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وكاالت ـ الصباح الجديد:
الرئي��س األميركي  ق��ام مبع��وث 
للتحال��ف الدولي ض��د داعش في 
س��وريا والعراق، بري��ت ماكغورك، 
بجولة في مدينة الرقة الس��ورية، 
التي متت اس��تعادتها مؤخرا على 
يد قوات س��وريا الدميقراطية، من 

سيطرة تنظيم داعش.
وذكر ماكغورك، عبر سلس��لة من 
التغري��دات عل��ى موق��ع "تويتر" 
أرفقه��ا بص��ور عديدة م��ن الرقة، 
أن��ه "قضى الي��وم ف��ي الرقة مع 
العس��كرين األميركي��ن األبطال 
الذي��ن قدموا االستش��ارة بحملة 
مل��دة 4 أش��هر لهزمي��ة داعش في 

حرب الشوارع هنا، في الرقة".
وأض��اف ماكغ��ورك، أن "عناص��ر 
التنظي��م زرع��ت املتفج��رات في 
وس��ط  األبني��ة  هي��اكل  أغل��ب 
املدينة، لضمان ع��دم عودة احلياة 
إليه��ا.. وهن��ا، ف��ي مستش��فى 

رئيس��ي، قتل تقني سوري شجاع  
مدرب من قبل التحالف للتخلص 
م��ن الذخائ��ر املتفجرة، األس��بوع 
املاضي.. وما ي��زال هناك املزيد من 

العمل في جميع أنحاء املدينة".
كما أش��ار املبعوث األميركي، إلى 

مقتل "أكث��ر من 6000 عنصر من 
داعش ف��ي معركة الرقة، وما تزال 
جثثه��م مرمية عل��ى طول بعض 
الط��رق. وم��ع ذل��ك، بدأت األس��ر 
بالع��ودة إل��ى املناطق األق��ل تأثرا 

بالقتال".

وتابع بالق��ول "لدينا حتالف يدعم 
إزالة  )املياه،  االستقرار األساس��ي 
لتمك��ن  والكهرب��اء(  األنق��اض 
دعينا  ولق��د  التدريجية..  الع��ودة 
ش��ركاءنا إلى زيادة وتس��ريع دعم 
االستقرار نظرا إلى حجم التحدي 
في م��دن مثل الرقة احملررة اآلن من 

داعش".
وكانت قوات س��وريا الدميقراطية 
املدعوم��ة م��ن الوالي��ات املتحدة، 
اس��تعادت مدينة الرق��ة بالكامل 
األول  تش��رين  ف��ي  داع��ش،  م��ن 
املاضي، بع��د معارك مع التنظيم 
داخل املدين��ة بدأت من��ذ  حزيران 

املاضي.
للرق��ة،  ماكغ��ورك  زي��ارة  وتأت��ي 
والتهدي��دات  التصريح��ات  بع��د 
احلكوم��ة  أطلقته��ا  الت��ي 
اإليرانية والس��ورية لقوات سوريا 

الدميقراطية.
تتمة ص3

الرقة بعد حتريرها من "داعش"

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
اكد القائد العام للقوات املسلحة 
حيدر العبادي ، أمس الس��بت ، ان 
القطعات العس��كرية مس��تمرة 
بتطهير اجلزي��رة والصحراء وتأمن 

احلدود العراقية.
وذك��ر املكت��ب االعالم��ي لرئي��س 
ال��وزراء في بي��ان تابعته صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  أن" القائد العام 
للق��وات املس��لحة ب��ارك للقوات 
االمني��ة حتري��ر قض��اء راوة بوقت 

قياسي".
وأضاف بحس��ب البي��ان ان" حترير 
قض��اء راوة خالل س��اعات يعكس 
الق��وة والق��درة الكبي��رة لقواتنا 
واخلط��ط  البطل��ة  املس��لحة 

الناجحة املتبعة في املعارك ".
احلش��د  باس��م  املتح��دث  وأف��اد 
غس��ان  األنب��ار  ف��ي  العش��ائري 
 ، الس��بت  أم��س  العيث��اوي، 
العسكرية  القطعات  باس��تعداد 
لتس��ليم املل��ف األمن��ي لقضاء 

راوة إلى الشرطة احمللية باحملافظة 
ليت��م بعدها مالحقة فلول داعش 

الهاربة بصحراء األنبار.
وق��ال العيثاوي ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
"قضاء راوة ش��هد خ��الل اليومن 
املاضي��ن هروبا جماعي��ا لعناصر 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي بالتزامن 
م��ع دخول القطعات العس��كرية 

الى القضاء وحتريره".
وأضاف أن "القوات األمنية متكنت 

م��ن تأمن القضاء بش��كل كامل 
وتستعد لتسليم امللف األمني إلى 
الشرطة احمللية واحلشد العشائري 
لتنفذ عمليات عسكرية ملالحقة 
فلول التنظيم الهاربة إلى صحراء 

األنبار".
وتابع أن "نسبة اخلراب في القضاء 
ضئيلة ج��دا"، مبين��ا أن "القوات 
تعمل على ضبط احلدود والسيطرة 

عليها لتأمن القضاء".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  النف��ط،  وزارة  كش��فت 
الس��بت، ع��ن تقدميه��ا عروض��ا 
العربية والدولية خالل  للشركات 
مش��اركتها ف��ي مؤمتر أب��و ظبي 
للبترول )اديبك/ 2017( للعمل في 
العراق، الفتة إلى وجود فرص واعدة 
وآمنة لالستثمار، مؤكدة أن ابواب 
واالس��تخراج  التصفية  قطاعات 
التحتية مفتوحة  البنى  وانش��اء 

امام تلك الشركات.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
عاص��م جه��اد ف��ي حدي��ث إل��ى 
"الصباح اجلديد"، إن "وزير النفط 
جب��ار اللعيبي وخالل مش��اركته 
في اعمال مؤمت��ر اديبك املقام في 
دولة االمارات ابلغ ممثلي الشركات 
العربي��ة والعاملي��ة بوج��ود فرص 

واعدة في العراق".
وأض��اف جه��اد أن "اللعيب��ي أكد 

امتالك العراق بيئ��ة آمنة وواعدة 
في الصناعة الغازي��ة والنفطية، 
وضرب مثال بوجود شركات عاملية 
رصين��ة عل��ى صعي��د الصناعات 
االس��تخراجية قد وقع��ت عقودا 
طويل��ة اآلم��د وه��ي تعم��ل في 

العراق منذ سنوات".
حالي��اً،  املتوف��رة  اجمل��االت  وع��ن 
"دعوتن��ا ج��اءت  أن  أك��د جه��اد 
للش��ركات م��ن أج��ل العمل في 

ان  مبين��اً  التصفي��ة"،  مج��ال 
"ال��وزارة ق��د طرح��ت ع��دداً م��ن 
املصاف��ي لالس��تثمار ومنه��ا ما 
موج��ود ف��ي محافظ��ات ذي قار، 
وكرك��وك،  وميس��ان،  والبص��رة، 
وواس��ط واملثنى"، مش��يراً إلى أن 
"هذه املصافي استثمارية بامكان 
الشركات العاملية والعربية العمل 

فيها".
تتمة ص3

استعدادات عسكرية واسعة لتطهير
مناطق واسعة في صحراء الجزيرة غربي األنبار

"النفط" تفتح بابًا واسعًا أمام المشاركين
في مؤتمر "اديبك للبترول" للعمل في العراق

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
في مسعى منها لإلبقاء حللحلة 
وبغ��داد  اربي��ل  ب��ن  املش��كالت 
واحل��د م��ن التداعيات واخلس��ائر 
املعنوية والعس��كرية التي مني 
به��ا االقليم، مؤخ��را عقب إجراء 
االس��تفتاء وعودة انتشار القوات 
العراقي��ة في كرك��وك، تضغط 
ق��ادة  عل��ى  االميركي��ة  االدارة 
نتائج االس��تفتاء  االقليم اللغاء 
للبدء بحوار مع احلكومة االحتادية 

في بغداد.
فبينما يتوق��ع ان توافق حكومة 
نتائ��ج  الغ��اء  عل��ى  االقلي��م 
االس��تفتاء قريب��اً، لتزي��ح بذلك 
اه��م عقب��ة ام��ام الب��دء بحوار 
جدي��د مع بغ��داد، اك��د املبعوث 
اخل��اص للرئيس االميركي للحرب 
ماكغ��ورك  بري��ت  داع��ش  ض��د 
القائم��ة بن  العالق��ات  اهمي��ة 
اربيل وواش��نطن، مطالب��اً اربيل 
البدء باجراء حوار جدي مع بغداد 
عل��ى اس��اس الدس��تور حللحلة 

املشكالت والقضايا العالقة .
وأضاف ماكغورك الذي زار اإلقليم 

في  والتق��ى  املنص��رم  اخلمي��س 
اربي��ل برئيس حكومتها نيجرفان 
بارزاني ونائبه قوب��اد طالباني، ان 
بالده متمس��كة بوح��دة العراق، 
وه��ي تس��عى لتهيئ��ة االرضية 
املالئمة للبدء س��ريعاً بحوار بناء 

بن اربيل وبغداد.
بدوره دعا بارزان��ي اجملتمع الدولي 
لبذل اجلهود للبدء بحوار جدي بن 
اربيل وبغداد، وهو ما عده السبيل 
الوحي��د حل��ل جميع املش��كالت، 
مش��ددا على ان اقليم كردستان 
لم يك��ن مؤيدا للتص��ادم في اي 

وقت وانه مستعد للحوار دوما.
من جانبه قال القيادي في االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني نصر اهلل 
الس��ورجي، ان حكوم��ة االقليم 
تنتظر قرار احملكمة االحتادية للبت 

في الغاء نتائج االستفتاء.
واض��اف الس��ورجي ان احملكم��ة 
االحتادية س��تنعقد في العشرين 
من ش��هر تش��رين الثاني اجلاري 
الص��دار قرار حول ش��رعية اجراء 

االستفتاء من عدمها.
تفصيالت ص2

الواليات المتحدة تضغط على أربيل إللغاء
نتائج االستفتاء للبدء بحوار مع بغداد

مع انتظار اإلقليم لقرار المحكمة االتحادية 

لقاء سابق بني نيجيرفان بارزاني وبريت ماكغورك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
هنأ رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
الشعب العراقي بتحرير قضاء راوه، 
موضحا أن ه��ذا االنتصار التاريخي 
يأتي مبنزل��ة إعالن النص��ر النهائي 
عل��ى فل��ول "داع��ش"، فيم��ا أكد 
ضرورة االعمار وإعادة النازحن وحل 
اخلالف��ات الداخلية وتعزي��ز الوحدة 

الوطنية. 
وقال مكتب معصوم في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معصوم 
هنأ الش��عب العراقي األبي بالنصر 
الساحق لبالدنا على اإلرهاب والذي 
تكل��ل بتحري��ر آخر ق��الع عصابات 
داع��ش اإلجرامي��ة متمث��ال بقضاء 

راوه". 
وحيا معصوم، بحسب البيان، "قادة 
وضباط وأفراد قواتنا املسلحة بكل 
تشكيالتها البطلة على بسالتهم 
وكفاءته��م القتالي��ة ف��ي حتقي��ق 
ه��ذا النص��ر التاريخ��ي احلاس��م"، 
مؤكدا أن "هذا االنتص��ار التاريخي 
الرائ��ع يأت��ي مبثاب��ة إع��الن النصر 
النهائي لش��عبنا بكاف��ة مكوناته 
على فل��ول إرهابيي داع��ش". وأكد 
معصوم، "ع��زم العراقين على رفد 
ه��ذا النص��ر العس��كري العظيم 
بانتصارات كبرى موازية في معارك 
االعمار واالس��تقرار وإعادة النازحن 

واملصاحلة اجملتمعية....
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تق��دم رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
للعش��ب  بالتعازي  الس��بت،  أمس 
وف��اة  بذك��رى  والعال��م  العراق��ي 
الرس��ول )ص(، فيما دعا للتس��امح 

ونبذ الفرقة وإنهاء اخلالفات.
وقال العبادي في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، "أتقدم بأحر 
التعازي واملواساة الى شعبنا العزيز 
واألم��ة اإلس��المية والعال��م أجمع 
بذك��رى وفاة خ��امت النبي��ن محمد 
)صلى اهلل عليه وآله وس��لم( الذي 

بعثه اهلل رحمة للعاملن". 
وأض��اف العب��ادي، "إنن��ا أح��وج ما 

نك��ون الى إتباع س��يرة نبينا األكرم 
اهلل  بحب��ل  التمس��ك  ف��ي  )ص( 
ونش��ر الس��الم ونبذ الفرقة وإنهاء 
اخلالف��ات والنزاع��ات لننعم جميعا 
واالستقرار"، مؤكدا "ضرورة  باألمن 
تق��دمي الوجه الناصع لديننا احلنيف 
دي��ن الس��الم واألخوة والتس��امح، 
خصوصا في هذه األيام التي يقترب 
فيها ش��عبنا وبلدنا من قطف ثمار 
النصر على اإلره��اب وتطهير أرضه 
م��ن عصاب��ة داعش اجملرم��ة بعزمية 
وتضحي��ات  الش��جعان  مقاتلين��ا 

شعبنا الغالية".
تتمة ص3

في ذكرى وفاة سيد األنبياء )ص(

العبادي يدعو لنبذ الفرقة وإنهاء 
الخالفات لينعم الجميع باألمن

معصوم يهنئ بتحرير راوه 
ويؤكد على ضرورة اإلعمار

أسباب إعالن »إشعار دفاعي أوروبي« 
واستراتيجية »خط الدفاع األول«

األمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل إلى االستمرار 
بالعمل المشترك للقضاء على "داعش" 23

الكشف عن مقتل 6000 عنصر
من داعش في معركة تحرير الرقة

أكدت أن قطاعات التصفية واالستخراج والبنى التحتية متاحة للمستثمرين



بون ـ جاسم محمد* 

مازال��ت دول األحت��اد األوروب��ي تعي��ش 
هاج��س تفكك، ه��ذا االحت��اد، بعد ان 
عصف��ت به قضي��ة اقلي��م كاتلونيا 
االس��باني، ومطالباته باالنفصال الى 
جانب مطالب��ات اقاليم اوروبية اخرى، 
فهل جاء اش��عار دف��اع اوروبا في هذا 
التوقيت ردا على مطالبات االنفصال؟ 
وهل ممكن حتقيقه وسط حتديات امنية 
داخلية وخارجية تعصف بهذا األحتاد؟

اعلن��ت 23 دول��ة م��ن أص��ل 28 دولة 
عضو باالحتاد األوروبي  التزامها بتعاون 
أمني بعي��د املدى، ما يؤس��س إلقامة 
»احتاد دفاعي أوروب��ي«. ووقع وزراء دفاع 
وخارجية الدول الثالث والعش��رين يوم 
بعزمه��م  إش��عارا   2017 13نوفمب��ر 
إقامة »التع��اون الهيكلي الدائم« في 
 ،Pesco ) األم��ن والدف��اع ، )بيس��كو
وال��ذي يتيح لل��دول التعاون بش��كل 

أوثق لبناء القدرات العسكرية. 
وتأتي ه��ذه اخلطوة في وقت يبدي فيه 
البعض تخوف��ه من تراجع األميركيني 
عن حماية أوروبا عسكريا. ومنذ إخفاق 
اوروبا باقامة دفاع موحد، قبل 60 عاما، 
لم ينجح األوروبي��ون يوما في التقدم 
بهذا اجمل��ال. وكذلك ف��ي اعقاب طرح 
نواب البرملان األوروبي مبادرة تهدف إلى 
إنش��اء هيكلية دفاعية جديدة لالحتاد 
األوروب��ي،  يوم 11 اوغس��ت 2017 بعد 
غموض مستقبل عالقاته العسكرية 

مع كل من واشنطن ولندن. 
ترام��ب لم يت��ردد من اع��الن انتقاداته 
ال��ى دول الناتو  ويتهمها بعدم اإليفاء 
بنس��بة اإلنف��اق على مج��ال الدفاع.  
وه��ذا رمب��ا كان وراء تصاع��د مخاوف 

احللفاء األوروبيني إزاء مدى التزام أميركا 
مبعاهدة احللف للدفاع املشترك. ويؤكد 
االحت��اد األوروب��ي على أن دور) بيس��كو  
Pesco( سيكون تكميليا للناتو، الذي 
يضم في عضويته 22 دولة من أعضاء 
االحتاد األوروبي. ويقول دبلوماسيون إن 
املشروع حصل على دفعة بعد انتخاب 
الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون 
املؤي��د للمش��روع األوروب��ي وحتذيرات 
ترامب من أن احللف��اء األوروبيني يتعني 

أن يدفعوا املزيد من أجل أمنهم.
كش��فت املفوضي��ة األوروبي��ة، يوم 7 
يوني��و 2017، عن خطة لتمويل الدفاع 
األوروبي املش��ترك ملساعدة أوروبا على 
أن تصبح قوة عسكرية عاملية  بإنشاء 
صن��دوق قيمت��ه 5.5 مليار ي��ورو. من 
املتوقع أن يتألف صندوق االحتاد األوروبي 
م��ن جزأي��ن؛ األول سيس��اعد ال��دول 
األعض��اء على متوي��ل أبح��اث الدفاع 
ف��ي مج��االت تش��مل اإللكتروني��ات 
والبرامج املشفرة والهندسة العلمية 

والطائرات من دون طيار. 
واش��تملت مس��ودة للخطة كشف 
عنه��ا في نهاي��ة 2016 عل��ى برنامج 
أبحاث، مبيزانية سنوية تبلغ نحو 500 
ملي��ون ي��ورو بعد ع��ام 2020.أما اجلزء 
الثاني م��ن الصندوق، فإنه س��يجمع 
املال للمع��دات العس��كرية الثقيلة، 
مثل الدباب��ات واملروحي��ات والطائرات 
م��ن دون طيار. وس��تصل ميزانية هذا 
اجلزء إلى خمس��ة مليارات يورو سنوياً 
عن��د تش��غيله بش��كل ت��ام. وقالت 
املفوضي��ة إن ال��دول األعضاء تهدر ما 
بني 25 إلى 100 مليار يورو )28 إلى 112 
مليار دوالر( عندما تفعل ذلك بش��كل 

مستقل.
اخلط��وات العملي��ة الت��ي تعتمده��ا 

الدول االعضاء :
� جتري��ب نظ��ام لرص��د أوج��ه نق��اط 
الضع��ف في القوات املس��لحة لدول 
االحت��اد األوروبي بالتنس��يق مع حلف 
ش��مال األطلسي الذي تقوده الواليات 

املتحدة. 
� اعتماد مقر قي��ادة عمالني لوحدات 

أو منص��ة  األوروب��ي  قتالي��ة لالحت��اد 
لوجيس��تية للعملي��ات. لك��ن وف��ي 
مرحل��ة أول��ى، ميك��ن أن يتخ��ذ ذل��ك 
خصوصا ش��كل مشروعات، بالنسبة 
مع��دات  تطوي��ر  تش��مل  للبع��ض، 
طي��ار  دون  م��ن  وطائ��رات  )دباب��ات 
وأقم��ار اصطناعي��ة وطائ��رات للنقل 

مستش��فى  حت��ى  أو  العس��كري(، 
ميدانيا أوروبيا.

� إنشاء هيكلية دفاعية جديدة لالحتاد 
األوروبي.

� إنشاء دائرة عامة للشؤون الدفاعية 
لدى االحت��اد، ملراقبة املعايي��ر في اجملال 

العسكري.

اس��باب اع��الن اش��عار«احتاد دفاع��ي 
اوروبي«

�  مطالبة الناتو بزيادة عديد الوحدات 
القائمة، التي تتألف في غالبيتها من 

األمريكيني، وزيادة متويلها. 
ف��ي  يوغس��الفيا  تف��كك  تأري��خ    �
تسعينيات القرن املاضي، والذي يلقي 
بظالل��ه عل��ى اس��تمرار بق��اء االحتاد 

االوروبي.
� محاول��ة من الق��ارة العج��وز لبذل 
مابوس��عها، حلماي��ة اراضيه��ا  م��ن 
تهديدات روس��يا احملتملة عند اجلبهة 

الشرقية.
� تصاع��د وتي��رة االزمات الت��ي تعاني 
منه��ا دول اوروب��ا، والت��ي تاخ��ذ ف��ي 
الغالب الطابع االمني، وش��عور اوروبا 
بانه��ا مازال��ت تعان��ي م��ن تهديدات 
اس��تراتيجية، ابرزها التهديد الروسي 
احملتمل عند اجلبهة الشرقية ، واالزمة 
االوكراني��ة بالت��وازي م��ع احتم��االت 
تخل��ي »النات��و« عن القي��ام بواجباته 
بحماية اوروبا او بعدم وجود رد س��ريع 
الى الناتو حلماي��ة اوروبا من اي تهديد 
مرتقب. االحصائيات االخيرة كشفت 
بان 25 ف��ي املائة من أعض��اء الناتو ال 
متتلك ق��وات جوي��ة، وال ميتلك 30 في 
املائ��ة ق��وات بحري��ة أو ميتلك��ون قوة 
بحرية أقل من 600 بحار، و50 في املائة 
ميتلكون جيًش��ا نشًطا قوامه أقل من 

20000 جندي.
� تزايد مطالبة فرنس��ا خاصة وبعض 
الدول االعضاء لدعم بعضها البعض 
خ��ارج اراضيه��ا، وهذا مامتث��ل بطلب 
فرنسا على سبيل املثال لدعم قواتها 
في غرب افريقيا، وهذا يعني ان دوال مثل 
املانيا، سوف حتتاج الى مراجعة مهام 
قواتها املسلحة، ورمبا مراجعة نصوص 

الدس��تور من جديد لكي تتماشى مع 
مطال��ب الدف��اع االوروب��ي. تأتي هذه 
املس��اعي رمبا محاولة م��ن دول االحتاد 
االوروب��ي ازاء القضاي��ا الداخلية التي 
تهدد اوروبا م��ن الداخل، ابرزها قضية 
االس��باني« وظهور  »اقلي��م كاتلونيا 
مطال��ب اخ��رى ال��ى بع��ض االقاليم 
داخ��ل اوروبا لالنفصال. اما التهديدات 
اخلارجية، فمازال��ت تتمثل في قضية 
ع��ودة املقاتل��ني االجان��ب، واجلماعات 
املتطرفة وتداخلها مع قضية الالجئني 

والهجرة غير الشرعية.
اوروب��ا مازال��ت تتج��ه نح��و الدول��ة 
القومية، وهناك الكثير من االنتقادات 
حول ذل��ك، ابرزه��ا من قب��ل منظمة 
»هيومن رايتس« بتراجعها عن مباديء 
الدميقراطية واحلرية الشخصية، ذلك 
م��ن خالل ع��دم وج��ود موازن��ة مابني 
تتعل��ق  اتخذته��ا  واج��راءات  قوان��ني 
بحف��ظ االمن القوم��ي ومابني احترام 

خصوصية املواطن االوروبي.
خط��وة اع��الن اش��عار احت��اد دفاع��ي 
اوروبي، رمبا اليتماشى مع قدرات اوروبا 
وواقعه��ا عل��ى االرض، وال��ذي دائم��ا 
يوصف باالحتاد الهش، يبقى هو اشعار 
اكثر حتى من مشروع، رميا اليقوى على 
االستمرار وسط تهديدات تفكك هذا 
االحت��اد. وس��يبقى اجل��دل الدائر داخل 
االحت��اد االوروب��ي قائم��ا ح��ول الدفاع  
واالم��ن بس��بب ترابط األم��ن األوروبي 
بامن منطقة الش��رق االوسط واالمن 
الدولي. االع��الن ممكن اعتب��ار ترجمة 
إستراتيجية  ل«خط الدفاع األول« الى 

دول االحتاد االوروبي.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  باح��ث   *
واإلستخبارات

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

في مس��عى منها لإلبقاء حللحلة 
املش��كالت بني اربيل وبغداد واحلد 
املعنوية  التداعيات واخلس��ائر  من 
والعسكرية التي مني بها االقليم، 
مؤخ��را عق��ب إج��راء االس��تفتاء 
وع��ودة انتش��ار الق��وات العراقية 
االدارة  تضغ��ط  كرك��وك،  ف��ي 
االميركية على قادة االقليم اللغاء 
نتائج االس��تفتاء للبدء بحوار مع 

احلكومة االحتادية في بغداد.
فبينم��ا يتوقع ان تواف��ق حكومة 
االقليم على الغاء نتائج االستفتاء 
قريباً، لتزيح بذلك اهم عقبة امام 
البدء بحوار جدي��د مع بغداد، اكد 
املبعوث اخل��اص للرئيس االميركي 
للحرب ضد داعش بريت ماكغورك 
اهمية العالقات القائمة بني اربيل 
وواش��نطن، مطالب��اً اربي��ل البدء 
باج��راء حوار جدي م��ع بغداد على 
اساس الدستور حللحلة املشكالت 

والقضايا العالقة .
وأضاف ماكغورك الذي زار اإلقليم 
اخلميس املنصرم والتقى في اربيل 
برئيس حكومتها نيجرفان بارزاني 
ونائب��ه قوب��اد طالبان��ي، ان ب��الده 
متمس��كة بوح��دة الع��راق، وهي 
تس��عى لتهيئة االرضي��ة املالئمة 
للبدء س��ريعاً بحوار بناء بني اربيل 

وبغداد.
بدوره دع��ا بارزاني اجملتم��ع الدولي 
لبذل اجلهود للبدء بحوار جدي بني 
اربيل وبغداد، وهو ما عده السبيل 
الوحي��د حل��ل جميع املش��كالت، 
مش��ددا على ان اقليم كردس��تان 
ل��م يكن مؤي��دا للتص��ادم في اي 

وقت وانه مستعد للحوار دوما.
من جانبه ق��ال القيادي في االحتاد 
الكردس��تاني نصر اهلل  الوطن��ي 
الس��ورجي، ان حكوم��ة االقلي��م 
تنتظر قرار احملكمة االحتادية للبت 

في الغاء نتائج االستفتاء.
احملكم��ة  ان  الس��ورجي  واض��اف 
االحتادية ستنعقد في العشرين من 
شهر تشرين الثاني اجلاري الصدار 
قرار حول شرعية اجراء االستفتاء 
م��ن عدمه��ا، بعد االس��تماع الى 
املس��ؤولني في اربيل، وس��تطالب 

على اثر ذلك بالغاء نتائجه، مبيناً 
انه م��ادام هناك مطالب��ات دولية 
ومحلي��ة إللغاء نتائج االس��تفتاء 
ف��ال ب��د أن تس��تجيب حكوم��ة 

اإلقليم لذلك.
وقال س��ورجي، بحسب بيان صدر 
عن مكتبه اإلعالم��ي، إن حكومة 
اإلقليم أعلنت قبل أيام عن جتميد 
نتائج االستفتاء ومن حيث املنطق 
والواقع هذا يعني إلغاء نتائجه إال 
أن ه��ذه اخلطوة حتت��اج إلى مبادرة 
ش��جاعة م��ن حكوم��ة اإلقلي��م 
إلع��الن ذل��ك، مضيف��ا أن »ق��رار 
احملكم��ة االحتادية س��يكون عامالً 
مساعداً لكردس��تان إلعالن إلغاء 
نتائ��ج االس��تفتاء ليمهد حلوارات 

إيجابية مع بغداد.
وأضاف س��ورجي، أن »االس��تفتاء 
الوض��ع  عل��ى  س��لبا  انعك��س 
االقتصادي والسياسي في اإلقليم 
عل��ى الرغ��م من أنه حق ش��رعي 
لش��عب مثل األكراد، الفتا إلى أنه 
ال بأس إن ألغت حكومة كردستان 

نتائج االستفتاء شريطة أن تتعهد 
بغداد بدفع كام��ل حقوق اإلقليم 

من امليزانية االحتادية العامة .
ب��دوره اكد عضو مجل��س النواب 
العراقي عن حركة التغيير هوشيار 
ض��رورة ان تأخذ احلوارات بني بغداد 
وان  مؤسس��اتياً،  طابع��ا  واربي��ل 
تخرج من هيمنة وس��يطرة بعض 
االطراف التي وصلت باالقليم الى 

الواقع املزري الذي نحن به االن.
حدي��ث  ف��ي  اض��اف  اهلل  عب��د 
للصب��اح اجلدي��د ان الوف��ود التي 
زارت بغداد ومثلت االقليم س��ابقا 
مثار للسخرية الن بعض اعضائها 
لم يك��ن ملم��ا باللغ��ة العربية، 
ولم يك��ن الغلبه��م اختصاصات 
تؤهله��م لقيادة مباحث��ات وحوار 
مثمر مع بغ��داد، مؤكدا ان حركة 
التغيي��ر لن متن��ح الثقة بحكومة 
االقلي��م احلالي��ة لقي��ادة املرحلة 

االنتقالية الراهنة.
واش��ار عب��د اهلل ال��ى ان الكت��ل 
الكردستانية بذلت خالل السنوات 

السابقة كل ما كان باستطاعتها 
لتثبي��ت مس��تحقات االقليم في 
املوازن��ة االحتادي��ة وفق��ا التفاقات 
مش��تركة مع احلكوم��ة االحتادية، 
االقلي��م  حكوم��ة  ان  اال   « واردف 
كانت تتنصل ولم تلتزم سابقا مبا 
كان يقع على عاتقها من التزامات 
جتاه املرك��ز وجت��اه مواطنيها على 

حد سواء«.
هوش��يار عبد اهلل بني ان حكومة 
االقليم مس��ؤولة عن تبديد ثروات 
ونف��ط املواطنني، حيث اس��تولت 
على نف��ط كرك��وك واليعرف حلد 
االن اين ذهبت اموال نفط االقليم 
وكركوك، وهي مسؤولة عن اهدار 
اكث��ر من نص��ف اراض��ي االقليم 
التي تس��تملكها شركات النفط 
نف��ط  لعق��ود  وفق��ا  العاليم��ة 
طويلة االجل مع حكومة االقليم، 
مؤك��دا ان الس��لطة احلالي��ة في 
ع��دم  ويج��ب  فاش��لة  االقلي��م 
التجدي��د له��ا ومحاكمته��ا عن 
االخفاق��ات والفش��ل الذي منيت 

به خالل سنوات حكمها السابقة 
م��ا انعك��س س��لبا عل��ى اوضاع 

املواطنني في االقليم.
مؤك��دا ان على حرك��ة التغيير ان 
ال ترضخ الية ضغوط��ات خارجية 
متارسها االدارة االميركية او غيرها 
من الدول لالبقاء على التشكيلة 
احلالية حلكومة االقليم، وان ترفض 

اية مقترحات للتعامل معها.
العالق��ات  مس��ؤول  وكان 
التغيير  الدبلوماس��ية في حركة 
محمد توفيق رحيم قد حذر من ان 
عدم االخذ باملش��روع الذي قدمته 
حرك��ة التغيي��ر الرام��ي الى حل 
احلكومة احلالية وتشكيل حكومة 
انق��اذ وطن��ي مكانه��ا، ومحاولة 
االبقاء على هذه احلكومة ودعمها 
ل��ن يح��ل املش��كالت وس��يبقى 
االزمات التي يعاني منها املواطنني 

في االقليم.       
املتح��دث  احلديث��ي  س��عد  وكان 
الرسمي باسم احلكومة العراقية 
ق��د صرح ب��ان احلكوم��ة االحتادية 

بصدد إجناز ش��روط تتطلب جدية 
إقليم كردس��تان للحوار وحس��م 

اخلالفات.
واضاف احلديث��ي في تصريح ملوقع 
سبوتنيك الروسي »ال يوجد حتى 
اآلن اتفاق سياس��ي عل��ى اللقاء، 
املباشر بني اربيل وبغداد، الن هناك 
ش��روطا يجب أن تتوف��ر وتتحقق 
على األرض إليجاد أجواء مناس��بة 

للحوار السياسي«.
وعّد احلديثي توصل احلوارات الفنية 
واألمنية والعس��كرية إلى احللول، 
سيكون عامالً مساعدا في تهيئة 
األجواء، ومقدمة راس��خة ومتينة 
للحوار السياس��ي ال��ذي ميكن أن 

ينشأ الحقا.
إقلي��م  احلديث��ي حكوم��ة  ودع��ا 
كردستان إلى التعاون مع احلكومة 
االحتادي��ة لتطبيق وفرض س��يادة 
الدولة، وتطبيق أحكام الدس��تور 
بش��أن امللف��ات املتعلق��ة بالثروة 
النفطي��ة واحل��دود، وإدارة املناف��ذ 

احلدودية.

