ن 
إي��ران  ب��ن  التج��اري  التع��اون 
املش��اكل  والع��راق عق��ب حل 
الت��واد  وتعزي��ز  املصرفي��ة 
اإليرانية  للشركات  االستثماري 
ف��ي الع��راق، الفتا ال��ى انه "مع 
انتهاء العملي��ات اإلرهابية، فإن 
الع��راق يحت��اج الى تع��اون مع 
الش��ركات اإليراني��ة ف��ي اجملال 

واخمل��ازن  والصناع��ي،  الزراع��ي، 
الكبرى للحنطة وبناء اجملمعات 

السكنية".
وتطل��ع املوس��وي ال��ى تنام��ي 
حج��م التعام��ل التج��اري بن 
بغ��داد وطه��ران م��ن مس��تواه 
احلال��ي بقيمة 6 ملي��ارات دوالر، 
ليش��غل حي��زا ملحوظ��ا م��ن 
اجمالي العالق��ات التجارية في 
العراق والذي س��جل حتى اليوم 

200 مليار دوالر.

لتوفير أربعة مليارات شهريًا

البصرة تفرض رسومًا جديدة على استيراد السلع 



والدراسات  لألبحاث  المستقبل 
المتقدمة

احلدودي��ة،  املناف��ذ  أو  املعاب��ر  تظ��ل 
النظامي��ة أو غي��ر الش��رعية، أح��د 
املفاتيح الرئيس��ية لفه��م تفاعالت 
دول الش��رق األوسط، سواء الداخلية 
أو البينية، إذ تسعى الدول أو اجليوش 
املوازي��ة أو التنظيم��ات اإلرهابي��ة أو 
األطراف اإلقليمي��ة أو القوى الدولية 
إلى تأمني س��يطرتها، س��واء بشكل 
منف��رد أو ثنائي، على املعابر، حيث مير 
عبرها املقاتلون والالجئون واألسلحة 
والش��احنات والبضائع، ب��ل إن هناك 
هيمنة متغيرة على إدارة املعابر، سواء 
كان��ت من قبل قوات اجليش أو عناصر 
األم��ن أو خف��ر الس��واحل أو وحدات 
اجلم��ارك بحك��م التغير ف��ي موازين 
القوى امليدانية بني أطراف الصراعات 
وتغير أمن��اط التحالفات »الس��ائلة« 
وتبلور وتفكك شبكات التهريب على 

جانبى احلدود.
املعاب��ر  محوري��ة  تفس��ير  وميك��ن 
احلدودي��ة ببع��ض دول اإلقلي��م ف��ي 
حزمة م��ن األس��باب هى: اس��تعادة 
الثنائي��ة،  العالق��ات  زخ��م  مس��ار 
التبادالت التجارية،  وتس��هيل حركة 
واتخاذ إج��راءات عقابية جتاه احلركات 
االنفصالي��ة، وتس��وية اخلالف��ات بني 
الفصائ��ل املس��لحة، وح��ل القضايا 
املصاحلة  العالق��ة ضم��ن خط��وات 
املس��اعدات  وإيص��ال  الوطني��ة، 
اإلغاثية  املنظم��ات  اإلنس��انية م��ن 
لبؤر الصراعات العربية، واس��تهداف 
التنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود 
الرخوة، واحلد م��ن عمليات القرصنة 
البحري��ة، ووقف تدفق��ات املهاجرين 
غير الش��رعيني، ومواجه��ة اعتداءات 
وتأمني خطوط  العصابات اإلجرامية، 
ح��دود ج��وار اجل��وار، وص��راع الق��وى 
الدولي��ة واإلقليمية للس��يطرة على 

بعض احلدود العربية.
وبوجه عام، تصاع��دت أهمية املعابر 
احلدودي��ة ف��ي دول اإلقلي��م، وخاصة 
خالل األش��هر العشر األخيرة من عام 
2017، لعدد م��ن العوامل التي ميكن 

تناولها على النحو التالي:

تطبيع العالقات:
1 - اس��تعادة زخم العالقات الثنائية: 
وهو ما ينطبق جلًيا على واقع العالقات 
األردنية- الس��ورية، ال سيما أن األردن 
ل��م تغلق س��فارتها لدى دمش��ق أو 
س��فارة األخيرة لديها. كما تش��ترك 
الدولتان بحدود برية يزيد طولها على 
370 ك��م. وطبًق��ا الجتاه��ات عديدة، 
فقد فاقم إغالق آخر املعابر الرسمية 
بني الدولتني في عام 2015 من األزمة 
االقتصادية ل��أردن. كما أعلن اجليش 
األردن��ي أيًض��ا احلدود الش��مالية مع 
سوريا واحلدود الشمالية الشرقية مع 
العراق منطقة عسكرية مغلقة عام 
2016 إثر هج��وم إرهابي في منطقة 

الرقبان.
وق��د برزت بعض املؤش��رات على فتح 
معبر نصيب بني األردن وسوريا، إذ قال 
وزير الدولة لش��ئون اإلع��الم والناطق 
األردنية  الرس��مي باس��م احلكوم��ة 
محمد املومني للتلفزيون األردني في 
26 أغس��طس املاض��ي: »إن العالقات 
بينن��ا وب��ني النظ��ام الس��وري تتجه 
باجت��اه إيجاب��ي«. وأض��اف: »إن وق��ف 

إطالق الن��ار ال زال صام��ًدا ومحافًظا 
على اس��تدامته ونتطلع في املرحلة 
القادمة ملزيد من اخلطوات التي ترسخ 
االس��تقرار واألمن في جنوب سوريا.. 
وإذا م��ا اس��تمر الوض��ع ف��ي جنوب 
س��وريا مبنحى االستقرار هذا يؤسس 

لعودة فتح املعابر بني الدولتني«.
للقائ��م  تصريح��ات  ظه��رت  كم��ا 
بأعمال السفارة الس��ورية في عمان 
أمين علوش، في 9 أكتوبر 2017، حيث 
قال: »إن سوريا س��تفتح حدودها مع 
األردن، وإن املعبر سيكون حتت سيطرة 
اجليش السوري وإن املعارضة ال مكان 
له��ا«. غي��ر أن هن��اك تعقي��دات في 
فت��ح املعبر بني األردن وس��وريا تتمثل 
في اش��تراطات تضعه��ا فصائل في 
»اجليش الس��وري احل��ر«، في مواجهة 
اش��تراطات للحكومة السورية، وهو 
ما يجع��ل موعد افتتاح معبر نصيب 
غير مع��روف. كم��ا مت افتت��اح املعبر 
احل��دودي بني الس��عودية والعراق بعد 
إغ��الق دام س��بع وعش��رين عاًما، في 

إطار حتسني العالقات الثنائية.

مصالح اقتصادية:
2 - تسهيل حركة التبادالت التجارية: 
عل��ى نح��و ما ه��و قائ��م ب��ني لبنان 
وسوريا، إذ أكد وزير االقتصاد والتجارة 
اللبنان��ي رائد خوري، في 8 س��بتمبر 
2017 على أن »إع��ادة فتح املعابر بني 
البلدين يس��هل احلركة التجارية في 
لبنان«، مضيًفا: »احلدود اليوم مقفلة 
واملزارعون والصناعيون ال يستطيعون 
التصدي��ر عب��ر الب��ر، وكلف��ة النقل 
غالية ج��ًدا إن كان عب��ر الطائرات أو 
عبر البح��ر«، وتابع: »م��ن املهم فتح 
أيًض��ا املعاب��ر ب��ني س��وريا والع��راق، 
وس��وريا واألردن، ليكون اخلط التجاري 
مفتوًح��ا.. وحقق��ت صادراتن��ا مليار 

و300 مليون بسبب إقفال احلدود«.
   وت��وازى ذل��ك مع تصري��ح آخر لوزير 
الزراعة اللبناني غازي زعيتر أشار فيه 
إل��ى »تفعيل االتفاق��ات املعقودة بني 
لبنان وسوريا عبر فتح املعابر وتصدير 
املنتجات الزراعية اللبنانية إلى اخلارج، 
إذ أن قطاع التصدير البري هو القطاع 
الثان��ي املتض��رر بعد الس��ياحة في 
لبنان بس��بب احلرب الس��ورية«. كما 
قال وزي��ر التجارة الداخلي��ة وحماية 
املس��تهلك عبداهلل الغرب��ي، في 31 
س��بتمبر املاضي، أنه »س��يتم إعادة 
فت��ح كل املعابر احلدودية بني س��وريا 
ولبنان قريًبا، وإعادة حركة االس��تيراد 

والتصدير إلى البلدين قريًبا«.

عدوى االنفصال:
3 - اتخاذ إجراءات عقابية جتاه احلركات 
االنفصالية: ويفس��ر ذلك متركز قوات 
احلكومة املركزية العراقية عند املعابر 
احلدودية في أعقاب اس��تفتاء إقليم 
كردستان. وفي هذا السياق، قال بيان 
صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي في 28 سبتمبر املاضي، 
نقالً عن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء 
الترك��ي بنعلي يل��درمي، أنه مت التأكيد 
على »التزام بالده بالتعاون والتنسيق 
الكامل مع احلكومة العراقية لتنفيذ 
الضرورية لبس��ط  كاف��ة اخلط��وات 
االحتادية س��يطرتها في  الس��لطات 

املنافذ البرية واجلوية«.
وأض��اف: »إن ح��وار ب��الده بخص��وص 
املعاب��ر احلدودي��ة واملط��ارات وجميع 
س��يكون  االقتصادي��ة  األنش��طة 
بالدرج��ة األولى مع احلكومة املركزية 

السياس��ة  وتع��ود هذه  العراقي��ة«. 
التركي��ة الرافضة الس��تفتاء إقليم 
كردس��تان العراق، إل��ى مخاوف أنقرة 
م��ن احتمال انتقال ع��دوى االنفصال 
إلى أكرادها، ال سيما أنهم ميثلون ربع 
س��كان البالد. وكذلك احلال بالنسبة 
لتوج��ه السياس��ة اإليراني��ة الرامي 

خلنق كردستان العراق اقتصاديًا.
نزاعات فصائلية:

4 - تس��وية اخلالف��ات ب��ني الفصائل 
املسلحة: تكش��ف تصريحات صادرة 
عن خالد أبا مدير املكتب السياس��ي 
جلماعة »اجلبهة الش��امية« لوسائل 
اإلع��الم، في 10 أكتوب��ر 2017، إلى أن 
اجلبهة س��لمت معبر باب الس��المة 
على احلدود التركية حلكومة س��ورية 
معارضة مؤقتة تدعمها أنقرة لوضع 
ح��د حلالة الفصائلية والتش��رذم في 
املناط��ق احمل��ررة م��ن س��يطرة نظام 
األس��د وتنظيم »داع��ش« واجلماعات 
الكردي��ة، ال س��يما أن باب الس��المة 
ه��و البوابة الرئيس��ية إل��ى منطقة 
تس��يطر عليها ق��وات املعارضة في 

الشمال.
   وقد ش��كلت تركي��ا منطقة عازلة 
املاض��ي،  الع��ام  ف��ي  األرض  عل��ى 
وانضمت تلك اجلبهة إلى جيش موازٍ 
يعمل حتت س��لطة احلكومة املؤقتة. 
وأجري��ت محادث��ات خ��الل األس��ابيع 
املاضية فيما يتعلق بتس��ليم املعابر 
احلدودي��ة األخ��رى التي تربط ش��مال 

حلب بتركيا.
ترسيخ املصاحلة:

5 - حل القضايا العالقة ضمن خطوات 
املصاحلة الوطنية: وهو ما تشير إليه 
ج��والت احلوار الوطني الفلس��طيني 
ب��ني حركتى »فتح« و«حم��اس« التي 
ترعاها الوس��اطة املصرية، حيث متت 
مناقش��ة القضاي��ا العالق��ة ومنها 
ملف املوظفني واألمن واملعابر، بهدف 
إنهاء االنقس��ام الفلس��طيني الذي 

دام عقًدا من الزمن.
   وته��دف تل��ك اجل��والت- ف��ي أح��د 
أبعادها- إلى تنفيذ اقتراح نش��ر أفراد 
الفلسطينية  الس��لطة  شرطة من 
ف��ي قط��اع غ��زة، بحي��ث يق��ود إلى 
تخفيف القي��ود على املعابر احلدودية 

ملس��اعدة س��كان غزة – الذي��ن جتاوز 
عل��ى  نس��مة-  مليون��ى  عدده��م 
حتسني مس��توى معيشتهم وإنعاش 

اقتصادهم.

مترير املساعدات: 
6 - إيصال املس��اعدات اإلنسانية من 
الصراعات  لب��ؤر  اإلغاثية  املنظم��ات 
العربية: تواجه بعض املدن الس��ورية، 
مثل الرقة، حتديات عديدة في السماح 
بإدخال املساعدات من بعض املنظمات 
مثل »أطباء بال حدود« بس��بب احلرب 
ضد »داعش«. ورغ��م أن املعبر الرابط 
بني العراق وش��مال شرق الرقة ال يزال 
مفتوًح��ا، إال أن احلركة ال زالت بطيئة 
مبا ال يكفي احتياجات السكان، وفًقا 
ملا تش��ير إلي��ه تصريح��ات مختلفة 
األمم  ملكت��ب  اإلقليم��ي  للمتح��دث 
املتحدة لتنس��يق الشئون اإلنسانية 

دايفيد سوانسون.

معاقل اإلرهاب:
7 - اس��تهداف التنظيمات اإلرهابية 
العاب��رة للح��دود: على نح��و ما تعبر 
عن��ه العمليات التي يش��نها اجليش 
اللبنان��ي الس��تهداف مواقع تنظيم 
»داعش« ق��رب بل��دة رأس بعلبك عن 
طريق الصواريخ وطائرات الهليكوبتر. 
وتع��د ه��ذه املنطقة هى آخ��ر املعابر 
احلدودي��ة اللبناني��ة- الس��ورية التي 
يس��يطر عليه��ا التنظي��م. كما أن 
تركي��ا تغل��ق املعابر احلدودي��ة بينها 
وب��ني مناط��ق س��يطرة األك��راد في 
ش��مال س��وريا، حي��ث أنه��ا تعتب��ر 
وح��دات »حماية الش��عب الكردية«، 
العمود الفقري مليلشيا »قوات سوريا 

الدميقراطية«، منظمة إرهابية.

القرصنة البحرية:
القرصن��ة  عملي��ات  م��ن  احل��د   -  8
البحري��ة: ويعكس ذلك اجت��اه املغرب 
إلى التعاقد مع فرنسا الستيراد قمر 
صناعي ذا مهام عسكرية ومدنية مبا 
يؤدي إلى احلد م��ن القرصنة البحرية 
عل��ى مس��توى خلي��ج غيني��ا والتي 
ب��دأت ته��دد التج��ارة الدولي��ة على 
الش��واطئ الغربية للقارة اإلفريقية. 

فق��د أعلنت وس��ائل إع��الم محلية 
مغربي��ة أن احلكومة املغربية س��وف 
تطلق أول قمر صناعي عال الدقة في 
نوفمبر املقبل. كم��ا أن هناك أهداًفا 
أخرى للحكوم��ة املغربية من امتالك 
هذا القمر تتعل��ق مبواجهة تهديدات 
تنظيم »داع��ش« للمغرب ومكافحة 
اإلجت��ار باخمل��درات وتفكيك ش��بكات 

التهريب اخملتلفة.
   وتعت��زم املغ��رب تش��ديد مراقب��ة 
معاب��ره احلدودية مثل تل��ك القائمة 
عن��د مضيق جبل ط��ارق الذي أصبح 
يشكل هدًفا استراتيجًيا للتنظيمات 
اإلرهابي��ة. وق��د أعلن وزي��ر الداخلية 
املغرب��ي عبدالواف��ي لفتي��ت، خ��الل 
اجتم��اع اللجن��ة الداخلي��ة مبجلس 
الن��واب ف��ي ماي��و 2017، أن األجهزة 
األمني��ة أوقفت خالل الع��ام املاضي 
أكثر م��ن 36 ألف مهاجر غير قانوني، 
كم��ا أش��ار إلى أن��ه منذ ع��ام 2002 
وحتى منتصف عام 2017، مت تفكيك 
نحو 3136 ش��بكة إجرامية تنش��ط 

في مجال تهريب البشر.

الهجرة غير الشرعية: 
9 - وق��ف تدفق��ات املهاجري��ن غي��ر 
مع��دالت  انخفض��ت  الش��رعيني: 
الهج��رة غير الش��رعية م��ن مدينة 
صبرات��ة الليبي��ة الت��ي تع��د مركزًا 
لتهريب املهاجري��ن إلى إيطاليا، وفًقا 
ملا تش��ير إليه بعث��ة األمم املتحدة في 
ليبيا، وهو ما ت��وازى مع ظهور تقارير 
عديدة أش��ارت إل��ى توص��ل إيطاليا 
لصفقة مع ميلشيا أحمد الدباشي، 
والتي مت تش��كيلها ف��ي بداية العام 
اجل��اري ضم��ن اتف��اق م��ع احلكوم��ة 

اإليطالية.
وق��د أفض��ت الصفق��ة إل��ى إحل��اق 
الدف��اع  ب��وزارة  الدباش��ي  ميلش��يا 
التابعة حلكومة الوفاق برئاس��ة فائز 
السراج، ومت تكليفها مبكافحة تهريب 
املهاجري��ن ف��ي غ��رب صبرات��ة. كما 
تكفل��ت بحماية املنش��آت النفطية 
حتت إدارة ش��ركة إيني اإليطالية في 

مدينة مليتة.

اقتصاديات الظل:    

10 - مواجه��ة اعت��داءات العصابات 
اإلجرامي��ة: التي تس��تفيد من حالة 
احلدود الرخوة، وس��اهمت في تكوين 
جماع��ات مصال��ح مس��تفيدة م��ن 
جانب��ى خط��وط احل��دود. ولع��ل هذا 
العامل هو أح��د الدوافع الرئيس��ية 
وراء إع��ادة فتح املعبر احلدودي الوحيد 
ب��ني األردن والع��راق اعتب��ارًا م��ن 30 
أغس��طس 2017 بعد إغالق دام أكثر 
من عامني إثر سيطرة تنظيم »داعش« 
على مناطق في العراق. وجتدر اإلشارة 
إلى أن ه��ذا املعبر يعرف بطريبيل من 
اجلانب العراق��ي والكرامة من اجلانب 
األردني، ويبعد نحو 370 كم عن عمان 

وحوالي 570 كم عن بغداد.
بي��ان مش��ترك ع��ن  وق��د ص��در     
احلكومت��ني العراقي��ة واألردنية يؤكد 
بع��د  املعب��ر ج��اء  فت��ح  »إع��ادة  أن 
تأم��ني الطريق الدولي م��ن اعتداءات 
العصابات اإلجرامية وسيشكل نقلة 
نوعية في مستوى العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني عن طريق هذا 
الشريان احليوي في مختلف اجملاالت«، 
وأض��اف أن »فت��ح املعب��ر سيس��هل 
حركة تنقل املواطن��ني والبضائع في 
االجتاه��ني«، وأن »احلكومت��ني تعهدتا 
ببذل كل اجلهود م��ن خالل تعاونهما 
املش��ترك لتحقي��ق االنس��يابية مب��ا 
س��يخدم مصال��ح الش��عبني ويعزز 
فرص األمن واالس��تقرار والتنمية في 

البلدين«.   

