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بغداد - وعد الشمري:
وق��ع رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي وامللك السعودي سلمان 
بن عب��د العزيز أم��س االثنني في 
الرياض اتفاقية لتأس��يس اجمللس 
التنسيقي الذي يضم 12 عضواً 
حتقي��ق  إل��ى  يه��دف  مش��تركاً 
التعاون في شتى اجملاالت، فيما مت 
الكش��ف عن قرب افتتاح املنفذ 

احلدودي بني البلدين قريباً.
وقال رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
في كلمته التي تابعتها "الصباح 
اجلدي��د"، إن "زيارتنا للس��عودية 
التنس��يقي  اجمللس  متخضت عن 
س��يكون  ال��ذي  البلدي��ن  ب��ني 
منعطفا مهما ومنطلقا للتعاون 

وتعزيز العالقات الثنائية".
وتابع العب��ادي أن "الع��راق يؤمن 
ب��أن التع��اون والش��راكة وتبادل 
املصالح وربطها بشبكة عالقات 
الس��بيل  ه��ي  اجمل��االت  بش��تى 
لتحقي��ق تطلعات ش��عوبنا في 

االمن واالستقرار والتنمية".
"برنام��ج  اط��الق  إل��ى  واش��ار 
ملس��تقبل املنطق��ة يق��وم على 
ب��دل  االم��ن  وبس��ط  التنمي��ة 
اخلالف��ات واحل��روب الت��ي عانين��ا 
منه��ا ويتكون م��ن خمس نقاط 

اساس��ية للتنمي��ة واعطاء امل 
للشباب".

ورأى العب��ادي أن "تركي��ز التعاون 
ض��د االرهاب هو هدف مش��ترك 
أن  عل��ى  مش��ددا  لبلدين��ا"، 
"الع��راق اليوم غي��ر األمس فقد 
دحرنا االره��اب وحررنا مدننا التي 
احتلته��ا داعش بس��الح الوحدة 

الوطنية".
ونبه إل��ى ان  التوجه احلالي نحو 
االعم��ار بعد أن "متكن��ا من اعادة 
معظ��م النازح��ني ال��ى ديارهم، 
ارض��ا  الع��راق  وحفظن��ا وح��دة 
وش��عبا"، مبين��ا أن "الس��لطة 
بس��ط  ف��ي  جنح��ت  االحتادي��ة 
س��لطتها ف��ي عموم الب��الد ومت 

فرض القانون في ابعد نقطة".
أن  إل��ى  العب��ادي  ن��وه  وفيم��ا 
السياسة الداخلية قد "حظيت 
بتقدير القوى السياس��ية كافة 
اض��اف  الديني��ة"،  واملرجعي��ات 
أن "سياس��تنا اخلارجي��ة اجتهت 
نح��و االنفت��اح والتع��اون اجل��اد 
وط��ي صفحة املاض��ي واخلالفات 

السابقة.
وحذر م��ن أن "املنطق��ة الحتتمل 
املزي��د م��ن التقس��يم والحتتمل 
مطالب��اً  النزاع��ات"،  اس��تمرار 

ب�"انهاء النزاعات املسلحة ووقف 
التدخ��ل في ش��ؤون  سياس��ات 

اآلخرين".

واع��رب العب��ادي ع��ن تطلعه ب� 
"مرحل��ة جدي��دة م��ن التع��اون 
االقتصادي  والتكام��ل  الش��امل 

"انه��اء  إل��ى  ودع��ا  املش��ترك"، 
التي خّلفت  والتدخالت  النزاعات 
مالي��ني النازح��ني وب��ددت ثرواتنا 

الوطني��ة ف��ي ح��روب ال طائ��ل 
منها".

تتمة ص3

العراق والسعودية يوّقعان على تأسيس
مجلس تنسيقي للتعاون في جميع المجاالت

سفير الرياض يكشف لـ "الصباح الجديد" عن قرب فتح منفذ عرعر

جانب من اجتماع توقيع تأسيس اجمللس التنسيقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة، أمس االحد، 
ع��ن ص��دور أم��ر قب��ٍض وتفتيٍش 
بحقِّ رئي��س أركان اجليش العراقيِّ 
الس��ابق بابك��ر زيب��اري، مبينة ان 
ذلك جاء استناداً إلى أحكام املادَّة 
. 340 من قانون العقوبات العراقيِّ

بالهيئة،  التحقيقات  دائرُة  وقالت 
في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"، 
نس��خة منه ان "قاضي التحقيق 
امُلت��صِّ بقضايا النزاهة اصدر أمر 
قبٍض وتفتيٍش بح��قِّ رئيس أركان 
اجلي��ش العراق��يِّ الس��ابق بابكر 

بدر خان ش��وكت"، ُمبيِّنًة أنَّ "أمر 
القبض الصادر بح��قِّ املُتَّهم جاء 
ده إحداث ضررٍ بأموال اجلهة  لتعمُّ

التي كان يعمل فيها".
"القضيَّ��ة  ان  الدائ��رة  واضاف��ت 
قت فيه الهيئة س��ابقاً  الت��ي حقَّ
وأحالتها إلى القضاء إبَّان إشغال 
املُتَّهم منصب��ه، تضمنت إقدامه 
عل��ى إص��دار أمر تس��ليم س��بع 
س��يَّاراٍت تعود ملكيَّتها إلى وزارة 
الدفاع العراقيَّة ألشخاٍص مدنيِّني 
بصفة )ضي��وف الوزارة( بدون وجه 

." حقٍّ

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال وزي��ر النف��ط العراق��ي جب��ار 
اللعيبي إنه سيسعى إلى احلصول 
على إيضاحات من روس��نفت أكبر 
ش��ركات النفط في روس��يا بشأن 
عقود وقعتها مع منطقة كردستان 

العراق.
وقال اللعيبي لعدد من الصحفيني, 
إن روس��نفت أكدت أن هذه العقود 
للتنفيذ.  مبدئية وليس��ت مع��دة 

ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وكان��ت روس��نفت ق��د اتفقت يوم 
عل��ى  الس��يطرة  عل��ى  اخلمي��س 
خط أنابي��ب النفط الرئيس��ي في 

كردستان العراق معززة استثماراتها 
في تلك املنطقة التي تتمتع بحكم 

ذاتي إلى 3.5 مليارات دوالر.
وحذرت احلكومة العراقية الشركات 
م��ن توقي��ع عق��ود م��ع منطق��ة 
القوات  وانتزعت  العراق  كردس��تان 
العراقية هذا األس��بوع الس��يطرة 
عل��ى كركوك الغني��ة بالنفط من 

القوات الكردية.
وقالت روس��نفت إنها ستس��تثمر 
أمواال في توسيع خط األنابيب على 
أم��ل زيادة طاقته بواق��ع الثلث إلى 

950 ألف برميل يوميا. 
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
حددت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، أمس االحد، عن حتديد 
تاري��خ اج��راء انتخاب��ات مجل��س 
الن��واب لدورته الرابع��ة، مبينة ان 
االنتخابات ستجري يوم ال�12 من 

ايار عام 2018.
املفوضني  رئي��س مجل��س  وق��ال 
ف��ي مفوضية االنتخاب��ات كاطع 
الزوبعي في بي��ان تلقت "الصباح 
ان��ه  من��ه  نس��خة  اجلدي��د"، 
"اس��تنادا للم��ادة ) 56/ اوال / ثانيا 
( من الدس��تور العراق��ي واملادة )7 
/ اوال ( من قان��ون انتخاب مجلس 
النواب العراقي رقم )45 ( لس��نة 

2013 والتي تن��ص ) يجب ان جتري 
قبل  الن��واب  انتخاب��ات مجل��س 
45 يوما م��ن تاريخ انته��اء الدورة 
االنتخابية السابقة على االقل(".

واضاف انه "اش��ارة للفقرة ) ثالثا( 
من املادة نفسها اعاله والتي تنص 
)يحدد موعد اجراء االنتخابات بقرار 
م��ن مجلس ال��وزراء وبالتنس��يق 
املس��تقلة  العليا  املفوضي��ة  مع 
لالنتخابات ويصادق مجلس النواب 
عليه ويص��در مبرس��وم جمهوري 
ويعلن عنه بوس��ائل االعالم كافة 
قبل املوع��د إلجرائها مب��دة التقل 

عن 90 يوما(.
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وزير النفط: عقود روسنفت مع كردستان 
“مبدئية”وليست معّدة للتنفيذ

المفوضية تحدد تاريخ إجراء انتخابات 
مجلس النّواب لدورته الرابعة

صدور أمر قبض بحق رئيس أركان 
الجيش السابق بابكر زيباري

"العمل" تشارك في المؤتمر العلمي 
3لتجمع المعاقين هل يمكن أن نثق بالمحاكم القطرية 

2لمحاكمة قناة الجزيرة؟

السليمانية ـ عباس كاريزي:
وتوج��ه  االنقس��ام  ب��وادر  بات��ت 
االقلي��م ال��ى نظ��ام االدارتني الذي 
كان معم��وال به س��ابقا بني اربيل 
والسليمانية واضحاً، يغذيه رفض 
السياسية في محافظة  االطراف 
بس��يطرة  االعتراف  الس��ليمانية 
احلزبني الدميقراطي بزعامة مسعود 
بارزاني واالحتاد الوطني على مقاليد 
احلكم في االقليم، عقب مسلسل 
الفشل واالخفاق املستمر في ادارة 
الذي  االقليم  ومؤسسات  مفاصل 
تس��بب باس��تنزاف جمي��ع موارد 

وث��روات االقلي��م وخس��ارة رصيده 
املعنوي لدى اجملتمع الدولي.

حركة التغيير واجلماعة االسالمية 
ومعهم��ا كثي��ر م��ن التجمع��ات 
واالح��زاب االخرى، اعلن��ت رفضها 
للرض��وخ مج��ددا ال��ى سياس��ة 
احلزب��ني احلاكم��ني ف��ي االقلي��م، 
عق��دت اجتماع��اً ه��و الثان��ي من 
نوعه خالل االيام االربعة املنصرمة 
مع اجلماع��ة االس��المية في مقر 
التغيير بالس��ليمانية امس االحد، 
طالب��ت بح��ل حكوم��ة ورئاس��ة 
اقليم كردستان وتشكيل حكومة 

انقاذ وطني في االقليم.
واك��دت عضو اجملل��س الوطني في 
حركة التغيير كلستان سعيد، ان 
حركة التغيير واجلماعة االسالمية 
عقدا صباح ام��س االحد اجتماعا 
خصص ملناقشة آلية حل حكومة 
ورئاسة االقليم وتشكيل حكومة 
انق��اذ وطن��ي، تأخذ عل��ى عاتقها 
اجراء مفاوضات حول شتى امللفات 

مع احلكومة االحتادية.
ويع��د االجتم��اع ه��و الثان��ي من 
نوع��ه ب��ني احلزب��ني خ��الل االي��ام 
االربع��ة املاضية حيث عقد اجمللس 

الوطن��ي حلركة التغيي��ر اجتماعاً 
عق��ب االجتماع الذي عقده اجمللس 
القي��ادي للحرك��ة م��ع اجلماع��ة 
االس��المية، واضاف��ت محمد في 
تصري��ح للصباح اجلديد، ان احلركة 
س��تعمل عل��ى صياغ��ة مذك��رة 
الطل��ب رس��ميا بح��ل  تتضم��ن 
حكومة ورئاس��ة اقليم كردستان، 
ستقدم الحقا لالطراف السياسية 
انقاذ  تش��كيل حكوم��ة  تتضمن 
وطن��ي عب��ر احل��وار ب��ني االطراف 

السياسية الكردستانية كافة.
تفصيالت ص2

 بغداد ـ حذام يوسف: 
تواص��ال م��ع م��ا دع��ا الي��ه التي��ار 
ال��ى  الدميقراط��ي،  االجتماع��ي 
أهمي��ة مراجع��ة حس��ابات جميع 
األطراف السياسية، داخل العملية 
السياس��ية وخارجها، والذي صاغه 
ببيان نش��رته الصب��اح اجلديد قبل 
أيام، حاورت صحيفتن��ا رئيس التيار 
وث��اب  الدميقراط��ي  االجتماع��ي 
الس��عدي، ليطلعنا عل��ى تفاصيل 
املؤمتر ال��ذي دعا له في بيانه، وكيف 
أن يس��هموا كق��وى  له��م  ميك��ن 

وطنية في حلحل��ة االزمة القائمة 
وحكوم��ة  اإلقلي��م  ب��ني حكوم��ة 
املرك��ز ح��ول موض��وع االنفص��ال، 
وماهي الس��بل املتوف��رة للحيلولة 
دون الس��ماح خلط��اب التط��رف ان 
يع��ود مجددا للس��احة، فس��ألناه 
عن االلي��ة التي س��يعتمدونها في 
دعوة الش��خصيات املهمة للمؤمتر، 
فتحدث األس��تاذ وثاب قائال:" هناك 
خمسة عشر حزبا وتنظيما، اشرفوا 
على ه��ذا برنامج املؤمت��ر وتفاصيل 
البرنام��ج املق��رر له، ه��ذه األحزاب 

تأتلف جميعها  والتنظيمات سوف 
حتت اسم حتالف القوى الدميقراطية 
املدني��ة ) تقدم(، وق��د وجهنا دعوات 
ال��ى اكث��ر م��ن مئت��ني وخمس��ني 
شخصية دميقراطية حلضور املؤمتر".
ويواصل األس��تاذ الس��عدي حديثه 
لإلجابة عن سؤالنا له حول األهداف 
التي ي��راد حتقيقها من ه��ذا املؤمتر، 
فأجاب مش��كورا ب��أن املؤمتر هو في 
احلقيقة اع��الن للتحال��ف ) حتالف 
 ": املدني��ة(،  الدميقراطي��ة  الق��وى 
الق��وى  ل��كل  مفت��وح  التحال��ف 

لتأس��يس  التي تعمل  الدميقراطية 
دول��ة مدنية حقيقي��ة، تعمل على 
ع��ن  وتبتع��د  الكف��اءات،  أس��اس 
احملاصصة احلزبي��ة والطائفية، وكل 
ما لي��س له عالقة بالدول��ة املدنية، 
باحلقيق��ة مقدم��ة لتحالف  وه��و 
انتخاب��ي واس��ع، لتش��كيل قائمة 
دميقراطي��ة، وه��ي فرص��ة للوصول 
بالس��احة  التغيي��ر  مرحل��ة  ال��ى 
السياسية، مع إيجاد بدائل عراقية 

حقيقية.
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األحزاب الكردستانية تناقش إلغاء منصب رئيس اإلقليم 
التيار االجتماعي الديمقراطي يدعو

لعقد مؤتمر تحت شعار "المحبة للعراق"

ادناه نص املقال الذي نش��ره رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في صحيفة 

نيويورك تاميز 
ً سيبقى العراق موحدا

حيدر العبادي
بغداد- في يونيو 2014

 عل��ى غ��الف مجل��ة ت��امي صدى، 
مش��اعر مش��تركة ب��ني النق��اد 
والغرب��اء: "نهاي��ة الع��راق"، كما 
قرأت، وأنا فخ��ور بأن أقول إنه بعد 
القوات  ث��الث س��نوات، وبفض��ل 
والش��عب  العراقي��ة  املس��لحة 
العراق��ي، كان��ت ه��ذه التوقعات 

خاطئة.
ومن��ذ ذل��ك احل��ني، عان��ى العراق 
باط��راد من هزائ��م تنظيم داعش، 
وهو عدو ش��رس يه��دد منطقتنا 
بأس��رها ويقتل األبرياء في جميع 
أن  وبع��د  واآلن،  العال��م.  أنح��اء 
أصبح��ت املدن احملررة مب��ا في ذلك 
املوص��ل وتلعف��ر واحلويج��ة، فإن 
العراق على استعداد إلخراج داعش 
متام��ا، ويع��ود املاليني م��ن الناس، 

الذي��ن أجبروا على مغادرة مدنهم 
باإلرهاب الوحش��ي، إل��ى ديارهم، 
وتعاد فتح امل��دارس ويعود األطباء 
واملمرضات إلى العيادات الصحية. 
لقد بدأنا املهمة الهائلة املتمثلة 

في إعادة بناء أمتنا.
لقد قدم ش��عبنا تضحي��ات غير 
عادي��ة لتحرير أرض��ه. وعّد داعش 
أنه ميكن أن يستغل ضعف الدولة 
العراقي��ة، ولكنه يقل��ل من رغبة 

الشعب العراقي في الوحدة.
كن��ت أمتن��ى أن نتح��د م��ن أجل 
التعاف��ي وإع��ادة البناء كم��ا أننا 
متح��دون لهزمي��ة عدون��ا. ولذلك 
العراقي��ني  م��ن  العدي��د  ش��عر 
بالصدمة من جراء العمل األحادي 
اجلان��ب لبع��ض عناص��ر القي��ادة 
الكردية - املهندس��ون الرئيسيون 
 ،2005 لع��ام  الع��راق  لدس��تور 
الذي يك��رس ويحم��ي الفيدرالية 
العراقي��ة - ف��ي إجراء اس��تفتاء 
غير قانوني الش��هر املاضي. وهذه 
اخلط��وة، الت��ي تتعارض مباش��رة 

مع الدس��تور، هي عمل من أعمال 
التقسيم املتعمد.

واألس��وأ من ذل��ك أن االس��تفتاء 
يش��جع بقايا داعش. وال ميكن ألي 
جهد من أجل االس��تقالل الذاتي 
أو احلك��م الذاتي أن ينج��ح إذا ما 
اقترب بطريقة غير مش��روعة. إن 
الت��ي تنتهك  األعم��ال االنفرادية 
القانون تهدد استقرار بلدنا بأسره، 

وبالتالي جيراننا أيضا.
وبصفتي رئيسا للوزراء في العراق، 
وفق��ا  أتص��رف  أن  عل��ي  يتع��ني 
الشعب  للدس��تور حلماية جميع 
العراق��ي وإبق��اء بلدن��ا متح��دا. 
ولتحقي��ق ذل��ك، ع��ززت احلكومة 
واس��تردت ما ه��و منصوص عليه 
في واليتها االحتادية: أي الس��لطة 
االحتادي��ة عل��ى احل��دود الوطنية، 
والعائ��دات  النف��ط،  وص��ادرات 

اجلمركية.
إن إعادة انتش��ار القوات العراقية 
ه��ذا األس��بوع إل��ى أج��زاء م��ن 
كركوك ومناطق أخرى في شمال 

العراق تتفق م��ع هذا النهج. هذه 
ه��ي الق��وات االحتادي��ة - اجلي��ش، 
والش��رطة  اإلره��اب  ومكافح��ة 
 - الس��ريع  االنتش��ار  ووح��دات 
وأعضائه��ا يأتون م��ن العديد من 
اجلماع��ات العرقي��ة والدينية في 
الع��راق، مب��ا في ذلك األك��راد. ولم 
يك��ن ه��ذا النش��ر هجوم��ا على 
املواطن��ني األكراد أو عل��ى مدينة 
كرك��وك. كان��ت عملي��ة احتادية 
عراقية تهدف إلى إعادة السلطة 
االحتادي��ة إل��ى املناط��ق اخلاضعة 
لس��يطرة احلكوم��ة حت��ى ع��ام 

.2014
لق��د أص��درت تعليم��ات إلى هذه 
الق��وات بع��دم إثارة مناوش��ات أو 
صراع��ات. ولك��ن عليه��م واجب 
حماي��ة املواطن��ني والدف��اع ع��ن 
إلط��الق  تعرض��وا  إذا  أنفس��هم 
الن��ار. وأوامرنا للقوات املس��لحة 
ه��ي تأم��ني مراف��ق احتادي��ة ف��ي 
الش��مالية  واملناط��ق  كرك��وك 
العودة  واملس��اعدة ف��ي  األخ��رى، 

اآلمنة للمش��ردين، واحلفاظ على 
اإلرهابية.  الهجمات  اليقظة ضد 
وقد أصدرنا تعليمات للمسؤولني 
احمللي��ني لضم��ان أن تك��ون جميع 
اخلدم��ات العام��ة تعم��ل بنح��و 
طبيعي وأن حتس��ن تقدمي اخلدمات 

حيثما أمكن.
 وس��يتطلب احلفاظ عل��ى األمن 
أيضا ضمان االستقرار االقتصادي. 
بع��د س��نوات من إج��راء مبيعات 
النف��ط غي��ر الدس��تورية وجلب 
اإليرادات، حكومة إقليم كردستان 
على وش��ك اإلفالس. وهذا ناجت عن 
فس��اد ع��دد قليل من املس��ؤولني 

األكراد وأسرهم. 
تتمة ص3

العبادي يكتب عن النجاحات المتحققة في العراق على مدى ثالث سنوات

سيبقى العراق موحدًا

متابعة

وصول مشروع قانون التأمينات االجتماعية إلى البرلمان

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة عمليات نينوى يوم ، 
أمس األحد ، إن تعزيزات عسكرية 
م��ن تش��كيالت جه��از مكافحة 
املوص��ل  س��د  وصل��ت  اإلره��اب 
إل��ى  وللس��يطرة  األرض  ملس��ك 

جان��ب قطعات اجلي��ش العراقي" 
، فيم��ا أش��ار مص��در امن��ي في 
جهاز مكافحة اإلرهاب عن اندالع 
اشتباكات عنيفة بني قوات اجلهاز 
والبيش��مركة عند مدخ��ل أربيل 

كوبري . 

وقال قائ��د عمليات نين��وى اللواء 
الرك��ن جنم اجلب��وري ف��ي بيان له 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه أن "سد املوصل ميثل 
موقعا اس��تراتيجيا على مساحة 
جغرافية كبيرة ل��ذا كان لزاما أن 

تكون هن��اك قطعات عس��كرية 
كافية لتأمني محيطه". 

وأضاف أن" القوات األمنية فتحت 
طرقا رئيس��ة كان��ت مغلقة منذ 
بع��د تطهيره��ا  تقريب��ا  عام��ني 
ومتشيطها من العبوات الناسفة 

أهمه��ا طري��ق ناحي��ة "ربيع��ة" 
املوص��ل، وطريق  الراب��ط مبدين��ة 

ناحية زمار باجتاه املدينة ذاتها. 
وب��ني أن" تل��ك الط��رق تق��ع في 
مناط��ق مختلط��ة م��ع ش��مال 
العراق إل��ى الش��مال الغربي من 

املوص��ل وأن ق��وات البيش��مركة 
كان��ت تس��يطر عليه��ا إال أنه��ا 
كان��ت مغلقة بس��بب س��يطرة 
"داع��ش" اإلرهاب��ي عل��ى املوصل 

التي مت حتريرها في آب املاضي. 
تتمة ص3

جهاز مكافحة اإلرهاب يتوّجه صوب سد الموصل برفقة قّوات من الجيش العراقي
اشتبك مع البيشمركة عند مدخل أربيل كوبري

بغداد ـ الصباح الجديد:
القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  أعل��ن 
النيابية سليم شوقي، أمس األحد، 
عن وصول مش��روع قانون التأمينات 
االجتماعي��ة إل��ى مجل��س النواب، 
موضح��اً أن مش��روع القان��ون م��ا 
ي��زال لدى رئاس��ة البرمل��ان ولم يتم 

تسليمه إلى جلنته حتى اللحظة.
وقال شوقي في تصريح صحفي، إن 

"قانون التأمينات االجتماعية وصل 
إل��ى مجل��س النواب بع��د تصويت 
مجل��س ال��وزراء علي��ه ف��ي وق��ت 

سابق".
وأش��ار ش��وقي، إل��ى أن "مش��روع 
القانون ما زال لدى رئاس��ة مجلس 
الن��واب ول��م يص��ل إل��ى اللجن��ة 
القانوني��ة النيابي��ة لالط��الع عليه 

ومعرفة تفصيالته".

يشار إلى أن املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء حيدر العب��ادي أعلن، الثالثاء 
ال��وزراء  مجل��س  أن   ،)2017 آب   1(
صوت على مشروع قانون التأمينات 
االجتماعية، موضحاً أن هذا القانون 
يضم��ن لكل العامل��ني في القطاع 
اخلاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب 

التقاعدية ملوظفي الدولة.
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أش��اد الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب، بهزمي��ة تنظيم داعش في 
مدينة الرقة معقلهم الرئيس��ي 
"تقدم��ا  بوصف��ه  س��وريا  ف��ي 
حاس��ما" في حمل��ة عاملية ضد 

املتشددين.
 وق��ال ترام��ب في بي��ان صحفي  
"معا قواتنا حررت املدينة بأكملها 
من سيطرة تنظيم داعش، حسب 

مانقلته وكالة رويترز.
وأضاف ترامب أن احلملة األميركية 

عل��ى تنظيم داع��ش والتي بدأها 
أوبام��ا س��تدخل  ب��اراك  س��لفه 
قريب��ا مرحل��ة جدي��دة س��تقوم 
فيه��ا الوالي��ات املتح��دة "بدعم 
قوات األمن احمللية وتنهي تصعيد 
العنف عبر س��وريا وتعزز الظروف 
املالئمة إلحالل سالم دائم ومن ثم 
ال ميكن لإلرهابيني العودة لتهديد 

أمننا املشترك مرة أخرى".
وتاب��ع الرئيس االميرك��ي "معا أي 
مع حلفائنا وش��ركائنا س��ندعم 
املفاوض��ات الدبلوماس��ية الت��ي 

العنف وتس��مح لالجئني  تنه��ي 
بالعودة بس��الم إلى ديارهم وتؤدي 
إرادة  يحت��رم  سياس��ي  لتح��ول 

الشعب السوري".
الدميقراطية  وأعلنت قوات سوريا 
الت��ي يغل��ب عليه��ا الك��رد يوم 
اجلمعة استعادة الرقة من تنظيم 
داعش بعد معارك استمرت أربعة 
أش��هر وقالت إن املدينة س��تكون 
جزءا م��ن نظام احت��ادي ال مركزي 

بسوريا.
تفصيالت ص6

ترامب يشيد بالحملة العالمية
إلنهاء تنظيم "داعش"

العبادي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

وتوج��ه  االنقس��ام  ب��وادر  بات��ت 
االقليم ال��ى نظ��ام االدارتني الذي 
كان معم��وال به س��ابقا بني اربيل 
والسليمانية واضحاً، يغذيه رفض 
السياسية في محافظة  االطراف 
بس��يطرة  االعتراف  الس��ليمانية 
احلزبني الدميقراطي بزعامة مسعود 
بارزاني واالحتاد الوطني على مقاليد 
احلكم في االقليم، عقب مسلسل 
الفشل واالخفاق املستمر في ادارة 
الذي  االقليم  مفاصل ومؤسسات 
تس��بب باس��تنزاف جمي��ع موارد 
رصيده  االقليم وخس��ارة  وث��روات 

املعنوي لدى اجملتمع الدولي.
حركة التغيير واجلماعة االسالمية 
ومعهم��ا كثي��ر م��ن التجمع��ات 
واالح��زاب االخرى، اعلن��ت رفضها 
للرض��وخ مج��ددا ال��ى سياس��ة 
احلزب��ني احلاكم��ني ف��ي االقلي��م، 
عق��دت اجتماع��اً ه��و الثاني من 
نوعه خالل االيام االربعة املنصرمة 
مع اجلماع��ة االس��المية في مقر 
التغيير بالس��ليمانية امس االحد، 
طالب��ت بح��ل حكوم��ة ورئاس��ة 
اقليم كردستان وتشكيل حكومة 

انقاذ وطني في االقليم.
واك��دت عضو اجملل��س الوطني في 
حركة التغيير كلستان سعيد، ان 
حركة التغيير واجلماعة االسالمية 
عقدا صباح ام��س االحد اجتماعا 
خصص ملناقشة آلية حل حكومة 
ورئاسة االقليم وتشكيل حكومة 
انق��اذ وطن��ي، تأخذ عل��ى عاتقها 
اجراء مفاوضات حول شتى امللفات 

مع احلكومة االحتادية.
ويع��د االجتم��اع ه��و الثان��ي من 
نوع��ه ب��ني احلزب��ني خ��الل االي��ام 
االربع��ة املاضية حيث عقد اجمللس 
الوطن��ي حلركة التغيي��ر اجتماعاً 
عقب االجتماع الذي عقده اجمللس 
القي��ادي للحرك��ة م��ع اجلماع��ة 
االس��المية، واضاف��ت محمد في 
تصريح للصباح اجلديد، ان احلركة 
س��تعمل عل��ى صياغ��ة مذك��رة 
تتضم��ن الطل��ب رس��ميا بح��ل 
حكومة ورئاس��ة اقليم كردستان، 
ستقدم الحقا لالطراف السياسية 
انقاذ  تتضمن تش��كيل حكوم��ة 

وطن��ي عب��ر احل��وار ب��ني االطراف 
السياسية الكردستانية كافة.

س��تخوض  احلرك��ة  ان  واضاف��ت 
م��ع االطراف االخرى سلس��لة من 
املقبلة  االي��ام  االجتماع��ات خالل 
لتس��مية ش��خص يتولى منصب 
رئيس اقليم كردستان، وهي ترحب 
باي جه��ة او حزب او جماعة ترغب 
باملش��اركة ف��ي حكوم��ة االنقاذ 
الوطني الذي س��يتم االعالن عنها 

خالل االيام املقبلة.    
واضافت ان حكومة االنقاذ الوطني 
ستأخذ على عاتقها وسيكون في 
مقدم��ة مهامه��ا خ��الل املرحلة 
املقبلة، تطبيع االوضاع السياسية 
والب��دء بح��وار جدي��د م��ع بغداد، 
والعم��ل على تهيئة املس��تلزمات 
املطلوب��ة الجراء انتخاب��ات نزيهة 

في االقلي��م، وتابعت »بخالفه فان 
االقليم س��يواجه مصيرا خطيرا« 

حسب قولها.   
وف��ي اربيل عق��دت اح��زاب وقوى 
سياس��ية اجتماعا في مقر اعالم 
احل��زب الدميقراط��ي ام��س االح��د 
قاطعته حرك��ة التغيير واجلماعة 
خالل��ه  ناقش��ت  اإلس��المية، 
الس��بل الكفيلة باخلروج من املأزق 
واالقتص��ادي  واالداري  السياس��ي 
ال��ذي متر به اقليم كردس��تان بعد 
الفش��ل الذي منيت عق��ب اجراء 
االس��تفتاء. واكد املتحدث باس��م 
االحتاد الوطني س��عدي احمد بيرة 
في مؤمتر صحفي عقدته االطراف 
السياس��ية عق��ب االجتم��اع، ان 
التي وضعتها احلكومة  الش��روط 
االحتادي��ة للتباح��ث واحل��وار غي��ر 

عملية، ال تهي��ئ االرضية املالئمة 
للح��وار، فض��الً ع��ن االوام��ر التي 
صدرت بحق نائ��ب الرئيس ورئيس 
اقليم كردس��تان غير واقعية وهي 
متس شخصني مهمني في االقليم. 
مضيف��اً »ل��ذا فان احل��وار في ظل 
هذه الش��روط واالمالءات سيكون 
صعباً ب��ني اربيل وبغ��داد« مؤكدا 
ان الش��روط الت��ي وضعتها بغداد 
تعوق اية مساع للبدء بحوار جديد، 
مبيناً انه يدرك حكمة وذكاء رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، الذي قال انه 
قادر على املبادرة بفتح افاق اوس��ع 

للحوار مجددا بني اجلانبني.
م��ن جانبه طالب املتحدث باس��م 
احل��زب الدميقراطي محمود محمد 
ان االطراف الكردس��تانية بانتظار 
الب��دء بح��وار مبدئ��ي جدي��د مع 

بغ��داد، من دون ش��روط مس��بقة، 
للتدخل  الدول��ي  اجملتمع  مطالب��اً 
على خط االزمة ومراقبة واالشراف 
على اي��ة جولة تفاوضي��ة جديدة 

بني اربيل وبغداد.
اخملاط��ر  االط��راف  رفض��ت  كم��ا 
والتهدي��دات التي تواج��ه االقليم 
االدارت��ني  نظ��ام  ع��ودة  في��ه  مب��ا 
ال��ى االقلي��م مجددي��ن رفضهم 
التش��رذم والقطيعة بني االطراف 
الكردس��تانية، واك��دوا أن أي حوار 
جديد م��ع بغداد ينبغ��ي ان يكون 
عبر حكومة االقليم و املؤسسات 
الرس��مية. في غضون ذلك وبينما 
أعلنت بغ��داد عن تنس��يب مئات 
املوظفني لالش��راف عل��ى النقاط 
احلدودي��ة والكمركي��ة ف��ي منفذ 
ابراهيم اخلليل وغيرها من النقاط 

الكمركية بني العراق وإيران وتركيا، 
بهدف فرض سيطرتها على موارد 
أكد  احلدودي��ة،  املنافذ  ورس��ومات 
العراقية  املتحدث باسم احلكومة 
س��عد احلديث��ي ام��س األح��د، ان 
بالدستور وبنوده  »بغداد س��تلتزم 
وأحكام��ه ف��ي احل��وار م��ع إقليم 

كردستان.
أن »البيش��مركة  احلديثي اض��اف 
جزء من املنظومة األمنية الوطنية 
وتخضع إلشراف احلكومة املركزية 
بغ��داد  ان  مؤك��داً  بغ��داد«،  ف��ي 
ستكون ملزمة وبحسب الدستور 
بدف��ع رواتب موظف��ي اإلقليم في 
ح��ال مت اخض��اع جمي��ع التج��ارة 
اخلارجي��ة من بي��ع وتصدير النفط 
وكذلك املناف��ذ احلدودية وعمليات 

بيع النفط للحكومة املركزية.

األحزاب الكردستانية تناقش إلغاء منصب رئيس اإلقليم 
األحزاب الكردستانية تناقش إلغاء منصب رئيس اإلقليم 

م��ا حصل ي��وم 2017/10/20من تولي البيش��مرگة 
من اطالق صواريخ على القوات املس��لحة في قضاء 
التون كوبري التابع حملافظة كركوك يجعل من اطلق 
النار مرتكباً للجرمية املاسة بأمن الدولة  الواردة في 
قانون العقوبات العس��كري رقم) ١٩( لس��نة ٢٠٠٧ 
املادت��ان   )٢٨ و٢٩( من هذا القانون مادام ان املادة )٨/ 
خامس��ا( من قانون موازن��ة ٢٠١٧ القانون رقم )٤٤( 
لسنة ٢٠١٧ ذلك ان هذه املادة تقرر وجوب تخصيص 
نس��بة من تخصيص��ات الق��وات البري��ة االحتادية 
للجيش العراقي الى قوات البيشمرگة وحددت تلك 
املادة س��بب جعل رواتب البيش��مرگة على  اجليش 
العراق��ي ووزارة الدفاع االحتادية ف��ي بغداد بان قوات 
البيش��مرگة جزء من املنظومة االمنية العراقية اي 
ان تل��ك املادة تقرر ان البيش��مرگة جهة امنية تتبع 

اجليش ووزارة الدفاع.
 وبالتالي يس��ري عليها ما يس��ري على منتس��بي 
اجليش ووزارة الدفاع كالقيادات والفرق العس��كرية 
واجلن��ود والضباط ومبا ان ه��ؤالء يخضعون للقوانني 
العس��كرية مبا فيها قان��ون العقوبات العس��كري 
وتس��ري عليهم العقوبات الواردة ف��ي هذا القانون 
شأن منتسبي البيشمرگة ش��أن منتسبي اجليش 
الذي��ن يخضعون له��ذا القانون العقابي ويس��ألون 
قانونا عن اجلرائم العسكرية الواردة في هذا القانون 
ويطب��ق عليهم قانون اصول احملاكمات العس��كرية 
احملاك��م  ال��ى  ويحال��ون   ٢٠٠٧ لس��نة   )٣٠( رق��م 
العسكرية اذ من غير املقبول ان يتمتع البيشمرگة 
بروات��ب العس��كريني ويعتب��رون ج��زءا م��ن القوات 
االمنية العراقية ومع ذل��ك ال يخضعون لاللتزامات 
ال��واردة ف��ي القوانني العس��كرية بصراح��ة قانون 
املوازن��ة لس��نة ٢٠١٧ وم��ا حصل في ه��ذا القانون 
سبق وان قررته قوانني املوازنة السابقة وهم في ذلك 
مثل احلشد الش��عبي الذي يعد من القوات األمنية 
العراقي��ة ويتقاضون رواتبا كما رواتب البيش��مرگة 
وهؤالء يخضعون للقوانني العسكرية مبا فيها قانون 
العقوب��ات العس��كري وقانون االصول العس��كري 
من حيث اجلرائم العس��كرية واحملاكم العس��كرية 
وعلى قيادة البيشمرگة تسليم من تولى فتح النار 
على القوات العس��كرية الى هذه القوات لكي يتم 
احالتهم الى احملاكم العسكرية طبقا للتشريعات 
الس��ابقة وال يغي��ر من االم��ر تبعية البيش��مرگة 
لقيادات في اربيل فالتبعية ش��يء وتطبيق القوانني 

شيء اخر اذا اردنا ان نحترم الدستور والقانون.