الواليات المتحدة تضغط على أربيل إللغاء
نتائج االستفتاء للبدء بحوار مع بغداد

مع انتظار اإلقليم لقرار المحكمة االتحادية 

يط��ول احلدي��ث ع��ن امكان��ات الع��راق االقتصادية 
وثروات��ه الوطنية التي عرفت به��ا بالد مابني النهرين 
ويكفي ان نذكر ان ميزاني��ة الدولة العراقية احلديثة 
اب��ان الثالثينيات واألربعينيات كان��ت تعتمد اعتمادا 
كلي��ا عل��ى املنت��ج الزراع��ي واحل��رف اليدوي��ة وقد 
يس��تغرب كثي��رون ان ميزاني��ة الدول��ة حتى مطلع 
عقد اخلمسينيات تعتمد متاما على الزراعة والتجارة 
والضريبة وبعض الصناعات ولم يتم توظيف الواردات 

النفطية في ميزانية الدولة العراقية.
 إال ف��ي عقد اخلمس��ينيات ه��ذا واذا تتبعنا املس��ار 
االقتصادي للعراق منذ تخلصه من االحتالل العثماني 
وحتى اس��تقالله واشغاله عضويته في االمم املتحدة 
كدولة مستقلة فاننا سنجد ان هذا البلد وهذه الدولة 
اس��تطاعت بجهود منظومة من االدارة احلكومية ان 
تعزز جناحها  في االربعينيات  واخلمس��ينيات ومتكنت 
من انتشال العراقيني من الفقر واالهمال والسير فيه 
نح��و مصاف الدول املتطورة ومن املهم جدا االش��ارة 
الى س��عي احلكوم��ات العراقية املتعاقب��ة الى عدم 
اهمال الواردات احمللية املتمثلة باالنتاج الزراعي ودعم 
الزراعة في العراق وع��دم التفريط باالنتاج الصناعي 
املتواضع الذي كان يس��د حاجات كثيرة من السكان 
مما اتاح توظيف املوارد النفطية املتنامية في موازنات 
الدول��ة العراقي��ة ولرمب��ا كان مجلس االعم��ار الذي 
ش��رعع قانونه  اجمللس النيابي مبقترح من الوزارة التي 
كان يرأس��ها توفيق السويدي ومتت املباشرة بأعماله 

في سنة 1952--1953 1950  .
وكان��ت ثمراته أجناز عش��رات املش��اريع الكبرى حتى 
صار مجلس اإلعم��ار املذكور مضرب األمثال في اجلد 
والتنظي��م واجنازاته التي كانت أكب��ر قفزة عمرانية 
تتحقق في بلدان الش��رق األوس��ط في حينها ونص 
قان��ون اجمللس عل��ى تخصيص إي��رادات النفط كلها 
ملش��اريع اإلعمار باعتبار ان عائدات الدولة من الزراعة 
والتج��ارة والضرائ��ب وغيرها كان��ت تكفي لتغطية 

امليزانية العامة للدولة . 
وخ��الل دورتني م��ن عمره حقق اجمللس مش��اريع غاية 
في االهمية ش��ملت مشاريع الري والسدود واجلسور 
واملستشفيات واملصانع ومش��اريع االسكان وغيرها 
. وق��د خطط اجمللس ملش��اريع كثيرة ل��م يتمكن من 
تنفيذه��ا لقص��ر عم��ره , لكنها نفذت بع��د الغائه 
بعش��رات السنني وبقيت هذه االجنازات ماثلة للعيان 
يطال��ع ش��خوصها كل عراق��ي وه��و يتج��ول ف��ي 
العاصمة بغداد او في بعض احملافظات العراقية ومنذ 
هذه القف��زة العمرانية واالقتصادية التي انتهت الى 
يتبوأ العراق مراكز متقدمة بني االمم في الس��تينيات 
والسبعينيات في مجاالت العمران والصحة والتربية 
اطاح��ت احلروب فيم��ا تال من تاريخ الدول��ة العراقية 
بهذه االجنازات وتراجعت مقاييس التطور واالمناء وبات 
على احلكوم��ات العراقية التي تول��ت مقاليد االمور 
من��ذ 2003 العودة بهذه البالد الى مس��ارات النجاح 
وسكة االعمار مبا ميكن العراقيني من استعادة دورهم 
واالطمئنان ملس��تقبلهم وق��د آن اآلوان لتوديع حقب 
اخلراب واحل��روب والصراعات والتأس��يس الدارة تنمية 
اقتصادي��ة تعتمد تعظيم امل��وارد الداخلية والثروات 
والطاقات البش��رية في س��بيل انتش��ال العراق من 
التراج��ع الكبير في مفاصل االنتاج بش��تى عناوينه 
وع��دم الرك��ون الى النف��ط بوصفه اخملل��ص الوحيد  
الزمات االقتصاد املتتالية التي اصابت العراق بالشلل 
وقي��دت من حركة النش��اط الزراع��ي والصناعي في 

الداخل .

تعظيم الموارد 
الوطنية !

أسباب إعالن »إشعار دفاعي أوروبي« واستراتيجية »خط الدفاع األول«
تقـرير

املبعوث اخلاص للرئيس االميركي للحرب ضد داعش بريت ماكغورك

اكد المبعوث الخاص 
للرئيس االميركي 
للحرب ضد داعش 
بريت ماكغورك اهمية 
العالقات القائمة بين 
اربيل وواشنطن، مطالبًا 
اربيل البدء باجراء حوار 
جدي مع بغداد على 
اساس الدستور لحلحلة 
المشكالت والقضايا 
العالقة
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ممثلو دول االحتاد االوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بعث��ت وزي��رة اخلارجي��ة الهندية 
سوشما س��واراج، امس السبت، 
رسالة الى وزير اخلارجية العراقي 
تتضم��ن  اجلعف��ري،  ابراهي��م 
الطلب من بغداد دعم مرشحها 
للحصول على عضوية محكمة 

العدل الدولية.
وقال املكتب االعالمي للجعفري 

في بي��ان تلقت »الصباح اجلديد« 
نسخة منه، إن األخير »استعرض 
خ��الل اس��تقباله س��فير الهند 
في الع��راق برادمي س��ينغ راجبور، 
س��بل التعاون املتاحة بني بغداد 
ونيودله��ي خصوصاً ف��ي احملافل 

الدولية«.
واضاف البيان ان »السفير الهندي 
حم��ل رس��الة ال��ى اجلعفري من 

وزيرة اخلارجي��ة الهندية تتضمن 
��ح  الطل��ب من العراق دعم مرشَّ
الهن��د للحصول عل��ى عضوية 
محكمة الع��دل الدولية«، مبينا 
ان »اجلعف��ري اعرب عن تقديره ملا 
اتس��مت به العالقات بني العراق 
والهن��د م��ن صداق��ة وتفاه��م 
مش��ترَك، وهو ما يشك�ل حافزاً 
إضافّي��اً ملزيد من تعزيز العالقات، 

ودفعها نحو آفاق أرحب«.
يذكر ان وزي��رة اخلارجية الهندية 
أعرب��ت في  سوش��ما س��واراج، 
وقت سابق عن شكرها وتثمينها 
للدع��م ال��ذي تقدم��ه احلكومة 
العراقية ووزارة اخلارجيَّة للسفارة 
الهندي��ة ف��ي بغ��داد واحلف��اظ 
على أمنه��ا، واملوافقة على فتح 
قنصلية للهند في أربيل، معربة 

عن اس��تعداد بالدها للعمل على 
إع��ادة بناء املدن العراقيَّة س��يما 
أن هن��اك رغب��ة لدى الش��ركات 

الهندية في العمل بالعراق.
واش��ارت الس��يدة الوزي��رة إل��ى 
أنَّ الهن��د ت��درس بجدي��ة فت��ح 
قنصلي��ة لها ف��ي البص��رة في 
الفت��رة املقبل��ة، وإنَّ أبواب بالدها 
العراق�يِّ��ني  أم��ام  مفتوح��ة 

الراغبني في زي��ارة الهند للعالج، 
مضيفة : اننا مس��تعّدون لزيادة 
عدد الزماالت الدراس��يَّة للطلبة 
العراق�يِّني في اجلامعات الهنديَّة 
تأهي��ل  إع��ادة  ف��ي  واملُس��اَعدة 
فضال  العراق�يَّة،  املُستش��فيات 
ع��ن  التع��اون دبلوماس��ياً ف��ي 
احملافل الدولية والتنسيق بكل ما 

يه�م البلدين.

الهند تطلب من العراق دعم مرشحها لعضوية محكمة العدل الدولية



بغداد – سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس السبت، بأن مسلحني 
مجهولني س��لبوا 40 مليون دينار من 
صاحب مكتب صيرفة شرقي بغداد.

وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
أقدموا، صباح يوم امس على تسليب 
صاح��ب مكتب صيرف��ة مبلغا قدره 
40 مليون دينار بالق��رب من داره حتت 
تهديد الس��اح، في شارع فلسطني 

شرقي العاصمة".
على صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
"عب��وة الصقة كانت مثبتة اس��فل 
عجل��ة مدنية يقودها منتس��ب في 
وزارة الداخلية انفجرت، في اثناء مروره 
مبنطق��ة الصبيحات، غربي بغداد، ما 

أسفر عن مقتله في احلال".

ديالى – استهداف سيطرة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس الس��بت إحب��اط هجوم 
لداعش على نقاط أمنية للش��رطة 

مرابطة شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "نقاط أمنية للشرطة 
مرابط��ة ق��رب مرك��ز ف��ي منطقة 
توكل شمال قضاء املقدادية )شمال 
شرقي ديالى( تعرضت لهجوم نفذته 
خايا داعش ف��ي البس��اتني القريبة 
منه��ا"، مضيفا أن "الق��وات األمنية 
متكنت م��ن إحباط الهج��وم دون أية 
أضرار بش��رية"، الفتا الى أنها "اجرت 
متش��يطا لبس��اتني املنطق��ة الت��ي 

فتحت منها النيران ".

كركوك – نفي اطالق نار 
نفى املتحدث باس��م جهاز مكافحة 

اإلرهاب امس السبت، تعرض أي مقر 
له إلطاق نار م��ن قبل مجهولني في 
وقت متأخر من مساء امس مبحافظة 

كركوك.
وقال املتحدث الرس��مي باسم اجلهاز 
العميد صب��اح النعمان إن "قطعات 
اجلهاز وكذلك مقراته لم تتعرض ألي 
هجوم أو اطاق نار من قبل مجهولني 
في منطقة شوراو مبحافظة كركوك 
مس��اء يوم امس كما ذكر في وسائل 
اإلع��ام" ، مضيف��ا أن "م��ا ذكر في 
االع��ام ع��ن تع��رض مق��ر ملكافحة 
االرهاب في منطقة شوراو إلطاق نار 
من قبل مجهولني يستقلون سيارتني 
احداها ن��وع تيوتا واألخرى BMW غير 

صحيح . 

صالح الدين – عمليات دهم 
اعلن مص��در امني في قيادة عمليات 

سامراء امس السبت، الشروع بعملية 
تفتي��ش واس��عة ملناط��ق محيط��ة 
بقضاء بل��د، جنوبي محافظة صاح 

الدين.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ان "قطع��ات اللواء الس��ابع 
في قيادة عمليات س��امراء ش��رعت 
بعملي��ة واس��عة لتفتيش بس��اتني 
مناط��ق تل الذه��ب ويث��رب احمليطة 
مبرقد س��يد محمد بن عل��ي الهادي 
في قضاء بلد" ، مضيفا ان "العملية 
وواس��عا  دقيق��ا  تفتيش��ا  ش��ملت 
للبساتني والقرى اجملاورة للقضاء من 
أجل تفوي��ت الفرصة على االرهابيني 
الستهداف املواطنني والقوات األمنية 
ومرقد السيد محمد في قضاء بلد"

االنبار – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي خلي��ة 

اإلعام احلربي امس السبت استمرار 
العمليات العس��كرية ملاحقة فلول 
"داعش" ومس��ك احلدود الدولية بني 

العراق وسوريا.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "العمليات العسكرية 
مستمرة في ماحقة فلول الدواعش 
والقرى  والقصبات  املناط��ق  وتطهير 
كافة" ، مضيفا أن "القطعات تواصل 
تقدمه��ا إلكم��ال وتطهير ومس��ك 

احلدود الدولية بني العراق وسوريا".

ميسان – اعتقال مطلوبني 
كشفت مديرية شرطة ميسان امس 
الس��بت عن الق��اء القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على 

وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.
وقال مدير ش��رطة محافظة ميسان 
موه��ي  ن��زار  العمي��د  واملنش��آت 

الس��اعدي ان القوات األمنية متكنت 
من إلق��اء القبض عل��ى 14 مطلوبا 
للقض��اء مبناطق متفرق��ة في قاطع 

املسؤولية .

نينوى – هجوم مسلح 
اعلن مدير ناحية حمام العليل جنوب 
نينوى خل��ف اجلبوري امس الس��بت 
عن مقتل ش��خصني وإصابة آخر من 
أسرة واحدة بهجوم شنه عناصر من 
تنظيم "داعش" على منزلهم جنوب 

احملافظة.
وق��ال مدي��ر الناحي��ة إن "مجموعة 
من عناص��ر داعش قام��وا صباح يوم 
غد مبهاجمة من��زل في قرية جهوني 
التابعة حلمام العليل )25كم جنوبي 
نينوى(، وأطلقوا نيران أسلحتهم على 
س��اكنيه ، ما أس��فر عن مقتل األب 
وأحد أبنائه وإصابة آخر" ، مضيفا أن 

"ق��وة أمنية هرعت إلى مكان احلادث، 
ونقلت املصاب إلى مستشفى قريب 

واجلثتني إلى الطب العدلي".

البصرة – اعتقال مطلوب 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة البصرة امس الس��بت بان 
ق��وة امنية متكنت م��ن القاء القبض 
على ش��خصني بحوزتهم��ا مخدرات 

وأدوات للتعاطي غرب البصرة.
وقال الصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه إن "شرطة احملافظة متكنت من 
القبض على ش��خصني في سيطرة 
بقض��اء  البحري��ة  العرب��ي  اخللي��ج 
الزبير"، مؤكدا أنه "مت ضبط مخدرات 
وأدوات للتعاط��ي معهما" ، مضيفا 
ان "الشرطة قامت بتسليمهما إلى 
اجله��ات اخملتص��ة إلكم��ال اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقهما".

تسليب 40 مليون دينار من صاحب صيرفة شرقي بغداد * هجوم مسلح على نقاط أمنية شمال شرقي ديالى 
    عمليات تفتيش واسعة في بلد جنوبي صالح الدين * اشتباكات مسلحة ضد فلول إرهابية شمالي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح مص��رف الرافدي��ن، أمس الس��بت، فرعا 
جدي��دا ف��ي العاصم��ة االردنية عم��ان، لتقدمي 
العراقي��ني  للمواطن��ني  املصرفي��ة  اخلدم��ات 

املقيمني هناك.
وق��ال املكتب االعامي للمصرف في بيان، تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، انه "مت افتتاح فرع 
الرافدين اجلديد في صويفية بالعاصمة االردنية 
عمان في خطوة سار عليها املصرف نحو الريادة 

والتقدم والشمول املالي".
واش��ار البيان، ال��ى ان "الفرع س��يقدم خدمات 
وتس��هيات مالية للمواطنني م��ن صرف رواتب 
والودائ��ع  والتوفي��ر  اجلاري��ة  احلس��ابات  وفت��ح 

املصرفية".
جدي��ر بالذك��ر أن العراق لديه جالي��ة كبيرة في 
االردن كم��ا ان م��ن املتوق��ع ان ينتع��ش التبادل 
االقتصادي بني البلدي��ن وخاصة بعد اعادة فتح 
معبر طريبيل وانتهاء مد انبوب لنقل النفط من 

حقول البصرة الى ميناء العقبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية االنواء اجلوية في منطقة كرميان، 
أمس الس��بت، أن ه��زة أرضية ضرب��ت منطقة 

كرميان جنوب السليمانية.
وقالت املديري��ة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه إن "ه��زة أرضية ضرب��ت منطقة 
كرمي��ان جنوب الس��ليمانية"، مبين��ة أن "قوة 
الهزة بلغت 4.4 درجة على مقياس ريختر وبعمق 

84 كيلومتر".
وافاد ش��هود عيان ب��أن "الهزة أث��ارت الفزع بني 
س��كان املنطقة"، مش��يرين الى انه��ا "دفعت 

بالعديد منهم الى اخلروج من منازلهم".
وش��هدت محافظة الس��ليمانية االحد املاضي 
هزة ارضية ش��ديدة وصل تأثيرها الى العاصمة 
بغ��داد وعدد من احملافظ��ات العراقية، حيث ادت 
الى مصرع واصابة عدد من االشخاص فضا عن 
احلاق اضرار مادية كبي��رة بعدد من املبان واملنازل 

السكنية.

متابعة الصباح الجديد:
CP- تنهي طائرة االس��تطاع الكندية من طراز

Aurora 140 مهمته��ا ف��ي الع��راق ضمن قوات 
التحالف الدولي ضد "داعش" خال شهر، فيما 
حدد موعدا إلغاق املستشفى امليداني الكندي 

العامل شمال العراق. 
وقال��ت وزارة الدف��اع الكندية ف��ي بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن الطائ��رة تنف��ذ 
مهامها منذ أكثر من 3 س��نوات في دعم قوات 
التحال��ف الدولي بالعراق، ونفذت حتى اآلن 850 
طلعة جوية، وس��اهمت بش��كل كبير ومباشر 
في هزمي��ة "داعش" عن طريق تق��دمي املعلومات 

االستطاعية واملراقبة.
ونوه��ت وزارة الدفاع الكندية، بع��د عودة طائرة 
االس��تطاع املذكورة س��تتمثل مساهمة كندا 
-Ai  في قوات التحالف بطائرة صهريج من طراز
bus СС-150 Polaris، وطائرتي نقل عس��كرية 
م��ن ط��راز CC-130J Hercules، و4 مروحي��ات 
CH-146 Griffon، ومجموعة من املدربني مؤلفة 
من عناص��ر الوحدات اخلاص��ة، باإلضافة إلى أن 
املستش��فى امليداني الكندي في شمال العراق 
)س��يواصل العم��ل على األقل حتى 30 نيس��ان 

.)2018
يذكر أن كندا انضمت إلى التحالف الدولي ضد 
داع��ش ف��ي عام ، وف��ي 18 ش��باط 2016 وبقرار 
من رئيس الوزراء الكندي جاس��تني ترودو، توقف 
قصف الطائرات احلربية الكندية ملواقع "داعش" 
في سوريا والعراق، وعادت كافة املقاتات الست 
م��ن طراز СF-18 إلى الب��اد، فيما بقيت طائرات 
CP-140 Aurora، وAirbus СС-150 Polaris في 
القاع��دة اجلوية الكندية في الكويت ملس��اعدة 

قوات احللفاء.
وباإلضاف��ة إلى ذلك، قامت كندا في تلك الفترة 
بزيادة عدد املدربني العسكريني في العراق من 69 
ش��خصا إلى 230 لتدريب امليليش��يات الكردية 

شمال العراق.

"الرافدين" يفتتح 
فرعًا جديدًا في األردن

هزة أرضية تضرب 
منطقة كرميان جنوب 

السليمانية

كندا تنهي استطالعها 
الجوي بالعراق

الملف األمني

معصوم يهنئ بتحرير راوه
ويؤكد على ضرورة اإلعمار

وح��ل اخلاف��ات الداخلي��ة وتعزي��ز 
الوحدة الوطنية واملكانة اإلقليمية 

والدولية للعراق". 
وأعرب معصوم عن "الوقوف إجاال 
لشهداء ش��عبنا"، موجها ب�"لزوم 
االهتمام اخلاص بعائات الش��هداء 
ومعاجل��ة اجلرحى وحماي��ة املدنيني 

والنازحني".
الدول��ي  التحال��ف  وثم��ن، "دع��م 
والش��عوب  ال��دول  ومس��اندة 
ف��ي  وش��عبنا  لبادن��ا  الصديق��ة 
معركته القاس��ية والبطولية ضد 

اإلرهاب".
وكان قائ��د عملي��ات تطهير أعالي 
الفرات واجلزي��رة الفريق الركن عبد 
األمير رش��يد ي��ار اهلل أعل��ن، أمس 
اجلمعة، عن حترير قض��اء راوه غربي 
محافظة االنبار من قبضة تنظيم 
"داع��ش" بالكام��ل، مؤك��دا رف��ع 

العلم العراقي فوق مبانيه.

العبادي يدعو لنبذ الفرقة وإنهاء 
اخلالفات لينعم اجلميع باألمن

جت��در االش��ارة إل��ى أن املاي��ني من 
العربي��ة  ال��دول  ف��ي  املس��لمني 
واإلس��امية واجلاليات املسلمة في 

العالم يحيون ذكرى وفاة الرس��ول 
محمد )ص( سنويا في 28 صفر.

استعدادات عسكرية واسعة 
لتطهير مناطق واسعة في 
صحراء اجلزيرة غربي األنبار

ومن جانبه يبني عامر حس��ن اخلبير 
ف��ي الش��ؤون األمني��ة ، إن هزمي��ة 
داعش عس��كريا "يج��ب أال تفهم 

على أن زمن املواجهة قد انتهى".
وق��ال حس��ن لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن" هزمية داعش على األرض 
ال ب��د أن تتبعه��ا مرحل��ة املواجهة 
األمني��ة الت��ي تتمثل ف��ي القضاء 
عل��ى احلواض��ن واجملامي��ع املتفرقة 

واخملتفية هنا أو هناك".
وأوضح أن" العراق مقبل باملوازاة مع 
املعركة األمنية على معركة طويلة 
املدى ه��ي املعركة الفكرية الرامية 

إلى القضاء على الفكر املتشدد.
ومن جهت��ه أفاد مص��در أمني في 
محافظ��ة االنب��ار، أمس الس��بت، 
ان الق��وات االمني��ة اعتقل��ت عددا 
من عناصر تنظي��م داعش االرهابي 
مبساعدة اقاربهم في الرمانة وراوة. 
‘‘الصباح  وقال املص��در لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ ان "القوات االمنية متكنت 
من اعتقال عدد م��ن عناصر داعش 

من اهال��ي منطق��ة جب��ة باالنبار 
تعرف عليهم اقاربهم من منتسبي 
القوات االمنية خال عمليات حترير 

مناطق الرمانة وراوة غربي االنبار".
وأض��اف املص��در الذي ل��م يفصح 
عن أس��مه ان "الدواع��ش هم كل 
م��ن مهند ش��اكر العبي��دي وعاء 
دلف العباس��ي وس��عدي مسعود 
العباس��ي م��ن س��كنة منطق��ة 

جبة".
والى ذلك أكدت خلية اإلعام احلربي 
، أمس السبت ، استمرار القطعات 
العس��كرية في تقدمه��ا ملاحقة 
اإلرهابي،  عناص��ر تنظي��م داع��ش 
ومس��ك احلدود العراقية والسورية 

بالكامل.
وذك��رت اخللي��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
العس��كرية  "العملي��ات  أن  من��ه 
مستمرة في ماحقة فلول الدواعش 
وتطهير املناطق والقصبات والقرى 

كافة".
تواص��ل  "القطع��ات  أن  وأضاف��ت 
تقدمه��ا إلكمال وتطهير ومس��ك 

احلدود الدولية بني العراق وسوريا".
 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد 
أكد ، الثاثاء املاضي ، أن حدودنا مع 

س��ورية س��تكون مؤمنة بالكامل 
قريبا جدا ولن نسمح بعودة اإلرهاب 

إلى أراضينا مجددا".
وأعلن رئيس الوزراء ، يوم اجلمعة 18 
تشرين الثاني 2017، عن حترير قضاء 
راوة غرب��ي األنب��ار بالكام��ل والتي 
تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في 

العراق.

"النفط" تفتح باباً واسعاً أمام 
املشاركني في مؤمتر "اديبك 
للبترول" للعمل في العراق

وأس��تطرد ان "اجمل��ال اآلخ��ر املت��اح 
يتعلق بقطاع االستخراج، الن لدينا 
عدداً من احلق��ول النفطية الواعدة 
الت��ي ميك��ن أن تعم��ل فيه��ا تلك 

الشركات وحتقق نتائج طيبة".
كم��ا حت��دث جه��اد عن "مش��اريع 
للبنى التحتية متاحة ايضاً للعمل 
بالنس��بة للشركات االس��تثمارية 
ومنها ما يتعلق مبد االنابيب، وانشاء 
املس��تودعات، ومشاريع النقل، كما 
هناك مش��اريع اخرى تخص قطاع 

التوزيع".
ويأمل املتحدث باس��م وزارة النفط 
ب��أن "تأت��ي ه��ذه الدع��وات بنتائج 
ايجابية الس��يما وأنه��ا قد طرحت 
ف��ي مؤمت��ر مه��م ج��داً للطاق��ة 

مبشاركة مسؤولني من دول متعددة 
وكذلك شركات رصينة".

وف��ي الس��ياق ذاته، كش��ف جهاد 
ع��ن وج��ود "اس��تجابة لش��ركات 
مؤخراً من أجل الدخول في قطاعي 
االستخراج والتصفية، واملفاوضات 

على االرض ما زالت مستمرة".
م��ن جانبه، ذكر الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة ش��ل علي اجلناب��ي خال 
مشاركته في اعمال املؤمتر إن "لدينا 
عدداً من االس��تثمارات في املنطقة 

وحققنا نتائج ايجابية".
وأضاف اجلنابي خ��ال حديثه لعدد 
م��ن الصحافيني تابعت��ه "الصباح 
اجلديد"، أن "املشروع االهم لدينا في 
املنطق��ة هو احلد من حرق الغاز في 

البصرة الذي وّقع منذ عام 2013".
وأش��ار إل��ى أن "هذا املش��روع يعّد 
االبرز في العراق، إضافة إلى مشاريع 
اخرى نعمل عليها في دول املنطقة 
مثل مص��ر وتونس و بل��دان اخلليج 

العربي".
وأوض��ح اجلناب��ي أن "هن��اك تركيزا 
عل��ى ملف الغاز بالدرجة االس��اس 
كون��ه صديقا للبيئ��ة وهو الطريق 
للطاق��ة املتجددة نظ��راً ملا ميتلكه 
مبس��توى  تتعل��ق  خصائ��ص  م��ن 
احلرارية  انبعاث��ات  وقل��ة  الكف��اءة 

ويس��تعمل في قطاع��ي الكهرباء 
والبتروكيمياويات".

ويذك��ر ان مع��رض ومؤمت��ر أبوظبي 
الدول��ي للبت��رول" )أديب��ك( يعتب��ر 
ملتقًى عاملياً يحض��ره وزراء النفط 
و املتخصصني ف��ي صناعة النفط 
والغ��از ح��ول العال��م حت��ت مظلة 
واح��دة، و يع��د املعرض واح��داً من 
أكب��ر ثاثة مع��ارض ضم��ن قطاع 
النف��ط والغاز في العال��م، واألكبر 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا ، ويت��م خاله تبادل اخلبرات 
الت��ي م��ن ش��أنها متك��ني اخلب��راء 
واخملتصني في  قطاع النفط العاملي 
من تبادل املعلوم��ات واألفكار التي 
تس��هم في رسم مامح مستقبل 
قطاع الطاق��ة في العال��م. ويقام 
املع��رض بدع��م م��ن وزارة الطاقة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

الكشف عن مقتل 6000 عنصر
من داعش في معركة حترير الرقة

حيث رجح بعض املراقبني أن الزيارة 
حتمل ف��ي طياتها رس��الة واضحة 
إل��ى األط��راف الت��ي تع��ادي قوات 
س��وريا الدميقراطية، بأن "التحالف 
الدولي وعلى رأس��ه أميركا س��وف 
لن يتخلى عن حليفته في سوريا".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أعل��ن األم��ني العام ل��امم املتحدة 
رس��الة  ف��ي  غوتيري��ش  أطوني��و 
حمله��ا ممثله اخلاص ي��ان كوبيش 
انه يتعني تسوية املسائل العالقة 
بالوس��ائل  وأربي��ل  بغ��داد  ب��ني 
الس��لمية ومن خ��ال املفاوضات 
السياسية ، باالستناد الى دستور 
ب��وادر  وي��رى  الع��راق.  جمهوري��ة 
مش��جعة متمثل��ة بحقيق��ة أن 
احلكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردستان قد عبرتا بنحو علني عن 
االنفتاح على ه��ذه املفاوضات في 

عدة مناسبات .
وكان كوبي��ش قد س��لم رس��الة 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش واملوجهة الى رئيس وزراء 
إقليم كردس��تان نيجيرفان بارزاني 
بحضور نائب رئي��س وزراء اإلقليم 
قوباد طالباني ، كما سلم نسخة 
من هذه الرسالة الى رئيس الوزراء 
العراق��ي حي��در العب��ادي لاطاع 

عليها. 
وتضمن��ت رس��الة األم��ني الع��ام 
لألمم املتحدة التي أرسلها رداً على 
االتص��االت الت��ي كان ق��د أجراها 
معه نيجيرف��ان بارزاني رئيس وزراء 
اإلقلي��م "إنن��ي أوافقك��م ال��رأي 
متاماً بأنه يتعني تس��وية املس��ائل 
املعلقة بني بغداد وأربيل بالوسائل 
الس��لمية ومن خ��ال املفاوضات 
السياس��ية، باالستناد الى دستور 
ب��وادر  وأرى   ، الع��راق  جمهوري��ة 
مش��جعة متمثل��ة بحقيق��ة أن 
احلكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردستان قد عبرتا بنحو علني عن 
االنفتاح على ه��ذه املفاوضات في 
عدة مناسبات ، ويتوجب منع املزيد 
مم��ا يزعزع اس��تقرار الوضع الراهن 
من اج��ل دعم املصاحل��ة الوطنية 
االس��تقرار  م��ن  املزي��د  وحتقي��ق 
ف��ي منطق��ة تس��ودها التقلبات 
ومواجه��ة التهديد ال��ذي ما برح 
ميثل��ه تنظي��م )داع��ش( ، وانن��ي 
أش��جع كا اجلانب��ني عل��ى اتخاذ 
اخلطوات املطلوبة من اجل تهيئة 
بيئ��ة مؤاتي��ه إلج��راء مفاوض��ات 

حقيقية.
وتق��ف األمم املتح��دة عل��ى أهب��ة 

االس��تعداد للمس��اعدة في هذه 
اجلهود بناًء على طلب من األطراف 
املعنية، واس��تنادا ال��ى والية األمم 
املتح��دة في الع��راق وباألخص من 
خ��ال ممثلي اخلاص ف��ي العراق يان 

كوبيش."
وكذل��ك أع��اد املبع��وث االممي يان 
كوبيش التأكيد على املوقف الذي 
عبرت عنه فرنسا بصفتها الرئيس 
ال��دوري جملل��س االمن التاب��ع لألمم 
املتحدة في التصريحات لوس��ائل 
االعام والذي ذكرت فيه ان أعضاء 
اجمللس يدع��ون جميع األطراف إلى 
واس��تعمال  التهديد  االمتناع عن 
الق��وة وإلى االنخراط في حوار بّناء 
بتس��هيل م��ن األمم املتح��دة، عند 
طلب ذلك منها، كسبيل لتخفيف 
التصعيد ووس��يلة للحفاظ على 
وحدة العراق ، مشيرين الى ضرورة 
تلبية حقوق وتطلعات جميع أبناء 
الشعب العراقي من خال التطبيق 

الكامل للدستور العراقي.
وأش��ار أعضاء اجمللس بأن احلكومة 

االحتادي��ة وحكوم��ة اإلقليم كانتا 
قد عبرتا عن الرغبة لانخراط في 
حوار، ونحن نشجع كا احلكومتني 
على وضع ج��دول زمني على وجه 
الس��رعة لعق��د ه��ذه املباحثات ، 
احترامهم  مؤكدي��ن م��ن جدي��د 
لسيادة العراق وسامته اإلقليمية 
ووح��دة أراضي��ه ، وكذل��ك أكدوا 
أهمية تواصل تركي��ز اجلهود على 

هزمية )داعش(."
وكذل��ك يق��ر املبعوث األمم��ي يان 
كوبيش باستجابة حكومة إقليم 
كردس��تان بش��أن ق��رار احملكم��ة 
االحتادية العلي��ا رقم 122 والصادر 
 2017 الثان��ي  تش��رين   6 بتاري��خ 
والذي نص على أن احملكمة االحتادية 
العليا لم جتد من خال استعراض 
العراق  نصوص دس��تور جمهورية 
نصاً يجيز انفصال أي من مكونات 
النظ��ام االحت��ادي ف��ي جمهوري��ة 
الع��راق، وذل��ك تأكيد عل��ى وحدة 
الع��راق ، وف��ي بيانه��ا بتاري��خ 14 
أك��دت   ،2017 الثان��ي  تش��رين 

حكومة إقليم كردس��تان االلتزام 
دوم��اً بالبحث عن ح��ل للخافات 
م��ع الس��لطات االحتادي��ة بطرائق 
دس��تورية وقانوني��ة، وانطاقا من 
موقفنا املعروف املتمثل بالترحيب 
االجت��اه  به��ذا  املب��ادرات  بجمي��ع 
وف��ي مقدمته��ا مب��ادرة الس��يد 
السيستاني، وبعض الشخصيات 
الصديق��ة  وال��دول  العراقي��ة، 
للش��عب العراق��ي بش��أن العودة 
الى الدستور العراقي حلل اخلافات 
اس��تنادا ال��ى الدس��تور، ومن هذا 
املنطل��ق، نحترم تفس��ير احملكمة 
االحتادية العليا للم��ادة األولى من 

الدستور.
ونؤكد إمياننا بأن يكون ذلك أساساً 
للبدء بحوار وطني شامل بني أربيل 
وبغ��داد حل��ل اخلافات ع��ن طريق 
تطبيق جميع املواد الدس��تورية مبا 
والسلطات  يضمن حماية احلقوق 
واالختصاصات الواردة في الدستور 
كون��ه الس��بيل الوحي��د لضمان 
وحدة العراق املش��ار إليه في املادة 

األولى من الدستور".
ومتاشياً مع رسالة األمني العام لألمم 
املتحدة واملوقف املذكور الذي عبر 
عنه رئيس مجلس األمن في حينه، 
أكد املبع��وث األممي مج��دداً على 
احلاجة امللّحة الى تس��وية جميع 
املس��ائل املعلقة ب��ني احلكومتني 
ومعاجلتها م��ن خال احل��وار على 
أساس الدستور ومبا يتماشى على 
نح��و تام معه ألن��ه يضمن كذلك 
جميع احلقوق الدس��تورية إلقليم 
كردس��تان العراق وشعبه من دون 
التهدي��د بالق��وة او اس��تعمالها 
كسبيل دس��توري نحو االستقرار 
والتكامل واالزدهار، من اجل تعزيز 
سامة أراضي ووحدة وسيادة عراق 

موحد واحتادي ودميوقراطي. 
وحث املمثل االممي على اس��تمرار 
احلوار الرفيع املستوى بني احلكومة 
االحتادية وحكومة إقليم كردستان 
بشأن املسائل العسكرية واألمنية 
لتجنب املواجهة خال عملية نشر 
القوات االحتادية في املناطق املتنازع 

عليها وبسط الس��لطة االحتادية 
ف��ي املنافذ احلدودية للعراق، مبا في 
ذل��ك املطارات الدولي��ة في إقليم 
كردس��تان الع��راق. وكذل��ك رحب 
املبعوث االممي بإعراب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي عن عزمه إجراء حوار 
بني ممثل��ي احلكومة وخبراءها حول 
جمل��ة أم��ور م��ن بينه��ا امليزانية 

وتصدير النفط. 
إن خط��وط احل��وار ه��ذه ضروري��ة 
اله��دوء وجتن��ب  للحف��اظ عل��ى 
بس��ط  عملي��ة  ف��ي  التصعي��د 
الس��لطة االحتادي��ة ف��ي املناطق 
املتن��ازع عليها واملناف��ذ احلدودية، 
وضروري��ة إليج��اد حل��ول عاجل��ة 
للقضاي��ا امللح��ة مث��ل امليزاني��ة 
والروات��ب وتصدير النف��ط. إن هذا 
احلوار كذلك س��وف يفتح الطريق 
نحو مفاوضات سياسية بناءة بروح 
من الش��راكة بشأن لطيف أوسع 
م��ن املس��ائل والترتيب��ات املهمة 
بش��أن العاقات املس��تقبلية بني 

بغداد واربيل في ظل عراق موحد.