جوار اجلوار:
11 - تأم��ني خطوط حدود جوار اجلوار: 
تب��دي األجه��زة املعني��ة ف��ي الدول 
اهتماًم��ا خاًصا بضبط حدودها ليس 
م��ع جوارها ب��ل مع ال��دول التي جتاور 
جوارها، إذ تش��ير بعض الكتابات إلى 
أن احلرس الث��وري اإليراني يس��تخدم 
وأفغاني��ة  عراقي��ة  ميلش��يات 
 100 قوامها  ولبناني��ة  وباكس��تانية 
ألف مسلح، حسب بعض التقديرات، 
احلدودي��ة  املعاب��ر  عل��ى  للس��يطرة 
الس��ورية م��ع الع��راق واألردن بحيث 
ت��وزع هذه امليلش��يات عل��ى مناطق 
مختلف��ة م��ن س��وريا لتقوم ب��أدوار 
ش��بيهة لقوات »الباسيج« في إيران، 
ويتم متويلها وتدريبها وتسليحها من 

قبل قوات احلرس.
وقد ركزت قوات احلرس الثوري اإليراني 
خالل األش��هر القليل��ة املاضية على 
االس��تيالء عل��ى الطري��ق الب��ري بني 
العراق وس��وريا، والس��عى للسيطرة 
عل��ى ما يق��رب م��ن 400 ك��م على 
الش��ريط احلدودي مع الع��راق واألردن. 
وميك��ن تفس��ير رغب��ة طه��ران ف��ي 
الس��يطرة على املعاب��ر احلدودية مع 
واألردن ف��ي ض��وء اخلس��ائر  الع��راق 
املتزاي��دة ف��ي صف��وف ق��وات احلرس 
الثوري على نحو أدى إلى إثارة استياء 
عوائل الضحايا األمر الذي يدفع قوات 
احلرس إلى تخفيض إرس��ال العناصر 
إلى س��وريا واس��تبدالهم  اإليراني��ة 

مبيلشيات غير إيرانية.
غير أن مسعى إيران لتأمني السيطرة 
عل��ى املعاب��ر احلدودي��ة  بني س��وريا 
والع��راق عبر امليلش��يات التابعة لها 
يص��ب في اجت��اه ما يطل��ق عليه في 
بع��ض الكتاب��ات »الهالل الش��يعي 
الب��ري« ال��ذي مته��د له طه��ران عبر 
أذرعها العسكرية في العراق وسوريا 
ولبن��ان، فض��الً ع��ن حتقي��ق مصالح 
اقتصادي��ة إليران. وفي هذا الس��ياق، 
ق��ال الرئيس اإليراني حس��ن روحاني، 

خالل املؤمتر الصحفي املشترك عقب 
لق��اءه مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان ف��ي طه��ران، ف��ي 4 أكتوبر 
2017: »إن عالقاتن��ا م��ع تركيا تتطور 
يوًم��ا بعد يوم وق��د وقعنا ع��ددًا من 
االتفاق��ات املش��تركة معه��ا ومنها 
املعاب��ر احلدودي��ة بني البلدي��ن«، إذ أن 
إي��ران س��تضخ كمي��ات إضافية من 
الغ��از الطبيع��ي إل��ى تركي��ا ضمن 
لتوس��يع عالقاتها  خط��ط طه��ران 

االقتصادية مع جاراتها. 

مساعي الهيمنة:
12 - صراع القوى الدولية واإلقليمية 
للسيطرة على بعض احلدود العربية: 
عل��ى نح��و م��ا يعكس��ه التناف��س 
األمريكي- اإليراني لإلمساك بخطوط 
الس��يطرة عل��ى احل��دود العراقي��ة- 
الس��ورية، حي��ث يوظ��ف كل ط��رف 
حلف��اءه احملليني مبا يحق��ق مصاحله. 
وفي هذا الس��ياق، تس��تعني الواليات 
املتح��دة مبقاتلي العش��ائر الس��نية 
في ح��ني تس��تخدم إي��ران الفصائل 
الش��يعية ألن بق��اء تلك احل��دود دون 
س��يطرة يعرض املدن واملناطق احملررة 
من سيطرة تنظيم »داعش« ألخطار 

مكررة.
وهنا جتدر اإلش��ارة إلى أن طول احلدود 
العراقية- السورية يبلغ أكثر من 600 
ك��م متتد م��ن محافظة األنب��ار غرب 
العراق وص��والً إلى محافظ��ة نينوى 
ش��ماالً، وه��ى ح��دود صحراوية وعرة 
تضم ثالث��ة معابر حدودية هى: معبر 
الوليد ويسيطر عليه اجليش العراقي، 
ومعبر القائم ويسيطر عليه تنظيم 
»داعش«، ومعبر ربيعة وتسيطر عليه 
قوات »البيشمركة« الكردية. وقد عبر 
عن ه��ذا املعنى رئيس الوزراء العراقي 
حي��در العب��ادي خالل مؤمت��ر صحفي 
في نوفمب��ر املاضي بقوله: »إن احلدود 
العراقية- السورية حتتاج إلى إجراءات 
أمنية ملنع عودة املتطرفني إلى العراق 
بع��د طرده��م م��ن املوص��ل«. بعبارة 
أخ��رى، إن حماي��ة ه��ذه احل��دود ميثل 
محددًا حاكًما لتقليص نفوذ تنظيم 

»داعش«.
   غير أن الواليات املتحدة تدرك أهمية 
املناطق اجلنوبية لسوريا وحتديًدا حدود 
التن��ف لتقلي��ص قوة مح��ور )قوات 
األس��د وح��زب اهلل وإي��ران(، ألن ه��ذا 
املعب��ر )التنف( يصل بغداد بدمش��ق 
ع��ن طريق امل��رور من مدين��ة الرطبة 
غرب األنب��ار إلى مدينة الس��بع أبيار 
الس��ورية، بحي��ث س��يكون لطهران 
املقدرة امليدانية للوصول إلى دمش��ق 
وسواحل البحر األبيض املتوسط. لذا، 
تس��عى الواليات املتحدة للس��يطرة 
على ه��ذه املنطق��ة االس��تراتيجية 

على احلدود السورية- العراقية.

تأثيرات انتشارية:
خالص��ة الق��ول، إن الس��يطرة على 
املعاب��ر احلدودي��ة باتت متثل مؤش��رًا 
رئيس��ًيا لقوة الفواعل – بغض النظر 
عن ماهيته��ا- في اإلقلي��م، وبصفة 
خاصة ف��ي بؤر الصراعات املس��لحة 
اإلقليمي��ة، ومدى انعكاس��اتها على 
دول اجل��وار وجوار اجل��وار، بحكم تأثير 
فوضى السالح وتدفق املقاتلني وتبلور 
اقتصادي��ات الظل الناجت��ة على نحو 
يجعل م��ن فتح أو إغ��الق املنافذ بني 
مدين��ة داخل دول��ة وأخرى ف��ي دولة 
ثانية مبثابة ملف مضغوط يحمل في 

طياته أبعادًا عديدة.

خليل إبراهيم حاجم

االس��تبداد  م��ن  عه��ود  بع��د 
والظل��م واحل��روب , كنا نتطلع 
الى حياة تس��ودها  كعراقي��ني 
احلرية واالمان والكرامة والسلم 
االجتماعي والرفاه, ولكن جتربة 
السنوات املاضيه بعد االحتالل 
كان��ت مخيب��ه لأم��ال وعلى 
مختل��ف األصع��دة ولع��ل من 
أسباب االخفاقات في العمليه 
السياس��يه عالوة على االرهاب 
ب��ني  والتناقض��ات  والعن��ف 
واحملاصصة  السياسية  االحزاب 
الطائفي��ه والعرقيه والفس��اد 
احلض��ور  ه��و  واالداري  املال��ي 
الوطني��ة  للق��وى  الضعي��ف 
الدميقراطيه االجتماعيه املدنيه 
التي تعم��ل من اجل املش��روع 
الوطن��ي ف��ي بناء مؤسس��ات 

الدوله احلديثة.
الدميقراطي��ة اجملتمعية عقيدة 
سياسية مجتمعية واقتصادية 
السياس��ية  التدخالت  تدع��م 
واالقتصادي��ة واجملتمعية وصوال 
ال��ى دول��ة الرعاي��ة اجملتمعية . 
وعلى ذلك ته��دف الدميقراطية 
اجملتمعي��ة ال��ى خل��ق البيئ��ة 
الرأس��مالية الضروري��ة لغرض 
الوص��ول ال��ى نتائ��ج ايجابية. 
وعلى س��بيل املثال السياسات 
الت��ي  اجملتمعي��ة  االقتصادي��ة 
جت��ري في اورب��ا الغربي��ة وعلى 
االخ��ص الدول االس��كندنافية 

وبالذات في فترة النصف الثاني 
م��ن الق��رن العش��رين. جوه��ر 
الدميقراطية اجملتمعية ان تكون 
وظيفة احلكومة املش��كلة عن 
طريق مجلس الن��واب املنتخب 
عب��ر صناديق االقت��راع منظمة 
للم��ال العام ولي��س مالكة له 
وان يكون الشعب املالك للثروة 
في ضل قط��اع خاص متعاظم 
منتج بدعم الدولة ومساعدتها 
ع��ن طري��ق تش��ريع القوان��ني 
الضروري��ة لتامني ذل��ك )ازدهار 
القط��اع اخل��اص( االم��ر ال��ذي 
يس��اعد على االنتقال السلمي 
من الرأسمالية غير املقيدة الى 
دول��ة الرعاي��ة اجملتمعي��ة وكل 
ذلك يجري عن طريق املؤسسات 

السياسية في البلد.
ان الدميقراطية اجملتمعية املدنية 
تتميز بتكري��س جهودها للحد 
من ع��دم املس��اواة واالضطهاد 
والهيمنة  اخملتلف��ة  باش��كاله 
الي مجموع��ة ومحارب��ة الفقر 
باالضاف��ة ال��ى الدع��م املتزايد 
اخلدم��ات كرعاية  الى  للوصول 
املس��نني واالهتم��ام بالعق��ول 
املالية  والتعويضات  والتعلي��م 

الخ.
ان من اولويات التيار الدميوقراطي 
االجتماعي املتبني للدميقراطية 
اجملتمعي��ة كعقيدة سياس��ية 
ه��و بن��اء  عالق��ات وثيق��ة مع 
والنقاب��ات  العمالي��ة  احلرك��ة 
املهني��ة وان يكون داعما حلقوق 
االج��راءات  والتخ��اذ  العم��ال 

وص��وال  دميقراطي��ا  والق��رارات 
ال��ى وض��ع يش��ترك العاملون 
واملس��تفيدون ف��ي اتخ��اذ كل 
ما يتعل��ق بحياتهم  مب��ا فيها 

الفضاء االقتصادي. 

منطلق��ات  اس��اس  عل��ى 
الديقراطي��ة اجملتمعي��ة يهدف 
الدميقراطي  االجتماع��ي  التيار 
الراهن��ة  املرحل��ة  عب��ور  ال��ى 
ملف��ات  ف��ي  املس��تقرة  غي��ر 

عدي��دة منها امني��ا واقتصاديا 
والناجم��ة من مرور  واجتماعيا 
الع��راق بادوار احلك��م الفردي او 
احلزبي التسلطي او الدكتاتورية 
املطلق��ة  قبل 2003 وما دار من 

سوء ادارة للدولة من املنتخبني 
ام��ا ع��ن ع��دم كف��اءة او عدم 
الوطنية في التعامل مع امللفات 
املذكوره واالنغماس في املصالح 
الضيقة  واحلزبية  الش��خصية 

الدميقراطية  بن��اء  في مرحل��ة 
بع��د ذل��ك التاريخ م��ن خالل  : 
السياسيه  السلطه  توزيع   ��1
للصالحي��ات االداري��ة واملالي��ه 
بش��كل س��ليم ومت��وازن ب��ني 
احلكوم��ه االحتادي��ه واحلكومات 

احملليه  )مجالس احملافظات(.
2�  رفع الس��لطة السياس��ية 
املركزي��ة يده��ا عن امل��ال العام 
واعادته الى أصحابه احلقيقيني 
)جماهي��ر  الش��عب  العراقي( 
ممثل��ه مبجل��س اعم��ار وتنميه 
اعم��ال  وحاضن��ات  مس��تقل 
بن��اء  اج��ل  م��ن  وتكنولوجي��ا 
قطاع خ��اص منت��ج متعاظم 
يحق��ق التنمي��ه  املس��تدامه 
وتوفير  ف��رص العمل احلقيقية 
والتخلص من البطالة املقنعه 
والترهل في القطاع العام وذلك  
لقطع الطريق على  الفاسدين  
واملفس��دين  االمر الذي يجفف 
م��ن مص��ادر و دواف��ع الص��راع 

املغلف بالطائفية واألثنية.
حق��وق  وحماي��ه  احت��رام    �3
االنس��ان واحلريات الش��خصيه 
بالقوان��ني والتش��ريعات مب��ا ال 
يتع��ارض م��ع حتقي��ق الس��لم  
االجتماعي  وذلك ببناء اس��س 
وثقاف��ه  املواطن��ه  مجتم��ع 
التس��امح والتعاي��ش وفص��ل 
وليس  السياس��ه  ع��ن  الدي��ن 
ع��ن اجملتم��ع وارس��اء  الضمان 
االجتماع��ي )حتدي��د احلد االدنى 
للدخل الشهري وضمانه مبا فيه 
للعاطل��ني عن العمل بس��بب 

عدم توف��ر الفرص له��م( الذي 
يكفل  العي��ش الكرمي الذي هو 
الدميقراطيه  احد اهم مب��ادىء 

االجتماعيه.
4� التأكي��د على ض��رورة وجود 
الهيئ��ات الوطني��ه املس��تقله 
املالي��ه واالعالمي��ه والقضائيه 
واالنتخابي��ه وصيان��ة وضم��ان  
استقاللها  بتشريعات  ملزمه 

 .
 5 � م��ن اج��ل مصلح��ه وامن 
جميع العراقيني يستلزم  حتديد 
م��ا اذا كان ش��عب كردس��تان 
الع��راق وق��واه الفاعل��ه تري��د 
طوع��ا ان تكون جزءأ من العراق 
اجلديد  الدميقراط��ي  الفدرال��ي 
ويكون م��ا له وما عليه أس��وة 
ب��كل مناط��ق الوط��ن ام ان��ه 
يحبذ  مس��يرته االس��تقالليه 
الت��ي ب��دأت ع��ام 1991 تطلعا 
الستقالل كامل بدعم مخلص 
م��ن العراق م��ع توف��ر الظروف 
املالئمة  االقليمية  املوضوعي��ة 
وحتكيم  دولي  للمناطق املتنازع  

عليها. 
من اجل كل ماس��بق ........ ومن 
اجل مس��تقبل  افضل  لبلدنا  
وش��عبنا  واجيالن��ا  القادم��ه  
مستمدين  مبادئنا  من الرعيل 
االول من الوطنيني الدميقراطيني 
ومبادىء الدميقراطية اجملتمعية 
الكام��ل  وباالنفت��اح  الدولي��ة 
على معطيات التطور احلضاري 
العامل��ي الراهن يعمل التيار من 

اجل  حتقيق  هذه االهداف. 

آفاق8

لماذا تزايدت محورية »المعابر الحدودية« في دول اإلقليم؟
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معبر نصيب احلدودي بني سوريا واألردن

ناخبون عراقيون



..وحتى قبل املوع��د احملدد للمؤمتر 
الصحف��ي اخل��اص بإع��ان اتفاق 
العاصم��ة املصرية،  املصاحلة في 
كان اجلمهور الغ��زي قد خرج إلى 
الش��وارع قب��ل إعان��ه رس��مياً، 
ع��ن  عدي��دة  بوس��ائل  معبري��ن 
وآماله��م  وتأييده��م  فرحته��م 
العريض��ة بهذا االتف��اق، ومع أني 
أعتق��د أن ه��ذا احل��راك كان أقل 
م��ن التقدي��رات، إالّ ان��ه عل��ى أي 
ح��ال يترج��م مش��اعر املواطنني 
ورهاناته��م عل��ى أن ه��ذا االتفاق 
سيخلصهم من الكارثة واملعاناة 
الت��ي حل��ت به��م عل��ى جمي��ع 
األصع��دة طوال أكثر من عقد من 
الزمن، إالّ أنه م��ن امللفت في هذا 
السياق، أن اجلمهور الفلسطيني 

في الضف��ة الغربية، لم يش��هد 
مثل ه��ذا احلراك الش��عبي، األمر 
الذي يش��ير إلى أن االنقسام كان 
أكثر صعوبة ومأساوية في القطاع 
دون الضفة، في األقل فيما يتعلق 
بحري��ة احلركة والتنقل واخلدمات. 
اجلمه��ور الغزي نظر إلى املصاحلة 
بوصفه��ا نهاية مرجحة ومأمولة 
ملأس��اته املعيش��ية، بينم��ا ف��ي 
الضفة، كان ينظ��ر إلى املصاحلة 
ببعده��ا السياس��ي، م��ن خ��ال 
الفصائلي��ة،  التجمع��ات  ح��راك 
يش��كل  ورمب��ا  اجلماهيري��ة،  دون 
ه��ذا الف��ارق، إحدى أه��م جتليات 
الطابع  الس��لبية على  االنقسام 
اجملتمع��ي ب��ني ضفتي الس��لطة 

الوطنية الفلسطينية.

حدي��ث متواص��ل ع��ن احلكومة، 
وف��اق أم احت��اد أو وح��دة وطني��ة، 
تش��كيلها احملتمل، موقف حركة 
حماس، مش��اركة مباشرة أم غير 
مباش��رة مع حق الفيت��و، موقف 
احلكوم��ة  م��ن  حم��اس  حرك��ة 
املرتقبة، يعيد إل��ى األذهان عبارة 
رئيس احلركة إسماعيل هنية في 
س��ياق مختلف: »تركنا احلكومة 
ولم نت��رك احلكم«، ه��ذه العبارة 
مت قلبه��ا متاماً، لتش��ير إلى مدى 
االنق��اب اله��ادئ واألبي��ض الذي 
ب��ات  إذ  أص��اب حرك��ة حم��اس، 
الش��عار، ضمني��اً »تركن��ا احلكم 
ولم نترك احلكومة« ولعل في هذا 
التغيير املتمثل في عبارة وصياغة، 
م��ا يختصر إلى ح��د بعيد مقدار 

املتغيرات الت��ي حدثت في حركة 
حماس، ولعل ه��ذه العبارة حتمل 
من املضامني املتعددة ما يجعلها 
التي  املراجع��ة  لعملي��ة  عنوان��اً 
أجرته��ا حركة حم��اس من خال 
م��ا ورد ف��ي وثيقتها السياس��ية 
التي مت اإلع��ان عنها قبل بضعة 
أشهر، والتي بدورها � كما نعتقد 
� لها التأثي��ر على طبيعة ونتائج 
االنتخاب��ات الداخلي��ة للحرك��ة، 
وما أفرزته من ش��خوص وقيادات 
دفعت باحلرك��ة إلى ه��ذا املتغير 
اجلوهري والذي أدى إلى إنهاء حالة 

االنقسام.
وكان الوف��د األمن��ي اإلس��رائيلي 
ال��ذي وصل إلى القاه��رة، مع بدء 
أحاديث  املصاحلة، محل  مباحثات 

حول هذا التزام��ن امللفت، ومع أن 
مباحث��ات املصاحل��ة م��ا كان لها 
أن متن��ح أي وقت إضافي لدراس��ة 
مس��ألة تبادل األسرى واملعتقلني، 
إالّ أنن��ا نرى في ه��ذا التزامن وفي 
أسبابه ومبرراته ش��أناً إسرائيلياً 
داخلي��اً بالدرج��ة األول��ى، عائات 
األسرى اإلسرائيليني لدى حماس، 
الفلس��طينية  املصاحل��ة  ع��ّدت 
أن  إلمكاني��ة  نظ��راً  إيجابي��ة 
تتمخض عن صفقة تبادل، حراك 
على املس��توى الوزاري اإلسرائيلي 
لتعيني منسق خاص بالتبادل بعد 
استقالة املنس��ق السابق، أهالي 
األس��رى اإلس��رائيليني يحمل��ون 
مس��ؤوليته  وحكومته  نتنياه��و 
إهمال التعاطي مع هذا امللف، إالّ 

أن إرسال الوفد األمني اإلسرائيلي 
إلى القاهرة، يرسل رسالة من قبل 
نتنياهو على أن��ه مينح هذا امللف 
األهمي��ة املطلوبة وكش��كل من 
أشكال الرد على كل املتشككني 
في س��عيه لوضع ه��ذا امللف في 
اهتمام��ات حكومت��ه، وال نعتقد 
أن هذا امللف متت دراسته أو بحثه 
بالق��در الكاف��ي في القاه��رة، إذ 
أن الط��رف اإلس��رائيلي، ش��كلي 

بالدرجة األولى.
وم��ع بدء أعم��ال املصاحل��ة، جرى 
حدي��ث ح��ول صيغت��ني، صيغ��ة 
ح��زب اهلل ف��ي لبن��ان، والصيغة 
التونس��ية، للتعام��ل م��ع بعض 
كس��اح  احلساس��ة،  امللف��ات 
السياس��ي  واإلس��ام  املقاوم��ة 

أو  تناس��ى  اجلمي��ع  أن  إالّ  ودوره، 
نس��ي، الصيغ��ة اللبنانية، صيغ 
والتي  املدروسة واحملددة،  التوازنات 
يطلق عليها اللبنانيون صيغة: ال 
غالب وال مغلوب، وبحيث ال يشعر 
طرف بالغ��ن وعدم اإلنص��اف، أو 
يش��عر طرف بقدرته على التغول 
والس��يطرة عل��ى الط��رف اآلخر، 
ولع��ل أخطر م��ا ميك��ن أن يواجه 
عملي��ة املصاحلة الفلس��طينية، 
برغم كل شيء، أن ينظر طرف من 
األطراف أن��ه منتصر في مواجهة 
مهزوم، غالب في مواجهة مغلوب، 
إذ أننا كلنا »خاس��رون ومغلوبون« 
اعتقدن��ا ومارس��نا ه��ذا  إذا م��ا 
االعتقاد ونحن نتعامل مع ملفات 