البيشمركة وقانون 
العقوبات العسكري

محمد صبري*

»ال ميكن الوث��وق باحملاكم القطرية«، 
هي ش��هادة د. جني��ب النعيمي، وزير 
الع��دل القطري الس��ابق، ف��ي إفادة 
خطية مش��فوعة بقس��م لصالح 
مراس��ل قن��اة »اجلزي��رة« اإلنكليزية 
السابق  محمد فهمى الذي رفع دعوى 
قضائية ض��د القناة التي كان يعمل 
حلس��ابها ف��ي محكم��ة كندية في 
أيار/مايو 2015 مطالًبا بتعويض عدة 
ماليني من الدوالرات. وقد رفع احملامون 
الذين ميثلون قناة اجلزيرة، املمولة من 
قبل األسرة احلاكمة، دعوة اختصاص 
قضائي في محاولة لتحريك احملاكمة 
إل��ى قط��ر. فهل س��يخضع فهمي، 
الذي أمضى 438 يوًما في الس��جون 
املصري��ة بتهمة التآمر م��ع جماعة 
»اإلخوان املسلمني« وبصفته موظًفا 
في مكتب »اجلزي��رة« الناطق باللغة 
اإلنكليزي��ة ف��ي القاه��رة، حملاكم��ة 

عادلة في قطر؟
ه��ذا وال يعتق��د اخلب��راء القانونيون 
الثالث��ة الذي يش��هدون ف��ي قضية 
فهم��ي - مبا فيه��م النعيم��ي- انه 
ف��ي  عادل��ة  مبحاكم��ة  س��يحظى 
ح��ال مقاض��اة القناة أم��ام احملاكم 
الدعوى ومس��تندات  وفي  القطرية. 
القضي��ة املؤلفة م��ن 500 صفحة، 
بس��وء  »اجلزي��رة«  فهم��ي  يته��م 
التمثيل وبانته��اك العقد واإلهمال، 
ما أّدى إلى س��جنه ظلًما. ويدعي أن 
القن��اة تآمرت مع عناصر من جماعة 
»اإلخوان املس��لمني« وطالب ينتمون 

إليها، وزودتهم بأجهزة البث بطريقة 
غير قانونية وغي��ر أخالقية، في وقت 
لم تزودهم هو وزميليه بيتر غريست 
وباه��ر محمد ب��أي معلوم��ات حول 

ذلك.
ويش��مل امللف الدقيق إفادة خطية 
مش��فوعة بقس��م م��ن أح��د كبار 
موظف��ي قناة اجلزي��رة، كما يتضمن 
نس��خة حملادثة مس��جلة بني أعضاء 
في اجلماعة وبعض الطالب املتهمني 
بالتآمر مع جماع��ة إرهابية وفبركة 
أخبار ظهرت على قن��اة اجلزيرة. وقد 
نف��ى فهمي وزم��الؤه أي عالقة لهم 
بالط��الب املتهمني ونفى أيضا علمه 
بالتواط��ؤ غي��ر القانون��ي واملنهجي 
الصحفي��ني  غي��ر  م��ع  للش��بكة 
والناش��طني وعم��الء اإلخ��وان. وقد 
أش��ار فهمي إلى األدلة املستخدمة 
ضد الطالب باإلضافة إلى ش��هادات 
الس��ابقني  اجلزي��رة  موظف��ي  م��ن 
لدع��م مزاعمه واتهامات��ه املوجهة 
إلى الش��بكة اإلعالمية بأنها تآمرت 
م��ع اجلماع��ة املصنف��ة إرهابية في 
مصر وروس��يا وس��وريا والس��عودية 

واإلمارات.
ويتضم��ن املل��ف أيضا نس��خة من 
مكامل��ة هاتفية مس��ربة ب��ني حمد 
العطية، املستشار اخلاص ألمير قطر، 
وأحد الشخصيات البحرانية الهاربة 
واملصن��ف كإرهابي.  وقد اس��تجاب 
العطية لشكاوى الرجل ووعوده ببث 
احلمل��ة التي ش��نتها احلكومة على 
املتظاهرين الش��يعة ف��ي عام 2011 

على قناة اجلزيرة.
وقال العطية: »سأجعل أحد صحفي 
اجلزيرة يتصل بك حتت اسم مستعار 

للحص��ول عل��ى جمي��ع املعلومات 
املطلوبة«، وذلك قبل أن يقوم الرجل 
البحريني مبشاركة رقم هاتف املصدر 

الذي سيتم االتصال به.
وفي مقابل��ة هاتفية أجريتها مؤخرًا 
م��ع فهم��ي، ق��ال ل��ي: »الكثير من 
الش��بكات اإلعالمية متحي��زة. وما 
تفعله »اجلزيرة« ه��و رعاية جماعات 
مصنف��ة إرهابية على غ��رار »جبهة 
النصرة« و«اإلخوان املسلمني« وحتى 

تنظيم »القاعدة«.«
إنها ليس��ت املرة األول��ى التي تُتهم 
بتخط��ي  إعالمي��ة  ش��بكة  فيه��ا 
اخلط��وط املرس��ومة، وتعريض حياة 
الصحافيني خلطر وتش��ويه مفهوم 

صحافة املواطن من خالل الس��ماح 
ملواطن��ني من غي��ر الصحافيني وذوي 
مبس��اعدتها  سياس��ية  انتم��اءات 
على نقل اخلب��ر - وهو اجتاه اعتمدته 

الشبكة في العديد من الدول. 
وفي ع��ام 2012، صّرح على هاش��م 
»اجلزي��رة«  لقن��اة  س��ابق  مراس��ل 
كان  العربي��ة  باللغ��ة  الناطق��ة 
يتخ��ذ من بيروت مق��رًا له خالل ذروة 
االنتفاضة الس��ورية، لقناة »روس��يا 
الي��وم« ب��أن القن��اة هّرب��ت هواتف 
السلكية تصل قيمتها إلى 50 ألف 
دوالر »للمتمردي��ن« من أجل احلصول 
على صور ومشاهد من داخل الدولة 

التي مزقتها احلرب.

كما لدي حتفظات على س��ير عملية 
حتري��ر األخب��ار وجمعها، بع��د إعداد 
مق��االت مس��تقلة لقن��اة »اجلزيرة« 
الناطق��ة باللغ��ة اإلنكليزي��ة حول 
مس��لحني  ب��ني  الدائ��ر  الص��راع 
إس��الميني وقوات األمن املصرية في 
بلدتي العريش، في محافظة شمال 
س��يناء في مصر. ولم تنق��ل القناة 
األخب��ار م��ن زاوية واح��دة تصب في 
مصلحة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
وفروعه في سيناء فحسب، إمنا وفرت 
أجهزة للبث وأوكلت إس��الميني غير 
صحافي��ني ف��ي احل��ي ال��ذي أقطنه 
بتصوير الهجمات على اجلنود وإرسال 
األش��رطة إلى مقرها الرئيس��ي في 

الدوحة لقاء مبالغ مالية.
ويعتق��د فهمي أن مقاضاة »اجلزيرة« 
بعيًدا ع��ن احملاكم املسّيس��ة وبيئة 
الس��ائدة  السياس��ية  التجاذب��ات 
ستس��مح  األوس��ط  الش��رق  ف��ي 
للطرفني بعرض قضيتهما بش��كل 
ع��ادل. وم��ن املقرر أن تعقد جلس��ة 
االستماع األولى التي تتناول مسألة 
االختصاص القضائي في صيف عام 
2018 ف��ي فانكوف��ر، حيث س��يتم 
اس��تجواب اخلبراء القانونيني من كال 
اجلانبني وفهمي نفسه خلف األبواب 

املوصودة.
في هذا اإلطار، قال فهمي: »بصفتي 
صحافًي��ا س��ابًقا، انص��ّب تركي��زي 
مل��ا يق��ارب العقدين م��ن الزمن على 
انتقاد أخطاء احلكومات وسرد روايات 
حتدث فرًقا«، مضيًفا: »إن س��عي إلى 
احلقيق��ة الي��وم ال يقوم عل��ى مبدأ 
نسب املقال لكاتبه. كمواطن عادي، 
أس��عى إل��ى احلرص على محاس��بة 
الش��بكة على الفظائع التي ال تزال 

ترتكبها حتت قناع حرية اإلعالم«.
وفي ش��هادته لصالح فهمي، أش��ار 
وزي��ر الع��دل الس��ابق النعيمي إلى 
املش��اكل التي اختبرها خالل دفاعه 
عن الشاعر القطري الشهير محمد 
العجمي الذي ُحكم عليه بالسجن 
املؤبد في 2012 في محاكمة س��رية 
بسبب إلقائه قصيدة »انتقد« فيها 
احلاكم القطري الس��ابق. وقد أصدر 
احلكم بحق الش��اعر، ال��ذي لم يكن 
حاض��رًا ف��ي قاع��ة احملكم��ة حلظة 
إعالن��ه، القاضي نفس��ه الذي حقق 
في قضيته لستة أشهر قبل إحالته 
إلى احملكمة - ما يُعتبر انتهاًكا فادًحا 

حلقه مبحاكمة عادلة، بحسب تقييم 
النعيم��ي للنظ��ام القضائ��ي ف��ي 
بالده. وقد صدر عف��و بحق العجمي 
ف��ي 2016 بع��د اس��تنكار دولي من 

اجلماعات احلقوقية واألمم املتحدة.
وق��د مت من��ع النعيم��ي نفس��ه من 
مغادرة قطر في وقت س��ابق من هذا 
الع��ام ف��ي انته��اك واض��ح حلقوقه 
اإلنس��انية - وهو خرق أطلقت عليه 
منظمة العفو الدولية حظر س��فر 

»غير مبرر وتعسفي«.
النعيم��ي، ه��و رجل ث��رى كان مقربا 
من الدوائر القطري��ة احلاكمة، وكان 
ب��ني الفريق ال��ذي دافع ع��ن الرئيس 
العراقي الراحل صدام حس��ني. لقد 
كان مؤخرا معارضا لسياسات قطر 
اخلارجي��ة وينتقد دعمه��ا جملموعات 
مثل جماعة اإلخوان املسلمني. ووفقا 
لتقرير منظمة العف��و الدولية، فإن 

تغريداته قد تكون سببا حلظره.
ويأت��ي رفع األخت��ام عن مس��تندات 
قضي��ة فهمي وجعله��ا علنية بعد 
أربعة أش��هر على فرض الس��عودية 
ومص��ر حصارًا  والبحرين  واإلم��ارات 
جويًا وبحريًا وبريًا غير مس��بوق على 
قط��ر. وقد ق��دم زعماء ال��دول األربع 
الئحة مطال��ب إل��ى القطريني قبل 
إطالق أي مفاوض��ات، مبا فيها إقفال 
سياس��ة  وتغيي��ر  »اجلزي��رة«  قن��اة 
الدوحة اخلارجية لتوقف متويل ودعم 
اجلماع��ات املنصف��ة إرهابي��ة عل��ى 
غرار »حماس« و«اإلخوان املس��لمني« 

و«جبهة النصرة«.

*منت��دى فكرة ه��و مب��ادرة ملعهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى.

هل يمكن أن نثق بالمحاكم القطرية لمحاكمة قناة الجزيرة؟
تقـرير

اجتماع لالحزاب الكوردية

عقدت أحزاب وقوى 
سياسية اجتماعا في 
مقر إعالم الحزب 
الديمقراطي أمس 
األحد قاطعته حركة 
التغيير والجماعة 
اإلسالمية، ناقشت 
خالله السبل الكفيلة 
بالخروج من المأزق 
السياسي واإلداري 
واالقتصادي الذي يمر 
به إقليم كردستان
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طارق حرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مه��دي العالق األم��ني العام 
اللجن��ة  رئي��س  ال��وزراء  جملل��س 
للسياس��ات  العلي��ا  الوطني��ة 
السكانية في العراق على أهمية 
اجراء مس��وحات دقيقة لتحديث 
بيانات السكان، ومراقبة معدالت 

النمو احلاصلة.
وذك��ر بيان ألمانة مجل��س الوزراء 
تلق��ت »الصباح اجلديد« نس��خة 

من��ه ان الع��الق »ألتق��ى ممثل��ة 
صن��دوق األمم املتح��دة للس��كان 
فرانسواز ومدير عام دائرة السكان 
في وزارة التخطيط عقود حسني، 
وناقض��وا بش��أن مراجع��ة نتائج 
أجرتها  التي  السابقة  املسوحات 
ال��وزارة بالتع��اون م��ع الصندوق، 
وحتديث خطط التعاون التي جاءت 
في الوثيقة الوطنية للسكان مبا 
يتماش��ى مع معطيات التحوالت 

الدميوغرافي��ة الت��ي حصلت بعد 
احت��الل داع��ش«. كم��ا ناقش��وا 
»تنفيذ مسح احصائي للحصول 
على أحدث االليات التي تس��هم 
بأنش��اء منظومة ش��املة تضم 
االجتماعية،  }الصحي��ة،  اجلوانب 
االقتصادية، الدميوغرافية{ وغيرها، 
وانش��طة  مخرج��ات  وتنفي��ذ 
السياس��ة الوطني��ة للس��كان، 
واهمي��ة اجراء مس��ح دقيق يبني 

عدد املهاجرين ال��ى اخلارج، فضالً 
عن مس��ح يبني اثار الن��زوح التي 
خلفته��ا مرحل��ة داع��ش عل��ى 
ويع��رف  النواح��ي«.  مختل��ف 
صن��دوق األمم املتح��دة للس��كان 
)UNFPA(، بانه وكالة إمنائية دولية 
بدأت عملياتها في 1969، وتعمل 
على تدعي��م، حق كل امرأة ورجل 
وطفل في التمتع بحياة تتس��م 

بالصحة وبتكافؤ الفرص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا امني عام البيش��مركة جبار 
ي��اور، الى احي��اء اللج��ان األمنية 
الس��ابقة املش��تركة ب��ني بغداد 
واربي��ل حلق��ن الدم��اء ب��ني قوات 

البيشمركة والقوات االحتادية.
وق��ال ياور ف��ي تصري��ح صحفي 
اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«« 
انن��ا نؤمن بالدس��تور وم��ع احلوار 
خالله��ا  م��ن  الت��ي  واحملادث��ات 

نس��تطيع حل املشاكل؛ لكننا ال 
نؤمن بفوهات البنادق الن السالح 

لن يحل املشاكل«.
البيشمركة  انتش��ار  ان«  وأوضح 
ف��ي مناط��ق املتن��ازع عليها جاء 
بعد انهيار خمس فرق عس��كرية 
عراقية خالل اجتياح داعش لهذه 
املناط��ق ولم تبقى ق��وات احتادية 
فيه��ا«. وأس��تذكر« ح��ني كن��ت 
عضوا في اللجنة العليا احملافظة 

عل��ى امن مناط��ق الن��زاع كانت 
لدينا مراكز تنس��يق وس��يطرات 
مشتركة، ومتكنا من فرض الهدوء 
واالمن ولم حتدث أي صدامات بني 

القوات االحتادية والبيشمركة«.
وب��ني ان« االنس��حاب ال يت��م اال 
من خالل االجتماعات التش��اورية 
من خالل جلان مش��تركة لتطبيق 
األوامر عل��ى األرض؛ لذا في بعض 
املناطق متكنت البيش��مركة من 

االنس��حاب وفي اخرى لم تتمكن 
وكل ذل��ك حص��ل بس��بب عدم 
التنس��يق املش��ترك ب��ني بغ��داد 

واربيل«.
وأش��ار الى« اننا لو اردن��ا ان نعيد 
الوض��ع والتهدئ��ة ب��ني الق��وات 
احي��اء جلنتني  العس��كرية يجب 
الدف��اع  وزارت��ي  ماب��ني  امني��ة 
والبيش��مركة وأخرى برملانية حلل 

االزمات«.

أمانة مجلس الوزراء تؤكد على أهمية 
مراقبة معدالت النمو السكاني

أمين عام البيشمركة يدعو إلى احياء 
اللجان األمنية المشتركة بين بغداد وأربيل 



بغداد –  اطالق نار 
ذك��ر مص��در في الش��رطة ام��س األحد، 
مبقتل مدني وعنصر باحلش��د العش��ائري 
وإصابة عنصر آخر بحادثني منفصلني في 

العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در إن "مس��لحني مجهول��ني 
قتح��وا نيران أس��لحتهم الكامت��ة باجتاه 
مدني بالقرب من منزله مبنطقة س��ويب 
جنوب��ي بغداد، ما أس��فر ع��ن مقتله في 

احلال".
وفي سياق متصل، أضاف املصدر الذي طلب 
عدم الكش��ف عن اس��مه، أن "مسلحني 
مجهولني هاجموا نقط��ة مرابطة تابعة 
للحش��د العشائري بأسلحة رشاشة في 
منطقة الشيخ حمد شمال العاصمة، ما 
أسفر عن مقتل عنصر باحلشد العشائري 

وإصابة آخر".

ديالى – عملية نوعية 
اعلن��ت اللجن��ة األمني��ة ف��ي مجلس 
محافظ��ة ديالى امس االحد عن تفكيك 
"داع��ش"  بتنظي��م  مرتبط��ة  خلي��ة 
واعتق��ال أفراده��ا بعملي��ة نوعية جرت 

قرب ب عقوبة.
وق��ال رئيس اللجنة صادق احلس��يني  إن 
"فريق��ا امنيا مش��تركا جن��ح، ظهر يوم 
ام��س ، وبعملي��ة نوعي��ة ق��رب بعقوبة 
م��ن تفكيك واعتقال أف��راد خلية نائمة 
متورط��ة  داع��ش  بتنظي��م  مرتبط��ة 
بعمليات عنف عدة جرت خالل األش��هر 
املاضي��ة" ، مضيف��ا أن "الق��وى األمنية 
نقل��ت أف��راد اخللي��ة إل��ى مرك��ز أمني 

للتحقيق معهم

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 

صالح الدين امس االحد ان قوات احلش��د 
الش��عبي احبط��ت تعرض��ا لعصاب��ات 

داعش االرهابية شمالي احملافظة .
وق��ال املصدر االمن��ي ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان "الل��واء 33 في 
احلشد الشعبي متكن من احباط تعرض 
لداع��ش االجرامي ش��مال ص��الح الدين 
باجتاه جنوب غرب صح��راء نينوى", الفتا 
ال��ى ان "قوات اللواء قتلت احد الدواعش 
عل��ى  نفس��ه  تفجي��ر  ان ح��اول  بع��د 
قطعاتن��ا" ، مضيف��ا  ان "قوات احلش��د 
عززت تواجدها في هذه املنطقة وشرعت 
بعملي��ة ده��م وتفتيش ع��ن الدواعش 

املتسللني".

االنبار – قصف جوي 
اف��اد قائد عملي��ات االنبار الل��واء الركن 
محم��ود الفالح��ي امس االح��د بتدمير 

عش��رات  وقت��ل  ل�"داع��ش"  معس��كر 
اإلرهابي��ني ف��ي صح��راء الرطب��ة غربي 

األنبار.
وق��ال اللواء الركن الفالح��ي  إن "طيران 
اجلي��ش متكن فجر يوم ام��س من قصف 
معس��كر لتنظيم داعش يضم عشرات 
اإلرهابي��ني و11 عجلة متنوعة للتنظيم 
بينها مفخخات ف��ي الصحراء اجلنوبية 
الغربي��ة لقضاء الرطب��ة )310كم غرب 
الرم��ادي(" ، مضيفا أن "القصف اس��فر 
عن تدمير جميع العجالت وقتل عشرات 
اإلرهابي��ني فض��ال ع��ن تدمير أس��لحة 
واعت��دة كان��ت بح��وزة اإلرهابي��ني ف��ي 

املعسكر".

كربالء – هجوم مسلح 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كربالء ام��س األحد، مقت��ل أحد عناصر 

الش��رطة K9 على اثر اطالق نار عليه من 
قبل مجهولني وسط احملافظة .

وق��ال املص��در  االمني ال��ذي فضل عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن��ه "مت قتل أحد 
عناصر ش��رطة K9 في محافظة كربالء، 
على إثر إطالق النار عليه من قبل عجلة 
ن��وع أوبت��را، يس��تقلها مجهول��ون في 

منطقة حي رمضان".
وسط احملافظة .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية 
امس االحد عن متك��ن مفارزها ودورياتها 
م��ن القاء القبض على عدد من املتهمني 

في مناطق متفرقة من احملافظة. 
وبين��ت املديري��ة ان مف��ارز س��يطرة درع 
اجلن��وب القت القبض عل��ى 3 مخالفني 
وضبطت بحوزتهم 225 أطالقة وبندقية 

كالش��نكوف ورمانة يدوي��ة، فيما القت 
مفارز قس��م االس��رة ومراك��ز االصالح 
والش��نافية وعفك وسومر القبض على 
عدة متهمني ، مش��يرة ف��ي ذات الوقت 
ال��ى متكن دوري��ات مراكز نفر والس��نية 
والدغ��ارة والوح��دة  من القب��ض على 5 

متهمني مبواد قانونية مختلفة ايضا.  

ذي قار – ضبط عصابة 
اف��اد مصدر امن��ي بقضاء قلعة س��كر 
ش��مال محافظة ذي قار امس االحد، بان 
االجهزة االمنية متكنت من القبض على 
عصابة بحوزته��ا اموال مزورة في ناحية 

الفجر.
واضاف املصدر ان "شرطة القضاء تلقت 
بالغا من اح��د املواطنني بوج��ود عملية 
اش��خاص  بواس��طة  واحتي��ال  نص��ب 
يحمل��ون امواال مزورة ف��ي القضاء على 

احد املواطنني"، مش��يرا الى ان "االجهزة 
االمنية س��ارعت الى تش��ديد االجراءات 
في مداخ��ل القضاء وناحية الفجر بحثا 

عن العصابة". 

البصرة – انفجار صوتية 
اكد  مصدر أمني في البصرة امس األحد، 
بأن مجهولني فجروا بعد منتصف الليل 
عبوة صوتية على مقهى شبابي يقع في 

شارع السعدي وسط احملافظة.
وقال املصدر إن "مجهولني فجروا بحدود 
الس��اعة الواح��دة بعد منتص��ف الليل 
عب��وة صوتي��ة محلية الصن��ع وصغيرة 
احلج��م عل��ى مقه��ى ش��بابي يقع في 
ش��ارع الس��عدي ضم��ن مرك��ز مدينة 
البص��رة"، مبين��اً أن "التفجير تس��بب 
بأضرار مادية بس��يطة، ولم يس��فر عن 

إصابات بشرية".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائممقام قضاء احلويجة سبهان اجلبوري، 
امس األحد، عن عودة العديد من العوائل النازحة 

إلى القضاء بعد انتهاء عمليات حتريره.
وقال اجلب��وري في تصريح صحف��ي، إن "اجلهات 
املعني��ة وبع��د انته��اء عمليات حتري��ر احلويجة 
بالكام��ل باش��رت بالعم��ل على عملي��ة عودة 
النازحني الى القضاء وتهيئة الظروف املناس��بة 
للع��ودة"، مضيفاً انه "حلد اآلن عادت العديد من 
العوائل النازحة الى احلويجة بعد طرد مسلحي 
التنظيم االرهابي وفرض االمن على كافة القرى 

واألرياف واملناطق التابعة للقضاء".
وأضاف ان "عمل اجلهات احلكومية واملؤسس��ات 
اخلدمية لع��ودة النازحني الى القضاء مس��تمر 
مع اس��تمرار عملية عودة النازحني بكثافة الى 
احلويجة"، الفت��اً إلى أنه "حلد اآلن لم تصدر بعد 
احصائية دقيقة تكش��ف ع��دد العائدين إال ان 

العدد هائل جداً".
وأش��ار الى ان "الوضع األمني مستقر في قضاء 
احلويجة بعد انهاء وجود عصابات داعش االرهابي 
واالستمرار مبالحقة خالياه النائمة في املدينة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مصرف الرافدين عن إع��ادة إفتتاح فروعه 
ف��ي احلمداني��ة وبرطلة مبحافظ��ة املوصل بعد 
غلق��ه منذ عام 2014 وس��يطرة داعش االرهابي 

على املدينة.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان له 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة منه ان "حفل 
افتتاح الفروع مت بحض��ور محافظ نينوى ومدير 
ش��رطة احملافظة وع��دد من املس��ؤولني ووجهاء 

وشيوخ العشائر".
وأش��ار ال��ى ان "إفتتاح فروع املص��رف باحملافظة 
سيس��هم بش��كل كبي��ر ف��ي إنع��اش احلركة 
االقتصادية بع��د ركود اقتصادي ش��ل حركتها 
التجارية ما سيخفف كثيرا على اعباء املوظفني 
واملتقاعدي��ن في عم��وم نينوى، بتس��لم املبالغ 
املتراكم��ة لهم بدال من الذه��اب إلى العاصمة، 
فض��ال ع��ن أن املص��رف سينش��ط التعام��الت 
املصرفي��ة ملواطن��ي احملافظ��ة وتق��دمي افض��ل 

اخلدمات املصرفية لهم".

عودةالعديدمن
العائالتالنازحةإلى

الحويجة

إعادةافتتاحفروعمصرف
الرافدينفيالموصل

الملف األمني

العراق والسعودية يوّقعان على 
تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون 

في جميع اجملاالت
واب��دى العب��ادي اس��تعداد الع��راق إلى 
توحيد جهوده مع "جهود اخواننا للبدء 
بعه��د جديد من الس��الم واالس��تقرار 
والتنمية واقامة شبكة مصالح تخدم 
ش��عوبنا وتعّمق عالقاتن��ا وتفتح ابواب 
املستقبل للشباب بدال من ان تخطفه 

عصابات االرهاب واجلرمية".
وأكد أن "حس��م املعرك��ة ضد تنظيم 
داع��ش ب��ات قريب��اً وذك��ر أن "معرك��ة 
خضناه��ا بدعم وتعاون دول��ي، والميكن 
ان نف��رط بالتضحي��ات، والب��د ان نفتح 
ابواب االمل للعراقيني في املناطق احملررة 
وعم��وم البالد ونزي��د فرص االس��تقرار 
واالستثمار والتنمية ونأمل بهذا التعاون 

بني البلدين ان يزيد من فرص التنمية.
ودعا العبادي ايضاً إلى "غلق كل االبواب 
الت��ي تس��مح لالرهاب بالع��ودة  وابعاد 
منطقتن��ا ع��ن النزاعات الت��ي ارهقت 
ش��عوبها، فيما وأع��رب ع��ن تفاؤله ب� 
"اجمللس التنسيقي املشترك بني العراق 

والسعودية ومبا سيحققه للشعبني"
بدوره، رحب العاهل الس��عودي سلمان 
بن عبد العزي��ز باحلاضرين في االجتماع، 
ووجه ش��كره إل��ى العبادي عل��ى تلبية 
الدع��وة وحضور االجتم��اع االول جمللس 

التنسيقي بني الرياض وبغداد.
كم��ا ش��كر عب��د العزي��ز حض��ور وزير 
اخلارجي��ة االميرك��ي لالجتم��اع، وق��ال 
ف��ي كلمت��ه الت��ي تابتعه��ا "الصباح 
اجلديد"، أن "هذا "يعكس اهتمام االدارة 
االميركي��ة للمصال��ح املش��تركة بني 

الرياض وواشنطن وبغداد".
وحت��دث عن "حتدي��ات تواجهها املنطقة 

ومحاوالت  واالره��اب  التط��رف  تتمث��ل 
ضرب اس��تقرار االم��ن"، مش��دداً على 
أن االمر "يس��تدعي التنسيق التام في 

مواجهة تلك التحديات".
وب��ارك عبد العزيز للعراق "القضاء على 
االرهاب وحترير مدنه مبشاركة التحالف 
املتح��دة  الوالي��ات  بقي��ادة  الدول��ي 
األميركي��ة"، معرباً ع��ن تأييده "لوحدة 
الع��راق واس��تقراره ومعاجل��ة اخلالفات 

باحلوار داخلياً على وفق الدستور".
أن "حضورن��ا  العاه��ل الس��عودي  وزاد 
االجتماع الهتمامنا به، وما نعلقه عليه 
من امال تخ��ص العالقات ب��ني البلدين 

الشقيقني في جميع اجملاالت".
ووجد عبد العزيز أن "االمكانات الكبيرة 
املتاح��ة لبلدين��ا تضعن��ا أم��ام فرصة 
تاريحي��ة لبناء وش��راكة فاعلة وحتقيق 

التطلعات املشتركة".
وذكر أن "م��ا يربطنا بالعراق ليس فقط 
اجل��وار او املصالح املش��تركة امنا اواصر 

االخوة والدم والتاريخ واملصير الواحد".
وانتهى عبد العزي��ز بالقول أن "اجلانبني 
يتطلع��ان إل��ى أن تس��هم اجتماع��ات 
اجمللس في حتقيق افاق اوسع وان اعماله 
ستكون محاالً للمتابعة من قبلنا ومن 

قبل رئيس الوزراء العراقي".
بدوره، أفاد السفير السعودي في العراق 
عب��د العزيز الش��مري ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"� ان "العالقة بني بغداد 
والرياض تشهد انطالقة حقيقية بداية 
من مش��اركة 60 ش��ركة ف��ي معرض 
بغ��داد الدولي وصوالً إلى توقيع اتفاقية 

اجمللس التنسيقي بني البلدين".
وأضاف الش��مري أن "اجمللس س��يحقق 
ش��راكة قوية وفاعلة بني البلدين على 
ش��تى اجملاالت، وهناك مس��تقبل واحد 

ينتظر الطرفني".
وأكد أن "العالقات التجارية ستش��هد 
طفرة بالتزامن مع االس��تعداد النهائي 
لفت��ح عرع��ر احل��دودي حيث س��يكون 
هناك نق��ل بري للبضائع واالفراد اضافة 
إلى النقل اجلوي الذي مت اعادته مؤخراً".

وأس��تطرد الشمري ان "مشتركات عدة 
جتمعن��ا بالع��راق نعول عليه��ا في بناء 
عالقتنا معه فهناك امتداد قبلي وديني 
يجعلن��ا نعمل عل��ى تواصل مس��تمر 

ومثالي للمرحلة املقبلة".
إلى ذل��ك، ذكر وزير اخلارجية الس��عودي 
تصريح��ات  ف��ي  القصب��ي  ماج��د 
للصحفيني تابعته��ا "الصباح اجلديد"، 
أن "اجمللس التنس��يقي يضم 12 عضواً 
على مستويات عالية في التمثيل نظراً 

ألهميته".
م��ن  "اله��دف  أن  القصب��ي  وأض��اف 
ف��ي  التع��اون  لغ��رض  اس��تحداثه 
اجمل��االت التنموي��ة واالقتصادية االمنية 

واالستخبارية واالعالمية والثقافية
"هن��اك  ب��أن  الش��مري  م��ع  ويتف��ق 
انطالقة جديدة ف��ي العالقة بني العراق 
والس��عودية تخلق فرص عمل لكل من 

افراد البلدين".
ومض��ى القصب��ي إل��ى ان "ان املصالح 
االقتصادي��ة تق��ّرب الش��عوب وتق��ّوي 
القطاع اخلاص، وتوفر املصالح احلقيقية 

للشعبني".

جهاز مكافحة اإلرهاب يتوّجه صوب 
سد املوصل برفقة قّوات من اجليش 

العراقي
م��ن جانب��ه أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي 
مكافح��ة اإلره��اب  , أم��س األحد , عن 
اندالع اشتباكات عنيفة بني قوات جهاز 

مكافح��ة اإلرهاب وقوات البيش��مركة 
عند مدخل أربيل كوبري . 

وقال املصدر في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان "  ق��وات جه��از 
مكافح��ة اإلرهاب أبلغت البيش��مركة 
بض��رورة االنس��حاب من مواق��ع تابعة 
حملافظة كرك��وك قرب س��يطرة أربيل- 
كوب��ري إال إنه��ا لم تس��تجب وقاومت 

التقدم العسكري". 
وأض��اف املص��در الذي لم يكش��ف عن 
أسمه ان “ قوات اجلهاز ردت على مصادر 
النيران لدخول املواقع التابعة للحكومة 
االحتادي��ة ", مبين��ا ان "  االش��تباكات 
أس��فرت ع��ن مقتل ع��دد م��ن عناصر 
تابعني للبيش��مركة وتدمير عدة آليات 

تابعه لهم ". 
وف��ي س��ياق منفص��ل أعلن��ت قي��ادة 
عملي��ات اجلزي��رة والبادي��ة ف��ي االنبار ، 
أم��س األحد ،عن مقت��ل  27 عنصراً من 
عصابات داعش اإلجرامية ُقتلوا بقصف 
جوي اس��تهدف س��بع مضاف��ات لهم 

غربي االنبار.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء خميس 
احمل��الوي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
إن " أكث��ر من 27 عنص��راً من عصابات 
داع��ش اإلجرامي��ة بينهم قي��ادات بارزة 
ف��ي التنظيم اإلجرامي ومن جنس��يات 
أجنبي��ة قتل��وا بقصف ج��وي لطيران 
اجليش استهدف سبعة مضافات لهم 
ف��ي مناط��ق مختلف��ة من قض��اء راوه 

غربي االنبار". 

املفوضية حتدد تاريخ إجراء انتخابات 
مجلس النّواب لدورته الرابعة

والكمال املفوضية اغلب االس��تعدادات 
الن��واب  مجل��س  بانتخ��اب  املتعلق��ة 

الن��واب العراقي لعام 2018 فان مجلس 
املفوض��ني ف��ي مفوضي��ة االنتخاب��ات 
يقترح عل��ى مجل��س ال��وزراء ان يكون 
يوم الس��بت املوافق ال�12 من ايار 2018، 
هو موعد اج��راء انتخاب مجلس النواب 

لدورته الرابعة".
يذك��ر ان اغل��ب املس��ؤولني العراقي��ني 
يرفض��ون الدعوات لتأجي��ل االنتخابات 
البرملاني��ة لعام 2018، حي��ث يعدون ان 
هذا االمر خطير ومرفوض وطنيا ويخدم 

اجندات ال تريد اخلير للبالد.

وزير النفط: عقود روسنفت مع 
كردستان “مبدئية”وليست معّدة 

للتنفيذ
ويع��ادل ه��ذا نحو واح��د ف��ي املئة من 

إجمالي املعروض العاملي.
وينق��ل هذا اخلط ع��ادة 600 ألف برميل 
يوميا ولكن ه��ذه الكمية تراجعت إلى 
200 ألف برميل يوميا فقط هذا األسبوع 
بعد أن س��يطرت القوات العراقية على 

منطقة كركوك.

التيار االجتماعي الدميقراطي يدعو
لعقد مؤمتر حتت شعار "احملبة للعراق"

، وندعو من خالل املؤمتر، جميع العراقيني 
الى املش��اركة في االنتخابات وممارس��ة 
حقهم في االنتخاب، الختيار من ميثلهم 
بنحو حقيقي، ويتحدث باسمهم حتى 
ال تتك��رر خيباتهم بس��بب اإلخفاق في 
االختيار، وأن يس��هموا ف��ي االنتخابات 

من دون تردد ..".

وصول مشروع قانون التأمينات 
االجتماعية إلى البرملان

إل��ى ضم��ان حق��وق عائ��الت  إضاف��ة 

"الش��هداء" مبا يؤمن مصدرا مناس��با 
ملعيشتهم.

 21( االثن��ني  العب��ادي،  وأعل��ن مكت��ب 
مش��روع  ع��ن  تفاصي��ل   ،)2017 آب 
االجتماعي��ة، مؤكداً  التأمين��ات  قانون 
أن املش��روع يتضم��ن فروع��اً متع��ددة 
للتأمينات االجتماعي��ة، بينها التقاعد 

والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.