يتوجب منع المزيد 
مما يزعزع استقرار 
الوضع الراهن من 
أجل دعم المصالحة 
الوطنية وتحقيق 
االستقرار في منطقة 
تسودها التقلبات 
ومواجهة التهديد 
الذي ما برح يمثله 
تنظيم "داعش"

أطونيو غوتيريش

في رسالة حملها الممثل األممي الخاص الى العبادي وبارزاني

األمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل إلى االستمرار 
بالعمل المشترك للقضاء على "داعش"

األحد 19 تشرين الثاني 2017 العدد )3820(

Sun. 19 Nov. 2017 issue )3820(



بهدف تحسين أداء الشبكات ومعالجة العوارض الفنية 

محليات 4

مناشدة 

ردود رسمية 

امام انظار معالي وزير الداخلية 
احملترم 

بعد التحية :
نحن لفيف م��ن موظفي البنك 
ومصرف��ي  العراق��ي  املرك��زي 
نض��ع  والرش��يد  الرافدي��ن 
الوزير قاس��م  ام��ام  مناش��دتنا 
االعرج��ي ال��ذي ع��رف مبواقف��ه 
املش��رفة والعادلة في حل جميع 
القضاي��ا الت��ي طرح��ت امامه ، 
وذلك بالتدخل الفوري لوضع حد 
الس��اليب تعاملهم غير الالئقة 
املوظفني  بح��ق  ميارس��وها  التي 

واملراجعني على السواء .
كما ال يخف��ى على معاليكم ان 
مباني هذه املص��ارف حتولت الى 

اماكن لوقوف الس��يارات التابعة 
البن��اء واق��ارب املس��ؤولني ، ف��ال 
واملوظف من  املواطن  يس��تطيع 
الوص��ول عمل��ه نتيج��ة الزحام 
الشديد في اعداد هذه السيارات 
على الرغم من وجو ) مرآب( خاص 
لوقوف الس��يارات خ��ارج مباني 

هذه املصارف .
اننا نضع هذه املشكلة امام انظار 
معاليكم لكي توجهوا اوامركم 
مبنع وق��وف هذه الس��يارات امام 
مبان��ي املص��ارف الثالثة لضمان 
انسيابية دخول وخروج املوظفني 
معامالته��م  الجن��از  واملراجع��ني 
بالصورة املثلى م��ع وافر التقدير 

واالحترام. 

ورد ال��ى جريدتنا رد رس��مي من 
محافظ��ة بغ��داد بالرق��م  38 
بتاري��خ 2017/11/15  عل��ى م��ا 
نش��رته م��ن مناش��دة مواطن 
ال��ى اخلدم��ة مايل��ي  العادت��ه 

نصه:
)) ردا على مانشرته صحيفتكم 
الغراء الصباح اجلديد في العدد 
3808 في يوم اخلميس املصادف 
واملتضمن��ة   2017  /  10  /  26
مناشدة املواطن زهير عبد االمير 

عب��د العادته ال��ى اخلدمة ، اذ مت 
االس��تجابة الفورية ملناش��دته 
من قبل الس��يد محافظ بغداد 
املهن��دس عط��وان العطوان��ي 
وتقدمي شتى التسهيالت اإلدارية 

بشأن ذلك .

التوقيع 
عمر كمال صالح 
مدير االعالم واالتصال 
احلكومي 

بغداد - محمود خيون: 

تواصل املالكات الهندسية والفنية 
واحلرفية ف��ي وزارة الكهرباء أعمال 
التحسني اخلاصة بشبكات التوزيع 
العاملة في املناطق الس��كنية في 
عم��وم مناطق العاصم��ة ومناطق 
األط��راف والتي تهدف الى حتس��ني 
نق��اط  ومعاجل��ة  الش��بكات  أداء 
التي  الفني��ة  والع��وارض  الضعف 
ق��د تتس��بب ف��ي ح��دوث ح��االت 
األطفاء خارج أوقات برنامج القطع 
ف��ي بعض األحايني وال��ذي تتطلبه 

ظروف منظومة الكهرباء .
وق��ال املهن��دس عمر رش��يد خلف 
مدي��ر توزي��ع كهرباء الك��رخ املركز 
أن امل��الكات الهندس��ية والفني��ة 
واحلرفية في مديريته تواصل أعمال 
الصيانة والتحسني الضروريتني من 
رفع مستوى أداء الشبكات العاملة 
داخل املناطق الس��كنية في عموم 
مناط��ق الك��رخ املرك��ز والتي تقع 
ضم��ن ح��دود مس��ؤولية مديريته 
، مش��يراً الى أن أعمال التحس��ني 
تشمل س��حب األس��الك املتدلية 
واستبدال احملوالت املعطوبة بأخرى 
ح��االت  معاجل��ة  كذل��ك  جدي��دة 
األختناقات التي تعاني منها بعض 
املغذيات نتيجة الطلب املتزايد على 
الطاقة بس��بب استحداث مناطق 
جتارية جديدة والبعض منها يشيد 
بصورة غي��ر نظامي��ة وأصولية مما 
يتسبب في حدوث العوارض الفنية 
التي تعوق أستمرارية ودميومة التيار 

الكهربائي .
وأكد عم��ر أن املديرية العامة تقدم 
الدع��م  جلمي��ع  اجملامي��ع املكلفة 
بأعم��ال الصيان��ة والت��ي تواص��ل 
الذاتي��ة  وباألمكاني��ات  أعماله��ا 
واملتوف��رة  عل��ى الرغ��م م��ن قلة 
التخصيصات املالية وش��حة املواد 
األحتياطية واملعدات التي حتتاجها 
خ��الل تنفي��ذ أعمال التحس��ني أو 

الصيانة مضيفاً أن ممثلني عن  الوزارة  
قد أش��رفوا على تلك األعمال التي 
ش��ملت مناطق العامرية واملنصور 
والقادس��ية  واليرم��وك  وال��داودي 
والداخلي��ة واخلض��راء واب��ي غريب 

والنصر والسالم وغيرها ..
وب��ني عمر أن ه��ذه األعم��ال تقوم 
بها القطاع��ات والصيانات التابعة 
وباألعتم��اد  س��نوياً  ملديريتن��ا 
عل��ى امل��وارد الذاتي��ة واألمكانيات 
املتوافرة مشيراً الى قيام مسؤولي 
بأج��راء  والصيان��ات  القطاع��ات 
مس��وحات ميداني��ة عل��ى جميع 
ش��بكات التوزي��ع داخ��ل األحي��اء 
مرك��ز  ف��ي  الس��كنية  واملناط��ق 

الك��رخ ومناط��ق األط��راف كأب��ي 
واملناطق  والس��الم  والنص��ر  غريب 
احمليطة بها لتأشير وحتديد األهداف 
التي تكون ه��ي نقاط الضعف في 
الش��بكة ملعاجلته��ا خ��الل أعمال 

التحسني .
وق��ال عمر أن مالكاته الهندس��ية 
والفنية قطعت ش��وطاً كبيراً من 
خطته��ا الت��ي تهدف الى حتس��ني 
أداء الشبكات خاصة التي شملت 
بعق��ود اخلدم��ة واجلباي��ة الت��ي مت 
األس��تثمار  أبرامه��ا مع ش��ركات 
والت��ي  التوزي��ع  بقط��اع  اخلاص��ة 
ش��ملت مناطق احلارثية واليرموك 
واخلض��راء  واملنص��ور  والعامري��ة 

واجلامعة وغيرها .
وأوضح  مدي��ر توزيع كهرباء الكرخ 
املرك��ز أن احملالت التي مت تس��ليمها 
والتي  الشركات األس��تثمارية  الى 
ش��ملتها عق��ود اخلدم��ة واجلباية 
س��يتم قطع التيار الكهربائي عن 
الدور واملراف��ق اخلدمية التي يترتب 
دي��ون س��ابقة متراكمة  بذمته��ا 
واليع��اد التيار الكهربائ��ي اليها اآل 
بعد تس��ديد الدي��ون موضح��اً أن 
التوجيهات صدرت بضرورة التعامل 
بح��زم فيما يخص موض��وع جباية 
أجور قوائ��م الكهرب��اء التي حتمل 
ديون��اً س��ابقة لم يتم تس��ديدها 
وم��ن بينها التي حتمل أرقاماً عالية 

تص��ل املالي��ني ولس��نوات ماضية 
كذلك الدي��ون املترتب��ة على الدور 
أوالتي حتولت  املتروك��ة واملهدم��ة 
ال��ى عمارات أوأنش��طرت الى أكثر 
من دار كالتي حتولت الى مس��اكن 
التتجاوز مساحاتها 50 متراً مربعاً 
و أن امل��الكات الهندس��ية والفنية 
واحلرفية في القطاعات والصيانات 
التابع��ة ملديريت��ه تواصل حمالتها 
الت��ي تخص جباية أج��ور الكهرباء 
خاص��ة التي حتم��ل أرقام��اً عالية 
بسبب تراكم الديون وتعد هذه من 
املش��كالت التي تواجهها مديريات 
التوزي��ع والت��ي تس��بب ضائع��ات 

كبيرة وهدرا في الطاقة .

يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء  كانت قد 
أعلنت في وقت س��ابق ب��أن نفذت 
عمليات حتسني وتنظيف الشبكات 
الكهربائي��ة  م��ن خ��الل مديريات 
التوزيع التابعة له��ا كذلك تنفيذ 
حم��الت رف��ع التج��اوزات احلاصلة 
على ش��بكات التوزي��ع في املناطق 
والتجاري��ة  الس��كنية  واألحي��اء 
العاصم��ة  مناط��ق  عم��وم  ف��ي 
وتهدف تلك احلم��الت الى تنظيف 
الش��بكات وتخليصه��ا من حاالت 
التج��اوزات الت��ي  تس��بب ح��دوث 
الع��وارض الفني��ة  وبالتال��ي تؤدي 
الى إنقطاع التيار الكهربائي خارج 

أوقات القطع املبرمج . 

الكهرباء تكّثف حمالتها للحد من حاالت اإلطفاء غير المبرمج 

أعمال التحسين 
تشمل سحب األسالك 

المتدلية واستبدال 
المحوالت المعطوبة 
بأخرى جديدة كذلك 

معالجة حاالت 
االختناقات التي تعاني 
منها بعض المغذيات 
نتيجة الطلب المتزايد 

على الطاقة

املهندس عمر رشيد خلف مع مدير عام مشاريع نقل الطاقة

انطالق حملة واسعة لمكافحة 
القوارض ونواقل األمراض 

العراق يبحث مع الصحة 
العالمية تقديم الخدمات 

الوقائية للنازحين 

»االستشارات الهندسية« 
تواصل تدقيق تصاميم 

مشروع بسماية السكني 

بغداد - الصباح الجديد: 
نفذت وح��دة االم��راض االنتقالية لقط��اع الدجيل 
للرعاية الصحية االولي��ة التابع لدائرة صحة صالح 
الدي��ن حملة واس��عة ملكافح��ة الق��وارض ونواقل 

االمراض في عموم مناطق قضاء الدجيل .
وأك��د مدير قط��اع الدجيل الدكت��ور محمد وهيب 
ان وحدة اإلم��راض االنتقالية أج��رت حملة مكثفة 
ملكافح��ة الق��وارض ف��ي عم��وم مناط��ق القضاء 
وخصوص��ا املناطق التي س��جل فيه��ا اصابات اذ مت 
توزيع الطعوم الس��مية وتعفير جحور القوارض في 

تلك املناطق .
ولف��ت مدير القطاع ان هذه اإلج��راءات جاءت للحد 
من انتشار القوارض حيث مت تشكيل عدد من الفرق 
موزعة عل��ى قصبات القضاء لغ��رض تغطية اكبر 
عدد ممكن من املناطق ، مش��يرا الى اهمية مكافحة 
القوارض وتعفي��ر اجلحور في املناط��ق ذات الكثافة 
الس��كانية العالي��ة واملناط��ق الريفي��ة واملناط��ق 
الزراعي��ة وذلك ملا تس��ببه هذه النواق��ل من امراض 

وخصوصا االمراض االنتقالية.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث معاون مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور 
محم��د جبر في مكتبه مع اعضاء منظمة الصحة 
العاملية وممثل عن قس��م الصحة الدولية في الوزارة 
تق��دمي اخلدم��ات الوقائي��ة والعالجي��ة اضاف��ة الى 
خدمات الط��وارىء للنازح��ني والعائدي��ن للمناطق 

احملررة . 
وبني الدكتور محمد جبر انه جرى خالل اللقاء متابعة 
التحضيرات اخلاص��ة باالجتماع اجملموعة العنقودية 
الت��ي تض��م املنظم��ات الدولية واجله��ات الداعمة 
ومؤسس��ات اجملتمع املدني التي تدعم وزارة الصحة 
في تق��دمي اخلدمات الوقائي��ة والعالجية اضافة الى 
خدم��ات الط��وارىء للنازحني و العائدي��ن للمناطق 

احملررة مبا في ذلك اعادة التاهيل و االستقرار.
واوص��ى االجتم��اع االتف��اق عل��ى خط��ط العم��ل 
املش��تركة به��ذا اخلص��وص وتطويره��ا عل��ى وفق 
معايير قياسية بهدف تقدمي افضل اخلدمات الطبية 

والصحية لعموم املواطنني واملرضى والنازحني .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العامة عن مواصل��ة اعمالها بتدقيق التصاميم 
الهندس��ية والفني��ة املقدم��ة م��ن قب��ل اجلهة 
املنفذة )ش��ركة هان��وا الكورية ( ملش��روع مدينة 

بسماية السكني.
واوض��ح املرك��ز االعالمي ف��ي ال��وزارة ان املالكات 
الوطن��ي  املرك��ز  ف��ي  والفني��ة  الهندس��ية 
لألستش��ارات الهندسيه احد تش��كيالت الوزارة 
وبجمي��ع األختصاص��ات الهندس��ية ) املعمارية 
، األنش��ائية ، هندس��ة اخلدمات ، الطرق ( تواصل 
اعماله��ا في تدقيق الوثائ��ق التصميمية جملمعي 
D و E ملش��روع مدينة بسماية السكني واملقدمة 
من قب��ل اجلهة املنفذة ش��ركة )هان��وا الكورية( 
وذل��ك العطاء املالحظات املطلوب��ة واملهمة التي 
يج��ب توفرها بالتصاميم الهندس��ية وعلى وفق 
املواصفات الفنية املطلوبة ليتم مناقش��تها مع 

اجلانب الكوري واملصادقة عليها بعد تعديلها.
وبني املرك��ز االعالمي أن اعمال مدينة E ش��ارفت 
التدقيقي��ة  األعم��ال  ومازال��ت  األنته��اء  عل��ى 
مس��تمرة من قبل الف��رق االستش��ارية من أجل 
جعلها مدينة سكنية متكاملة اخلدمات وصاحلة 
للسكن تليق باملواطن العراقي وان الوزارة حريصة 
على متابعة س��ير االعمال في املش��روع وبصورة 
دقيقة ومتواصلة حتى اجنازاملشروع بشكل كامل 
وتس��ليمه للجهة املس��تفيدة ليتم توزيعه على 
املس��جلني في املش��روع وحس��ب الضوابط التي 

وضعتها اجلهة املستفيدة.
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متابعة الصباح الجديد:

استردت دائرة التشغيل والقروض في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
)63( ملي��ارا و61 مليون��ا و83 الف��ا 
و115 دينارا كاقساط للقروض منذ 
مطل��ع العام احلال��ي ولغاية نهاية 
تش��رين االول ، في حني بلغ اجمالي 
املس��تحقني لدفع اقساط القروض 
)20( الف��ا و865 مقترضا في بغداد 
واحملافظ��ات منه��م )17( الفا و912 
س��ددوا االقس��اط املترتبة عليهم 

لتصل نسبة التسديد الى 79%.
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  واك��د 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
ش��ياع الس��وداني خ��الل ترؤس��ه 
املش��اريع  اجتماع��ا لصندوق دعم 
الصغيرة املدرة للدخل على اهمية 
متابعة وعدم تأخي��ر منح القروض 
للمحافظات التي اس��تردت جميع 
مبال��غ االق��راض من املس��تفيدين 
بغية شمول فئات جديدة بها ، داعيا 

الى التواصل املستمر مع احلكومات 
احمللية ملتابعة شؤون املقترضني في 

تلك احملافظات. 
وعن امكانية اطفاء جزء من القرض 
في حال احلصول على قرض اضافي 
لتطوي��ر النش��اط الناجح ، اش��ار 
املتحدث باس��م الوزارة عمار منعم 
ال��ى عدم امكانية اطف��اء اي قرض 
الن املبال��غ مدورة وما يس��ترد يعاد 
اقراض��ه ملواطن آخ��ر، مؤكدا على 
امكانية ش��مول املشاريع التي يتم 
اقراض اصحابها من دائرة التشغيل 
االجتماع��ي  بالضم��ان  والق��روض 
كونها من اختصاص دائرة التقاعد 
وليس��ت  االجتماع��ي  والضم��ان 
م��ن اختص��اص دائ��رة التش��غيل 

والقروض.
يذك��ر ان دائرة التش��غيل والقروض 
من��ح  مبه��ام  تضطل��ع  التابع��ة 
الق��روض للعاطل��ني م��ن العم��ل 
املسجلني في قاعدة بيانات الدائرة، 
وتس��عى الى محاول��ة ايجاد فرص 
عم��ل له��م، كم��ا تعن��ى باقراض 

املواطنني من خ��الل برامج االقراض 
الت��ي تنفذها منها م��ا يخص ادارة 
الصندوق والس��تراتيجية الوطنية 

وبرنام��ج  الفق��ر  للتخفي��ف م��ن 
التأهي��ل اجملتمعي، فض��ال عن انها 
تتولى ادارة ملف تش��غيل االجانب 

وفقاً للقرارات والقوانني التي حتكم 
العمالة االجنبية. 

عل��ى صعيد متصل ذك��ر منعم ان 

عدد الباحثني عن عمل املس��جلني 
في قاع��دة بيانات دائرة التش��غيل 
والق��روض في الوزارة بلغ )650( الفا 
و667 عاط��الً بواق��ع )564( الفا و75 
للذك��ور و)86( الف��ا و593 لإلن��اث ، 
مضيفا ان دائرة التشغيل والقروض 
اس��تطاعت توفي��ر )2639( فرص��ة 
عمل للنساء في القطاع احلكومي 
فض��ال عن )68( فرص��ة في القطاع 
اخل��اص ليصب��ح مجم��وع ف��رص 

العمل )2707( خالل العام احلالي .
وب��ني املتح��دث باس��م ال��وزارة ان 
مجموع القروض املمنوحة للنساء 
عل��ى وف��ق برنام��ج 2007 بلغ��ت 
)2773( ام��ا برنامج عام 2013 فبلغ 
مجموع القروض املمنوحة للنساء 
)2070( ولشتى املش��اريع ، مضيفا 
املمنوح��ة  الق��روض  مجم��وع  ان 
للنس��اء على وفق صندوق االقراض 
بلغت )1508( ومبوجب استراتيجية 
التخفيف من الفقر بلغت القروض 

التي منحت )562( قرضاً .
واك��د املتح��دث باس��م ال��وزارة ان 

اجمالي املبالغ التي وردت الى الوزارة 
من الغرام��ات التي حكمت احملاكم 
به��ا لصال��ح ال��وزارة بع��د احال��ة 
العمل خملالفته��م قانون  اصح��اب 
العم��ل بالرق��م )80( خ��الل ش��هر 
تش��رين االول املنص��رم ف��ي بغداد 
)876( مليوناً و671 الف دينار، فضال 
عن ايراد مبلغ )337( مليون دينار من 
محافظات )واس��ط وديالى وذي قار( 
، مش��يرا الى ان تل��ك املبالغ دخلت 
كإيراد الى صندوق التقاعد للعمال 

.
وكان املتحدث باسم الوزارة قد ذكر 
ان املبل��غ التراكم��ي إلي��رادات دائرة 
التش��غيل والقروض يبلغ اكثر من 
ملياري��ن و)744( ملي��ون دين��ار وهو 
متحق��ق من اي��رادات من��ح وجتديد 
اج��ازات العم��ل فض��ال ع��ن منح 
اجازات مدب��رة املنزل ، مش��يرا الى 
ان ش��هر تش��رين االول املنصرم قد 
شهد ايرادا يبلغ )582( مليون دينار، 
مؤك��دا ان هذا املتحق��ق هو لغاية 

الشهر اجلاري. 

تقرير

»العمل« تسترد 63 مليار دينار من المقترضين خالل العام الحالي 
استحصلت غرامات مخالفات أصحاب الورش لقانون رقم )80(

جانب من االجتماع

اعالم الصناعة 
كش��ف وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
وكالة محمد شياع السوداني ان 
الش��ركة الهندي��ة التي تعاقدت 
معها ش��ركة الفرات العامة في 
محافظ��ة باب��ل التابع��ة للوزارة 
النش��اء مصنع الص��ودا والكلور 
واملزمع تش��غيله منذ عام 2012 
لي��س له��ا اي اس��اس او س��ند 
قانون��ي ما دف��ع ش��ركة الفرات 
العام��ة باتخاذ اج��راءات قانونية 
ترت��ب عليها صدور حكم قضائي 

من قبل محكم��ة جنح الرصافة 
يقض��ي بادانة االش��خاص الذين 

قاموا باالحتيال بتوقيع العقد ..
 وقال الس��وداني ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ان هذا العقد تس��بب 
بخس��ارة الوزارة خالل الس��نوات 
املاضي��ة ما يقرب م��ن 150 مليار 
دين��ار وحرمان االقتص��اد العراقي 
والصناع��ة الوطنية من منتجات 
مهمة لها مساس بحياة املواطن 
العراقي اال وهو الكلور املستعمل 
في تعقيم مياه الش��رب وحاجة 

وزارة البلدي��ات وأمانة بغداد لهذا 
املنتج إضافة الى املنتجات األخرى 
لهذا املصن��ع والداخلة بش��كل 
أساسي في الصناعات النفطية 
وإنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة مما 
دفع باحلكومة الى اس��تيراد تلك 

املنتجات من خارج البلد.
واضاف الوزي��ر ان املوازنة االحتادية 
فق��دت مبال��غ باهظة ف��ي وقت 
هي حتت��اج الى تعظي��م وارداتها 
املالي��ة ف��ي ظ��ل األزم��ة املالية 
الت��ي مير به��ا الع��راق ، مبينا انه 

م��اٍض مبتابع��ة جمي��ع العق��ود 
الت��ي تش��وبها ح��االت الفس��اد 
ومالحق��ة املفس��دين وإحالتهم 
ال��ى القضاء ويأتي الق��رار باعادة 
النظر ببعض العقود وذلك لتلكؤ 
بعض الشركات في اجناز املشاريع 

االستثمارية .
واشاد السوداني بوزارات اخلارجية 
والتجارة ومجلس القضاء األعلى 
لتعاونه��م م��ع وزارته مب��ا يتعلق 
بالش��ركات املتعاق��د عليها من 

خارج الوطن.

بغداد - الصباح الجديد:
عقد وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
االداري ف��ي مقر ال��وزارة االجتماع 
الش��ركة  ادارة  جملل��س  ال��دوري 
العراقي��ة االردنية بصفته رئيس��ا 
للمجل��س وبحض��ور نائ��ب رئيس 
مجل��س االدارة ممث��ال ع��ن اجلان��ب 
االدارة  االردن��ي واعض��اء مجل��س 
ش��ركات  ف��ي  العام��ني  وامل��دراء 
واحلدي��د  االنش��ائية  الصناع��ات 
والصلب وعدد من املس��ؤولني في 

الوزارة .

وج��رى خالل االجتماع اس��تعراض 
والقضاي��ا  املواضي��ع  ومناقش��ة 
املدرجة في جدول اعمال جلس��ة 
تضمن��ت  والت��ي  االدارة  مجل��س 
متابع��ة تنفيذ الق��رارات الصادرة 
الس��ابق  االدارة  مجل��س  ع��ن 
واالج��راءات الت��ي مت التوصل اليها 

خالل اجللسات السابقة .
كم��ا تن��اول االجتم��اع  متابع��ة 
اجراءات استثمار قطعة االرض في 
مدينة املوق��ر الصناعية في االردن 
كما تطرق االجتم��اع الى موضوع 

االس��تثمار ب��ني اجلانب��ني العراقي 
واالردن��ي ف��ي مج��ال الصناع��ات 
الغذائي��ة والدوائي��ة وغيره��ا من 
املواضي��ع وامللف��ات املدرج��ة ف��ي 
ج��دول االعم��ال واتخ��اذ القرارات 

املناسبة بشأنها .
ودع��ا الوكيل رئي��س مجلس ادارة 
الشركة خالل االجتماع الى ضرورة 
وض��ع الي��ة واضح��ة ومدروس��ة 
املقبل��ة  املرحل��ة  ف��ي  للعم��ل 
واالجتماعات  اللق��اءات  ومواصلة 
م��ن اجل الوقوف على املش��كالت 

العالقة وايجاد احللول املناسبة لها 
واالليات  االجراءات  تنفيذ  ومتابعة 
والس��بل الكفيلة بتطوير العمل 
واالداء للش��ركة العراقية االردنية 
مبايع��ود باملنفع��ة ويس��هم ف��ي 
تعزيز اوجه واطر التعاون املشترك 
ب��ني الع��راق واالردن ، مؤك��دا على 
التوج��ه احلكومي نحو الش��راكة 
واالستثمار واالنفتاح على القطاع 
اخل��اص احملل��ي والعرب��ي واالجنبي 
لتطوير الصناعة العراقية بجميع 

قطاعاتها ومجاالتها .

إجراءات لتطوير عمل الشركة العراقية - األردنية في مجال االستثمار 

حكم قضائي: الشركة الهندية المكلفة بإنشاء مصنع الصودا والكلور وهمية 
يقضي بإدانة األشخاص الذين قاموا باالحتيال بتوقيع العقد 
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البصرة - سعدي علي السند:

نف��ذت كلي��ة الط��ب بجامع��ة 
البص��رة خ��ال األي��ام القليل��ة 
املاضي��ة ع��ددا م��ن األنش��طة 
والفعالي��ات ف��ي ض��وء خطتها 
للعام الدراس��ي احلال��ي لألرتقاء 
لطلبته��ا  العلمي��ة  باملس��يرة 
وتعزي��ز معلوماته��م ف��ي ضوء 
العالم  العلمية في  املستجدات 
يتضمنها  الت��ي  ولألختصاصات 

منهجها الدراسي.

الندوة العلمية السادسة 
لفرع الطب

فق��د نظم فرع الط��ب الباطني 
في كلية الطب بجامعة البصرة 
السادس��ة  العلمي��ة  الن��دوة 
ف��ي مستش��فى املوان��ئ العام 
الندوة أهم التطورات  وناقش��ت 
االمراض  وع��اج  في تش��خيص 
الباطنية الش��ائعة كالس��كري 
والته��اب ذات الرئة وكذلك عاج 

مضاعفات السكري .
األمي��ر  عب��د  الدكت��ور  وق��ال 
عبدالب��اري اختصاصي الباطنية 
ان الفائدة تأتي لزيادة الوعي لدى 
االطباء عموم��آ واطباء الباطنية 
خصوص��آ ف��ي ع��اج االم��راض 
الشائعة كالسكري والتهاب ذات 
التأكيد  املشاركون  وأوصى  الرئة 
ف��ي اس��تعمال آخ��ر املعلومات 
احلديث��ة ف��ي تش��خيص وعاج 
الس��كري وكذلك استعمال  داء 
العاج��ات احلديث��ة مث��ل بيتايد 
س��ي في ع��اج مضاعف��ات داء 
السكري وعاج اآلالم الناجتة من 

املرض.

التدريس بنظام اجملاميع 
الصغيرة 

ونظم فرع التش��ريح في الكلية 
التدري��ب   ( بعن��وان  محاض��رة 
اجملموع��ات  بنظ��ام  العمل��ي 
فيه��ا  ناقش��ت   ) الصغي��رة 
التع��رف عل��ى اجمله��ر الضوئي ) 
وكيفي��ة   )  Light Microscope

فائ��دة  و  ، ألهمي��ة  اس��تعماله 
وممارس��ة  التدريس��ي  النش��اط 
الطلبة جملموعات صغيرة واشراك 

كل طال��ب بالعم��ل عل��ى اجملهر 
الضوئي لزي��ادة مه��ارة الطالب 
في استعماله ، وأوصى تدريسيو 
الفرع بتوسعة التدريس العملي 
صغي��رة  كمجموع��ة  للطلب��ة 
واشراك الطالب بالعمل بيده في 
الفح��ص ومناقش��ة كل طالب 
م��ن عمله  والتأك��د  باجملموع��ة 
وص��وال للفائ��دة املرج��وة له في 

هذا اجملال .
املوض��وع  احملاض��رة  وناقش��ت 
العملي املدرج في جدول التدريب 
العملي لكل مختب��ر حيث يتم 
عرض فيديو حول املوضوع العملي 
خال نصف الس��اعة األولى ومن 
ث��م اختبار عملي وذلك بتأش��ير 
التي  التشريحية  التراكيب  على 
مت عرضه��ا بالفيديو ويعتمد هذا 
املس��تمر  الطلبة  تقييم  لغرض 
ويل��ي ذل��ك توزي��ع الطلب��ة الى 
مجموع��ات صغي��رة حي��ث تتم 

العمل��ي  املوض��وع  مناقش��ة 
وان   ، التدريس��يني  بأش��راف 
الفائ��دة املرج��وة ه��ي لتحديث 
طريق��ة التدري��س العمل��ي في 
اخملتبر لغ��رض توصيل املعلومات 
العملية وقد أوصى تدريسيو فرع 
التش��ريح ايضا بتطوي��ر العمل 
بوضع شاش��ات عرض في اخملتبر 
يتم فيها عرض املوضوع العملي 
وتوفير مناذج عظام لغرض تدريب 

الطلبة عليها ..