املصاحلة احلساسة!!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

كريستوفرهيل

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

مساعد وزير 
الخارجية األميركي 

السابق

قب��ل بضع��ة أيام، اكتملت س��تة 
أش��هر من رئاس��ة دونال��د ترامب، 
ويذكرن��ا ه��ذا ليس فق��ط بضآلة 
إجن��ازات إدارت��ه محليا، ب��ل وأيضا 
مب��دى ارتب��اك سياس��ته اخلارجية 
التي خلقت مشهدا جيوسياسيا 
عام��را بالقناب��ل املوقوت��ة. وف��ي 
الش��رق األوس��ط، تتجل��ى بالقدر 
العواق��ب  الوض��وح  م��ن  األكب��ر 
املترتبة على عجز ترامب الذي يكاد 
يكون متعمدا في فهم املشكات 
املعقدة، وهوس��ه مبحو إرث سلفه 

باراك أوباما.
 ولنتأم��ل هنا القرار ال��ذي اتخذه 
ترام��ب ف��ي إبريل/نيس��ان بإطاق 
قاع��دة  عل��ى  ك��روز  صواري��خ 
الش��عيرات اجلوية في س��وريا، ردا 
على اس��تعمال نظام بشار األسد 
لألسلحة الكيميائية. فبعيدا عن 
إمياءة غير مقنعة لإلنسانية، يبدو 
أن األس��اس املنطق��ي الوحيد وراء 
ق��رار ترام��ب باس��تعمال القدرات 
العسكرية األميركية هو أن أوباما 
�� بع��د »اخلطر األحمر« الش��هير 
اس��تعمال  ض��د  رس��مه  ال��ذي 
األس��لحة الكيميائية في س��وريا 

���� لم يرد عس��كريا على الهجوم 
الكيميائي الذي شنه نظام األسد 

على الغوطة في عام 2013.
لك��ن ترامب ل��م يُظِه��ر اهتماما 
كبي��را بإتباع الهجوم العس��كري 
بالدبلوماسية. ثم في وقت سابق 
من هذا الشهر في قمة مجموعة 
العشرين في هامبورج بأملانيا، أشار 
إل��ى أن الواليات املتحدة رمبا تنضم 
إلى روس��يا عل��ى نح��و أو أخر في 
فرض وقف إط��اق النار في جنوب 
غ��رب س��وريا، وه��و ما ق��د يخدم 
كأمن��وذج ألج��زاء أخرى م��ن الباد، 
فيمهد الس��احة بالتالي لعملية 

سام في نهاية املطاف.
ال أح��د يتمت��ع ول��و حت��ى بفهم 
س��طحي للموقف في س��وريا قد 
يتصور أن عملية السام رمبا تنشأ 
عن وق��ف إقليم��ي إلط��اق النار. 
كان��ت حكوم��ة األس��د تس��تورد 
احللف��اء ���� ح��زب اهلل اللبنان��ي، 
وإي��ران، وروس��يا، بل وحت��ى تركيا 
)في بعض اجلوانب) �� للقتال نيابة 
عنها لسنوات. وعلى النقيض من 
ذل��ك، لم تتلق املعارضة الس��ورية 
س��وى مس��اعدات متقطع��ة، وال 

تزال مجزأة كما كانت عندما بدأت 
احلرب األهلية.

ال أح��د يعلم م��اذا ي��دور في خلد 
ترامب عندما يتعل��ق األمر بحدود 
س��وريا أو حكمها في املس��تقبل. 
األقلي��ات  حق��وق  حتظ��ى  فه��ل 
باحلماية في دولة منقسمة، حيث 
مؤسس��ات اجملتمع املدن��ي قليلة، 
وحيث تنتش��ر اجملموعات الِعرقية 
والدينية بكث��رة؟ وماذا عن احلدود؟ 
إذا كان العالَم تعلم أي ش��يء من 
جتربة الع��راق، فهو أن الدميقراطية 
تتطلب مؤسسات صامدة وحكم 

فّعال، وليس مجرد انتخابات.
كان ه��دف إدارة أوباما في س��وريا 
اجلماع��ات  ف��ي حتدي��د  يتلخ��ص 
املتمردة الراغبة في محاربة األسد 
ومس��اعدتها. وعل��ى النقيض من 
ذلك، أوقفت إدارة ترامب املساعدات 
العس��كرية جلماع��ات املعارض��ة 
املعتدلة متاما، بعد أن اس��تنتجت 
فيم��ا يب��دو أن مث��ل ه��ذه القوى 
ال وج��ود له��ا. وق��د قدم��ت دعما 
ضمني��ا حملادث��ات الس��ام اجلارية 
حاليا في أس��تانا في كازاخستان، 
والتي توس��طت فيها إيران وتركيا 

وروس��يا. ولكنها لم تُبد أي إشارة 
إل��ى أنها ق��د تتولى زم��ام املبادرة 
فتطرح عملية س��ام من جانبها، 
أو حتاول حتى التأثير على املداوالت 

اجلارية في أستانا. 
وباحلك��م اس��تنادا إل��ى األش��هر 
الستة األول في املنصب، يستطيع 
امل��رء أن يفت��رض بق��در كبي��ر من 
ف��ي  س��يبقى  األس��د  أن  الثق��ة 
السلطة في الوقت احلاضر. ويبدو 
أن ترام��ب يواجه نفس املش��كلة 
الت��ي واجهت أوبام��ا عندما حاول 
أن يش��رح للش��عب األميرك��ي أن 
إسقاط النظام الذي يهيمن عليه 
العلويون في س��وريا من ش��أنه أن 
تساعد في إيقاع الهزمية باجلماعات 
املتطرف��ة الُس��ّنية مث��ل تنظيم 
الدولة اإلس��امي )داع��ش). وكما 
يخشى العديد من السوريني بحق، 
فإن إبعاد األسد في غياب أي فكرة 
واضح��ة حول ترتيبات املس��تقبل 
رمبا ميهد الطريق لنشوء نوع جديد 

»دولة الُسّنة« املتطرفة.
اإلس��امي  التط��رف  أن  الواق��ع 
ظاه��رة عربي��ة ُس��ّنية إل��ى ح��د 
كبي��ر. وهو ليس ببس��اطة نتيجة 

ألنظمة ش��يعية أو علوي��ة جائرة 
في دول بعينها، ولن يختفي فجأة 
إذا اختف��ت ه��ذه األنظم��ة. فقد 
اإلس��امية  الدولة  تنظي��م  أوجد 
)داع��ش) لنفس��ه مواط��ئ ق��دم 
أخرى في املنطقة رمبا تكون بعيدة 
بُع��د املغ��رب العرب��ي. وبعيدا عن 
س��وريا، يفض��ل ترام��ب أن يكون 
كبي��ر اخلي��ال. فف��ي ش��هر مايو/
أيار، عندم��ا حضر اجتماع مجلس 
التع��اون اخلليج��ي ف��ي الري��اض، 
امتدح اململكة العربية السعودية 
بوصفه��ا احلليف األكب��ر ألميركا 
في املنطق��ة. ونظرا خلافاتهم مع 
إدارت��ي أوبام��ا وج��ورج دبليو بوش، 
كان الس��عوديون متلهف��ني على 
صدي��ق جديد في البي��ت األبيض، 
وقد استقبلوا ترامب بتزيني شوارع 
الرياض مبلصقات ضخمة لوجهه.

خ��ال م��داوالت مجل��س التعاون 
عل��ى  ال��كل  أجم��ع  اخلليج��ي، 
اعتبار إيران الس��بب األصلي لكل 
املش��كات في املنطق��ة )برغم أن 
الس��عوديني وجه��وا الدع��وة إلى 
العراق، الذي يوحي غالبا بأنه ليس 
س��وى وكيل إيراني). ومن املؤكد أن 

ه��ذا اخلطاب املناه��ض إليران كان 
متماشيا مع خطاب ترامب. ولكن 
يب��دو أن احتضان ترامب للمملكة 
العربية الس��عودية يس��تند أيضا 

إلى ما هو أبعد من مجرد إيران.
ينظ��ر العدي��د من مؤي��دي ترامب 
إلى اململك��ة العربية الس��عودية 
بوصفه��ا العنص��ر املفق��ود ف��ي 
السام اإلس��رائيلي الفلسطيني. 
إذ يفرض الس��عوديون نفوذا ماليا 
عل��ى فتح، احل��زب الفلس��طيني 
احلاكم في الضف��ة الغربية، وهم 
منفتح��ون عل��ى تهميش حماس، 
امليليش��يا اإلس��امية التي حتكم 
غ��زة. وتتلق��ى حم��اس الدعم من 
جماعة اإلخ��وان املس��لمني، وهي 
منظم��ة إس��امية لديه��ا أف��رع 
أحيان��ا  إليه��ا  يُنَظ��ر  متطرف��ة 
للحرك��ة  منافس��ة  بوصفه��ا 

السلفية السعودية املنشأ.
من خال احتضان اململكة العربية 
ش��رط،  أو  قي��د  دون  الس��عودية 
يفتح ترام��ب دون قصد بابا جديدا 
للتشاحن والبغضاء بني ذلك البلد 
وقط��ر اجمل��اورة، التي طامل��ا دعمت 
جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني. وفي 

اململك��ة  فرض��ت  يونيو/حزي��ران، 
بالتضامن مع  السعودية،  العربية 
املتحدة،  العربية  واإلم��ارات  ِمصر، 
والبحري��ن، حصارا كام��ل النطاق 
عل��ى قط��ر وأرس��لت لقياداته��ا 
البعيدة  املطال��ب  سلس��لة م��ن 

األثر.
ومن الواضح أن النزاع الدبلوماسي 
ب��ني قطر ���� الدول��ة ذات األهمية 
املتحدة  للوالي��ات  االس��تراتيجية 
���� ودول اخلليج األخ��رى وََضع وزير 
اخلارجية األميركية ريكس تيلرسون 
في أزمة عصيبة. ولكن تيلرس��ون 
نأى بنفس��ه ع��ن ترامب، وتش��ير 
ش��ائعات ذائعة في واشنطن اآلن 

إلى أنه يريد االستقالة بالفعل.
إذا كان ترامب يعتزم وضع بصمته 
على الش��رق األوس��ط حقا، فرمبا 
يُحِسن صنعا إذا وضع التعقيدات 
الت��ي تتس��م به��ا املنطق��ة في 
احلسبان، ولم يتصرف وكأنه ال يزال 
يخوض حملة انتخابية ضد أوباما 
أو هي��اري كلينت��ون. وف��ي إع��ادة 
صياغة ملقولة أبقراط نستطيع أن 
نقول: املبدأ األول للدبلوماسية هو 

عدم إحداث املزيد من الضرر.

الشرق األوسط يتعثر في زمن ترامب
PROJECT
SYNDICATE

االنتخابات النمساوية

هذا ماميكن قوله لتطور االوضاع وخاصة بعد صدور 
قرار من الكتل الكردستانية يوم 2017/10/5باجتماع 
دوكان بحض��ور رئيس اجلمهوري��ة والتطورات التي 
حصلت في كرك��وك وانتهاء جميع احملاوالت إلعادة 
النظ��ر باالس��تفتاء ال��ذي ج��رى ي��وم 2017/9/25 
والرضوخ حلكم الدس��تور واالنصياع لقرار احملكمة 
االحتادية اخلاص بايقاف تنفيذ االستفتاء حلني صدور 
احلك��م النهائي بالدعوى املقام��ة امامها وااللتزام 
بقررات احلكومة وماصدر من البرملان االحتادي وحيث 
ان االمور وخاصة في كركوك واش��تراك عناصر غير 
عراقي��ة اذ نقلت وس��ائل االعام ان ح��زب العمال 
الترك��ي قد دخل ال��ى كركوك وان ل��ه دورا واضحا 
في مدينة طوز خورماتو االمر الذي يوجب دس��توريا 
على رئيس الوزراء ممارسة س��لطاته واختصاصاته 
وصاحيات��ه املقررة مبوجب املادة )٧٨) من الدس��تور 
والتي اطلقت يد رئيس الوزراء في اتخاذ كل ما يلزم 
من اجراءات واوامر وتوجيهات جلميع  اجهزة الدولة 
وهذا واضح من عبارة املس��ؤول التنفيذي املباش��ر 
ع��ن السياس��ة العام��ة للدولة فهو ف��ي مقدمة 
املسؤولني في الدولة وهو رئيس املسؤولني بالدولة 
كما وصفته املادة )٧٨) من الدس��تور ومس��ؤوليته 
ع��ن الدول��ة باجمعه��ا ولي��س جملل��س ال��وزراء او 
احلكومة فقط فمصطلح الدولة الوارد بهذه املادة 
الدس��تورية يش��مل كل ماموجود ف��ي الدولة من 
الس��لطات الثاث واالقالي��م واحملافظات والهيئات 
وكل ش��يء ف��ي دولة الع��راق فالدول��ة تعني ارض 
العراق وش��عب العراق وس��لطة العراق يضاف الى 
سلطته هذه سلطته كقائد عام للقوات املسلحة 
واول مهام��ه به��ذه الصف��ة حتري��ك القطع��ات 
العس��كرية واصدار اوامر وقرارات للقوات املسلحة 
في الدولة كافة مبا يؤمن تطبيق الدستور واحملافظة 
على سيادة واستقال الباد والقضاء على أي حترك 
او نية للمساس بوحدة العراق واستقاله وسيادته 
او وجود مخالفة للدس��تور او عن��د عدم تنفيذ ما 
يتم اصداره م��ن بغداد لتأمني وح��دة العراق وهذه 
الس��لطة كما مارس��ها رئيس الوزراء جتاه االرهاب 
وداعش ميكن اس��تخدامها ضد اية جهة في الباد 
س��واء اكانت هذه اجلهة االره��اب او االقليم او اية 
جهة داخلية او خارجية والواقع ان ماورد باملادة )٧٨( 
من الدستور واجبات ومهام اودعها الدستور لرئيس 
والقائد العام للقوات املس��لحة البد لرئيس الوزراء 
م��ن ممارس��تها أي ان الدس��تور يوج��ب على رئيس 
الوزراء ممارس��تها وع��دم التوان��ي او الوقوف وعدم 
ممارسة هذه الصاحيات واخلاصة ان لرئيس الوزراء 
اتخاذ كل ما يلزم لضمان وحدة الباد حتى وان كان 
هنال��ك مجرد التهديد باملس��اس بوحدة الباد وله 
اس��تعمال القوات املس��لحة بأجمعه��ا لتحقيق 
هذا الغرض باعتباره قائدا عاما للقوات املس��لحة 
واصداره الوامر وقرارات لهذه القوات وحس��نا فعل 
مبا س��ار عليه من املناقش��ة والدراس��ة في اجمللس 
ال��وزاري لام��ن الوطن��ي وان كان ال يوج��د الت��زام 
قانوني او دستوري في ذلك فهو صاحب الصاحية 

والسلطة دومنا حاجة للرجوع الى اية جهة.

الدستور وصالحيات 
رئيس الوزراء

طارق حرب 
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سينما

خبر

اصدار

أرواح موتاه��ا. يلتق��ي علي الس��تينية 
جوهر الت��ي تزور قبر ش��قيقتها، للمرة 
األول��ى بعد فق��دان زوجها. ل��دى جوهر 
رغبة في أن يكون رُقادها األخير إلى جوار 
ش��قيقتها، فتق��ّرر بدء تنظي��م جنازة 
خاصة بها، وتطلب املس��اعدة من علي. 
وخالل فترة اإلعداد هذه يكتشف اإلثنان 
بعضهما عل��ى وجل. وعل��ى الرغم من 
ترّدد جوهر في االنسياق وراء هذا الشعور 
املتجّدد في عمرها احلالي، تصبح املقبرة 

مسرحاً لقصة حب.
وإل��ى جان��ب ياس��مني ش��ويخ، تنضم 
اخملرج��ة املصرّية املوهوبة هالة القوصي 
إلى املهرجان مع فيلمها » زهرة الصّبار« 
املدعوم من برنامج »إجناز«. يروي الفيلم 
قّصة ثالث شخصّيات، هي عايدة، املمثلة 
الصاعدة واآلتية من خلفية قروية، والتي 
جتد نفس��ها بني ليلة وضحاها، مطرودة 
م��ن منزلها وجت��ول في ش��وارع القاهرة 

البرجوازية  جارته��ا س��ميحة  بصحبة 
املنطوي��ة، ودومنا أّي م��ال أو مكان تلجآن 
إليه. تبدأ عايدة مبس��اعدة شاب اسمه 
ياس��ني رحلة البحث عن م��أوى. يتحرك 
الثالثة في رحلة الكتشاف الذات ما بني 
أح��داث اعتيادية، وأخ��رى كارثية أحياناً، 
وتنم��و بينه��م صداقة تف��وق االعتياد، 
مثل زهرة رقيقة تتفّتح من بطن صبارة 

شائكة.
ويعود اخملرج املغربي نبيل عيوش مجدداً 
إلى مهرجان دبي السينمائي الدولي هذه 
املرة مع فيلم »غزية«، الذي اختير ليمثل 
املغرب رسمياً ل� »أوسكار« أفضل فيلم 
غير ناطق باإلجنليزية لعام 2018. يتطرق 
الفيل��م إلى مفهوم احلرّي��ة من منظور 
خم��س قصص مختلفة، يب��دأ بعضها 
في الثمانينيات وأخرى في الوقت الراهن 
في ال��دار البيضاء، والراب��ط الوحيد بني 
القصص هو معّلم في مدرسة في قرية 

صغيرة في جبال األطلس.
وتشارك اخملرجة الفلس��طينّية آن ماري 
جاس��ر مع فيلمها املؤثر »واجب« الفائز 
بجائ��زة »دون كيش��وت« ف��ي مهرجان 
اختي��ر  وال��ذي  الس��ينمائي  لوكارن��و 
لتمثيل فلسطني رس��مياً ل� »أوسكار« 
أفضل فيل��م غير ناطق باإلجنليزية لعام 
2018. يتن��اول الفيل��م قضي��ة الصراع 
ب��ني األجيال، وت��دور أحداثه ف��ي مدينة 
الناصرة، عندما يعود الش��اب شادي إلى 
مسقط رأس��ه، بعد سنوات طويلة من 
الغياب ف��ي اخلارج، ملس��اعدة والده في 
التحضير لزفاف أخته. وخالل هذا اليوم 
تتوضح مالمح العالقة الهّشة واملتوترة 
بني الرجل��ني، لتصل إل��ى ذروتها وتضع 
كالً منهما أمام حتديات مختلفة. يجمع 
الفيل��م املمث��ل  الفلس��طيني الكبير 
محمد بكري وابنه صالح بكري ألول مرة 

على الشاشة الكبيرة في فيلم طويل.
وينضم إلى األفالم املشاركة في مسابقة 
»املهر الطويل« فيلم »جّنة بال ناس« في 
عرض��ه العاملي األول للمخ��رج اللبناني 
لوس��يان بورجيلي. يتناول الفيلم قّصة 
سّيدة العائلة جوزفني التي جتد نفسها 
س��عيدة للمّرة األولى منذ سنتني، حني 
جتّمع أفراد عائلتها املتباعدة حول مائدة 
غداء عيد الفصح. ف��رٌح ظاهري يُخفي 
أجواء التوّتر السائدة في العائلة، وتكفي 
حادثة بسيطة إلحداث تغيير جذرّي في 
حياتهم، ولُتنسي هذه السّيدة وجميع 

أفرادَ عائلتها أجواء االحتفال والفرح.
وتتضّم��ن مس��ابقة »امله��ر الطوي��ل« 
أيض��اً الفيلم غير الروائ��ي »آخر الرجال 
ف��ي حل��ب«، للمخ��رج الس��وري فراس 
فّي��اض، الذي س��بق وح��از عل��ى جائزة 
جلنة التحكي��م الكبرى ف��ي »مهرجان 
ساندانس الس��ينمائي«؛ فَبعد أكثر من 
خم��س س��نوات من املأس��اة الس��ورّية 
يُعّد س��كان حلب، أكبر املدن الس��ورية، 
أنفس��هم ملواجهة حصار خانق. يرصد 
الفيل��م حي��اة اثن��ني من عم��ال الدفاع 
البي��ض(، ويُس��ّجل  )ذوو اخل��وذ  املدن��ي 
تفاصيل احلي��اة اليومية في أثناء احلرب، 
مص��وراً مأس��اة األح��داث وتناقضاتها، 
التي تتش��ابه م��ع قص��ص العديد من 
الس��وريني الذين يعيش��ون حت��ت نيران 