سيبقى العراق موحداً
وتعت��زم حكومتي معاجل��ة التوزيع غير 
الع��ادل ملواردنا الوطنية من أجل تثبيط 
الفس��اد في املنطقة الكردية، وحماية 

الشعب هناك وفي العراق بأسره.
ومثلما احتد الع��راق لهزمية داعش على 
مدى الس��نوات الث��الث املاضية، نحتاج 
اآلن إل��ى تطبيق الوحدة نفس��ها على 
حتدياتن��ا التالي��ة: إع��ادة البن��اء وبن��اء 
بل��د دميقراطي يتمتع في��ه كل مواطن 
بإمكاني��ة الوصول الكام��ل إلى حماية 

الدولة.
لق��د انتخب��ت رئيس��ا لل��وزراء في عام 
2014 ف��ي ظ��ل ظ��روف صعب��ة بنحو 
الب��الد ق��د اجتاح��ه  ثل��ث  ال يص��دق: 
اإلرهابيون، واالقتصاد يكافح، وانقس��م 
الناس بالطائفية، والعالقات مع العالم 
األوس��ع كان��ت متوت��رة. لق��د قطعنا 
خطوات كبيرة. إضافة إلى هزمية داعش، 
فإننا نتوقع حتقيق منو حقيقي في الناجت 
احمللي اإلجمالي بنسبة 2.9 في املئة في 
ع��ام 2018. هذا العام متكن��ا من إصدار 
س��ندات متويل دولية اثن��ني. ولكن إعادة 
اخلدمات إلى املدن وإعادة بناء اجملتمعات 
ليس��ت ش��يئا ميكن للعراق أن يحققه 
مبف��رده. ونح��ن بنحتاج إلى االس��تثمار 
والتمويل لضمان أنن��ا ال يتعافى فقط، 

ولكن االزدهار.
ومن اجل جمي��ع املواطن��ني العراقيني، 
ال ميكنن��ا ان نس��مح ببذور الش��قاق ان 
تنمو مرة اخرى. ومن موقعي هذا احدث 
القي��ادة في كردس��تان الع��راق على ان 
تع��ود الى رش��دها، فالعراق ل��ن يعترف 
باإلج��راءات االنفرادية وغير الدس��تورية 
الت��ي يتخذه��ا ع��دد قلي��ل ض��د ارادة 
االمة. والبد من وضع الرهان الشخصي 
جانب��ا لضمان الرخاء الوطني. وباس��م 
ش��عب الع��راق املوح��د ادع��و حكومة 
اقليم كردس��تان الى االعتراف بسلطة 
الدس��تور والدخول في ح��وار على هذا 

االساس.
ف��ي  االحتادي��ة  احلكوم��ة  وتس��عى 
العراق ال��ى احلصول على دع��م وتعاون 
مستمرين من ش��ركائنا الدوليني، وفي 
الوق��ت الراهن، نحث الق��وى االقليمية 
وغيرها على عدم التدخل في ش��ؤوننا، 
اذ يجب ان يكون العراق قادرا على اثبات 
بلوغه س��ن الرشد باس��تخدام هياكل 
دميقراطية حلل النزاعات الداخلية، وعلى 
املدى املتوس��ط ميكن للمجتمع الدولي 
ان ينق��ل دعمه من االمن ال��ى القاعدة 
االقتصادي��ة. وان املب��ادرات الت��ي تبني 
اش��كاال موثوقة، وفعال��ة، ودميقراطية 
احلكم احملل��ي في جميع انح��اء العراق، 
مب��ا في ذل��ك املنطقة الكردي��ة، مهمة 
للغاية، وينبغي ان يشكل التوزيع العادل 

للموارد االساس الوطيد لنهجنا.
ان حتقي��ق ذلك كدولة واح��دة، مع رؤية 
موحدة ملكاننا ف��ي العالم. هو االفضل 
من اجل اس��تقرارنا، وان العراق املستقر 
افض��ل م��ن اج��ل اس��تقرار املنطق��ة 

والعالم.  
*نقال عن صحيفة "نيويورك تاميز"
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متابعة الصباح الجديد:

ش��اركت وزارة العم��ل والش��ؤون 
برئي��س هيئة  ممثلة  االجتماعي��ة 
رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاصة القاضي اصغر عبد الرزاق 
املوسوي في املؤمتر العلمي لتجمع 
املعوقني في العراق اخلاص باطالق 
مش��روع بح��ث متخص��ص ع��ن 
االطفال من ذوي االعاقة وش��ارك 
ف��ي املؤمت��ر جتم��ع املعوق��ني ف��ي 
العراق برئاسة عضو مجلس ادارة 
الهيئ��ة موفق اخلفاج��ي بالتعاون 
م��ع احت��اد احلقوقي��ني وع��دد من 
نش��طاء ذوي االعاق��ة واملنظمات 
الفعال��ة وجمعيتي قصار القامة 
والص��م العراقي��ة ورابطة جرحى 

العسكريني . 
واكد رئيس الهيئة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوس��وي عبر الكلمة 
الت��ي ألقاها في املؤمتر اهمية متتع 
االطف��ال م��ن ذوي االعاق��ة متتعا 
كام��ال بجمي��ع حق��وق االنس��ان 
ليتساووا مع اقرانهم من االطفال 
م��ن غي��ر ذوي االعاقة عل��ى وفق 
اتفاقية حقوق االشخاص الدولية 
crpd   وحسب املادة 7 من االتفاقية 
املبرمة ف��ي 13 أيلول 2006 فضال 
عن ان الهيئة استطاعت خالل مدة 
قياسية استيعاب االشخاص من 
ذوي االعاق��ة ليتمتعوا بحقوقهم 
وامتيازاتهم مبا يحقق املساواة مع 
األفراد االخرين واملشاركة الفعالة 

باجملتمع. 
واض��اف املوس��وي ان قان��ون رقم 
البواب��ة  ه��و   2013 لس��نة   )38(
م��ن  اس��تطاع  الت��ي  الش��رعية 
خاللها ذوو االعاق��ة احلصول على 
احلق��وق واالمتي��ازات التي كفلها 
له��م القان��ون الفتا ال��ى ان املادة 
3 اك��دت عل��ى ض��رورة االنضمام 
ال��ى االتفاقي��ات واملواثيق الدولية 
االعاق��ة  ذوي  برعاي��ة  اخلاص��ة 
واالحتياج��ات اخلاص��ة . يذك��ر ان 
املؤمت��ر تضم��ن مناقش��ة قضايا 
للوصول  املعوقني  فئة  ومشكالت 
حلزمة من االجراءات والبرامج التي 

وادماجهم  تأهيلهم  في  تس��هم 
في اجملتمع واستحصال حقوقهم 
وامتيازاته��م مبا يكفل لهم حرية 
التعبي��ر ع��ن ارائه��م ف��ي جميع 

املسائل والقضايا. 
م��ن جان��ب آخ��ر ق��ال املتح��دث 
باس��م هيئة احلماية االجتماعية 
ف��ي وزارة العم��ل عم��ار منعم ان 
الوزارة حققت اجنازات اس��تثنائية 
ع��دة فيما يخ��ص رعاي��ة نازحي 
احملافظ��ات احملررة )نين��وى، وصالح 
الدي��ن، واالنبار(. وب��ني منعم انه مت 
تش��كيل فرق جوالة من الباحثني 
العائ��الت  لزي��ارة  االجتماعي��ني 
النازحة من نين��وى في مجمعات 
واحملافظ��ات  ببغ��داد  النازح��ني 
احلماي��ة  قس��ما  اس��تطاع   اذ 
االجتماعي��ة )رج��ال + نس��اء( في 
تلك احملافظات القيام بأكبر حملة 
بحث ومس��ح ميدان��ي ألكثر من 

)120( الف مش��مول براتب اعانات 
احلماي��ة االجتماعي��ة خ��الل املدة 
املنصرم��ة وبعد حتري��ر احملافظات 
مباش��رة، موضحا انه مت ش��مول 
ع��دد م��ن احل��االت احلرج��ة براتب 
االعانات وايضا راتب املعني املتفرغ. 
كما ذكر املتحدث باسم احلماية ان 
هيئة احلماية فتحت ممثليات لدوائر 
االجتماعية في  احلماية  واقس��ام 
دهوك وأربيل وكركوك الس��تقبال 
العائ��الت النازحة ومت اس��تحداث 
قس��م جديد ف��ي س��هل نينوى، 
فضال عن تقدمي سلف لوجستية 
االبني��ة. واضاف  لغ��رض صيان��ة 
منعم انه مت اس��تحصال موافقة 
مجلس ال��وزراء على صرف االعانة 
للنازحني من احملافظات الس��اخنة 
وفق��ا لقان��ون رق��م )11( لس��نة 
)2014( واس��تثنائهم م��ن ش��رط 
التدقي��ق االمني ش��ريطة القيام 

الوطن��ي  جهازاالم��ن  مبخاطب��ة 
واطالق االعانة بعد مرور )30( يوما. 
وقال منع��م ان محافظ��ة نينوى 
وبعد حتريرها، اعيد افتتاح اقسام 
احلماي��ة في اجلانب االيس��ر منها 
وايضا مت مس��ح اكثر من عش��رة 
آالف مش��مول داخل املوصل ومن 
ثم االنتقال الى العمل في اجلانب 
االمين بعد تأمينه من قبل القوات 
االمني��ة، مؤكدا ان ال��وزارة بصدد 
اع��ادة افتتاح دوائرها واقس��امها 
كاف��ة في نين��وى. وفيم��ا يخص 
محافظ��ة صالح الدي��ن فقد بني 
منعم قي��ام الوزارة بدعم قس��م 
احلماية االجتماعية في احملافظة مبا 
يحتاجه إلجناز اعماله، وفتح منفذ 
إلصدار البطاقة الذكية في مركز 
القس��م اضافة للمناف��ذ االخرى 
املواطنني  للتخفيف ع��ن كاه��ل 
فيه��ا، وكذلك اع��ادة فتح اللجان 

املراجع��ني  الس��تقبال  الفرعي��ة 
عن  والتخفيف  امورهم  وتسهيل 

معاناتهم. 
وفي محافظة االنبار اوضح منعم 
ان الوزارة قدمت الدعم اللوجستي 
لقسم احلماية االجتماعية فيها، 
واعادة فتح س��بع جلان فرعية في 
االقضية احملررة، فضال عن اجراءات 
للمس��تفيدين  امليدان��ي  املس��ح 
برات��ب اإلعان��ات من  املش��مولني 
االنب��ار  م��ن  النازح��ني  املعوق��ني 
ال��ى محافظة بغداد مم��ن يرومون 
ش��مولهم باإلعانة وفقا للقانون 
املذكور آنفاً، والعمل على تسهيل 
مبعامالته��م  اخلاص��ة  االج��راءات 
لغ��رض اجنازه ابالس��رعة املمكنة 
ومن ث��م اصدار البطاق��ة الذكية 

لهم. 
الى ذلك ناقش��ت هيئ��ة احلماية 
العم��ل  وزارة  ف��ي  االجتماعي��ة 

االداري��ة  هيكليته��ا  اس��تكمال 
والقانوني��ة متهي��دا إلقراره��ا بعد 
االصولية،  املوافقات  اس��تحصال 
كما ناقشت خالل االجتماع الذي 
ترأس��ه نائب رئي��س الهيئة مدير 
االجتماعية  احلماي��ة  دائ��رة  ع��ام 
االس��تعدادات  طعم��ة  محس��ن 
الطالق الدفعة اخلامس��ة بحضور 
مدي��ري الهيئ��ة ومدي��ر مكت��ب 

رئيسها. 
وذك��ر منع��م ان االجتم��اع ناقش 
ع��دة ام��ور طرح��ت عل��ى جدول 
اعماله منها، االستماع الى شرح 
ع��ن طبيع��ة مضم��ون املطالعة 
املرفوع��ة م��ن مدير ع��ام صندوق 
احلماي��ة فيما يخ��ص تدقيق افراد 
مناقش��ة  مت��ت  وايض��ا  االس��رة، 
الذي��ن  املس��تفيدين  اعتراض��ات 
ظه��رت نتائجهم فوق خط الفقر 

في الوجبتني االولى والثانية. 

أكد المؤتمر 
على أهمية تمتع 
األطفال من ذوي 
اإلعاقة تمتعًا 
كامال بجميع حقوق 
اإلنسان ليتساووا 
مع أقرانهم من 
األطفال من غير 
ذوي اإلعاقة على 
وفق اتفاقية حقوق 
األشخاص الدولية

جتّمع املعاقني في العراق

  crpd على وفق اتفاقية حقوق األشخاص الدولية

"العمل"تشاركفيالمؤتمرالعلميلتجّمعالمعاقين
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خالل زياراته لعدد من الدول العربية واإلقليمية 

محليات 4
د. ناجي الفتالوي

متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  وزيرالصناع��ة  أج��رى 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
عدة زيارات خالل اخلمس��ة اش��هر 
املاضية  جملموعة من الدول العربية 
االمارات  دولة  واالقليمية ش��ملت 
واجلمهوري��ة  املتح��دة  العربي��ة 
واململك��ة  االيراني��ة  االس��المية 
االردنية الهاش��مية لبحث جملة 
م��ن املواضيع منه��ا توطيد ومتتني 
العالق��ات بني الع��راق وتلك الدول 
ف��ي ش��تى اجمل��االت وأيجاد س��بل 
وأليات لتدعيم وتعزيز االستثمارات 

املشتركة في مجال الصناعة .
واكد مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة عب��د الواحد 
علوان حمود  ف��ي بيان صحفي ان 
وزي��ر الصناع��ة واملعادن اس��تهل 
جولته بزيارة دولة االمارات العربية 
املتحدة على رأس وفد رسمي ضم 
واملستشار  االستثمار  رئيس هيئة 
االقتصادي لرئيس الوزاراء وعددا من 
املس��ؤولني  في احلكومة العراقية 
بحث  واملستثمرين  االعمال  ورجال 
خالله��ا تقوية العالق��ات الثنائية 
بني البلدين في شتى اجملاالت وتعزيز 

االستثمارات الصناعية .
واض��اف حم��ود ان الوزي��ر التق��ى 
خ��الل الزيارة بعدد من املس��ؤولني 
في دول��ة االم��ارات للتباحث حول 
الواع��دة  االس��تثمارية  الف��رص 
املوجودة ل��دى العراق لدخول رجال 
االعم��ال واملس��تثمرين االماراتيني 
للعم��ل مع اش��قائهم م��ن رجال 
االعم��ال العراقي��ني ، وزاد بقول��ه 
ب��ان الوزي��ر ب��ني ف��ي لقاءات��ه بان 
انتهج��ت  العراقي��ة  احلكوم��ة 
سياس��ة أصالحي��ة حقيقية مع 
مراجع��ة لبعض القوان��ني واتخاذ 
القرارات والتس��هيالت بعد االزمة 
املالي��ة التي مرت بالع��راق أضافة 
الى العم��ل على تفعي��ل اللجنة 
العراقية االماراتية خالل هذا العام 
والتهيئة لعقد االجتماع املشترك 
لرج��ال االعمال وال��وزارات في كال 
البلدين ، مبينا بأن الوزير ناقش خالل 
لق��اء جمعه بوكي��ل وزارة الطاقة 
االمارات��ي أمكانية دع��م القدرات 
العراقي��ة املتخصص��ة في مجال 

الطاقة والتعاون مع دولة االمارات 
بتبادل اخلب��رات ونقل التكنولوجيا 
واالس��تفادة من التجارب الناجحة 

للشركات االماراتية.
واوضح مدير املرك��ز االعالمي بأن 
الوزي��ر وق��ع مذك��رة تفاه��م مع 
االيرانية  االس��المية  اجلمهوري��ة 
ف��ي اجملال الصناعي خ��الل الزيارة 
التي اجراها في شهر متوز املاضي 
برفقة وفد رس��مي ضم عددا من 
املس��ؤولني في الوزارة وشركاتها 
اضاف��ة ال��ى الصناعي��ني وممثلي 
ش��ركات القطاع الصناعي العام 
واخل��اص واخملتلط  وتن��ص فقرات 
املذك��رة على تطوي��ر التعاون بني 
وزارة الصناع��ة واملعادن العراقية 
ف��ي مجال  االيراني��ة  ونظيرته��ا 
الصناعات الصغيرة واملتوس��طة 
وأنش��اء املدن الصناعي��ة أضافة 
ال��ى تفعيل التعاون م��ع املديرية 
واحتاد  الصناعية  للتنمية  العامة 
الصناعات العراقية من جهه وبني 

الصغيرة  الصناع��ات  مؤسس��ة 
الصناعي��ة  وامل��دن  واملتوس��طة 
التابعة ل��وزارة الصناعة والتجارة 
واملناج��م االيراني��ة  م��ن جه��ة 

اخرى.
كم��ا مت طرح ومناقش��ة مواضيع 
وملف��ات صناعي��ة متعددة خالل 
هذه الزيارة واللق��اءات التي جرت 
ابرزها اس��تعداد وتوجه احلكومة 
وتطوي��ر  تعزي��ز  ال��ى  وال��وزارة 
العالق��ات الثنائي��ة ف��ي جمي��ع 
اجمل��االت واالصع��دة ودع��م وزي��ر 
الصناعة واملعادن القامة شراكات 
ناجحة وحقيقية بني الش��ركات 
التابعة ملؤسسة بنياد ونظيراتها 
ش��ركات القطاع الع��ام واخلاص 
واخملتل��ط وباالخ��ص ف��ي مج��ال 
الدوائي��ة  الغذائي��ة  الصناع��ات 

واحلديد والصلب.
وذكر الش��مري ب��أن الزي��ارة التي 
قام بها الوزي��ر للمملكة االردنية 
الهاش��مية تأت��ي ملتابع��ة نتائج 

اجتماع��ات ال��دورة )27( للجن��ة 
املش��تركة  االردني��ة  العراقي��ة 
بهدف توس��يع التعاون الصناعي 
واالقتص��ادي بني البلدي��ن وتعزيز 
االس��تثمارات الس��يما ان العراق 
الف��رص  م��ن  الكثي��ر  لدي��ه 
االس��تثمارية وفي ش��تى اجملاالت 
االردنية متتلك  الش��ركات  ولكون 
من اخلب��رات والتج��ارب الناجحة 

في مجال بناء املدن الصناعية .
واض��اف مدي��ر املرك��ز االعالم��ي 
ان الوزي��ر تناول خالل مناقش��اته 
اجلدية والبناءة رغبة منه للدخول 
في ه��ذا املوضوع ونق��ل جتاربهم 
ف��ي بن��اء املدين��ة الصناعية في 
محافظة االنبار بعد اس��تحصال 
النش��ائها  الكامل��ة  املوافق��ات 
كما اثم��ر ذلك عن وضع دراس��ة 
النش��اء  االقتصادي��ة  للج��دوى 
مدين��ة صناعية مش��تركة  على 

احلدود بني العراق واالردن.
فيما بني مدير املركز االعالمي في 

حديثه بأن زيارة ثانية اجراها الوزير 
لدول��ة االمارات العربي��ة املتحدة  
ضم��ن اعم��ال امللتق��ى االماراتي 
العراق��ي لالس��تثمار والذي عقد 
في الثامن من شهر أيلول املاضي 
لتعزيز التعاون التجاري بني البلدين 
رافقه وفد رسمي ضم مستشار 
الهيئة  ال��وزراء وس��كرتير  رئيس 
العليا للتنس��يق ب��ني احملافظات 
ورئيس هيئة املستش��ارين وعددا 
من املس��ؤولني في وزارة الصناعة 
والهيئ��ات  وال��وزارات  واملع��ادن 
املباحث��ات  وتناول��ت  العراقي��ة 
واللق��اءات م��ع املس��ؤولني ف��ي 
دولة االم��ارات العديد من امللفات 
والقضاي��ا الت��ي ته��م مصلحة 

البلدين.
وأش��ار الشمري بأن وزير الصناعة 
واملعادن ترأس الوفد العراقي خالل 
اعمال املنت��دى االماراتي العراقي 
للتج��ارة واالس��تثمار والذي  كان 
بحضور وزيراالقتصاد ورئيس غرفة 

التجارة والصناعة االماراتية وعدد 
م��ن اخملتص��ني م��ن املس��تثمرين 
العراقي��ني  االعم��ال  ورج��ال 
واالمارات��ني والذي اكد الوزير خالل 
املنت��دى عل��ى ان��ه ميث��ل فرصة 
هامة وحدث اهم يأتي استكماال 
للزيارات الناجحة للمسؤولني في 
كال البلدي��ن ويعكس الدور املهم 
لرجال االعمال والبعثات التجارية 
واالستثمارية في حتسني وتعميق 
العالق��ات وتبني مب��ادرات جديدة 
الس��يما ان دولة االمارت تش��هد 
نهض��ة صناعي��ة وه��ي معروفة 
بنجاحاتها وجتاربها واستثماراتها 
على مس��توى العالم وزاد بقوله 
ب��أن احلكوم��ة العراقي��ة اتخذت 
العدي��د م��ن االج��راءات وعملت 
على اصدار القوانني والتشريعات 
خلدم��ة القط��اع اخل��اص والعمل 
الصناعي واالس��تثمار لتحس��ني 
بيئة االعمال ولتحفيز وتش��جيع 

املستثمرين في البلدين.

وزير الصناعة يسعى إلى تفعيل االستثمار لتطوير المنتجات الوطنية 

أكد وزير الصناعة 
وخالل زياراته لعدد 

من الدول العربية 
واإلقليمية على 

الفرص االستثمارية 
الواعدة الموجودة 
لدى العراق لدخول 

رجال األعمال 
والمستثمرين 

للعمل مع أشقائهم 
العراقيين

تطوير املنتجات الوطنية

عودة كركوك في 
ميزان المرجعية

رمبا اح��داث االس��تفتاء غير الدس��توري وعودة 
كركوك حتت س��لطة احلكومة االحتادية سريعا 
م��ن دون عملية عس��كرية او اراقة دماء بل هي 
مح��ض اعادة عملية نش��ر للق��وات االحتادية , 
رمب��ا يدعو ال��ى مراجعة ش��املة جلميع ملفات 
البلد العالقة ليس فق��ط فيما يخص القيادة 
الكردي��ة ومبعن��ى آخ��ر مراجع��ة كل ما حصل 
بع��د التاس��ع م��ن نيس��ان ع��ام 2003 , ولكن 
القضية الكردية ال شك لها خصوصيتها ,هذه 
اخلصوصية لها س��لبياتها وايجابياتها وقطعا 
مدار االيجابية يكون اكثر س��طوة عندما يكون 
داخل رقعة الوطن الواح��د , وهذا ما دعت اليه 
املرجعية الدينية في اجلمع��ة القريبة املاضية 
على لس��ان معتمده��ا في كربالء املقدس��ة  , 
ولقد قلنا س��ابقا ان حي��اد املرجعية هو صمام 
االمان وان كياستها وحكمتها هي القادرة على 
التعام��ل مع كل االح��داث واالزم��ات باحلكمة 
والراي الس��ديد ذات��ه , لذا رك��ز معتمدها  في 
خطبت��ه الثانية وفيم��ا يخص ع��ودة كركوك 
للس��لطة االحتادية على االمور الرئيسة التالية 
التي يستشف منها ما يلي : اوال , نفيها ان تعد 
ما حصل م��ن احداث في كرك��وك انتصارا الي 
جه��ة بل انتصار  لكل العراقي��ني , وهذا تاكيد 
ضمني على مواقفها السابقة من وقوفها على 
مسافة واحدة من كل االطراف داخل العراق ما 
عدا الوط��ن فوقوفها دائما مع��ه , وفي الوقت 
نفس��ه وجدت ان ال يعد م��ا حصل في كركوك 
انكسارا لطرف من االطراف , مبعنى ان االحداث 
يج��ب ان توظف خلدمة الوط��ن ومصلحته دون 
املصالح الفئوية والش��خصية واحلزبية , وهذا 
مفاد دعوى املرجعية الواضح بان قدر العراقيني 
بش��تى مكوناته��م من ع��رب وك��رد وتركمان 
وغيرهم هو ان يعيش��وا بعض��ا مع بعض على 
ربوع ه��ذه االرض العزيزة , ثانيا : حتاول املرجعية 
دائم��ا ربط كل ما يتعلق بالدول��ة العراقية من 
مفاص��ل )حكوم��ة , برملان , شعب(بالدس��تور 
واالحتكام اليه )بالرغم من نواقصه � كما عبرت 
املرجعي��ة( فهي تنظ��ر الى الدس��تور العراقي 
بوصف��ه عقد حظي بقب��ول اغل��ب العراقيني 
حني االس��تفتاء عليه , وعندما يحترم الدستور 
ب��كل مضامينه س��تبقى هيبة الدولة س��واء 
على مس��توى الداخل او اخلارج , ثالثا : التاكيد 
املتالحق للمرجعية على االبتعاد عن اي مظهر 
عنفي ث��أري انتقامي ب��ني ابناء البل��د الواحد , 
فمش��روع املرجعية كما انه قائم على التعامل 
مع ابناء الس��نة على انهم انفس��نا وليس��وا 
اخوتن��ا فانها جتدد الدعوة مع االكراد بوصفهم 
شريكا بالوطن وتدعو الى احلوار والتهدئة وتؤكد 
عدم س��فك الدماء وتدعو ال��ى تخفيف التوتر 
في املناطق املش��تركة وتسهيل عودة النازحني 
الى بيوته��م واحلفاظ على املمتل��كات العامة 
واخلاصة والدعوة الى منع اي نشاط او فعاليات 
فيه��ا رائحة عنصري��ة او طائفي��ة او اعمال ال 
اخالقية تضر بالس��لم االهل��ي والعيش اآلمن 
داخ��ل حدود ه��ذا البلد , رابع��ا , دعوة احلكومة 
االحتادي��ة الى تطم��ني املواطنني االك��راد بانها 
الراعي��ة لهم واحلامي��ة وانه��ا تتعامل معهم 
بوجه قائم على اس��اس املس��اواة مع بقية كل 
العراقيني , خامسا , دعوة القيادات الكردية الى 
جتاوز االزمة الراهنة وهنا اش��ارة في غاية الدقة 
الى نظرة املرجعي��ة الثاقبة الى احلالة املعنوية 
الت��ي متر بها القي��ادات الكردية دون ان متس��ها 
بشيء بل هي دعوة في غاية الرقي والشفافية 
وذلك عبر دعوتها للتعاون مع احلكومة االحتادية 
وفقا لالس��س الدس��تورية وان تصرفت كذلك 
فانه��ا )اي القي��ادات الكردية( فانها س��تحقق 
ما يل��ي : اوال , احلفاظ على موقعها ضمن خط 
القيادة الكردي��ة , ثانيا , لم ترق ماء وجهها الن 
التعاون مع احلكومة االحتادية ال يشكل منقصة 
لهم , ثالثا , البدء في بناء رؤية حوارية رمبا تخرج 
منه��ا آلية للتعامل بني االقلي��م وبغداد , وهنا 
اش��ارة خفي��ة وفي غاي��ة الدق��ة واخلطورة من 
قب��ل املرجعية م��ن ان الوضع في الع��راق بعد 
عودة كركوك يختلف عما قبله النه وببساطة 
فتح ابوابا جديدة للدولة العراقية ما يستدعي 
التفكير من قبل رجال الدولة العراقية في بناء 

خال من عيوب التأسيس .
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متابعة الصباح الجديد: 

ترأس��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان 
د.  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
املهندس��ة آن نافع أوس��ي اجتماعاً 
موس��عاً حول االثر البيئي للمعامل 
العائدة لتشكيالت الوزارة في بغداد 

واحملافظات .
مت  ان��ه  اوس��ي  املهندس��ة  وذك��رت 
خ��الل االجتم��اع مناقش��ة عدد من 
املقترحات ألع��داد تقارير االثر البيئي 
ومحط��ات  االنتاجي��ة  للمعام��ل 
الصح��ي  الص��رف  مي��اه  معاجل��ة 
ومواقع الطم��ر للنفايات ومحطات 
تصفية وتنقية مياه الشرب العائدة 
لتش��كيالت ال��وزارة للحصول على 
املوافق��ة البيئي��ة وع��دم التع��رض 

لالج��راءات القانونية م��ن قبل وزارة 
ومتديد  والبيئة مس��تقبالً  الصح��ة 
فترة الس��ماح املمنوح��ة للمعامل 
املنشئة سابقاً ، مؤكدة التزام الوزارة 

بالتعليمات والضوابط البيئية .
واضاف��ت وزيرة االعم��ار انه مت توجيه 
امل��دراء العامني باعداد الكش��وفات 
والكلف التخمينية املطلوبة لتأهيل 
الوزارة  العائدة لتش��كيالت  املعامل 
حس��ب االولوية والش��روط واملعايير 
البيئية، كما مت اعمام قانون مجلس 
حماي��ة وحتس��ني البيئ��ة وتعلميات 
لالنش��طة  الوطني��ة  االنبعاث��ات 
واالعمال على املدراء العامني للعمل 

مبا جاء فيه  .
اوس��ي بعقد  املهندس��ة  ووجه��ت 
اجتماع مباش��ر مع الوكي��ل الفني 
لوزارة الصحة والبيئة بحضور املدراء 

العامني لتش��كيالت الوزارة لدراسة 
الصعوبات  وتذليل  املوضوع  حيثيات 
الت��ي تواج��ه عملي��ة اس��تحصال 

املوافقات البيئية.
على صعي��د متصل ناقش��ت وزيرة 
الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ني م��ع الوكي��ل االداري 
لش��ؤون البيئة الدكتور كامران علي 
حس��ن قان��ون مح��ددات البيئة من 
اج��ل تقدمي خدم��ات بيئي��ة كفوءة 
واالس��راع باجن��از اخلط��ط والبرامج 
واملش��اريع التي من ش��أنها االرتقاء 

بالواقع البيئي .
كم��ا تطرق اللقاء الى متابعة االمور 
االداري��ة والقانونية ف��ي وزارة البيئة 
للمعوقات  واحلل��ول  االلي��ات  وبحث 

والعقبات التي تعترض االداء.    
كما تدارس��ت الوزيرة م��ع املهندس 

كرمي عس��كر مدير عام بيئة الفرات 
االوسط سبل االسراع باجناز االجراءات 
اخلاص��ة مبن��ح  املوافق��ات البيئي��ة 
املطلوب��ة ملش��اريع البن��ى التحتية 
الكبي��رة وف��ي مقدمتها مش��اريع 
الصرف الصحي كونه��ا متثل عائقا 
امام حماية نهري دجلة والفرات ومن 
ب��ني تلك املش��اريع مش��روع مجاري 
احللة الكبير والتوجيه مبفاحتة االمانة 
الوزراء الس��تحصال  العامة جملل��س 
املوافقات اخلاص��ة بتوفير املتطلبات 

البيئية الالزمة .
كم��ا اوع��زت الوزي��رة خ��الل اللقاء 
بتخصيص مبلغ من صندوق حماية 
وحتس��ني البيئة للتحضي��ر واالعداد 
ملؤمت��ر موس��ع ح��ول حماي��ة نهري 
دجلة والف��رات وتقليل التلوث وازالة 

التجاوزات على النهرين اخلالدين .  

تقرير

اإلعمار تناقش األثر البيئي للمعامل العائدة لتشكيالت الوزارة
الصحة تستعرض قانون محددات البيئة 

آن نافع أوسي

بغداد - الصباح الجديد:
جدد وزير الزراعة املهندس فالح حس��ن 
زي��دان أللهيبي عزم ال��وزارة على إعادة 
للمناطق  الزراعي��ة  التحتي��ة  البني��ة 
التي حررت من س��يطرة تنظيم داعش 
االرهاب��ي  وان ع��ودة النازحني اليها من 
شأنه دفع عجلة التنمية الزراعية الى 
االمام كون معظمهم ميتهنون الزراعة. 
و أش��ار اللهيب��ي خ��الل كلمت��ه التي 
افتت��ح بها احلفل الذي أقامته منظمة 
الف��او ) األغذي��ة والزراع��ة ( مبناس��بة 
الذك��رى 72 لي��وم الغ��ذاء العاملي إلى 
سعي الوزارة لتحقيق االكتفاء الذاتي 
من احملاصيل الزراعي��ة ، الفتا إلى املزايا 

الت��ي ميتلكها املنت��ج احمللي حيث ثبت 
بأنه األكثر صحة للمس��تهلك إضافة 

إلى استساغته من قبل املواطن.
واش��اد وزير الزراعة ب��دور املنظمة من 
خ��الل برامجه��ا الهادف��ة إل��ى توفير 
الغذاء  ، مبديا استعداد الوزارة للتعاون 
معها ف��ي جميع اجملاالت، كاش��فا عن 
مفاوض��ات جت��رى م��ع صن��دوق النقد 
الدول��ي لالرتق��اء بالواق��ع الزراعي في 
العراق. وختم الوزير حديثة باستعراض 
 ، ال��وزارة  حققته��ا  الت��ي  املنج��زات 
وبرامجه��ا اخلاصة مبحاصي��ل احلنطة 
والش��عير وال��ذرة الصف��راء واخلض��ار 

وبرامج إكثار الرز. 

من جانب��ه الق��ى املمث��ل املقيم لألمم 
املتحدة في العراق ليز جراند كلمة بني 
فيه��ا هدف املنظمة ف��ي إنهاء اجملاعة 
في العالم مشيدا بدور العراق الفعال 

في جناح عمل املنظمة .
بعد ذلك الق��ى ممثل منظمة الفاو في 
الع��راق الدكتور فاض��ل ألزغبي كلمة 
الكبي��ر  العم��ل  حمل��ت مبضمونه��ا 
الت��ي تضطلع ب��ه املنظم��ة لتحقيق 
األم��ن الغذائي ، فيما حتدثت الس��يدة 
باسمة عبد الرحمن من منظمة الفاو 
عن  تقييم األضرار واخلس��ائر الزراعية 
ف��ي املناطق املتأثرة ف��ي النزاعات التي 

حتدث.   

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائ��رة التخطيط واملتابعه 
ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن الغاء 114 
وكالة غذائية وطحني خالل ايلول 
املاضي بس��بب مخالف��ة وكالئها 

للضوابط والتعليمات .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الدائ��رة ب��ان 

الش��هر  وخ��الل  قام��ت  دائرته��ا 
ذات��ه بتدوي��ر ٣١ وكال��ه ودم��ج ٣ 
وكالت��ني  واس��تحداث  وكاالت 
واع��ادة وكالة واحدة ، داعيا جميع 
وزارات ودوائ��ر الدوله والهيئات غير 
املرتبط��ة ب��وزارة بض��رورة تزوي��د 
دائ��رة التخطيط واملتابعة ببيانات 

العاليه  الدخ��ول  ذوي  موظفيهم 
)م��ن يتقاض��ى راتبا كلي��ا مليون 
ونصف املليون دين��ار  فاكثر وذلك 
ليتس��نى للدائ��رة ش��طبهم من 
البطاق��ة التموينية حس��ب قرار 
االمانه العامه جمللس الوزراء لكون 

الوزارة جهة تنفيذية.    

بغداد - الصباح الجديد:
متطلب��ات  تش��خيص  س��ياق  ف��ي 
تفرضها خصوصية  التي  املس��ؤولية 
مل��ف التعليم في الع��راق تدعو وزارة 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي 
ش��ريحة األكادمييني الى احلفاظ على 
مس��توى الرصانة العلمية وجتس��يد 
ذلك تعبيرا ومواقف ال تسمح باإلخالل 

التعليمي��ة  العملي��ة  أس��س  ف��ي 
وأهدافه��ا الت��ي تصب ف��ي مصلحة 
اجملتمع ومؤسس��ات الدولة. وإذ نعرب 
ع��ن قلقن��ا م��ن مؤش��رات التوظيف 
الس��لبي الذي يس��عى الي��ه البعض 
لقضايا الطلبة في هذه املرحلة فإننا 
نؤكد احلفاظ على استقالل جامعاتنا 
ورؤيتها في معاجلة احلاالت الدراس��ية 

وحتقيق برامجها األكادميية التي شقت 
طريقه��ا ال��ى مس��احات املش��اركة 
العاملي��ة. وم��ن هن��ا ف��إن مصلح��ة 
التعلي��م العال��ي في بلدن��ا تقتضي 
وقف��ة ثابتة م��ن ال��وزارة واألكادمييني 
معا إليصال رس��التهم الرافضة لكل 
محاوالت التدخل والتأثير على سلطة 
القرار العلمي في اجلامعات العراقية. 

التعليم تدعو األكاديميين الى الحفاظ على الرصانة العلمية إلغاء 114 وكالة غذائية وطحين لمخالفة وكالئها للضوابط

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التربي��ة ع��ن الضوابط 
اخلاصة باالش��تراك ف��ي االمتحانات 
اخلارجية وحددت يوم االول من الشهر 

املقبل موعدا لبدء التقدمي لها .  
واوضح بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 
لوزي��ر التربية الدكت��ور محمد اقبال 
الصيدل��ي اطلعت » الصباح اجلديد« 
على نس��خة منه ان اللجنة الدائمة 
لالمتحانات حددت يوم األربعاء املوافق 
2017/11/1 ، موع��دا لب��دء التق��دمي 
لالمتحان��ات اخلارجية ، على ان يكون 
 2017/12/20 املص��ادف  األربع��اء  يوم 

آخر موعد للتقدمي .

كما حددت الضوابط االعمار املسموح 
له��ا للتقدمي للمرحل��ة االبتدائية 18 
س��نة ) اي موالي��د 1999 وقبله��ا ( ، 
فيما اش��ارت إلى حتم��ل الطالب دفع 
مبلغ مق��داره 25 الف دينار للمرحلة 
االبتدائية ومبلغ 50 الف دينار  لطلبة 
املرحلة الثانوية الراغبني باالش��تراك 

في االمتحان اخلارجي . 
ولفت البيان الى ان الطلبة املسموح 
لهم باالشتراك في االمتحان اخلارجي 
للدراس��ة املتوسطة يجب أن يكونوا 
مض��ت ثالث س��نوات دراس��ية على 
انهائه��م الدراس��ة االبتدائي��ة ، وأن 
يكون املش��ترك في امتح��ان املرحلة 

االعدادية مضت ثالث سنوات دراسية 
أو أكثر على اجتي��ازه بنجاح امتحان 

الدراسة املتوسط أو ما يعادلها . 
واكد البي��ان على انه يح��ق خلريجي 
األكادمي��ي    ( االعدادي��ة  الدراس��ة  
ومهن��ي ( لألعوام  الس��ابقة التقدمي 
ف��ي فرع مغاي��ر لفرعه  ال��ذي تخرج 
من��ه على أن يؤدي امتحان التمهيدي 
ف��ي الف��رع ال��ذي اخت��اره ، مضيفة 
س��يكون   املتقدم��ني  امتح��ان  ب��أن 
داخل مرك��ز احملافظ��ة وال يجوز فتح 
مراكز ف��ي االقضي��ة والنواحي ، وإن 
االمتحانات اخلارجية  ستكون حصرا 

للطلبة في داخل العراق . 

الزراعة تعّد خططا إلحياء البنية 
التحتية للمناطق المحررة

»التربية« تعلن الضوابط  الخاصة 
للتقديم لالمتحانات الخارجية

خالل االحتفال بالذكرى 72 ليوم الغذاء العالمي 
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متابعة الصباح الجديد:

تسعى دائرة حماية املرأة في وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية الى 
تأهيل مبنى البيت اآلمن كمالذ 
للنس��اء املعنفات وجتهيزه على 
وفق املعايير الدولية بالتنس��يق 
والتعاون مع صندوق االمم املتحدة 

للسكان. 
واشارت مديرة عام الدائرة عطور 
حسني املوسوي الى انه مت االتفاق 
على عق��د اجتم��اع تداولي بني 
االطراف املعني��ة كافة لتحديد 
االحتياجات النهائية مبا يتناسب 
م��ع خصوصي��ة وطبيعة عمل 
امل��الذ اآلم��ن التابع لدائ��رة ذوي 

االحتياجات اخلاصة .
ج��اء ذلك خالل قيامه��ا بجولة 
تفقدي��ة للبناي��ة الكائن��ة في 
ببغ��داد  الصلي��خ  منطق��ة 
برفقة مدير ع��ام املركز الوطني 
للبحوث والدراس��ات ذكرى عبد 
الرحي��م دادة وممثلة صندوق االمم 
املتح��دة للس��كان فض��ال عن 
مالك فني متخصص ملعاينتها 
بهدف تأهيله��ا لتكون اول مالذ 

آمن للنساء املعنفات. 
وأضافت ان الوزارة تسعى جاهدة 
الى ايجاد حل للنساء املعنفات 
من خ��الل حرصه��ا الدائم على 
االجتماع��ات  ف��ي  املش��اركة 
الدورية م��ع اعضاء جلن��ة املرأة 
والطفولة النيابية حلسم قانون 
احلماي��ة م��ن العن��ف االس��ري 
ومعرفة اسباب تأخر اقراره على 

الرغم من قراءته ملرتني. 
واك��دت املوس��وي عل��ى ضرورة 
تتناس��ب مع  ديك��ورات  اضافة 
خصوصي��ة النس��اء الالتي يتم 
اس��تقبالهن ف��ي امل��الذ اآلم��ن 
وايالء األطفال الذين قد يرافقون 
امهاتهم اهمي��ة خاصة فضال 
عن تخصي��ص قاع��ة للرياضة 
ومرك��ز  البدني��ة  واللياق��ة 
للنشاطات والهوايات اخملتلفة. 