طرق التعليم والتعلم
ونظم فرع االطفال في كلية الطب 
بجامع��ة البص��رة ن��دوة علمية 
بعن��وان ) طرق التعلي��م والتعلم 
( وعل��ى قاع��ة الزه��راء بالكلية ، 
التعريف بطرائق  الدورة  وناقشت 
التعلم وتصنيفها والفرق املرتكز 
عل��ى التدري��س والتعل��م املرتكز 
على الطال��ب واخلطوات العلمية 

إلعطاء محاضرة فاعلة . 
سوس��ن  الدكت��ورة  وقال��ت 
ان  االطفال  اختصاصية  عيس��ى 
فائ��دة الن��دوة هي للتع��رف على 
ومناقشة  العلمية  املس��تجدات 
مفاهيم ط��رق التدريس والتعلم 
والف��رق ب��ني التعلي��م املتمرك��ز 
اعطاء  وكيفي��ة  الطال��ب  عل��ى 
محاضرة فاعلة للطاب ، وأوصى 
املش��اركون بتحويله��ا ه��ذه الى 
تطبي��ق عمل��ي وتطوي��ر وتدريب 
طرائ��ق  التدريس��ية  امل��اكات 
التدريس��ات احلديثة واالجتاه نحو 
التعليم املتمركز على الطالب ملا 
فيه من فوائد حيث يكون الطالب 
نش��طآ ومتفاعآل ومس��ؤوال عن 
عملي��ة تعلمه وذلك ع��ن طريق 
التعلي��م القائ��م على املش��اريع 
والبح��وث والتعل��م القائم على 
التساؤل والتعلم القائم على حل 
املشكات ، ويبقى للتدريسي دور 

مه��م وهو دور اخملط��ط واملصمم 
واملوج��ه لعملية التعل��م وليس 
امللقن كما هو معهود في طريقة 

التعلم املتمركز على التدريس

فيتامني D فوائده الصحية ، 
احلقائق و البحوث

اخملتبري��ة  العل��وم  ف��رع  واق��ام 
والتحالي��ل املرضي��ة ف��ي كلي��ة 
الصيدل��ة ف��ي جامع��ة البصرة 
حلق��ة نقاش��ية بعنوان)فيتامني 
D فوائ��ده الصحي��ة ، احلقائ��ق و 
البح��وث( و ب��ني الدكتور قاس��م 
ف��وزي ان فيتامني D يع��د هرمونا 
اوليا وليس فيتامينا وهو مسؤول 
و  الكالس��يوم  امتص��اص  ع��ن 
الفوس��فيت من االمعاء و تقليل 
افرازه��ا م��ن الكل��ى حي��ث يعد 
الكالس��يوم عنص��را مهم��ا في 
بناء العظام و معظم الفعاليات 
احليوي��ة ألجهزة اجلس��م اخملتلفة 

والعصب��ي  الهضم��ي  كاجله��از 
والعضلي والقلب وغيره... وكذلك 
يعد فيتام��ني D مهما في تقوية 
مناع��ة العظام وحماية اجلس��م 
من امراض اجلهاز التنفسي كالربو 
وداء السكر واالمراض السرطانية 

واألمراض اجللدية و الروماتيزم. 
وتاب��ع قائ��ا ان أهم مص��ادر هذا 
الفيتامني هو التعرض للش��مس 
مل��دة )5-10( دقائق يومي��اً او ثاث 
مرات في األس��بوع في االقل كما 
تع��د ده��ون االس��ماك )زيت كبد 
احلوت( اهم املصادر بعد الشمس 
، وان نق��ص الفيتام��ني يس��بب 
سرعة االصابة باالمراض واإلعياء 
وتساقط  العظام  وآالم  الش��ديد 
الش��عر وغيرها من السمنة وداء 
الس��كر وارتف��اع الضغ��ط ولني 
العظام و حتى االصابة باألمراض 
السرطانية مثل سرطان القولون 

والبروستات.

نفذتها كلية الطب بجامعة البصرة

محاضرات عن أهم التطورات في تشخيص وعالج أمراض السكري والتهاب ذات الرئة

نظم فرع الطب الباطني 
في كلية الطب بجامعة 
البصرة الندوة العلمية 
السادسة في مستشفى 
الموانئ العام وناقشت 
الندوة أهم التطورات 
في تشخيص وعالج 
األمراض الباطنية 
الشائعة كالسكري 
والتهاب ذات الرئة 
وكذلك عالج مضاعفات 
السكري

جانب من تكرمي كلية طب البصرة لطلبتها املتفوقني

قريبا .. افتتاح مشروع »بيانو 
سنتر« االستثماري  في زيونة 

افتتاح فعاليات األسبوع 
العراقي للتوعية بأهمية 
ومخاطر المضادات الحيوية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد عن قرب افتتاح مش��روع »بيانو 
س��نتر« االس��تثماري في منطقة زيونة بتصميم 

يعد االكثر متيزاً في العاصمة  .
وذك��رت مديرية العاق��ات واالعام ان » الش��ركة 
املس��تثمرة ش��ارفت على اجناز االعم��ال النهائية 
ملش��روع )بيان��و س��نتر( ف��ي منطقة زيون��ة الذي 
يضم مركزاً جتارياً حديثاً يقع مبس��احة بناء جاوزت 
ال�)2100( متر مربع بإشراف قسم االستثمار التابع 

ألمانة بغداد » .
واضاف��ت املديرية في بيان لها ان » املش��روع يضم 
)26( محاً جتارياً ومطعماً ومقهى وجلسة خارجية 
بتصمي��م عصري في أعلى البناية وموقف يس��ع 
)75( س��يارة ، مبين��ة ان » أمانة بغ��داد تطمح الى 
زيادة الفعاليات التجارية والترفيهية في العاصمة 
باإلعتماد على الش��ركات االس��تثمارية والقطاع 

اخلاص عبر تفعيل حركة االستثمار » .  
يذك��ر أن أمانة بغ��داد أعلنت في وقت س��ابق عن 
خريطته��ا االس��تثمارية االولى الت��ي ضمت )32( 
فرصة استثمارية تنوعت بني القطاعات السكنية 
والتجارية والترفيهية والصحية والتربوية وغيرها 

من الفعاليات املهمة التي حتتاجها العاصمة » . 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة د. عديل��ة حمود 
حس��ني ان االستمرار بالتوعية والتثقيف واملتابعة 
املستمرة لاستعمال الرشيد والعلمي للمضادات 
احليوية مس��ؤولية جماعية ب��ني دوائر مركز الوزارة 
ومؤسس��اتها الصحي��ة كم��ا انه��ا مس��ؤولية 
اخاقي��ة للحف��اظ عل��ى فاعلي��ة ومأمونية تلك 

االدوية لاجيال املقبلة .
واش��ارت الدكت��ورة حمود خ��ال افتتاحه��ا ملؤمتر 
فعالي��ات االس��بوع العراق��ي للتوعي��ة بأهمي��ة 
ومخاطر املض��ادات احليوية ال��ى ان الوزارة تخطت 
تلك الصعاب والتحديات والتزمت باملنهج العلمي 
ف��ي عملها ورفعت ش��عار االرتقاء ف��ي ادائها من 
خال تبني البرامج الهادفة ملواكبة التطور العلمي 

والفني في مجاالت الصحة املتعددة .
وبين��ت الوزيرة انه انطاقا من رؤية ورس��الة وزارتنا 
في االهتم��ام والتركي��ز على املنه��ج الوقائي في 
التعام��ل مع قضايا الصحة ف��ي العراق والتقييم 
املستمر للتقنيات العاجية املقدمة ملرضانا االعزاء 
في مؤسس��اتنا الصحي��ة فان  االهتم��ام املتزايد 
م��ن دائ��رة االمور الفني��ة والدوائر االخ��رى لضمان 
س��امة املريض ومأمونية الدواء وفاعليته يستلزم 
من��ا التاكد م��ن االلتزام بالبروتوك��والت العاجية 
واس��تعمال الدواء بالطريقة االمنة والسيما ادوية 
املض��ادات احليوية ملا حتمله من قواعد صحية حلياة 
االنسان ومضاعفات خطيرة على حياته عند عدم 

استعمالها بشكل رشيد .

»الصناعات الكيمياوية » تجهز 
»النفط« بحامض الكبريتيك المركز 

اعالم الصناعة 
للصناع��ات  العام��ة  الف��رات  ش��ركة  اعلن��ت 
الكيمياوية واملبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن ع��ن حتقيق تط��ور ملحوظ ف��ي انتاجها 
ومبيعاتها خال ش��هر تش��رين االول املاضي كما 
تعاق��دت مع وزارة النف��ط لتجهيزها بانتاجها من 

حامض الكبريتيك املركز . 
وأك��د مدي��ر عام الش��ركة املهندس علي قاس��م 
الش��مري في تصريح للمرك��ز اإلعامي في الوزارة 
بأن��ه وتنفيذا لتوجيه��ات وزير الصناع��ة واملعادن 
بض��رورة االنفتاح عل��ى القطاعني الع��ام واخلاص 
وتفعي��ل النش��اط التس��ويقي لش��ركات الوزارة 
فقد أبرمت الش��ركة عقدين لتجهيز وزارة النفط 
بانتاجها م��ن حامض الكبريتك املرك��ز ، الفتا الى 
ان العق��د األول يقض��ي بتجهيز ش��ركة مصافي 
اجلنوب في البصرة بكمية ) 1200( طن ومبدة جتهيز 
عام واحد فيما يقضي العقد الثاني جتهيز ش��ركة 

غاز الشمال بكمية )250( طنا.

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ش��اركت 
االقدم  االجتماعي��ة ممثلة بوكيله��ا 
املهندس فالح العامري في االجتماع 
التحضيري لكبار املسؤولني في وزارات 
الش��ؤون االجتماعية العربية ، وذلك 
قبي��ل انعق��اد اعمال ال��دورة ال�)37( 
االجتماعي��ة  الش��ؤون  وزراء  جملل��س 

العرب املقررة في الكويت.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار 
منعم ان اجتماع كبار املسؤولني الذي 
ش��ارك ب��ه العامري ناقش مش��اريع 
القرارات التي س��يتم رفعها العمال 
ال��دورة ال���)37( جمللس وزراء الش��ؤون 
االجتماعي��ة العرب ، مش��يرا الى ان 
ه��ذه الق��رارات سيناقش��ها اجمللس 
الوزاري العربي متهيدا القرارها ورفعها 
ال��ى القم��ة العربي��ة املقبل��ة التي 
س��تعقد في العاصمة الس��عودية 

الرياض في آذار املقبل.

واضاف منعم ان جدول أعمال اجمللس 
الوزاري يتضمن عددا من املوضوعات 
املهم��ة الت��ي متث��ل أولوي��ة للعمل 
االجتماعي والتنموي املش��ترك وفي 
مقدمته��ا اإلعداد والتحضير للقمة 
العربية في دورتها ال�)29( املقررة في 
اململكة العربية السعودية آذار املقبل 
، فض��ا عن تق��دمي الدع��م واإلغاثة 
لدول��ة فلس��طني ، واملوضوعات ذات 
الصل��ة بخفض مع��دالت الفقر في 
ال��دول العربية، وكذلك السياس��ات 
العربي��ة  ال��دول  ف��ي  االجتماعي��ة 

واملوضوعات ذات الصلة.
واش��ار الى ان جدول االعمال يتضمن 
ايضا ع��رض تقرير فئة املس��نني في 
املنطقة العربية حتت عنوان )االجتاهات 
السياس��ات(  ومنظ��ور  اإلحصائي��ة 
وذلك في إط��ار تعزيز جه��ود اجمللس 
بالتنس��يق مع مجلس وزراء الصحة 
العرب، ليمثل هذا التقرير نواة إلعداد 
ترفع  للمسنني  عربية  اس��تراتيجية 
من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

والصحة العرب إل��ى القمة العربية 
التنموي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية 

املقبلة في 2019.
على صعيد متصل بحث وزير العمل 
املهن��دس  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
محمد ش��ياع الس��وداني مع نظيره 
الس��عودي علي بن ناص��ر الغفيص 
تبادل اخلب��رات وتعزيز التعاون الثنائي 

املشترك .
وقال الوزير السوداني انه التقى نظيره 
الس��عودي على هام��ش اجتماعات 
اجمللس الوزاري العربي ل��وزراء العمل 
والش��ؤون االجتماعية الذي عقد في 
الكويت ، وتلقى دعوة لزيارة اململكة 
العربية الس��عودية من اجل االطاع 
عل��ى مه��ام وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة فيها ، اضافة الى بحث 
فرص التعاون املش��ترك واالس��تفادة 
م��ن خب��رات الطرف��ني ف��ي مجاالت 
العمل والش��ؤون االجتماعية، مبديا 
ترحيبه بالدعوة التي س��يتم االتفاق 
على موعده��ا في القري��ب ، مؤكدا 

الرغبة اجلادة للقيادة السياسية في 
الع��راق بضرورة االنفت��اح على الدول 
العربية الشقيقة عامة وخاصة مع 

اململكة العربية السعودية .
م��ن جانب��ه ق��ال املتح��دث باس��م 
وزارة العمل عمار منع��م ان الوزيران 
العراقي والسعودي استعرضا مهام 
وزارتيهم��ا وطبيع��ة اخلدم��ات التي 
تقدمهما للمواطنني وكذلك االطاع 
على جتارب البلدين في مجاالت رعاية 
الطبق��ات الفقيرة واقامة املش��اريع 
اخلاص��ة مبظلة احلماي��ة االجتماعية 
لتقلي��ل الفق��ر وضم��ان عيش كرمي 
للمواطنني خاصة ف��ي ظل االوضاع 

الصعبة التي متر بها املنطقة .
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ان  يذك��ر 
االجتماعية املهندس محمد ش��ياع 
السوداني يرأس مجلس ادارة منظمة 
العمل العربية لعام��ي 2018-2017  
بعد انتخاب��ه باالجماع خال اجتماع 
اجملل��س االخير الذي عقد في القاهرة 

مؤخرا.

لمناقشة مشاريع القرارات التي سيتم رفعها ألعمال الدورة الـ)37(
تقرير

العراق يشارك في اجتماع وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالكويت 

اجتماع وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالكويت

منى خضير عباس*
قال الش��يخ سامي املس��عودي أننا 
قاتلنا منظومة من الدول االقليمية 
ولي��س تنظيمآ واح��دآ وحررنا كامل 
اراضينا بفض��ل تكاتفنا وتضحيات 
بجمي��ع  االمني��ة  قواتن��ا  ابن��اء 

صنوفها.
واض��اف الش��يخ املس��عودي خال 
إستجابته لدعوة سفير دولة الهند 
ف��ي بغ��داد د. برادي��ب راجبوروهيت 
الذي  اع��رب عن س��عادته وتهنئته 

باالنتصارات العظيمة التي حتققت 
على أيدي القوات العراقية واحلش��د 
الش��عبي ف��ي معرك��ة ق��ال عنها 
الس��فير "أنه��ا اكبر معرك��ة بعد 

احلرب العاملية الثانية" .
من جهت��ه ق��ال الناطق الرس��مي 
باس��م الش��يخ املس��عودي احم��د 
لعيب��ي ان املس��عودي دعا الس��فير 
ملرافقته في زيارة املواكب احلسينية 
لاط��اع عل��ى ك��رم وروح التحدي 
للعراقيني عن قرب ، كما اشار لعيبي 

ان املس��عودي دع��ا جمي��ع س��فراء 
باحلش��د  للتعريف  الصديقة  الدول 
ومس��اندته  وتش��كيله  الش��عبي 

للقوات االمنية في صنع االنتصار .
ووصف السفير الهندي هذه اخلطوة 
لتعري��ف  والضروري��ة  بااليجابي��ة 
العال��م ب��دور احلش��د وطبيعت��ه ، 
مؤكدا ان احلشد قوة فاعلة شاء من 

شاء وأبى من أبى.

*اعالم الوقف الشيعي

بغداد – الصباح الجديد
ترأس الدكتور حس��ن مسلم مدير 
قس��م الرقابة الصحي��ة اجتماعا 
مش��تركا مع دائرتي صحة بغداد ) 
الرصافة والك��رخ ( لبحث التعاون 
نش��اطات  بخص��وص  املش��ترك 

الرقابة الصحية في بغداد .
وحض��ر االجتم��اع م��دراء ش��عب 
الرقابة الصحية في اقسام الصحة 
العام��ة ومدي��رة ش��عبة متابع��ة 
احملافظات ومسؤول الشعبة وتناول 

االجتماع عدة مواضيع منها املنافذ 
احلدودية والية العم��ل املتبعة في 
دخ��ول امل��واد الغذائية املس��توردة 
عبر املناف��ذ احلدودية ووصولها الى 

مخازن التجار في بغداد .
وض��ع  عل��ى  اجملتمع��ون  واتف��ق 
ضواب��ط وتعليم��ات م��ن ش��أنها 
احلد من تس��رب املواد الغذائية الى 
الس��وق احمللي��ة قبل ظه��ور نتائج 
لبي��ان مدى  اخملتبرية  الفحوص��ات 
صاحيتها لاس��تهاك البش��ري ، 

والتاكيد على عمل الفرق الصحية 
املتواج��دة ف��ي الس��يطرات عن��د 
مداخل مدينة بغ��داد في جانبيها 
الكرخ والرصاف��ة ، وبحث موضوع 
املطاعم واالكش��اك ف��ي املطارات 
وعلى وجه اخلص��وص مطار بغداد 
الدول��ي حي��ث حتدث مدير ش��عبة 
الرقاب��ة الصحي��ة ف��ي الكرخ عن 
أهمية وضع الضوابط والتعليمات 
وفق التطور احلاصل في دول العالم 

املتحضر.

»المسعودي« يبحث مع السفير
 الهندي التعاون المشترك

اجتماع مشترك للرقابة مع دائرتي
 صحة بغداد الكرخ والرصافة

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلن وزير التجارة الدكتور س��لمان 
اجلميلي ع��ن وصول قافل��ة كبيرة 
محملة مبفردات البطاقة التموينية 
ال��ى مخ��ازن الوزارة ف��ي محافظة 
االنبار ومدينة القائم العادة العمل 
مبخازن احملافظة املتوقفة منذ ثاثة 

اعوام فضا عن س��د حاجة مدينة 
القائ��م م��ن امل��واد الغذائي��ة بعد 

حتريرها من التنظيمات االرهابية
وكش��ف اجلميل��ي عن امل��واد التي 
تضمنتها القافلة والتي تضم مواد 
الس��كر وزي��ت الطع��ام والطحني 
فضا ع��ن قيام املناش��ئ الوطنية 

التي تعاقدت معها الوزارة اليصال 
امل��واد الغذائية الى مخ��ازن مدينة 
الرم��ادي مرك��ز محافظ��ة االنب��ار 
بشكل مباشر وتوزيعها عبر شبكة 
وكاء املواد الغذائية املنتشرين في 

معظم مناطق احملافظة .
واش��ار الوزير اجلميلي الى ان حملة 

ال��ى  الغذائي��ة  املف��ردات  ايص��ال 
محافظ��ة االنب��ار ومدين��ة القائم 
س��تتواصل حل��ني اكم��ال حص��ة 
احملافظ��ة من امل��واد الداخلة ضمن 
وان  التمويني��ة  البطاق��ة  نظ��ام 
اس��طول الوزارة الناقل س��يواصل 
نقاته بش��كل منتظم لنقل هذه 

املواد من مخازن بغ��داد الى مخازن 
الرمادي وباش��راف ادارات الشركات 
املف��ردات  توفي��ر  ع��ن  املس��ؤولة 

الغذائية 
عل��ى صعي��د متصل اكد قاس��م 
حم��ود مدير عام الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية عن استنفار 

اسطول شركته الناقل للمشاركة 
في حملة ايصال املفردات الغذائية 
ال��ى مخازن محافظة االنبار وس��د 
النقص احلاصل ف��ي مدينة القائم 
ونواحيها وجتهيز ابناء شعبنا الذين 
تعرضوا الرهاب داعش والتنظيمات 

االرهابية. 

وزير التجارة يعلن وصول 70 شاحنًة محملًة بالمواد الغذائية 



نيويورك ـ أ ب ف:

اس��تخدمت روسيا امس االول اجلمعة 
حقها بالنقض )الفيتو( ضد مش��روع 
ق��رار تقدم��ت ب��ه اليابان ين��ص على 
متدي��د تقني ملدة ش��هر واح��د ملهمة 
اخلبراء الدوليني املكلفني التحقيق في 

استخدام اسلحة كيميائية بسوريا.
وصوت 12 من اصل االعضاء ال�15،في 
مجل��س االمن لصالح مش��روع القرار 
ال��ذي تقدمت ب��ه اليابان قب��ل انتهاء 
مهلة املهمة ، فيم��ا عارضته بوليفيا 
ال��ى جانب روس��يا التي اس��تخدمت 
حقه��ا بالنق��ض للم��رة الثاني��ة في 
غض��ون 24 س��اعة. اما الص��ني فقد 

امتنعت عن التصويت.
وقال��ت الس��فيرة االميرك��ي في االمم 
املتح��دة نيكي هايلي »روس��يا تضيع 
وقتن��ا«، معتبرة ان موس��كو من خالل 
مواقفها املتالحقة »ال ترغب في ايجاد 
ارضي��ة للتواف��ق« مع ش��ركائها في 

مجلس االمن.
الروس��ي فاس��يلي  وص��رح نظيره��ا 

نيبينزي��ا »متدي��د مهمة اخلب��راء ليس 
ممكنا بالنس��بة لن��ا اال اذا مت تصحيح 

عيوب اساسية في طريقة عملها«.
في موس��كو، قال املس��ؤول عن ملف 
حظر انتشار االسلحة بوزارة اخلارجية 
الروسية ميخائيل اوليانوف ان ال جدوى 
من جتدي��د مهمة احملققني ملدة ش��هر 
واح��د، واض��اف »ميكنن��ا التباحث في 
االمر واذا توصلنا الى نتيجة فسيكون 
بام��كان مجلس االمن في مس��تقبل 
لي��س بعيدا اتخاذ ق��رار من اجل متديد 
مهمة جلنة اخلبراء« بحس��ب ما نقلت 

عنه وكالة ريا نوفوستي لالنباء.
م��ن جهت��ه، ندد الس��فير الفرنس��ي 
فرنس��وا دوالرا بان »التصويت الكارثي 
الي��وم ال ميك��ن ول��ن يك��ون الكلم��ة 
االخيرة. فرنسا لن ترضخ لهذا الفشل 
وال لألالعيب السياس��ية التي ليست 

مبستوى التحديات«.
اال ان الس��فير االيطالي سيباس��تياو 
كاردي الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية 
جمللس االمن اكد ان اجمللس »س��يواصل 
العم��ل بش��كل بناء خالل الس��اعات 
واالي��ام املقبل م��ن اجل��ل التوصل الى 

موقف مشترك«.
وكان مجل��س االم��ن فش��ل اخلميس 
املاض��ي خ��الل عمليت��ي تصويت في 
متدي��د مهمة اخلب��راء ملدة ع��ام. فقد 
اس��تخدمت روس��يا الفيت��و )للم��رة 
العاش��رة ض��د مش��روع ق��رار متعلق 
بس��وريا( ضد مش��روع ق��رار اميركي 
بينما س��قط مش��روع روسي منافس 
لع��دم حصول��ه عل��ى الغالبي��ة من 

االصوات.
وش��هدت جلس��ة اخلمس��ة تالس��نا 
خصوصا بني موس��كو والغرب ما اثار 
استنكار العديد من الدول غير الدائمة 

العضوية في مجلس االمن.
وهددت هايلي بشن غارات جديدة على 
س��وريا في حال اس��تخدام اس��لحة 
كيميائي��ة واك��دت انه��ا ال تث��ق ب��ان 
روس��يا س��تعمل عل��ى التوص��ل الى 
حل سياس��ي للنزاع في هذا البالد في 
الوق��ت الذي م��ن املق��رر ان تعقد فيه 
جولة جديدة من محادثات السالم في 
جنيف اعتب��ارا من 28 تش��رين الثاني 

احلالي.
وكان الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 

أمر في نيس��ان بقص��ف قاعدة جوية 
اشتبهت واشنطن بان املقاتالت اجلوية 
السورية اس��تخدمتها لشن الهجوم 

بغاز السارين على بلدة خان شيخون.
ومتدي��د مهمة احملققني ه��و في صلب 
خالف حاد مس��تمر منذ اس��ابيع بني 
واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية 

التقرير االخير الذي أعّده هؤالء.
وكان ه��ذا التقرير ق��د اتهم في اواخر 
تشرين االول سالح اجلو السوري بقصف 
بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها 
املعارضة في محافظة ادلب )ش��مال( 
بغاز الس��ارين في 4 نيسان الفائت، ما 

اوقع اكثر من 80 قتيال.
ومنذ ذلك احلني، تندد موسكو بالتقرير 
الذي اشرف عليه ادموند موليه وتقول 
على غرار دمش��ق ان الهجوم في خان 
ش��يخون م��رّده انفجار قذيف��ة على 

األرض.
وكان ترام��ب ق��د دعا في وقت س��ابق 
مجلس االمن الى متديد مهمة احملققني 
بشأن استخدام اسلحة كيميائية في 
سوريا ملنع نظام الرئيس السوري بشار 

االسد من ارتكاب جرائم جديدة.
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بوينس ـ أ ب ف:
ُفقد االتص��ال بغواصة عس��كرية ارجنتينية على 
متنه��ا طاق��م م��ن 44 فردا من��ذ االربع��اء املاضي 
ف��ي جن��وب احمليط االطلس��ي، ما دفع الس��لطات 
االرجنتيني��ة الى اصدار تنبيه للس��فن التي جتوب 

تلك املنطقة.
وطلبت بوينوس ايرس من »جميع القوارب املوجودة 
في املنطقة االنتباه الى اي اتصاالت السلكية« قد 
حتصل، في وقت كانت عمليات البحث عن الغواصة 

جتري اجلمعة في ظروف جوية صعبة.
وق��ال إنريك��ي بالب��ي املتح��دث باس��م البحري��ة 
األرجنتينية خالل مؤمتر صحافي »ال نعرف ما حدث 
، لم نتمكن بعد من العثور على الغواصة ، آرا سان 

خوان ،او االتصال« بها.
ويرجح اجليش االرجنتيني فرضية ان تكون الغواصة 
تعرضت ملش��كلة فنية تتعل��ق باالتصاالت، فلو ان 
الغواصة ادركت انها فق��دت االتصال بالَبّر لكانت 
ع��ادت الى س��طح املاء بش��كل طبيعي بحس��ب 

البروتوكول اخملطط له.

أمستردام ـ وكاالت:
حذرت أجهزة االستخبارات الهولندية اجلمعة من 
االس��تهانة بالتهديد الذي تشكله املرأة اجلهادية 
التي يزداد دورها نشاطا وعنفا في تنظيم » داعش 

»في العراق وسوريا.
وافاد تقري��ر جلهاز االس��تخبارات ان »دور املرأة في 
اجلماعات االرهابية ال ينبغي التقليل من ش��أنه ، 
فهي ملتزمة باجلهاد مثل الرجل وتشكل تهديدا 

لهولندا«.
واض��اف التقري��ر ان اجلهاديات حتت س��ن الثالثني 
»يس��تطعن حمل الس��الح« الذي يتركه الرجال 
الذين قتلوا في املعارك بحسب اجلاز الذي يسعى 

الى تدمير »القوالب النمطية«.
وتابع جهاز االس��تخبارات الهولن��دي »يقال إنهن 
فتي��ات س��اذجات يس��عني وراء احل��ب او وج��دن 
أنفس��هن ،عن طريق اخلطأ، ف��ي صفوف اخلالفة، 

لكنهن أكثر نشاطا وعنفا من ذي قبل«.
ويؤكد التقرير ان تنظيم » داعش« يواجه خس��ائر 
ف��ي الع��راق وس��وريا، فضال ع��ن نق��ص متزايد 
ف��ي اع��داد املقاتلني، م��ا يعطي امل��رأة دورا تتزايد 

اهميته.
وكش��ف التقرير »إنهن يجن��دن املقاتلني ويتولني 
انتاج الدعاية ونش��رها، وجمع األم��وال« لصالح 

اجلماعات اجلهادية.

طهران ـ أ ب ف:
أعلن علي اكبر واليتي مستشار الشؤون اخلارجية 
لدى املرش��د االعلى للجمهورية االسالمية علي 
خامنئ��ي ام��س الس��بت أن برنام��ج الصواري��خ 
البالس��تية االيران��ي »ال ميت بصل��ة« إلى الرئيس 

الفرنسي اميانويل ماكرون.
وكان ماك��رون أع��رب ام��س االول اجلمع��ة ع��ن 
اس��تعداده »للحوار« م��ع إيران متمني��ا »أن تتبع 
اي��ران اس��تراتيجية ف��ي املنطقة أق��ل هجومية 
وان تتمكن من توضيح سياس��تها )الصاروخية( 

البالستية التي يبدو انها ال تخضع لضوابط«.
وصرح واليتي للتلفزيون الرسمي »نحن ال نستأذن 
من اآلخرين في قضايانا وبرامجنا الدفاعية في أن 
منتلك الصواريخ او أن يحددوا لنا مدى الصواريخ« 
واض��اف »لي��س م��ن مصلح��ة ماكرون وفرنس��ا 
التدخل ف��ي املوض��وع الصاروخي« الن��ه »ال ميت 
بصلة الى ماكرون، فما هو موقعه كي يتدخل؟«.

وأك��د واليتي »اذا اراد )ماك��رون( ان تكون العالقات 
بني ايران وفرنس��ا متنامية فعلي��ه اال يتدخل في 
مث��ل ه��ذه القضايا النه��ا تتعارض م��ع مصالح 
فرنس��ا الوطني��ة« مضيفا »من الواض��ح أن ردنا 
سيكون سلبيا« على طلب فرنسا التفاوض حول 

مسألة السياسة الصاروخية البالستية.

فقدان االتصال
 بغواصة أرجنتينية 
على متنها 44 شخصا 

االستخبارات الهولندية 
تعرب عن القلق ازاء 

االرهابيات

إيران تقول أن برنامجها 
البالستي »ال يمت 
بصلة« إلى فرنسا

متابعة ـ الصباح الجديد:

الفرنس��ي  الرئي��س  اس��تقبل 
إميانوي��ل ماكرون، امس الس��بت، 
املس��تقيل  اللبناني  الوزراء  رئيس 
س��عد احلريري في قص��ر اإليليزيه 
وبعد فترة وجيزة، استقبل ماكرون 
صحب��ة زوجت��ه بريجي��ت، زوجة 
احلري��ري الرا، وابنه البكر حس��ام، 

لينضم اجلميع إلى مأدبة غداء.
وبع��د الدع��وة الت��ي وجهه��ا له 
ف��ي الري��اض، أعل��ن ماك��رون أنه 
سيستقبل احلريري بصفته رئيسا 
للحكومة اللبناني��ة، على الرغم 
من إع��الن األخير عن االس��تقالة 

من هذا املنصب.
وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء 
اللبناني املستقيل اتصاال هاتفيا 
مع الرئيس اللبناني ميشال عون، 
حي��ث أك��د له أن��ه س��يعود إلى 
بيروت األربعاء 22 تش��رين الثاني، 
ال��ذي يتزامن م��ع االحتفال بعيد 

اإلستقالل.
وأدت استقالة احلريري إلى أزمة في 
لبنان، تبعتها مطالبات ش��عبية 
بعودت��ه م��ن الرياض إل��ى بيروت، 
وتراش��ق بالته��م، كان النصي��ب 

األوفر منه بني السعودية وإيران.
ودخل��ت أملاني��ا وفرنس��ا مؤخ��را 
الس��اخنة  املواجهات  على خ��ط 
ب��ني الري��اض وطه��ران، حيث قال 
وزير اخلارجية الفرنس��ي جان إيف 
لودري��ان إن بالده تش��عر بقلق من 
»دور طه��ران في منطقة الش��رق 
األوس��ط، خاص��ة تدخالته��ا في 
األزمة اإلقليمي��ة ونزعة الهيمنة 
لديها وكذلك برنام��ج الصواريخ 

الباليستية«.
األمر الذي دفع إيران إلى الرد بقوة، 
م��ن خالل اته��ام فرنس��ا بتأجيج 
التوتر في املنطقة، واتخاذ موقف 
»متحيز« بشأن سياسات طهران.

وص��ل رئي��س احلكوم��ة اللبناني 
املس��تقيل س��عد احلري��ري امس 
الس��بت ال��ى باري��س قادم��ا من 
اعالن��ه  اث��ار  حي��ث  الس��عودية 
االس��تقالة املفاج��ئ هن��اك قبل 

اس��بوعني اتهامات باحتجازه ضد 
ارادته في هذا البلد.