احلرب.
ومن لبنان أيضاً، تش��ارك اخملرجة رنا عيد 

بفيلمها غير الروائّي »بانوبتيك« املدعوم 
من برنامج »إجن��از«، والذي يتمحور حول 
مدينتها بيروت. »بانوبتيك« هو رس��الة 
موجه��ة م��ن رنا عي��د إل��ى والدها في 
محاول��ة للتعبير عن حزنها إث��ر وفاته، 
وفيه استذكارٍ لألوقات التي أمضتها في 
املالجئ حتت القذائف خالل احلرب األهلية 
اللبنانية. حت��اول رنا التصالح مع ماضي 
بلدها املضط��رب، ليتغلغل الفيلم في 
خفايا بيروت كاش��ًفا املفارقات العديدة 
السائدة في لبنان، في حني اختار البعض 
من شعبه إشاحة البصر عن عيوبه وعن 
بالصورة  اخملرج��ة  تاريخه. تستكش��ف 
والصوت عدداً من املعالم الش��هيرة في 

املدينة ومن خباياها.
ويش��ارك اخمل��رج العراقي محم��د جبارة 
يتن��اول  الدراج��ي بفيلم��ه »الرحل��ة«. 
الفيل��م قّصت��ي س��ارة املُْقدم��ة على 

تفجير نفسها في محطة قطار وسط 
العاصمة بغداد وموظف احملطة س��الم، 
الذي يدرك بأن املرأة حتمل حزاماً ناس��فاً.  
يحاول سالم إقامة معبر للحديث معها 
كي ينق��ذ نفس��ه وكل م��ن حوله في 

احملطة. 
ويعود اخملرج العراقي/البلجيكي سهيم 
عمر خليفة، احلائز على العديد من اجلوائز 
إلى مهرجان دبي السينمائي الدولي مع 
فيلمه الروائ��ي الطويل األّول »زاغروس«، 
والذي يروي فيه قصة کردي يعمل راعياً 
للغنم ويعش��ق زوجت��ه، ولکنها ترحل 
ه��ي وابنتها إل��ى بلجيكا إثر إش��اعات 
انتش��رت عن خيانة املرأة لزوجها. وبعد 
فترة يلحق الرجل باملرأة وابنتها. وهناك 
يكتش��ف أموراً غريبة عن زوجته ما يهز 

ثقته بها. وعليه اّتخاذ قرار حاسم.
ومبناس��بة اإلع��الن عن اجملموع��ة األولى 
م��ن األف��الم املش��اركة ف��ي مس��ابقة 
»امله��ر الطوي��ل« قال مس��عود أمر اهلل 
آل عل��ي، املدير الفني ل���» مهرجان دبي 
السينمائي الدولي « بأّن املهرجان »يرّكز 
على عرض أبرز املواهب العربية، ومينحها 
مسابقة خاصة بها، لإلسهام في تطور 
الس��ينما العربّية«، وأضاف املدير الفّني 
للمهرجان ب��أّن قائمة األف��الم الطويلة 
لهذا الع��ام »تتضّم��ن مزيج��اً متنّوعاً 
وغني��اً من نتاج مبدعني عكس��وا تاريخ 
وواق��ع وطنن��ا العربي الث��ري بالقصص 

واحلكايات اإلنسانية«.
بدوره قال أنطوان خليفة، مدير البرنامج 
العرب��ي في »مهرجان دبي الس��ينمائي 
الدول��ي«، ب��أّن أف��الم مس��ابقة »امله��ر 
الطويل« لهذا العام »تستكشف قضايا 
العال��م العرب��ي املعاص��رة واملتعّلق��ة 
باملناخ السياس��ي، إضاف��ة إلى التقاط 
وإبراز املواضي��ع االجتماعّية التي يعاني 
منها اجملتم��ع مثل الهوّي��ة والتهميش 
واكتشاف الذات«، وأضاف بأّن أبطال تلك 
األفالم »يجدون أنفس��هم في مواجهة 
أوقاٍت وظروٍف عصيبة، ما يدفعهم إلى 
اكتشاف الذات في رحالٍت طويلة، ونحن 
واثقون بأن هذه القصص ستثير اهتمام 

املشاهدين في ديسمبر املقبل«.

كاظم مرشد السلوم
 

أعلن »مهرجان دبي السينمائي الدولي« 
عن اجملموعة األولى من األفالم املش��اركة 
في مس��ابقة »املهر الطويل« في الدورة 
الرابعة عش��رة للمهرجان، والتي سُتقام 
في الفترة ما بني 6 إلى 13 ديسمبر/كانون 
الثاني 2017، محتفي��اً باملواهب املتمّيزة 
الت��ي تس��لط الض��وء بأعماله��ا عل��ى 

الثقافات واجملتمعات العربية اخملتلفة.
ومن��ذ العام 2006، ج��ذب »مهرجان دبي 
األف��الم  أفض��ل  الدول��ي«  الس��ينمائي 
القصي��رة والطويلة من األف��الم الروائّية 
وغير الروائية احمللّية واإلقليمّية للتنافس 
على جوائز املهر. وتهدف هذه املس��ابقة 
املواه��ب  عل��ى  الض��وء  تس��ليط  إل��ى 
الس��ينمائّية م��ن أنحاء العال��م العربي 
وعرض أعمالهم عل��ى جمهور املهرجان 
العامل��ي، وعلى جلان حتكيم��ه التي تضّم 
في صفوفها عدداً كبيراً من املتخّصصني 
واحملترف��ني في ش��تى اجمل��االت اإلبداعية، 
كم��ا تُتيح مس��ابقات املهرجان الفرصة 
للمش��تركني للف��وز بجوائ��ز توّفر لهم 
فرص��ة مواصلة ش��غفهم ف��ي صناعة 

األفالم.
 

وتشمل جوائز »املهر الطويل«:
- جائزة أفضل فيلم روائي؛

- جائزة أفضل فيلم غير روائي؛
- جائ��زة جلنة التحكي��م اخلاصة )لفيلم 

روائي أو غير روائي(؛
- جائزة أفضل مخرج؛

- جائزة أفضل ممثل؛
- جائزة أفضل ممثلة.

وتتضم��ن اجملموع��ة األول��ى م��ن األفالم 
املشاركة في مس��ابقة »املهر الطويل«، 
املُعلن عنها اليوم فيلم »إلى آخر الزمان«، 
للمخرج��ة  األول  العامل��ي  عرض��ه  ف��ي 
اجلزائرّية ياسمني ش��ويخ التي تُنجز هنا 
فيلمها الطوي��ل األّول بدعم من برنامج 
»إجناز« ملرحلة ما بعد اإلنتاج، وهو برنامج 
تابع  إلى س��وق مهرجان دبي السينمائي 

الدولي.
تدور أحداث الفيلم داخل مقبرة »سيدي 
بولقبور«، حيث جّهز حّف��ار القبور علي، 
البال��غ م��ن العم��ر 70 عاماً، كّل ش��يء 
الس��تقبال العائالت الواف��دة إلى املكان 
مبناسبة الزيارة املوس��مية للّترحم على 

وكتب��ت املترجم��ة مل��ى س��خنينى ع��ن 
عالقتها م��ع الرومى من��ذ البداية وصوال 
إل��ى عثورها عل��ى ه��ذه اخملت��ارات: »كان 
لقائ��ي األّوُل مع الدراوي��ش، فى أحد أقبية 
اس��طنبول القدمية، وثالث طرق��ات تذّكر 
بالوج��ود الدائم ملَوالنا جالل الدين الرومي. 
لّف الدراويش »الراقصون« حول محاورهم، 
وداروا ح��ول مركز احللق��ة، وأنا درت معهم 
وارتفع��ت إل��ى أن وصلت الش��مس، وذاب 

قلبي وجًدا.
ل��م أمن تل��ك الليل��ة، بحثت عن نس��خة 
رقمي��ة من كت��اب »فيه وما في��ه« ملوالنا 
ج��الل الدين الرومى وس��هرت معه. روحي 
طلبت املزيد واملزيد، فكان »املثنوي« رفيقى 
في الليالي التالي��ة. ومنذ ذلك الوقت وأنا 
أبح��ث وأق��رأ وال أرتوي. وكان ه��و الطريق 
ال��ذى كن��ت أبحث عن��ه. صار لعش��قى 

كلم��ات تعّب��ر عنه، وص��ار لطريقى هدف 
أص��ل إليه، وأدركت أنه ب��إدراك جمال هذا 
الكون الرائع املتكامل أدرك جماَل نفس��ي 
واكتم��اَل روحي. فم��ا العش��ق إال احلنني 
إلى املنزل األول، وه��و ما يخّلص الروح من 
العي��وب. ومصادف��ة وجدُت ه��ذا الديوان 
الذي بني أيديكم، مجموعة قصائد باللغة 
االجنليزي��ة معنون��ة ب��� »قصائ��د الرومى 
احملظ��ورة عن العش��ق والهرطق��ة« وهى 

الترجمة »األمينة للعنوان اإلجنليزي:
 The Suppressed Poems of Rumi on

Love Heresy and Intoxication
لصاحبي��ه نيفيت إرجن وويل جونس��ون. 
أغران��ى العن��وان، قرأت فأعجبن��ى ترتيب 
اختاره��ا  الت��ى  والعناوي��ن  القصائ��د 
املترجمان. ب��دأت بترجمة بعض النصوص 
للصديق الش��اعر عم��ر ش��بانة، أعجبه 

أس��لوبي، فنصحن��ى بإكمال��ه، فأكملت 
ترجم��َة الكتاب كّله. وعمل عمر ش��بانة 
عل��ى إعط��اء ه��ذه النص��وص الصياغة 

الشعرية التي تستحّقها«.
يكتب الش��اعر عمر ش��بانة، ف��ى كلمة 
الغ��الف األخي��ر: »عل��ى خط��ى رج��االت 
التص��وف، يأخذن��ا »موالن��ا« ج��الل الدين 
الروم��ى ف��ى رحل��ة لن نع��ود منه��ا كما 
كّن��ا قبلها؛ رحلة س��وف جتتث الكثير من 
األفكار واملعتق��دات التقليدية فى األديان 
عموماً، وفى دين اإلس��الم خصوصاً، ألنها 
� أي الرحل��ة � تخ��وض فى جترب��ة ترى إلى 
العشق بوصفه األعمق واألقدم من األديان 
فى تاريخ البش��رية، فالعشق هو الوحيد 
ال��ذى يجمع بني بنى البش��ر من��ذ بدايات 
نش��وء الوعي، فيما األديان حديثة العهد 

نسبياً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

قام��ت ملى س��خنينى بترجم��ة عربية هى 
األول��ى لديوان »موالنا ج��الل الدين الرومى: 
اإلجنليزية،  اللغ��ة  احمُلّرمة«،ع��ن  القصائ��د 
وراجعه��ا عم��ر ش��بانة وصدرت ع��ن الدار 
األهلي��ة، صّم��م الغالف الش��اعر زهير أبو 

شايب، حسبما نقلت صحيفة احلياة.
وتوّزعت قصائد الديوان على ثالثة أقس��ام، 
أغني��ات لش��مس... أغني��ات هلل، وأغنيات 
للنصيح��ة... أغني��ات للعت��اب، وأغني��ات 
للهرطق��ة، وه��و ترجمة جملموع��ة قصائد 
باللغة االجنليزية معنونة ب� »قصائد الرومى 
احملظورة عن العشق والهرطقة«، واشتمل 
أيضاً على مقّدمات من املترجمة، ومقدمات 

من املترجم األميركى ويل جونسون.

وكأن بصرًة قدميًة تنزاح، مفسحة ملعاول 
اخلراب رس��م ركام دورة جديدة من ويالت 

أواخر القرن العشرين.
تدور أحداث الرواية ف��ي ثمانينيات القرن 
املاض��ي اب��ان احل��رب العراقي��ة االيرانية 
وتأخ��ذ بحياة أبطاله��ا القلقة وهم من 
الفتي��ان املهمش��ني املكتوي��ن مبحرق��ة 
الضياع بني ني��ران املعارك وعدمية احلياة 
التي نهبتها احلرب وسرعة التحوالت في 
خضم القص��ف املدفع��ي االيراني الذي 
أجب��ر مئ��ات اآلالف م��ن عائالته��م على 
التهجي��ر بعي��دا عن مدينته��م البصرة 
جنوب��ي العراق، كما تتاب��ع حتوالت عائلة 
عراقية بصرية بلوش��ية وم��ا حصل لها 

جراء احلرب والتهجير.

ص��درت مؤخ��راً ع��ن دار »قناديل للنش��ر 
والتوزيع« في بغداد رواي��ة جديدة بعنوان: 
»ك��م أك��ره الق��رن العش��رين – ُمَعلَّق��ة 
بلوشي« للروائي عبدالكرمي العبيدي. تقع 
الرواي��ة ف��ي »442« صفح��ة م��ن القطع 
الكبي��ر، وجاء على غالفه��ا األخير: »كثيرا 
م��ا أذلني اليأس من م��رارة التجوال، داخل 
أزقة غ��دت عزوفة عن تقبُّل أي احس��اس 
يداهمن��ي م��ن خ��ارج خوائه��ا. ش��اخت 
البصرة ي��ا »باالچان��ي«، غ��ادرت ماضيها 
رس��ميا بال رجع��ة، وحتول��ت نهاراتها الى 
مترادفات مبهمة، قبيحة الوجوه، وفاقدة 
للوضوح أيضا. لم يعد فيها ما يستوجب 
التمعن أو يس��تحق أّي رث��اء. لقد بدا األمر 

»مهرجان دبي السينمائي الدولي« يكشف عن المجموعة األولى
من األفالم المشاركة في مسابقة »المهر الطويل«

أول ترجمة باللغة العربية لديوان
»موالنا جالل الدين الرومى: القصائد الُمحّرمة«

كم أكره القرن العشرين - ُمعلَّقة بلوشي.. 
رواية جديدة للروائي عبدالكريم العبيدي

ملصق املهرجان

جذب »مهرجان دبي 
السينمائي الدولي« أفضل 
األفالم القصيرة والطويلة 

من األفالم الروائيّة وغير 
الروائية المحليّة واإلقليميّة 

للتنافس على جوائز المهر. 
وتهدف هذه المسابقة إلى 

تسليط الضوء على المواهب 
السينمائيّة من أنحاء العالم 

العربي وعرض أعمالهم على 
جمهور المهرجان العالمي، 

وعلى لجان تحكيمه تضمّ 
في صفوفها عددًا كبيرًا من 

المتخصّصين والمحترفين في 
شتى المجاالت اإلبداعية

غالف الديوان

قصة قصيرة

محمد عواد

بع��د تردد لم يدم طوي��ال، ترجم هزميته، 
ليضعه��ا  القدمي��ة،  حقيبت��ه  بإن��زال 
مفتوحة الفاه، وي��دس بها غربة وطنه 
،وبع��ض مالبس��ه الرثة التي المس��ت 
جسده الدبق زمناً طويال، والدته اتخذت 
م��ن إحدى زوايا الغرف��ة مكاناً لتضيئه 

بدموعها الساخنة على فراقه. 
يرتفع احل��زن داخله كغيم��ة خاوية من 
حب��ات املطر، أس��ند ظهره ال��ى رفوف 
مكتبت��ه الت��ي عاله��ا الغب��ار، كان��ت 
احل��روف تتوج��ع عل��ى لس��انه، خائفة 
م��ن البوح أم��ام نحيب والدت��ه، اخذت 
أحالمه تهاجر إل��ى غابة من النور، بعد 
أن حتولت ش��راعاً يقذف به إلى اجملهول، 
ليس لديه ما يخفيه على أمه بعد اآلن، 
بدأت الكلم��ات تتباطأ على ش��فاهه، 
صوته مس��كون بالوحش��ة »أماه لقد 

أصبحنا كاحلجيج بأرض غير مقدس��ة 
» هك��ذا قالها بع��د أن كفكف لوعته 
أمام جس��د أمه املوشوم، كقصبة هور 
ترجتف بتناغم مع علو صوت نشيجها. 
أماه، اتوسل إليك، استحلفك بروح أبي 
الذي تركت الشمس واملسحاة شقوقاً 
بوجهه وقدميه ل��م تندمل حتى مماته، 
ال تطلبي من��ي البقاء، ماذا جنيت، ماذا 
جن��ى أخي س��وى رصاصة على س��اتر 
تراب��ي، لتحصل��ي بعدها عل��ى قطعة 
قماش موشومة بثالث جنوم فوق تابوت.

أخذ صوته يكس��ر صمت املكان ويعلو 
م��ع دخ��ان س��جارته احملتض��رة، اطبق 
حقيبت��ه، ي��داه ترجتف��ان لم تق��و على 
حمله��ا، ل��م يعان��ق ام��ه، نظ��ر اليها 
باعتذار، وقبل أن يغلق باب البيت، صاح 
بصوت مكس��ور متأله الهزمي��ة » أذا لم 
ارجع، ضعي وش��احاً أسود على صورتي 
مثل هذه » مش��يراً الى صورة شقيقه 

الشهيد.

أحالم في حقيبة
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الصباح الجديد - وكاالت:

يأخذ مع��رض الش��ارقة الدولي 
للكت��اب ف��ي دورته ال��� 36 زواره 
الصغار، إلى أكث��ر من 22 ثقافة 
عب��ر  العال��م،  ح��ول  متنوع��ة 
سلس��لة العروض، واملسرحيات، 
والورش  الثقافي��ة،  والفعالي��ات 
اإلبداعي��ة الت��ي يقدمه��ا أكثر 
من 44 ضيف��اً، ليحول��وا قاعات 
للمعرفة  إل��ى كرنف��ال  املعرض 
واللعب، تتواصل أنش��طته على 
مدار أحد عشر يوماً من الساعة 
العاشرة صباحاً، وحتى العاشرة 

مساًء.
ويقدم الع��روض والفعاليات فرق 
إبداعي��ة ومحترف��ون م��ن بلدان 
شتى، أبرزها: بريطانيا، والكويت، 
وأس��تراليا،  واألردن،  وبولن��دا، 
والهن��د،  وروس��يا،  ومولدوف��ا، 
ومنغوليا،  وأيس��لندا،  والبحرين، 

وسوريا، وإيطاليا، وأوكرانيا.
ويس��تضيف املعرض لهذا العام 
أكث��ر من 1600 فعالية تناس��ب 
العمرية،  ش��تى فئات األطف��ال 
وتتنوع بني الفعالي��ات املعرفية، 
والعلمي��ة، والفنية، واألنش��طة 
التوعوية، فيستضيف مسرحية 
»وندي« م��ن الكويت، التي تطرح 
التعاي��ش  إل��ى  تدع��و  رس��الة 
اجملتمعات  اإلنس��اني في ش��تى 
مهما اختلفت األعراق واألجناس، 
حي��ث تصور رحل��ة معان��اة بني 
ليقبل��وا  األلع��اب  ش��خصيات 

بعضهم البعض.
»ع��اء  مس��رحية  وتصطح��ب 

الدي��ن« م��ن اململك��ة املتح��دة 
األطفال إلى مغامرته السحرية، 
مع انطاق الرحال��ة املغامر عاء 
الدين في رحلته نحو جمع الثروة 
وال��زواج م��ن األمي��رة اجلميل��ة، 
إذ يلتق��ي ف��ي الطري��ق بخ��ادم 
املصباح الس��حري ال��ذي مينحه 
ثاث أمني��ات، يترق��ب احلاضرون 

يس��تعملها  أن  للمس��رحية 
بحكمة.

ومن فرنس��ا، يح��ل فري��ق األداء 
»كريزي دانك��رز« الذي يجمع في 
عرضه بني مهارات كرة الس��لة، 
واملهارات البهلوانية والكوميديا، 
ترافق��ه  س��لس  إيق��اع  ف��ي 
املوس��يقى، حيث يعم��ل الفريق 

على تنويع استعراضاته، وابتكار 
املزيد من احلركات جلذب اجلماهير، 

في أجواء من املتعة والتشويق.
الصغ��ار  املع��رض  زوار  ويعي��ش 
جتربة الفصول األربعة في عرض 
تفاعلي قادم من روس��يا، بعنوان 
»الفص��ول املس��حورة« إذ جتتمع 
الع��رض احلش��رات، واألزهار،  في 

واحليوان��ات، واملهرج��ون لُيعيدوا 
الفصول األربعة، عبر مس��رحية 
موس��يقية تض��م ش��خصيات 
محبب��ة، وأزي��اء م��ن كل األلوان، 
ومؤثرات خاص��ة كالثلج واألوراق 

املتساقطة.
وال تخل��و ع��روض األطف��ال من 
البهلوانية،  والفعاليات  الفقرات 

فري��ق  الصغ��ار  عل��ى  يط��ل  إذ 
عرض »رع��اة البقر« من مولدوفا، 
القف��ر على  ليقدم��وا ح��ركات 
البالونات التي تشبه في شكلها 
حدوة احلص��ان، إضافة إلى القفز 
باس��تعمال  الترامبول��ني  عل��ى 

احلبال اخلاصة.
وينتقل أطفال الش��ارقة الدولي 
للكتاب م��ع الفنانة »كاو مورا« 
إل��ى قلب الثقافة املكس��يكية، 
أعماله��ا  ق��رب  ع��ن  ليتابع��وا 
الفني��ة، إذ تعد إح��دى الفنانات 
اخملتصات في ف��ن إيقاف احلركة، 
وجنحت ف��ي نش��ر أعمالها عبر 
التواص��ل االجتماع��ي،  وس��ائل 
وبع��د أن ح��ازت مقاطعها على 
وعش��رات  املش��اهدات  ماي��ني 
اآلالف من املتابعني، حظيت كاو 
إعانات جتارية  بفرصة تصمي��م 
للكثي��ر من العام��ات التجارية 
أب��ل،  ش��ركة  مث��ل  املش��هورة 
والنكوم، وفيليب��س، وفانتا، وزين 

وغيرها.
وإل��ى عوال��م الطباع��ة ثاثي��ة 
األبع��اد، تأخ��ذ الفنان��ة جري��س 
دو بري��ز م��ن اململك��ة املتح��دة، 
الفن��ون  إل��ى عوال��م  األطف��ال 
الرقمية، إذ اشتهرت بأنها إحدى 
الرائ��دات ف��ي هذه  املصمم��ات 
الصناع��ة، فض��اً ع��ن عمله��ا 
باس��تعمال قلم الطباعة ثاثية 
األبع��اد الرقم��ي، وتعمل كذلك 
عل��ى تعلي��م م��ا تتمت��ع به من 
مهارات في جميع أرجاء اململكة 
املتح��دة، وكذلك عل��ى الصعيد 
الدول��ي عبر مجموع��ة من ورش 

العمل املتنوعة.