يذكر ان وزارة العمل ممثلة بدائرة 
حماي��ة امل��رأة قد س��بق لها ان 
اتفق��ت ايض��ا م��ع برنامج االمم 

املتح��دة االمنائ��ي )UNDP( على 
تنفي��ذ برنام��ج دع��م املصاحلة 
الشاملة في العراق )سيري( الذي 
يهدف الى توثي��ق اهم القضايا 
واالنتهاكات الت��ي تعرضت لها 
امل��رأة العراقي��ة ما قب��ل 2003 
وبعدها ويشمل شرائح متعددة 
االرام��ل وضحايا  النس��اء  م��ن 
االرهاب املسجالت ضمن قاعدة 
بيان��ات ال��وزارة والالتي س��يتم 
زيارته��ن ف��ي مواقع س��كناهن 
ملعرف��ة مجريات االح��داث التي 
مررن بها وتوثيقها لغرض تقدمي 

الدعم النفسي لهن.
عل��ى صعي��د متص��ل عق��دت 
دائرة احلماية االجتماعية للمرأة 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
العملي  االجتم��اع  االجتماعية 
االول م��ع برنام��ج االمم املتحدة 
بتنفيذ  للب��دء   )UNDP( االمنائي 

مشروع دعم املصاحلة الشاملة 
في الع��راق )س��يري( على قاعة 
فندق الرش��يد بحض��ور املمثلة 
ف��ي االمم املتح��دة املتخصص��ة 
باملش��روع كاثرين كيندي ومدير 
عام الدائرة ومدير قس��م الدعم 
النفسي و12 باحثة مت اختيارهن 
والقواط��ع  الدائ��رة  مق��ر  م��ن 

التابعة لها. 
وقال��ت املوس��وي ان االجتم��اع 
بالتعري��ف  ب��دأ  االول  العمل��ي 
وأه��داف  العم��ل  مبعطي��ات 
تدري��ب  لغ��رض  البرنام��ج 
الباحث��ات عل��ى من��ط العم��ل 
بالتع��اون م��ع االمم املتح��دة انه 
س��بق ان مت جتريب هذا البرنامج 
في دول اخرى. وأكدت ان املشروع 
يهدف الى توثي��ق اهم القضايا 
واالنتهاكات الت��ي تعرضت لها 
امل��رأة العراقي��ة ما قب��ل 2003 

وبعدها ، مشيرة الى ان التوثيق 
سيش��مل ش��رائح متعددة من 
النساء االرامل وضحايا االرهاب 
املس��جالت ضمن قاعدة بيانات 
ال��وزارة، اذ س��يتم زيارته��ن في 
مواقع سكناهن ملعرفة مجريات 
االحداث التي مررن بها وتوثيقها. 
واوضحت ان ه��ذا البرنامج يعد 
مهم��ة تاريخي��ة لتوثي��ق مدة 
زمنية اساسية من تاريخ العراق 
ته��دف ال��ى الدع��م النفس��ي 
للنس��اء االرام��ل واليتامى، وقد 
ج��رى خ��الل االجتم��اع العملي 
اجتماعية  باحث��ة   )12( تدري��ب 
من العام��الت في مق��ر الدائرة 
واألقسام التابعة لها في بغداد 
م��ن الالت��ي ميتلك��ن املؤه��الت 
واإلمكاني��ات املطلوب��ة إلجن��اح 
املش��روع التوثيقي على كيفية 
التعامل مع الفئات املستهدفة 

من االرامل وكيفية عمل الربط 
اجملتمع��ي له��ن حملاول��ة تعزي��ز 
وزرع الثق��ة بالنف��س لتحدي��د 
املشكلة االساسية التي يعانني 
منه��ا وإيجاد احللول املناس��بة. 
وبين��ت املدير العام ان املش��روع 
ش��امل جلميع احملافظات وبواقع 
خمس باحثات من كل قسم من 
اقسام الدائرة يتم تدريبهن على 
العمل على تنفي��ذه, الفتة الى 
ان الوزارة تس��عى من خالل هذه 
اخلطوة الى توس��يع آفاق العمل 
املشترك مع مكتب االمم املتحدة 
االمنائي في مجال ضمان حقوق 
امل��رأة، فض��ال عن دع��م وتطوير 
وحدات البح��ث االجتماعي في 
دائرة احلماية االجتماعية للمرأة 
كونه��ا اجله��ة املس��ؤولة ع��ن 
تق��دمي اخلدمات للمس��تفيدات 
املسجالت ضمن قاعدة بياناتها. 

وأضافت: ان الدائرة تقدم خدمات 
عديدة للمستفيدات إضافة الى 
االعانة املالية منها تنفيذ برامج 
للمس��تفيدات  مهنية  تدريبية 
من خالل التنس��يق م��ع مراكز 
التدري��ب املهن��ي املوزع��ة ف��ي 
عموم العراق على مهن مطلوبة 
بس��وق العم��ل لتمكينهن من 
االستقرار النفسي واملادي. يذكر 
ان البرنامج اإلمنائي)UNDP(  هو 
شبكة تطوير عاملية تابعة لألمم 
املتح��دة تعم��ل ف��ي 177 دولة 
تس��اعدها على تطوير احوالها 
احمللية  التنمية  ملواجهة حتديات 
والعاملية، كما انها تس��هم في 
تقدمي يد العون للدول النامية من 
خالل احلصول على املس��اعدات 
واس��تخدامها مب��ا يس��هم في 
التش��جيع عل��ى حماية حقوق 

االنسان وتطوير حال املرأة.

توّثق قضاياهن وانتهاكاتهن دوليا قبل حقبة اإلرهاب وبعدها 

العمل وصندوق األمم المتحدة للسكان ينشئان مالذًا آمنًا للنساء المعّنفات

تم االتفاق على عقد 
اجتماع تداولي بين 
االطراف المعنية 
كافة لتحديد 
االحتياجات النهائية 
بما يتناسب مع 
خصوصية وطبيعة 
عمل المالذ اآلمن 
التابع لدائرة ذوي 
االحتياجات الخاصة

جانب من اجلولة التفقدية

تشكيل لجنة وزارية 
لتقييم النشاط 

النفطي في كركوك
اعالم الوزارة 

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي بتشكيل جلنة 
وزاري��ة رفيعة املس��توى ملتابعة وتقييم  النش��اط 
النفط��ي ف��ي محافظ��ة كركوك  والوق��وف على 

احتياجات احملافظة .
وقال املتحدث باس��م الوزارة عاصم جهاد  بان وزير 
النفط يش��رف بصورة مباشرة على اعمال اللجنة 
الوزاري��ة وغرف��ة العمليات املش��كلة في ش��ركة 
نف��ط الش��مال ، بهدف متابعة وتقييم النش��اط 
النفطي في احملافظة لإلسراع في  تقدمي التوصيات 
واملقترح��ات املطلوب��ة للنهوض بواق��ع الصناعة 

النفطية في احملافظة.
واض��اف جهاد ان اللجن��ة الوزارية تض��م عدد من 
الوكالء وم��دراء الدوائر والش��ركات املعنية ومنها 
ش��ركات املش��اريع النفطي��ة وخط��وط االنابيب 
وش��ركة توزيع املش��تقات النفطية وتعبئة الغاز 
والدائرة الفني��ة واملكامن  وتطوير احلقول والعقود 

النفطية وغيرها  .
واك��د املتح��دث باس��م وزارة النفط ب��إن اللجنة 
الوزارية س��وف تقف عل��ى احتياجات احملافظة من 
املش��تقات النفطي��ة من اج��ل تلبيته��ا والعمل 
على وضع االليات واخلطط العاجلة التي تس��هم 
في االرتق��اء مبس��توى اخلدمات املقدم��ة ملواطني 

احملافظة .

ترميم وتأهيل 16 
مدرسة في الجانب 

األيمن لمدينة الموصل

»الصناعة » تجّهز المناطق 
المتضررة بالمحوالت 
والقابلوات الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت املديرية العام��ة لتربية نين��وى عن ترميم 
وتأهيل 16 مدرس��ة في اجلانب االمين ملدينة املوصل 
بن��اء على توجيه��ات وزير التربي��ة واهتمامه مبلف 

االبنية املدرسية .
واوضح املكتب االعالمي للوزير  ان مهندسي قسم 
األبنية املدرس��ية في املديرية اش��رفوا على اعمال 
ترمي��م وتأهيل 16 مدرس��ة ومت تس��لمها من قبل 
اللجن��ة في اجلانب األمين م��ن مدينة املوصل أحياء 
املأمون ووادي حجر والشهداء وموصل اجلديدة وتل 

الرمان والصمود.
واضاف املكت��ب  ان الوزير يبذل جهودا ش��خصية 
من اجل ترميم وتأهيل جميع املدارس املتضررة في 
محافظة نينوى بعد حتريرها واعادة احلياة الدراسية 

وللنهوض بالعملية التربوية. 

اعالم الصناعة 
بجه��ود متمي��زة ومتابع��ة مس��تمرة من قب��ل وزير 
الصناعة واملعادن املهندس محمد ش��ياع السوداني  
وجهت وزارة الكهرباء جميع دوائرها بالتعاقد الفوري 
مع ش��ركتي اور وديالى التابعتني ال��ى وزارة الصناعة 
واملعادن  لتجهيزها مبنتجاتهما من احملوالت والقابلوات 

الكهربائية .
وقال مدي��ر مركز االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
عبد الواحد علوان الش��مري  ان وزارة الكهرباء فاحتت 
ش��ركتي اور وديالى العامتني لتجهيزها بأحتياجاتها 
م��ن منتج��ات الش��ركتني املذكورتني م��ن محوالت 
الكهرباء والقابلوات الكهربائية لرفد واسناد املناطق 
املتض��ررة م��ن االرهاب ف��ي محافظات ص��الح الدين 
واالنب��ار ونينوى بالتنس��يق مع صندوق اع��ادة اعمار 

املناطق املتضررة .
واوضح الشمري ان وزارة الكهرباء طلبت من الشركتني 
املذكورتني تأمني احتياجات املناطق املتضررة استنادا 
ال��ى قرار مجلس ال��وزراء املتضم��ن تخصيص مبالغ 
ودفعات طوارئ لغرض تأمني احتياجات املناطق احملررة 
من القابل��وات واحمل��والت وفقا للمواصف��ات  الفنية 

املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء .

متابعة الصباح الجديد:

الكهرب��اء  وزي��ر  وحض��ور  برعاي��ة 
املهندس قاس��م محمد الفهداوي, 
أبرمت وزارة الكهرباء اول عقد نصب 
وتش��غيل اربع محطات شمس��ية 
كهروضوئية بطاقة اجمالية قدرها 

)230( ميكا واطا .
واوضح املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
س��ري امل��درس ان العق��د ابرمت��ه 
املديري��ة العام��ة النت��اج الطاق��ة 
الكهربائي��ة ف��ي الفرات االوس��ط 
واملديري��ة العام��ة النت��اج الطاقة 
الكهربائية في الناصرية مع شركة 
العامة  للتج��ارة  العاملي��ة  الدان��ة 
واملق��اوالت لنص��ب وتش��غيل اربع 
ثالثة منها  محطات كهروضوئي��ة 
ف��ي محافظة املثنى هي )س��اوا /1 
بطاقة انتاجية قدرها 30 ميكاواطا 
، س��اوا /2 بطاقة انتاجية قدرها 50 
ميكاواطا , اخلض��ر بطاقة انتاجية 
قدرها 50 ميكاواطا ( اي ان الطاقة 

االجمالية االنتاجية )130( ميكاواطا 
, اما احملطة الرابعة بطاقة انتاجية 
قدره��ا )100( ميكاواط في منطقة 
احليدرية مبحافظة النجف االشرف 

.
ولفت املدرس الى ان الوزارة ستقوم 
بش��راء الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن 
 )3,5( بس��عر  املس��تثمرة  الشركة 
ثالثة ونص��ف س��نت للكيلوواط /
دوالر   )35( بس��عر  اي   ، الس��اعة 

للميكاواط الواحد .
من جانبه اعرب الوزيرعن س��عادته 
ه��ذا  باب��رام  الش��ديدين  وتفائل��ه 
العق��د ال��ذي ع��ده توجه��اً جديد 
للوزارة في اس��تثمار ضوء الشمس 
لتوليد الطاق��ة الكهربائية, مبيناً 
, ان الع��راق ينعم بضوء الش��مس 
بكميات كبيرة وعلى مدار العام مما 
يجعل اس��تثمار ه��ذا النعمة امراً 
ايجابي��اً في زيادة الق��درة االنتاجية 
للمنظوم��ة الكهربائي��ة الوطنية 
م��ا ينعك��س عل��ى زيادة س��اعات 
التجهي��ز للمواطن��ني ، مؤك��داً ان 
الوزارة ستمضي بهذه العقود التي 

بها معظم محافظات  ستش��مل 
البلد, كما هنأ س��يادته احملافظات 

التي شملت بهذه احملطات . 
على صعي��د متصل أجنزت املالكات 

الهندسية والفنية في مديرية توزيع  
كهرب��اء ش��مال البص��رة  التابعة 
للمديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرباء 
اجلن��وب أعم��ال الصيان��ة الوقائية 

خلطوط الشبكة الكهربائية ٣٣ ك 
ف في محافظة البصرة .

وقال امل��درس ان االعم��ال تضمنت 
صيانة خط مصدر محطة الزريجي 

الثانوي��ة ٣٣/١١ ك ف اجلزء الهوائي 
منه االتي م��ن متنقل��ة الدير ١٣٢ 
ك ف،  وذلك للحفاظ على س��المة 
اخلط وإس��تقرار الفولتية ، حيث مت  
اس��تبدال مع��دات الرب��ط وتعديل 
بع��ض الچن��الت املائلة وتش��ذيب 
من��ه  القريب��ة  النخي��ل  اش��جار 
,واستبدال بعض العوازل املهشمة, 
الى جان��ب رف��ع ) 651 ( حالة جتاوز 
على الشبكة الكهربائية من جميع 
األصناف في عموم احملافظة ، حيث 
كانت )337( منزال متجاوزا بسحب 
خ��ط واحد  و )154( من��زال متجاوزا 
بس��حب اكثر من خط و )63( منزال 
نظاميا متجاوزا ، فضالً عن االصناف 
والزراع��ي  والصناع��ي  التج��اري 
واحلكومي اخملالفة للتعليمات التي 
بلغ��ت )97( حال��ة جت��اوز وش��ملت 
مناط��ق ) دور الضب��اط ومقاطع��ة 
75 ف��ي األم��ن الداخل��ي ، حمدان ، 
مناوي جل��م ، املعق��ل ، البهادرية (، 
اضافة الى  تنظيم ) 554 ( اشتراكاً 
جدي��د للمواطن��ني ، حي��ث كان��ت 
) 55 ( اش��تراكاً أصولي��ا و ) 499 ( 

أش��تراكا عل��ى نظ��ام املتجاوزين ،  
وكذل��ك  اخ��ذ ) 97 ( تعهدا خطيا 
من املتجاوزين بع��دم تكرار التجاوز 
وبعكسه س��يعرض اخملالف نفسه 

الى املساءلة القانونية . 
الهندس��ية  املالكات  كما متكن��ت 
والفني��ة في مديري��ة توزيع كهرباء 
ذي ق��ار التابع��ة للمديري��ة العامة 
املذك��ورة اعم��ال نص��ب محول��ة 
لفك اختناق الش��بكة الكهربائية 
في منطق��ة العليميني, وتضمنت 
االعمال نصب محولة سعة )250( 
ك.ف  وتش��ييد خط ضغ��ط عالي 
بطول )60( متر مع نصب)3( أعمدة 
ضغ��ط ع��ال , ال��ى جانب تش��ييد 
ش��بكة ضغط واطي  بطول )120( 
مت��ر مع نص��ب )4( أعم��دة ضغط 
واطي من ش��تى االن��واع واالحجام, 
حي��ث ان ه��ذه االعمال ستس��هم 
مبعاجلة اختناق الشبكة الكهربائية 
للمنطقة املذكورة مبا يؤمن استمرار 
التي��ار الكهربائ��ي ف��ي إثن��اء فترة 
التجهي��ز لينع��م املواطن بحصته 

من الكهرباء من دون انقطاع. 

بلغت طاقتها اإلجمالية 230 ميكاواطا 
تقرير

الكهرباء تبرم أول عقد نصب وتشغيل 4 محطات كهربائية شمسية استثمارية 

إحدى احملطات الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات واالشغال العامة عن اجناز 
)مش��روع ابراج احلماية الكونكريتية 
( لصال��ح مصافي الوس��ط التابعة 

لوزارة النفط
وذكر املرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان 
امل��الكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
شركة سعد العامة احدى تشكيالت 
ال��وزارة أجنزت مش��روع تنفي��ذ ابراج 
احلماي��ة الكونكريتية وال��ذي بلغت 

كلفته التعاقدية 190 مليون دينار.
اعم��ال  ان  االعالم��ي  املرك��ز  وب��ني 

اب��راج  تنفي��ذ  ش��ملت  املش��روع 
احلماي��ة الكونكريتية بواقع 19 برجا 
يتك��ون كل   ، كونكريتي��ا مس��لحا 
برج م��ن قاعدة وس��قف علوي مربع 
الش��كل بأبعاد 3.2×3.2 م وس��مك 
20س��م، وس��قفني وس��طيني دائري 
الش��كل،بقطر 3.2م وسمك 20سم 
ل��كل منهم��ا، وم��ن ثالث��ة ج��دران 
اسطوانية،بس��مك 20س��م وارتفاع 
1.8 م ل��كل ج��دار، إضاف��ة ال��ى باب 

وسلم حديديني.
يذكر ان الش��ركة نفذت املش��روع 
ضمن الفترة الزمنية احملددة لإلجناز، 

وقد  س��بق لشركة س��عد العامة 
أن نفذت لوزارة النفط والش��ركات 
مش��اريع  لها،ع��دة  التابع��ة 
إس��تراتيجية مهمة ، كما س��بق 
لها أيضاً ان نفذت لصالح ش��ركة 
الوس��ط عدة مش��اريع  مصاف��ي 
مثل مشروع تنفيذ األعمال املدنية 
ملشروع انتاج الهيدروجني ومشروع 
جتهيز ونصب وتش��غيل قاش��طة 
الدهون ومش��روع تنفي��ذ األعمال 
املدني��ة للط��رق احمليط��ة باخلزانات 
ومشروع تنفيذ األبنية اخلدمية في 

التاجي".

البصرة - الصباح الجديد:
قال مدير عام الش��ركة العامة للنقل 
البح��ري املهن��دس عبدالك��رمي كنهل 
التفاصي��ل  اجنزن��ا كل  لق��د  اجلاب��ري 
األدارية اخلاصة بش��راء بواخ��ر جديدة 
حلس��اب ش��ركتنا م��ن خ��الل اجتماع 
نهائي عقدناه بحضور رؤس��اء أقسام 
واللجن��ة املش��كلة له��ذا  الش��ركة 
الغ��رض ألختي��ار البواخ��ر م��ن أفضل 
املناش��ئ العاملية املعروف��ة والرصينة 
البح��ري  اس��طولنا  بتعزي��ز  للب��دء 
العراق��ي بع��د أن حصلن��ا عل��ى كل 
املوافق��ات األصولية من اجلهات العليا 

لتمكيننا من املباش��رة به��ذه املهمة 
الوطني��ة الكبيرة . وأَوض��ح مدير عام 
شركة النقل البحري ان الكابنت كاظم 
فنجان احلمامي وزير النقل أوصل صوت 
ش��ركتنا الى اللجن��ة األقتصادية في 
مجل��س ال��وزراء لغ��رض اس��تحصال 
املوافق��ة عل��ى مقترحاتن��ا املطروحة 
للنه��وض مبهام الش��ركة لتس��تعيد 
س��ابق عهده��ا الذي كان��ت عليه في 
سبعينيات القرن املاضي حيث مت عقد 
اكثر من اجتماع مع اللجنة التي كانت 
متفهمة جدا حلاجة الش��ركة لبواخر 
تع��زز م��ن خدماته��ا ومن اس��طولها 

ليك��ون مبس��توى االرادة التي تس��عى 
من خاللها الشركة لتفعيل خططها 
، وقد حصلنا م��ن اللجنة االقتصادية 

على موافقتها لشراء البواخر .
واش��ار املدير العام الى انه مت تش��كيل 
جلن��ة فنية عليا لهذا الغرض من مالك 
فن��ي متخصص في ش��ركتنا ألختيار 
أفضل البواخر من ناحية رصانة املنشأ 
ومطابقة البواخر للمواصفات العاملية 
املعتم��دة وس��تكون اختياراتن��ا م��ن 
مناش��ئ يابانية او املانية او اميركية ملا 
تتمتع به هذه املناشئ من خبرة كبرى 

في هذا اجملال.

إنجاز مشروع أبراج الحماية 
الكونكريتية لصالح مصافي الوسط

تعزيز اسطول الشركة ببواخر 
جديدة من أحدث المناشئ العالمية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة املواد 
االنش��ائية عن اطالق رواتب موظفيها 

ف��ي فرع محافظ��ة نينوى احمل��ررة بعد 
اج��راءات س��المة موقفه��م  انته��اء 

االمني

واوضح مديرعام الش��ركة زهير احمد 
س��لمان بانه مت بتوجيه القسم املالي 
في الشركة بتشكيل جلان متخصصة 

لغرض ص��رف روات��ب موظف��ي الفرع 
ومس��تحقاتهم املالية بعد التأكد من 
تاريخ املباش��رة من خالل التنسيق مع 

قسم املوارد البشرية.
واضاف املدير العام أنه سوف يتم صرف 
االرب��اح املتراكم��ة لع��ام 2010 جلميع 

املوظفني ف��ي فرع نينوى بع��د التأكد 
م��ن س��المة االوامر االداري��ة على وفق 

جلان تدقيقية معنية لهذا الغرض.

إطالق رواتب موظفي »اإلنشائية« في محافظة نينوى



طوكيو ـ أ  ب ف :

أدل��ى الياباني��ون بأصواتهم امس االحد 
على الرغم من االمطار الغزيرة واقتراب 
اعصار، في انتخابات تش��ريعية مبكرة 
دعا اليها رئيس الوزراء القومي ش��ينزو 
آب��ي الذي يرج��ح ان يحقق ف��وزا كبيرا 
فيه��ا ليش��غل املنصب لوالي��ة جديدة 

على رأس ثالث اقتصاد في العالم.
ويب��دو ان رئي��س احلكوم��ة القومي في 
طريق��ه لكس��ب رهان��ه والبق��اء ف��ي 
الس��لطة حت��ى 2021 اي ال��ى ما بعد 
دورة االلعاب االوملبية التي س��تجرى في 
طوكي��و 2020. وف��ي حال ح��دث ذلك، 
سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله 
رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة 

وكان حوالى ثماني سنوات من قبل.
وبع��د حملة قصيرة اس��تمرت 12 يوما 
وتركزت على كوريا الشمالية والقضايا 
االقتصادية، جرت عمليات االقتراع امس 
االح��د حتت امطار غزيرة ف��ي العاصمة 
واجلزء االكبر من الب��اد التي يفترض ان 
يضربه��ا االعصار الن ال��ذي يتوجه الى 
االرخبي��ل من اجلن��وب الغرب��ي ترافقه 
رياح سرعتها 216 كلم في الساعة في 

احمليط الهادئ. 
والغي��ت اكثر من 380 رحل��ة جوية من 

وال��ى اليابان ام��س االح��د بينما الغت 
بع��ض القطارات والعب��ارات رحات في 
الغرب حيث اصدرت السلطات توصيات 
باج��اء الس��كان الذين يعيش��ون على 
س��واحل او ضفاف انهار او س��فح تال 
خوف��ا من حدوث تس��ونامي وفيضانات 

وانهيارات ارضية.
وال تؤث��ر االح��وال اجلوية الس��يئة على 
اجلانب اللوجس��تي م��ن االقتراع لكنها 
قد تؤدي الى انخفاض نسبة املشاركة. 
وقد بلغت نس��بة املشاركة 26,3 باملئة 
مقابل 29,11 باملئة في الساعة نفسها 
ف��ي االنتخابات التش��ريعية الس��ابقة 

التي جرت في كانون االول 2014.
وال تش��مل ه��ذه النس��بة ع��دد ال��ذي 
صوتوا مسبقا وهو امر ممكن اجراؤه قبل 
ايام م��ن االنتخاب��ات. واعلنت احلكومة 
ام��س االحد ان نح��و 21,4 مليون ناخب 
من اصل مئة مليون في س��ن االنتخاب، 
صوتوا قبل امس االحد مسجلني بذلك 

رقما قياسيا حسب احلكومة.
وقال يوشيهيسا ميوري الذي يدير شركة 
للبناء وادلى بوصته في وس��ط طوكيو 
»ادع��م موق��ف ش��ينزو آبي ف��ي عدم 

الرضوخ لضغوط كوريا الشمالية«. 
واض��اف »اري��د ان يواص��ل ه��ذه االرادة 
احلازمة عبر التعاون مع الواليات املتحدة 
وكوري��ا اجلنوبي��ة، وبالنس��بة ل��ي انها 

نقطة مهمة في هذه احلملة«.

ق��ال آب��ي امس االول الس��بت ف��ي آخر 
خطاب في حملت��ه االنتخابية »عندما 
تهددن��ا كوريا الش��مالية عمدا وتؤجج 

التوتر، يجب اال نتردد«.
وميكن ان يؤثر ذلك على نسبة املشاركة 
وان كان ع��دد كبير م��ن اليابانيني الذين 
بلغوا السن القانونية لانتخاب وعددهم 

حوالى مئة مليون، صوتوا مسبقا. وبعد 
ان عبر عن دعمه للموقف االميركي الذي 
يؤكد ابق��اء »كل اخليارات« مطروحة مبا 
فيها اخليار العسكري ضمنا، تعهد آبي 

حماية اليابانيني.
وقال امام حشد في وسط اليابان حتدى 
االمطار الغزيرة م��ع تقدم اعصار باجتاه 

االرخبي��ل ان »التحال��ف احلاك��م ، ه��و 
القادر عل��ى حماية حياة الناس والدفاع 
ع��ن اس��لوب حي��اة س��عيدة«، ملمحا 
بذلك ال��ى كوريا الش��مالية التي تريد 
االرخبي��ل وأطلقت صواريخها  »اغراق« 

فوقه مرتني.
احل��زب  حتال��ف  ف��وز  احمللل��ون  ويتوق��ع 

الليبرال��ي الدميوقراطي اليميني بقيادة 
آبي وح��زب كوميتو بحوالى 300 مقعد 

من اصل 465 في مجلس النواب.
وسيتقدم حتالف آبي بذلك وبفارق كبير 
عل��ى حزب االم��ل اليمين��ي ايضا الذي 
اسسته رئيس��ة بلدية طوكيو يوريكو 
كويك��ي التي تتمتع بش��خصية قوية، 
واحلزب الدميوقراطي الدس��توري )يس��ار 
الوسط( اللذين تأسسا مؤخرا. ويتوقع 
ان يحص��ل كل منهم��ا على خمس��ني 

مقعدا.
وم��ع ذلك تبق��ى التش��كيلة النهائية 
للبرملان غير معروفة، والس��ؤال املطروح 
هل س��يتمكن حتالف آبي من االحتفاظ 
بغالبية الثلثني في مجلس النواب كما 

هو احلال في مجلس الشيوخ؟
هذا االمر اساسي للدعوة الى استفتاء 
ملراجعة الدس��تور السلمي الذي املته 
الواليات املتح��دة على اليابان في نهاية 
احل��رب العاملية الثانية ويل��زم الباد في 
مادته التاسعة بالتخلي عن احلرب »الى 

االبد«.
ودعا آب��ي )63 عاما( الذي يواجه فضائح 
مرتبطة باحملسوبية اثرت على شعبيته، 
واضعفت��ه هزمي��ة تاريخي��ة حلزب��ه في 
االنتخابات البلدي��ة في مدينة طوكيو، 
الى ه��ذه االنتخابات املبك��رة في نهاية 
ايل��ول املاض��ي قب��ل ع��ام م��ن موع��د 

االنتخابات.

قال��ت ايتس��وكو ناكاجيم��ا )84 عاما( 
وه��ي متقاعدة »معنوي��ا ال يعني االمر 
ش��يئا وبهذه الوتيرة تتوج��ه الباد الى 
اخلس��ارة«. واضافت »لم نر سياس��يني 

مثله )شينزو آبي( في اليابان«.
لك��ن املفاجأة جاءت ايض��ا من كويكي 
التي صرحت بعد س��اعات على االعان 
الرس��مي ع��ن االنتخابات املبك��رة انها 

ستقود حركة سياسية جديدة.
وهذه الس��يدة اليميني��ة البالغة من 
العمر 65 عاما كان��ت جنمة تلفزيونية 
متل��ك حس��ا عالي��ا للح��وار والوزي��رة 
الس��ابقة ف��ي حكوم��ة آب��ي وقومية 
كذلك. وقد انعش��ت ساحة سياسية 
يابانية نبضها ضعيف وس��رعت اعادة 

تشكيلها.
وادى ذل��ك ال��ى تف��كك اكب��ر اح��زاب 
املعارضة احلزب الدميوقراطي مع انتقال 
ع��دد كبير من اعضائه الى حزب االمل، 
بينما انش��أ احد اهم مسؤوليه يوكيو 
ايدان��و املداف��ع ع��ن جناحه اليس��اري 
الدس��توري  الدميوقراط��ي  »احل��زب 

الياباني«.
لك��ن كويكي فق��دت زخمه��ا عندما 
قررت اال تترش��ح ف��ي االقتراع مما يلغي 
احتمال توليها رئاسة احلكومة في بلد 
يف��رض فيه الدس��تور ان يك��ون رئيس 
احلكومة عضوا في مجلس الشيوخ او 

مجلس النواب.
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تونس ـ رويترز:
انته��ت امس االول الس��بت محادث��ات بدأت قبل 
ش��هر بدعم من األمم املتحدة بهدف جتاوز اخلافات 
ب��ني اجلماعات الليبي��ة املتناح��رة دون إحراز تقدم 
ملموس نحو حتقيق االس��تقرار في الباد ومتهيد 

الطريق إمام إجراء انتخابات. 
وكان املمث��ل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في 
ليبيا غس��ان س��امة قد أعلن اجلمع��ة املاضية 
»خطة عمل« تستغرق عاما لانتقال ملرحلة جترى 

فيها انتخابات رئاسية وبرملانية.
ومنذ ذلك احلني استضافت األمم املتحدة وفودا من 
برملاني شرق ليبيا وطرابلس في تونس بغية اخلروج 
بتعديات على خطة س��ابقة توسطت فيها األمم 

املتحدة ووقعت في كانون األول 2015.
لك��ن بنهاي��ة جولة ثاني��ة من احملادث��ات لم يقل 
سامة سوى أن املناقش��ات ستستمر دون حتديد 
موعد جديد جلولة مقبلة. وسامة أحدث مبعوث 
من عدة مبعوثني أرسلتهم املنظمة الدولية إلى 

ليبيا منذ 2011.

واشنطن ـ أ ب ف :
بدأ وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون زيارة 
للمملك��ة الس��عودية، قبل أن يتوج��ه إلى قطر، 
ف��ي محاولة جديدة جلمع األطراف املعنية باألزمة 

اخلليجية على طاولة احلوار.
والتقى تيلرس��ون بالعاهل الس��عودي سلمان بن 
عبد العزي��ز في الرياض خال الزي��ارة التي تهدف 
أيض��ا إلى مواجهة ما يوص��ف بتأثير اخلارجي في 

منطقة الشرق األوسط.
وب��دأ تيلرس��ون اجتماعاته الرس��مية امس االول 
الس��بت بلقاء مع نظيره الس��عودي عادل اجلبير، 

وتوجه إلى الدوحة امس األحد.
وق��ال تيلرس��ون ف��ي تصريحات صحفي��ة قبيل 
الزيارة إن الهدف من الزيارة اقناع األطراف املعنية 

باجللوس على طاولة احلوار.
وقبيل وصوله إلى الرياض، قال تيلرس��ون لوكالة 
بلومب��رغ اخلمي��س »ال أتوق��ع التوص��ل إل��ى حل 

سريع.

باريس ـ بي بي سي:
اتهمت النيابة في فرنسا ثمانية أشخاص، بينهم 
مراهق��ون، بالتخطي��ط الس��تهداف سياس��يني 

فرنسيني ومهاجرين ومساجد.
ويش��تبه املدع��ون ف��ي أن املقب��وض عليهم على 
صلة بالناشط اليميني املتطرف، لوغان ألكسندر 
نيس��ني، مؤس��س مجموعة تطلق على نفس��ها 

اسم »منظمة اجليش السري«.
كان نيسني قد اعتقل، في حزيران املاضي، بالقرب 
م��ن مدينة مرس��يليا بعدم��ا نش��ر تعليقا على 
اإلنترنت عن تخطيطه لش��ن هجمات ضد السود 

واملهاجرين ومن سماهم »احلثالة«.
ومنظم��ة اجلي��ش الس��ري، املعروفة اختص��ارا ب� 
)OAS(، ه��ي جماع��ة فرنس��ية متطرف��ة ش��به 
مسلحة، كانت تعارض استقال اجلزائر عن فرنسا 

اعتمادا على العمل املسلح.
وقال مكت��ب النائب العام في باريس إن املش��تبه 
به��م، الذين تت��رواح أعمارهم ما ب��ني 17 إلى 29، 
»كان��وا يخطط��ون الرتكاب أعم��ال عنف بصورة 

غامضة«.

األمم المتحدة تنهي 
محادثات في تونس بشأن 

ليبيا دون اقتراح موعد جديد

تيلرسون يزور السعودية 
وقطر في محاولة لكسر 
جمود األزمة الخليجية

ثمانية أشخاص يواجهون 
اتهامات بالتخطيط الستهداف 

سياسيين في فرنسا

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
املدعومة من الواليات املتحدة إنها 
سيطرت على حقل نفط رئيسي 
في محافظة دير الزور امس األحد 
،  في وقت وذكر الرئیس االمیركي، 
دونالد ترمب، امس االول الس��بت، 

ان استعادة مدينة الرقة
تعني »ناية خافة تنظیم داعش، 
مشیرا الى ان سوريا تدخل مرحلة 
جدي��دة نح��و الس��ام والواليات 

املتحدة ستشارك فیها..
وذكرت قوات س��وريا الدميقراطية 
أنها س��يطرت على حق��ل العمر 
أحد أكبر حقول النفط الس��ورية 
والذي يقع على الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.
وتقاتل قوات س��وريا الدميقراطية، 
بدع��م م��ن ضربات جوي��ة وقوات 
خاصة من التحال��ف الذي تقوده 
واش��نطن، » داعش » في دير الزور 
عل��ى احل��دود م��ع الع��راق. وتركز 
القوات وه��ي عبارة عن حتالف من 
مقاتل��ني أكراد وع��رب قتالها في 
املناطق الواقعة شرق نهر الفرات 

الذي يشطر محافظة دير الزور.
ويقع حقل العم��ر على بعد نحو 
بلدة  عشرة كيلومترات ش��مالي 
امليادي��ن الت��ي س��يطرت عليه��ا 
القوات احلكومي��ة وحلفاؤها هذا 

الشهر.
وأعلنت قوات سوريا الدميقراطية 
الت��ي يغلب عليها األكراد اجلمعة 
املاض��ي حتري��ر الرقة م��ن تنظيم 
» داع��ش » بعد معارك اس��تمرت 
أربع��ة أش��هر وقال��ت إن املدينة 
س��تكون جزءا من نظام احتادي ال 

مركزي بسوريا.
وذك��ر الرئی��س االمیرك��ي، دونالد 
ان  الس��بت،  االول  ام��س  ترم��ب، 

استعادة مدينة الرقة
تعن��ي »نهاي��ة خاف��ة تنظی��م 
داع��ش، مش��یرا ال��ى ان س��وريا 
تدخل مرحلة جديدة نحو السام 
والواليات املتحدة ستشارك فیها.

وق��ال ترم��ب ف��ي بی��ان اص��دره 
البیت االبیض، م��ع حترير عاصمة 
تنظی��م داعش واجل��زء االكبر من 
االراضي التي كان يسیطر علیها 
ف��ي س��وريا، باتت نهاي��ة خافته 

وشیكة«، بحسب تعبیره.
واض��اف، ان »ه��ذا االنتص��ار الذي 
حققته قوات سوريا الدميوقراطیة، 

حتالف الفصائل الكردية والعربیة 
ينب��ئ  واش��نطن،  م��ن  املدع��وم 
»مرحل��ة  ال��ى  قريب��ا  باالنتق��ال 

جديدة« في سوريا«.
وتاب��ع قائا، »س��ننتقل قريبا الى 
مرحل��ة جديدة س��نعمل خالها 
على دع��م القوى االمنی��ة احمللیة 
وخفض العنف في انحاء س��وريا 
وتهیئ��ة الظ��روف لس��ام دائ��م 
االرهابیی��ن  عل��ى  يتع��ذر  لك��ي 
العودة الى تهديد امننا املش��ترك 
مجددا«، مضیفا انهم يؤيدون مع 
حلفائهم وش��ركائهم مفاوضات 
دبلوماس��یة تض��ع ح��دا للعنف 
وتس��مح لاجئی��ن بالع��ودة الى 
دياره��م بامان، وتؤدي ال��ى انتقال 

سیاسي في سوريا.
وتوقع الرئی��س االمیركي االنتقال 
ال��ى مرحلة جديدة نحو الس��ام 
في س��وريا تكون الواليات املتحدة 
منخرطة فیها، معتبرا ان استعادة 
مدين��ة الرقة تعني »نهاية خافة 

داعش«.
وقال، »سننتقل قريبا الى مرحلة 
جديدة سنعمل خالها على دعم 
الق��وى االمنی��ة احمللی��ة وخفض 

العن��ف في انحاء س��وريا وتهیئة 
الظروف لس��ام دائم لكي يتعذر 
على االرهابیین العودة الى تهديد 
امننا املش��ترك مجددا«، مضیفا 
وتش��كل اس��تعادة الرق��ة الت��ي 
جعله��ا تنظی��م داع��ش بحكم 
الواق��ع »عاصمة« له في س��وريا، 
س��وريا  ق��وات  انتص��ارات  آخ��ر 
الدميقراطی��ة علیه، بعدما طردته 
 2015 من��ذ  ع��دة  مناط��ق  م��ن 
أساس��یة  قوة  نفس��ها  وفرضت 
ف��ي مكافحت��ه. وق��ال متح��دث 
باسم البيت األبيض إن السياسة 
األميركية جتاه األسد »مازالت كما 
ه��ي«. وقال مس��ؤولون أميركيون 
إن األس��د ليس له مس��تقبل في 
حكم س��وريا وقالت نيكي هيلي 
س��فيرة الواليات املتحدة في األمم 
املتحدة الشهر املاضي إنه ال ميكن 
استقرار سوريا مع استمرار األسد 

في السلطة.
ويدور القتال ضد تنظيم » داعش 
» ف��ي غم��ار ح��رب أهلية أوس��ع 
ب��ني حكومة  األط��راف  متع��ددة 
األسد التي تدعمها إيران وروسيا 
ومجموعة م��ن فصائل املعارضة 

املسلحة التي تدعمها دول أخرى 
من بينها الواليات املتحدة.