وق��ال مص��در مقرب م��ن احلريري 
لوكال��ة فران��س ب��رس ان جنلي��ه 
االصغري��ن لول��وة وعب��د العزي��ز 
املولودي��ن تباعا ف��ي 2001 و2005 
النه��اء  الري��اض  ف��ي  ي��زاالن  ال 
»امتحاناتهم��ا املدرس��ية«. وتابع 
املص��در ان »احلري��ري ال يري��د الزّج 

بأبنائه في هذه القضية«.
وانتق��ل احلريري عل��ى منت موكب 
من س��بع س��يارات وحتت حراسة 
امنية مشددة الى مقر سكنه في 

العاصمة الباريسية.
قبل ذل��ك، كان احلري��ري كتب في 
تغريدة انه »في طريقه الى املطار« 
ملغادرة الري��اض التي يتواجد فيها 
من��ذ الراب��ع م��ن تش��رين الثاني 
تاري��خ تق��دمي اس��تقالته. وكتب 
احلريري »الق��ول انني محتجز في 
السعودية وانني ممنوع من مغادرة 
الب��الد هو كذبة. ان��ا بطريقي الى 

املطار«.
وكان مصدر مقرب منه قال قبلها 
ان احلري��ري »اج��رى اجتماعا ممتازا 
مع ولي العهد )الس��عودي(« قبل 

مغادرته السعودية.
اس��تقالته  اعل��ن  احلري��ري  وكان 
بش��كل مفاج��ئ عب��ر تلفزي��ون 
العربية من الرياض في 4 تش��رين 
الثاني احلالي. وظل في السعودية 
منذ ذلك احلني وحتدث عن مخاوف 
امنية وهاجم في خطابه كال من 

ايران وحزب اهلل اللبناني.
لك��ن بق��اء احلري��ري طيل��ة تلك 
الفترة في السعودية اثار اتهامات 
باحتج��ازه مبا ف��ي ذلك م��ن قبل 
الرئيس اللبناني ميشال عون الذي 

رفض قبول استقالة احلريري.
وتأت��ي اس��تقالة احلريري وس��ط 
ف��ي  االقليم��ي  التوت��ر  تصاع��د 
املنطق��ة بني اي��ران والس��عودية 
التي جت��ري تعدي��الت كبي��رة في 
للملكة  السياس��ية  الهيكلي��ة 

يقودها ول��ي العهد االمير محمد 
بن سلمان.

من جهة اخرى، قررت الس��عودية 
برل��ني  اس��تدعاء س��فيرها ف��ي 
احتجاج��ا على تصريح��ات لوزير 
غابريال  االملاني سيغمار  اخلارجية 
ملّ��ح فيها ال��ى ان احلريري محتجز 

ضد ارادته في الرياض.
وكان غابريال حذر اخلميس املاضي  
دون أن يأت��ي على ذكر الس��عودية 
م��ن ان »لبنان يواجه خطر االنزالق 
مج��ددا الى مواجهات سياس��ية 

خطرة ورمبا عسكرية«.
واض��اف غابري��ال »من اج��ل منع 
ذلك، نحتاج خصوصا لعودة رئيس 
الوزراء )اللبنان��ي( احلالي«، معتبرا 
ال يصب��ح  ان  »ينبغ��ي  لبن��ان  ان 
لعبة )...( لس��وريا والس��عودية أو 

غيرهما«.
وق��ال ع��ون ان توجه احلري��ري الى 
فرنس��ا مبثاب��ة »فتح ب��اب احلل« 
لالزم��ة احلادة. وكتب ف��ي تغريدة 

»أنتظ��ر ع��ودة الرئي��س احلري��ري 
م��ن باريس لنقرر اخلط��وة التالية 

مبوضوع احلكومة«.
وتاب��ع »اذا حتدث الرئي��س احلريري 
من فرنسا فإنني اعتبر انه يتكلم 
بحري��ة اال ان االس��تقالة يجب ان 
تقدم م��ن لبنان وعليه البقاء فيه 
اجلديدة  احلكوم��ة  تألي��ف  حت��ى 
االعم��ال  تصري��ف  حكوم��ة  الن 

تستوجب وجود رئيس احلكومة«.
واوضح ماكرون امس االول اجلمعة 
ف��ي حدي��ث صحاف��ي ف��ي ختام 
قم��ة أوروبية ف��ي مدينة غوتنبرغ 
الس��ويدية ان احلريري »ينوي، على 
م��ا اعتق��د، العودة الى ب��الده في 

االيام او االسابيع القادمة«.
وكان والده رئيس الوزراء الس��ابق 
رفي��ق احلري��ري اغتيل ف��ي 2005 
بتفجي��ر س��يارة. وانش��ئت ف��ي 
العاش��ر من حزيران 2007 احملكمة 
اخلاصة بلبنان حملاكمة املس��ؤولني 

عن اغتياله.

واصدرت ه��ذه احملكم��ة مذكرات 
توقيف بحق عناصر من حزب اهلل 
ال��ذي رفض تس��ليمهم ونفى اي 

عالقة له باالغتيال.
في موس��كو، اتهم وزير اخلارجية 
اللبنان��ي جب��ران باس��يل جهات 
لم يحددها بالس��عي الى »ازاحة 

رئيس الدولة اللبنانية«.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي 
ع��ادل اجلبي��ر ام��س االول اجلمعة 
عقب محادثات م��ع وزير اخلارجية 
االسباني الفونس��و داستيس انه 
»ال ميك��ن الس��ماح ل�«حزب اهلل« 

بالعمل خارج اطار القانون«.
واض��اف »نرى ان ح��زب اهلل يرتهن 
اللبنان��ي  املصرف��ي  النظ��ام 
ألنش��طته ف��ي تبيي��ض االموال، 
ون��رى حزب اهلل يختط��ف املرافئ 
اللبنانية من اجل تهريب اخملدرات، 
ف��ي  ينخ��رط  اهلل  ح��زب  ون��رى 
نش��اطات ارهابي��ة ويتدخ��ل في 

سوريا والبحرين واليمن«.

الحريري وعائلته في ضيافة ماكرون في قصر اإلليزيه

رئيس الوزراء اللبناني يصل الى فرنسا
بعد شائعات بـ«احتجازه« في السعودية

أدت استقالة 
الحريري إلى أزمة 
في لبنان، تبعتها 
مطالبات شعبية 

بعودته من الرياض 
إلى بيروت، وتراشق 

بالتهم، كان النصيب 
األوفر منه بين 

السعودية وإيران

مجلس االمن

إميانويل ماكرون يستقبل احلريري

تقـرير
واشنطن تلّوح بـ«الكفاح من أجل العدالة« في دمشق خارج مجلس األمن

فيتو روسي جديد ضد مشروع قرار ياباني لتمديد مهمة المحققين الدوليين في سوريا
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إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل إسبانيا

تركيا تسحب قواتها من مناورات الناتو 
بعد اإلساءة إلى أردوغان 

مدريد ـ أ ب ف:
أعلنت الس��لطات االسبانية انقاذ 
اكث��ر من 250 مهاج��را امس االول 
اجلمع��ة وان زوارق عدة أخرى ال تزال 

بحاجة الى االغاثة.
وقال��ت متحدث��ة باس��م اجه��زة 
االغاث��ة لوكالة فران��س برس ان ما 
مجمله 266 شخصا على منت 24 

زورقا انقذوا خالل النهار وان البحث 
ال يزال جاريا عن 12 قاربا آخرين.

وتابع��ت املتحدثة ان الناجني الذين 
لم يكونوا ف��ي وضع صحي مقلق 
نقلوا الى مرافئ كارتاخينا وملقة 

وتوريفييخا.
كان  الثان��ي  تش��رين   15 بحل��ول 
17687 مهاجرا وصلوا الى اسبانيا 

بحرا من��ذ مطلع الع��ام من اصل 
نحو159 الفا بلغوا اوروبا، بحس��ب 

ارقام منظمة الهجرة الدولية.
وقضى 158 ش��خصا او أعلنوا في 
ع��داد املفقودين قبالة الس��واحل 
االس��بانية من اصل 2982 مهاجر 
لقوا حتفهم خالل عبورهم البحر 

املتوسط.

انقرة ـ وكاالت:
العام��ة  األركان  رئاس��ة  أعلن��ت 
التركية أنها أمرت بسحب قواتها 
من مناورات الناتو في النرويج، على 
خلفية حادثتي اإلساءة إلى مؤسس 
اجلمهورية أتاتورك والرئيس أردوغان 

خالل هذه املناورات.
وأش��ار بيان نش��رته رئاسة األركان 
العام��ة عل��ى موقعها الرس��مي 
امس االول اجلمعة: »أكدت رئاس��ة 

األركان بع��د انتق��ال األم��ر إليه��ا 
ع��دم قبوله��ا احل��ادث ال��ذي وقع، 
وأمرت بسحب اجلنود األتراك البالغ 
عدده��م 41 جندي��ا من املن��اورات 

العسكرية«.
وأش��ار البيان التركي إلى أن احللف 
على كاف��ة مس��توياته، أعرب عن 
حزن��ه من احلادث وع��دم قبوله له، 

وقدم اعتذارا خطيا وشفهيا.
أن  النات��و  وأوض��ح مس��ؤول ف��ي 

الفضيحة وقعت في حادثتني خالل 
املناورات النظرية )احملاكاة(.

وكان األم��ني الع��ام للنات��و، ينس 
س��تولتنبرغ، ق��د اعتذر ف��ي وقت 
س��ابق لتركيا عن إظه��ار الرئيس 
أردوغ��ان،  طي��ب  رج��ب  الترك��ي، 
التركي��ة،  اجلمهوري��ة  ومؤس��س 
مصطف��ى كمال أتات��ورك، مبظهر 
األع��داء ف��ي من��اورات احلل��ف في 

النرويج.

طرابلس ـ أ ب ف:
بعد خمسة اش��هر على تسلمه 
ل��ألمم  اخل��اص  املبع��وث  منص��ب 
املتح��دة الى ليبيا، ش��دد غس��ان 
س��المة ام��س االول اجلمع��ة في 
مقابل��ة م��ع وكالة فران��س برس 
عل��ى ان مس��تقبل ه��ذا البلد مير 

عبر مؤسساته.
واض��اف س��المة »م��ن الغب��اء ان 
نفكر ان تضمي��د كل جروح البالد 
ممكن في غضون ع��ام أو عامني أو 

ثالثة، ال بد من جيل دون شك«.
وتاب��ع »لك��ّن التح��دي لي��س في 
حتقيق كل شيء اآلن، )بل( في فتح 
الطري��ق ال��ذي يجب أن تس��لكه 
البالد« حت��ى تس��تطيع »حقا ان 
تق��وم بدمج املبادئ املؤسس��اتية 

في ثقافتها السياسية«.
»مس��ألة  ان  يق��ول  ومض��ى 
اساس��ية  تب��دو  املؤسس��ات 
بالنسبة لي واال س��يقتصر االمر 
على منافس��ة بني اف��راد يقولون 

انه��م ميثلون عش��ائر كبيرة حتى 
يتب��ني لكم انهم ال ميثلون ش��يئا 

مهما«.
وم��ن خ��الل خط��ة عمل��ه، يأمل 
املبع��وث االممي اخل��اص أن تبدأ في 
كان��ون االول عملية اج��راء تعداد 
للناخبني في ليبيا. اما في شباط 
بتنظيم مؤمتر  فس��يتمثل هدفه 
وطن��ي يجم��ع االط��راف الليبيني 
كاف��ة ح��ول مش��روع مش��ترك 
لتنظي��م انتخاب��ات، بحس��ب ما 
قال س��المة اخلميس املاضي أمام 
مجل��س االمن الدولي م��ن دون ان 

يعطي تاريخا محددا لذلك.
واوضح س��المة وهو وزي��ر لبناني 
س��ابق ان تنظيم اس��تفتاء حول 
دس��تور جديد لليبيا هو مش��روع 

قيد االعداد ايضا.
وقال س��المة »ما يثير القلق لدي 
هو تنظي��م انتخابات غدا واختيار 
برملان ثالث واالمر نفسه بالنسبة 
الى احلكوم��ات«، مضيفا ان »ال بد 

من االدراك في ليبيا والناس ال يعون 
مدى خط��ورة ذل��ك ان االنتخابات 
تعن��ي اس��تبدال ش��خص بآخ��ر 

وليس اضافة شخص الى آخر«.
وتاب��ع س��المة ان ليبي��ا »بلد لم 
يدخ��ل مفه��وم املؤسس��ات بعد 
في ثقافته السياسية اذ لم يكن 
هن��اك مؤسس��ات كثي��رة خالل 
عهد القذافي فه��و لم يكن يريد 
ذلك. وس��لطته كان��ت تقوم على 
للمؤسسات  الش��امل  التفكيك 
وس��نوات الفوضى الت��ي تلت لم 

تساعد في ترسيخ الفكرة«.
وعند سؤال س��المة حول الوضع 
االنس��اني واملهاجري��ن الذين يتم 
االجت��ار به��م احيان��ا رد بالقول ان 
»احلكوم��ة الليبي��ة لي��س لديها 
جيش او ش��رطة«، واالمر ال يتعلق 
»بنية س��يئة بل احيان��ا بالعجز« 
مش��يرا ال��ى حكوم��ة »تفتق��د 
ممارس��ة  اج��ل  م��ن  االدوات  ال��ى 

السلطة«.

المبعوث األممي الخاص يقول أن
 مستقبل ليبيا يمر عبر المؤسسات



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن املدير التنفيذي لشركة نقل 
الغاز اإليرانية سعيد توكلي، أمس 
الس��بت، عن تصدير 1.2 مليار متر 
مكع��ب من الغاز إل��ى العراق منذ 

شهر حزيران 2017.
وب��ن توكلي ف��ي تصري��ح نقلته 
اإليراني��ة،  أنب��اء »ف��ارس«  وكال��ة 
احمل��دد  التصدي��ري  »املتوس��ط  أن 
للعراق يت��رواح بن 7 الى 25 مليون 
مترمكعب يومياً«، مش��يراً إلى أن 
»حج��م 1.2 ملي��ار مت��ر مكعب مت 
تصدي��ره عبر محطة نفت ش��هر 

إلى العاصمة بغداد«.
وفي س��ياق متصل، أعل��ن توكلي 
»اس��تعداد الش��ركة لبدء عملية 
متري��ر الغاز اإليراني إل��ى محافظة 
البصرة«، موضحا أنه »قد مت جتهيز 

محطة شلمجة لهذا الشأن«.
وتاب��ع، أن »أنبوب متري��ر الغاز اهواز 
– ش��لمجة قد ُملئ بالغ��از فعليا 
وأن العملي��ة التصديري��ة للبصرة 
س��تنطلق مبج��رد اع��ان اجلان��ب 
العراق��ي اس��تعداده«، مؤك��داً أن 
للبص��رة  اإليران��ي  »تصديرالغ��از 
سيبلغ حتى مستوى 25 مليون متر 

مكعب يوميا على غرار بغداد«.
على صعيد آخر، اعلن معاون مدير 
املعم��ل منصورعب��د احلميد،  عام 
أم��س الس��بت »اع��ادة تش��غيل 
معم��ل انتاج الغاز)احلدباء( في امين 

املوصل«.
واضاف عبداحلميد، أن »معمل انتاج 
الغاز)احلدباء(، اعيد تشغيله النتاج 
اكثرمن 3000 اسطوانة غاز يوميا، 
وباش��ر املعمل في اجلانب االمين من 
املوصل بعد اع��ادة التأهيل، ألنتاج 

مايقرب ال� 3000 اسطوانة غاز« 
وب��ن ان »اعادة العم��ل في املعمل 
يه��دف لدعم عودة االس��تقرار في 

اجلانب االمين وفي عموم املوصل«. 
ولف��ت عبداحلمي��د ال��ى ان »وزارة 

الغ��از  قط��اع  تدع��م  النف��ط 
واحملروقات في املوصل بشكل كبير 
من��ذ حتريرها من س��يطرة تنظيم 

»داعش« االرهابي«.
اش��ارت  النف��ط  وزارة  ويذك��ران 
ال��ى انه��ا تخطط لزي��ارات حجم 
اإلس��تثمارات في الغ��از املصاحب 
للنفط اخلام، م��ن أجل رفع اإلنتاج 
إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياسية 
يومياً، بحلول نهاي��ة العام اجلاري، 
م��ن نص��ف ملي��ار ق��دم مكع��ب 

قياسية في الوقت احلالي.
ف��ي ش��أن أس��عار النف��ط عاملياً، 
تعافت هذه بأكثر م��ن اثنن باملئة 
خم��س  اس��تمرت  خس��ائر  بع��د 

جلس��ات وذل��ك بفع��ل توقع��ات 
بتمديد اتف��اق أوبك خلفض اإلنتاج 
وإغاق خط أنابي��ب أميركي رئيس 

لنقل اخلام.
بيد أن األسعار سجلت أول خسارة 
أس��بوعية في س��تة أس��ابيع مع 
وجود إش��ارات على زيادة اإلمدادات 
األميركية إلى جانب شكوك في أن 
روسيا ستدعم متديد اتفاق خفض 
إنت��اج اخل��ام املب��رم م��ع منظمة 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وارتفع��ت األس��عار بعدما ملح وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح يوم 
اخلمي��س إلى رغبة ب��اده في متديد 
قيود اإلنتاج عندما تعقد املنظمة 

اجتماعها في الثاثن من تش��رين 
الثاني.

وارتفع خام القي��اس العاملي مزيج 
برن��ت 1.36 دوالر، أو م��ا يعادل 2.2 
باملئ��ة، إل��ى 62.72 دوالر للبرمي��ل 
بينم��ا أغلق خ��ام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميرك��ي عل��ى زي��ادة 
قدرها 1.41 دوالر تع��ادل 2.6 باملئة 

إلى 56.55 دوالر للبرميل.
وعلى أس��اس أس��بوعي، انخفض 
برنت 1.3 باملئة بينما نزل خام غرب 

تكساس الوسيط 0.3 باملئة.
وظل خط أنابيب كيستون البالغة 
طاقت��ه 590 أل��ف برمي��ل يومي��ا 
مغلق��ا بع��د تس��رب في س��اوث 

داكوتا يوم اخلميس.
وهبط��ت األس��عار هذا األس��بوع 
مع اس��تمرار اخملاوف بش��أن تخمة 
املع��روض حي��ث أظه��رت بيان��ات 
حكومي��ة أميركي��ة أن إنتاج اخلام 
المس مس��توى قياس��يا بلغ 9.65 
األس��بوع  يومي��ا  برمي��ل  ملي��ون 

املاضي.
كما قالت وكال��ة الطاقة الدولية 
يوم اخلمي��س إن الوالي��ات املتحدة 
س��تكون مس��ؤولة ع��ن نح��و 80 
باملئ��ة من الزيادة العاملية في إنتاج 
اخلام على مدار الس��نوات العش��ر 

القادمة.
وقالت بيك��ر هيوز خلدمات الطاقة 

ي��وم اجلمع��ة إن ش��ركات الطاقة 
األميركية أبقت عدد منصات احلفر 
النفطية دون تغيير هذا األس��بوع. 
ويتوق��ع بع��ض احمللل��ن انخفاضا 
تدريجي��ا خ��ال الرب��ع األخي��ر من 

العام.
وكان من ش��أن اإلشارات على زيادة 
اإلنتاج في الواليات املتحدة إضعاف 
أث��ر اتف��اق تقلي��ص اإلنت��اج الذي 
أبرمت��ه أوبك مع روس��يا ومنتجن 

آخرين.
وفي وقت س��ابق من هذا األسبوع، 
قالت روسنفت الروسية إن اخلروج 
من اتف��اق خفض اإلم��دادات ميثل 

حتديا جديا.

مزيج برنت العالمي عند 62.72 دوالرًا للبرميل

1.2 مليار متر مكعب صادرات الغاز اإليراني إلى العراق

أنبوب تمرير الغاز 
أهواز – شلمجة قد 
ملئ بالغاز فعليا وأن 
العملية التصديرية 
للبصرة ستنطلق 
بمجرد اعالن الجانب 
العراقي استعداده، 
وأن تصديرالغاز 
اإليراني للبصرة سيبلغ 
حتى مستوى 25 مليون 
متر مكعب يوميا على 
غرار بغداد

الغاز اإليراني

أعلنت ش��ركة »غازبروم« الروس��ية زيادة توريدات 
الغ��از الطبيع��ي إلى تركي��ا خال األش��هر ال�11 
األول��ى م��ن العام اجل��اري بنس��بة %21.7، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
وجاء في بيان للشركة الروسية أن »البلدان، املوجه 
إليها مشروع »السيل التركي« أظهرت في الفترة 
م��ن 1 كانون الثان��ي إلى 15 تش��رين الثاني، زيادة 
في الطلب على الغاز الروس��ي، فعلى سبيل زادت 
التوريدات إلى تركيا بنس��بة %21.7 )4.4 مليار متر 
مكعب(، واليون��ان %12.1، وبلغاريا %7.1، وهنغاريا 

%24.4، وبنسبة %26.7 إلى صربيا«.
كم��ا رفعت »غازب��روم« ف��ي الفترة م��ن 1 كانون 
الثاني إلى 15 تش��رين الثاني، حجم صادراتها من 
الغاز إلى البلدان من خارج رابطة الدول املستقلة 
)مجموعة دول كانت في عضوية االحتاد السوفيتي 
السابق( بنسبة %8.6، مقارنة مع نفس الفترة من 

العام املاضي إلى 165.7 مليار متر مكعب.
يذكر أن »غازبروم« زادت العام املاضي صادراتها من 
الغاز إلى البلدان من خارج رابطة الدول املستقلة 
بنس��بة %12.5 إل��ى أكث��ر م��ن 179.3 ملي��ار متر 

مكعب، وهو مستوى تاريخي لها.

أظه��ر حكم قضائي أن قاضي��ا باحملكمة العليا 
في لندن قضى لصالح الدائنن في دعوى بشأن 
ما إذا كان يجب على ش��ركة دان��ة غاز للطاقة 
س��داد 700 مليون دوالر قيمة صكوك كانت قد 

أصدرتها.
وحتظ��ى القضي��ة مبتابع��ة لصيقة م��ن قطاع 
التموي��ل اإلس��امي العامل��ي حيث ي��رى بعض 
املس��تثمرين أنها قد ترس��ي س��ابقة ملصدري 

الصكوك اآلخرين.
وكان��ت دان��ة قالت إن��ه ال يتعن عليها س��داد 
الصك��وك بدع��وى أنها ل��م تع��د متوافقة مع 
الش��ريعة وأصبح��ت مخالف��ة للقان��ون ف��ي 
اإلمارات حيث تتخذ دانة غاز مقرا لها وذلك بعد 
تغييرات في تفسيرات التمويل اإلسامي خال 

السنوات القليلة املاضية.
ووفق��ا لوكالة »رويترز«، ق��ال القاضي إن طعون 
دان��ة غ��از على صحة تعه��د الش��راء وقابليته 
لإلنفاذ »ال أس��اس لها« معلنا أن التعهد ساري 

املفعول وقابل لإلنفاذ.
وأوض��ح مص��در عل��ى دراي��ة مبوق��ف دان��ة إن 
الش��ركة س��تطعن عل��ى حكم احملكم��ة، وإن 
عملية التقاضي الت��ي جترى في اإلمارات إلعان 
ع��دم صاحية هي��كل الصك��وك القائم على 

»املضاربة« ستستمر.

وافقت شركة فولكس��فاغن على خطة إنفاق 
بقيم��ة 34 ملي��ار ي��ورو )40 ملي��ار دوالر( تهدف 
إلى إس��راع وتيرة جه��ود الش��ركة الرامية إلى 
احتال مرك��ز ريادي عاملي في قطاع الس��يارات 

الكهربائية.
وقال��ت أكبر ش��ركة لصناع��ة الس��يارات في 
العالم من حيث مبيعات الوحدات بعد اجتماع 
جمللسها االستش��اري إنها ستنفق األموال على 
السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وخدمات 

النقل اجلديدة بحلول نهاية 2022.
وقال الرئي��س التنفيذي ماتي��اس مولر »بعدما 
متت املوافقة على اخلطة، نرس��ي حجر األساس 
لنجعل فولكس��فاغن األولى عاملية في النقل 

الكهربائي بحلول 2025«.
وقال��ت اجملموع��ة إن إجمالي االس��تثمارات في 
مشروعات وطاقة إنتاج الس��يارات الكهربائية 
س��تصل إلى نح��و 72 ملي��ار يورو بحل��ول عام 
2022 مؤكدة خبرا كانت رويترز نشرته في وقت 

سابق.
وكانت فولكس��فاغن حافظت عل��ى مكانتها 
كأكبر بائع للسيارات بالعالم، برغم من تورطها 
ف��ي فضيح��ة التحاي��ل عل��ى أجه��زة فحص 
االنبعاث��ات الكربونية من مح��ركات الديزل في 

أوروبا وأميركا وغيرها من أسواق العالم.

»غازبروم«

»دانة غاز«

»فولكسفاغن«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

تختل��ف اإلجاب��ة عن س��ؤال عّمن 
من األميركين يس��تفيد من خطة 
الضرائب التي قدمها فريق الرئيس 
الكونغ��رس  إل��ى  ترام��ب  دونال��د 
إلقرارها، وذلك على وفق اجمليب. فإذا 
كان من اجلمهوري��ن من يصّر على 
أن أكث��ر املس��تفيدين م��ن ضرائب 
ترامب ه��م م��ن ذوي الدخل احملدود 
وأفراد الطبقة الوس��طى وأصحاب 

األعمال الصغيرة واملتوسطة.
ومعهم  بدوره��م،  الدميوقراطي��ون 
الس��يناتور اجلمه��وري ع��ن والي��ة 
ويسكونسن، رون جونسون، يعتبرون 
أن اخلفوضات الضريبية التي يعكف 
ترامب على إقرارها تفيد الشركات 
واملتمولن الكبار، م��ن دون غيرهم 
من األميركين. أما إذا حدث وانضم 
عضوان ف��ي مجلس الش��يوخ من 
إلى جونسون، فيصبح  اجلمهورين 
إقرار الضرائب اجلديدة،  مس��تحياً 
الت��ي  بس��بب األقلي��ة الضئيل��ة 
يتمتع به��ا اجلمهوريون في اجمللس، 
وهي أكثرية 52 سيناتوراً مقابل 48 
املش��روع  املعارضن  للدميوقراطين 

الضريبي جملة وتفصياً.

قص��ة »ضرائ��ب ترامب« تب��دأ من 
أثن��اء  األميرك��ي،  الرئي��س  إع��ان 
حملته االنتخابية وبعد دخوله إلى 
البيت األبيض مطلع هذه الس��نة، 
أن الضرائ��ب عل��ى الش��ركات في 
الوالي��ات املتح��دة ه��ي األعلى بن 
اقتصادات العالم الكبيرة بنس��بة 
تناهز 40 في املئ��ة، وهو قول يؤيده 
»مكتب موازنة الكونغرس« الهيئة 
واملعروف��ة  املس��تقلة،  احلكومي��ة 
م��ن  وابتعاده��ا  حزبيته��ا  بع��دم 

االعتبارات السياسية.
إل��ى  ترام��ب  دف��ع  الواق��ع،  ه��ذا 
إع��ان نيته خف��ض الضرائب على 
الش��ركات إلى 15 في املئة، بهدف 
جذب املس��تثمرين إلى الباد. لكن 
مبوج��ب اخلط��ط املطروح��ة حالياً 
للنقاش، يب��دو أن الرأي النهائي بن 
اجلمهورين اس��تقر على خفضها 
إل��ى 20 في املئ��ة بدالً م��ن 15 في 

املئة.
وترام��ب ال يطلق تس��مية »خفض 
ضريبي« على خطت��ه، تفادياً إلثارة 
اخل��وف ب��ن اجلمهوري��ن احلريصن 
عادة عل��ى جلم العجز ف��ي املوازنة 
نح��و نصف  البال��غ  الفيديرالي��ة، 
تريليون دوالر سنوياً، ووقف االرتفاع 
الكبير للدين العامو الذي بلغ 8.19 

تريلي��ون دوالر، أو ما ي��وازي 106 في 
املئة من الناجت احمللي.

فريق ترامب ح��اول في األيام األولى 
إلطاق��ه النقاش ح��ول اخلفوضات 
الضريبي��ة الق��ول إن النم��و الذي 
الضرائ��ب  خف��ض  سيس��ّببه 
سيغطي العجز الناجت عن تقليص 

الضرائ��ب، لك��ن اجلمهوري��ن ل��م 
يقبل��وا هذا الن��وع م��ن التبريرات، 
وأش��اروا إلى قانون أص��دره احلزبان 
ع��ام 2010، وه��و قان��ون معروف ب� 
»إدفع س��لفاً« ويجبر احلكومة على 
تأمن األم��وال املطلوب��ة ألي إنفاق 
املصادق��ة على  قب��ل  مس��تحدث 

اإلنفاق اجلديد.
ويخ��ّول القان��ون املذك��ور »مكتب 
موازنة الكونغرس« فرض اقتطاعات 
إلزامي��ة من اإلنف��اق احلكومي، من 
دون العودة إلى الكونغرس لس��داد 
تكاليف النفقات املس��تحدثة من 

دون مزيد من االستدانة احلكومية.

وألن املكت��ب ذات��ه أعل��ن أن قانون 
ترام��ب الضريب��ي س��يرفع العجز 
الس��نوي بواق��ع 5.1 تريلي��ون دوالر 
على مدى العقد املقبل، فقد تكون 
الوس��يلة الوحيدة لس��داد العجز 
باالقتطاع م��ن »املوازنة امللزمة« أي 
من برامج الرعاية االجتماعية، وفي 
طليعتها صندوق الرعاية الصحية 
ومح��دودي  للمس��نن  اخملص��ص 
الدخ��ل، واملعروف ب��� »ميدي كير«، 
وه��و برنامج يتمتع بش��عبية لدى 
شريحة واس��عة من الناخبن، ورمبا 
ي��ؤدي تقويض��ه إلى زعزع��ة وضع 
املقبلة،  االنتخابات  في  اجلمهورين 
وهو ما دفع الس��يناتور جونس��ون، 
ويدفع جمهوري��ن آخرين في األيام 
املقبل��ة، إل��ى االلتح��اق باملعارضة 
ترام��ب  لقان��ون  الدميوقراطي��ة 
الضريبي، وهو ما ينس��ف حظوظ 

إقراره.
م��ن  للتعوي��ض  بديل��ة  وس��يلة 
املس��تحدث بسبب خفض  العجز 
الضرائ��ب ممكن��ة م��ن طري��ق م��ا 
يس��ميه اجلمهوري��ون اصطاح��اً، 
ول��و في ش��كل غي��ر دقي��ق كلياً، 
»إصاحات ضريبية«، وهذه تتضمن 
الضريب��ي  القان��ون«  »تبس��يط 
األميركي الش��ديد التعقيد حالياً، 

أمواالً  وال��ذي يكّل��ف األميركي��ن 
طائلة وس��اعات كثي��رة للتصريح 
ع��ن ضرائبهم س��نوياً، واإلفادة من 
االقتطاع��ات الت��ي مينحه��م اياها 

القانون.
خلف »التبسيط« خبأ اجلمهوريون 
زيادة ضريبية على محدودي الدخل، 
الذين يسددون نس��بة 10 في املئة 
ضرائب دخل، وهي تتصاعد بحسب 
املدخ��ول في س��بع مراح��ل، حتى 
تصل إلى 39 في املئة لألعلى دخاً. 
ويّدعي اجلمهوريون أن »إصاحاتهم 
الضريبي��ة« تقّلص عدد اخلانات من 
سبعة إلى أربعة، لكن دمج اخلانات 
يعن��ي إلغاء اخلان��ة األدن��ى، ودمج 
املس��تفيدين منها بخانة أعلى أي 
يرتفع احل��د الضريبي األدنى من 10 
إلى 12، ما يعّوض من خسائر اخلزينة 
بس��بب اخلفوضات التي س��ينالها 
األعل��ى دخاً، مثل ترامب الثري، من 
39 إل��ى 5.37 في املئة، بالتزامن مع 
اخلفوضات التي ستس��تفيد منها 

الشركات الكبيرة.
في احملصلة، ترتف��ع الضرائب قلياً 
على محدودي الدخل، وهم الغالبية 
بن األميركين، لتتدنى على األعلى 
دخ��اً وكبرى الش��ركات، ف��ا يتأثر 

العجز السنوي.