1600 فعالية مشوقة لألطفال في معرض الشارقة للكتاب

جانب من فعاليات املعرض

تحذير من إجراء العمليات الجراحية
خالل المساء

ح��ذرت األبحاث اجلديدة من إج��راء العملية اجلراحية في 
املس��اء، حيث يزداد خطر مضاعفات املعاناة بنسبة تزيد 
عل��ى 50 في املئ��ة للعملي��ات التي تبدأ بني الس��اعة 9 
مس��اًء و 7 صباًحا. ويشير البحث إلى أن هذه املضاعفات 
هي أيضا أكثر احتماال أن تكون ش��ديدة على نحو كبير، 
إذا كانت اجلراحة الت��ي جترى خال هذا اإلطار الزمني هي 
حال��ة طارئة وتتعارض مع الوقت املقرر مس��بقا، وفقا ملا 

ذكره موقع »الديلي ميل« البريطاني.
وق��ال املؤل��ف الرئيس للبح��ث أديتيا بان��دي من جامعة 
ميش��يغان: »هل ميكن أن يعني أن النظم الصحية حتتاج 
إل��ى املزيد م��ن التدقيق، فيم��ا يتعلق بزيادة ع��دد الفرق 
اجلراحي��ة، وغرف العمليات، للس��ماح لنس��بة أكبر من 
العمليات اجلراحية التي يتعني القيام بها خال س��اعات 
النهار، وأن احلاالت العاجلة ينبغي أن تس��تقر، وجترى لها 

عمليات خال ساعات النهار؟ »

ابتكار »روبوت« جديد لعالج
الجنود األميركيين من االضطرابات

طّور الباحثون روبوت جديد مت تصميمه كطبيب نفس��ي، 
جلن��ود اجليش األميرك��ي وذلك ملعاجلة اضط��راب ما بعد 
الصدم��ة، ووفًقا ملوقع بريطاني، يق��وم اجليش األميركي 
بالتحقيق في احتمالية جناح الروبوت، كمعالج نفس��ي 

للجنود من اضطرابات ما بعد الصدمة.
واقت��رح الباحث��ون ه��ذه الفك��رة ف��ي جامع��ة جن��وب 
كاليفورنيا، الذين قضوا أش��هر ف��ي حتليل نتائج كيفية 
التواص��ل مع اجلنود عاطفيا، وفي ح��ني أن هناك بالفعل 
دراس��ات استقصائية أجريت بعد جولة لتقييم الصحة 
العقلي��ة، ميك��ن للضب��اط العس��كريني ان يت��رددوا في 
اإلفصاح عن قضايا الصحة العقلية، ويش��ير اخلبراء إلى 
أن هناك خ��وف إلى حد كبير من أن تؤث��ر إجاباتهم على 

آفاقهم املهنية.
وبعد سلس��لة من االختبارات واملقابات، وجدوا أن اجلنود 
يقدم��ون إجابات أكثر تفصيا وصدًق��ا عند التحدث إلى 

جهاز كمبيوتر، أكثر من اإلنسان.

دراسة علمية تكشف أن مشاهدة
فيلم حزين مفيد لصحتك

كشف باحثون، أّن مشاهدة فيلم حزين مفيد لصحتك، 
فالبكاء العاطفي يعطي لك الش��عور بالعناق ألنه يفرز 
هرم��ون األندورفني ال��ذي يخفف من الش��عور بالضغط 
واألل��م. ويقول الباحثون إن »بكاء اإلنس��ان وهو في حالة 
جيدة يعطي الش��عور بالعناق« ألن ه��ذه العملية تؤدي 
ال��ى إطاق امل��واد الكيميائي��ة املضادة لإلجه��اد والتوتر 

العصبي.
وأش��ار الباحثون إلى أن »الدموع التي تسيل برفق وببطء 
على اخلدين، لها نوع من التأثير اللطيف، فهي تسبب في 
إفراز اجلسم لهرمون األندورفني، الذي يخفف من اإلجهاد 
والتوت��ر، إضافة ال��ى إعطاء الش��عور بالرفاهية، وبعبارة 

أخرى الدموع هي احلضن الذاتي.
الب��كاء ال��ذي يحق��ق اس��تقرار احلالة النفس��ية ميكن 
أن يح��دث ف��ي أثن��اء املش��اعر اإليجابية املكثف��ة، مثل 
مش��اهدة فيلم رومانسي، او والدة طفل، أو عند احلصول 

على امليدالية األوليمبية. 

عندما يكون احلديث عن القصابني 
في بغداد واحملال التي تخصها البد 
لنا ان نتحدث عن س��وق الش��يخ 
صندل في الفترة الس��ابقة لسنة 
١٩٥٠ حيث كانت محال القصابني 
گاط��ع اجلبوري، وحس��ن العبيدي، 
وابن املسيچر، وفي سوق اجلعيفر، 
القصاب��ني ف��رج بن كرام��ة، وكرمي 
العبيد، وفي رأس جس��ر الشهداء 
من جهة الك��رخ، القصاب محمد 
حم��ادة،  س��وق  وف��ي  القص��اب، 
القصاب احمد اب��و منل، والقصاب 
احمد املطلك، وفي سوق الشواكة، 
القص��اب رش��يد ابو حمي��د، هذه 

االسواق في كرخ بغداد.
 اما االس��واق ف��ي رصاف��ة بغداد، 
ففي س��وق الش��ورجة القصابون 
مجي��د احلمد، وفالح حس��ن علي 
الطرف��ان،  وحم��ودي  الزبي��دي، 
وهوبي ال��داود، وفي س��وق امليدان 
عبد الس��تار احمد العبود حمودي 
البني��ة، وف��ي مقهى حج��ي عزيز 
حسن جواد، ونوري جواد وفي سوق 
الدهدور،  القصابون هوبي  الفضل 

وجاسم ش��كاك، وخماس ابراهيم 
الشيخ، وخرنوب عبد اهلل، ومهدي 
البعلون، ومحم��ود ابو إصبع، وفي 
محلة قنب��ر علي القصابون احمد 
جاس��م بنية قدو بن جنود، وعباس 
الش��گرة، وخالد الشگرة، ومهدي 
احم��د الهن��دوس، وخال��د احم��د 

الشيخ.
 ومح��ال بيع املواش��ي ف��ي بغداد 
ف��ي تلك الفترة ثاث��ة محال ففي 
الرصافة يوج��د اكبر موقف والذي 
يس��مى ) الوگفه(، بس��بب وقوف 
املواش��ي للفحص، ألجل الش��راء، 
وه��و موق��ف اجلوبة ف��ي منطقة 
الش��يخ عمر، وفي االعظمية في 
نهاية ش��ارع الضباط، بداية سور 
بغ��داد من الش��مال، وف��ي الكرخ 
مج��اور املتحف العراق��ي، واجلامع 
اجمل��اور ف��ي منطقة ع��اوي احللة، 
وفي الس��احة اجملاورة ملستش��فى 
الكرام��ة، ثم انتقل��ت الوقفة الى 
مقبرة الش��يخ معروف قرب علوة 
مهن��ة  ذو  والقص��اب  الس��مك، 
مش��هورة ف��ي بغ��داد، ويس��مى 

گص��اب بتحويل الق��اف الى گاف 
اعجمية وهو اجلزار.

  واذا كان��ت الع��ادة ان يت��م الذبح 
ف��ي مناط��ق معين��ة، ف��أن االعم 
االغل��ب ان يتولى القص��اب الذبح 
ف��ي محلة اخملصص لبي��ع اللحم، 
واحيان��ا يس��تدعى القص��اب الى 
البي��وت للذبح، وخاص��ة عند ذبح 
أُضحية العيد، اي عيد األضحى، او 
إيفاء بنذر، ن��ذره اصحاب البيت، او 
عند قدوم غائب، او كان في س��فر 
بعي��د، او عن��د الذبح ف��داء لوجه 
اهلل تعال��ى، او عن��د الب��دء ببن��اء 
دار، او عند دخول ش��خصية محل 
احت��رام، او عند دخ��ول الزوجة الى 
بي��ت زوجه��ا، او عن��د التخ��رج، او 
عن��د خت��ام القرآن الك��رمي، او عند 
والدة مول��ود جدي��د، وغير ذلك من 
املناس��بات التي يعدها اهل بغداد 
تستأهل االحتفال عن طريق الذبح 
الذي يس��مى ) فجران دم(، ويتولى 
الذبح  بقواع��د  االلت��زام  القصاب 
منها ان يورد الذبيحة، ويس��تقبل 
القبل��ة ويذك��ر اس��م اهلل بعبارة 

)بس��م اهلل واهلل واكبر(، ويضجع 
الذبيح��ة عل��ى اجلان��ب االيس��ر، 
ويقط��ع رقب��ة الذبيحة بس��كني  
حادة، ويقط��ع الذبيحة من الرقبة 
واحلنج��رة )اللوزة(، وكانت اس��ماء 
شعبية تطلق على كل قطعة من 
اللح��م منها ال��دوش، وهو اللحم 
ال��ذي على الضل��وع والزن��د، وهو 
اللح��م ال��ذي يكون ف��ي مقدمة 
الفخذ واالي��دي، وبيت اللحم وهو 
حلم الكتف، والش��رح وهو اللحم 
م��ن دون عظم، والض��رة اي الثدي، 
والعاصفي��ر وه��و حل��م العضات، 
ومن االمثلة البغدادية الش��عبية 
ف��ي املواش��ي واللح��م والقصاب 
)درب الچل��ب ع��ل الگص��اب(،  اي 
طلب احلاجة تلزم صاحبها بسلوك 
طريق معني، طاملا ان طريق الكلب 
على محل القص��اب، لكي يتناول 
ما يرميه القصاب من حلم وعظم، 
و) عرك��ة إگصاصي��ب( اي ش��جار 
القصابني الذي ال يؤدي الى ش��جار 
حقيقي، كناية عن الضجة واجللبة 

التي ال طائل من ورائها. 

قصابو بغداد في النصف األول من القرن العشرين
طارق حرب

تراثيات
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األسواق الشعبية في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

بغداد - الصباح الجديد:
البابل��ي  الثقاف��ي  البي��ت  ضّي��ف 
التابع إلى دائ��رة العاقات الثقافية 
العامة، الروائي الدكتور سام حربة 
للحدي��ث ع��ن موضوع��ة )الرواي��ة 
لغة العصر( مبناسبة اليوم العاملي 

للرواية العربية.
 وقال الروائي الدكتور س��ام حربة، 
إن االحتف��اء بالرواي��ة العربي��ة أمر 
مه��م، الس��يما بع��د حتدي��د ي��وم 
سنوي من قبل وزراء الثقافة العرب 
لاحتف��ال به��ا، بوصفه��ا جن��س 
أدب��ي متق��دم ومتطور ف��ي العراق، 

والعالم، ومن  العربي��ة،  واملنطق��ة 
املمك��ن أن نلم��س ه��ذا األم��ر من 
خ��ال اجلوائ��ز واملهرجان��ات األدبية 
الت��ي حتتف��ي بالرواية ف��ي كل عام 
حول العالم، من أج��ل الترويج لها 
ونش��رها وإعمامه��ا، وأعتق��د هذه 
املهرجان��ات الت��ي حتتف��ي بالرواية 
والروائيني ظاه��رة صحية، بوصفها 
الوحي��دة الق��ادرة على اس��تيعاب 
متغيرات األحداث السياس��ية التي 
جتوب الوطن العربي، بس��بب العقد 
الس��ردية، وتاحق وتسارع األحداث 
واحتوائه��ا »أي الرواي��ة« على الفن 

والشعر واملوسيقى، حتى أصبحت 
احلاض��ر  للوض��ع  وقارئ��ة  جامع��ة 

واملستقبل في آن واحد.
وأض��اف حربة، إن األدب��اء العراقيني 
يش��هد لهم اهتمامه��م الواضح 
الروائ��ي، ونلمس  والبال��غ باجلان��ب 
ذل��ك من خال املس��ابقات العاملية 
والعربية التي يشارك فيها الروائيون 
العراقيون، ويحص��دون فيها اجلوائز 
ومنها جائزة )البوكر العربي( منهم 
احمد الس��عداوي، وحميد الربيعي، 
وسعد محمد عبد الرحيم، وغيرهم 
الكثي��ر مم��ن كتبوا نحو أل��ف رواية 

عراقية منذ عام 2003 إلى اليوم.
م��ن جانبه قال مدير البيت الثقافي 
عل��ي الس��باك ف��ي أثن��اء إدارت��ه 
اجللس��ة إن الرواية بكونها فّنا أدبيا 
مهما، يثي��ر الكثير من اجلدل كونه 
قاب��ا للتط��ور، وقد اقت��رب مؤخرا 
من الدراما واملس��رح، مشيرا إلى إن 
البي��ت الثقاف��ي كان حريصا على 
اس��تذكار الرواية، وتسليط الضوء 
على األشواط التي قطعتها الرواية 
العراقية، في مج��ال وصول الكثير 
م��ن اإلعمال إلى الروائي��ة العراقية 

إلى العاملية.

بمناسبة اليوم العالمي للرواية العربية »سالم حربة« في ضيافة »البابلي«

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً:تسمع بعض األخبار التى تزعجك في 
العمل و تؤثر على أدائك لليوم عاطفيا:ال تنظر 
فقط الى س��يئات احلبي��ب انظر الى اجلوانب 
اإليجابية في شخصيته و حدث إيجابي يغير 

مصير عاقتك العاطفية اليوم. 

مهنياً:ك��ن أكثر ودا ف��ي تعاماتك مع زماء 
العم��ل و ح��اول أن تتعامل معه��م بطريقة 
أفضل عاطفيا:س��وء تفاهم ق��د يقع اليوم 
بين��ك و ب��ني احلبي��ب و لكن��ك جت��د له حل 

سريع.    

مهنيا:عليك أن تكون أكثر س��رعة اليوم في 
تنفيذ املهام التى تعرض عليك حتسبا حلدوث 
أية مش��اكل مفاجئة  عاطفيا:تعيش أجمل 
قصة حتب هذه الفترة و تتمنى أن تقدم على 

خطوة االرتباط.  

مهنيا:عليك أن تكون أكثر تنظيما في عملك 
و أن تعرف كيف حتدد األولويات لتنفيذ املهام 
عاطفياً:ال تتجاهل احلبيب و حدد معه موعد 
للقاء، كن أكثر جدية في عاقتك مع احلبيب 

وال تعتبرها مجرد عاقة عابرة.    

مهنيا:مشكلتك أنك تضيع وقتك في الكثير 
من التفاصيل الغير مهمة عليك أن تركز أكثر 
على الوضع العام عاطفياً:تطلب السماح من 
احلبي��ب لتعيد بناء عاقتك به، ال تدع النقاش 
يزيد بينك وبني احلبيب وتعامل معه بهدوء.    

مهنيا:أخب��ار جيدة تصل��ك اليوم في العمل 
حول ترقية قريبة أو مكافأة عاطفيا:تش��عر 
أن طباع احلبيب صعبه و ال تستطيع التأقلم 
معها، لديك اليوم الكثير من الفرص الذهبية 

الستثمار أموالك فحاول أن تستغلها.

مهني��ا: تبدو س��عيد و مش��رق الي��وم فكل 
أم��ورك ميس��ره و احل��ظ يقف ال��ى جانبك 
عاطفي��ا:ان كنت معجب بش��خص ال تتردد 
في املبادرة ال��ى التعرف عليه أكثر، ال تقحم 

مشاكل العمل في عاقتك مع احلبيب.

مهنياً:ال يأت��ي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون 
أكث��ر صبرا لتحصد ثمار ما زرع��ت  عاطفياً:كن 
صادقا في تعاملك مع احلبيب فهو ما س��يقربك 
منه أكثر. الظروف التى متر بها صعبة ال تستطيع 

أن تفعل شيئا حيالها سوى التحلي بالصبر.

مهنياً:ال تتجاهل نصائح رؤسائك في العمل 
و اح��رص على أن تتبع التعليمات بحذافيرها 
عاطفياً:أن��ت تعلم ما الذى يس��عد احلبيب 
فبادر الى تنفيذه قد يح��دث أمر طارئ اليوم 
يتطلب منك أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه.     

مهنيا:الكل يشتكي من الفوضى التى تسببها 
عليك أن تكون أكث��ر تنظيما في ادارة أعمالك  
عاطفي��ا:ال تتردد ف��ي اخبار احلبيب مبش��اكلك 
فق��د جت��د عنده احلل املناس��ب، ال حت��اول فرض 

آرائك على احلبيب واستمع الى وجهة نظره.

مهنياً:علي��ك أن تب��ذل املزي��د م��ن اجله��د 
هذه الفت��رة لتصل الى النج��اح الذى تريده 
عاطفياً:احلبيب يضغك عليك لتقرر االرتباط 
أو انه��اء العاقة. أنت تعلم إمكانياتك جيدا 

فا حتمل نفسك أكثر من طاقتها.

الحوتالجديالدلو

مهنيا:تتوس��ع أعمالك هذه الفترة و تشمل 
العديد من النش��اطات علي��ك أن تقون على 
قدر من هذه املس��ؤولية  عاطفياً:تنزعج من 
تذم��رات احلبيب و تش��عر أن��ه ال يقدر ظروف 

عملك.
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العواصم ـ وكاالت:
تقدمت الروس��ية ماريا شاربوفا 
الت��ي أح��رزت األح��د لق��ب دورة 
تياجنني الصيني��ة، وهو األول لها 
بعد عودتها من ايقاف 15 شهرا 
بس��بب ما قيل عن تناولها مادة 
محظورة، 29 مركزا في تصنيف 
العب��ات ك��رة املض��رب احملترفات 
الصادر االثنني، لتحتل املركز 57.

وأحرزت الروس��ية املصنفة أولى 
عامليا س��ابقا، واملتوجة بخمسة 
الكبرى  البط��والت  ألق��اب ف��ي 
ال��دورة  "غران��د س��ام"، لق��ب 
الصيني��ة األح��د على حس��اب 
ارين��ا  الش��ابة  البياروس��ية 
 ،)8-10( و5-7   5-7 س��ابالينكا 
لتفوز بأول لق��ب لها منذ 2015، 
ال��ى  وأول لق��ب من��ذ عودته��ا 
املاع��ب في نيس��ان املاضي بعد 
إيقافه��ا من قبل االحت��اد الدولي 

للعبة.
بالتال��ي  ش��ارابوفا  وأح��رزت 
لقبه��ا الس��ادس والثاث��ني في 

مس��يرتها، واقترب��ت م��ن دخول 
األوليات  اخلمسني  الاعبات  نادي 
ش��ارابوفا  عامليا.وس��تحاول 
مواصل��ة تقدمها في التصنيف 
العاملي في االسبوع احلالي خال 
مش��اركتها في كأس الكرملني 
مبوس��كو، والتي ستشارك فيها 
ببطاقة دع��وة، كغالبية الدورات 

التي خاضتها منذ عودتها.
ول��م يطرأ اي تغيي��ر على مراكز 
الص��دارة حيث بقي��ت الرومانية 
س��يمونا هاليب في املركز االول 
الت��ي تبوأت��ه االس��بوع املاضي، 
متقدمة على االسبانية غاربيني 
موغوروتسا والتشيكية كارولينا 

بليسكوفا.     