ويعتق��د خبراء أن هزمي��ة تنظيم 
» داع��ش » في الرق��ة رمبا ال تكون 
س��وى بداية نضال أوسع من قبل 
الوالي��ات املتحدة الحت��واء أي مترد 
يقوم به تنظيم » داعش » وحتقيق 
اس��تقرار املنطق��ة ف��ي الوق��ت 
الذي حت��اول فيه واش��نطن وضع 

استراتيجية شاملة في سوريا.
وق��ال الرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماك��رون اجلمعة املاضي إن اجليش 
محارب��ة  س��يواصل  الفرنس��ي 
تنظي��م » داع��ش » ف��ي س��وريا 
ولكن��ه ق��ال إن س��قوط معق��ل 
التنظي��م في الرقة ال بد وأن يؤدي 
إلى نظام سياسي يشمل اجلميع 

إلعادة االستقرار.
خمس��ة  تس��ببت  باملقاب��ل 
مقذوفات من س��وريا ف��ي إطاق 
دوي صف��ارات اإلن��ذار ف��ي بلدات 
إس��رائيلية امس االول  السبت مما 
دفع اجليش اإلس��رائيلي إلى إعان 
أنه س��يصعد رده على أي قذائف 
طائش��ة ق��د تنطلق م��ن اجلانب 
السوري بفعل احلرب األهلية التي 

امتدت آثارها مرارا عبر احلدود.
ووصلت املقذوف��ات إلى مرتفعات 
اجلي��ش  وق��ال  احملتل��ة  اجل��والن 
اإلس��رائيلي إن��ه اس��تهدف ثاث 
قط��ع مدفعي��ة س��ورية ردا على 
ذل��ك. ول��م تص��در في إس��رائيل 
تقاري��ر ع��ن س��قوط مصابني أو 

وقوع أضرار.
وق��ال اجليش الس��وري إنه تعرض 
لهجوم في القنيطرة القريبة من 
مرتفع��ات اجلوالن الت��ي احتلتها 

إسرائيل في حرب 1967.
وأضاف »اعتدى العدو اإلسرائيلي 
ام��س االول الس��بت عل��ى أح��د 
مواقعنا في ريف القنيطرة ما أدى 

إلى وقوع خسائر مادية«.
وقال »سواء كان إطاق نار بشكل 
ق��وات  س��تصعد  ال،  أم  خاط��ئ 
الدفاع اإلس��رائيلية م��ن ردها في 
ح��ال وقوع مثل ه��ذه احلوادث في 
املس��تقبل« وأضاف أن إس��رائيل 
»حتمل النظام السوري املسؤولية 
ولن تتسامح مع أي محاولة خلرق 
الس��يادة اإلس��رائيلية أو تهدي��د 

املدنيني اإلسرائيليني«.
وقال��ت وس��ائل إع��ام رس��مية 

س��ورية إن وزارة اخلارجي��ة حذرت 
من »التداعيات اخلطيرة ملثل هذه 
األعمال العدوانية« التي وصفتها 
في خط��اب ل��ألمم املتح��دة بأنها 
انتهاك صارخ. وقال اجليش السوري 

إنه يحمل إسرائيل املسؤولية.
وق��ال اجليش الس��وري ف��ي بيانه 
»القيادة العامة للجيش والقوات 
م��ن  حتذيره��ا  جت��دد  املس��لحة 
التداعي��ات اخلطي��رة ملث��ل ه��ذه 
األعمال العدوانية وحتمل إسرائيل 
كام��ل املس��ؤولية ع��ن النتائ��ج 

املترتبة على ذلك«.
ونفذت إسرائيل أيضا ضربات جوية 
موجهة خال احلرب السورية جراء 
قلقها من تنامي نفوذ إيران حليف 
احلكومة السورية. ويقول الساح 
اجلوي اإلسرائيلي إنه قصف قوافل 
أسلحة للجيش السوري وجماعة 
ح��زب اهلل اللبنانية املدعومة من 
إيران نحو مئة مرة في الس��نوات 

األخيرة.
وحذر رئي��س أركان اجليش اإليراني 
إس��رائيل م��ن أي خ��رق للمج��ال 
اجل��وي واألراض��ي الس��ورية خال 

زيارة لدمشق األسبوع املاضي.

ترامب يعلن »نهاية خالفة« تنظيم داعش

قّوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة
 على أكبر حقل نفط رئيس في شرق البالد

ويقع حقل العمر 
على بعد نحو عشرة 
كيلومترات شمالي 
بلدة الميادين التي 

سيطرت عليها 
القوات الحكومية 

وحلفاؤها هذا 
الشهر

قوات سوريا الدميقراطية تسيطر على حقل نفط

تقـرير
يتوقع فوزه ليشغل المنصب لوالية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم

اليابانيون يصوتون في انتخابات تشريعية يرّجح فوز حزب رئيس الوزراء فيها
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اسطنبول ـ رويترز:
لم يبد الرئيس التركي رجب طيب 
أي  الس��بت  االول  ام��س  إردوغ��ان 
إش��ارة عل��ى التراجع ع��ن موقفه 
في خاف دبلوماس��ي مع الواليات 
ح��ادة  انتق��ادات  ووج��ه  املتح��دة 
وتوبيخا لواشنطن على ما وصفه 
بأنه اته��ام »غير دميقراطي« موجه 

حلراسه الشخصيني.
وق��د تقض��ي أح��دث تصريحات��ه 
عل��ى آم��ال التوص��ل حلل س��ريع 

ب��ني  قائم��ة  دبلوماس��ية  ألزم��ة 
البلدين احلليفني في حلف ش��مال 
األطلسي. وقلصت أنقرة وواشنطن 
البلدين  التأشيرات ملواطني  إصدار 

مع تدهور العاقات بينهما.
ف��ي  كلم��ة  ف��ي  إردوغ��ان  وق��ال 
اس��طنبول »يقول��ون إن الوالي��ات 
املتحدة هي مه��د الدميقراطية. ال 
ميكن أن يكون ذلك صحيحا. ال ميكن 

أن تكون تلك هي الدميقراطية«.
وأضاف »إذا كانت مذكرات االعتقال 

تصدر بحق حراس��ي الشخصيني 
غيابي��ا، في الوالي��ات املتحدة التي 
ذهب��ت إليه��ا بن��اء عل��ى دع��وة.. 
فاعذرون��ي ل��ن أقول أن ه��ذه دولة 

متحضرة«.
ووجهت هيئ��ة محلفني كبرى في 
الواليات املتحدة اتهامات خلمس��ة 
عشر مس��ؤوال أمنيا تركيا بسبب 
مش��اجرة بني محتجني وأفراد أمن 
إردوغ��ان خال  بحراس��ة  مكلفني 
زيارة الرئيس التركي لواشنطن في 

أيار. وق��ال إردوغان إن ق��رار االتهام 
ليس ملزما ألنقرة.

امس  األميركية  السفارة  وأصدرت 
االول الس��بت بيانا يعي��د التأكيد 
عل��ى موقفها م��ن ح��زب العمال 
الكردس��تاني وزعيم��ه املس��جون 
عبد اهلل أوجان في رد على ما يبدو 

على انتقادات من إردوغان.
وقالت السفارة عبر تويتر »احلكومة 
األميركي��ة تعم��ل م��ع تركيا في 
واحلف��اظ  اإلره��اب  ص��د  احل��رب 

املنطق��ة،  ف��ي  االس��تقرار  عل��ى 
ح��زب العمال الكردس��تاني مدرج 
عل��ى قائم��ة املنظم��ات اإلرهابية 
أوج��ان مس��جون في  األجنبي��ة، 
تركي��ا ألعم��ال له��ا صل��ة بحزب 
إن��ه ليس  العم��ال الكردس��تاني. 

شخصا يستحق االحترام«.
املتحدة  الوالي��ات  إردوغان  وانتق��د 
اجلمعة املاضي بسبب رفع القوات 
الكردي��ة الت��ي تدعمه��ا الواليات 
املتحدة الفتة ضخمة حتمل صورة 

أوجان في مدينة الرقة الس��ورية. 
ورفع��ت الافتة خ��ال حفل أقيم 
مبناسبة انتزاع السيطرة على الرقة 
من تنظي��م« داعش » ف��ي هجوم 

قادته وحدات حماية الشعب.
وقال إردوغان »كيف ميكن أن تفسر 
الواليات املتح��دة صورة أوجان في 
الرق��ة؟ ه��ل ه��ذه الطريق��ة التي 
يتعاونون بها معنا في الكفاح ضد 
اإلرهاب؟ إنكم ال تقفون في صفنا 

ضد اإلرهاب«.

أردوغان يوّجه انتقادات للواليات المتحدة في تصعيٍد بين البلدين

ناخبة تدلي بصوتها في طوكيو



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

مبشاركة س��عودية للمرة األولى 
منذ 28 عاما، افتتح وزير التجارة 
فعالي��ات  اجلميل��ي  د.س��لمان 
الدورة ال�44 ملعرض بغداد الدولي 
مبش��اركة أكثر من 600 ش��ركة 

من 18 دولة عربية وأجنبية.
وق��ال اجلميل��ي إن »الس��عودية 
واإلم��ارات تش��اركان ألول م��رة 
بثقل كبي��ر من خالل ش��ركات 
كبيرة جدا تطم��ح للدخول في 
السوق العراقية وعقد شراكات 

مع القطاع اخلاص«.
وأض��اف أن احلكوم��ة العراقي��ة 
ماضية ف��ي االنفتاح االقتصادي 
عل��ى األصع��دة كاف��ة ومن��ح 
القط��اع اخل��اص أهمي��ة كبرى 
وتوفي��ر الف��رص، أبرزه��ا التحرر 
من القيود التي كانت تس��يطر 
على هذا القطاع احليوي واملهم، 
الي��وم االخباري  بحس��ب موقع 

السعودي.
ووص��ل إلى بغ��داد أم��س األول 
والثروة  والصناع��ة  الطاقة  وزير 
املعدنية خالد الفالح للمشاركة 
ف��ي املع��رض، والذي ص��رح بأن 
زيارت��ه »تؤك��د عم��ق العالقات 
الثنائية، والتنسيق املشترك في 
كافة اجمل��االت، ومنه��ا القرارات 

املتعلقة بخفض اإلنتاج«.
ال��ى ذلك، قال وزي��ر النفط جبار 
الثنائية  »العالق��ات  أن  اللعيبي 
تش��هد منوا ف��ي اجمل��االت كافة، 
وخصوص��ا ف��ي قط��اع الطاقة 
والنفط والتجارة والصناعة، وأن 
اجمللس التنس��يقي ب��ن البلدين 
س��يقوم بوضع اآلليات املناسبة 
لإلس��راع ف��ي حتقيق الش��راكة 
االقتصادي��ة وتفعي��ل التع��اون 
املشترك والتكامل االقتصادي«.

وتش��ارك هيئة تنمية الصادرات 
الس��عودية في فعاليات معرض 
الدول��ي ضم��ن اجلن��اح  بغ��داد 
بدورته  املع��رض  الس��عودي في 
احلالية ب�60 شركة من مختلف 
القطاعات الصناعية واخلدمية.

وأكد أمن هيئة تنمية الصادرات 
الس��لمي  صال��ح  الس��عودية 
أن التوج��ه الس��عودي للس��وق 
العراقي نتيجة جلس��ات نقاش 
عقدتها الصادرات السعودية مع 
مجموعة من املصدرين ملناقشة 
تواجههم،  الت��ي  التحديات  أبرز 
وإيج��اد حل��ول للتغل��ب عليها، 
وبح��ث تس��هيل وص��ول املنتج 

السعودي إلى السوق العراقية.
وكان وزي��ر التجارة واالس��تثمار 
الع��راق  زار  القصب��ي  د.ماج��د 
اتفاقا  زيارت��ه  وأثم��رت  مؤخ��را، 
مع اجلان��ب العراقي على ضرورة 
س��عي اجلانب��ن ف��ي االنفت��اح 
االقتصادي��ة  اجمل��االت  بكاف��ة 
واالس��تثمارية وتنشيط التبادل 

التجاري بن البلدين.

أعلن��ت  املاض��ي،  ايل��ول  وف��ي 
افتت��اح منفذ  إع��ادة  الدولت��ان 
 430 عرعر احلدودي املمتد بطول 
كم جنوب غرب الرمادي، بشكل 
دائ��م، به��دف التب��ادل التجاري، 

بعد إغالق دام 27 عاما.
ومنذ أيام، استقبل مطار بغداد 
الدولي أول طائرة س��عودية منذ 
25 عام��ا من انقط��اع الطيران، 
عل��ى  العراقي��ة  احل��رب  عق��ب 
ف��ي خط��وة إلع��ادة  الكوي��ت، 

تعميق العالقات بن اجلارتن.
وسابقا، ذكر املدير العام للشركة 
واخلدم��ات  للمع��ارض  العام��ة 
التجارية العراقية هاش��م حامت 
ان فعاليات املعرض تنطلق حتت 
ش��عار »حررنا أرضنا وبتعاونكم 
نبنيه��ا«، عل��ى مس��احة تفوق 

1200 متر مربع.
أوضحت وزارة التجارة واالستثمار 
أن حج��م التب��ادل التج��اري بن 
السعودية والعراق خالل العشر 
الس��نوات املاضية بلغ 23 مليار 
ريال، وذلك خالل الفترة من 2006 

إلى 2016.
وميي��ل املي��زان التج��اري لصالح 
اململك��ة، إذ بلغ حج��م التبادل 
التج��اري 2.23 ملي��ار ريال خالل 
ع��ام 2016 منه��ا 2.2 مليار ريال 
صادرات سعودية إلى العراق و24 
ملي��ون ري��ال واردات عراقية الى 

اململكة.
وتص��درت زي��وت النف��ط اخل��ام 
العصائر  ومخاليط  ومنتجاتها، 
والفواك��ه أو اخلض��ار واألجب��ان 
قائمة أهم الس��لع الس��عودية 

املص��درة إلى العراق خالل 2016، 
فيم��ا ج��اء ف��ي قائمة الس��لع 
األلومنيوم،  خرائ��ط  املس��توردة 
الصموغ واإلنتاجات، إضافة إلى 

حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في 
الع��ام 2014 أعلى مس��توياتها 
خ��الل العش��رين عام��ا املاضية 
مبستوى 3.4 مليار ريال. وبحكم 
عدم وجود منافذ برية مباش��رة 
م��ع العراق انحص��رت الصادرات 
خالل العامن 2015 و2016 على 
منافذ بري��ة بديلة في دول اجلوار 
الش��قيقة ُصدرت م��ن خاللها 
الص��ادرات  إجمال��ي  م��ن   82%

السعودية إلى العراق.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون 
التج��اري ب��ن اململك��ة والعراق 

جميع األبواب بوسائل وأساليب 
غير مس��بوقة مبا يع��ود بالنفع 
عل��ى البلدي��ن ويحق��ق التبادل 
التجاري املأمول. فيما أس��همت 
اللق��اءات الثنائي��ة ب��ن قيادات 
رس��م  ف��ي  مؤخ��را  البلدي��ن 
التي  املقبل��ة  املرحل��ة  مالم��ح 
تعك��س احل��رص الش��ديد على 
فت��ح جمي��ع مج��االت التعاون 
البلدي��ن  مصال��ح  يخ��دم  مب��ا 
الش��قيقن، وجاء ق��رار مجلس 
الوزراء السعودي بإنشاء مجلس 
التنس��يق الس��عودي العراق��ي 
برئاس��ة د.ماجد القصب��ي وزير 
التج��ارة واالس��تثمار من اجلانب 
السعودي، ووزير التخطيط ووزير 
التج��ارة د.س��لمان اجلميلي من 

العراق.

انطالق فعاليات معرض بغداد الدولي بأول مشاركة سعودية منذ 28 عامًا

بغداد والرياض.. إلى تعزيز التعاون االقتصادي

الحكومة العراقية 
ماضية في االنفتاح 
االقتصادي على 
األصعدة كافة 
ومنح القطاع الخاص 
أهمية كبرى وتوفير 
الفرص، أبرزها 
التحرر من القيود التي 
كانت تسيطر على 
هذا القطاع الحيوي 
والمهم، بحسب 
موقع اليوم االخباري 
السعودي

معرض بغداد الدولي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��د محم��د باق��ر نوبخ��ت رئي��س منظم��ة 
التخطي��ط وامليزاني��ة االيراني��ة، أن املنظم��ة 
س��تقدم خطة بديلة للموازنة العامة في حال 

إنسحاب اميركا من االتفاق النووي.
وأوضح النائب مبجلس الشورى االسالمي حجة 
االس��الم أحد آزاديخواه في حديث لوكالة انباء 
ف��ارس أن رئيس منظمة التخطي��ط وامليزانية 
محمد باقر نوبخت قدم أمس االحد، تقريرا عن 
مش��روع موازنة السنة املالية القادمة )تبدأ 20 

آذار 2018( خالل جلسة غير علنية للمجلس.
ونق��ل النائب آزاديخواه ع��ن نوبخت تأكيده أنه 
س��يكون هناك مش��روع موازنة بديل في حال 
إنس��حاب اميركا من االتفاق الن��ووي، لتحييد 
صياغ��ة املوازنة من أية معوقات وعدم التفاجؤ 

من االنسحاب االميركي احملتمل.
ولفت النائ��ب عن مدينة مالير ال��ى أن نوبخت 
قدم ش��رحا في اجللس��ة حول املش��اكل التي 
ق��د تواجه إعداد املوازنة مثل انخفاض اس��عار 

النفط ومحدودية املوارد واملعوقات القائمة.

بكين ـ رويترز:
والضم��ان  البش��رية  امل��وارد  وزارة  قال��ت 
االجتماعي الصيني��ة في بيان أمس األحد إن 
معدل البطالة في الصن انخفض إلي 3.95 
باملئ��ة بنهاية س��بتمبر أيلول مس��جال أقل 

مستوياته خالل أعوام.
وأفاد البيان املعد للصحفين أن الصن وفرت 
10.97 مليون فرص��ة عمل جديدة في الفترة 
بن كانون الثاني وأيلول بزيادة قدرها 300 ألف 

فرصة عمل عن السنة السابقة.
وأش��ار وزير املوارد البش��رية وي��ن وي من إلى 
أن خريج��ي اجلامعات ه��م األكثر حاجة خللق 

فرص عمل جديدة.
وقال إن الضغط على التوظيف مازال ضخما 
مضيف��ا أن الص��ن قادرة عل��ى احلفاظ على 

وضع توظيف مستقر برغم التحديات.
وقال الوزي��ر إن الصن حتتاج إل��ى خلق فرص 
عمل جديدة خلمس��ة عش��ر مليون شخص 
س��نويا وإنها ستس��تمر في دعمه��ا لريادة 

األعمال من أجل حتقيق ذلك.

عواصم ـ وكاالت:
ارتفع��ت األس��هم األوروبي��ة ف��ي املعامالت 
املبك��رة أم��س لتعوض بعض خس��ائرها مع 
انتعاش »فولفو« و»إريكس��ون« بفضل نتائج 
الق��ت ترحاباً، لكن األزمة السياس��ية دفعت 

األسهم اإلسبانية لالنخفاض.
وصعد املؤشر »س��توكس 600« األوروبي 0.2 
ف��ي املئة منتعش��اً من أدنى مس��توى إغالق 
له هذا الش��هر، في حن زاد مؤش��ر األسهم 
القيادية في منطقة اليورو 0.3 في املئة. لكن 
مؤشر األسهم اإلسبانية تراجع 0.1 في املئة 
قبيل اجتماع خاص جمللس الوزراء قد يش��هد 

تعليق احلكم الذاتي إلقليم قطالونيا.
ومازال املؤشر اإلسباني »أيبكس« مرتفعاً نحو 
تس��عة في املئة هذا الع��ام، لكنه منخفض 
نح��و 1.7 في املئة منذ اس��تفتاء اس��تقالل 

كاتالونيا في األول من الشهر اجلاري.
وترك��زت األنظار أمس على نتائج الش��ركات 
ليرتفع س��هم »فولفو« السويدية لصناعة 
الش��احنات أكثر من س��تة في املئة مسجالً 
مس��توى قياس��ياً ومتصدراً املكاس��ب على 
املؤشر »ستوكس« بعد نتائج فاقت التوقعات. 
وانضم إليه سهم »إريكسون« الذي قفز 3.6 

في املئة بعد نتائج الشركة.

إيران: خطة بديلة 
للموازنة 

تراجع البطالة
في الصين

»إريكسون« و«فولفو« 
ترفعان أسهم أوروبا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال العراق إنه زاد صادرات النفط من 
منطق��ة البصرة اجلنوبي��ة 200 ألف 
برمي��ل يوميا لتعوي��ض النقص من 

حقول كركوك الشمالية.
وكان اإلنت��اج م��ن منطق��ة كركوك 
الش��مالية انخفض األسبوع املاضي 
ج��راء العملي��ات العس��كرية الت��ي 
ته��دف إل��ى اس��تعادة املنطقة من 
املقاتلن األكراد الذين كانوا باملنطقة 

منذ عام 2014.
ونقل��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان ع��ن وزير 
النف��ط جب��ار اللعيبي قول��ه ”القرار 
ال��ذي اتخذن��اه يأت��ي تعويض��ا ع��ن 
الكميات الت��ي فقدها العراق نتيجة 
تراجع الصادرات النفطية من احلقول 
الشمالية عبر منفذ جيهان التركي 
بسبب عمليات فرض القانون اجلارية 
ف��ي كرك��وك وع��دد م��ن احملافظات 

الشمالية“.
وأض��اف الوزير أن الزي��ادة في صادرات 
البصرة حتاف��ظ على إجمال��ي إنتاج 
النف��ط العراق��ي ضم��ن حصته في 

أوبك.
وأعل��ن ع��ن ”مباش��رة ش��ركة نفط 
البصرة بضخ كمية 200 ألف برميل 
يومي��اً من حق��ول الوس��ط واجلنوب 

إضافة إلى معدل الصادرات النفطية 
اليومي��ة البالغة أكثر م��ن 3 مليون 
و200 أل��ف برمي��ل يومي��اً والتي يتم 

تصديرها عبر املواني اجلنوبية“.
وقال ”سيتم االس��تمرار في عمليات 
ض��خ الكمي��ات اجلديدة حل��ن عودة 
احلق��ول  م��ن  النفطي��ة  الص��ادرات 

الشمالية إلى معدالتها السابقة“.
وف��ي تصريح��ات أدلى به��ا في وقت 
الحق للصحفين ف��ي بغداد قال إنه 
يتوق��ع أن يع��ود إنت��اج كرك��وك إلى 

مستوى األسبوع املاضي قريبا جدا.
وكان مس��ؤول ب��وزارة النف��ط ق��ال 
لرويت��رز يوم اخلمي��س إن الع��راق لن 
يتمكن من إعادة اإلنتاج النفطي من 
كركوك إلى املستويات السابقة قبل 
يوم األحد بسبب خسارة معدات في 
حقل��ي آفانا وباي حس��ن وهما اثنان 

من أكبر حقول النفط في املنطقة.
املنطق��ة  كان��ت  اإلغ��الق  وقب��ل 
النفطية الش��مالية تصدر نحو 530 
ألف برمي��ل يوميا نصفها تقريبا من 
إقليم كردس��تان العراق والباقي من 

محافظة كركوك.
وقال مس��ؤول ش��حن يراقب النفط 
ال��ذي يصل من ش��مال الع��راق إلى 
مين��اء جيه��ان التركي عل��ى البحر 
املتوس��ط إن مس��توى التدف��ق ل��م 
يتغير عما كان عليه يوم اجلمعة عند 

213 ألف برميل يوميا.
ومي��ر النفط الذي يج��ري تصديره من 
جيهان في خط أنابيب عبر كردستان 

العراق ثم تركيا.
على صعي��د متصل، قال وزير النفط 
إن��ه سيس��عى إل��ى احلص��ول على 
إيضاحات من روسنفت أكبر شركات 
النفط في روسيا بشأن عقود وقعتها 

مع منطقة كردستان العراق.
وقال اللعيب��ي للصحفين في بغداد 
إن روس��نفت أكدت أن ه��ذه العقود 
مبدئية وليست معدة للتنفيذ. ولم 

يذكر تفاصيل أخرى.
وكان��ت روس��نفت ق��د اتفق��ت يوم 
اخلميس عل��ى الس��يطرة على خط 
أنابيب النفط الرئيسي في كردستان 
الع��راق معززة اس��تثماراتها في تلك 
املنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي إلى 

3.5 مليار دوالر.
الشركات  العراقية  وحذرت احلكومة 
من توقيع عقود مع منطقة كردستان 
العراق وانتزعت القوات العراقية هذا 
األس��بوع الس��يطرة عل��ى كركوك 

الغنية بالنفط من القوات الكردية.
وقال��ت روس��نفت إنها ستس��تثمر 
أمواال في توس��يع خط األنابيب على 
أمل زيادة طاقته بواقع الثلث إلى 950 
أل��ف برميل يوميا. ويع��ادل هذا نحو 
واحد في املئة م��ن إجمالي املعروض 

العاملي.
وينقل هذا اخلط عادة 600 ألف برميل 
يوميا ولك��ن هذه الكمي��ة تراجعت 
إل��ى 200 ألف برميل يوميا فقط هذا 
األس��بوع بع��د أن س��يطرت القوات 

العراقية على منطقة كركوك.
وينقل اخلط النفط اخلام من كركوك 
وحقول أخرى في ش��مال العراق إلى 
مين��اء جيه��ان التركي املط��ل على 

البحر املتوسط.
الى ذل��ك، قال وزير النف��ط إن العراق 
ق��د يعرض على ش��ركتي ش��يفرون 
وتوتال ش��روطا لتطوير حقل مجنون 
النفطي تختلف عن الش��روط التي 
كان يعرضها على شركة رويال داتش 

شل.
وقال اللعيب��ي للصحفين إن العراق 
س��يطور حقل مجن��ون النفطي في 
جن��وب الع��راق مب��وارده اخلاص��ة إلى 
أن يتمك��ن م��ن العثور على ش��ريك 
أجنبي. وأضاف أنه لم يتم بعد اختيار 

شركة.
وكان اللعيب��ي ق��د قال في التاس��ع 
من تش��رين األول إن ش��يفرون وتوتال 
من بن الشركات التي أبدت اهتماما 
لتطوي��ر حق��ل مجنون ال��ذي قالت 
شل إنها تريد االنسحاب منه بسبب 
تغيي��رات غير مقبولة في الش��روط 

املالية.

تقـرير
لتعويض النقص من حقول كركوك

»سومو« ترفع صادرات النفط من الجنوب 200 ألف برميل يوميًا

منصة عائمة لتصدير النفط جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تخطط احلكومة املصرية جلذب 
مزي��د م��ن االس��تثمارات لرفع 
معدل النمو إلى 6 في املئة على 
مدى السنوات اخلمس أو السبع 
املقبلة، بدءاً من الس��نة املالية 
املقبل��ة وفقاً لتصريح��ات وزير 

املال عمرو اجلارحي.
وأك��د اجلارح��ي تش��جيع بالده 
مشيراً  للمس��تثمرين،  الكامل 
إلى »أننا نتمتع بوضع مالي قوي 
من شأنه تسهيل عملية صنع 
الق��رار لالس��تثمار ف��ي اجملاالت 
اخملتلفة س��واء في السياحة أو 
وأشار  التكنولوجيا«.  أو  الزراعة 
إلى أن نس��بة منو س��نة -2016 
ف��ي   4.2 بلغ��ت  املالي��ة   2017
املئة، منبهاً إل��ى عزم حكومته 
عل��ى جتديد اتفاق متويلي بقيمة 
بليوني دوالر مع بنوك دولية ملدة 
س��نة به��دف تعزي��ز االحتياط 
وق��ت  ف��ي  األجنب��ي،  النق��دي 
تنفذ احلكوم��ة املصرية برنامج 

اإلصالح االقتصادي.
وق��ال إن »اتف��اق إعادة الش��راء 
دوالر،  بليون��ي  البال��غ  األصل��ي 
وال��ذي مت إبرام��ه ف��ي تش��رين 
الثاني 2016 ويس��تحق السداد 
بع��د س��نة، قدمت ف��ي إطاره 
بنوك دولية اس��تثمارات نقدية 
الدولية  في مقاب��ل الس��ندات 
الصادرة ع��ن وزارة املال واملدرجة 
في البورص��ة اإلرلندية«. وتوقع 
ص��رف الش��ريحة الثالث��ة من 
النق��د الدولي  ق��رض صن��دوق 
ف��ي كان��ون األول املقبل بقيمة 
ب��دور  مش��يداً  دوالر،  بليون��ي 
البن��ك املركزي في تعزيز س��عر 
الرئيس بهدف تخفيف  الفائدة 
ضغ��وط التضخم، م��ا أدى إلى 
في  األجنبية  االستثمارات  زيادة 
س��ندات اخلزان��ة املصرية والتي 
م��ازال الطلب مس��تمراً عليها 

حتى اآلن.
وأض��اف أن اس��تقرار مع��دالت 
التضخم يسمح للبنك املركزي 

برؤية مس��تقبلية أكثر وضوحاً 
الفائدة  نحو خف��ض مع��دالت 

خالل الفترة املقبلة.
وأوض��ح اجلارحي أن مصر تعتزم 
إصدار س��ندات دوالرية بقيمة 3 
بالين دوالر مطلع 2018، إضافة 
إلى سندات دولية بقيمة بليون 
يورو. وأكد أن ليس��ت هناك نية 
لزي��ادة نس��بة ضريب��ة القيمة 
املضاف��ة ع��ن النس��بة احلالية 

التي تبلغ 14 في املئة.
وزي��رة  كش��فت  ذل��ك،  إل��ى 
الدول��ي  والتع��اون  االس��تثمار 
املصري��ة س��حر نص��ر إجمالي 
التمويالت واملن��ح التي حصلت 
عليها مصر نهاية حزيران، وصل 
بينم��ا  دوالر،  بلي��ون   25.5 إل��ى 
بلغت السحوبات في 30 حزيران 
نح��و 16.5 بلي��ون دوالر. ونبهت 
االس��تثمارات  حج��م  أن  إل��ى 
اجلدي��دة ارتف��ع بنس��بة 27 في 
املئة في أيل��ول املاضي، مقارنة 
بالش��هر ذاته من العام املاضي، 

وارتف��ع إجمال��ي االس��تثمارات 
اجلديدة )رؤوس األموال املدفوعة 
والشركات  اجلديدة  للش��ركات 
بنسبة  توسعات(  التي شهدت 
26.9 ف��ي املئة لتبل��غ نحو 2.4 
بلي��ون جنيه مقارن��ة بنحو 1.9 
بليون جنيه خ��الل أيلول 2016. 
وأضافت نص��ر أن رؤوس األموال 
مت  الت��ي  للش��ركات  املدفوع��ة 
تأسيسها ارتفعت بنسبة 271 
ف��ي املئة مقارنة بأيل��ول 2016، 
لتبل��غ نح��و 790 ملي��ون جنيه 
مقارنة بنح��و 213 مليوناً خالل 

أيلول 2016.
وتصدر قطاع اخلدمات الشركات 
التي مت تأسيس��ها بنسبة 46.4 
ف��ي املئة يليه قط��اع الصناعة 
بنس��بة 29.5 في املئ��ة وقطاع 
التش��ييد والبناء بنس��بة 10.1 
في املئة، ثم قطاعات االتصاالت 
والزراعة والسياحة، ومن املتوقع 
أن تؤّمن الشركات اجلديدة التي 
مت تأسيس��ها خ��الل أيلول نحو 

4.4 ألف فرصة عمل.
وعل��ى مس��توى الترويج وجذب 
مزيد م��ن االس��تثمارات احمللية 
والعربي��ة واألجنبية، قالت نصر 
إن »الوكال��ة الدولي��ة لضم��ان 
االستثمار، أعلنت أخيراً عودتها 
للس��وق املصري��ة عب��ر تق��دمي 
ضمان��ات بقيم��ة 210 مالي��ن 
دوالر«، وافتت��اح املصن��ع الثاني 
لشركة »إس أي وايرنغ سيستمز 
إيجيبت« البريطانية - اليابانية 
الكهربائي��ة  الضفائ��ر  إلنت��اج 
امل��ال  رأس  ويبل��غ  للس��يارات، 
املصنع اجلدي��د نحو 200 مليون 
جني��ه، ويؤمن 40 ف��ي املئة من 

فرص العمل للمرأة.
على مس��توى اخلدم��ات املالية 
غير املصرفية، أش��ارت نصر إلى 
ارتفاع مؤش��ر »إيجي إكس 30« 
خ��الل تعام��الت أيل��ول املاضي، 
ليغل��ق عن��د مس��توى 13880 
نقطة مس��جالً ارتفاعاً بلغ 3.5 
فى املئة. كما ارتفعت األسهم 

مؤش��ر  وس��جل  املتوس��طة، 
»إيجي إك��س 70« ارتفاعاً بنحو 
11.7 ف��ي املئ��ة، وبل��غ إجمالي 
قيمة التداول نح��و 21.4 بليون 
جنيه. وسجلت »بورصة النيل« 
قيمة ت��داول قدرها 33.6 مليون 
جني��ه، وحقق قطاع الس��ياحة 
والترفي��ة أعل��ى عائ��د إيجابي 
خالل أيل��ول، وبلغ نحو 35.3 في 
املئة، وسجل رأس املال السوقي 
لألسهم املقيدة في سوق داخل 
املقصورة نحو 749 بليون جنيه، 
املصري��ن  تعام��الت  وس��جلت 
نسبة 73.1 في املئة من إجمالي 
تعام��الت الس��وق خ��الل أيلول 
املاضي، بينما استحوذ األجانب 
غي��ر العرب على نس��بة 17 في 
املئة والع��رب على 9.9 في املئة، 
العرب  األجان��ب غي��ر  وس��جل 
 618.9 بقيم��ة  ش��راء  صاف��ي 
ملي��ون جني��ه، بينم��ا س��جل 
الع��رب صاف��ي ش��راء بقيم��ة 

116.4 مليون جنيه.