تقـرير
»خفوضات« تفيد الشركات والمتمولين الكبار

المستفيدون من خطة ترامب الضريبية

دونالد ترامب

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل تداول اس��هم املستثمرين 
غي��ر العراقين في البيع والش��راء 
ارتفاعا ملحوظا خال تداولها في 
سوق العراق لاوراق املالية لاسبوع 
املاض��ي مبش��اركة 49 ش��ركة من 
اص��ل 101 ش��ركة مس��جلة في 

السوق .
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��ام، أمس السبت، 
"س��وق  أن  صحاف��ي،  بي��ان  ف��ي 
االوراق املالية س��جل ارتفاعا بعدد 
االس��هم املتداولة للمس��تثمرين 

غير العراقين"، الفتا الى ان "سوق 
االوراق املالية نظم خال االس��بوع 
عش��ر  الس��ادس  ف��ي  املنته��ي 
م��ن ش��هر تش��رين الثان��ي للعام 
احلالي، جلس��ات تداول في السوق 
النظام��ي والس��وق الثان��وي وبلغ 
عدد الشركات املدرجة في السوق 
)101( ش��ركة مس��اهمة، منه��ا 
)72( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق 
النظامي و)29( شركة مدرجة في 
الس��وق الثاني، حيث تداولت خال 
جلس��ات االس��بوع املاضي اسهم 
)45( شركة في الس��وق النظامي 

و)4( شركات في السوق الثاني".
وبن عبد السام ان "عدد الشركات 
املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي االفصاح السنوي والفصلي 
للهيئة والسوق اصبح )24( شركة، 
في حن بلغ عدد االس��هم املدرجة 
ترلي��ون   )11.187( الس��وق  ف��ي 
 Market السوقية  والقيمة  سهم 
Capitalization للشركات املدرجة 
ف��ي الس��وق تبل��غ 10.539 ترليون 

دينار". 
وأك��د عب��د الس��ام ان "اس��هم 
املس��تثمرين غير العراقين سجل 

ت��داول  خ��ال  ملحوظ��ا  ارتفاع��ا 
االس��بوع املاض��ي حيث بل��غ عدد 
االسهم املش��تراة من املستثمرين 
املاض��ي  غيرالعراقي��ن لاس��بوع 
)3( مليار س��هم، مرتفعا بنس��بة 
)%449.5( قياس��ا باالس��بوع الذي 
قبل��ه حي��ث كان��ت قيم��ة تل��ك 
االس��هم )2( مليار دين��ار من خال 
تنفيذ )662( صفقه على اس��هم 
)13( ش��ركات لترتفع ه��ي االخرى 
بنسبة )%304,38( قياسا باالسبوع 

الذي قبله". 
واش��ارعبد الس��ام ال��ى ان "عدد 

االس��هم املباعة من املس��تثمرين 
غي��ر العراقين لاس��بوع املاضي، 
مس��جل  س��هم  ملي��ار  بلغ��ت 
ارتفعا قياسا باالسبوع الذي قبله 
 )678( قيمته��ا  وكان��ت   ،35,15%
ملي��ون دينار من خال تنفيذ )233( 
صفقة على اسهم )4 %( شركات، 
وارتفعت نسبتها هي االخرى لتبلغ 

.)12.61%(
وبن عبد السام أن "عدد االسهم 
املتداول��ة لاس��بوع املاض��ي بل��غ 
مقاب��ل  س��هم  ملي��ار   )14.967(
)24.066( ملي��ار س��هم لاس��بوع 

بنس��بة  قبل��ه منخفض��ا  ال��ذي 
)%37.8(، فيما بلغت قيمة االسهم 
املتداولة لاسبوع املاضي )10.783( 
مليار دينار مقاب��ل )13.852( مليار 
دينار لاس��بوع الذي قبله مسجل 
بنس��بة  انخفاض��ا  االخ��ر  ه��و 

 .")22.15%(
وعن مؤشر الس��وق ISX 60، لفت 
عبد الس��ام ان��ه "اقف��ل في أخر 
جلس��ة من االس��بوع ب� )559.06( 
نقطة مرتفعا بنسبة )%0.62( عن 
اغاقه لاسبوع الذي قبله عندما 

اغلق على )555.6( نقطة".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتياطياته��ا  م��ن  روس��يا  زادت 
الدولي��ة مبق��دار 47.116 مليار دوالر 
من��ذ مطلع العام اجلاري لتصل إلى 
424.857 ملي��ار دوالر، وفقا لبيانات 

البنك املركزي الروسي.
وأظهرت البيان��ات أن االحتياطيات 
الدولية ارتفعت من 377.741 مليار 
سجلتها في ال�1 من كانون الثاني، 

إلى 424.857 مليار دوالر في ال�1 من 
تشرين الثاني اجلاري.

املكونة  وبذلك تكون االحتياطيات، 
من الذهب والنقد األجنبي وحقوق 
الس��حب اخلاص��ة واالحتياطي في 
صن��دوق النق��د الدول��ي، ق��د منت 
خال الفترة املذكورة بنس��بة 8.7% 
مقارن��ة بالفترة نفس��ها من العام 

السابق.

وفي عام 2016، ارتفعت االحتياطات 
الدولية الروسية بنسبة %2.5، في 
ح��ن بلغت أعلى مس��توى تاريخي 
لها في بداي��ة آب 2008 بواقع 598 

مليار دوالر.
ق��د  روس��يا  احتياطي��ات  وكان��ت 
انخفضت خ��ال العامن املاضين 
بسبب تراجع أس��عار النفط، التي 
تعد س��لعة رئيس��ية في صادرات 

الب��اد، ونتيجة العقوب��ات الغربية 
األزم��ة  خلفي��ة  عل��ى  املفروض��ة 

األوكرانية.
لكن االقتصاد الروس��ي جتاوز األزمة 
وعاد إلى النمو، وأعلن البنك املركزي 
الروسي في وقت سابق من األسبوع 
اجلاري أنه يتوقع أن يبلغ منو اقتصاد 
الباد خ��ال العام اجلاري نحو 1.8%، 

ما يدل على تعافيه بشكل كامل.

في حن، يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن ينمو حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
خال العام اجلاري بنس��بة %2. كما 
أظهرت بيانات املركزي الروسي زيادة 
في تدفق االستثمارات األجنبية إلى 
الباد في أيلول املاضي بنسبة 10%، 

مقارنة بشهر اَب املاضي.
وق��ال املرك��زي الروس��ي إن تدف��ق 
االس��تثمارات األجنبي��ة بل��غ خال 

الرب��ع الثالث من الع��ام اجلاري 310 
مليار روبل )نحو 5.16 مليار دوالر(.

وكانت وكال��ة »فيتش«، التي تقدم 
خدمات للمس��تثمرين، قد حسنت 
التصنيف االئتماني لروسيا، وعدلته 
في أيلول املاضي من »مستقر« إلى 
»إيجابي« لكن التصنيف بقي عند 
فئة »BBB-«، في مؤش��ر على زيادة 

الثقة باالقتصاد الروسي.

"األوراق المالية": ارتفاع أسهم المستثمرين غير العراقيين 

مؤشرات قوية على نمو االقتصاد الروسي
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بعنفوانه الذي عرفته عنه وبحيويته 
الالفت��ة لم يك��ن يدر بخل��دي انني 
ساكتب مؤبنا رحيل القامة الكبيرة 
الدكت��ور مهدي احلاف��ظ الذي غيبه 
املوت في حلظة ذهول اصابت اجلميع 

... ولكن , هكذا هي احلياة .... 
» لي��س مبق��دور االنس��ان ان يغطي  
جمي��ع االحداث  والوقائع  في حياته  
، عندم��ا ي��روم  ان يس��جل نوعا من  
الذكري��ات  او بعضها  ولذلك يكتب 
احيان��ا ه��ذه الذكري��ات موج��زة  او 
مح��ددة  مبعنى انه��ا  التفي  بهدف 

االكتمال  كما يرى البعض« .. 
الواضحة   به��ذه لكلم��ات املعب��رة 
كتب فقيدنا الدكتور مهدي احلافظ 
،  مقدم��ة اخر كتب��ه  )محطات في 
حيات��ي( .. وكأنه  يلتم��س العذر ممن 
يعتب��ون   عليه ويطالبون��ه بتدوين 
تاريخ حافل باألحداث الكبيرة والتي 
ترك��ت اث��را كبي��را على املس��تويني 
الوطن��ي والدولي ..كان يريد ان يقول 
اعذرون��ي ان لم امتكن من كتابة كل 
ما حتت جنباتي فهو كثير وس��اعات 
احلياة لن تكف��ي  للبوح به .. متنبئا 
بقرب وصوله إلى محطته االخيرة و 

سيترجل من على صهوة  جواده بعد 
ان خاض غمار الكثير من املعارك في 
جميع االصع��دة .. وفي كل معركة 
كان يخ��رج منها منتصرا . ... مهدي 
احلاف��ظ  .. اليع��رف االستس��الم او 
الوهن .. واليؤمن بنظرية االمر الواقع 
.. فالواق��ع نتاجن��ا ونح��ن نغيره ان 

شئنا ذلك   . 
في  الشامية مدينة العنبر ابصر نور 
احلياة ، بني حقول »الشلب«  املترامية 
فحمل معه تلك الطيبة التي تشبه 
رائح��ة وطعم  العنبر  ، ومع الطيبة 
حمل ايضا قوة الشكيمة ومواجهة 
التحديات , ومن الش��امية وعنبرها 
وطيب��ة اهلها  انطلق إل��ى العوالم 
االخ��رى حام��ال مع��ه هم��وم وآالم 
ش��عب ينتظر منقذا ، ليحلق عاليا 
في س��ماء العلم والنض��ال واجلهاد 
احلقيق��ي فامض��ى حيات��ه مناضال 

تشهد له الساحات واملعتركات.   
لس��ت هنا ب��وارد اخلوض في س��يرة 
حي��اة الدكتور مه��دي احلافظ الذي 
ترجل من علياء ج��واد الفكر والبناء 
مس��تعجال الرحي��ل وم��ا زال لديه 
،.. فس��يرته  العط��اء  الكثي��ر م��ن 

ان  م��ن  واوس��ع  اكب��ر  ومس��يرته 
احي��ط بها من خالل هذه الس��طور 
القليل��ة املرتبك��ة ،، ف��أي جانب من 
جوان��ب حياته ميكنن��ي اخلوض فيه 
؟.. فه��و املناض��ل ، وه��و االكادميي ، 
والسياسي احملنك وهو اخلبير الدولي 
والوزي��ر والكاتب والباح��ث واملفكر ، 
وقب��ل ذلك االنس��ان  .. .. ولكن اردت 
ان اكتب ش��يئا عن الس��نوات التي 
قضيته��ا قريبا م��ن الدكتور مهدي 
احلاف��ظ .. فقد التقيته ألول مرة  في 
ع��ام 2004 عندم��ا تس��نم مهامه 
وزي��را للتخطيط ، وكن��ت الول مرة 
التقي بوزير م��ن وزراء العهد اجلديد 
.. كان يحمل رؤية متقدمة لالصالح 
ان  يري��د  كان   .. املنش��ود  التنم��وي 
يؤسس ملرحلة جديدة من التخطيط 
الس��ليم من خالل اش��راك القطاع 
اخل��اص في التنمية ، فهو من اش��د 
الداعمني لوج��ود قطاع خاص فاعل 

ومؤثر .
وعل��ى الرغم من ان وجوده على رأس  
وزارة التخطي��ط لم ي��دم طويال ، اال 
انه  متكن من التأس��يس للكثير من 
السياس��ات التتنموية الس��ليمة ، 

فل��ه يعود الفضل ف��ي احلفاظ على 
بق��اء وزارة التخطيط ، عندما كانت 
سلطة االئتالف املؤقتة تريد الغاءها 
لع��دم وج��ود وزارة نظي��رة له��ا في 
الواليات املتح��دة االميركية ، فوجد 
احلل في تغيير اس��م الوزارة ، لتكون 
وزارة التخطي��ط والتع��اون االمنائي ، 
واقن��ع االميركان ان الوزارة لها مهام 
اخرى غي��ر التخطيط ، فهي معنية 
بتطوير التعاون مع بلدان العالم وانها 
تعنى ايضا بقضايا التنمية بجميع 
تفاصيله��ا ،.. كما جنح احلافظ وبعد 
جهود كبيرة من تأسيس وترؤس اول  
هيئ��ة وطني��ة لالعمار ف��ي العراق ، 
مح��اوال اعادة العم��ل مببدأ مجلس 
االعمار الذي تأسس عام 1950 لغاية 
1959 ، وجن��ح في حش��د الكثير من 
املواق��ف الدولي��ة الداعم��ة للعراق 
متخ��ض عنه��ا انعقاد مؤمت��ر مدريد 
للدول املانحة عام 2004 وما نتج عن 
ذل��ك املؤمتر من حص��ول العراق على 
منح واعانات دولية سخية ، تال ذلك 
املؤمتر عدة مؤمت��رات اخرى من بينها 
مؤمت��ر طوكيو ومؤمت��ر الدوحة ، وقد 
رافقت��ه في بعض من تلك املؤمترات ، 

ول��م تتوقف جهوده وهو مايزال وزيرا 
للتخطي��ط ، فقد بذل جهودا كبيرة 
ف��ي معاجلة مل��ف الدي��ن العراقي 
املتضخم  بس��بب سياسات وحروب 
النظام الس��ابق وحقق جناحا كبيرا 
في تس��وية الكثير م��ن الديون التي 
كانت تثقل كاهل االقتصاد العراقي 

في اطار نادي باريس .
وعلى الرغ��م من صعوب��ة الظروف 
الت��ي كان يواجهه��ا العراق في تلك 
الفت��رة ، اال ان احلاف��ظ كان يس��عى 
بقوة الجراء التعداد العام للس��كان 
، مق��درا اهمية هذا املش��روع لدعم 
التنمي��ة م��ن خالل م��ا يوف��ره من 
بيان��ات تنموي��ة مهمة من ش��أنها 
وراس��مي  اخملطط��ني  مس��اعدة 
السياس��ات االقتصادي��ة م��ن وضع 
اخلط��ط التنموية الس��ليمة ، اال ان 
اخلالفات السياس��ية وغياب التوافق 
حال دون تنفيذ هذا املش��روع احليوي, 
ولو كان جنح في هذا املس��عى جلنب 
الب��الد الكثير من املش��كالت املالية 
واالقتصادية التي تعصف بنا اليوم .  
كان احلاف��ظ – رحم��ه اهلل -  ميتلك 
رؤي��ة ثاقبة للواق��ع التنموي بفضل 

م��ن  ومايحمل��ه  الكبي��رة  خبرت��ه 
تأهيل علمي )دكتوراه في االقتصاد( 
ممزوجة بحس��ه االجتماعي وحتليله 
الكيمي��اوي ، ولو قدر له ان يس��تمر 
ف��ي ادارة ملف التخطي��ط واالعمار 
في الع��راق لس��نتني اخري��ني لكان 
الوضع مختلفا متام��ا عما الت اليه 

مسارات االحداث بعد ذلك . 
رافقته في العديد من س��فراته إلى 
خ��ارج الع��راق وكن��ت اتلم��س ذلك 
االهتمام بشخصه من قبل االخرين 
، كم��ا كان يقات��ل من اج��ل ايصال 

صوت العراق إلى العالم  .. 
لم يدم بقاؤه في الوزارة طويال ، فقد 
دفع��ت  به احملاصص��ات بعيدا خارج 
املنظوم��ة احلكومية ف��ي وقت كان 
البلد ف��ي احوج مايكون لرجل مثله 
.. ، اال انه لم يتوقف او يهن امنا واصل 

نضاله من  بوابات اخرى ،.. 
ل��م تنقطع عالقتي بالدكتور مهدي 
احلاف��ظ ، فبعد مغادرت��ه الوزارة بادر 
إلى تأس��يس مركز للحوار والتنمية 
عام  2005 .. ث��م اصدار مجلة احلوار 
ألتول��ى ان��ا ادارة حتريره��ا منذ العدد 
االول حت��ى ص��دور الع��دد اخلام��س 

واخلمس��ني ال��ذي صدر قب��ل رحيله 
باس��ابيع قليلة .. فض��ال عن اصدار 
العدي��د م��ن املطبوع��ات والكت��ب 
والنش��رات ع��ن املعه��د  وتنظي��م 
عشرات الندوات املهمة التي تناولت 
ش��تى القضايا وكان��ت مخرجاتها 
متثل موئال مهما ألصحاب القرار في 

البالد .
حريص��ا  احلاف��ظ  الدكت��ور  كان 
ج��دا عل��ى مواصل��ة ش��وطه حتى 
اللحظ��ات االخيرة من حياته ، فقبل 
ان يغادرنا بايام حتدث معي عن العدد 
االخير من مجلة احلوار وما هي املواد 
الت��ي س��يتضمنها ، قلت ل��ه عند 
عودت��ك س��يكون كل ش��يء عل��ى 
مايرام .. ولكن ....ماكانت االمور على 
مايرام .. فق��د غادرنا حامال حقيبته 
املليئة بالكثير من االفكار واملشاريع 
والهم��وم ... وهناك ومن دون س��ابق 
حديث  قرر ان ينيخ رحله مس��تريحا 
م��ن عن��اء س��فر طوي��ل ومحطات 

كثيرة لم تكتمل .
احلاف��ظ  مه��دي  الدكت��ور  برحي��ل 
خس��رنا وخس��ر  العراق فارس��ا من 

فرسانه الكبار . 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عبدالزهرة الهنداوي 

لوسي ماركوس

كاتب عراقي

المؤسسة والرئيسة 
التنفيذية لشركة 
ماركوس فينشر 

لالستشارات 
المحدودة

في كل مرة يحدث فيها إختراق كبير 
لألم��ن الس��يبراني للش��ركات، تبدو 
اإلس��تجابة لهذا اإلختراق متشابهة 

إلى حد كبير.
 واحلقيق��ة ه��ي أن التهدي��د ال��ذي 
السيبراني  األمن  إختراقات  تش��كله 
يعد أمراً خطي��راُ و  ميكن جتنبه أيضا 
واملفت��اح لتخفي��ف ذل��ك ه��و فهم 
أن األم��ن الس��يبراني لي��س مج��رد 
مس��ألة تقنية بل هو أيضا مس��ألة 
إس��تراتيجية عاجلة يج��ب أن تكون 
على قم��ة أولوي��ات كل مجلس ادارة 
وكل فري��ق اداري  فم��ن ش��ركة ياهو 
حتى وكالة إكيفاكس غالبا ما يكون 
اخت��راق البيان��ات عائدا ال��ى عوامل 
داخلي��ة تنت��ج عن اخلطأ البش��ري أو 

اإلهمال أو حتى األعمال اخلبيثة.
إن حج��م و س��رعة الهجم��ات تعد 
بالفع��ل ضخم��ة و قد تكش��ف اآلن 
ب��أن إختراق بيانات ياه��و 2013 قد أثر 
على جميع احلسابات والتي تصل الى 
ثالثة مليارات حس��اب و قد أثر هجوم 
واناكري رانس��وموورم ف��ي مايو على 

العش��رات م��ن مؤسس��ات اخلدمات 
الصحية العامة في اململكة املتحدة 
و قد إنتش��ر عل��ى الصعي��د العاملي 

بسرعة البرق.
لقد أت��اح اختراق بيان��ات إكيفاكس 
الذي مت الكش��ف عنه مؤخراً - والذي 
حدث خالل ش��هرين عندما كان لدى 
الش��ركة حلول لثغرة أمنية معروفة 
و لكن ل��م يتم تطبيقه��ا –للهاكرز 
الق��درة على الوص��ول إل��ى البيانات 
 145،5 ب  احلساس��ة  و  الش��خصية 
مس��تهلك و وفق��ا للش��هادة الت��ي 
قدمه��ا الرئي��س التنفيذي الس��ابق 
لش��ركة  إكيفاكس ريتشارد سميث 
إلى الكونغرس األمريكي يعكس هذا 
اإلخت��راق إهمال فرد واحد في قس��م 

تكنولوجيا املعلومات.
إن اخملاطر في إزدياد حيث تعامل مركز 
األمن السيبراني الوطني في اململكة 
املتحدة الذي تأسس في العام املاضي 
م��ع  ما يقرب م��ن 600 واقعة مهمة 
و توق��ع مدير الدائ��رة مؤخراً بأن أول » 
واقعة س��يبرانية من الفئ��ة األولى« 

س��وف حتصل في الس��نوات القليلة 
املقبلة.

إن املش��كلة الوحيدة ه��ي أن العديد 
م��ن املؤسس��ات ببس��اطة ال تأخ��ذ 
األمن السيبراني بجدية فهي تعتقد 
أنه��ا من الصغر لدرج��ة أنها ال ميكن 
أن تك��ون هدفا أو أن ه��ذه األختراقات 
تقتصر على القطاعني التقني واملالي 
فقط ولكن كشفت سلسلة مطاعم 
الوجبات السريعة األميركية سونيك 
- وهي ليست شركة تقنية عمالقة -  
مؤخرا أن هجوما للبرمجيات اخلبيثة 
عل��ى بعض مناف��ذ البي��ع لديها قد 
يكون قد س��مح للهاك��رز باحلصول 

على بيانات بطاقات اإلئتمان للزبائن.
م��ن  العدي��د  أن  ه��ي  واحلقيق��ة 
انواعها تستعمل  الشركات بش��تى 
التكنولوجي��ا و تعتم��د عليها حيث 
أنه��ا جتمع العديد من أن��واع البيانات 
حول كل شيء من العمالء واملوظفني 
إلى أنظمة التوزي��ع واملعامالت وعادة 
ال يس��توعب املستهلكون مدى جمع 
يفهم��ون  ال  و  للبيان��ات  الش��ركات 

حت��ى أساس��يات »ملف��ات تعري��ف 
اإلرتباط« التي تستعمل عند تصفح 
اإلنترن��ت و وفقا لتقري��ر أصدره مركز 
أبح��اث بيو في مارس ع��ام 2017 فإن 
العدي��د من األميركيني، على س��بيل 
املث��ال، »ال يفهمون بع��ض املواضيع 
املهم��ة  واملفاهي��م  واملصطلح��ات 

املتعلقة باالمن السيبراني.
عل��ى  يتوج��ب  احل��ال،  وبطبيع��ة 
حريص��ني  يكون��وا  ان  املس��تهلكني 
بالبيان��ات  يتعل��ق  فيم��ا  ويقظ��ني 
اخلاصة بهم و لكن حتى أولئك الذين 
يتمتع��ون مبثل هذا احلرص يجدون أنه 
ل��و أرادوا اإلنخ��راط بنح��و كامل في 
احلياة العصرية فإنه ليس لديهم خيار 
س��وى تس��ليم البيانات الشخصية 
إلى املؤسس��ات في القطاعني اخلاص 
والع��ام وذل��ك م��ن ش��ركات املرافق 
العامل��ة و ش��ركات التموي��ل إل��ى 

املستشفيات والسلطات الضريبية.
م��ع األمتت��ة، فإن ه��ذا اإلجتاه س��وف 
يتس��ارع وخاص��ة مع إعتم��اد الناس 
ب��كل  للقي��ام  التكنولوجي��ا  عل��ى 

ش��يء وذلك م��ن طلب مس��تلزمات 
البقالة إلى تش��غيل األضواء و حتى 
قف��ل األبواب مما يعن��ي ان القوة التي 
مينحه��ا ذلك إلمثال ش��ركات جوجل 
وامازون ناهيك عن مجموعة متنامية 
من الش��ركات الناش��ئة قد اصبحت 
واضح��ة ولك��ن ما هو لي��س بواضح  
هو اعتماد املس��تهلكني على معرفة 
الش��ركات وواج��ب الرعاي��ة واحلرص 
لديها من اجل حماية املعلومات التي 

جتمعها.
ال ميك��ن ألي ش��ركة أن تتحمل إتخاذ 
مواقف تنم عن عدم اإلكتراث باألمن 
الس��يبراني و لك��ن حتى الش��ركات 
التقني��ة أخ��ذت بعض الوق��ت قبل 
اإلعتراف مبسؤولياتها التقنية مبا في 
ذل��ك احلاجة إلى موظف��ني تنفيذيني 
على اعلى مستوى إلدارة إحتياجاتها 
التقنية ومنذ وقت ليس ببعيد، كانت 
الشركات في كثير من األحيان تتبنى 
عقلي��ة »مكت��ب املس��اعدة« و ه��ي 
التأك��د  فقط م��ن أن الناس ميكنهم 
اس��تعمال املنتج و أن يك��ون لديهم 

ش��خص لإلتصال ب��ه إذا حدث خطأ 
ما.

و لكن مع زيادة اختراق البيانات والتي 
تؤدي ف��ي كثير من األحي��ان لعواقب 
وخيمة على الش��ركات فإنه ال يوجد 
عذر ملثل ه��ذا القص��ور الذاتي حيث 
ميكن ملث��ل هذه اإلختراقات أن تش��ل 
حرك��ة الش��ركات تش��غيليا وماليا  
بس��بب س��رقة األم��وال أو امللكي��ة 
الفكري��ة بنح��و مباش��ر إضافة الى 
تكلفة س��د الثغ��رة األمني��ة أو دفع 
غرام��ات عقابي��ة كما أنه��ا ميكن أن 
تؤث��ر س��لبا على س��معة الش��ركة 
ومصداقيتها بني املستثمرين و شركاء 
األعمال و اجملتمع��ات احمللية حتى في 
احل��االت التي يكون فيها اإلختراق غير 
خطير وال يضر باملعلومات احلساسة.
و في ح��ني أن أعضاء مجلس اإلدارة ال 
يج��ب أن يكونوا بالض��رورة خبراء في 
اجملال التقني إال أنه��م يحتاجون إلى 
التقني لش��ركاتهم  الوضع  مواكبة 
مب��ا في ذل��ك م��دى تأمينه��ا و ميكن 
للجن��ة اخملاطر التابعة جملل��س اإلدارة 

إجراء مراجعات متعمقة و لكن هناك 
حاجة أيضا إلى إطالع مجلس االدارة 
بإكمله بنحو دوري عن الوضع التقني 
كم��ا يت��م اطالع��ه عل��ى القضاي��ا 
احليوية االخرى التي تؤثر على النشاط 

التجاري.
الي��وم ف��ال توج��د  أم��ا ف��ي عال��م 
مؤسس��ة– س��واء كان��ت عام��ة أو 
خاصة أو جتارية أو غير ربحية - لديها 
عذر لع��دم توخي اليقظ��ة واحليطة 
ف��ي تأم��ني بياناته��ا وأنظمته��ا وال 
يكفي اإللت��زام باملتطلبات القانونية  
الت��ي ال تواكب التغي��ر التقني حيث 
ينبغ��ي النظر بدال م��ن ذلك إلى هذه 
املتطلب��ات كنقط��ة إنط��الق لنظام 
أكثر قوة بحيث يتس��نى مراقبته عن 
كثب ويكون مرنا بش��كل فعال أي أن 
يك��ون نظام��ا يحمي بح��ق البيانات 
مجتمعاتن��ا  عليه��ا  تعتم��د  الت��ي 

وإقتصاداتنا بنحو متزايد.
وعلى ضوء ذلك فإن إختراق البيانات ال 
يعد من حقائق احلياة العصرية بل هو 

من نتائج الالمباالة العصرية.

األمن السيبراني يبدأ من القّمة
PROJECT
SYNDICATE

مؤتمر جاكارتا

بل��دان العال��م الثالث كان��ت وما تزال ف��ي تدهور 
مس��تمر ,نتيجة التفكير اخلاط��ئ واملوروثات التي 
ت��الزم اجملتمعات وجن��د صعوبة ف��ي التخلي عنها 
نتيجة متسكنا ببعض الفتاوى التي لم ولن تنتهي 
وغير املنسجمة مع روح العصر ورمبا ال متثل اخلطاب 
الس��ماوي احل��ق فهي تعوق م��ن تقدمن��ا ,جتعلنا 
أسرى مقيدين نتيجة معتقدات خاطئة ,نتمسك 
به��ا دعما ملصاحلن��ا ,جند جت��ارة لفتي��ات قاصرات 
لتصحي��ح وضع اقتص��ادي مت��ردي للعائلة ومهر 
مدف��وع ألهل غي��ر مكترثني للخط��ر الذي يحيط 
بالفتاة,واالس��تغالل الذي يلحق بها ويحرمها من 

طفولتها وبناء مستقبلها بالطريق السليم.
زواج القاص��رات ظاه��رة خطي��رة عل��ى اجملتمعات 
برغم انتشارها في العديد من دول العالم ,تنتهك 
من خالله��ا حقوق االنس��ان, ت��ؤدي إل��ى مخاطر 
واضرار جس��يمة متزق النس��يج االجتماعي وحتط 
من كرامة املرأة من املنطلق اإلنس��اني. مما يفقدها 
هويتها الوطني��ة ,ويحرمها من العيش الكرمي في 

احلياة. 
ف��ي اجملتمعات القدمي��ة والعصور الوس��طى أثرت 
معظ��م األدي��ان نتيجة  التفس��ير اخلاط��يء لها 
و تس��لط بع��ض املس��تفيدين واملتس��ترين فيها 
عل��ى تاريخ س��ن ال��زواج ,لكن م��ع ق��دوم القرن 
العش��رين أصبحت في انخف��اض ملحوظ نتيجة 
وعي الش��عوب ومس��اعدة احلكومات على حماية 
الفتي��ات وإعطائه��ا حقه��ا ف��ي احلي��اة الكرمية 
ودعمه��م لها من خالل تش��جيعها عل��ى العلم 
وتثقيفها حلماية نفسها ومساعدتها على انشاء 

جيل واعي متكامل يحمي حقوق البالد.
هن��اك العدي��د من اجلمعي��ات ومنظم��ات حقوق 
اإلنس��ان ,تعمل جاهدة للتصدي له��ذه الظاهرة 
وتدع��و لف��رض العقوبات عل��ى كل انس��ان يزوج 
ابنته القاصر ,ويحرمها من أبس��ط حقوقها »حق 
التعليم«ف��ي ح��ني تنص جميع القوان��ني الدولية 
على حماية حق��وق األطفال وتوفير جميع الرعاية 
لهم وضم��ان حقهم بالعيش الك��رمي ضمن بيئة 

صحية وسليمة .
علين��ا جميعا ب��ذل اجلهود ملواجهة ال��زواج املبكر 
وآثاره الس��لبية عل��ى مجتمعاتنا , م��ن خالل زرع 
الوع��ي ف��ي النفوس ورف��ض اي قوان��ني مجحفة 
تطال مس��تقبل فتياتنا , بدل اجلهل املستش��ري 
ف��ي النف��وس كي ال نق��ع أمام كارث��ة كبرى بحق 
املرأة  فهي ليس��ت س��لعة تباع وتش��ترى وليس 
م��ن حقنا االس��تيالء على حقوقها واس��تعبادها 
بنح��و غير اخالقي من خالل إق��رار قوانني مخالفة 
ملبادئ الدميقراطية وحلقوق اإلنسان واجملتمع املدني 

املتحضر !

فتياتنا...مستقبلنا 
..ليس للبيع وال للمتاجرة!

إيمان عبد الملك 
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حوار

خبر

قصيدته ألنه اسم له حصانة.

 الش��عر الراس��خ هو من يكس��ر أطر 
االزمن��ة، العابر لالزم��ان واملكان، كيف 
ميكن للقصيدة ان تكون بهذا الشكل 
او املس��توى؟ ما هي االشياء التي متنح 
القصي��دة العبور  وع��دم الوقوف عند 

زمن معني؟
– جن��ده واضح��اً ف��ي ق��ول ن��زار قبان��ي: 
»القصي��دة اجليدة هي النس��خة االولى 
التي ليس لها نسخة ثانية سابقة لها او 
الحق��ة بها«، يعني أنها زمان وحيد هارب 
من كل األزمنة ووقت خصوصي منفصل 
كلي��اً ع��ن الوقت الع��ام، أم��ا القصيدة 
الرديئ��ة، ه��ي القصيدة الت��ي تعجز عن 

تكوي��ن زمانه��ا اخلصوص��ي فتصب في 
الزم��ن الع��ام وتضيع ، كم��ا تضيع مياه 

النهر في البحر الكبير.

 النسخة املتشابهة واملتكررة تكاثرت 
فكثرت في مرحلة الشعر الشعبي ما 
بعد 2003، نرى النصوص نسخة واحدة، 

كأنهن توائم، ملن تعزين السبب؟
– استنس��اخ التج��ارب وّل��دت قصائ��د 
متش��ابهة، ارت��داء ال��زِّي والوق��وف على 
املنص��ة، طريق��ة األداء، كلها متش��ابه 
علته التأثر، فالواح��د منهم يتأثر باآلخر 
وال يخرج من دوامته وباخلتام ال يبقى غير 
النسخة االصلية واملستنسخة سرعان 

زق . ما تمُ

 القصي��دة الواعي��ة، تل��ك التي حتمل 
الروؤى واالف��اق الواضحة، ما هي الرؤى 

في قصائد فيان وكيف تخلقها؟
– القصيدة تكتب ألسباب اما جتربة ذاتية 
او ش��خصية او اجتماعية أو سياس��ية 
يحوله��ا الش��اعر الى رم��وز او دالالت إذا 
كانت الرؤى شخصية هو يترجم موضوع 
القصي��دة ودالالته��ا هومن يح��دد الرؤى 
اما إذا كانت ع��ن حالة عامة مثالً يحاول 

ترجمتها داخل القصيدة.