زيوريخ ـ وكاالت:
أصدر االحت��اد الدولي لكرة القدم 
الش��هري  التصني��ف  »فيف��ا«، 
للمنتخب��ات، أول أم��س، وال��ذي 
تصنيف  علي��ه،  بن��اء  س��يحدد 
املنتخبات املشاركة في نهائيات 

مونديال روسيا.
وحاف��ظ منتخ��ب أملاني��ا عل��ى 
ثانية،  البرازيل  الصدارة، وج��اءت 
ثم البرتغال واألرجنتني، وبلجيكا 
وبولندا، وارتقى منتخب فرنس��ا 
للمركز الس��ابع، ثم إسبانيا في 

املركز الثامن، ثم تشيلي وبيرو.
وتراج��ع ترتي��ب املنتخب املصري 
أفريقًي��ا، بع��د ارتق��اء تون��س 3 

مراك��ز، وتصدره��ا الترتي��ب في 
القارة الس��مراء في املركز ال� 28 

عاملًيا.
وجاء منتخب الفراعنة في املركز 
ال��� 30 عاملًيا، ثم الس��نغال في 
املرك��ز ال��� 32 عاملًي��ا، والكونغو 
الدميقراطي��ة ف��ي املرك��ز ال� 35 
عاملًيا، فيما احتلت نيجريا املركز 
اخلام��س أفريقيا وال��� 41 عاملًيا، 
ث��م الكاميرون، وحلت املغرب في 

املركز ال� 48 عاملًيا.
ترتي��ب  تون��س،  تص��درت  كم��ا 
متقدم��ة  العربي��ة،  املنتخب��ات 
عل��ى مصر واملغرب، فيما احتلت 
الس��عودية املرتبة الرابعة عربًيا، 

وحلت اجلزائر خامس��ة في املركز 
67 عاملًيا.

وبالنس��بة آلسيا، هبط املنتخب 
الس��عودي 10 مراكز رغم تأهله 
للموندي��ال، وأصب��ح ف��ي املركز 
السادس في القارة وال� 63 عاملًيا.
واحتل منتخب اإلمارات، املركز ال� 
72 عاملًيا، وهبطت سوريا للمركز 
ال��� 77 عاملًي��ا، ف��ي ح��ني ارتقت 
الع��راق 8 مراك��ز ف��ي الترتي��ب 

لتصل إلى ال� 80 عاملًيا.
وتص��در منتخ��ب إي��ران، أفضل 
برغ��م  آس��يا،  ق��ارة  منتخب��ات 
هبوط��ه 9 مراك��ز ليحتل املرتبة 

ال� 34 عاملًيا.  

الدوحة ـ وكاالت:
ق��رر اجله��از الفن��ي ملنتخ��ب قط��ر 
للش��باب، لعب ثاث مباري��ات ودية، 
للتجهي��ز للتصفيات املؤهلة لكأس 
آسيا، حتت 19 سنة، التي تستضيفها 
الدوح��ة، خ��ال الفترة م��ن 4 إلى 8 

تش��رين الثاني املقبل. وستكون أول 
مباراة مع منتخب أوزبكستان، اليوم 
األربع��اء، ث��م الثانية أمام إي��ران يوم 
21 من الش��هر اجلاري، واألخيرة أمام 
الهند يوم 28. وعلى صعيد آخر، أعلن 
منتخ��ب أفغانس��تان لك��رة القدم، 

االنس��حاب م��ن التصفي��ات، الت��ي 
يش��ارك فيها إلى جانب قطر ولبنان 
والع��راق، لتض��م اجملموع��ة بذلك 3 
فرق فقط، يتأهل األول منها مباشرة 
إلى نهائيات البطول��ة القارية، التي 

ستقام العام املقبل.
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العواصم ـ وكاالت:

جترى في الس��اعة 9:45 دقيقة من 
مس��اء اليوم االربع��اء 8 مواجهات 
ضمن اجلولة الثالث��ة لدوري أبطال 
أوروب��ا بكرة القدم، فف��ي اجملموعة 
االول��ى يح��ل املتصدر مانشس��تر 
يونايت��د اإلجنليزي برصي��د 6 نقاط، 
ضيفا على فريق بنفيكا البرتغالي 
نق��اط،  دون  م��ن  اجملموع��ة  اخ��ر 
فيم��ا يتواجه سس��كو موس��كو 
الثال��ث بنقاطه الث��اث، امام فريق 
ب��ازل السويس��ري ثان��ي الائح��ة 
الذي يتق��دم على مضيف��ه بفارق 

األهداف.
وفي اجملموعة الثانية، يلتقي باريس 
املتصدر  الفرنس��ي  س��ان جيرمان 
ول��ه 6 نقاط م��ع مضيفع اندرخلت 
البلجيك��ي اخير الترتي��ب من دون 
نق��اط، وجتمع املب��اراة الثانية بايرن 
ميوني��خ األملاني وضيفه س��يلتك 
األسكتلندي ولكل منهما 3 نقاط 
لك��ن ارجحية االه��داف تصب في 

صالح الفريق األملاني.
وضم��ن مباريات اجملموع��ة الثالثة، 
يلتقي تشيلسي اإلجنليزي املتصدر 
ول��ه 6 نقاك ام��ام روم��ا اإليطالي 
برصيد 4 نقاط وه��و ثاني الترتيب، 
فيم��ا جتم��ع املب��اراة الثاني��ة ف��ي 
اجملموعة التي س��تقام في الساعة 
6 مس��اًء، فريق��ي كاري��اكا أغ��دام 
األذربيجاني، وضيفه أتليتكو مدريد 
اإلس��باني، وال ميلك املضيف نقاط 
وه��و راب��ع اجملموعة، فيم��ا للفريق 
باملرك��ز  واح��دة  نقط��ة  الضي��ف 

الثالث.
وف��ي اجملموع��ة الرابع��ة، يتواج��ه 
ام��ام  اإلس��باني  برش��لونة 
اليوناني، حيث ميلك  أوليمبياكوس 
الفريق األسباني 6 نقاط بالصدارة، 
وال ميل��ك الفريق اليوناني رصيد من 
النقاط وه��و باملركز االخي��ر، فيما 
تش��هد املباراة الثانية لقاء فريقي 
يوفنت��وس اإليطال��ي ام��ام ضيفه 
لش��بونة البرتغالي ول��كل منهما 
3 نقاط فيما االه��داف ترجح كفة 

الفريق األيطالي. 

من جانبه، أعلن االحتاد األوروبي لكرة 
القدم، اختيار احلكم االسكتلندي، 
ويليام كولوم، إلدارة مباراة برشلونة 
اليوناني،  وأوملبياك��وس  اإلس��باني 
مس��اء اليوم األربعاء ، ضمن اجلولة 
الثالث��ة م��ن دور اجملموع��ات بدوري 

األبطال.
ويتصدر برشلونة، اجملموعة الرابعة 
برصي��د 6 نقاط بف��ارق 3 نقاط عن 
البرتغال��ي  لش��بونة  س��بورتينج 
الوصيف، بينما يقب��ع أوملبياكوس 
ف��ي املركز األخير با رصي��د.. ويدير 
احلك��م الفرنس��ي رودي بوكوي��ت، 
مواجهة أتلتيكو مدريد اإلس��باني 
ومضيف��ه كارب��اكا م��ن أذربيجان.
ويحت��ل األتلتي، املرك��ز الثالث في 
برصي��د نقطة  الثالث��ة  اجملموع��ة 
وحيدة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي 
املتصدر، في حني يقبع كارباكا في 

املركز األخير.
األملان��ي  األوروب��ي،  االحت��اد  واخت��ار 
زواي��ر لتحكيم مواجهة  فيليكس 
اإلجنلي��زي  يونايت��د  مانشس��تر 
املان  البرتغالي.ويتص��در  وبنفي��كا 
يونايت��د اجملموع��ة األول��ى بس��ت 
نقاط، متقدما ب��� 3 نقاط عن بازل 
ف��ي حني  الوصي��ف،  السويس��ري 
يقب��ع بنفيكا في املرك��ز األخير با 

رصيد.
م��ن جانب اخ��ر، وج��ه األرجنتيني 
الدولي، جونزالو هيجواين، مهاجم 
آخ��ر6  إيطالي��ا  بط��ل  يوفنت��وس 
سنوات، رسالة إلى جماهير الفريق.. 
ونشر، هيجواين، صورة على حسابه 
الرسمي مبوقع »إنستجرام«، شكر 
البيانكونيري  من خالها جماهي��ر 
على »املساندة في األوقات الصعبة 
بآخر جولت��ني«، بعد التع��ادل أمام 

أتاالنتا والهزمية من التسيو.
ونقلت شبكة »كالتشيو نيوز 24« 
تعلي��ق هيجواي��ن، الذي ق��ال فيه 
»مساء اخلير، أريد أن أشكر جماهير 
يوفنتوس الت��ي تظهر املودة واحلب، 
يس��تحقون  دائًم��ا  املتحمس��ون 
االحترام، ألنهم يحبونك في األوقات 
اجليدة وأكثر ف��ي األوقات الصعبة، 
عن��اق كبي��ر وليلة س��عيدة، نحن 
نحتاج لكم للفوز، ال ننسى ذلك«.

الراب��ع  ويحت��ل يوفنت��وس املرك��ز 
 19 الترتي��ب برصي��د  ف��ي ج��دول 
نقطة وبف��ارق 5 نقاط عن املتصدر 
نابولي.. ويس��تعد السيده العجوز 
الس��تضافة لشبونة مس��اء اليوم 
األربع��اء، ضم��ن مباري��ات اجلول��ة 

الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
من جانبه، يتأهب اإلس��باني ألفارو 
مورات��ا لقي��ادة هجوم تشيلس��ي 

أمام روما مس��اء اليوم األربعاء في 
دوري أبط��ال أوروبا لك��رة القدم في 
وقت يس��عى في��ه البل��وز لتجاوز 
آث��ار خس��ارته األخيرة ف��ي الدوري 
اإلجنلي��زي املمتاز 2-1 أم��ام متذيل 
الترتي��ب كريس��تال ب��االس وه��ي 
الهزمي��ة الت��ي غ��اب عنه��ا موراتا 

بسبب اإلصابة.
وقال جاري كاهيل قائد تشيلس��ي 
تبل��غ  ال��ذي  مورات��ا  إن مش��اركة 
قيمته 58 مليون جنيه إس��ترليني 
)77 ملي��ون دوالر( في هجوم الفريق 
اللندن��ي غي��ر مس��تبعدة بعد أن 
انتظم بشكل كامل في التدريبات 
بدءا من األحد.وق��ال كاهيل: »لقد 
عاد إلى امللع��ب. نتمنى أن يحافظ 

على تقدمه«.
وتب��دو هذه أخبارا جي��دة ألنطونيو 
كونت��ي م��درب تشيلس��ي ال��ذي 

اس��تبدل ميش��ي باتش��واي، بديل 
مورات��ا، ف��ي مب��اراة الس��بت أمام 
كريستال باالس بعد 57 دقيقة في 
ثاني مرة يش��ارك فيه��ا مع الفريق 

كأساسي خال املوسم احلالي.
ويبتعد تشيلسي بفارق تسع نقاط 
ع��ن مانشس��تر س��يتي متص��در 
الدوري اإلجنليزي لكنه ال يزال يحتل 
ص��دارة مجموعت��ه األوروبي��ة بعد 
فوزه ف��ي أول مباراتني في اجملموعة 
الثالث��ة متقدما بنقطتني عن روما 

الذي يحتل املركز الثاني.
وس��جل موراتا واحدا م��ن أهدافه 
الس��بعة خال املوس��م احلالي في 
املباراة التي فاز فيها تشيلسي 1-2 
على أتلتيك��و مدريد وه��ي املباراة 
الت��ي رجح��ت نتيجته��ا والعرض 
ال��ذي مت تقدمي��ه فيه��ا أن الفري��ق 
اللندني سيصبح قوة حقيقية في 

البطولة.
لكن اإلصابات تركت بصمتها على 
تشكيلة البلوز التي بات ينظر إليها 
باعتبارها هشة قبل مواجهة اليوم 
مع احتمال غياب دان��ي درينكووتر، 
الذي انض��م في آخر ي��وم في فترة 
املاضي��ة،  الصيفي��ة  االنتق��االت 
بسبب عدم تعافيه الكامل وجنولو 
كانتي الذي سيغيب لعدة أسابيع 
بس��بب إصابة في عضل��ة الفخذ 

اخللفية.
وفي ظل غياب العب يش��غل مركز 
الع��ب الوس��ط املداف��ع ف��إن دفاع 
تشيلس��ي كان مكش��وفا بشكل 
كبير في مب��اراة كريس��تال باالس 
يوم الس��بت املاضي وتوقع كاهيل 
أن يتحس��ن األداء بشكل ملحوظ 
ف��ي مب��اراة الي��وم.. وق��ال كاهيل 
ملوقع النادي على اإلنترنت: »عندما 
تؤدي بطريقة س��يئة وحتقق نتيجة 
س��يئة فإنك تسعى ملعاودة اللعب 
في أق��رب فرصة إلع��ادة األمور إلى 

نصابها الصحيح مرة أخرى«.
واختت��م: »دوري كقائ��د للفريق هو 
العودة للتدريب مرة أخرى والتحلي 
التقدم. يجب  ومواصلة  باإليجابية 
أن نتج��اوز النتيجة ونواصل العمل 
من أجل تقدمي صورة جيدة في مباراة 

األربعاء واستعادة روح الفوز«.

موراتا يقود تشكيلة هّشة للبلوز أمام ذئاب روما

اليوم.. 8 لقاءات في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا 

جانب من منافسات دوري األبطال

شارابوفا

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعل��ن االحتاد اإلماراتي لكرة القدم أول أمس، تعاقده 
م��ع اإليطالي البرتو زاكيروني لتدريب املنتخب األول 

خلفاً لألرجنتيني إدغاردو باوزا.
وق��ال االحتاد اإلماراتي عبر حس��ابه عل��ى تويتر دون 
الكشف عن تفاصيل التعاقد ومدته »رسمياً االحتاد 
اإلماراتي لك��رة القدم يتعاقد مع امل��درب اإليطالي 
البرت��و زاكيروني لقي��ادة منتخبنا الوطن��ي األول.. 
»س��يتم تقدمي املدرب البالغ عم��ره 64 عاماً لإلعام 

في مؤمتر صحفي في دبي ».

لشبونة ـ وكاالت:
يح��ل املنتخ��ب البرتغالي بط��ل أوروب��ا ضيفاً على 
نظيره السعودي في مباراة ودية في العاشر تشرين 
الثاني املقبل، ضمن اس��تعداداتهما للمشاركة في 

كأس العالم لكرة القدم »روسيا 2018«.
وتأهل��ت البرتغ��ال إل��ى املوندي��ال بعدم��ا تصدرت 
اجملموع��ة األوروبية الثانية بفوزها في اجلولة األخيرة 
من التصفيات على سويس��را )2-0(. في حني بلغت 
الس��عودية النهائيات للمرة األول��ى منذ عام 2006، 

بحلولها ثانية في اجملموعة اآلسيوية الثانية. 
وفي سياق التحضيرات لكأس العالم أيضاً، تخوض 
البرتغال في 14 تشرين الثاني في مدينة فارو، مباراة 
وّدي��ة ضد الواليات املتحدة التي فش��لت في التأهل 

الى كأس العالم للمرة األولى منذ عام 1986.

زاكيروني مدربًا لإلمارات

البرتغال تالعب السعودية 
وأميركا تجريبيًا

6:00 مساًء
9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

أغدام ـ أتليتيكو مدريد
بنفيكا ـ مان يونايتد

تشيلسي ـ روما

برشلونة ـ أوليمبياكوس

أندرلخت ـ سان جيرمان

يوفنتوس ـ لشبونة

بايرن ميونيخ ـ سيلتك

دوري أبطال أوروبا

شارابوفا تواصل الصعود 
بعد العودة لمالعب التنس

ألمانيا تحافظ على صدارة التصنيف 
العالمي.. وفرنسا تتخطى إسبانيا

شباب قطر يستعدون
 للتصفيات اآلسيوية 
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عبطان: أولوية الدعم 
للمناطق المحررة 

بابل يتّوج بطال 
لمبارزة الكراسي

نشاطات متنوعة تنّفذها 
مديرية رياضة الصدر

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الشييباب والرياضة عبد احلسيين عبطان، أول 
أمييس، ان املناطق احملررة من عصابييات داعش اإلرهابية 

ستكون لها االولوية في اجلانبن الشبابي والرياضي.
وقال عبطان خييال لقائه عددا من رياضيي املوصل، ان 
الييوزارة تبذل جهودا كبيرة إلعييادة احلياة الرياضية الى 
محافظيية نينوى من خييال توفير املنشييأت الرياضية 
ودعم االندية والفرق الشييعبية بشتى ألعابها، مبيناً 
ان عييودة احلياة الرياضية فييي احملافظة امر ضروري النه 
يسييهم بنحو اساسييي في مكافحة االرهاب واجلرمية 

والتطرف .
واضاف ان الوزارة دعت الشييركات املنفذة للماعب في 
املناطق احملررة من اجل التفاوض معها مجدداً من اجل 
تكملة املشاريع على الرغم من وجود بعض الصعوبات 
املالية. ووجه السيد الوزير بتشكيل جلنة متكونة من 
ماكات الوزارة ملتابعة املنشييأت الرياضية واحتياجات 
رياضيي املوصل، مشدداً على اقامة عدد من البطوالت 

الرياضية في مختلف االلعاب حتت رعاية الوزارة.
واشيياد وفييد رياضيييو املوصييل بعمييل وزارة الشييباب 
والرياضة الدؤوب خال الفترة االخيرة والسيما مشروع 
رفع احلظر عن املاعب، مثمنن حرص الوزير على اعادة 

احلياة الرياضية في املناطق احملررة.

بغداد ـ هشام السلمان*
متكن فريق بابل من إقصاء أندية العاصمة بغداد برغم 
إمتاكها لاعبن على مسييتوى عاملييي , بعد التغلب 
على مبارزين  كبار كانت انديتهم تعول عليهم كثيرا  
فييي اعتاء منصة التتويج التي كانت من اسييتحقاق 
بابييل الذي حصييل على لقييب بطولة العييراق باملبارزة 
على الكراسي التي أختتمت في قاعة املركز التدريبي 
للجنة الباراملبية العراقية صباح امس األول مبشيياركة 
52 مبارز ومبارزة  ميثلون 15 فريقا هم : الذرى واالشراق 
ووسييام اجملد والوالء والشييموخ وذي قار وبابل والبصرة 
وكركييوك وصيياح الدين وديالييى والديوانييية والنجف 

وواسط واالنبار .
وجاء فييي املركز الثانييي فريق نادي الذرى ونادي وسييام 
اجملد باملركز الثالث , وقام بتوزيع أوسمة الفوز وكؤوس 
املراكز الثاثة الألولى رئيس اللجنة الباراملبية العراقية 
وكالة خالد رشييك واالمن العام للجنة وكالة مجلي 
عييودة طاهر واالميين املالي مزهر غييامن وعضور املكتب 
التنفيذي عبيد عنيد واملدير التنفيذي محمد السامي 
وعدد من روؤسيياء وأمناء سر وأعضاء االندية الرياضية 

التابعة للجنة الباراملبية العراقية.
وتتواصل صباح  اليوم االربعاء بطوالت العراق لالعاب 
الرياضييية حيث تضيف قاعة املركييز التدريبي للجنة 
الباراملبييية في مجمع وزارة الشييباب والرياضة بطولة 

العراق بكرة تنس الطاولة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقامت شييعبة العمييل التطوعي في مديرية شييباب 
ورياضة مدينة الصدر وبرعاية وزارة الشييباب والرياضة 
مبييادرة تكييرمي االيتام من طلبه املييدارس حيث مت توزيع 
املستلزمات املدرسية من حقائب وقرطاسية وقمصان 
للطلبة االيتام اشرف على النشاط مسؤولة الشعبة 
يسييرى جميييل ومعيياون مدييير شييباب الصييدر جبار 
عبداحلسيين ومديرة املنتدى النسييوي اخاص حسيين  
حيييث مت زيييارة مدرسييه البييدور للبنن في حييي طارق 
ومدرسة املناذرة ومدرسيية السرور وتوزيع املستلزمات 
عليهم فيما عبر مديري املدارس بهذه املبادرة شاكرين 
وزارة الشباب والرياضة كونها سباقه في دعم شريحة 

االيتام.