مصر تخطط لرفع النمو إلى 6 % في 7 سنوات
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بعد ان اسست الصحافة واخذت 
دورها في قيادة الرأي العام والتأثير 
فيه اطلق عليها لقب ) السلطة 
الرابع��ة( اي انها متثل الس��لطة 
الرابعة في الدول بعد الس��لطات 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية   (
( لتك��ون الصحافة  والقضائي��ة 
عم��ل  عل��ى  رقابي��ة  س��لطة 
املؤسس��ات والدوائ��ر احلكومي��ة 
وغي��ر احلكومية ، ولك��ن فعالية 
الرقابية  الس��لطة  وتأثي��ر ه��ذه 
ترتب��ط باس��تقاللية الصحاف��ة 

وعدم تسييسها .
ومن��ذ العق��د االخير م��ن القرن 
تس��تطيع  ل��م  العش��رين 
على  احلف��اظ  الصحف  معظ��م 
نح��و  واجته��ت  اس��تقالليتها 

او  الس��يطرة  ومت��ت  التس��يس 
التأثي��ر عليه��ا م��ن قب��ل اجهزة 
واالمني��ة  السياس��ية  الدول��ة 
الصحف  واخملابراتي��ة فأصبح��ت 
العاملي��ة واحدة م��ن ادوات تنفيذ 
اجن��دات اخملاب��رات العاملية فيتم 
والتأثي��ر  الصح��ف  اس��تعمال 
عليها من بعيد جلرها نحو تنفيذ 
اجن��دات ومش��اريع معين��ة في 
املناطق املس��تهدفة عبر تسريب 
معلوم��ات له��ا بغية نش��رها مبا 

يخدم مشروع اخملابرات .
ومب��ا ان اخملابرات العاملية ) س��يما 
اجن��دات  له��ا  الكب��رى(  ال��دول 
لتنفيذه��ا  تس��عى  مختلف��ة 
ف��ي مناط��ق الص��راع، ف��أن ذلك 
االختالف انسحب على الصحافة 

العاملية املهتمة بتلك املناطق من 
خالل اتباعها ألس��اليب مختلفة 
ف��ي تناول احل��دث والتس��ويق له 
بص��ورة تتوافق مع رؤي��ة اخملابرات 
التي تقودها من بعيد . فمثال في 
قضايا الش��رق االوسط الساخنة 
جند ان الصح��ف العاملية تختلف 
ف��ي تقاريرها الت��ي تتناول قضية 
البع��ض،  بعضه��ا  ع��ن  واح��دة 
فصحيفة معينة حتمل مسؤولية 
القضية لطرف فاعل على االرض 
ولكنه محس��وب على دولة ثانية 
كروسيا مثال، بينما تعمل صحف 
اخ��رى عل��ى حتمي��ل مس��ؤولية 
احلدث ذاته لطرف محسوب على 
الواليات املتحدة االميركية وتقدم 
كل صحيف��ة ما تصف��ه باألدلة 

والبراه��ن الت��ي تخ��دم قضي��ة 
ومشروع اجندة اخملابرات االميركية 
او الروسية، وامثلة ذلك في امللف 

السوري كثيرة جداً.
وعل��ى املي��دان العراق��ي غالباً ما 
تنش��ر تقارير و اخب��ار في صحف 
عاملية كالواشنطن بوست والدلي 
مي��ل والصن��دي تامي��ز واالندبن��د 
تتن��اول قضاي��ا عراقية  وغيره��ا 
ولكن بصورة مختلفة في الطرح 
ف��كل صحيف��ة تس��وق احل��دث 
بطريق��ة تخدم اجن��دات اخملابرات 

التي تقودها او تؤثر عليها .
وفي مل��ف القطيع��ة اخلليجية 
لقطر نش��رت الواشنطن بوست 
تقرير يتهم االم��ارات في الوقوف 
االنب��اء  وكال��ة  قرصن��ة  وراء 

القطرية وتس��ريب حوار بن امير 
قطر ومس��ؤول ايران��ي لترد قطر 
باتهام مباش��ر لالم��ارات بتهديد 
األم��ن القوم��ي القط��ري وبرغم 
من ان سفير االمارات في الواليات 
املتح��دة نف��ى ذل��ك إال ان اخلب��ر 
اس��هم في صب الزيت على النار 
بن دول مجلس التعاون اخلليجي 
كتكت��ل  وحدته��ا  واضع��اف 
اقتصادي قوي يتجه نحو مشروع 
العملة املوحدة والغاء التأش��يرة 
، اي ان الصحاف��ة العاملي��ة هن��ا 
توافقت م��ع اخملاب��رات االمريكية 
واسهمت في تنفيذ مخطها ازاء 

دول مجلس التعاون اخلليجي  .
اذن اي��ن يكمن التق��ارب والتباعد 

بن الصحافة واخملابرات ؟

1 - تتف��ق الصحاف��ة مع اخملابرات 
التي تؤثر فيها او تقودها وتتقارب 

معها .
2 - تتفق الصحافة العاملية فيما 
بينه��ا اذا اتفقت اخملابرات العاملية 
الفاعلة على امليدان املس��تهدف 
فت��ارة  املس��تهدفة  املنطق��ة  او 
تؤجج التوتر وتارًة تدعو الى احلوار 
والتواف��ق وذلك وفق��اً للمصالح 
والنف��وذ واالتف��اق عليهم��ا ب��ن 
اخملاب��رات العاملي��ة كما س��يتجه 
االمر في امللف الس��وي بحسمه 
الص��راع  وانه��اء  الكب��ار  ب��ن 
بالتقس��يم وهذا ما يترش��ح عن 
اجتماعات الكبار وبدأت الصحافة 

العاملية تروج له .
3 - تختلف الصحافة العاملية في 

تناول موضوع مع��ن اذا اختلفت 
اخملاب��رات العاملي��ة الفاعل��ة ف��ي 
ميدان املوضوع املعن بسبب عدم 
املصالح وتقاس��م  االتفاق عل��ى 

النفوذ .
من مجمل ما تقدم ميكننا القول 
ان معظم الصحافة العاملية في 
عاملن��ا املعاصر بات��ت اداة لتنفيذ 
اجندات ومشاريع اخملابرات العاملية 
عبر تس��ريب معلومات لها بغية 
نش��رها او التأثير عليها للنش��ر 
وتظليل ال��رأي الع��ام ، والتقراب 
والتباعد ب��ن الصحافة واخملابرات 
يتوقف عل��ى املصالح واالجندات 
وذل��ك ال مين��ع من وج��ود صحف 
مس��تقلة لكنها محدودة التأثير 

في اجملال العاملي .
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

همام السليم

ضياء قريشي

كاتب وباحث عراقي

المدير السابق 
القتصاديات التنمية 

في البنك الدولي

العمل موضوعا س��اخنا  أصبح 
ف��ي أيامنا هذه. وق��د ألهم هذا 
املوضوع سلسلة تبدو بال نهاية 
والتعليق��ات،  التحلي��الت،  م��ن 
واملؤمت��رات، وكان ب��ارزا بوض��وح 
الس��نوية  االجتماع��ات  ف��ي 
لصن��دوق النق��د الدولي والبنك 
الدولي التي عقدت في األسبوع 
املنصرم. لس��بب وجي��ه، تفرض 
 ���� اجلدي��دة  التكنولوجي��ات 
الرقمي،  في األس��اس، التح��ول 
االصطناعي  والذكاء  والروبوتات، 
���� تأثي��رات بعي��دة امل��دى على 
تش��غيل العمال��ة. ولكن خالفا 
للكيفية التي يج��ري بها تأطير 
القصة غالبا، ف��إن الوصول إلى 

نهاية سعيدة أمر ممكن.
 تنحرف املناقش��ة احلالية غالبا 
نحو مس��تقبل ميلودرامي ذاخر 
اآلالت  تدف��ع  حي��ث  بالنب��وءات 
البش��ر إلى خارج س��وق العمل. 
القامتة  التقديرات  فتشير بعض 
إلى أن %47 من الوظائف معرضة 
للخط��ر ف��ي الوالي��ات املتحدة؛ 
ونح��و %57 م��ن الوظائ��ف ف��ي 
االقتصادي  التعاون  دول منظمة 
والتنمي��ة؛ وثلث��ي الوظائف في 

االقتص��ادات النامي��ة؛ ونص��ف 
الوظائف على مستوى  مجموع 

العالم )نحو ملياري وظيفة(.
غي��ر أن تكهن��ات مروع��ة مماثلة 
لدمار الوظائف على نطاق واسع 
املدفوعة  الهيكلي��ة  والبطال��ة 
بالتكنولوجي��ا الفائق��ة كان��ت 
تصاح��ب دوم��ا موج��ات كب��رى 
س��ابقة م��ن التش��غيل اآلل��ي 
)األمتت��ة(، مبا ف��ي ذلك م��ن ِقَبل 
اقتصادي��ن مش��هورين. فق��دم 
لنا جون ماينارد كينز إحدى هذه 
واس��يلي  علينا  وخرج  النبوءات؛ 
ليونتي��ف بأخ��رى. ول��م تتحقق 
أي منهم��ا. وبدال م��ن ذلك، كان 
التغير التكنولوجي محركا قويا 
لإلنتاجية ومنو تشغيل العمالة.

م��ن األس��باب الرئيس��ة هنا أن 
اإلبداع��ات التكنولوجي��ة الت��ي 
تدمر بع��ض الوظائ��ف القائمة 
تعم��ل أيضا على خل��ق وظائف 
تقل��ل  ح��ن  فف��ي  جدي��دة. 
م��ن  اجلدي��دة  التكنولوجي��ات 
الطل��ب عل��ى العمال م��ن ذوي 
املهارات املتدنية إلى املتوس��طة 
ف��ي الوظائ��ف الروتيني��ة، مثل 
العم��ل الكتابي واإلنتاج املتكرر، 

فإنها تزيد أيضا من الطلب على 
العمال األعلى مهارة في اجملاالت 
واإلداري��ة.  واإلبداعي��ة  الفني��ة 
تقديرات حتلي��ل حديث  وتش��ير 
إلى أن امله��ام والوظائف اجلديدة 
متثل نحو نصف النمو األخير في 
الواليات  العمالة ف��ي  تش��غيل 

املتحدة.
وعلى ه��ذا، ينبغي لن��ا أن ننظر 
إلى تطور العمل على أنه عملية 
من التكيف الديناميكي، وليس 
بوصف��ه ف��ي األس��اس عملي��ة 
تدميري��ة يتعن علين��ا أن نعمل 
احلواجز  وإقام��ة  إبطائه��ا.  على 
أمام اإلبداع، مثل فرض الضرائب 
عل��ى الروبوتات، وه��و ما اقترحه 
كوس��يلة  األش��خاص  بع��ض 
لتخفيف الضغط على العمال، 
تصرف َهّدام في واقع األمر. وبدال 
من ذلك، ينبغي للتدابير أن تركز 
عل��ى تزوي��د العم��ال بامله��ارات 
الت��ي يحتاج  األعل��ى مس��توى 
إليها سوق العمل املتغير، ودعم 

العمال خالل عملية التكيف.
حتى اآلن، كان التعليم والتدريب 
عنصرين خاس��رين في الس��باق 
ويَُعد نقص  التكنولوجي��ا.  م��ع 

املهارات الفنية واألعلى مستوى 
التي تس��تلزمها التكنولوجيات 
ع��ن  جزئي��ا  مس��ؤوال  اجلدي��دة 
املفارق��ة املتمثل��ة ف��ي ازده��ار 
التكنولوجيا وتباطؤ منو اإلنتاجية 
املتقدم��ة:  االقتص��ادات  ف��ي 
فقد تس��بب نق��ص املهارات في 
اإلبداع��ات. كما  انتش��ار  تقييد 
عمل اخت��الل التوازن بن العرض 
والطل��ب عل��ى توس��يع فج��وة 
التفاوت ف��ي الدخ��ل، من خالل 
زيادة عالوة األج��ور التي يحصل 
عليه��ا م��ن ميتلك��ون امله��ارات 

املناسبة. 
ملعاجل��ة أوج��ه القص��ور ه��ذه، 
يتعن علينا أن نعمل على جتديد 
وتوس��يع نطاق برام��ج التعليم 
والتدري��ب. فف��ي ح��ن يفس��ح 
املس��ار املهني الق��دمي، »التعلم، 
والعمل، والتقاعد«، اجملال ملس��ار 
التعل��م  عل��ى  يعتم��د  جدي��د 
املستمر �� العملية التي تعززت 
بِفعل الش��يخوخة التي متكنت 
م��ن قوى العمل ف��ي العديد من 
االقتص��ادات �� بات م��ن الوجب 
ترقي��ة وتوس��يع نط��اق خيارات 
إع��ادة التأهي��ل عل��ى امله��ارات 

والتعلم مدى احلياة.
ويتطلب هذا السعي إلى اإلبداع 
في مضم��ون التدري��ب وطريقة 
تقدميه ومتويل��ه، فضال عن إيجاد 
من��اذج جدي��دة للش��راكات ب��ن 
القطاع��ن العام واخل��اص. والبد 
م��ن تس��خير إمكاني��ة احلل��ول 
التكنولوجي��ا،  عل��ى  القائم��ة 
بدعم من أس��اس أكث��ر قوة حملو 
األمية الرقمية. وفي وقت يتسم 
بن  التف��اوت  باتس��اع فج��وات 
الناس ���� في الوالي��ات املتحدة 
عل��ى س��بيل املث��ال، اتس��عت 
الفجوات في مستوى التحصيل 
في التعلي��م العالي تبعا لدخل 
األسر �� يش��كل االلتزام القوي 
بتحسن قدرة احملرومن اقتصاديا 
عل��ى احلص��ول عل��ى التعلي��م 

والتدريب أيضا أهمية بالغة.
في الوق��ت نفس��ه، يتعن على 
الدول أن تعمل على تيسير قدرة 
العم��ال على تغيي��ر وظائفهم 
م��ن خالل إصالح أس��واق العمل 
األم��ان االجتماع��ي.  وش��بكات 
وه��ذا يعن��ي حتوي��ل التركيز من 
سياسات سوق العمل الرجعية، 
التي تس��عى إلى حماية العمال 

ف��ي وظائ��ف قائمة، إل��ى تدابير 
تستشرف املستقبل، مثل آليات 
التأمن املبتكرة وسياسات سوق 

العمل النشطة.
وم��ن األهمية مب��كان فضال عن 
ذلك العم��ل على إصالح العقود 
عل��ى  القائم��ة  االجتماعي��ة 
الطويل��ة  الرس��مية  العالق��ات 
العم��ل  صاح��ب  ب��ن  األم��د 
والعام��ل، مع جع��ل املنافع مثل 
الصحي��ة  والرعاي��ة  التقاع��د 
أكث��ر قابلية للتنق��ل والتكيف 
مع ترتيبات العم��ل املتطورة، مبا 
في ذلك توس��يع نط��اق اقتصاد 
»العمل املؤقت املس��تقل«. وهنا 
س��نجد العديد م��ن املقترحات 
املطروح��ة بالفعل، مب��ا في ذلك 
الذي  الشامل،  الدخل األساسي 
يج��ري جتريبه حاليا ف��ي فنلندا 
وبعض الوالي��ات اإلقليمية مثل 
أونتاريو في كندا؛ وضريبة الدخل 
أمناط  والعدي��د م��ن  الس��لبية؛ 
االجتماعي  الضم��ان  حس��ابات 
احملمولة الت��ي تعمل على جتميع 

استحقاقات العمال.
وعل��ى كل من هات��ن اجلبهتن، 
تض��رب فرنس��ا مث��ال إيجابي��ا. 

وق��ت س��ابق م��ن ه��ذا  فف��ي 
العام، أطلقت فرنس��ا »حساب 
األنشطة الش��خصية« احملمول، 
وال��ذي ميكن العم��ال من جتميع 
حق��وق التدري��ب عب��ر وظائ��ف 
متع��ددة، ب��دال من جتمي��ع مثل 
هذه احلقوق في إط��ار وظيفة أو 
شركة بعينها. واآلن تعكف إدارة 
الرئي��س إميانوي��ل ماك��رون على 
إص��الح تدابير حماي��ة الوظائف 
الصارمة، من أج��ل تعزيز مرونة 
العم��ل. ومبالحق��ة مثل  س��وق 
ه��ذه املب��ادرات ف��ي وق��ت واحد 
سوف تتمكن فرنسا من تفعيل 
أش��كال الت��آزر والتضاف��ر ف��ي 
مجاالت اإلصالح وتيسير عملية 

التكيف بالنسبة للعمال.
سوف يستمر التغير التكنولوجي 
في فرض حتديات جس��يمة على 
أس��واق العم��ل ف��ي مختل��ف 
االقتص��ادات، متام��ا كم��ا فع��ل 
في املاض��ي. ولكن باالس��تعانة 
بسياس��ات ذكي��ة تتطل��ع إلى 
املس��تقبل، يُصِبح بوس��عنا أن 
نتص��دى له��ذه التحديات بنحو 
مباش��ر �� وأن نضمن مستقبال 

أفضل للعمل.

مستقبل العمل ليس رهيبًا إلى هذا الحد
PROJECT
SYNDICATE

متزيق األوطان

يول��د الناس جميعا احرارا ومتس��اوين ف��ي الكرامة 
واحلقوق وهم قد وهب��وا العقل والوجدان وعليهم أن 
يعامل��وا بعضهم بعضا بروح اإلخ��اء . هذا مانصت 
عليه املادة االولى من االعالن العاملي حلقوق االنس��ان 
ال��ذي اعتمدت��ه اجلمعي��ة العامة ل��المم املتحدة عام 

.1948
ومنذ تأسيسها ألزمت منظمة االمم املتحدة نفسها 
بن��اء عل��ى ميثاقها ال��ذي أقر ع��ام 1945 في س��ان 
فرانسيس��كو بنش��ر حق��وق االنس��ان واحلريات من 
خالل تعزيز التعاون الدولي حلقوق االنس��ان. ويستمد 
االعالن العاملي حلقوق االنس��ان صفة االلزام القانوني 
ايضا من املبادئ االنس��انية النبيل��ة التي يتضمنها 
والتي تصل الى مس��توى املسلمات العاملية املقبولة 

لدى الشعوب واجملتمعات كافة .
إن مصطلح حقوق االنس��ان يتكون من كلمتن هما 
)احل��ق واالنس��ان ( وكلمة احلق تعن��ي نقيض الباطل 
وح��ق االم��ر اي اصب��ح ثابتا واحل��ق من اس��ماء اهلل 
احلس��نى قال تعالى )وال تلبسوا احلق بالباطل( واحلق 
موغل في القدم وجد منذ وجود االنس��ان على االرض 
وه��و ثابت وباق مادام��ت احلياة باقية، فال يس��تطيع 
االنس��ان ان يعي��ش م��ن دون حقوقه ألنه��ا الضمان 
األساس��ي ال��ذي ال غنى عن��ه ليعيش حي��اة كرمية 
وهي تالزم االنس��ان منذ والدته وال يس��تطيع احد ان 
يحجبها عن��ه وان هذه احلقوق تش��مل الناس كافة 

والتشمل فئة معينة بالذات .
أم��ا لفظ االنس��ان  فانه يأتي  م��ن كلمة األنس وهو 
من خلق اهلل سبحانه وتعالى اوجده على هذه االرض 
ليحي��ا عليها وليعمرها الى ي��وم قدره اهلل تعالى ان 
تنتهي فيه ه��ذه احلياة، ومادام االنس��ان يحيى على 
ه��ذه االرض فان له حقوقا يتمتع فيها واالنس��ان اذا 
كان ميلك حقوقه كاملة فانه يكون كامل االنسانية 
واذا انتقصت حقوقه تكون إنس��انيته ناقصة، واملرأة 
عندما مين��ع الدس��تور او اي قانون ممارس��ة حقوقها 
السياس��ية او املدنية التي ميتلكه��ا الرجل فان ذلك 
يش��كل انتقاصا من إنسانيتها وهنا البد من االشارة 
الى رس��الة السماء مجس��دة في القران الكرمي وهو 
الدس��تور االعلى الذي أعلن احلق��وق ووضع القواعد 
االساس��ية لألح��كام الديني��ة واملدنية حيث اش��ار 
ال��ى ضرورة احت��رام حقوق االنس��ان وحترير االنس��ان 
م��ن العبودية والرق وأق��ر مباديء العدالة واملس��اواة 
وحت��رمي التميي��ز وكان ذل��ك انعكاس��ا لعدال��ة اهلل 
س��بحانه وتعال��ى عل��ى االرض .فنج��ده اش��ار الى 
الكثي��ر من احلق��وق منها حت��رمي قتل النف��س وحترمي 
التعذيب والتأكيد على املس��اواة واحلق في احلرية في 
اجمل��ال الفكري واملدني والسياس��ي وعدم جواز حبس 
املدين املعس��ر ان حقوق االنس��ان له��ا االولوية على 
القيم واملب��ادئ االخرى مبا في ذل��ك القيم واملوروثات 
االجتماعية والثقافية فجمي��ع الناس في كل انحاء 
العالم يتمتعون بحقوق متس��اوية جملرد انهم بش��ر 
ومثلما اش��ارت الكاتبة االميركية لن هنت أس��تاذة 
التاريخ ف��ي جامعة كاليفورنيا فان حلقوق االنس��ان 
ث��الث مواصفات متداخلة احلقوق وهي يجب أن تكون 
طبيعية اصلية داخل االنس��ان ومتس��اوية نفسها 

للجميع وعاملية ميكن تطبيقها في كل مكان .

حقوق اإلنسان

عماد عبداهلل
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دراسة

ُف املؤّرخ،  يستطع تاصيلَُه الناقُد املوصِّ
أو لتعميِق زاويِة النظرِ النقديَّة.

 ولي��َس هذا االجت��اُه وقفاً على أس��ماٍء 
يُش��ارُك في��ه معظ��ُم  ��ا  إنَّ بعينه��ا، 
الباحثنَي الشباِب الذين أجنزوا، )وينجزوَن( 
بحوثه��م للدراس��اِت العلي��ا ف��ي نقِد 
الش��عرِ، أو الظواهرِ الشعريَِّة. ويبدو أنَّ 
هذا االجتاَه الب��دَّ منه في املرحلِة األولى، 
أي أنَّ معظَم الذين أصبَح ملنطلقاتِهم 
، أو  النقديَّ��ِة ش��أٌن ف��ي احلركِة األدبيَّ��ِةِ
كان الجتهادهم أث��ٌر في الواقِع النقديِّ 
الراهن كانوا قد بدأوا خطواتِهم األولى 
يَن  حتَت ظالِل هذا املنهِج، أو كانوا منشدِّ

إليِه راغبنَي فيِه بحكِم حداثِة عهِدهم 
باملمارس��ِة النقديَِّة، وقلَّ��ِة جتاربِهم في 

ميداِن التطبيِق.
رَ كثيرٌة   إنَّ الدراساِت التي ميكُن أْن تؤشَّ
في هذا االجتاِه، وهي دراساٌت جادٌَّة، لكنَّ 
ضي��َق اجملاِل )هن��ا( يلزمنا أْن نش��يرَ إلى 

بعضها متثيالً ليس غير، كما في :
البس��تاني  حم��دي  بت��ول  دراس��ِة   .1
ل�))ظاهرة الش��كوى في ش��عر هذيل((

.)1)
2. دراسِة بش��رى حمدي البستاني ل� )) 
ش��عر البعِث من التأس��يِس 1947 إلى 

النكسِة 1967م(()2(.
3. دراسِة سعود أحمد يونس ل�)) الشعر 

الغنائي عند صالح عبد الصبور(()3(.
اجلميل��ي  حس��ني  صال��ح  دراس��ة   .4
املوسومة ب�))شعر حافظ جميل دراسة 

نقديَّة(()4( .
5. دراسة وفاء رفعت نور الدين املوسومة 
ب�))املرجعيَّة التراثيَّة لقصيدِة احلرِب في 

العراق(()5( .
6. م��ا كتَب��ُه الدكتور غامن س��عيد من 
مق��االت في بعِض الدوريَّ��ات عن بعِض 
اجملموعاِت الشعريَِّة لشعراء من املوصِل 
ُح هذا االجتاه)6( . ولس��نا نغالي إْن  يوضِّ
قلنا: إنَّ هذا االجتاَه يفرُض نفَس��هُ على 
غامنِ س��عيد فرض��اً حتى في دراس��اتِه 
اجلامعيَّ��ةِ اجل��ادَِّة الت��ي ينجُزها بحكِم 
 ، ، ألنَّ التوصيَف اخلارجيَّ عمل��ِه اجلامعيِّ
واالبتع��ادَ ع��ن اس��تبطاِن النص��وِص ، 
وااللتزاَم بالوثيقِة واحلدِث والتاريخ آليَّاٌت 
يتكئ عليها في معظِم دراساتِه، إن لم 

تكن كلَّها)7( .
*******

: رابعاً ـ االجتاُه االنطباعيُّ
 وه��و منه��ٌج في نق��ِد الش��عرِ يصدرُ 
عن نفٍس تتأثَُّر بالنصِّ إيجاباً، أو س��لباً، 
ويكوُن لتأثُّرِها هذا نتائُج س��لبّيٌة قد ال 

تكوُن موضوعيًَّة، أو دقيقًة.
��ُف كلَّ ما   وه��ذا معن��اُه أنَّ الناقَد يوظِّ
، أو أدواٍت نقديًَّة  ميتلُكُه من خزيٍن ثقافيٍّ
ا ترَكُه ذل��َك النصُّ فيه من  للدف��اِع عمَّ
َي بالنق��ِد التأثُّريِّ أو  انطباٍع، لهذا ُس��مِّ
��سُ على االنطباِع  ، ألنَُّه يؤسَّ االنطباعيِّ
 ، ��سُ على النظ��رِ العلميِّ أكثرَ ممَّا يؤسَّ
ومن شأِن االنطباِع أْن يتغيَّرَ)كما نزعم( 

مبرورِ األيَّاِم واملمارسِة اجلادَّة.
 ولعلَّ فيما تنُشُرُه الصحُف واجملالُت من 
عروٍض نقديٍَّة لبعِض النتاجاِت اجلديدِة، 
ادِ من إطراءاٍت  أو فيما ينُشُرُه بعُض النقَّ
لنتاجاِت أس��اتذتِهم، أو أصدقائهم، أو 

مجايليهم خيُر ما ميثُِّل هذا االجتاه.

��ادِ لهم   ولي��َس ه��ذا عيباً، ف��كلُّ النقَّ
نق��داٌت انطباعيَّ��ٌة، حتى أولئ��َك الذيَن 
نظنُّ انَّهم ال يجاملوَن أحداً � ألنَّ اإلطراَء  
ص��ورٌة من صور االنحيازِ س��لفاً �  على 
أنَّنا حني نُش��يُر إلى هذا االجتاِه ال نعفي 
��ادَ االجتاهاِت األخرى  م��ن الوقوِع في  نقَّ

دائرتِِه بني حنٍي وحني آخرَ، كما أنَّنا لسنا 
ِه،  هنا في معرِِض االنتقاِص من ممارس��تِ
ا هو تأكيد الجتاٍه نقديٍّ س��ادَ ) وما زاَل  إنَّ

. يسودُ( في الفضاِء األدبيِّ
��دْت   ولعلَّ صورَة هذا االنطباِع قد جتسَّ
في بعِض املق��االِت النقديَِّة التي كانْت 
تُنش��ُر ف��ي مجلَّ��ِة )) اجلامع��ة(( قب��ل 
توقُِّفها عن الصدورِ، إلى جانِب بعضها 
اآلخرِ الذي يُنش��ُر بني حنٍي وحني آخرَ في 
جريدِة )) احلدب��اء(( وما كان في حكِمها 
م��ن الدوريَّات األخرى الت��ي تصدرُ خارَج 

احملافظِة .
*******

خامساً ـ االجتاُه البنيويُّ :
 وهو اجت��اٌه يحاوُل أن يفي��َد من كتاباِت 
رائِد املدرسة الشكليَِّة الروسيِة )) رومان 
ياكوبس��ن  1896 � 1982م((  و كتاب��اِت 
رائدها الفرنسي )) كلود ليفي ستراوس 
1908 � ؟((  وغيرهم��ا من األوروبينَي، وما 
كاَن من كتاباٍت عربيٍَّة اضطلَع بها بعُض 
وا فيه  األخوِة املغارب��ة إلى احلدِّ الذي عدُّ
االجتاهاِت األُخرى اجتاهاٍت قدميًة لم تُعْد 
، متناس��نَي أنَّهم  تفي بالغرِض النقديِّ
لوَن َصرعًة، أو ضرباً، أو حالًة بدأْت  يشكِّ
تنحس��ُر يوماً بع��َد يوم آخ��رَ، لكوِن ما 
كتبوُه لم يكن نقداً بقدرِ ما كاَن تهومياً 
��ِل، والفرِض  لغويَّاً يعتم��ُد على التَمحُّ
، والتضبيِب، والغموِض املفتعِل  القسريِّ
ف��ي تفتيِت الفقراِت، وميثِّ��ُل هذا االجتاَه 
د صابر عبيد  في املوص��ِل الدكتورُ محمَّ
بدراس��اتِه التي ينُش��ُرها في الدوريَّاِت ، 
إلى جانِب رسالتِه للدكتوراه املوسومة 
العربيَّ��ة  القصي��دة  ))موس��يقى  ب��� 
املعاص��رة احلرَّة � دراس��ة ف��ي الظواهرِ 

الفنيَِّة جليِل الروَّادِ ومن بعد الروَّاد.((
 ويبدو أنَُّه اختارَ دراسَة املوسيقى تقليداً، 
أو محاكاًة للبنيوينَي وأنصارِهم، ألنَّهم 
))درس��وا العروَض دراس��ًة مستفيضًة 
أكثرَ من أيَِّة جماعٍة، القتناِعهم أنَّ هناَك 
نظام��اً )) SYSTEM (( يحكُم األصوات 
الش��عريََّة، كما تتحّكُم أنظمٌة معيَّنٌة 
في النشاطاِت اإلنسانيَِّة األخرى، فكما 
أنَّ الرياضيَّات والعل��وم واللغة خاضعٌة 
لنظٍم ثابتٍة، فاألدُب أيضاً خاضٌع لنظٍم 
َة  معيَّن��ٍة ، والع��روُض يؤدِّي تل��ك املهمَّ

بدراسة موسيقى الشعرِ(()8( .

د. عبد الرضا علي
 

ثانياً ـ االجتاُه التكامليُّ :
 وهو اجتاٌه نقديٌّ يفيُد من جميِع املناهِج 
النقديَِّة ، سواٌء أكانت وصفيًَّة تاريخيَّة، 
أم حتليليًَّة تطبيقيًَّة، أم انطباعيًَّة تأثُّريًَّة، 
أم نفسيًَّة، أم غيرها. وهذا االجتاُه ال يتردَّدُ 
أحيان��اً في إدخ��اِل بع��ِض مصطلحاِت 
منهج��ِه  ضم��ن  اجلدي��دِة  االجتاه��اِت 

الشامِل.
 إنَّ الكتاب��َة في النقِد التكامليِّ تتطّلُب 
ثقافًة موس��وعيَّة، وعمقاً في التفكيرِ، 
ومقياس��اً مجرَّب��اً ف��ي املعياريَّ��ِة، إل��ى 
جان��ِب اضطالٍع دائٍم في اله��مِّ النقديِّ 
تنظي��راً وتطبيق��اً؛ وخيُر م��ن مثََّل هذا 
االجت��اَه الش��اعُر الناقُد يوس��ف الصائغ 
في كتابِه )) الش��عُر احلرُّ في العراق منذ 
نشأتِه حتى سنة 1958م دراسة نقديَّة((
(0( ، وهو كتاٌب نق��ديٌّ كبير في نتائجِه، 
إذ تن��اوَل بالدرِس حركَة الش��عر احلرِّ في 
الع��راِق تن��اوالً تكاُمليَّ��اً مس��تفيداً من 
 ، ، والتحليل��ّي، والتأثُريِّ املنه��ِج التاريخيِّ
، وغيره��ا، م��ن خل��ِل الفكرِ  والنفس��يِّ
 ، والسياس��ِة، واخلصائ��ِص االجتماعيَّ��ِةِ
وخصائ��ِص ال��وزِن، واللغ��ة، والص��ورة، 

والبناء.
 وهو في كلِّ تلك احملاورِ يصدرُ عن أُسلوٍب 
ماٍت س��ليمة أوصلتُه إلى  رص��نٍي ، ومقدِّ
راً على أنَّ  نتائَج صحيحٍة س��تبقى مؤشِّ
كلَّ فصٍل في ه��ذا الكتاِب كاَن ميكُن أن 

يكوَن رسالَة ماجستير قديرة.
*******

.. التاريخي : ثالثاً ـ االجتاُه الوصفيُّ
 وهو اجت��اٌه يُعنى بنقِد النصِّ الش��عريِّ 
نق��داً خارجيَّ��اً، أي يقوُم عل��ى توصيِفِه، 
وتوثيقِه، وتوضيحِه أكث��رَ ممَّا يقوُم على 
حتليلِِه، وتفس��يرِه، وتقوميِه، ودراسِتِه من 
الداخ��ِل، لذلك يهتمُّ هذا االجتاه باملنهِج 
التاريخ��ي وس��يلًة لتحقي��ق م��ا يصبو 
إلي��ه من نتائج، وغالباً م��ا تكوُن نتائجُه 
��ة حتت��اُج إل��ى ناق��ٍد آخرَ  خطوط��اً عامَّ
يواصُل بها االكتشاف، أي يتخَذ من تلك 
النتائِج بداياٍت لعمٍل ينطلُق مكتش��فاً 
أبع��اداً جدي��دًة، ونتائ��ج غير معلن��ٍة، أو 
نتائ��ج تكميليَّ��ة، أو لتأصي��ِل م��ا ل��م 

لكنه حّيز مكش��وف وعارٍ، إذ يعي��ش اغترباته، 
ِ مثلما يعيش كّل متثالت)وعيه الشقي(.

وعي الش��اعر- هن��ا- هو مج��ّس اللعب��ة، هو 
س��ؤالها األنطولوجي، مثلما هو نزوعه للتمرد 
على الس��ياق/ التاري��خ، وعلى ال��ذات/ الهوية، 
والستبانة ماميكن أْن يكونه خارج هذه األرخنة، 

وداخ��ل هواج��س الذات احملبوس��ة ف��ي املكان 
واللغة والهوية، وأحس��ب أّن هذه الثنائية هي 
مناورته للبحث عن احلري��ة بوصفها الكاموي، 
وعن االحس��اس القلِق إزاء ما يشبه الالجدوى، 
تلك التي يعّدها)مجاله الش��خصي( أزاء تاريخ 
مرعب ومهيمن وقهري م��ن اجلدوى العمومية، 
تل��ك الت��ي يصنعها اآلخ��رون الذي��ن يتمثلون 
أقنعة الس��لطة، املُقّدس، اجلنوسة، والتي ظل 
الشاعر ومنذ أكثر من اربعني عاما  يبحث فيها 
عن )ثق��ب باربوس( لكي يرى ماي��راه هو، وليس 

مايراه اآلخرون..
لطيف هلمت شاعر التمرد على االقنعة، بكل 
ماتنط��وي علي��ه من مروي��ات كب��رى، وتابوات، 
و)حيٍل نسقية( ملفقة، فضال عن كونه متمردا 
عل��ى الطبيعة التي ظلت الش��عرية الكوردية 
تعي��ش س��طوتها واقنعتها، إذ ظل مس��كونا 
بهواج��س ذل��ك التم��رد، أو مب��ا يتداع��ى م��ن 
األسئلة، وبقطع النظر عن مرجعيات توصيف 
تل��ك الطبيعة على املس��توى املكاني، وأحيانا) 
الث��وري أو الواقعي( فإنه يدرك متام��ا، أّن النزوع 
الى املدينة، هو النزوع الى الكتابة/ اخلالص، الى 
الوجود واملعن��ى، بوصف أّن املدين��ة هي البيت 
الس��يميائي للشاعر، هي قاموس��ه، مكتبته، 

مقبرته، استعاراته الكبرى، أنثاه، شيخوخته..
تشبه الغيوم  

مجموعة شبابيك مطلية 
من يعلم 

ماذا حتمل في جيوب بناطيلها السود ؟
انها تشبه جماعة زنوج 

تومىء ألحد موتاها خفية 
ترى.. اين تولد الغيوم 

و بأي مرض متوت ؟
ملاذا لم يزر أي شخص 

قبرغيمة انثى ؟
ترى هل حتفر الغيوم على رخامات قبورها؟

الس��ؤال االنس��اني عن��د لطيف هلم��ت، هو 
ذاته سؤاله الفلس��في، حيث القلق الوجودي، 
وحي��ث هاجس احلري��ة، وحيث غواية الش��عري 
ومايستدعيه من موحيات، ومن شغف جمالي 

وتعبيري..
هذه األسئلة لها حضورها االستيهامي، مثلما 
تعني فاعليتها الفنية، إذ تؤش��ر خبرة الشاعر 
ف��ي امل��ن الش��عري تاريخ��اً ومنج��زاً، وتعالق 
قصيدته بس��يرورات التحّول الشعري العراقي 
منذ نهاية الس��تينيات، فتجربة لطيف هلمت 
لم تنفصل عن تقانات التجريب، وال عن هاجس 
املغامرة التي عاش��ها أس��ئلتها ش��عراء عرب 
وكورد، إذ اس��تغرقتهم مجموع��ة من املؤثرات 
التاريخي��ة- سياس��ية واجتماعي��ة وثقافية- 
وصراعات إنعكست على واقع املعيش الثقافي، 

وعلى اغتراباته الوجودية والهوياتية، وأحس��ب 
أّن حساس��ية مفرط��ة كالت��ي عن��د هلم��ت 
جعلت��ه أكثر تش��ظيا، وأكث��ر صخب��ا، وأكثر 
قلقا واحساس��اً بالضياع والبح��ث عن املعنى 

الغائب..
إذا شعرمت بان صوتي ليس صوتكم

أو شعرمت بان لوني ليس لونكم
وشعرمت بأن همومي ليست همومكم

وشعرمت بأن ثغري ليس ثغركم
حينئذ مزقوا شعري

وحطموني كدمية من دون رحمة..
حت��ى  أو  واالغت��راب،   باملتاه��ة،  االحس��اس 

أكث��ر  الهويات��ي جع��ل قصي��دة  بالتش��ظي 
انشغاال بالهاجس الوجودي، والبحث عن حلظة 
فارقة، قد تكون حلظة تطهير، أو تعال، أو حلظة 
اس��تدعاء لل��ذة، وكّل ه��ذا يُحيلنا ال��ى ماهو 
مخف��ي في ش��عرية هلمت، تلك الت��ي تعاني 
من قس��وة الغياب، أو اخلوف م��ن املوت، أو حتى 
اإلحس��اس املُضمر باإلخف��اق، والبحث إبداالت 
وجودية، وعن متثالت شعرية الحّيز لوجوهها إاّل 
القصيدة)الصائتة( بوصفها تتكىء على جمٍل 
فعلية- اقتحم��ُت، وجلُت، اقتحمُت، تس��للُت-  
ومواحه��ة  إش��هاراً  ضمير)األن��ا(  يس��تمرأها 
للغي��اب الذي كان يعيش الكوردي، الواقف منذ 

عقود عند حافات احلرية والوجود والهوية..
اقتحمت قلب اجلبل
كان ملیئاً بالرغبات

وجلت أعماق الرغبات
كانت ملغومة بالفیافي

اقتحمت كبد الفیافي
كان حبلی باملیاه

تغلغلت الی نهایة املیاه
كانت عامرة باالعشاب

نفذت الی صمیم األعشاب
كان مفعماً من  ذاتي

تسللت الی مركز ذاتي
كان مفخخاً بأنا.