 اص��دارك االخي��ر، وه��و االول، - خ��زرة 
فواني��س - ه��ل وضع يده عل��ى ظهرِك 
ليدفعِك نحو االمام ام انه جتربة ملعرفة 
رأي القارئ بِك؟ ومل��اذا اخلرز والفوانيس 

بالذات؟
ن��ى  الكمُ بعي��دة ع��ن  ومازل��تمُ  – كن��تمُ 
وااللقاب، تعديتمُ مراحل عدة وبات الكثير 
من ش��عراء العراق املهمني يعرفون كيف 
اكت��ب واالراء تتض��ارب كل منهم له رأي 
ب��ّي، لكن من يق��رأ لي يدرك كي��ف أدّون 

وجعي وفرحي.
اما مب��ا يخ��ص مجموعت��ي، فاحببت ان 
يكون لي ديوان أوثق فيه جتربتي فالطباعة 
اعطتني حافزاً كبيراً، اما ما يخص اسم 
اجملموع��ة، فأردت به اخلالص��ة لقصائدي، 
واحبب��ت ان يك��ون غير مس��تهلك -خرز 

وفوانيس- هو رمز ما .
 الشعر الفصيح هو صوت االمة، صار 

شيئاً ثانوياً عند فيان، ملاذا؟ 
– الش��عر الفصيح لم يكمُ عن��دي ثانوياً 

بل يكون األس��مى احياناً، هو كش��جرة 
صفصاف التذب��ل، فكان وماي��زال مبنزلة 
الترياق لروحي، ولم افرق يوماً بني النصني 

او افض��ل احده��م عل��ى االخ��ر؛ فاألم ال 
تفضل ولد على ولد او بنتاً على بنت

 اصدارك االول كان بالش��عر العامي او 
الشعبي، ملاذا لم يكن الفصيح اوالً؟

– الش��عر الفصي��ح ل��ه مكان��ة كبيرة 
عندي الحد لها، وفقت في كتابة الشعر 
الشعبي والش��عر الفصيح، ومن يكتب 
الفصي��ح والش��عبي مع��ا يمُض��اف ل��ه 
الكثير من الوعي والثقافة، والن الش��ارع 
العراقي ش��ارع عطش للشعر الشعبي 
برغم غزارت��ه فيه اال انه ال يس��د ضمأه 
اب��داً؛  لذا كان إصداري االول من الش��عر 
ش��عبي، والثاني متى ما سنحت فرصة 

الطباعة سيكون من الفصيح.

 من اجليد ان توحد النصوص الشعرية 
وطن��اً فرقت��ه االق��دار، أله��ذا كتب��ِت 
قصيدة بحق احلس��ني وانِت مسيحية، 

ام انِك اردِت شيئاً اخر؟
– أينما اك��ون فانا انتم��ي ألرضي العراق 
واحمل عروبتي مع��ي،  كتبتمُ قصيدتني 
شعبيتني االولى كانت لألمام العباس )ع( 
»عصاب��ة جرح« والثانية  »افياي جرحك« 
لألمام احلسني )ع( في شهر محرم احلرام، 
فأهل البيت هم ليس��وا حكراً ألحد هم 
لإلنسانية جمعاء، مصابنا واحد فكيف 

ال اكتب عن هذا املصاب، والرمز الهائل؟

 الش��اعرات الالئي يكت��ن بوعي عاٍل 
يُتهم��ن بالس��رقة دائم��اً، او ان  هناك 
رج��االً يكتب��ون له��ن، ما س��بب هذه 

االتهامات برأيك؟
– م��ن ميتلك عقالً ناضج��اً ولغة خصبة، 
ممتلئة باحلب والس��الم س��يمُهاجم بقوة،  
لغياب الوعي عند املهاجم، في الوشاية 
حاك خيوط، وتتدل��ى ثعالب، ومن يطلق 
االتهامات لو ينظر لداخله ألبصر عوراته 
وه��و يكتب لهم/ لهن ! ال نحتاج س��وى 
َن��ا بعضاً ان  خب��ز محب��ة وان نحب بَعضمُ
ال نح��ارب الناج��ح، كما قال الش��افعي 
)لوكل كلب عوى ألقمته حج�راً ألصب�ح 
الصخ��ر مثق��االً بدين��ار ( ل��ن نكترث مبا 
يق���ال الن خطانا ثابتة وه���م يحرث�ون 

امل�اء عب�ثاً .

حوار: عباس ثائر
 

اخ��ذت م��ن اجلنوب��ي س��مرة القصيدة و 
االبتس��امة م��ن الش��مال ، وم��ن بغ��داد 
االنوثة، فتشبثت ببغداد حتى صارت لقباً 

لها.
ولدت الش��اعرة فيان البغدادي عام 1985 
في بغداد، تعود جذورها لش��مالي العراق، 
اضطرتها اوضاع الب��الد املرتبكة امنياً ان 
تهاج��ر خارج العراق، ظلت طيراً مس��افراً 
مرة يحط عل��ى اغصان تركيا واخرى على 

ناطحات سحاب اميريكا.
اختصرتها مبقدمة بس��يطة ألدخل احلوار 

معها مباشرة.

 االفاق الواس��عة، أغلقها اخلراب الذي 
ع��م البالد، هك��ذا يقولون، أتس��تطيع 
القصي��دة الش��عبية فتح االف��اق مرة 

اخرى؟
– القصي��دة الت��ي صنعت ث��ورات ميكنها 
ان تفعل كل ش��يء؛ فالثورة أم االش��ياء، 
وبرغم الضجيج والدخان املتصاعد مازال 

الشعر يبشر بخير.

 كان ملظف��ر الن��واب الفض��ل االكب��ر 
عل��ى القصي��دة الش��عبية، حني حّدث 
روح القصي��دة وش��كلها أيبقى النواب 
احملدث والعّراب االوح��د؟ هل هناك بوادر 

للتجديد؟
– نس��ق قصيدة مظفر فيه��ا جتديد ولَم 
يص��رح به اح��د األس��باب الن الش��عراء 
الش��باب ج��ددوا واضافوا وجعل��وا تقارب 
بينها وبني الش��عر العم��ودي بعد ان كان 
نف��ور بينهما اصبح جتاذب��اً، فعندما نقل 
الن��واب جترب��ة الش��عر احلر الى الش��عر 
الش��عبي لم ترَ الرواج كذل��ك الن القارئ 
لم يعتد على الش��كل اجلديد للقصيدة، 
فجوبه��ت بع��داء ايض��اً اال انه��ا جنحت 
وتداوله��ا الناس، وب��دأ اآلخرون يس��يرون 
عليها، وامتل��ك حصانة وبالرغم منها اال 
ان��ه  ال يعني ان قصيدته كانت معصومة 
م��ن النقد، احياناً يوجد بوهيمية او خروج 
ع��ن ال��وزن ولكن ال اح��د يج��رأ ان ينتقد 

التي  املكان(و)املنفرجة  فيه��ا مس��احة 
تتس��ع فيه��ا مس��احة امل��كان وتتمدد 
فضاءاته..(فض��ال ع��ن )تلويحة خاطفة 
ومن بعيد( كتبها الروائي محمد سعدون 
السباهي منها)هذا الديوان نشيد صوت 
ام��رأة س��اخطة..تتليء قصائدها بروح 
الس��خرية والهج��اء واملناكدة..(..اضافة 
ال��ى العنوان��ات الفرعية التي فرش��ت 
روحها  على س��بعة وثالثني نصاً شعرياً 
تضفي فاعلية التوجهات القرائية التي 

ترصد العالقة بني املنت وتلك املوازيات ..
العمر حلظة

اللحظة عمر
حائر بني

قلق املسافات
وبعد الشواطيء    /ص10

    فالشاعرة تعتمد االختزال والتكثيف 
باملعنى م��ن خ��الل العناص��ر الداخلية 
التي تكون النص السابح في فضاءات ال 
تسكها تقليدية كي ال يتحول الى هيكل 
بال روح.. لذا فهي حتاول استكشاف خبايا 
النفس ف��ي رؤية متعددة لتضيف ذائقة 
جمالية..باعتماد االنزياح عن املألوف من 
يجاذب��ه حضوران: حضور  القول..بايقاع 

خارجي تثل في الوزن الشعري ..وحضور 
داخلي تثل في التكرار..العنصر البنيوي 
الذي يش��كل داللته التي تتعمق عبر ما 
تضفيه اللفظة..كونه صفة بنائية لها 

ضرورة داللية في النص الشعري..
حني يغفو الليل..

يخلع صمته فوق الوسائد
يشتهيني اخلوف..باردة خطاه

فاحضنيني
وارحمي فزعي..وملي

ما تناثر..من شظايا الروح
في رمل العراء

وامنحي سود االنامل
وهي تنسج حلتي

بعض ضياء
واغمسيني

ريشة في بحر دفئك
واكتبيني..  /ص14  

فالش��اعرة حتاول مللمة الوانها في حلظة 
التجل��ي الش��عري الت��ي تب��دأ اخلياالت 
تفرض وجودها معها لتتواءم مع الذات..

فتضف��ي عليها م��ن مكنوناتها لتقدم 
تلميح��ات وترمي��زات تخض��ع للتأوي��ل 
والكش��ف عما وراء الن��ص الذي يحمل 

ثنائية البناء الش��كلي ال��ذي يتخذ من 
امل��كان حي��زاً فاعالً..كونه يتواش��ج مع 

البعد النفسي والذاتي..
صبراً وكيف واين الصبر القاه

والدمع يحفر في خدي مج���راه
والروح غادر من فيها ف���ال امل
يحمي فؤادي كي ينسى ويساله

كزهرتني ب��ال ذنب شباب�������كما
حتت التراب غدا يا صاح سكناه

كزهرتني وحقل ال������دار بعدكما
يش��كو اليباب فم��ا ترج����ى عطاياه /   

ص57 
فالبن��اء الفن��ي املعم��اري يعتمد وحدة 
النص..فتق��دم الش��اعرة قدرته��ا على 
توظيف داللة الكلمة في الصورة املرئية..

وهن��ا يلتقي معن��ى الص��ورة واللفظة 
ليش��كال لوحة فنية مؤطرة بابعاد حترك 

اخلزانة الفكرية للمتلقي..
وبذا كانت )عراء الوس��ائد( تسبح خارج 
اش��كال التخن��دق النمط��ي.. فحققت 
هويتها التي ال تيل الى تكريس شكالني 
ينتصر لشكل على آخر..بل على العكس 
جند الشعرية حاضرة كاستحقاق رئيس 

وكهاجس جململ النصوص..

علوان السلمان      

من البديهي ان شعرية القصيدة تتشكل 
م��ن مجموع البنى الت��ي تتضمن عناصر 
وتقانات تش��ير جململ عالقاتها اللسانية 

وتداخالتها املعرفية..
و)عراء الوس��ائد( اجملموعة الشعرية التي 
نس��جتها انام��ل الش��اعرة منى س��بع 
درب��اش ..واصدرتها مكتب��ة عدنان/2012  
بعد ان تبلورت فيها جملة من املهيمنات  
والبني��ة  االنس��اني  كالن��زوع  النصي��ة 
الذهنية..التي انحص��رت بني دفتي غالف 
م��ألت فض��اءه موازي��ات نصي��ة تثل��ت 
في)العن��وان البني��ة الش��عرية الصغرى 
املتش��كلة م��ن جملة اس��مية مضافة 
ج��اء  املنت..وال��ذي  وبني��ة  ومنس��جمة 
بقصدية مدروس��ة ميكن االهت��داء اليها 
عبر س��ياق النصوص الشعرية..وقد عاله 
اسم الشاعرة وحتته جنس املنجز.. وثلثه 
السفلي شغلته لوحة تشكيلية صنفت 
ضمن الفن التجريدي بشكل هندسي له 
داللة االس��تقرار عبر زواي��اه القائمة التي 
حتتل وس��طية الزوايا)احل��ادة التي تضيق 

عن الرواي��ة العراقية ف��ي مرحلة ما بعد 
احلداثة؛ رصدت فيها املستويات املتقدمة  
التي وصلت إليها الرواية العراقية ، مدللة 
على أطروحاته��ا بأنضج النماذج الروائية 

العراقية.
ثم قّدم الروائي جه��اد مجيد واملقيم في 
تركيا حالياً، ش��هادة ع��ن جتربته الروائية 
ماراً بتجارب أقرانه من الروائيني العراقيني 

املتميزين.
وقد حظي��ت محاض��رة الدكت��ورة نادية 
هن��اوي وش��هادة الروائ��ي جه��اد مجيد، 
باهتم��ام بالغ من ل��دن احلضور، خصوصاً 
طلبة الدراس��ات العليا ف��ي كلية اآلداب 
أثي��رت األس��ئلة واالس��تيضاحات  حيث 
عن واق��ع الرواية العراقي��ة وقد اختتمت 
الن��دوة بتقدمي ش��هادتي تقدي��ر، وهدايا 
رمزية للباحثة نادية هناوي والكاتب جهاد 

مجيد.

متابعة الصباح الجديد:

اختي��رت الباحث��ة الدكتورة نادي��ة هناوي 
عضواً في اجمللس االستشاري ملركز الفارابي 
آس��يوية،  االورو�  والدراس��ات  للبح��وث 
ف��ي جامع��ة اس��طنبول وال��ذي يرأس��ه 
البروفيس��ور عب��د اهلل كيزليجيق ويضم 
ف��ي هيأته االستش��ارية مفكرين وباحثني 
وأس��اتذة بدرجة البروفيس��ورية من تركيا 
وكازاخستان وإيران بتخصصات مختلفة .
وإضاف��ة إلى حضوره��ا اجتماعات اجمللس، 
ش��اركت الدكتورة نادية هن��اوي في مؤتر 
أي��ام الفارابي الثقافي الدولي، الذي نظمه 
املركز، وقدمت فيه بحثاً عن ابن سينا الذي 
ه املؤتر بجانب من فعالياته، كما أقام  خصَّ
املركز ن��دوة خاصة ع��ن الرواي��ة العراقية 
قدم��ت فيه��ا د. هن��اوي مداخل��ة نقدية 

عندما يكتب مسيحيو العراق الشعر الشعبي.. فيان البغدادي أنموذجًا

الدكتورة نادية هناوي.. محاضرتان عن ابن سينا 
والرواية العراقية

غالف اجملموعة الشعرية

استنساخ التجارب وّلدت 
قصائد متشابهة، ارتداء 

الزِّي والوقوف على 
المنصة، طريقة األداء، 

كلها متشابه علته 
التأثر، فالواحد منهم 

يتأثر باآلخر وال يخرج 
من دوامته وبالختام ال 

يبقى غير النسخة االصلية 
والمستنسخة سرعان ما 

تمزق

قصيدة

حسين نهابة 

وقيل عني أني سأكون الرجَل األعظم،
اذا ما تخليتمُ عنِك

وقيل أني سأكون الرجَل األفضل،
أذا ما أقتلعتمُ من عيوني وجهِك

وقيل أيضاً أني األكمل بالِك، واألجملمُ
وقلتمُ عني أني قادرٌ

يا امرأة الَفصَل األخير واألول
أن أمحو من تاريخي، سطرِك

غير املنتهي
وكلمة البوح املمُبّجل

هاد الَفضيلة، لكني يا كّل سمُ
كلما رَسمتمُ َحرفي،

رأيته يتحول،
في َقعر ورقتي،

وال يَستقر حتى يَتصاغر
على شكِل حرف اسمِك من جديد،

لغة الفقد ال علم لي بها
االّ حني أحببتِك

ولغة احلِرمان ال أعرفها
االّ حني غّنت الريح في أشرعتي

فأعلنتني سندبادمُ رِحلتها

وال درايَة لي بتحوالِت النمُجوم،
ش��واطيء  وال  احل��زِن،  مبراف��يء  وال 

النسيان،
كيف لي أن أعيَد َضبَط بوصلتي

وخلجان الرغبة امَلمومة في جسدي،
تمُنبيء عن بمُركاِن َضياعي؟

ثلث بَرجِك املائي؟ كيف لي أن أعبرَ ممُ
كيف لي أن أغتسَل

من ِسحرِك املَشتول في أحشائي؟
كيف لي أن أقنعني،

بأنِك لسِت أمي،
وأني لم أولدمُ من رَحِم السماِء؟

يا أنِت،
يا كّل النساَء اللواتي َضفرن أيامي،

بالسواد
وعطّرن َمخدعي بأغنياِت األوالد

ودلْلني، وَهْدهدني بأرجوحِة املساء
يا أنِت،

كيف استطعِت أن حتوليني الى رَجِل
روفه، يخشى حمُ

يخشى رسَم كلماته،
فبات يتهجاِك رويداً رويدا

خوف أن يمُخطيء، فينفجرمُ فيه
لمُغم اسمِك من بني االسماء؟

سندباد رحلتها

»عراء الوسائد«.. وإشكالية التخندق النمطي

بعد إختيارها عضوًا في المجلس االستشاري لجامعة اسطنبول

من أعمال الفنان هادي ماهود
نادية هناوي

غالفف اجملموعة الشعرية
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عندما يسترس��ل قراء الس��ير 
الذاتية ف��ي التعرف الى اجنازات 
ابطالهم ، فأنهم ينساقون بال 
وعي ، بعد كل عمل خارق يقوم 
به رجل الس��يرة ، ال��ى الرجوع 
لصورت��ه بغي��ة ق��راءة وجه��ه 
من خ��الل احلدث ال��ذي يعطيه 
مالمح  جدي��دة فيبدأون قراءته 
من جديد وبانتب��اه متزايد هذه 

املرة .
عندما يفوق غير املتوقع احلدود 
املتع��ارف عليها لديه ، مع عدم 
وج��ود قي��اس يهتدى ب��ه ، فأن 
توقعاته معلنا  القارئ سيلغي 
هزميت��ه أم��ام املؤل��ف . هذا هو 
أس��لوب الروايات البوليس��ية . 
الكاتب  وعلي��ه عندما يكت��ب 
رواية فأنه يحدد ش��كل عالقته 

بالقارئ.
الرواي��ات  ف��ي  الش��خصيات 
العظيم��ة اه��م م��ن احلبكة . 
وال تتجل��ى ق��درة املؤل��ف على 
ايج��اد احلبكة ، امنا الس��يطرة 
على تداعياتها بواس��طة زمرة 
من االبط��ال يجعلون اجنازا غير 
متوق��ع يطيل��ون به م��ن عمر 

رواياتهم .
تكش��ف لنا دراس��ة النص في 
"محاوالت..." ع��ن نيات املؤلف 
املضم��رة ، والت��ي افصح عنها 
روائيا مبادة خام واقعية وليست 
وباس��تفاضة مرتكزا  مختلفة 

على فكرة املطاردة .
حي��ث هن��اك صراع رواي��ة . في 
"محاوالت..." هناك صراع ليس 
بني مطاردين ومطاردين ، بل بني 
املؤل��ف ومطاردي��ن غائبني هم 
القراء : خلق قراء جدد من خالل 
قيم اخلوف املتناسل . انها رواية 
، كما تبدو على الس��طح تدور 
على ذئاب تطارد بطال ، او احلوت 
فاجعة  يرس��ل  ال��ذي  املط��ارد 
عظيمة حت��ل باملطاردي��ن . يبد 
ان ق��راءة متعمقة تكش��ف ان 
البطل احملاصر هو الذي يحاصر 
الق��راء مث��ل عنكب��وت هائ��ل 
يترصدهم ، يطبق عليهم وهم 
غافلون . يقول هرمان ملفل في 
موبي ديك "ان التجارب املميتة 
في السماكة افادت بأن اخلطورة 
الت��ي ميثلها ذلك احل��وت تتخذ 
لها ف��ي النفوس مكانة مريعة 
.. حت��ى ان معظ��م الصيادي��ن 
يكتفون حني مييزونه ، بأن ميسوا 
قبعاتهم اذ يتبينون انه يتسكع 
قريبا منه��م في البحر". هكذا 
يدخ��ل البطل في حي��اة القراء 
القارئ  برواية يله��ث  اليومي��ة 
فيها جري��ا وراء املؤلف ، عندما 
يج��د ان الرواية حتول��ت الى ما 
يش��به اجم��ة كثيف��ة تخفي 
في ظلمتها  تهديدات عميقة 
للق��ارئ وال تس��مح ل��ه حت��ى 
بقدر ضئيل من الراحة . عندما 
يزداد غي��ر املتوقع ف��ي الرواية ، 
يجد القارئ عقل��ه قد تآخرعن 
اللحاق  مبقاصد املؤلف فيسلم 
نفسه حلبكة الرواية مقلعا عن 
مهن��ة التوقع  ، ألن غير املتوقع 
يجب ان يؤخذ باملعنيني احلرفي 
واملس��تور مع��ا ، لس��بب ان ما 
يح��دث يخاطب غري��زة النجاة 
، فيس��تحيل اال يتذك��ر القراء 
كل يوم م��ا حدث في الرواية اذا 
خطر لهم ان ينعموا بحياتهم 
على نح��و مطمئن وف��ق دليل 
حكي��م ال يورث الندم ملن يراعي 

مضمونه .
محاوالت .. محاوالت

موض��وع الروايتني ه��و القنص 
تندف��ع  "مح��اوالت..."  ف��ي   .
الش��خصيات في صراع لصيد 
الغ��زال ، وف��ي "موب��ي دي��ك" 
تط��ارد الش��خصيات احل��وت". 
 ، الب��ر  مجاله��ا  "مح��اوالت" 
"موب��ي دي��ك" مجال��ه البحر . 
يظه��ر الغزال ف��ي "محاوالت" 
ظهورا تقتضيه احلبكة الروائية 
. ف��ي "موب��ي دي��ك" ال يظه��ر 
احل��وت البت��ة . كلت��ا الروايتني 
ومتج��دان   ، بالق��وة  تتغني��ان 
البطول��ة . البطولة في االولى 
حص��ار ينته��ي باحملاصرين الى 

املوت الس��ريع ، او ش��خصيات 
تستس��لم بعد صرخ��ة واحدة 
"مكانكم وال يترحك احد" . في 
الثاني��ة ثمة بطول��ة ملحمية 
خالصة . ال تبني الش��خصيات 
في "مح��اوالت" مج��دا خاصا 
به��ا ، بل تش��كل جوق��ة ترتل 
تس��ابيح طويل��ة متج��د ع��زة 
الغائ��ب املوجود ف��ي كل مكان 
. ف��ي "موبي ديك" يش��اد صرح 
العظم��ة الغامض��ة للوياثان . 
فإسماعيل الذي يبدأ به الكتاب 
، ل��س ش��خصا ، بل ه��و صوت 
يتغنى  بأمج��اد احلوت . ال تبني 
الش��خصيات ف��ي "محاوالت" 
مجدا شخصيا . انهم مهنيون 
، ينام��ون م��ع بندقياته��م ، او 
مسدس��اتهم حتت وسائدهم ، 
ذوو وجوه ينفرد بها القراصنة : 
شوارب على هيئة حدوة الفرس 
، حتي��ط بالف��م احاط��ة نصف 
دائري��ة ، ذات نهايات دائرية على 
هيئة حبال املراسي ، وبسحنات 
صنعته��ا الس��موم كوطاويط 
خرجت ت��وا من التن��ور . البحر 
في "موبي دي��ك" دائم التغير ، 
والشخصيات تعيش على وقعه 
. انه احلياة فأهاب يحول التابوت 
الى عوامة كرم��ز إلحالل احلياة 
محل امل��وت . ف��ي "محاوالت" 
لي��س هنال��ك طبيع��ة ، وارض 
وم��اء ، وس��ماء ، واش��جار . ان 
االحداث جتري في اماكن مغلقة 
: مكاتب ذات مواقع حساس��ة 
، ص��االت اس��تقبال ف��ي فنادق 
مهمة.. البحر في "موبي ديك" 
. حتد اليابس��ة في "محاوالت" 

مجموعة فخاخ .
دك  موب��ي  ابط��ال  ش��روط 

اإلنسانية 
الروايت��ان تعاجلان حدثا مركزيا : 
املصير الفردي . في "موبي ديك" 
ينظر سكان الباقوطة الى املاء 
، وال يشاهدون س��وى انعكاس 
ف��ي "مح��اوالت"   . وجوهه��م 
يتحس��س اجلميع مواقع رؤوس 
اف��كار  تتس��امى   . االخري��ن 
االبطال في "موبي ديك" ، على 
ش��روطهم االنسانية الناقصة 
. فآه��اب املص��اب بعاهة )رجله 
مصنوع��ة م��ن عظ��م الفيل( 
يعم��ل في اوضاع صعب��ة . انه 
يتح��دى ف��ي عال��م محف��وف 
باالخط��ار ، ك��ي يباش��ر رحلة 
اخ��رى ، من الضعف االنس��اني 
ف��ي  البطول��ة   . الق��وة  ال��ى 
"محاوالت" تتجلى في نوع من 
القتل الصاخ��ب ، يجرد االحياء 
من الثق��ة بالنفس ، ويرغمهم 
على االستبس��ال في التخلص 
من ذك��راه ، فتتح��ول حياتهم 
ال��ى مجموعة م��ن التخليات : 
تخل عن الصراع ، وعن الطموح 
التس��اؤل: مل��اذا  ، وحت��ى ع��ن 
يصبح الفرد ، بعد قراءة الرواية 
، خفيفا خفة ال جتارى كأنه غبار 

على الرصيف .
يقول تشرشل "عندما تريد قتل 
رجل ، لن يكلفك شيئا ان تكون 
وق��ورا معه" . ف��ي "محاوالت" 
دخل املتآمرون القصر اجلمهوري 
معتقدي��ن انه��م قد تس��لموا 
احلك��م . ادت له��م كوكبة من 
اجلنود التحية باعتبارهم القادة 
اجلدد ن حت��ى انهم ذهلوا لرؤية 
ص��ور الرئي��س معلق��ة عل��ى 
اجل��دران ، فأم��روا بانزالها . في 
انتصارهم  الشعور بنشوة  اوج 
، يفتح الباب ، وينهض املتآمرون 
وه��م ي��ؤدون التحي��ة للغ��زال 
ال��ذي يظه��ر قبالته��م . انهم 
اعلى شكل من اش��كال اللذة 
: ترق��ب وص��ول الع��دو الى اوج 
متعت��ه ، ثم في غمرة نش��وته 
توضع افعى ف��ي ياقته . لنأخذ 
م��ن رواي��ة "جولي��ت او ازده��ار 
الرذيلة" للمركيز ذي ساد املثال 
االتي: تهشم جوليت وكليرويل 
جمجمتي رجلني ، حاملا يبلغان 
حال��ة الرعش��ة معه��ن . ام��ا 
كليروي��ل فتقطع حنجرة امرأة 
كانت في حالة وصال جنس��ي 
مع س��انت فوند ، وهو موشك 

على القذف . 

م��ن  احلكم��ة  ه��ي  ه��ذه 
"محاوالت" : ال تكن لطيفا مع 
القارئ . الكتابة ليست منهجا 
لتعليم الفتيات مبادئ الشرف 
او اصول احلش��مة . ضع حزاما 
م��ن الدينامي��ت عل��ى بط��ون 
شخصياتك . فجرهم على مرأى 
من القراء ، خذ مجموعة اخرى 
وعلقها في الساحات العامة ، 
ات��رك قراءك في مهب املفاجأت 
 ، عقوله��م  تفقده��م  الت��ي  
ول��ك ان جتني ثم��رة ذلك الحقا 
. س��يهجر القراء . اثر ذلك عادة 
الن��وم على الس��طوح صيفا ، 
ك��ي متوت روح التأم��ل لديهم . 
س��يعودون ال��ى بيوتهم مبكرا 
، ش��يء ما بأكمام مالبسهم ، 
وهم يتذكرون اولئك املذبوحني ، 
املعلقني على خطافات . سوف 
يلتفت��ون بوجوههم : م��اذا لو 
جابهتن��ا زم��رة م��ن املتمردين؟ 
م��اذا لو كش��ف جن��ود الرصد 
ذلك؟ م��اذا لو تصرفن��ا تصرفا 
نابعا م��ن قل��ة ادراك ولم نبلغ 

أحدا ثم اكتشف الغزال ذلك؟
-6 الشر واإلرادة احلرة

يس��عى هذا الكتاب الى دحض 
فك��رة خاطئ��ة، مفاده��ا انه ال 
ميك��ن التفكي��ر إال في أش��ياء 
ظاهرة ذات وج��ود ملموس ،وان 
ما يستحيل حدوثه نظريا ليس 

له احقية في أن يناقش علنا.
علينا اال ننظر الى الشر كنتاج 
للغ��در واملك��ر،او كأن��ه فع��ل 
املب��ادئ األخالقية  ال��ى  مفتقر 
وهذا م��ا يتع��ذر رده ال��ى إرادة 
حرة متارس��ه كنشاط ذي وجود 
األفكار  تتالش��ى فيه  مستقل 
التقليدية،والت��ي  والتقومي��ات 
حت��ول دون توس��يعه كمفهوم 
التعاري��ف  رحابت��ه  تتج��اوز 
املألوفة.يج��ب ان نحول الش��ر 
من مفهوم للع��دوان الى فعل 
من أفع��ال اإلرادة احلرة ، الن في 
طيات��ه الكثير من النش��اطات 
التي جتعلنا نتوقف طويال ازاءها 
ك��ي نب��دي اعجابن��ا باجنازاته. 
الب��د، اذن، من حتويل��ه من رغبة 

غير مش��روعة الى عمل تنجزه 
ذات عارفة  

تس��عى الى خلق شكل جديد 
يتف��ق م��ع م��ا صنعت��ه ف��ي 
مخيلتها. يتحقق هذا االنتقال 
م��ن خ��الل تعريف جدي��د يركز 
عل��ى مقاص��د أخرى للش��رير 
غي��ر تل��ك املتداولة الت��ي تعد 
الش��ر عمال من اعم��ال الرذيلة 
وليس عم��ال يجلب لذة قصوى 

ملرتكبيه.
ومن هذا املنطلق، فان التعامل 
والغدر،  مع مفاهيم كالفسق، 
واالغتص��اب، والقت��ل من اجل 
املتعة لها احقي��ة في الظهور 
على الس��طح م��ن جديد على 
اي  ع��ن  بعي��دا  ذل��ك  يت��م  ان 
اس��تنكار او ادانه ال ميكن فهم 
الشر اال من خالل طقوس االثم 
واخلطيئة وكل م��ا ال يقيم وزنا 
للح��دود والقيود في حني يصح 
عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن البحث 
اطالق التسمية التالية: نظرية 
الشر املستندة الى اإلرادة احلرة 

تتركز فكرة الش��ر طبقا لذلك 
على تدمير ما هو قائم ومتوازن 
على ي��د ش��خص او مجموعة 
أش��خاص تعشق االلم وتقدس 
بافعاله��ا  وتتمت��ع  املمن��وع 
احل��رة واحملرمة بش��رط ان يتألم 

األخرون.
وعليه نحن بحاجة الى وسيلة 
جمالي��ات  لكش��ف  مبتك��رة 
الشر. الشرير ليس ذلك املريض 
املصاب بعم��ى أخالقي. انه في 
الن��ور اكثر مم��ا ينبغ��ي. عندما 
س��أل امللك هاملت م��ا لي ارى 
الس��حب م��ا زال��ت مخيم��ة 
عليك؟ رد علي��ه هاملت كال انا 
في الش��مس اكثر مما ينبغي ما 
يش��اهده امللك م��ن حيرة على 
محيا هاملت لي��س اال معرفة 
عميقة لدى هاملت مبوضوعه. 
معرفة أوقعت في نفسه، نوعا 
من االنهماك في ترتيب حشود 
االف��كار ف��ي داخله. ان��ه يعرف 
نفسه اكثر مما ينبغي، منغمس 
تاما ف��ي موضوعه.  انغماس��ا 

هاملت لي��س بتائه امنا مبفهوم 
صوف��ي يتعج��ل الف��رح الن��ه 
متخيم بالكشف. هذا هو االمر 
مع الشرير ذي االرادة احلرة التي 
يحص��ل عليها تتأتى من افعال 
محرم��ة. م��وت األخري��ن وفقا 
لنموذجه ليس ماال طبيعيا بل 
قيم��ة بذاتها تدح��ض الفكرة 
التي تربت عليها االجيال طويال. 
وم��ن ل��م مي��ت بالس��يف مات 
بغيره. تعددت االس��باب واملوت 
واح��د. كال امل��وت لي��س واحدا 
)ليس  للموت اشكال مختلفة 
اخرها املوت بجهاز التحكم عن 
بعد، واجبار الضحايا على شرب 
البنزي��ن واط��الق الن��ار عليهم 
حي��ث يش��اهد املي��ت بعين��ه 
انفجار احش��ائه( املوت طريقة 
يخلد بها القاتل ذكراه من خالل 
شكل موت ضحاياه. يأتي الشر 
اذن من ارادة حرة تس��مى االرادة 
الش��ريرة، انها الرغبة في انزال 
اذى الضحي��ة مع ع��دم  القيام 
بادائ��ه للذات الن ذل��ك عمل ال 
يستحق استهجان مرتكبه انه 
عمل ال ينجم عن عمى اخالقي 
امنا عن ارادة حرة وصلبة صالبة 

االملاس.
الش��ر يتخطى ح��دود االبتذال 

كخيار اخالقي
ينطل��ق هذا الكت��اب من فكرة 
حاول املركيز دي ساد تأسيسها 
وملخصها دح��ض فكرة ضالة 
الش��ر وابتذالها لكون��ه ممال ال 
بريق له ،يفتقر الى القيمة على 
نحو ال يكافئ القائمني به على 
العكس م��ن ذلك ،فه��و يقدم 
الشر محرابا يستند الى دعائم 
ضخمة توفر ملنفذي طقوس��ه 
واملؤمنني ب��ه الرفع��ة، والفخر 
،فالش��ر  الس��انحة  ،والف��رص 
وه��و يتخط��ى ح��دود االبتذال 
يتخذ شكال يبتعد عن الفكرة 
الس��ائدة عن الشرير الذي ينزل 
االذى بضحيت��ه م��ن دون ادان��ة 
لل��ذات، او م��ن دون وع��ي من��ه 
الشر. ليس ضعفا مرده املرضى 
بل ه��و خي��ار اخالق��ي ذو رؤية 
هادف��ة جتعله ش��خصيا ممتعا 
ال جن��ده اال لدى الش��عراء وهم 
ال��ى طاوالته��م الجناز  يذهبون 
العواطف.  محتدم��ة  قصائ��د 
كان ساد على استعداد لدخول 
الس��جن واملص��ح العقلي غير 
عاب��ئ مبن��ع كتبه وم��ن غير ان 
يفوض ذل��ك عن اميانه بخياراته 
االخالقية من هنا جاءت خصال 
ش��خصياته الروائي��ة فابطاله 
ليس��وا عابث��ني او اله��ني ب��ل 
اصح��اب ارادة عني��دة وس��عي 
حثي��ث للحص��ول عل��ى ل��ذة 
تأخذ ش��كل تس��ام خالص، ان 
مؤشرات اجنازهم افضل طريقة 
للتعريف بهم فعند ضحاياهم 

يفوق العد والوصف.
االرادة احل��رة  ه��ل االش��رار ذوو 
س��عداء؟ كال ...تفرض ممارسات 
مرتكبيه��ا حياة  عل��ى  الش��ر 
صعبة شبيهة بحياة رأسمالي 
البدائي لرأس  التراك��م  مرحلة 
مجده��م  بن��وا  الذي��ن  امل��ال 
بعد كفاح طويل،  الش��خصي 
وكثيرا ما اصابهم املوت مبكرا 
بسبب شدة الفتهم مع املرض 
والك��وارث  واملصائ��ب  والقت��ل 
التي ترافق س��يعهم الى الثراء 
واجلاه، وق��د اصبحت مهنتهم 
التضحي��ة بالنف��س م��ن اجل 
معبودته��م: البضاعة/ الصنم 
كما اطل��ق عليها ماركس ذلك 
الوص��ف ف��ي اجل��زء االول م��ن 
كتاب��ه رأس امل��ال لي��س الفرد 
من يس��يطر على موضوعة بل 
املوضوع هو ال��ذي لديه الغلبة 

على الفرد.
كم��ا هي احل��ال مع رأس��مالي 
مرحل��ة املنافس��ة احل��رة ف��ان 
الكامل��ة  االرادة  ذوي  االش��رار 
عبيد ملوضوعهم. يتعلق مصير 
ف��ي  البضائ��ع  بحرك��ة  االول 
والثاني منهمك بشراء  السوق 
اللذة اي��ا يكن ثمنه��ا الباحث 
عن اللذة مصاب بجنون املدمن 

الباحث عن جرعة مورفني.