* إعالم شباب ورياضة الصدر

بغداد ـ فالح الناصر:

يتواصل جنيياح الطاقييات التدريبية 
العراقية في املاعب اخلارجية، حيث 
اثبت العديد من احملترفن العراقين 
جدارتهم في امليادين اخلارجية، نالوا 
ألقابيياً وحصدوا اإلجنييازات، وهنالك 
من يقتفييي أثر املدربيين الكبار في 
رحلة االحتراف اخلارجي، ومؤخراً قاد 
امليياك التدريبي العراقي احملترف في 
قيييادة فريق نادي إخيياء أهلي عاليه 
اللبناني، للفوز علييى فريق االنصار 
متصدر الترتيييب في اجلولة الرابعة 
ميين املرحلة االولى ملنافسييات دوري 
لبنان بكييرة القدم بهدفن نظيفن 
سجلهما أحمد حجازي وأليكسي 

خزاقة.
املدرب عبييد الوهاب ابو الهيل، ابدى 
سييعاته بالفوز على الفريق املتخم 
الكبيرة،  األلقاب  بالنجوم، وصاحب 
وقييال انييه جاء بعييد جهييود كبيرة 
لاعبيين في املبيياراة التييي ضيفها 

ملعب بحمدون البلدي في عاليه.
وتابييع ان املييدرب العراقي فييي دنيا 
األحتييراف يسييعى إلييى مضاعفة 
جهوده ميين اجل النجيياح والتفوق، 
اللبنانييية  املاعييب  ان  سيييما  وال 
تضم العديد من املدربن الكبار من 
شتى اجلنسيات، حيث يبقى املدرب 
العراقييي في املقدميية دوماً، يتطلع 
إلييى النجيياح والعمييل الصحيييح 
بفضييل الثقة التي ميلكها واألصرار 
على ان يكون خير سييفير لباده في 

اخلارج.
واشييار إلييى ان فريييق االنصييار بعد 
خسييارته املباراة يوم السييبت، بات 
الصييدارة، حيييث  بفقييدان  مهييدد 
االول  املركييز  فييي  نقيياط   7 ميلييك 
بفارق االهداف عن منافسيييه على 
التوالي الصفاء بيروت والنبي شيت 

والنجميية وطرابلس الرياضي، حيث 
يتقدم علييى االندييية االربعة بفارق 

االهداف فقط.
وقييال ان الفريييق اللبنانييي بقيييادة 
مدربييه األملانييي روبييرت جاسييبرت، 
كان يتوقييع حتقيييق الفييوز واملضي 
قدماً بالصدارة وتوسيييع الفارق مع 
املنافسيين، بيد أنه تفاجئ بطريقة 
االداء التييي اعدها امليياك التدريبي 
ومت تطبيقهييا بنحييو متميييز ميين 
الاعبيين فوق املسييتطيل االخضر 

ليخييرج اإلخيياء مزهييوا بفييوز المع 
بهدفن واضافة 3 نقاط أسييهمت 
في تقدمه إلى الترتيب السابع في 

الدوري اللبناني برصيد 5 نقاط.
واوضح أبو الهيل، ان فريقه يستعد 
للمبيياراة املقبليية التي سيييضيف 
فيها مبلعب بحمدون ، فريق اإلصاح 
البييرج الشييمالي حلسيياب اجلوليية 
اخلامسيية، يوم االحد املقبل املوافق 
22 تشييرين األول اجلاري، مشيراً إلى 
ان املعنويات عالية لتحقيق النجاح 

واضافيية 3 نقيياط لرصيييد الفريق، 
برغم ان ال فارق في املسييتويات بن 
االندية املشاركة كما اكدته اجلوالت 
االولى للمسابقة، حيث هنالك فارق 
ضئيل جداً ميين النقاط بن االندية، 
وهذا يضع االندية املشيياركة الي 12 
في دوامة املنافسيية الشرسة نحو 
حتقيق االفضل والوصول إلى مواقع 

متقدمة في الائحة.
يشار إلى ان فريق إخاء أهلي عالية، 
باشييراف ماكه التدريبييي العراقي 

بقيييادة عبد الوهاب ابييو الهيل 
ومسيياعده احمد كاظم ومدرب 
حراس املرمى معن جميل، لعب 
4 مباريات، حيث تعادل في اللقاء 
األول امام الرايسنغ بيروت بهدف 
ملثلييه، ثييم خسيير امييام النجمة 

بهدف ميين دون مقابل، وتعادل مع 
العهييد بهدف لييكل منهما في 

اجلولة الثالثة، وفي الدور الرابع 
فيياز علييى االنصييار بهدفن 

نظيفن.

مدرب إخاء أهلي عالية اللبناني في حوار لـ »            «:
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من مباراة إخاء عالية واالنصار 

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:

احرز املركييز الوطني لرعاييية املوهبة 
الرياضييية بألعيياب القييوى فييي وزارة 
بطوليية  لقييب  والرياضيية  الشييباب 
اندية العراق للناشييئات التي اقيمت 
الراحييل  ملعييب  علييى  منافسيياتها 
علي حسيين مبقر الوزارة فييي املدينة 
فلسييطن  شييارع  فييي  الشييبابية 
مبشيياركة واسييعة لاعبييي والعبات 
املركز التابع الى دائرة شؤون االقاليم 

واحملافظات.
وجمييع فريق املركييز 149 نقطة، وحل 
في املركز الثاني نادي نفط ميسان بي 
109 نقطة، ثم جاء ثالثاً نادي السام 
بي 101 نقطة، وفي فئة الناشن احرز 
املركييز الوطني اللعيياب القوى املرتبة 
الثالثيية بعييد ان جمييع 116 نقطيية، 
فيمييا ذهييب املركزييين االول والثانييي 
الى ناديي احلليية وعفك، وعلى صعيد 
املنافسييات الفردية، فقد متكنت فرق 
الفئات العمرية للناشئات والناشئن 
والشييابات والشباب من حتقيق نتائج 
متميييزة واحييراز مراكييز متقدمة في 
البطوليية، ففي فئة الناشييئات حلت 
الاعب زهراء سييعد باملركز االول في 
فعالية القفز العالي وحققت 1،40م 
كما احييرزت املركز الثالث في فعالية 

القفييز الثاثييي مبسييافة 8،95 م،  اما 
الاعبيية افنييان سييعد فقييد حققت 
املركز الثاني في فعالية القفز العالي 
بي1،35م واحرزت ايضيياً  املركز الثالث 
فييي فعالية 100م حواجييز بزمن قدره 
18،9 ثانييية، امييا الاعبيية زينب علي 
فقد احييرزت املركز االول فييي فعالية 
400م حواجز بزميين قدره 69،78 ثانية 
وحلت وصيفة في فعالية  400م حرة 

بزمن قدره 63،42 ثانية.
ومتكنت  الاعبيية زينب رضا من احراز 
املركييز الثالث فييي فعالية 400م حره 
بزميين قييدره 65،30 ث  ونالييت املركز 
ذاتييه في فعالييية  400م حواجز بزمن 
قييدره 71،33 ث، وحلت الاعبة رحمه 
فزع باملركييز  الثاني في فعالية 100م 
حواجز بزمن قييدره 18،2 ثانية واملركز 
الرابييع فييي فعالييية الوثييب الطويل 
مبسييافة 3،97م، امييا الاعبيية ضحى 
حسيين فتوجييت باملركييز االول فييي 
فعالييية 800م  وحلت اوالً في فعالية 
1500م فيما جاءت شقيقتها نرجس 
حسن باملركز الثاني في فعالية1500 

م .
واحرزت الاعبة سيياره فاضييل املركز  
االول في فعالية 3000م واملركز الثالث 
فييي فعالييية 800 م امييا الاعبة  نبأ 
عاء فجاءت باملركز الرابع في فعالية  
100م بزميين قييدره 14،46 ث واحييرزت 

ايضيياً املركييز  السييابع  فييي فعالية 
الوثب الطويل مبسييافة 3،11م  ونالت 
الاعبيية بادية قاسييم املركز اخلامس 
في فعالية رمي الرمح مبسافة 17،80 
متر  اما الاعبة طيبة فاضل فجاءت 
باملركز السابع في فعالية100م  بزمن 
قدره 14،13 ث. وحلت الاعبة سييجى 
فاضل باملركييز الرابع في فعالية رمي 

القييرص  مبسييافة  13،33 م  ونالييت 
الاعبيية زينييب اسييعد املركييز الرابع  
فييي فعالية رمييي املطرقة مبسييافة  
15،22متر واملركييز الثالث في فعالية 

رمي الثقل  مبسافة 7،13 متر.
 واحرزت الاعبة روان خالد احمد املركز 
الرابع  في فعالية رمي الثقل مبسافة  
6،30 م ومتكنت الاعبة  ماك قاسييم 

تولد  ٢٠٠٨ من احراز املركز الرابع  في 
فعالييية  100م  بزمن قييدره 15،31 ث 
واملركز الثالث في فعالية 200 م بزمن 
قدره 35 ث ومتكنت الاعبة آيات رياض 
من احراز املركز الثاني في فعالية رمي 
الرمح  مبسافة 23 م واملركز الثاني في 

فعالية رمي القرص مبسافة 18 م.
وفييي فعالييية الوثييب الطويييل فئة 

الناشييئن متكيين حبيييب مهنييد من 
احييراز املركييز االول بييي 6،43 متيير اما 
الاعييب عبد اهلل جال فقد متكن من 
احييراز املركز الثالث في فعالية الوثب 
الثاثي بي 13,08م ، وفي فئة الشييباب 
فعالية الوثييب الثاثي احييرز الاعب 
محمد عبد الكاظييم املركز الرابع بي 
13،85 متر وجاء زميله حسيين حسن 

ثالثاً بي13،98 متر.
وفييي فعالييية البريييد املتنييوع فئيية 
الناشييئن، احرز العبو املركز الوطني 
حبيب علييي ومحمد صييادق وعباس 
احمد وسييجاد باسييم، املركز الثالث، 
فيما متكن انس ابراهيم من االمساك 
باملركز الثالث في فعاليتي 100و200 

م .
وفي فعالية رمي الثقل فئة الناشئن، 
احرز الاعب عمر عماد املركز اخلامس 
مبسافة 11،47 م ومحسن عبد الرضا 
املركز الثالث مبسافة 12،89 متر، وفي 
فعالييية رمييي الرمح فئة الناشييئن، 
احييرز الاعييب حسيين احمييد املركز 
الثالث مبسييافة 40،94 م وحييل رابعاً 
الاعب محسيين عبييد الرضييا بفارق 
سيينتمتر واحييد، وفييي فعالييية رمي 
الثقييل لفئة الشييباب احييرز الاعب 
احمد حميييد املركز الثالث مبسييافة 
14،32 متيير واحييرز نفييس املركييز في  
فعالية رمي القرص مبسافة 39،57 م 

وحل في املركز اخلامس زميله حسن 
كييرمي مبسييافة 32،65 م،  وفي فعالية 
رمي الرمح لفئة الشييباب، فقد احرز 
الاعييب حيييدر نصيف املركييز الثاني 
مبسييافة 42،80 م وحل زميله الاعب 
حيدر كرمي باملركز السييادس مبسييافة 
34،70 م وفييي فعالية رمييي املطرقة 
للناشييئن فقد متكن الاعب محمد 
وسييام من احراز املركز الثاني مبسافة 
44،35 متيير، ومتكنييت الاعبيية هدير 
جبار في فعالية رمي الثقل من احراز 
املركييز االول مبسييافة 9،89 متيير. اما 
املشيياركات اخلارجييية فقد شييهدت 
مشيياركة الناشييئ محمد وسام مع 
فئة الشييباب ومتكن من احييراز املركز 
الثانييي في فعالييية الرمي مبسييافة 
قدهييا 37،66 متر، ومشيياركة العبن 
للمركييز  مبتدئيين انضمييوا حديثيياً 
الوطنييي اللعاب القوى هييم كل من 
مفتدى محمد واحييرز املركز اخلامس 
في فعالية رمي القرص وعمر محمد 
وحل خامساً في فعالية دفع الثقل .

ويشييرف على العبي املركييز الوطني 
لرعاييية املوهبة الدكتييور صريح عبد 
الكرمي مدير املركز واملدربن فراس راضي 
وعصام كاظم  ونصر عبود وسييعيده 
مهنا اداري وحسن عبود واحام خالد 
وسهيل النعيمي والدكتور بال علي 

وماجد عبد السادة وحسن نوري.

مشاركة واسعة للموهوبين في عروس األلعاب

ناشئات قوى المركز الوطني يتّوجن بلقب األندية

تقرير

العداءة نرجس حسني »عدسة: عباس كردي«

أبو الهيل: النجاح يأتي بالعمل الصحيح  

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت وزارة الشباب الرياضة، االندية 
الرياضية كافة الى اجراء انتخاباتها 
وفق قانون االندية رقم 18 لعام 1986 
وتعديلييه بالرقم 37 لسيينة 1988 
وانهاء جميع االشييكاالت القانونية 
املتعلقيية بعمييل الهيئييات االدارية 
الييدورة االنتخابية  احلالية النتهيياء 
اخلاصيية بها، والتبعات املترتبة على 
قييرارات محكميية التمييييز اخلاصة 

بإلغاء االستثناء من شرط الشهادة 
الدراسية، وتعين امن السر واألمن 

املالي.
وجييددت وزارة الشييباب و الرياضيية 
دعمهييا املييادي واملعنييوي لألندييية 
الرياضية كافة مبديًة اسييتعدادها 
التام في تقدمي املساعدة القانونية 
وفييق بنود وفقييرات القانييون النافذ 
بهدف إرساء املمارسة الدميقراطية 
الى شاطئ االمان القانوني، وبنزاهة 

وشفافية عاليتن.
وأكدت الوزارة ان مطالبتها االندية 
بإجييراء االنتخابييات وفييق قانون 18 
النافذ ال يسييتهدف اية شييخصية 
رياضييية او غير رياضية بقدر اضفاء 
روح القانون الى العملية االنتخابية 
وااللتزام ببنييوده وفقراته، وتطلعها 
النبثيياق هيئييات ادارية قييادرة على 
حتمييل مسييؤولياتها جتيياه االندييية 

الرياضية والرياضين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اثنييى مدييير املركز الوطنييي لرعاية 
املوهبة الرياضية للسباحة الكابنت 
عبييد االمير الضاحييي على مقررات 
االجتميياع الشييهري الييذي عقييده 
املدييير العام لدائرة شييؤون االقاليم 
واحملافظييات طالييب جابر املوسييوي 
مبديييري املراكز الوطنييية في بغداد 
، حيييث جييرى االتفاق خالييه - في 
مايخييص مركييز السييباحة - على 
تخصيص احدى القاعات الرياضية 
لتلييك املراكز فضيياً عيين املضمار 
اخلاص باملركز الوطني أللعاب القوى 

، لغييرض اجراء التمرينييات االرضّية 
البدنييية  اللياقيية  لرفييع  الازميية 
لدى سييباحي املركييز وليييوم واحد 
على مدى شييهر ونصييف ، وكذلك 
املوافقييات التي أبداها املسييؤولون 
في الدائرة على توفييير التجهيزات 
اخلاصيية  واملسييتلزمات  الرياضييية 
باملركز قريباً ، معلناً ان العمل يجري 
حالياً بالتنسيييق مييع الدائرة على 
تنظيم معسييكر تدريبييي خارجي 
فييي ايران لضمييان رفع مسييتويات 
املعييدالت  اعلييى  الييى  السييباحن 

حتضيراً لاستحقاقات املقبلة.

الضاحي قال إلعام املركز الوطني 
اثنيياء تغطيته للوحييدة التدريبية 
التي يقيمها  االخيييرة  الصباحية 
املركييز ، ان حلول العام الدراسييي 
اجلديد اوجب على ادارة املركز اجراء 
تغييييرات على مواعيييد الوحدات 
التدريبية األسييبوعية األربع حيث 
والثاثيياء  االحييد  ايييام  سييتجري 
واخلميييس عصييراً ميين السيياعة 
الثالثة والنصف ولغاية اخلامسة 
، باالضافيية الييى وحييدة تدريبييية 
صباحية يوم اجلمعة في التاسعة 

صباحاً.

»الشباب والرياضة« تدعو األندية الى 
إجراء انتخاباتها وفق قانون 18 النافذ

»مواهب السباحة« تعسكر في إيران 

بغداد ـ رحيم الدراجي*
أكد رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
رعييد حمييودي أن فوز العييراق مبقعد 
املكتييب التنفيذي لاحتاد اآلسيييوي 
للصحافة الرياضييية فرصة مهمة 
خلدميية قضايييا الرياضيية وحتقيييق 
األهداف الكبيرة عبر تنسيق اجلهود 
مع رجيياالت الصحافة الرياضية في 

آسيا.
جاء ذلييك أثنيياء اسييتقبال حمودي 
ظهر أمس األول في مكتبه باللجنة 
إييياد  الزميييل  الوطنييية  األوملبييية 
الصاحلييي عضو املكتييب التنفيذي 
لاحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 

بحضييور األمن العييام للجنة حيدر 
حسن علي واملدير التنفيذي للجنة 
جزائر السهاني ملناسبة فوز العراق 
فييي انتخابييات الكونغييرس بدورته 
العشييرين التي ضيفتها العاصمة 
وقييال  آبيياد،  إسييام  الباكسييتانية 
التنفيذي  باسييمي وأعضاء املكتب 
للجنيية األوملبييية أبارك هييذا االجناز 
الذي أعيياد الدور احليييوي للعراق في 
الصحافيية الرياضية قارياً، السيييما 
أن الصاحلييي يعييد من بيين القامات 
الكبيييرة في اإلعام الرياضي وكثيراً 
ما أصاب في مقترحاته عمل اللجنة 
األوملبييية وتقّبلنييا حتييى انتقاداتييه 

كونها ُمصلِحة وليست ُمستهِدفة 
لاشخاص من أجل تصحيح مسار 
الرياضيية التييي نتحّمل مسييؤولية 

قيادتها.
 وأعرب حمودي عن استعداد اللجنة 
األوملبييية الوطنييية لتضييييف أحد 
لاحتاد  التنفيذي  املكتب  اجتماعات 
اآلسيييوي للصحافيية الرياضية في 
العاصميية بغييداد ألهمييية تواجييد 
رئيس االحتاد سطام السهلي وبقية 
أعضيياء املكتييب وسييط زمائهييم 
العراقييين وليّطلعوا عن كثب على 
واقييع العمييل الصحفييي والرياضي 
ويسهموا في نقل الصورة احلقيقية 

ملييا يجييري هنييا، مبينيياً أن الرغبيية 
موصوليية لتضييييف رئيييس االحتاد 
الدولي للصحافيية الرياضية جياني 
ميرلو باعتبيياره املسييؤول األول عن 
اإلعييام الرياضي فييي العالم ولدى 
األوملبية الكثير لكي تبحثه معه من 
أجل العمل املشييترك لدعم اإلعام 
الرياضييي الوطني وإقامة ورش عمل 

تخدم رسالة املهنة احلّقة.
األوملبييية  اللجنيية  رئيييس  وأبييدى 
موافقتييه على تبّنييي مقترح قدّمه 
الزميل إياد الصاحلي بتنسيق جهود 
ممثلي العييراق في االحتادييين العربي 
واآلسيييوي " تنفيييذي وجلييان " فييي 

جلنة لإلعييام اخلارجي حتّدد مهامها 
العاميية  األمانيية  مييع  بالتنسيييق 
لألوملبييية لبلورة مقترحييات ناجعة 
تسييهم في تعزيز املبييادرات املهنية 
واسييتقطاب  الدولييية  والعاقييات 
الوفود ومّد جسييور التعيياون معها 
ألهمية معايشة الواقع العراقي من 
أرض احلييدث ومسيياندة ملّفات عدة 
لعل فييي طليعتها رفييع احلظر عن 

املاعب العراقية.
 من جهته قّدم عضو تنفيذي االحتاد 
اآلسيييوي للصحافيية الرياضية إياد 
الصاحلييي شييكره على مبييادرة رعد 
حمودي بتكرميه درع اللجنة األوملبية، 

مؤكداً أن ما حتقق في باكستان أعاد 
الرياضي  لإلعييام  واملكانة  الهيبيية 

العراقي على الصعيد القاري .
وكشييف الصاحلييي عن عييزم رئيس 
االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 
سطام السهلي املساهمة الفاعلة 
في دعم ملف رفع احلظر عن املاعب 
العراقية من خال تنسيق اجلهود مع 
املعنييين في العراق ألجل اسييتعادة 
الطبيعي  العراقي حقييه  اجلمهييور 
في مييؤازرة منتخباتييه وأنديته على 

أرضه.