علي حسن الفواز

يضعنا الشاعر لطيف هلمت أمام لعبة الشعر 
الفاضح��ة، إذ يس��اكنه بوصفه وج��وداً، أو لذًة، 
أو طريقة في اس��تدراك معنى العالم، يؤس��س 
لتجربته َمنصة بالغة احلساسية، لكي يرى من 
خالله��ا، ، أو لك��ي يحقق فيها ذاته املس��كونة 
بالتشظي، حّد أّن لعبة الشعر الذي يكتبه تبدو 
وكأنه��ا محاولة ف��ي الترمي��م، أو غواية للرؤية، 
فكلُّ مايكتبه الينفصل عن مراودات تلك اللعبة، 
حيث تتب��دى خبرة الش��اعر ف��ي توصيف فعل 
القصي��دة، أو اعطائها وظيف��ة تتجاوز طاقتها 
التعبيري��ة، بإجتاه اإلبانة ع��ن طاقة وجودية، هي 
ذاته��ا طاقة الرؤية، ورغبة حميم��ة في أْن يظل 
الش��اعر في س��ياقها صانع��ا لالس��تعارات، أو 
صانعاً ملا ميكن تس��ميته ب)الكتابة الضد( تلك 
التي تتكىء على فعل االستعارة بوصفها قناعاً، 
أو مجاال للتمدد خارج خارطة لغة اليومي، أو رمبا 
خارج هندستها املس��كونة بافتراضات ماميكن 
أْن يدركه الش��اعر من املتاح، واملب��اح، والظاهر، 
واملت��داول، وكأّن لطي��ف هلم��ت يقص��د فعل 
املغامرة ألنسنة الكتابة، أو إلعادة توصيف الواقع 
املس��كون بالفجائع، فضال عن توصيف العالقة 
م��ع اللغة بوصفها حّيزا هوياتيا أوبيتا)هيدغرياً، 

حسني محمد شريف
عن قصته )شامباال(

الثاني 
اسعد الهاللي

عن قصته )ثيرافادا(
اجلائزة الثالثة كان��ت من نصيب القاصة 
نبأ حس��ن الشمري عن قصتها )احلصان(، 
وقد القت كلمة ش��كر باملناسبة قائلة:« 
س��عادتي اكتملت بتواجدي بني احبتي و 
زمالئ��ي في احتادنا اجلمي��ل و بيتنا الكبير 

االحت��اد العام ألدب��اء و كتاب الع��راق، هذه 
املسابقة عرفتني على الكثير من االخوة 
و االخوات، وأدخلتني ضمن اخلارطة األدبية 
العراقية و هذا شرف كبير لي و مسؤولية 
أعت��ز به��ا . و هذا هو املكس��ب احلقيقي 
بالنس��بة لي . شكراً للست عالية طالب 
الت��ي بذل��ت جه��دا مضاعفا بش��هادة 
اجلميع، سعيدة باالش��ادة احللوة من لدن 
اس��تاذنا القدير ناجح املعموري .. بالفعل 
بكيت و انا اس��مع كلمات��ه بحق القصة 

.. ش��كراً ألس��تاذنا حميد الربيعي و كم 
متني��ت ان التقي به ل��وال وضعه الصحي 
و امتن��ى له الصحة و الس��المة الدائمة و 
الشكر موصول ايضا للناقد الفذ االستاذ 
ياسني النصير .. كما سررت بلقاء االخوة و 
االساتذة االفاضل  ابراهيم اخلياط .. أشور 
ملحم .. عمر السراي .. جمال الهاشمي، 
و طبع��اً الس��ت العزي��زة س��افرة جميل 
حاف��ظ و جمع طيب من االخوة و االخوات 
.. مب��ارك للجمي��ع ه��ذا املنج��ز .. مبارك 
ألحتادن��ا الكبير .. مبارك لكل املش��اركني 

بهذا احملفل املميز.
اجلوائز العشر التقديرية ذهبت الى أسعد 
الالم��ي، جورجين��ا بهنام، ج��ودت جالي، 
حي��در عب��د احملس��ن، زهير كرمي، س��لمان 
عب��د الواحد، ص��ادق الطريحي، عبد علي 
اليوس��في، عب��د الزه��رة عل��ي، محم��د 

الكاظم
اما اللجنة التحكيمية فكانت بإش��راف 
الباح��ث ناجح املعم��وري/ رئي��س االحتاد، 
ومشاركة الناقد ياس��ني النصير، الروائي 
حمي��د الربيع��ي، عالي��ة طال��ب/ مقررة 

اللجنة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

اعلن��ت ي��وم األربع��اء ١٨/ ١٠/ 2017، نتائج 
مس��ابقة القصة التي أقامها نادي الس��رد، 
في أمسية خاصة، احتفاًء بالفائزين، وباسم 
املناضلة و الرائدة النس��وية س��افرة جميل 
حاف��ظ، الت��ي حملت املس��ابقة اس��مها، 
والت��ي الق��ت كلم��ة باملناس��بة حتية لكل 
احلضور واملش��اركني:« شكرا لكل من حضر 
ليشاركنا هذا األمسية اجلميلة، واسعدتني 
ه��ذه األس��ماء الكبي��رة التي ش��اركت في 
املسابقة، وباقات من الشكر اوجهها للجنة 
التي أش��رفت على الفرز والتقييم، وش��كراً 
الحتادن��ا العري��ق احتاد االدباء عل��ى احتضانه 

هذه الفعالية ..«.
حتدث��ت الروائية عالي��ة طالب عل��ى اجلهد 
االس��تثنائي ال��ذي بذله االس��اتذة من أجل 
التوص��ل ال��ى نتيج��ة دقيقة، الس��يما وان 
املش��اركني جلهم م��ن االس��اتذة الكبار:« 

فكانت مهمة شاقة حقاً في التقييم ».
وكانت نتائج املسابقة كالتالي:

االول 

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

لطيف هلمت.. الكتابة بصوٍت عال

مدينة املوصل

إنَّ الكتابَة في النقدِ التكامليِّ 
تتطّلبُ ثقافًة موسوعية، 

وعمقًا في التفكيِر، ومقياسًا 
مجربًا في المعياريةِ، إلى جانِب 
اضطالٍع دائٍم في الهمِّ النقديِّ 
تنظيرًا وتطبيقًا؛ وخيرُ من مثََّل 

هذا االتجاهَ الشاعرُ الناقدُ يوسف 
الصائغ في كتابهِ )) الشعرُ الحرُّ 

في العراق منذ نشأتهِ حتى 
سنة 1958م دراسة نقدية((، 

وهو كتابٌ نقديٌّ كبير في 
نتائجهِ، إذ تناوَل بالدرِس حركَة 

الشعر الحرِّ في العراِق تناواًل 
تكامليًا مستفيدًا من المنهِج 

التاريخيِّ، والتحليليّ، والتأُثريِّ، 
والنفسيِّ، وغيرها، من خلِل 

الفكِر والسياسةِ، والخصائِص 
، وخصائِص الوزنِ،  االجتماعيةِِ

واللغة، والصورة، والبناء

لطيف هلمت شاعر التمرد على 
األقنعة، بكل ماتنطوي عليه 
من مرويات كبرى، وتابوات، 

و)حيٍل نسقية( ملفقة، فضال عن 
كونه متمردا على الطبيعة التي 
ظلت الشعرية الكوردية تعيش 

سطوتها وأقنعتها

القسم الثامن

نتائج مسابقة الرائدة سافرة جميل حافظ للقصة القصيرة
علي لفته سعيد

في هذه الرواية، الصادرة عن دار الفؤاد للنشر، 
تتعرض الكاتبة رباب ف��ؤاد، لقصة حقيقية 
حدث��ت بالفع��ل في إح��دى امل��دن املصرية، 
ونش��رت بعضاً م��ن أحداثه��ا بالصحف من 
دون معرف��ة إالم انته��ت األح��داث. فاختارت 
الكاتب��ة معاجلة القص��ة برؤيته��ا اخلاصة، 
فع��ادة، اجملتمع��ات العربية، غالب��اً ما تتزوج 
األرملة الش��ابة من ش��قيق زوجه��ا الراحل، 
إم��ا حفاظاً عل��ى إرثها أو لتربي��ة أطفالها، 
مدفوع��ة إلى ذلك برغبتها في اتقاء األقاويل 
والش��ائعات، ورمبا رغبة في الستر أو هو ظل 
الرجل ب��دال من ظل احلائط كما ُجبلت عليه 

املرأة العربية. 
في ه��ذه الرواي��ة جُتبر هالة عل��ى الزواج من 
طارق، ش��قيق زوجها الراحل تلك األس��باب 
نفس��ها، برغم رفضها السابق أن تكون جزًء 
م��ن إرث ال��زوج املتوفى ينتقل إل��ى من يليه 
في األس��رة، لكنها تضطر للموافقة عندما 
جتد نفس��ها عاجزة عن الوقوف وحيدة أمام 
اج��راءات حكومي��ة روتينية عقيم��ة تعرقل 
جمي��ع حتركاته��ا وأطفاله��ا، وكأن القوانني 
تأب��ى إال أن تظل املرأة بها حاج��ة دائمة إلى 

رجل، حتى وإن كان رغماً عن كليهما.

الزواج  بعد 
تكتش��ف 
أنها  هالة 
ل��م تكن 
الوحيدة 
ة  جملب��ر ا

عل��ى 
تل��ك 

الزيجة، وأن ط��ارق مجبر 
مثله��ا إن لم يك��ن أكثر، بدلي��ل أنه اكتفى 
بجع��ل زواجهم��ا حب��راً عل��ى ورق. كان ذلك 
أفض��ل بالنس��بة له��ا، لكنه لي��س كذلك 
بالنس��بة حلميها الذي يري��ده زواجاً حقيقياً 
مينحه املزيد من األحفاد. هنا تكتش��ف هالة 
أن هناك أخرى تسكن عقل وقلب طارق، ومن 
أجلها لم يستطع حتويل الزواج إلى حقيقة.

رواية خفقات دامعة للكاتبة رباب فؤاد

علي حسن الفواز
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بغداد-رجاء حميد:

تته��اوى قامات الف��ن العراقي 
تارك��ن  اآلخ���ر،  تل��و  واح��دا 
للمكتبة الثقافي�ة إرث�اً فني�اً، 
باإلب���داع،  زاخ���راً  وثقافي���اً 
الالحق��ة  لألجي��ال  تضي��ف 
مصادر فنية تسهم في صق�ل 

موهبته�ا. 
وم��ن بن هذه القام��ات الفنان 
الرائ��د،  واملس��رحي  العراق��ي، 
واملمث��ل  والكات��ب،  والناق��د، 
يوسف العاني، الذي وافاه األجل 
ف��ي ي��وم االثن��ن 2016/10/10 
ع��ن عم��ر ناه��ز 89 عام��اً في 
األردنية  بالعاصمة  مستشفى 
عمان، وأقامت له وزارة الثقافة 
تش��ييعا  واآلث��ار  والس��ياحة 

مهيبا يليق بفنه وإبداعه. 
ويع��د العاني م��ن أب��رز فناني 
املس��رح والس��ينما في العراق 
املاضي،  الق��رن  أربعينيات  منذ 
ولقب بفنان الش��عب، واشتهر 
، حيث أعد ومثل  ممثالَ ومخرج��اَ
العديد من املس��رحيات، وكتب 
ف��ي النقد الفني، وش��ارك في 
كتاب��ة العدي��د م��ن قص��ص 

األفالم العراقية والعربية.
 من أش��هر اعماله املس��رحية 
العراقي��ة، مس��رحية »النخلة 
واجليران« 1968 عن رواية الكاتب 
»وألبيك  غائب طعمه فرم��ان، 
والسائق« املعدة عن مسرحية 
للكاتب  ماتي«  وتابعه  »بونتيال 
املسرحي األملاني برتولد برخت، 
الطي��ب«، و«بغداد  و«اإلنس��ان 
األزل بن اجلد والهزل« والشريعة 
واخلراب��ة، وأني أمك يا ش��اكر، 
ونف��وس املفتاح، ومس��رحيات 
قارب��ت  الواح��د  الفص��ل  ذات 
العشرين منها راس اشلسله، 
وتؤمر بيك، وفلوس الدوه، وست 
دراهم، و«مس��مار جحا« 1952، 
و«مت��وز يقرع الناق��وس« 1968، 
و«والية وبعير« 1971، و«القربان« 
1975، و«مجالس التراث« 1980، 
و«الليلة البغدادية مع املال عبود 

الكرخي« 1983.
 وبرز العاني في العش��رات من 
مث��ل  العراقي��ة  املسلس��الت 
و«األي��ام  محل��ة«،  »يومي��ات 

املدن  و«حكاي��ات  العصيب��ة«، 
نعم��ان«،  و«أحف��اد  الث��الث«، 
و«الكت��اب  و«االنح��راف«، 
األزرق«، و«احلضارة اإلس��المية« 
ملؤلفات��ه  إضاف��ة  و«اجل��راح«، 
املس��رح  ح��ول  الكثي��رة 
»املس��رح  منه��ا  والس��ينما 
 ،1990 واحل��دث«  احلدي��ث  ب��ن 
والس��ينما«  املس��رح  و«ب��ن 
 ،1960 و«مس��رحياتي«   ،1967
معايشة  املسرحية  و«التجربة 
1979، و«عش��ر عن  وحكايات« 
 ،1981 مس��رحيات«  السينما، 
و«س��يناريو ل��م اكتب��ه بعد« 
1987 و«ش��خوص في ذاكرتي« 

.2002
الواقعي  العان��ي بنهج��ه  متيز 
النق��دي ف��ي أعمال��ه الفنية، 
والتزام��ه بالتعبير ع��ن هموم 
الفئات املس��حوقة في اجملتمع 
العراقي، وقدرت��ه على التقاط 
خصوصي��ات احلي��اة العراقية، 
الش��عبية،  وش��خصياتها 

الت��ي يقدمه��ا بطريقة نقدية 
ساخرة.

وميكن تقس��يم منج��ز العاني 
ف��ي الكتاب��ات املس��رحية إلى 
مرحلتن، األولى التي س��بقت 
امللك��ي  بالنظ��ام  اإلطاح��ة 
ف��ي الع��راق ع��ام 1958، حيث 
املس��رحيات  مجموع��ة  ق��دم 
م��ن  القصي��رة  االجتماعي��ة 
أمث��ال »رأس الش��ليلة« 1951 
و«حرم��ل وحّبه س��وده« 1952 
»أكبادن��ا« 1953 و«تؤم��ر بيك« 
1953 و«فل��وس ال��دواء« 1954 
و«س��تة دراه��م« 1954 و«آن��ي 
أمك ي��ا ش��اكر« 1955، وغلب 
عل��ى الكثي��ر منه��ا الطاب��ع 
الكوميدي الس��اخر، كما ميكن 
تصني��ف بعضه��ا في س��ياق 
والتعبير  املس��رح السياس��ي، 
عن اهتمامات األحزاب الوطنية 
العراقية اإليديولوجية في تلك 
احلقبة، وفي املرحلة الثانية بدت 
مسرحيات العاني أكثر نضجا، 

السيما بعد نعرفه على املسرح 
امللحمي لدى برخ��ت وتأثره به، 
ومن أبرز أعماله في هذه املرحلة 
»املفت��اح« و »اخلراب��ة« و«صورة 
جديدة« و«الشريعة« و«اخلان«« 
ومنذ خمسينيات القرن املاضي 
كتب العان��ي ومثل في العديد 
م��ن التمثيليات واملسلس��الت 
»رائح��ة  ومنه��ا  التلفزيوني��ة 
القهوة« و«عبود يغني« »بالبل« 

»ثابت أفندي« وغيرها.
العان��ي مدي��را ملصلحة  عمل 
العراق،  السينما واملس��رح في 
التي أسس��ت في العراق أواخر 
املاض��ي،  الق��رن  خمس��ينيات 
ون��ال العدي��د م��ن التكرمي��ات 
واجلوائ��ز العراقي��ة، والعربي��ة، 
والدولي��ة، ف��ي حيات��ه الفنية 
احلافل��ة باإلب��داع، والتأس��يس 
الكبي��ر ملس��احة واس��عة من 
املشهد الثقافي العراقي طوال 
75 عام��ا، رحل جس��دا، ولكنه 
بقي ش��اخصا ف��ي ذاكرة الفن 

قلوب جمهوره  وفي  واملس��رح، 
العراقي والعربي.

ش��ارك العاني عض��وا في جلان 
حتكيم العدي��د من املهرجانات 
املس��رحية العربية، كما ترأس 
لسنوات طويلة املركز العراقي 
للمس��رح، وكرم عام 1987 في 
مهرجان أيام قرطاج املسرحية 
بتونس بوصفه أحد رواد املسرح 

في املنطقة العربية.
امت��دت حي��اة العان��ي الفنية 
عل��ى م��دى أكث��ر م��ن نصف 
ع��دد  باس��مه  وارتب��ط  ق��رن، 
م��ن اب��رز احملط��ات ف��ي احلياة 
الفني��ة العراقية في املس��رح، 
ويحلو  والتلفزيون،  والس��ينما، 
للبع��ض أن يطل��ق عليه لقب 
الذي جس��د  الش��عب«  »فنان 

همومه وآماله في أعماله.
ولد العاني في بغداد عام 1927 
ف��ي منطق��ة عان��ه مبحافظة 
األنب��ار غرب��ي الع��راق، وع��اش 
معظم حياته في محلة سوق 

حمادة الش��عبية وسط بغداد، 
وتخرج م��ن كلي��ة احلقوق في 
بغ��داد، لكن��ه فّض��ل التمثيل 
ال��ذي ب��دأ مزاولت��ه هاوي��ا في 
املدرس��ة اإلعدادية، لذلك كان 
يحتفل طوال الس��نن املاضية 
املس��رح  خش��بة  بصع��وده 
 24 ف��ي  م��رة  ألول  املدرس��ي 
شباط عام 1944 ومّثل يومذاك 
ف��ي  الطح��ان«  »يوس��ف  دور 
وإخراجه،  أعداده  مسرحية من 
رحلت��ه  انطلق��ت  ومنه��ا 
الطويل��ة مع التمثي��ل كاتب�ا، 
اإلذاعة  ف��ي  وممث��ال، ومخرج�ا، 
والتلفزيون واملسرح والسينما، 
و ش��هدت دراس��ته اجلامعي��ة 
بدايات انطالقته الفنية عندما 
أول فرق��ة مس��رحية،  أس��س 
فرقة الفن احلدي��ث، أحدى ابرز 
العراق،  ف��ي  املس��رحية  الفرق 
التي أسس��ها باالش��تراك مع 
الفن��ان الراح��ل إبراهيم جالل 

عام 1952.

في ذكرى رحيل فنان الشعب يوسف العاني

جانب من مراسيم تشييع الفنان يوسف العاني »ارشيف«

»صنع في أستراليا«.. للمرة األخيرة
تُصن��ع الس��يارة االخي��رة في اس��تراليا، وهي م��ن طراز 
هولدن يوم اجلمعة في مصنع في اديالييد، فيما يش��كل 
خامتة له��ذا القطاع الوطني، الذي عجز عن الصمود ازاء 

املنافسة الدولية.
ومع اغ��الق مصنع اليزابيث ف��ي اديالييد، تطوى صفحة 
لهولدن التي بدأ تصنيعها في العام 1856 قبل ان تصبح 
في ثالثينيات القرن املاضي فرعا لشركة »جنرال موتورز« 

االميركية.
وصرح رئيس الوزراء االس��ترالي مالكولم تورنبول الذاعة 
»ملب��ورن 3 اي��ه دبليو« انه يش��عر »بحزن ش��ديد مثلنا 

جميعا ألنها نهاية حقبة«.
وحتمل الش��ركة احلكومة مس��ؤولية زوال ه��ذا القطاع 
الصناع��ي، بعد س��حبها الدعم لقطاع الس��يارات في 

العام 2014.
وحظي مصنعو السيارات بن 1997 و2012 بدعم بقيمة 
30 مليار دوالر اس��ترالي )19 مليار دوالر اميركي(، بحسب 

ارقام احلكومة.

سيارة المستقبل من أودي من دون مقود
عرضت ش��ركة أودي امنوذجا لس��يارة املستقبل اجلديدة 

»Aicon« ذاتية القيادة من دون مقود.
وتش��كل س��يارة«Aicon«، ذاتية القيادة، أحدث إبداعات 
ش��ركة أودي ف��ي ش��تى تفاصيله��ا. ب��دءاً بتصميمها 
اخلارج��ي والداخل��ي، م��رورا باحمل��رك، ووصوال إل��ى أحدث 

التقنيات اإللكترونية املتعلقة بها.
ويكف��ي أن تتلق��ى بع��ض األوامر البس��يطة لتش��غل 
السيارة نفس��ها، وتتحرك في االجتاه املطلوب، فهي من 

دون مقود ودواسات.
وبرغ��م أن التصمي��م اخلارجي مألوف بالنس��بة ملوديالت 
أودي، إال أن��ه يتمي��ز بلمس��ات جديدة خاص��ة، مثل إنارة 
»LED« النقطي��ة، وعرض بارز من املقدمة، مرورا بالنوافذ 
اجلانبي��ة، ووصوال إل��ى اخللف، إذ تتألف اإلن��ارة النقطية 
م��ن 600 مجموع��ة عنقودية م��ن »LED« حتيط مبقدمة 
الس��يارة، مكان ش��بكة املبرد في الس��يارات االعتيادية، 
وتني��ر الطريق ويتم التواصل عن طريقها مع الس��يارات 
األخ��رى، فهي تعمل كشاش��ة عرض أيض��ا حيث تظهر 

عليها جمل ورسائل لركاب السيارات احمليطة.

فولكس فاغن تطرح
أحد نماذج »جيتا« الشهيرة

أكدت مصادر في شركة فولغس فاغن األملانية، أن أحدث 
مناذج سلس��لة س��ياراتها الش��هيرة »جيتا« س��تطلق 

مطلع العام املقبل.
وبالرغم من عدم إدالء الش��ركة بأي معلومات تفصيلية 
حول هذه السيارة، إال أن الصور والتسريبات التي تداولتها 
مواقع اإلنترنت تش��ير إلى أنها ال تشبه سيارات فولكس 
فاغن الصغيرة، بل أقرب إلى مناذج »باسات« التي طرحت 

في السنوات األخيرة.
ووفقا للش��ائعات فق��د تزود الس��يارة مبح��ركات بنزين 
توربيني��ة من نوع »TSI« بس��عة 1.4 )أو 2 لتر( بعزم 90 أو 
110 أحصنة، أو محرك »TSI«  توربيني معدل بسعة 1.5 

لتر قادر على توليد عزم يبلغ 150 حصانا.

ان كان ش��غف س��يدات  بع��د 
بغداد منصب على بناء املساجد 
والزوايا،  الُربط  وانشاء  واجلوامع، 
اجتهن الى انش��اء املدارس، وهن 
كثي��رات وحس��بنا ف��ي ذلك ان 
نذك��ر منه��ن الس��يدات تركان 
وزمرد خاتون،  وبنفش��ة،  خاتون، 
والس��يدة حظية املس��تعصم، 
وشمس الضحى، ومخدوم شاه، 
ووف��ا خات��ون، وصاحل��ة خات��ون، 
وعادلة خاتون،  وسكينة خاتون، 
وعاتك��ة خات��ون، وناب��ي خاتون، 
ونازن��دة خات��ون، ومن��ور خاتون، 
ونائل��ة خاتون، وغيره��ن ممن لم 
يذكره��ن التاري��خ، او ان املدارس 
متت نسبتها للذكور من اخللفاء، 
والوالة، وال��وزراء، او اندراس هذه 

املدارس، وذهاب خبرها.
 واول املدارس التي بنتها سيدات 
ت��ركان خاتون  بغ��داد مدرس��ة 
املتوفي��ة ٤٨٧ ومكانها ش��مال 
بغ��داد ف��ي منطق��ة بع��د باب 
املعظ��م، وكانت هذه الس��يدة 
قد باشرت احلروب وقادة اجليوش، 
ومدرس��تها ثالث مدارس بغداد 
حنيف��ة،  اب��ي  مدرس��ة  بع��د 

واملدرسة النظامية،
ومدرس��ة بنفشة الش��اطئية، 
واش��عرها  بغداد  افحم مدارس 
ف��ي العص��ر العباس��ي، وه��ي 
زوجة اخلليفة املس��تضيء ٥٦٦ 
هج، وه��ذه املدرس��ة كانت في 
موقع يطل على دجلة ومت اختيار 
افض��ل العلماء ليدرس في هذه 
املدرس��ة،  منهم اش��هر علماء 
بغ��داد ابن اجل��وزي، والفقيه ابن 
الصب��اغ، وي��وم افتتاحها حضر 
الدامغان��ي،  القض��اة  قاض��ي 
وفقهاء بغداد، وحضر جمع كبير 
من اهل بغ��داد، وكأنه يوم عيد، 
ومم��ن زار هذه املدرس��ة وأُعجب 
بها الرحالة ابن جبير، ويبدو انها 
اندثرت في العصر املغولي، ومن 
مدارس بغداد مدرس��ة السيدة 
زمرد خات��ون، ام اخلليفة الناصر 

لدي��ن اهلل، ال��ذي م��ا زال قبرها 
قائم��ا مبقرنصات��ه العباس��ية، 
الك��رخ،  ف��ي مقب��رة  واالعل��ى 
ولدف��ن ابن��ة اح��د والة بغ��داد، 
وزوجة والي اسمها عائشة، في 
قبر زمردة خاتون نفس��ه، ولعلو 
القبر، لذلك انشد اطفال بغداد 
للقبر: طلعت الُشميس��ة على 

قبر عيشة.
الس��يدة بكثرة  واشتهرت هذه 
كل  يف��وق  بنح��و   خيراته��ا 
س��يدات بغ��داد، اذ كما وصفت 
بانها اكثر النس��اء فعال للخير، 
وكان افتتاح املدرس��ة عام ٥٨٩ 
ه��ج ومكانها بالق��رب من تربة 
معروف الكرخي، وتولى التدريس 
فيه��ا اب��رز علماء بغ��داد آنذاك 
فخ��ر الدي��ن النوقان��ي، واحلقت 
باملدرس��ة دار للطلب��ة، اش��به 
واس��تمر  الداخل��ي،  بالقس��م 
بناؤه��ا حت��ى س��نة ١١٩٤ هج، 

حي��ث امر والي بغداد س��ليمان 
واس��تعمال  نقضه��ا،  باش��ا 
انقاضه��ا في بناء س��ور بغداد، 
واملدرس��ة االخ��رى الت��ي بنتها 
سيدات بغداد املدرسة البشيرية 
التي بنتها احدى زوجات اخلليفة 
املس��تعصم ٦٤٠ هج، املعروفة 
بب��اب بش��ير، لتدري��س الفق��ه 
وجعلته��ا وقف��ا عل��ى املدارس 
األربعة، وكان ممن تولى التدريس 
فيها س��راج الدي��ن النهر قلي، 
اقض��ى القضاة، وش��رف الدين 
عبد اهلل بن اس��تاذ ال��دار، وابن 
وفيه��ا  املالك��ي،  الش��رماحي 
خزانة حافل��ة بالكتب، وفهارس 

مكتوبة بطريقة حسنة.
وأنش��أت الس��يدة مخدوم شاه 
منتص��ف  ايكچ��ي(   امللقب��ة) 
الهجري مدرس��ة  الثامن  القرن 
)االيكيچي��ة(،  وكانت مدرس��ة 
عظيمة، ووصفت هذه الس��يدة 

بانه��ا م��ن االمي��رات صاحبات 
الرأي الصائب، واملدرسة الوفائية 
اشادتها السيدة وفا خاتون بنت 
احمد افندي في القرن العاش��ر 
الهج��ري بش��رق بغ��داد، ورتبت 
راتبا م��ن اوقافها للمدرس، وممن 
درس ف��ي ه��ذه املدرس��ة بزمن 
العالم��ة  العثماني��ة،  الدول��ة 
العلقبند،  مصطف��ى  الش��يخ 
ومدرس��ة اخرى بنتها الس��يدة 
البغدادي��ة صاحلة خات��ون، بنت 
الش��يخ عبد القادر الرحبي عام 
١١١٨ هج، وكانت هذه املدرسة 
دارا ف��ي محل��ة الدباغن ش��رق 
بغداد، ومدرس��ة السيدة عادلة 
خاتون، بنت وال��ي بغداد،  بنتها 
اليها  العل��وم، وضمت  لتدريس 
خزان��ة كت��ب، وق��د درس فيه��ا 
بغ��داد محمود  اش��هر علم��اء 
االلوس��ي، وصبغة اهلل  شكري 

احليدري، وجنم الدين.

شغف سيدات بغداد بإنشاء المدارس
منذ نهاية القرن الخامس الهجري

طارق حرب
تراثيات
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

على الرغم من أن كل ش��يء كان يس��ير بسالسة 
من قبل، يقف ش��يء أو ش��خص ما ف��ي طريقك 
اآلن. ح��دد مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب على 
ه��ذه العقب��ات أو ما إذا كان م��ن األفضل جتاهلها 

ببساطة.

اآلن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل 
م��ن التحديات واخلطط اجلدي��دة. إذا أبديت 
بعض االهتمام به��ذه التحديات واخلطط، 
فس��وف تَكوِّن أصدق��اًء جدد. يلج��أ إليك 

الناس أيًضا في حياتك اخلاصة. 

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيما يخ��ص ذاتك 
واألم��ور التي تق��وم بها، ويظه��ر عليك هذا 
اجلو وينتقل إلى من هم قريبن منك. استغل 
الفرص��ة اآلن للتواصل مع أش��خاص بنفس 

العقلية. 

تتأرج��ح اليوم بن احلم��اس والنش��اط املفعم وبن 
فت��ور العزمية واإلحباط أكثر م��ن املعتاد. حاول تذكر 
املاضي، فس��وف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جًدا، 
ل��ن يكون له أهمية متاًما عن قريب، ويس��اعدك هذا 

أيًضا في تقدير األمور والصعوبات نسبًيا.

هدوءك وثقت��ك مينحاك مصدرًا طبيعًي��ا للحيوية، 
فأن��ت مفع��م باحليوي��ة وحتى أصع��ب الظروف لن 
متثل أية عواقب بالنس��بة لك. تس��تطيع االنغماس 
في احلياة بدون تردد. اس��تعد لشيء خاص، وذلك ألن 

احمليطن بك مبهورون بك. 

ال يبدو أن األشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك 
أيًضا مش��كلة في التركيز على امله��ام اليومية. 
عل��ى الرغم من صعوب��ة حتفيز ذات��ك، ال تخفض 
رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف 

حتصل على بعض النجاحات احملدودة.

ميكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق، 
وهذا يعني أنك س��وف تس��تطيع تطبيق أصعب 
األفكار اليوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من 
خالل العم��ل وكذلك حياتك الش��خصية، أظهر 

حبك لآلخرين بهدف تقوية العالقات.

تواجهك اليوم أفكار جديدة، وس��وف تنجح إذا قابلت اخملاطر 
بش��جاعة. ميكن��ك االعتم��اد على دع��م زمالئك ف��ي حالة 
جناحك. كذلك يج��ب أن تُْظِهر بعض الصراحة في عالقتك. 
األف��كار غير العادية التي تراود ش��ريكك ق��د تؤدي إلى فتح 

مسارات جديدة؛ كاشفة جلانب جديد متاًما من ذاتك. 

صحت��ك اجلس��دية والعقلي��ة في أحس��ن 
أحوالها، فال تدع اللحظة متر دون أن تس��عى 
وراء أفكارك. س��وف تكس��ب املؤيدين الذين 
يشاركوك في األهداف وميكنهم املضي قدًما 

كفريق.

الدلو الحوتالجدي

كل م��ا تقوم بعمل��ه حالًيا يتم على الف��ور وعلى أكمل 
وجه. كل ش��خص تتعامل معه م��ن أصدقاء أو معارف أو 
زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل 
م��ع األمور من اجلان��ب اجليد وقدرتك على أداء كل ش��يء 

بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. 

ألول مرة خانتك األمناط السلوكية االعتيادية 
اخلاص��ة ب��ك ووضعتك ف��ي مواق��ف حرجة. 
اس��تراتيجية احلل��ول الت��ي تنتهجه��ا ف��ي 
املعتاد ال حتسن من األمور، مهما حاولت مرارًا 

وتكرارًا.

عن قريب، س��تواجه حتديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من 
يعم��ل ضدك أو يس��بب مضايقات بتواج��ده باملكان، وذلك 
س��عًيا لإلخالل بتوازنك. بالتالي يجب األخ��ذ بعن االعتبار 
أقل تأثير س��لبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار 

حياتك في حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل بساطة. 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��تهوته،   ،2005 الع��ام،  ف��ي 
فاخت��ار  ميدي��ا«  »السوش��ال 
التصوير، ليدخل في عامله الواسع، 
وبعد زيادة خبراته توجه إلى ميدان 
الق��دم، ليوث��ق بكاميرت��ه،  ك��رة 
احداث املباريات، ومؤخراً مت اعتماده 
رس��مياً مصوراً لن��ادي الصناعات 
الكهربائي��ة في دوري الكرة املمتاز 

للموسم اجلديد 2018/2017.
يق��ول الفريجي: مهن��ة التصوير 
بالعم��ل  فقم��ت  تس��تهويني، 
وف��ي  امكانات��ي،  تطوي��ر  عل��ى 
الع��ام 2014 توجه��ت إلى مالعب 
الدرج��ة االولى عندم��ا كان فريق 
يلع��ب  الكهربائي��ة  الصناع��ات 
في منافس��اته، ث��م انتقلت دوري 
النفط  العمرية كفري��ق  الفئ��ات 
وعدت إلى مالع��ب الدرجة االولى 
لتصير مباريات النجدة واملصلحة، 
وفي ال��دوري املمتاز وثقت مباريات 

ن��ادي الكهرب��اء، ثم واكب��ت نادي 
الصناعات الكهربائية ومس��يرته 
في ال��دوري التأهيلي قبل انتقاله 

إلى مصاف أندية االضواء.
التصوي��ر  ف��ي  العم��ل  يص��ف 
الرياض��ي، بانه ممتع، والس��يما اذا 
كان املص��ور يعش��ق املهنة، فهي 
ف��ن، يب��دع فيه م��ن يخل��ص له، 
املص��ور يس��تطيع إيق��اف الزمن 

بعدسته، كما ان احترامه للمهنة 
يس��هم في تفوقه ومتيزه، مشيراً 
إلى ان تأل��ق املصور الرياضي ايضاً 
يتوق��ف على نقطة مهم��ة جداً، 
وه��ي امت��الك الكامي��را احلديثة، 
لكن ه��ذا طبعاً يعود إل��ى قدرته 
املالي��ة، فيق��ف حائالً دون ش��راء 
العدي��د من املصوري��ن للكاميرات 

ذات مواصفات عاملية جديدة.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
اثنى رئيس اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية، الكابنت رعد حمودي، على 
دور جلن��ة اخلب��راء وما قام��ت به من 
عمل مهن��ي عال كان محط احترام 
املكت��ب التنفيذي، وذل��ك من خالل 
النتائج االيجابية التي حصل عليها 
العبونا وفرقنا الرياضية والتي كانت 
واضح��ة للعي��ان خ��الل مش��اركة 
العراق في الدورة االسيوية اخلامسة 
للصاالت.. ج��اء ذلك خالل االجتماع 
املوس��ع ال��ذي عقد بحض��ور  نائب 
رئي��س اللجنة فالح حس��ن، واالمني 
العام حيدر حسني واملدير التنفيذي 
جزائ��ر الس��هالني، وجمي��ع اعضاء 
جلن��ة اخلبراء، ومدير اللجان حتس��ني 
علي احلس��ون  . واش��ار حمودي الى: 
ان جميع التوصيات واملقترحات التي 
تقدم من جلنة اخلبراء هي اراء مهمة 
ال ميكننا جتاهلها، سيما وان اللجنة 
تض��م نخبة ممي��زة م��ن االكادمييني 
الكبار الذي��ن ميتلكون خبرات عالية 
ف��ي رياض��ة االجن��از العال��ي، وميكن 

االس��تفادة منها، وقد ثبت ذلك من 
خالل املشاركات االس��يوية االخيرة 
في فيتنام واذربيجان وتركمانستان.

 م��ن جانبه، اكد االمني العام للجنة 
االوملبي��ة، حي��در حس��ني عل��ي: ان 
املش��اركة في ال��دورة االس��يوية او 
الدولية هي م��ن اختصاص اللجنة 
االوملبي��ة الوطنية حصرا، وحس��ب 
امليثاق االوملبي .  واوضح االمني العام: 
ان اللجن��ة االوملبية، ومن خالل جلنة 
اخلبراء، س��وف تضع ص��وب اعينها 

الالعب��ني املس��تهدفني ومراقبتهم 
بش��كل واض��ح لغ��رض زجهم في 
معسكرات عالية املستوى، ومراقبة 
الق��ارة  صعي��د  عل��ى  مس��تواهم 
الصفراء، س��يما وانن��ا على اعقاب 
مش��اركة مهمة وهي دورة االلعاب 
االس��يوية التي ستقام ما بني ال�18 
من ش��هر اب ولغاية ال�2 من ش��هر 

ايلول من العام املقبل 2018.

* إعالم اللجنة األوملبية 
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سوريا بكامل نجومها 
تالعب األسود

فريق الحسين 
يعسّكر في ميسان

الجيش بطاًل لطاولة 
البارالمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د امني عام االحتاد الس��وري لكرة الق��دم محمد مازن 
دك��وري ان منتخب بلده س��يحضر الى الع��راق من اجل 
مواجه��ة منتخب��ه ف��ي مب��اراة اخوي��ة كرنفالية جتري 
بينهما في الثالث عش��ر من الش��هر املقبل على ملعب 
كربالء الدولي. وقال دكوري ان من دواعي الش��رف واالخوة 
ان يحضر منتخبنا الى العراق لنسجل حضورنا التاريخي 
ومس��اهمتنا برفع احلظر عن الكرة العراقية.. واضاف ان 
مدرب املنتخب الس��وري امين احلكيم وجه الدعوة جلميع 
العبي املنتخب الذين خاضوا املباراة االخيرة امام استراليا 
برس��م ملحق مونديال روس��يا ، مبينا ان احتاده سيرسل 

كتاب تاكيد حضوره الى املباراة.
واش��ار الى ان املس��اهمة برفع احلظر عن الكرة العراقية 
واج��ب وطني علينا جميعا العمل عل��ى حتقيقه ، مبينا 
ان العالق��ة التي تربط االحتادي��ن وثيقة جدا ولن نتردد في 

اللعب في اي مكان يختار االحتاد العراقي لكرة القدم.

بغداد ـ عمار عبدول*
تأهب��اً لل��دوري العراقي املمت��از بكرة القدم، ش��رع فريق 
احلسني مبعس��كره التدريبي في محافظة ميسان والذي 
يس��تمر ملدة عشرة أيام.. مدرب الفريق هادي مطنش قال 
في حديثه صحفي إن فريق احلسني وصل أول أمس..  إلى 
محافظة ميس��ان، وأجرى حصت��ه التدريبية األولى على 
ملع��ب ميس��ان في اس��تهالل معس��كره التدريبي في 
احملافظة.. وأضاف مطنش: أن معسكر الفريق سيستمر 
ملدة 10 أيام، ويتضمن وح��دات تدريبية مكثفة صباحية 
ومسائية، فضالً على اجراء مباراتني جتريبيتني مع ميسان 
ونفط ميس��ان، للوق��وف على جاهزي��ة الالعبني وجتريب 

أكثر عدد منهم.
وأوض��ح: أن اختي��ار محافظ��ة ميس��ان مكان��اً للفريق 
حتضيراً للدوري جاء بس��بب الضائق��ة املالية وعدم قدرة 

إقامة معسكر خارجي.
وتاب��ع مطن��ش: أن فري��ق احلس��ني ميتلك العبني ش��باب 
جيدين م��ن خاللهم س��نبني فريقاً يجاري ف��رق املمتاز، 
ولهم مستقبل كبير ملا ميتلكونه من مهارات فنية. يشار 
إلى أن فريق احلس��ني احتل املوسم املاضي املركز السابع 

عشر برصيد 23 نقطة.

* إعالن نادي احلسني

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج نادي اجليش بلقب بطولة العراق بالطاولة للمعاقني، 
وحل فريق اللجنة الفرعية في ديالى باملركز الثالث، وجاء 
نادي ذي قار ثالثاً، في البطولة التي اختتمت يوم اخلميس 
املاضي عل��ى قاعة اللجن��ة الباراملبية ف��ي مجمع وزارة 
الشباب والرياضة بحضور النائب االول للجنة الباراملبية 
خالد رشك، والنائب الثاني الدكتور احمد العاني، واالمني 
املال��ي للجنة مؤهر غامن، ورئيس احتاد الس��باحة هاش��م 

فرز، وعدد من اعضاء االحتادات االخرى في الباراملبية .
وفي خت��ام البطولة وزع��ت الكؤوس واجلوائ��ز بني الفرق 
الفائزة باملراك��ز الثالثة من النائب االول في اللجنة خالد 
رشك والنائب الثاني الدكتور احمد العاني واالمني املالي 
للجنة مزهر غامن ورئيس احتاد الس��باحة هاشم فرز، وقد 
ش��ارك في البطولة )80( العبا والعبة ميثلون فرق اللجان 
الفرعي��ة، وهي ديال��ى والنجف وصالح الدي��ن وكركوك 
والبص��رة والديوانية واملثنى وميس��ان، اضافة الى س��تة 
اندي��ة ه��ي اجليش وذي ق��ار واش��نونه واالش��راق والذرى 

والشموخ.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت ادارة ن��ادي القوة اجلوية انها 
ف��ي ص��دد تأمني معس��كر تدريبي 
للفري��ق ف��ي اوزبكس��تان حتضيرا 
ملواجهة نادي اس��تقالل دوش��مبة 
نهائ��ي كأس  الطاجيك��ي ضم��ن 

االحتاد االسيوي.
وق��ال مس��اعد مدرب فري��ق القوة 
اجلوي��ة رزاق فرح��ان: ان ادارة النادي 
اتفقت م��ع ش��ركة ايزو س��بورت 
الرياضي��ة عل��ى تأم��ني معس��كر 
تدريب��ي للفري��ق ف��ي اوزبكس��تان 
للفترة من 24 ولغاية 30 من الشهر 
اجلاري ، على ان يخوض الفريق خالل 
املعس��كر مباراة واحدة او مباراتني 
النهائية  للمب��اراة  جتريبية حتضيرا 

لكأس االحتاد االسيوي.
وبني ان اختيار اوزبكس��تان لالجواء 
املتشابهة بينها وبني طاجكستان 
التي ستستضيف املباراة النهائية 
في الرابع من ش��هر تشرين الثاني 
املقبل ، الفتا في حال تعذر احلصول 
عل��ى تاش��يرات الدخول س��تكون 
اذربيج��ان ارض بديل��ة للمعس��كر 

التدريبي.
واش��ار ال��ى ان فري��ق االس��تقالل 
دوش��مبة من االندية املميزة ويضم 
مجموعة م��ن الالعب��ني املميزين ، 
اال انن��ا مصممون عل��ى االحتفظ 
باللقب االسيوي منذ املباراة االولى 
ونح��ن االن عل��ى بعد خط��وة من 
االحتف��اظ باللق��ب. يش��ار الى ان 

الق��وة اجلوية بلغ املب��اراة النهائية 
حلى حساب الوحدة السوري فيما 
وص��ل اس��تقالل دوش��مبة املباراة 
اخلتامي��ة عل��ى حس��اب بنغالورو 

الهندي.
كما، ح��ددت الهيئ��ة االداية لنادي 
الق��وة اجلوي��ة املالع��ب القطري��ة 
ارض��اً مفترضه لها في منافس��ات 

دوري ابط��ال اس��يا في نس��ختها 
املقبل الذي سيشترك فيها العراق 
مبقع��د ونص��ف. وقال نائ��ب رئيس 
الهيئة االدارية لن��ادي القوة اجلوية 

ولي��د الزيدي: االحتاد االس��يوي اكد 
خالل كتابه الذي وصل الينا مؤخراً 
على تقدمي ملف��ات مالعب االندية 
املش��اركة ف��ي دوري االبطال خالل 

فترة اقصاها العش��رون من ش��هر 
تشرين الثاني املقبل.

واضاف: س��يتم تقدمي ملف ملعب 
الوك��رة القط��ري كأرض مفترضة 
للصقور في دوري ابطال اسيا سيما 
بعد انهاء كافة االم��ور االدارية مع 
اجلانب القط��ري الذي دائما ما يوفر 
س��بل جناح مهمة اي ناد عراقي في 
خطوة تكشف مدى عمق العالقة 

بني البلدين.
واختت��م حديثه قائ��الً: ادارة النادي 
س��تقدم التماس الى االحتاد القاري 
عب��ر االحتاد احمللي تطل��ب فيه منح 
الض��وء االخضر لتق��دمي ملف احد 
املالعب العراقي��ة البصرة او كربالء 
اواربي��ل م��ن اج��ل ان يت��م ختي��ار 
احده��م الس��تضافة مبارياتنا في 
البطول��ة االم��ر الذي س��يكون له 
اس��هام في تعزيز اجله��ود الرامية 
برفع احلظر.                                            

من جهة اخ��رى، اعلن القوة اجلوية 
ضم محمد ناصر نومي، العب نفط 
الوسط ملدة موسمني.. وقال مصدر 
مق��رَّب من نوم��ي ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، إنَّ الالعب كان يرغب في 
االس��تمرار مع فريقه السابق نفط 
الوس��ط، إال أنَّ خالًف��ا فنًي��ا بين��ه 
واجلهاز التدريبي ال��ذي يقوده عادل 
نعمة تس��بَّب في مغادرته الفريق.. 
��ى أكثر  وأش��ار إل��ى أن نوم��ي، تلقَّ
من عرض بعد إع��الن انفصاله عن 
نفط الوسط، لكنَّه فضل االنتقال 
للقوة اجلوية والذي يعيش حالة من 

االستقرار الفني، واإلداري.

»الوكرة« أرضًا مفترضة للصقور في دوري أبطال القارة
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جانب من لقاء سابق للجوية في كأس االحتاد اآلسيوي

اجتماع األوملبية وجلنة اخلبراء

عقيل الفريجي

العواصم ـ وكاالت:

احتف��ظ برش��لونة املتص��در بف��ارق 
النق��اط األربع الذي يفصله عن أقرب 
منافس��يه، بع��د ف��وزه املتوقع على 
ضيفه ملقا -2صفر مساء أول أمس 
ف��ي املرحل��ة التاس��عة م��ن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ورفع برش��لونة رصيده إلى 25 نقطة 
م��ن أص��ل 27 ممكنة، بف��ارق 4 نقاط 
عن فالنس��يا الذي س��حق إشبيلية 
األخي��رة  املواجه��ة  -4صفر.وكان��ت 
بينهم��ا أدت ال��ى فوز ملق��ا -2صفر 
في اياب املوس��م املاضي، الذي تنازل 
فيه برشلونة على اللقب لغرميه ريال 

مدريد.
وترك املدرب ارنستو فالفيردي املدافع 
الدول��ي جي��رار بيكيه عل��ى مقاعد 
البرازيل��ي  إل��ى  باإلضاف��ة  الب��دالء 
باولينيو والظهير البرتغالي نلس��ون 

سيميدو.
عل��ى ملعب��ه »كام��ب ن��و« وأم��ام 
74 ال��ف متف��رج، افتت��ح برش��لونة 
التسجيل بهدف جدلي، بعد عرضية 
من الظهير الفرنس��ي ل��وكا دينيي 

جت��اوزت خ��ط امللعب، تابعه��ا اجلناح 
جي��رار ديلوفيو بكعبه في الش��باك 
)2(، وسجل ديلوفيو )23 عاماً( هدفه 

األول مع برشلونة في 16 مباراة.
ف��ي  الصع��داء  برش��لونة  وتنف��س 
الش��وط الثان��ي ع��ن طري��ق قائ��ده 
اخملضرم أندريس اينيس��تا، بعد متريرة 
ميس��ي  ليوني��ل  األرجنتين��ي  م��ن 
وتس��ديدة ارت��دت م��ن الدف��اع ف��ي 

الشباك )56(.
وع��ّول برش��لونة بنح��و رئي��س على 
اسطورته ميس��ي، الذي حقق بداية 
رائعة ف��ي الدوري مس��جالً 11 هدفاً 
في صدارة ترتي��ب الهدافني، كما قاد 
فريق��ه إلى ثالثة انتص��ارات متتالية 
وضع��ت قدم��ه ف��ي ال��دور الثان��ي 
م��ن دوري أبط��ال أوروبا.وبرغ��م عدم 
تسجيله، مرر ميسي الكرة احلاسمة 
الرق��م 140 في الدوري إلى 360 هدفاً 
في 391 مباراة. وحاول برشلونة أكثر 
من م��رة إضافة الثالث، أخطرها بعد 
ك��رة مقش��رة م��ن س��يرجي روبرتو 
أهدره��ا األرووغوياني لويس س��واريز 
أم��ام املرم��ى )74(، لتنته��ي املب��اراة 

بثنائية للمضيف.
م��ن جانب��ه، وبعدم��ا أمطر ش��باك 

ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، 
في اجلولة التاسعة للدوري اإلسباني، 
واصل فالنس��يا مسلسل انتصاراته 
في »الليجا«، للمباراة اخلامسة على 

التوال��ي، وهو األمر ال��ذي لم يحققه 
الفريق منذ موس��م )2010-11(.وفي 
ذاك املوس��م، حتت قي��ادة تدريبية من 
أوناي إميري، أنهى فالنس��يا املسابقة 

ف��ي املركز الثالث، ومتك��ن من حصد 
خمسة انتصارات متتالية، آخر أربعة 
منها في نهاي��ة ال��دور األول، وبداية 
»اخلفافي��ش«  الثاني.وتغل��ب  ال��دور 

سوس��يداد  ري��ال  عل��ى  حينئ��ذ، 
وديبورتيف��و  وليفانت��ي  وإس��بانيول 

الكورونيا وماالجا.
بينما في املوسم احلالي، بدأت سلسلة 
انتص��ارات رجال مارس��يلينو جارس��يا 
ت��ورال، من��ذ اجلول��ة اخلامس��ة عل��ى 
حس��اب ماالجا، ثم ريال سوسيداد ثم 
أتلتيك بيلب��او، ثم ريال بيتيس، والليلة 

على حساب إشبيلية.
كم��ا أن الفري��ق ل��م يصل ملث��ل هذه 
املرحل��ة م��ن عم��ر املس��ابقة، اجلولة 
التاسعة، من دون تلقي أي خسارة منذ 
موس��م )2001-02(، الذي ت��وج خالله 
باللق��ب، حي��ث حق��ق حينه��ا أربعة 
انتصارات، وخمس��ة تعادالت، في حني 
في هذا املوس��م ميتلك ستة انتصارات 

وثالث تعادالت.
إلى ذلك، حقق فريق هدرس��فيلد تاون 
مفاجأة كبيرة بالفوز، على مانشس��تر 
يونايت��د، بهدف��ني مقاب��ل ه��دف، في 
أقيم��ت عل��ى ملع��ب  الت��ي  املب��اراة 
»جالف��ارم س��تاديوم«، ضم��ن اجلول��ة 
التاس��عة من الدوري اإلجنليزي.س��جل 
هدف��ي هدرس��فيلد، آرون م��وي، ف��ي 
الدقيق��ة 28، وديبوتر، في الدقيقة 33، 
فيما متكن راشفورد من تقليص الفارق، 

في الدقية 78.
بهذا الف��وز يرتفع رصيد هدرس��فيلد 
للنقط��ة 12، في املركز التاس��ع، فيما 
يتجمد رصيد مانشس��تر يونايتد عند 
النقط��ة 20، ويظل في املرك��ز الثاني، 
خلف مانشس��تر سيتي، بفارق خمس 

نقاط.
وق��اد املغرب��ي س��فيان بوف��ال فريقه 
س��اوثهامبتون للف��وز به��دف نظيف 
على وست بروميتش ألبيون في اجلولة 
التاس��عة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وجاء الهدف في الدقيقة 85 من هجمة 
مرتدة قادها بوفال، وراوغ بعدها الدفاع 
قب��ل أن يس��ددها ف��ي املرمى.وبه��ذه 
النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 
12 نقطة في املركز العاش��ر، في حني 
توقف رصيد وس��ت برومت��ش عند 10 

نقاط في املركز 13.
وس��اهم اجلناح جونيور ستانيس��الس 
في هدف��ني مبكرين ليحص��د بورمنوث 
أول��ى نقاطه بعيدا ع��ن ملعبه بالفوز 
2-1 على س��توك س��يتي ف��ي الدوري 
اإلجنليزي املمت��از.. بهذه النتيجة ارتفع 
رصي��د بورمنوث للنقطة الس��ابعة في 
املركز قبل األخير، وجتمد ستوك عند 8 

نقاط في املركز ال�17.

في المنافسات األوروبية بكرة القدم

برشلونة يجتاز ملقا وميسي يحقق رقمًا ملفتًا.. وهدر سفيلد تاون يهزم »الشياطين«

تقرير

الجوية يعسكر في أوزبكستان تحضيرًا لمواجهة دوشمبه في نهائي »االتحاد اآلسيوي«

مفكرة اليوم

9:00 مساًء
10:00 مساًء

سوسييداد ـ إسبانيول
الكورونا ـ جيرونا

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
في خط��وة خطيرة وغريبة في هذا 
التوقي��ت وبعد ان اعلن��ت اللجنة 
االوملبية اس��تحضاراتها النتخابات 
املكت��ب التنفي��ذي، وضع��ت وزارة 
الش��باب والرياض��ة العق��دة ف��ي 
املنش��ار مبخاطبة القضاء العراقي 
اجراءات س��لطة  مس��تندة عل��ى 
االحتالل وقرار احلاكم االمريكي في 
٢٠٠٤ لتحصل على قرار يؤكد على 
ان اللجنة االوملبية كيان منحل بعد 
ثالثة دورات اوملبية وانتخابية للجنة 
االوملبية العراقية وباشراف واعتراف 
م��ن جمي��ع املؤسس��ات العراقية 
الرسمية واللجنة االوملبية الدولية 
وطبق��ا له��ذا الق��رار ف��ان اللجنة 

االوملبية س��وف لن تس��تطيع اجناز 
مهامه��ا الداخلي��ة واخلارجية  وان 
اص��رار ال��وزارة على جع��ل اللجنة 
االوملبي��ة كيان منح��ل  ، االمر الذي 
يوق��ف جمي��ع انش��طتها ، ويعيد 
احلركة االوملبية الى طريق مجهول 
يعصف باحلرك��ة االوملبية العراقية 
ورياضته��ا واكدت املص��ادر املقربة 
م��ن اروقة القرار ال��وزاري بان الوزارة 
عازم��ة على اتخ��اذ ق��رارات اخرى ، 
ف��ي خطوة يعده��ا الكثي��ر تدخال 
حكومي��ا قد تلقي بظالل س��لبية 

على الرياضة العراقية.
واش��ارت املصادر ال��ى ان القرار جاء 
ملعاقب��ة اللجنة بس��بب حمايتها 
الس��تقاللية االندية الت��ي طالبت 

ال��وزارة وض��ع الي��د عليه��ا وعلى 
انتخاباتها وق��رار الوزارة بابعاد عدد 
من رؤساء تلك االندية والذي رفضته 
اللجنة االوملبية واعتبرته تدخال في 
ش��ؤون االندي��ة الداخلية من جهة 
اخ��رى حذر عدد م��ن اخملتصني، وزارة 
الش��باب جراء هذا السلوك لكونه 
ميثل   تدخال حكوميا في استقاللية 
اللجن��ة االوملبي��ة واجهزته��ا ، وان 
اص��رار ال��وزارة س��يضع الرياض��ة 
العراقي��ة حت��ت طائل��ة العقوبات 
الدولي��ة حاله��ا ح��ال العديد من 
اللج��ان االوملبي��ة ف��ي العالم لعل 
اقربها ال��ى الذاكرة دول��ة الكويت 
الش��قيقة وماتعانيه من جراء هذا 

االمر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب فري��ق نادي أمان��ة بغداد يوم 
مباريات��ه  اول��ى  املقب��ل،  االربع��اء 
التجريبي��ة ف��ي اط��ار معس��كره 
التدريب��ي بجمهورية مصر العربية 
األس��يوطي  فريق  يالع��ب  عندم��ا 
سبورت، فيما يالعب السبت املقبل 
املوافق 28 من ش��هر تش��رين األول 

اجلاري فريق املقاولون العرب.
وبدأت أمس التدريبات للفريق بواقع 
وحدت��ني صباحي��ة ومس��ائية في 

ايام املعس��كر الذي يس��تمر ل� 14 
يوماً، ويشهد أجراء 4 مباريات ودية 
من أج��ل رفع درجة كف��اءة الفريق 
قبل الدخول في منافس��ات الدوري 

املمتاز للموسم 2018/2017.
يشار إلى ان الدوري املصري يقف عند 
احملطة السابعة، وفريق االسيوطي 
س��بورت يقف بالترتيب ال� 13 وله 
6 نقاط جمعها من 6 مباريات بعد 
الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 
3 مباريات وخس��ارته ف��ي مباراتني، 

اما فري��ق املقاولون الع��رب فيقف 
بالترتي��ب الرابع ول��ه 11 نقطة من 
5 مباريات، بعد الفوز في 3 مباريات 

والتعادل في مباراتني.
يش��ار إلى ان فريق نادي أمانة بغداد 
يقوده املدرب احمد خلف ويساعده 
وسام طالب ومدرب اللياقة البدنية 
الدكتور اس��ماعيل سليم، ومدرب 
حراس املرمى هيثم خليل، ويش��رف 
على الفريق امني سر النادي، محمد 

فرحان.

»بغداد« يواجه األسيوطي سبورت تجريبيًا

تحذيرات من التدخل بعمل »األولمبية« 

عقيل الفريجي.. عدسة شابة توّثق الحدث

حمودي يثني على دور لجنة 
الخبراء فـي المشاركات اآلسيوية

عناق بني ميسي وأنييستا
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عدس��ات  التقط��ت 
البابارازي ص��وراً للنجم 
دي  ليون��اردو  العامل��ي 
كابري��و برفق��ة حبيبته 
جارن،  تون��ي  الس��ابقة 
وهما في طريقهما ألحد 
املالهي الليلية الشهيرة 
في مدينة لوس اجنليس 

االميركية.
الصحيف��ة  وكش��فت 
البريطاني��ة "ديلي ميل 
الش��هير  الثنائ��ي  "ان 

يب��دو إنهما س��يعودان 
لبعضهما البعض، بعد 
ان انفص��ال خ��الل املدة 

املاضية.

الكن��دي  الفن��ان  نش��ر 
بيب��ر  جاس��ن  العامل��ي 
فيديو قصير عبر حسابه 
أح��د مواقع  اخلاص على 
التواص��ل االجتماعي. اال 
أن هذا الفيديو لم يحصد 
عل��ى اعج��اب ج��زء من 
فيه  جمهوره، فقد ظهر 
بيبر، وهو مغّطى  جسم 
كامالً بوشم كبير. ويبدو 
أن بيبر حص��ل على هذا 
الوشم في املدة األخيرة، 
جمهوره  مش��اركة  وأراد 
به، اال ان��ه لم يكن يدرك 
أنه س��يحصد على هذه 

الردود الفعلية السلبية، 
فق��د ق��ال البع��ض أنه 
مثي��راً  جس��مه  جع��ل 
البعض  أما  لالش��مئزاز، 
املوض��وع  أن  رأى  اآلخ��ر 
حرية شخصّية وال يحق 

ألحد التدخل.

أعلنت املطربة الش��ابة 
أنها  س��ليمان،  كارم��ن 
ابنة األوبرا املصرية، وأنها 
ستشارك خالل مهرجان 
العربي��ة  املوس��يقى 
املقبل، مبين��ة أن األوبرا 
إذا طلبته��ا في أي وقت 
فس��تلبي طلبها، ألنها 
ال تس��تطيع أن تنس��ى 
جناحها في األوبرا، وفوزها 
ف��ي مس��ابقة األصوات 
الش��ابة ف��ي مهرج��ان 
من  العربية  املوس��يقى 
موضح��ة   ،2010 ع��ام 
أنه��ا قدم��ت مجموعة 
م��ن احلفالت ف��ي األوبرا 
املكشوف،  املسرح  على 

والكبير أيًضا.
وأك��دت س��ليمان، أنها 

متن دائًما للراحلة رتيبة 
احلفن��ي، وتتش��رف أنها 
كان آخ��ر م��ن تتلم��ذت 
عل��ى يديها، وه��ي التي 
استبشرت خيرًا بها في 
وأوضح��ت  املس��تقبل، 
أنه��ا تقف دائًم��ا مع أي 
ول��ن  جدي��دة،  موهب��ة 
م��ا  إذا  بش��يء  تبخ��ل 
طلب منها سماع صوت 

جديد.

ليوناردو دي كابريو

كارمن سليمان

جاستن بيبر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن الرؤساء األميركيون السابقون، جيمي كارتر، وجورج 
بوش، وبيل كلينت��ون، وجورج بوش االبن، وبارك أوباما، يوم 
أمس األول الس��بت أنهم جنحوا في جمع 31 مليون دوالر 

منذ الشهر املاضي جلهود اإلغاثة من األعاصير.
ج��اء ه��ذا اإلعالن في الوق��ت، الذي يحضر فيه الرؤس��اء 
اخلمس��ة السابقون، حفال موسيقيا جلمع أموال إضافية 
جلهود إغاثة الواليات األميركي��ة واألقاليم، التي ضربتها 

العواصف واألعاصير في أغسطس، وسبتمبر املاضيني.
م��ن جانبه، أثنى الرئي��س األميركي، دونال��د ترامب، على 
الرؤس��اء اخلمسة الذين سبقوه في س��دة احلكم، حيث 
وجه لهم الش��كر في مقطع مص��ور مت بثه عن عملهم 

في املساعدة جلمع أموال لضحايا األعاصير األخيرة.
وتسببت العواصف في أضرار جسيمة بواليتي تكساس 

وفلوريدا واجلزر األميركية في منطقة البحر الكاريبي.
ويقام احلفل اخليري الذي يحمل عنوان "من أعماق القلب: 
حفلة نداء أميركية واحدة"، في كوليج ستايش��ن بوالية 
تكس��اس. ويش��ارك فيه فرقة أالباما، وجاتلني برازرز، ولي 
غرينوود، واليل لوفيت، وروبرت إيرل كني، وستيفاني كوايل، 

وسام مور، ويوالندا آدامز، وكاسادي البابا.
وسيتم بث احلفل مباش��رة على اإلنترنت، كما ستذيعه 
محطات تلفزيوني��ة وإذاعية في الواليات املتحدة، وبعض 

دول العالم.

خمسة رؤساء أميركيين 
في حفلة موسيقية

ألول مرة.. التجارة تطلق جائزة معرض بغداد الدولي لإلعالم
بغداد - الصباح الجديد:

أطلقت وزارة التجارة مسابقة جائرة 
معرض بغداد الدولي لإلعالم، لتكرمي 
للصحفي��ني  املتمي��زة  اإلس��هامات 
واإلعالمي��ني الذين ينقل��ون فعاليات 
املع��رض، ويس��لطون الض��وء عل��ى 
أهمية احلدث اإلقتصادي واإلجتماعي 

له.
وذكرت الوزارة، في بي��ان "برعاية وزير 
التج��ارة وكال��ة س��لمان اجلميل��ي، 
ينظم معرض بغداد الدولي وللسنة 
االول��ى جائزة )معرض بغ��داد الدولي 
املميزة  لالعالم(، لتكرمي االس��هامات 
الذي��ن  واإلعالمي��ني  للصحفي��ني 
ينقلون فعالية هذا احلدث االقتصادي 

االجتماعي العراقي املهم".
وأوض��ح البيان، أن "اجلائزة تس��تقبل 
مش��اركات الصحفي��ني م��ن خ��الل 
عدة فئات، وهي )التقرير التلفزيوني، 
والتقرير االذاعي، والتحقيق الصحفي، 
واحل��وار الصحفي، واخلب��ر الصحفي، 
الكاريكاتيري،  للرس��م  والصحاف��ة 
أفضل  وجائ��زة  الصحفي،  والعم��ود 

صورة صحفية". 
وأش��ار، إلى أنه "يح��ق لكل صحفي 
عراق��ي يعمل ف��ي إح��دى القنوات، 
او اإلذاع��ات، او الصح��ف، أو اجمل��الت 
املطبوع��ة، أو اإللكتروني��ة اليومية، 
أو األس��بوعية، او وكاالت االنباء التي 
تصدر، أو توزع في العراق، يكون عمله 

عن تغطية املعرض، التقدم بأعماله 
لنيل إحدى اجلوائ��ز"، منوهاً أن "على 
املرش��حني أن يقّدموا عمل واحداً، وال 

يجوز التقدم ألكثر من فئة".
ولفت، أنه "على املقال واخلبر املرشح 
أالّ يتع��ّدى 25000 حرفاً، وأن يكون قد 
نُش��ر في الفت��رة ما بني 20 تش��رين 

االول آذار/مارس 2017 إلى 30 تش��رين 
االول 2017 ضمناً"، مضيفاً أن "املواد 
تق��دم بظرف مكت��وب علي��ه جائزة 
معرض بغداد الدولي االعالم وتسلم 
الى املكتب االعالمي في بناية معرض 
بغ��داد الكائ��ن ف��ي مدين��ة املنصور 

الواقعة في صوب الكرخ ".
وبني، أنه "بالنس��بة للتقارير املصورة 
واملس��موعة تض��ع ف��ي كارت ذاكرة 
)فالش ميموري(، ونس��خة من املقال، 
او الرس��م، او الص��ورة ف��ي اجلري��دة 
املنش��ور فيها، مع نسخة مطبوعة، 
ويذكر فيها االس��م نسخة من هوية 
املؤسس��ة، ورق��م الهات��ف، والبريد 

االلكتروني".
ه��ذا وأعلنت وزارة التج��ارة، في وقت 
س��ابق م��ن ي��وم األربع��اء )20 ايلول 
عظم��ى،  دول  مش��اركة   ،)2017
وش��ركات كبي��رة في مع��رض بغداد 
الدولي، ضمن دورته الرابعة واألربعني، 
التي تق��ام حتت ش��عار )حررنا أرضنا 
وبتعاونكم نبنيها( للمدة من 10/21 

لغاية 2017/10/30.

معرض بغداد الدولي

بغداد - الصباح الجديد:
اختت��م البيت الثقافي في قضاء القاس��م التابع إلى دائرة 
العالق��ات الثقافية العام��ة، وبالتعاون مع منتدى ش��باب 
القاس��م، ورش��ة العمل التعليمية، حول أنظمة احلاسوب 
حتت عنوان )شرح برمجيات احلاسوب(، حاضر فيها املهندس 

علي عبد العظيم هادي.
وابتدأت الورش��ة بكلمة ملس��ؤول الش��عبة عل��ي العوادي 
أكد فيها على ضرورة إملام اجلميع بأوليات علوم احلاس��وب، 
وباألخص ش��ريحة املوظف��ني، ملا لذلك العلم م��ن تأثيرات 

كبيرة على سير العمل الوظيفي.
بعدها ش��رع األستاذ احملاضر بش��رح توضيحي عملي على 
ع��دد م��ن أجه��زة احلاس��وب، وبطريق��ة التدرج م��ن )ألف 
بائي��ة احلاس��بة( وبرامجها وصوال إل��ى البرمجيات األخرى، 
التي يرتكز عليها ذلك العلم، الورش��ة اس��تهدفت تعليم 
موظفي البيت الثقافي بغية تطوير قابليتهم العلمية في 

مجال احلاسوب.

الصباح الجديد - وكاالت:
بي��ع خطاب كتبه أحد ضحايا غرق الس��فينة تيتانيك 
ف��ي مزاد ام��س االول الس��بت مقاب��ل 126 ألف جنيه 
اس��ترليني )166 ألف دوالر(، ما ميث��ل أعلى قيمة تدفع 

في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة املنكوبة.
وكتب اخلطاب راكب الدرجة األولى ألكس��ندر أوسكار 
هولفرسن إلى والدته، على ورقة نقش في أعالها اسم 
تيتانيك، ويصف في الرس��الة انطباعاته عن السفينة 

الضخمة، ويشيد بالطعام واملوسيقى.
وحس��ب نص اخلطاب، قال هولفرس��ن، في اليوم الذي 
سبق اصطدام السفينة بجبل جليد، "إذا سارت األمور 

على ما يرام سنصل نيويورك صباح يوم األربعاء".
وكان هولفرسن موظف املبيعات املولود في مينيسوتا، 
مس��افرا برفق��ة زوجت��ه م��اري ألي��س، الت��ي جنت من 

احلادث.
وعرضت عائلة هولفرسن اخلطاب في مزاد في دار مزادات 

)هنري أولدريج آند صن( في بلدة ديفيزس جنوب إجنلترا.
كم��ا بيع��ت مفاتي��ح حديدي��ة كان��ت تس��تعمل على 

السفينة مقابل 76 ألف جنيه استرليني.
وفي خطابه يصف هولفرسون أيضا لقاءه مع أحد أشهر 

ركاب السفينة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن عم��الق محركات البح��ث "غوغل"، مكاف��أة مالية 
قدره��ا 1000 دوالر أميركي، ملن يتمكن من اختراق عدد من 

التطبيقات على متجر "غوغل بالي".
وأورد موقع "مشابل" التقني، أن املكافأة جاءت نتيجة تعاون 
غوغل مع منصة hackerone، التي تساعد الشركات على 

إيجاد حلول أمنية حلماية بيانات املشتركني.
 Google Play Security وأطلق الطرفان منصة حتمل اسم
Reward Program، وتعن��ى مبحاول��ة العثور على الثغرات 

املوجودة في التطبيقات التي يحتويها املتجر.
وس��تدفع املكاف��أة ل��كل من يجد ثغ��رات أمني��ة في 30 
تطبيقا على متجر غوغل بالي منها: دروب بوكس، وسناب 

شات، وتيندر، ودولينغو. 
وعل��ى الراغبني في املكافأة إبالغ املطورين بالثغرة األمنية، 

ثم العمل معهم إلصالحها.
وبعد س��د الثغرة س��يدفع فريق "أندوريد األمني" املكافأة 
بقيم��ة 1000 دوالر، فض��ال عن مكافأة ق��د يحصل عليها 

الهاكر من مطوري التطبيقات. 
وه��ذه أول م��رة يعلن فيها عم��الق مح��ركات البحث عن 
مكاف��أة مالي��ة نياب��ة ع��ن املطورين ف��ي ش��أن الثغرات 

األمنية.

ورشة حول أنظمة 
الحاسوب في قضاء القاسم

خطاب ألحد ضحايا تيتانيك 
يحقق رقمًا قياسيًا

غوغل تعرض مكافآت 
مالية لمهمة "أمنية"

الصباح الجديد - وكاالت:
من��ة  النجم��ة  ف��ازت 
ش��لبي بجائ��زة أفض��ل 
ممثلة ف��ي ال��دورة الثانية، 
من جوائز الس��ينما العربية 
ع��ن دوره��ا ف��ي فيلم ن��وارة، 
وتس��لمت اجلائ��زة ف��ي احلفل 
الذي نظمته مجلة ديرغيس��ت 
املنظمة، حلف��ل توزيع جوائز 
 ،)ACA( الس��ينما العربي��ة
والذي أقيم مساء اجلمعة 
أوب��را  مس��رح  عل��ى 

جامعة مصر، بحضور عدد كبير من 
أهم جنوم الفن في الوطن العربي.

وتعّد هذه هي اجلائزة الس��ابعة، ملنة 
ع��ن فيلم نوارة، ال��ذي فازت عنه من 
قبل بس��ت جوائز كأفضل ممثلة من 
الدولي،  الس��ينمائي  دب��ي  مهرجان 
التي ش��هدت الع��رض العاملي األول 
للفيل��م، ومهرجان ماملو للس��ينما 
العربية، ومهرجان املركز الكاثوليكي 
للسينما، ومهرجان جمعية الفيلم 
ومهرج��ان  املصري��ة،  للس��ينما 
البح��ر  لس��ينما  الدول��ي  تط��وان 

األبيض املتوس��ط، ومهرج��ان وهران 
الس��ينمائي الدول��ي، وعن��د إطالق 
الفيل��م ف��ي دور الع��رض املصري��ة، 
ارة منذ أس��بوعه األول  اس��تطاع نوَّ
تص��در األف��الم العربية في ش��باك 

التذاكر املصري.
 ومؤخراً ف��ازت الفنانة منة ش��لبي 
بجائ��زة النق��اد كأفض��ل ممثل��ة من 
مهرجان الفضائيات، ع��ن دورها في 
مسلس��ل اخملرجة "واح��ة الغروب"، 
للمخرجة كاملة أبو ذكرى، واملعروض 

في موسم رمضان املاضي.

منة شلبي تحصل على جوائز أوسكار 
السينما العربية عن فيلم "نوارة"

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم��ت دائ��رة ثقافة وفنون الش��باب 
املس��رحية  الفن��ون  "قس��م 
الش��باب  وزارة  ف��ي  والس��ينمائية" 
اس��تضافة  ورش��ة  والرياض��ة، 
الش��خصيات، مضيف��ًة األس��تاذين 
معت��ز عناد غزوان، وزهي��ر التكمجي، 
لدراس��ة فن العم��ارة والتصميم في 
املس��رح العراقي، على قاعة يوس��ف 
العاني ف��ي مبن��ى الدائ��رة، بحضور 
مديره��ا الدكت��ور فائ��ز طه س��الم، 

ومشاركة عدد من املوظفني.
وقال الدكتور س��الم، ان الورشة حتتفي 
باجلم��ال واملغايرة، اللتان تعدان اساس��ان 
للعمل الفني اجلي��د، موضحاً ان الكثير من 
الفنان��ني قد قدموا فناً مغاي��راً عده البعض 
ف��ي بداية االم��ر ضرباً من اجلن��ون، إال ان 

التجربة والعمل املتواصل قد اجنح االعمال.
واك��د األكادميي الدكتور معت��ز عناد غزوان، ان 
التصمي��م الفني للديكور يس��هم في اجناح 

االعمال الفنية، ألنه يعط��ي ايحاء يتواءم مع 
افكار املس��رحية، بل يكمل االف��كار التي رمبا 
يصع��ب ترجمتها من خالل النص، موضحاً ان 
هناك العديد من الديكورات التي تقدم صورًة 
كاملة عن الزمن في املسرحية، ومتنح املتلقي 

فسحًة معرفيًة وسياحة في املاضي.
من جانبه وضح التكمجي، ان تسمية احلداثة 
تع��د مصطلحاً خاطئا، وميكن ان تكون كلمة 
املعاص��رة، هي االق��رب نظرا ملراح��ل التجديد 
في كل زمان، مبين��اً ان كل ما ينتج حالياً من 
هندس��ة، وفن، وغناء، وش��عر، ومسرح، يعود 

الى التاريخ مبرجعيات فكرية محددة.
وقد تفاعل احلاضرون مع الضيفني، بنقاش��ات 
مهمة اث��رت املوضوعات التي تطرقا لها، وفي 
اخلت��ام قدم الدكتور فائز طه س��الم درع وزارة 
الش��باب والرياضة ال��ى الدكت��ور معتز عناد 

غزوان، وسط تصفيق احلضور.

المثنى - الصباح الجديد:
الثقافي في  البي��ت  ضيف 
)بال  الس��ماوة، مؤسسة 
في  الثقافي��ة(  أقنع��ة 
ش��عرية  احتفالي��ة 
مع  بالتع��اون  كبي��رة 
والكتاب  األدب��اء  احتاد 

في املثنى. 
رئيس��ة  وراف��ق 

املؤسس��ة ميس��رة هاش��م، عددا 
من الش��عراء م��ن بغ��داد ليلتقوا 
بكرنف��ال  الس��ماويني  بالش��عراء 

شعري.
وحض��ر االحتفالي��ة أدباء وش��عراء 
الس��ماوة، تخلله��ا التوقي��ع على 
)حناج��ر  بعن��وان  األول  منجزي��ن، 
السماوي خالد  النصوص( للشاعر 
جمال املوس��وي، أم��ا الثاني )جذوة 

احل��روف( ف��كان لع��دد من ش��عراء 
الس��ماوة، إضافة إلى ش��عراء من 
مص��ر، حي��ث طبع��ا عل��ى نفقة 

املؤسسة.
في ختام االحتفالية منحت رئيسة 
الثقاف��ي  التمي��ز  درع  املؤسس��ة، 
لبيتنا الثقافي مع شهادة تقديرية 
جله��ده املؤثر ف��ي توس��يع احلركة 

الثقافية.

احتفالية ثقافية لشعراء السماوة وبغداد في المثنى

"ثقافة وفنون الشباب" تنظم ورشة 
التصميم والعمارة في المسرح
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