* إعالم اللجنة األوملبية

»األولمبية« تعلن استعدادها لتضييف اجتماعات »تنفيذي آسيوي الصحافة«
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تكّهن��ت بع��ض املواق��ع 
اإللكترونية، عن مصاحلة 
ق��د مت��ت ب��ن س��لطان 
الط��رب جورج وس��وف، و 
القطرية  الثاني��ة  زوجته 
ندى زيدان، إال أّن املعطيات 
على أرض الواقع تختلف 
املعلوم��ات  تل��ك  ع��ن 
تفي��د  الت��ي  املغلوط��ة، 
بأن األخي��رة ما زلت تصر 
حقوقها  حتصي��ل  عل��ى 
م��ن الفنان عب��ر القضاء 
العاصمة  ف��ي  األس��ري، 

الدوحة.
مص��ادر  وكش��فت 

مّطلعة، أّن الزوجة املشار 
حتتف��ظ  مازال��ت  إليه��ا 
بحضان��ة ابنتها من "أبو 
التي دخلت  وديع"، عيون، 
قبل مدة في دار احلضانة 
بالق��رب من منزل أس��رة 

والدتها .

طرح الفن��ان املصري خالد 
أغنيات��ه  أج��دد  س��ليم 
األخي��ر"  "األم��ل  بعن��وان 
م��ن كلم��ات وأحل��ان عزيز 
الش��افعي، وتوزي��ع أحمد 

عادل.
وتعد هذه األغنية وطنية، 
تتحدث عن أهمية التعليم 
ف��ي القضاء عل��ى الفقر، 
ألبوم  وهي إحدى أغني��ات 
خالد سليم األخير "أستاذ 
ال��ذي طرحه قبل  الهوى" 
املاضي، وضم  العام  نهاية 

األلبوم 10 أغنيات.
س��ليم  خال��د  أن  نذك��ر 

انتهى مؤخراً من تسجيل 
3 أغني��ات لفيلمه اجلديد 
"اتن��ن ف��ي واح��د"، ق��ام 
استوديو  في  بتس��جيلها 
املوزع أحمد عادل، وإحداها 
م��ن أحلان مدي��ن، وكلمات 

مالك عادل.

تلفت دائماً النجمة نتالي 
األنظار ببش��رتها  بورمتان 
الصافي��ة واخلالي��ة م��ن 
العيوب، م��ع العلم بأنها 
ال تستخدم مستحضرات 
تخف��ى عي��وب البش��رة، 
االمر الذي أثار التساؤالت 
حول سّر بشرتها النقّية.

كشفت نتالي أنها تعيش 
نظ��ام غذائي  اليوم على 
نباتي، غي��ر أنها ال تتناول 
األلب��ان والبي��ض وهو ما 
جعل بشرتها أكثر صفاء 
وجم��اال وحيوية ولم تعد 
احلبوب تهدد بش��رتها، أو 

جتلب لها املشكالت.
النباتي  الغذائ��ي  النظام 

تن��اول  عل��ى  يعتم��د 
أطعمة م��ن دون جلوتن، 
أو  حلي��ب،  دون  وم��ن 
هذا  ويوفر  ماكروبيوت��ك، 
النظام الغذائي لم يتبعه 
مرتفع،  ألي��اف  مس��توى 
ومع��ادن  عناص��ر  تواف��ر 
واملغنيسيوم،  اليود،  مثل 

والسيلينيوم والزنك.

جورج وسوف

نتالي بورتمان

خالد سليم

أخبــارهــــــــــم

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
في ع��رض ألكثر من 100 فنان وفنانة في 
مجمع الس��توديوهات في لن��دن، والذي 
يذكر البعض انه كان معمال للشكوالتة، 
وحول الى ورش للرسم، ولشتى االبداعات 
الفنية، من تصوير سينمائي وفوتوغرافي، 
ورس��م، ونحت، الى طب��ع على القماش، 

وغيرها من اعمال فنية. 
كان الع��رض لبضعة ايام فقط، ومتيز بان 
كل فنان فتح ورش��ته للقاء املش��اهدين 
واملتذوقن للفن، ليتحدث كل منهم عن 

عمله، وتقنياته للزوار.
التقيت بثالث نس��اء اعجبني ما قمن به 
من اعمال فنية، وألن ما جمعهن هو الدقة 
في الرس��م، مع فكرة العالج النفس��ي 
لبعضهن، من خالل وس��يلتهن للتعبير 
بلوحات فنية، بعضها يحتاج لصبر ودقة 
متناهية، كما هو احلال في اعمال الفنانة 
البريطانية زينة )اس��مها الفني(، والتي 
كانت عل��ى بس��اطة موضوعاتها، لكن 
الطريق��ة التي اس��تعملتها واملس��ماة 
 quantum particle ف��ن ك��م اجملس��مات
art فهي تش��كل موضوعها، طيرا كان، 
او فراش��ة، عن طريق رس��م مجس��مات 
صغي��رة، بال��وان اق��رب ال��ى تش��كيلة 

األحج��ار، او املرم��ر، تقول : "اس��تلهمت 
تل��ك الطريقة وان��ا في املكس��يك، بن 
االثار الشهيرة حلضارة املايا، تلك الطاقة 
اخلالق��ة التي ه��ي عبارة ع��ن مجموعة 
جزيئات، تش��كل مانراه في الطبيعة من 
اش��كال جميلة، وبالوان خالب��ة، كذلك 
الصلوات الروحاني��ة "، كلها جعلت من 
رس��وماتها عبارة عن صلوات خاصة بها، 
من خالل تشكيلة النقاط اجملسمة، وكل 
نقطة جملموعة الوان متناسقة، لتشكل 

وحدة فنية جميلة، تبعث على الدهشة 
واالرتياح.

ومن املش��اركات في الع��رض الصديقة 
مي الراضي، التي تعد نفسها هاوية في 
الطب��ع على احلرير والقماش، وكانت تلك 
اول مش��اركة له��ا في مع��رض جماعي 
م��ع هك��ذا ع��دد م��ن الفنان��ن، وكانت 
مش��اركتها عبارة عن مجموعة شاالت 
حريرية، وفس��اتن طبع��ت على بعضها 
او اس��المية.  ص��ورا، وزخ��ارف عراقي��ة، 

وفي ي��وم االفتتاح حيث حضر مس��ؤول 
املنطقة البرملاني، وكتشجيع لها اشترى 
منه��ا رب��اط عنق حري��ر، طبع��ت عليه 
بعض الزخارف، تق��ول "الراضي" ان تلك 
االعمال تش��كل اهمية كبيرة لها، ففي 
ظل القل��ق ال��ذي يالزمها عل��ى العراق، 
ومايحص��ل هن��اك، اضافة ال��ى متاعب 
الغرب��ة، جعلت م��ن الطباعة والرس��م 
على القماش متنفس��ا لها، ووس��يلتها 
ملواجهة املش��كالت النفس��ية بطريقة 

معبرة ومفيدة.
الفنان��ة االخرى ه��ي البريطاني��ة كارول 
ت��ارن، التي عرف��ت بف��ن البورتريت، فلها 
عدة مشاركات فنية في معارض سنوية، 
ولكن جذبتن��ي لوحاتها الطبيعية التي 
رس��مت فيه��ا ورود وش��جيرات صغيرة، 
فكانت اش��به بقماش ملون، ملا في تلك 
االعم��ال من دق��ة في رس��م التفاصيل 
الصغي��رة للنبت��ة، والظ��ل والضوء في 
خباي��ا اللوحة، اضافة الى مجاميع اخرى 
م��ن فنانن لم يتس��ع الوق��ت لزيارتهم 
والتح��اور معهم جميع��ا، لكنها فرصة 
للتع��رف عل��ى اعم��ال عدي��دة، ومكان 
عم��ل الفنان الذي له تأثير على املواصلة 

واالبداع.

مشاركة عراقية في معرض يتخذ الرسم عالجًا نفسيًا

بغداد - وسام قصي:
تقيم هيئة احلشد الشعبي/ مديرية الشهداء واملضحن، 
بالتعاون مع دائرة الفنون التش��كيلية في وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار، مس��ابقة إلنش��اء متحف ش��هداء 
احلش��د الش��عبي، وتدعو مديرية الش��هداء واملضحن، 
األس��اتذة، والطلبة، للمشاركة في إقامة متحف دائمي 
لش��هداء احلشد الش��عبي في موقع القش��لة التراثي 
ببغ��داد، تخليداً للدم��اء الزكية التي أرخصها ش��هداء 

احلشد الشعبي.
وتتضمن الدعوة املوجهة ثالث جوائز لألعمال املشاركة، 
قيم��ة اجلائزة األولى )3000000( ثالثة مالين دينار، وقيمة 
اجلائ��زة الثاني��ة)2000000( مليون��ا دينار، وقيم��ة اجلائزة 
الثالثة )1000000( مليون دينار، علماً أن األعمال املشاركة 
التي ال حتظى بإحدى اجلوائز س��يتم عرضها في املتحف، 

وال يتم استرجاعها للمشاركن.
وح��ددت اللجن��ة املنظم��ة مواصف��ات العم��ل املقدم 
للمش��اركة وه��ي، أن ال تزيد قاعدة العمل من األس��فل 
عل��ى )3م( وال تقل عن )25س��م(، وال يزي��د ارتفاع العمل 
على )3م(، وال يقل عن )25س��م(، وس��تكون جلنة تقييم 
األعمال املش��اركة بن وزارة الثقافة، ومديرية الش��هداء 
واملضحن، علماً أن هذه األعمال هي جزء بسيط، سيقدم 
عرفاناً للتضحيات اجلسيمة التي قدمها هؤالء األبطال، 

في إنقاذ عراقنا من الضياع.

دعوة للمشاركة في مسابقة 
شهداء الحشد الشعبي

الصباح الجديد - وكاالت:
حصلت الكاتبة والناش��طة الكندية مارجريت أتوود، صاحبة 
الرواية األكثر مبيًعا "قصة اخلادمة"، على جائزة الس��الم التي 
متنحها الرابطة األملانية لتجارة الكتب، في معرض فرانكفورت 
للكت��اب، وذلك عن مجمل أعمالها، حس��بما ذك��رت وكاالت 

األنباء.
وحض��رت أت��وود حف��ل توزيع اجلوائ��ز، الذى أقيم في كنيس��ة 
القدي��س بول ف��ي فرانكفورت، ف��ي اليوم األخي��ر من معرض 
الكتاب، وهى عاشر سيدة حتصل على اجلائزة التي يتم منحها 
منذ عام 1950 وتش��مل جائزة نقدية قيمتها 25 ألف يورو )30 

ألف دوالر(.
وحصل��ت أتوود عل��ى اجلائزة تقديرا ل�"اإلنس��انية، والس��عي 
لتحقيق العدالة، والتسامح" التي تضمنته أعمالها اخليالية، 

وغير اخليالية.
وقالت في كلمة قبول اجلائزة :"القصص قوية، ميكنها أن تغير 

طريقة تفكير، ومشاعر البشر، لألفضل، أو لألسوأ".

الصباح الجديد-وكاالت:
اخت��ارت العارضة الروس��ية كريس��تينا كوش��ما، 
طريق��ة فريدة لالنتقام من صديقها، فبعدما دخلت 
معه ف��ي خصام على وجبة عش��اء، ذهبت وأغرقت 

سيارته الفارهة في مسبح.
وبحس��ب م��ا نقله موق��ع "بزن��س إنس��ايدر"، فإن 
كوش��ما قادت س��يارة صديقها غي جينتيلي، وهي 
من طراز "ميرس��ديس" وأغرقتها في املاء، واستغرق 

إخراجها أربع ساعات كاملة.
ولدى س��ؤاله حول ما حصل، صرح الضحية "يجب 
علي أن أحتمل بعض املس��ؤولية، ف��إذا لم تكن املرأة 

مجنونة لن حتبك".
وطلبت العارضة على مائدة العش��اء، من صديقها 
ال��ذي دخل��ت معه في عالق��ة قبل ع��ام ونصف، أن 

مينحها 50 ألف دوالر، ألجل متويل مشروع تسويقي.
وألن احلبيب سبق له أن أهدى حقيبة فخمة، وهاتف 
آيف��ون جديد، أب��دى تذمرا م��ن الطلب��ات الكثيرة، 
وأخبره��ا أنها التقت الش��خص اخلاط��ئ، فما كان 
منه��ا إال أن س��كبت علي��ه ش��ايا، وأخ��ذت مفتاح 
سيارته التي يصل سعرها إلى 55 ألف دوالر، وقامت 

بفعلتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بيع س��يجار لرئي��س الوزراء البريطاني الس��ابق، وينس��تون 
تشرش��ل، مببل��غ 12000 ألف دوالر في م��زاد علني بالواليات 
املتحدة. وذكرت ش��بكة CNN االميركية، ان س��يجارا دخنه 
تشرش��ل بيع ي��وم األربعاء املاض��ي، في مزاد علن��ي مبدينة 
بوسطن، واشتراه جامع مقتنيات في بلدة بالم بيتش بوالية 
فلوريدا، ب�مبلغ 12000 دوالر. واضافت ان "تشرشل دخن جزءا 
من هذا السيجار الذي طوله 4 بوصات )10 سنتيمترات(، في 

مدينة  الفرنس��ية مطار  باري��س 
لوبورجي��ه، يوم 11 

أيار 1947".

الكاتبة الكندية مارجريت 
أتوود تحصل على جائزة السالم

روسية تنتقم من حبيبها بإغراق 
سيارته الفارهة في المسبح

بيع سيجار لتشرشل 
بـ"12" ألف دوالر

فنانة تعرض أحد أعمالها

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة  كعادتها س��عت 
حس��ون  ش��ذى  العراقي��ة 
إل��ى التغيير من خ��الل أغنية 
جديدة باللهجة املغربية، حتمل 
عن��وان "الدنيا ما س��ايباش"، 
وهو العم��ل الذي حت��ول إلى 
فيديو كليب ف��ي العاصمة 

اللبنانية بي��روت، بالتعاون مع اخملرج 
حس��ن غدار، وإنتاج ش��ركة "روتانا 

للصوتيات واملرئيات" .
حس��ون أكدت الحد املواقع الفنية، 
أنه��ا تعاون��ت م��ع الكاتب س��مير 
موزي��ن  مه��دي  وامللح��ن  اجمل��اري، 
في تل��ك التجرب��ة، الت��ي وصفتها 
بالقريبة من قلبها، وأش��ارت إلى أن 

إرضاء جميع األذواق مطلوب في أداء 
أي فنان وقالت: "ال ش��ك إنني احمل 
في كياني جزء كبير من املغرب، كون 
والدتي مغربي��ة، واملبادرة في الوقت 
احلالي على مستوى األغنية اجلديدة 
هي عرب��ون محبة وتقدي��ر نابع من 
القل��ب، وأمتن��ى أن تلق��ى التجرب��ة 

القبول املطلوب".

ش��ذى حس��ون وصفت التعاون مع 
اخملرج حس��ن غدار باملمت��ع، وراهنت 
على صورته، التي قالت إنها ستكون 
ممتازة وترضي املش��اهدين وتعبر عن 
تطلعاته��ا، وعلق��ت بالق��ول: م��ن 
اجلمي��ل أن يك��ون هن��اك تنويع في 
العطاء، وأن��ا أهدف دائم��ا إلى تلك 

الناحية.

شذى حسون تبدأ بتصوير كليب 
"الدنيا ما سايباش" باللهجة المغربية

الصباح الجديد - خاص:
ضمن برنام��ج ثقافي، وفني، واعالمي 
ه��ادف ومه��م، ومتواص��ل م��ن أجل 
اختيار، وضم مدين��ة بابل األثرية الى 
الئحة التراث العاملي في اليونس��كو، 
والس��تثمار ه��ذه الفرص��ة، وتنبي��ه 
العالم لهذا الكنز األثري الكبير، دعت 
جمعية كهرمان��ة للفنون، وبالتعاون 
مع مركز اوج بغ��داد الثقافي، حلضور 
حفل افتتاح املعرض الفني التشكيلي 
لنخبة من الفنانن العراقين والعرب، 
الذي تقيمه اجلمعية حتت عنوان )بابل 
تاري��خ وحضارة( في مرك��ز اوج بغداد 
الثقافي الس��اعة السادس��ة مساء 
يوم السبت، الرابع من الشهر املقبل.

 اجلدي��ر بالذكر ان جمعي��ة كهرمانة 
للفنون تترأسها الفنانة التشكيلية 
املعروف��ة م��الك جمي��ل، وتضم في 
عضويتها عشرات الفنانن والفنانات 

من داخل العراق وخارجه.
يق��ع مرك��ز اوج بغ��داد الثقافي في 
الك��رادة خ��ارج، الش��ارع امل��ؤدي الى 
السدة، ميينا بعد محطة وقود احلرية، 
ش��ارع مكت��ب ف��الي بغ��داد محلة 
925 زق��اق 25 دار 82 مقاب��ل أس��واق 

املصطفى.

الصباح الجديد - وكاالت:
ظ��ل وج��ود الذهب عل��ى األرض 
لغزا محيرا للعلماء، ال سيما 
الكيميائين، على مدار آالف 
الس��نن، إل��ى أن توصلوا 
مؤخرا إلى إزالة الغموض 

عن هذا السر الدفن.
ف��ي  علم��اء  وتوص��ل 
الكيمياء إلى أن الذهب 
ج��راء  م��ن  تش��كل 
اصطدام جنوم نيوترونية، 
مما أح��دث انفج��ارا كبيرا، 
أدى بدوره في نهاية املطاف، 
ذرات وجس��يمات  التحام  إلى 
لتشكل معادن ثقيلة من بينها 
الذهب، قبل أن تصل إلى األرض.

ويق��ول العلم��اء إن مث��ل ه��ذه 
االنفج��ارات الكوني��ة، ميك��ن أن 
تخل��ق كمية هائلة م��ن الطاقة 

املطلوبة لتشكل معادن مثل الذهب، 
والبالت��ن، والفض��ة، وق��د مت ألول مرة 
رصد هذه الظاهرة، على وفق صحيفة 

"تلغراف" البريطانية.
والتق��ط علم��اء الفلك ف��ي الواليات 
املتح��دة مؤخ��را إش��ارة م��ن جنم��ن 
نيوتروني��ن اصطدما قب��ل 130 مليون 
س��نة، ونش��أ ع��ن االصطدام ش��فق 
س��اطع. وداخ��ل ذل��ك الض��وء كانت 
التوقعات الكيميائية، تشير إلى وجود 

الذهب، والفضة، والبالتن.
وتتكون جميع العناصر الثقيلة، األثقل 
من احلديد، من جراء انفجار كبير ناجم 

عن اصطدام جنوم نيوترونية.
ومتكن العلماء حديثا من حتويل عناصر 
أخ��رى إلى الذهب، ع��ن طريق صدمها 
بالنيوترون��ات، أو بن��واة ذرة أخ��رى في 
املفاع��الت النووية، لكن هذه الطريقة 

باهظة التكاليف.

كهرمانة للفنون تتهيأ إلقامة 
معرضها )بابل تأريخ وحضارة(

بعد آالف السنين.. علماء يكشفون 
سر وجود الذهب على األرض

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
التجارية  واخلدمات  للمعارض 
التجارة،  وزارة  العراقي��ة ف��ي 
الدول��ي  بغ��داد  مع��رض  ان 
سيش��هد   44 بدورت��ه 
تنظيم مس��ابقات، وتقدمي 
اجلوائ��ز، والهداي��ا القيمة 
اي��ام  خ��الل  للمواطن��ن 

املعرض.

أك��د ذل��ك مدير ع��ام الش��ركة 
املهن��دس هاش��م محم��د حامت، 
تنظي��م  س��يتم  بان��ه  واض��اف 
مس��ابقة يومية، واجراء س��حبة 
للمواطنن  الدخول  على بطاقات 
الزائري��ن ملع��رض بغ��داد الدولي، 
مضيفاً بأن هذه املس��ابقة تكون 
بنحو يوم��ي، اعتماداً عل��ى أرقام 
بطاقات الدخول، مع إدراج أس��م 
املواط��ن الزائ��ر، وإجراء الس��حبة 

بهدايا  الفائ��زون  ليحظى  عليها، 
قيمة تشمل االجهزة الكهربائية، 
واملنزلي��ة، وااللكتروني��ة، مقدمة 
من بعض الشركات املشاركة في 

املعرض.
واوض��ح أن برنام��ج املع��رض مل��دة 
عش��رة أی��ام، حاف��ل بالكثي��ر من 
واحلواري��ة،  االقتصادي��ة،  البرام��ج 
للش��عراء،  وأمس��يات  ومنتدي��ات 
فضالً عن برامج ثقافية، وترفیهیة، 

تش��ارك فیها قطاع��ات حكومية، 
وجتمع��ات ثقافية، واخرى في مجال 
املس��ابقات للدراجات والس��یارات، 
الفت��اً أن معرض بغ��داد الدولي هذا 
الع��ام س��یكون ملتق��ى اقتصادي 
مه��م، یس��تقطب دول، وش��ركات 
اقتصادية مهمة، كذلك س��یكون 
نقطة لقاء لكل الرؤى االقتصادية، 
الت��ي تتی��ح حتقي��ق اعل��ى درجات 

الفائدة وبناء االقتصاد العراقي.

مسابقات وجوائز وهدايا قّيمة للمواطنين في دورة معرض بغداد
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