انه ف��ي حال تعجز اي وس��يله 
ع��ن تهدئته��ا ما ع��دا ارتكاب 
فعل��ه احملرم ال��ذي ادمن��ه انها 
تس��لية حتفل باحليوية واحلركة 
لكنها تؤدي ف��ي نهاية املطاف 
ال��ى تدمي��ر الفاع��ل الن فعله 
يفرض عليه االصطدام باخرين 
. ال ميكن البطل ان يس��ير دوما 
والواقفون على الطرق يبتعدون 
س��يورث  مم��را  ل��ه  فاس��حني 
الس��خط ف��ي مزاج��ه ، ع��دم 
وج��ود ش��خص يتج��رأ ال يعوز 
البطل س��وى غرمي يستمد منه 
القوة لتكتم��ل صورته كبطل 
انه بحاجة دوما الى كونه التي 
تعني ان هناك ش��خصا ال يريد 
الوقوف في منأى عن الهدوء انه 
يريد فعال ما ي��كاد يكون صداه 
مس��موعا في ارجاء الكون واذا 
كان ذل��ك هو املرام فان ش��رط 
البطولة يوحي وجود ضرب من 
االستعداد لدفع سعر لن يكون 
زهي��دا اب��دا: مليون ف��ي احلرب 
ومئ��ات االالف في ح��رب أخرى 
ومليون ف��ي احلص��ار ومليارات 
م��ن اغل��ى الوح��دات النقدية 
ف��ي فضائح برنامج الغذاء البد 
له من افع��ال مهمة وعلى قدر 
كبي��ر من الدوي اش��به بقنبلة 
يسمع صوت انفجارها تتناقلها 
االجيال وتتفاخر بها بحيث يتم 
تناسي ذكر تفاصيل غير مهمة 
كع��دد املوت��ى وم��دى األض��رار 
او عم��ق احلفرة الت��ي أحدثتها 

القنبلة.
7. روايات املركيز دي ساد

يقول املركيز دي ساد ان االنسان 
كينون��ة تتحكم بها الرعش��ة 
)orgasm( يعن��ي س��اد بذل��ك 
ان كل ممارس��ة جتل��ب النش��وة 
مب��ررة، فالس��رقة فع��ل يثي��ر 
االنتصاب لدى ابطال س��اد النه 

عمل محرم.
ال يخلق س��اد ف��ي رواياته نعيما 
جنس��يا بل ش��كال من اشكال 
االل��م  بان��زال  يتمث��ل  اجلحي��م 
باخرين عن طري��ق اجلنس املتعة 
اجلنس��ية تتخذ في رواياته نصا 
طغياين��ا خالصا ميارس��ه رجال 
ض��د نس��اء، نس��اء ض��د رجال، 
رجال ضد رجال، نساء ضد نساء، 
ببساطة: الكل ضد الكل مع ان 
التفصيالت متنوعة هناك حالة 
واح��دة ثابتة حتم��ل صفة الدوام 
ينفرد به��ا االبطال برغم ش��دة 
املواجهات بني نزوات حتاول احداها 
التغل��ب على اخرى وهي الصورة 
التي يحاصر بها البطل ضحيته 

العاجزة عن فعل أي شيء.
تركز فلس��فة ساد التي تتخفى 
ف��ي رواياته على نعيم جنس��ي 
لكن��ه طغيانه حاف��ل مببالغات 
في فن تعريض الضحايا لعقاب 
ميهد للقتل، وهو مدعاة لغبطة 
القاتل النه لي��س عمال عابرا بل 
حرف��ة يعتن��ي بتفاصيله��ا كي 
تؤمن ضربا من تس��ليه تس��تند 
 )orgy( الى فكرة اجملون او العربدة
التي تعني عم��ال جماعيا يرتكز 
عل��ى اظه��ار الوفرة ف��ي الفعل 
س��واء في اجلنس او اللغة، تؤمن 
الطعام او السياس��ة عن طريق 
تك��رار الفعل الغري��ب لتضييق 
احلدود ب��ني املصطنع والطبيعي 
متهيدا الدخال الش��اذ ف��ي االداء 
نتيجة  االجتماعي ك��ي يحصل 
تكراره على حق املواطنة والتكرمي 
فالتبجي��ل حتف��ل رواي��ات س��اد 
السوداء )جوليت او ازدهار الرذيلة، 
الفضيل��ة،  اوخيب��ة  جوس��تني 
فلفس��ة املضجع، 120 يوما من 
سدوم( مبشاهد كرنفالية يتكرر 
فيه��ا املس��تغرب والهج��ني في 
وتعذيب  واغتصاب  عمليات قتل 
تأخذ على السطح شكل اللهو، 
لكن ف��ي داخلها تعكس تراتبية 
اجتماعي��ة على ش��كل طبقات 
يق��ف على رأس هرمها الس��ادة 
)الفاسقون( ثم اخلدم والعاهرات 
ويتم ذلك االداء في مكان اسمه 
قلعة س��لنغ كما ه��ي احلال في 
رواي��ة 120 يوم��ا من س��دوم ،او 
املبغ��ى ف��ي جولي��ت ،او ازده��ار 

الرذيلة.

ينطلق هذا الكتاب من فكرة حاول المركيز دي ساد تأسيسها 
وملخصها دحض فكرة ضالة الشر وابتذالها لكونه ممال ال 
بريق له ، يفتقر الى القيمة على نحو ال يكافئ القائمين به، 
على العكس من ذلك ،فهو يقدم الشر محرابا يستند الى 

دعائم ضخمة توفر لمنفذي طقوسه والمؤمنين به الرفعة، 
والفخر ،والفرص السانحة ،فالشر وهو يتخطى حدود االبتذال 
يتخذ شكال يبتعد عن الفكرة السائدة عن الشرير الذي ينزل 
االذى بضحيته من دون ادانة للذات، او من دون وعي منه الشر

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

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

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

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

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

الحلقة 15

كيف تنكل بأقرب الناس إليك؟ سؤال ال يجيب عنه إال رواة الدراما.. أبرياء يطلبون الغفران ومذنبون ينفذون أحكام "العدالة" 
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الرياض ـ وكاالت: 

كشفت دراسة أجراها بنك كريدي 
سويس أن غالبية أبناء جيل األلفية 
سيواجهون صعوبة لكسب أموال 
أكث��ر والعثور عل��ى وظائف أفضل 
م��ن آبائه��م برغ��م أنهم أحس��ن 

تدريبا بكثير.
وقالت الدراس��ة إن جي��ل األلفية، 
اإلحص��اء  مكت��ب  ح��دده  ال��ذي 
السكاني األميركي على أنه ملواليد 
الفترة بني عام��ي 1982 و2000، أي 
أن أعماره��م اآلن بني 17 و35 عاماً، 
يواجه��ون قواع��د اقت��راض أش��د 
صرامة وارتفاعاً في أس��عار املنازل 

وضعفاً في فرص حتسني الدخل.
وأفاد البنك السويسري في تقريره 
الس��نوي بش��أن الثروة في العالم 
والذي نُش��ر مع ش��غل جيل طفرة 
املواليد معظ��م الوظائف الكبرى 
املس��اكن، يحق��ق جي��ل  وأغل��ب 
األلفي��ة أداء أقل كثي��را مما حققه 
اآلباء ف��ي نفس العمر خاصة فيما 
يتصل بالدخل وامتالك منزل وبقية 

أوجه احلياة الرغدة.
ونتيج��ة لذلك فإن املتفوقني فقط 
والعاملني في مجاالت مربحة مثل 
التكنولوجيا واملال لديهم حظوظ 

أفضل من آبائهم.
وبنحو عام توصل كريدي س��ويس 
إلى أن الثروة العاملية في منتصف 

ع��ام 2017 بلغت 280 تريليون دوالر 
إجماال بزيادة 6.4 باملئة على أساس 
س��نوي وهي أس��رع وتيرة منو منذ 
العام 2012 بفضل صعود أس��واق 
األس��هم وزيادة قيمة األصول غير 

املالية مثل العقارات.

لكن الثروة مترك��زة بدرجة كبيرة 
م��ن  ضئيل��ة  نس��بة  أي��دي  ف��ي 
األش��خاص حيث يش��كل نحو 36 
مليون مليونير أقل من واحد باملئة 
من الس��كان البالغني وميلكون 46 
باملئة من ثروة األس��ر على مستوى 

العال��م بينما ميتل��ك 70 باملئة من 
البالغ��ني، أي 3.5 ملي��ار ش��خص، 
أصوال أقل م��ن 10 آالف دوالر للفرد 

ويشكلون 2.7 باملئة من الثروة.
من جان��ب اخر كش��ف اخلبراء عن 
عالق��ة وثيقة بني مدة اس��تعمال 

الهوات��ف الذكية يومًي��ا واحتمال 
التفكي��ر  أو  باالكتئ��اب  اإلصاب��ة 

باالنتحار.
ووفًقا ملا نش��ره بورتال »إكسبرس« 
األميرك��ي فإن مع��دل االنتحار بني 
الفتي��ات اللواتي تت��راوح أعمارهن 

م��ا ب��ني 13 و18 عاما ف��ي الواليات 
املتحدة، قد ارتفع بنسبة %65 بني 
عام��ي 2010 و2015. وارتف��ع عدد 
املراهقات اللواتي أبلغن عن أعراض 

االكتئاب الشديد بنسبة 58%.
ووجد علم��اء النفس م��ن جامعة 
دييغ��و  س��ان  ف��ي  كاليفورني��ا 
)الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة( أن 
%48 م��ن املراهق��ني الذي��ن قضوا 
خمس س��اعات أو أكثر يومياً على 
األجه��زة اإللكتروني��ة، يعانون من 
ح��االت االكتئاب وأف��كار االنتحار، 
مقاب��ل %28 ألولئ��ك الذين أمضوا 
أقل من س��اعة في الي��وم مع ذات 
األجهزة. وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن 
نس��بة الفتي��ات أعلى من نس��بة 
الشباب في انتش��ار هذه األعراض 

املرضية.
ويقول اخملتصون الذين درس��وا هذه 
املعضل��ة إن األطف��ال واملراهق��ني 
يقض��ون الي��وم املزيد م��ن الوقت 
أمام الشاش��ات، وقليال ما يقومون 
بأنش��طة أخ��رى، وهذا أمر س��يء 

لصحتهم العقلية.
وينصح اخلبراء بتقليل الوقت الذي 
يقضي��ه الش��باب على شاش��ات 
ويحثونه��م  النقال��ة،  األجه��زة 
عل��ى املش��اركة ف��ي التفاع��الت 
االجتماعية، وممارس��ة الرياضة، ألن 
هذا ي��ؤدي إل��ى انخف��اض أعراض 
االكتئ��اب والتخل��ص م��ن األفكار 

السلبية.

ارتفاع حاالت اإلصابة باالكتئاب

جيل األلفية أقل حظًا من اآلباء برغم الكفاءة

ارتفاع حاالت اإلصابة باالكتئاب

شريط ملون
صحة الرصافة: إغالق جميع

مراكز المساجات غير المرخصة 
أعلن الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي مدير عام دائرة 
صح��ة بغداد / الرصاف��ة عن قيام ش��عبة الرقابة الصحية 
وبالتعاون مع االم��ن الوطني بأكبر حملة رقابية على مراكز 

املساجات املنتشرة في جانب الرصافة. 
وب��ني خالل اجتماع مجلس االدارة والذي اس��تضاف الدكتور 
رعد محمد الطائي مدير ش��عبة الرقاب��ة: ان الفرق الرقابية 
وعل��ى مدى يومني قامت بأغالق )52( مركزا. وأوضح: ان اليوم 
االول من احلملة مت اغالق 28، فيما مت اغالق في اليوم الثاني من 
احلملة اغالق )24(، وذلك اس��تناداً الى قانون الصحة العامة 
املرق��م 89 لس��نة 1981. واختت��م ان الدائرة مس��تمرة في 
متابعة املراكز غير املرخصة. مبيناً ان احلملة تعد أكبر حملة 

في جانب الرصافة ملتابعه مراكز املساج غير الرخصة.

طفلة تبتلع » صافرة »
ضمن محتويات مادة الجبس

دع��ا أطب��اء اختصاصيون ف��ي دائرة صحة النجف االش��رف 
الش��ركات املصنعة ملش��تريات األطفال املسلفنة الى عدم 
خل��ط الهدايا امللحقة بهذه املش��تريات باملادة األساس��ية 

خشية التهامها من قبل األطفال من دون ان يعلموا بها.
واك��د االختصاصي ف��ي جراحة القل��ب واالوعي��ة الدموية 
ف��ي مدينة الصدر الطبية في النج��ف الدكتور جواد جعفر 
املوس��وي : انه وفريق مختص اس��تخرجوا جسًما غريباً من 
القصبة الهوائية اليمن��ى  لطفلة كانت قد ابتلعته ضمن  
محتويات مادة اجلبس التي اشترتها ، مبيناً  انه مت استخراج 
)املاصول ( الذي استقر في مجرى التنفس باستعمال ناظور 

القصبات الصلد  و حتت التخدير املوضعي .

والدت »400» طفل
في مستشفى فاطمة الزهراء 

 ش��هد مستشفى فاطمة الزهراء »ع » والدة أكثر من )400( 
طفل خالل ايام زيارة اربعينية االمام احلسني )ع(

وقال الدكتور عباس عويد مدير مستش��فى فاطمة الزهراء 
)ع(: ان املستشفى شهد وخالل زيارة أربعينية االمام احلسني 

)ع( شهد والدة اكثر من )400( طفل. 
ج��اء ذلك خالل لق��اء املدير العام لصح��ة الرصافة الدكتور 
عبد الغني س��عدون الس��اعدي مع مدير املستشفى والذي 
بني: ان املستش��فى تس��تقبل ما يق��ارب 650 مراجع يومياً 
وتعمل املالكات الطبية والصحية واخلدمية واالدارية بكامل 
طاقاتها الس��تيعاب كثرة املراجعني. فيم��ا اثنى املدير العام 
عل��ى اجله��ود التي تب��ذل من قبل املستش��فى في س��بيل 
االرتقاء باخلدمات الطبية والصحي��ة املقدمة الى املواطنني 
والس��يما في مجال ال��والد ، وان الدائرة تدع��م وبكل اجلهود 
املؤسس��ات الصحية ومنها املستش��فى من اج��ل االرتقاء 
باخلدمة املقدمة الى املريض  وجرى مناقش��ة املعوقات التي 

تعوق العمل من اجل حلها وتذليلها .
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لندن ـ وكاالت: 
اجراها  دراس��ة حديثة  كشفت 
باحث��ون أن األش��جار في احلضر 
والريف قد شهدت منواً متسارعا 
منذ الس��تينيات، فيما اش��اروا 
ال��ى إن تغي��ر املن��اخ ق��د يكون 

السبب في ذلك.
الدراس��ة  نتائ��ج  وأوضح��ت 
بحس��ب موق��ع “ديل��ي مي��ل" 
البريطاني أن “األشجار احلضرية 
تنمو بشكل أسرع من األشجار 
الريفي��ة، وميك��ن أن يك��ون ذلك 

بس��بب تأثير احلرارة في املناطق 
احلضرية، والتي قد حتفز التمثيل 
النباتات على  الضوئي ملساعدة 

النمو”.
وبينت أنه “ميكن يكون تسارع منو 
حجم األش��جار مفيدا، إذ يعزل 

املزيد م��ن الكرب��ون ويوفر املزيد 
من خدمات النظم اإليكولوجية 
باملدن مثل انخفاض جريان مياه 

األمطار، وخفض تلوث الهواء”.
وق��ال الباحثون إن��ه “في حني أن 
فوائد زراعة األش��جار في البيئة 

احلضري��ة تفوق اآلثار الس��لبية 
املعروف��ة، ف��إن النمو املتس��ارع 
ق��د يعن��ي أيض��ا زيادة س��رعة 

الشيخوخة وتقصير العمر”.
وأضاف انه “قد تكون درجة حرارة 
الهواء في املناطق احلضرية بقدر 

2-10 درجة مئوية أعلى مما كانت 
عليه ف��ي املناط��ق احمليطة غير 
احلضرية، وميكن لهذا االرتفاع في 
درج��ات احلرارة باملناطق احلضرية 
أن يوس��ع موس��م النمو مبعدل 

يصل إلى 8.8 أيام في السنة”.

التغير المناخي سارع في نمو األشجار في الريف والمدن
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مدريد ـ وكاالت:
اإلس��باني،  التن��س  الع��ب  نف��ى 
رفائيل نادال، ارتكاب أي خطأ، بعد 
حصوله عل��ى تعوي��ض، يبلغ 12 
أل��ف يورو )14 ألف دوالر(، بناًء على 
حكم من محكمة فرنس��ية، بعد 
اتهامات بتعاطيه املنشطات، من 
وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.
وأك��د ن��ادال أن��ه س��يتبرع باملال 

ملنظمة فرنسية غير حكومية.
وق��ال الالع��ب، العام املاض��ي، إنه 

الس��ابقة،  الوزي��رة  س��يقاضي 
روزلني باشلو، بعد تصريحاتها في 
التي أش��ارت  تلفزيونية،  مقابل��ة 
خالله��ا إلى أنه تناول »بعض املواد 

احملفزة لألداء« في 2012.
وعلق ن��ادال، احلاصل على 16 لقبا 
الكب��رى،  األرب��ع  البط��والت  ف��ي 
بقول��ه في بي��ان: »كما ت��رون في 
وس��ائل اإلع��الم، فاليوم ه��و يوم 
س��عيد بالنس��بة ل��ي، ولفريقي 

وجلماهيري«.
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العواصم ـ وكاالت:

أعل��ن االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
)فيفا أن مهاجم املنتخب اإلجنليزي 
الس��ابق جاري لينك��ر والصحفية 
الرياضية الروسية ماريا كوماندنيانا 
س��يقدمان مراسم س��حب قرعة 
بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لينكر في تصريحات نش��رها 
»الفيف��ا« ف��ي بي��ان مبوقع��ه على 
اإلنترنت: »كالعب، كنت محظوظا 
باملشاركة مرتني في نهائيات كأس 
العالم«.. وأض��اف: »إنه أمر من نوع 
خاص أن أش��ارك مجددا في بطولة 
أخرى، ولكن اآلن م��ن خالل املنصة 

للكشف عن نتائج القرعة«.
وتاب��ع: »كن��ت من قب��ل أجلس في 
اجلهة املقابل��ة كالعب بانتظار من 
هم املنافس��ني الذين سأواجههم، 
وأعل��م ألي م��دى ه��ذه اللحظ��ة 
مؤثرة«.. وس��يقود لينكر 56/ عاما/ 
مراس��م س��حب القرعة في قصر 
الروس��ية  بالعاصم��ة  الكرمل��ني 
موسكو في أول كانون األول املقبل، 
رغ��م أن��ه كان من أش��د املنتقدين 
للفيفا في أعقاب قضية الفس��اد، 
كما انتقد فوز قطر بحق استضافة 

مونديال 2022.
هذا وأعاد االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« فتح باب بيع تذاكر مباريات 
مونديال روس��يا 2018، بعد معرفة 
ال���32  املنتخب��ات  جمي��ع  هوي��ة 

املشاركة بالبطولة.
وتس��تمر عملية بي��ع التذاكر على 
ش��بكة اإلنترن��ت على املس��تويني 
الدولي، واحمللي بالنسبة للجماهير 
الروس��ية بأسبقية احلجز، حتى 28 
تش��رين الثاني اجلاري.. وجرى توزيع 
622 أل��ف، و117 تذكرة في املرحلة 
األولى من القرعة العشوائية لبيع 
التذاك��ر م��ن أصل 3 مالي��ني و496 
أل��ف، و204 طلب للحص��ول على 

التذاكر، بحسب الفيفا.
وجرى تق��دمي نح��و 150 ألف طلب 
املب��اراة  تذاك��ر  عل��ى  للحص��ول 
االفتتاحي��ة الت��ي يش��ارك فيه��ا 
املنتخب الروس��ي ف��ي 14 حزيران/
يوني��و 2018 بجانب أكث��ر من 300 
النهائي��ة  للمب��اراة  طل��ب  أل��ف 
الت��ي تقام في 15 متوز على اس��تاد 

لوزنيكي في موسكو.

لبي��ع  جدي��دة  مرحل��ة  وتنطل��ق 
التذاك��ر في أول كان��ون أول املقبل 
اجملموع��ات،  دور  مباري��ات  تخ��ص 
حيث تقس��م جلزئني األول عشوائي 
والثان��ي بأس��بقية احلج��ز، فيم��ا 
تس��تمر املرحل��ة األخيرة م��ن بيع 
التذاك��ر حت��ى املب��اراة النهائي��ة.. 
وتبدأ أسعار التذاكر على املستوى 
الدول��ي للبطول��ة املقام��ة ب���11 
مدين��ة روس��ية م��ن 105 دوالرات، 
بينما تبدأ األسعار من 1280 روبيل 

)22 دوالر( للجماهير الروسية.
ووفقا ألوامر الس��لطات الروس��ية 
ف��إن كل اجلماهير يج��ب أن تتقدم 
للحصول على بطاقة مشجع بعد 
أن يت��م التأك��د م��ن حصوله على 
التذكرة.وتستخدم البطاقة كأنها 
تأشيرة كما يتم استخدام وسائل 
املواص��الت العامة في أيام املباريات 

مجانًا مبوجبها.
وحت��دد بش��كل ت��ام، تصنيف كل 
املنتخبات 32 املشاركة في نهائيات 
كأس العال��م لك��رة الق��دم 2018، 
بع��د أن أصبحت بيرو آخر املتأهلني، 

قبل إجراء قرعة اجملموعات في األول 
من كانون األول اجلاري.

وتعتمد املستويات على التصنيف 
لك��رة  الدول��ي  لالحت��اد  األخي��ر 
الق��دم »فيفا« للمنتخب��ات.. وجاء 
األول:  املس��توى  التصنيف كاآلتي: 
روس��يا وأملانيا والبرازي��ل والبرتغال 
وبولن��دا  وبلجي��كا  واألرجنت��ني 
الثان��ي:  املس��توى  ام��ا  وفرنس��ا، 
وإجنلترا  وبيرو وسويس��را  إس��بانيا 
وكولومبي��ا واملكس��يك وأوروجواي 
الثالث:  وكرواتي��ا، وف��ي املس��توى 
الدمن��ارك وأيس��لندا وكوس��تاريكا 
والس��ويد وتونس ومصر والسنغال 
وإيران، وفي املس��توى الرابع: صربيا 
ونيجيري��ا والس��عودية وأس��تراليا 
وكوري��ا  وبنم��ا  واملغ��رب  والياب��ان 

اجلنوبية.
وبعدما حجز منتخ��ب بيرو املقعد 
األخي��ر، ف��ي بطول��ة كأس العالم 
2018 بروس��يا، حتول انتباه واهتمام 
اجلميع إلى حفل إجراء القرعة، املقرر 
في أول كان��ون أول املقبل.. وتفتقد 
البطولة ه��ذه املرة أس��ماًء كبيرة 

وبارزة، حيث يغيب عنها منتخبات، 
هولندا وتشيلي وإيطاليا.

املنتخب��ات  م��ن  تس��عة  ولك��ن 
املصنفة في املراكز العشرة األولى، 
بالتصنيف العاملي الصادر عن االحتاد 
الدولي للعبة )فيفا(، ستشارك في 
النهائيات، فيما س��يكون منتخب 
تشيلي هو الوحيد من بينها، الذي 

سيغيب عن املونديال.
وله��ذا، س��تكون اإلثارة ف��ي أعلى 
درجاتها، عندما جت��رى القرعة، بعد 

أسبوعني، في قصر الكرملني.
رئي��س  موتك��و،  فيتال��ي  وق��ال 
اللجن��ة املنظم��ة للبطولة، ونائب 
رئيس ال��وزراء الروس��ي، إن القرعة 
ومهمة«.وأوضح:  جوهري��ة  »حلظة 
»املش��جعون من كل أنحاء العالم، 
البطول��ة،  انتظ��ار  يطيق��ون  ال 
والس��فر إلى روس��يا، فيما تتلهف 
املنتخبات املشاركة، ملعرفة شكل 
مجموعاتها، والطريق إلى النهائي 

على استاد لوجنيكي«.
وقال ميروس��الف كلوزه ، الهداف 
األملان��ي  للمنتخ��ب  التاريخ��ي 

س��يحمل  وال��ذي  )مانش��افت(، 
كأس البطول��ة إل��ى منصة إجراء 
أح��د  س��يكون  حي��ث  القرع��ة، 
باحلفل:  احلاضرين  البارزين  النجوم 
»حفل القرعة م��ن أبرز اللحظات 
لدى عالم كرة القدم«.. ومع تأهل 
13 منتخب��ا من الق��ارة األوروبية، 
بخالف املنتخب الروسي املضيف، 
س��تضم ع��دة مجموع��ات أكثر 
م��ن منتخ��ب أوروبي، بش��رط أال 
يزيد عدد املنتخب��ات األوروبية في 
أي مجموع��ة، ع��ن منتخبني.ولن 
تضم أي من اجملموع��ات الثمانية، 
منتخب��ني م��ن احت��اد ق��اري واحد، 

بخالف يويفا.
وجتنب املنتخب األملاني )مانشافت(، 
حام��ل لق��ب العال��م، الوقوع في 
مواجهة منتخب��ات عمالقة، مثل 
واألرجنتني وفرنسا، لكنه  البرازيل 
ق��د يق��ع ف��ي مواجه��ة املنتخب 
والفائز  أيضا،  العمالق  اإلس��باني، 
باللقب العاملي عام 2010 بجنوب 
إفريقي��ا، نظ��را لوق��وع املنتخ��ب 

اإلسباني في املستوى الثاني.

كما قد يجد املانشافت نفسه، في 
مواجهة أحد املنتخبات األفريقية 
أو اآلسيوية القوية، مثل السنغال 
)م��ن املس��توى الثال��ث(، وكوري��ا 

اجلنوبية )من املستوى الرابع(.
كم��ا ق��د يصط��دم املانش��افت، 
بقيادة مديره الفني، يواخيم لوف، 
ببعض املنافس��ني األقوي��اء، مثل 
وكولومبي��ا  أوروج��واي  منتخب��ي 
)من املس��توى الثان��ي(، واملنتخب 
الدمنارك��ي )من املس��توى الثالث(، 

ونيجيريا )من املستوى الرابع( .
لكن املانشافت قد يستهل حملة 
الدفاع عن لقبه، ضمن مجموعة 
س��هلة، تض��م مع��ه منتخب��ات 
بي��رو وإي��ران وبنما.ويأمل املنتخب 
الروس��ي ف��ي جتنب املصي��ر، الذي 
واجهه أصحاب األرض في مونديال 
2010، بجن��وب إفريقي��ا، عندم��ا 

فشلوا في اجتياز دور اجملموعات.
ويع��ول املنتخ��ب الروس��ي كثيرا 
الدعم اجلماهيري، ليساعده  على 
عل��ى حتس��ني تصنيف��ه العاملي، 

حيث يقع في املركز ال�65.
ومن بني منتخبات املس��توى األول، 
قد يك��ون املنتخ��ب البولندي، هو 
الفري��ق ال��ذي تطمح ف��رق باقي 
املس��تويات األخ��رى، أن تق��ع في 
مجموعته، رغم املس��يرة الرائعة 

لبولندا في التصفيات.
ويأمل املانش��افت، ف��ي أن يصبح 
أول منتخ��ب يف��وز باللقب مرتني 
متتاليت��ني، منذ أن جن��ح املنتخب 
البرازيل��ي ف��ي هذا، عام��ي 1958 
و1962.واملنتخ��ب األملاني هو أكثر 
فري��ق، ال ترغ��ب باق��ي الف��رق في 
الوق��وع مبجموعت��ه، بعدما حقق 
الفوز في جميع املباريات العش��ر، 
التي خاضها بالتصفيات، وسجل 
العب��وه 43 هدف��ا، مقاب��ل أربعة 
أهداف اهتزت بها ش��باك الفريق.. 
ومع تع��ادل املانش��افت 2/2، أمام 
املنتخب الفرنس��ي ودي��ا، الثالثاء 
املاضي، حافظ الفريق على سجله 
خالي��ا من الهزائم، ف��ي 21 مباراة 

متتالية.
كما أنه��ت أملانيا عام 2017 بال أي 
هزمي��ة، علما بأن الفريق أحرز لقب 
كأس الق��ارات، ف��ي منتصف هذا 
العام، بروسيا، معتمدا على فريق 
يضم العديد م��ن الوجوه اجلديدة 

والشابة.

موسكو تضّيف الحفل يوم 1 كانون األول المقبل

الفيفا يختار لينكر لتقديم قرعة مونديال 2018

لقطة أرشيفية للنجم لينكر

نادال

الدوحة ـ وكاالت:
أكد وزير الثقافة والرياضة القطري صالح بن غامن 
العل��ي أن قطر س��تنتهي من االس��تعداد لكأس 
العال��م املق��ررة في الف��ني واثنني وعش��رين قبل 

عامني من انطالق البطولة
وقال وزير الثقافة والرياضة في مقابلة خاصة مع 
وكالة »سبوتنيك« ان قطر تسبق اجلدول الزمني، 
وق��د افتتحت بداية هذا الع��ام أحد مالعب كأس 
العال��م أي قب��ل  س��نوات من تنظي��م املونديال. 
والسنة القادمة سيكون لديها ملعبني إضافيني 
م��ن مالعب كأس العالم، س��يتم افتتاحهما في 
س��نة الفني وعش��رين أي أن قطر س��تنتهي من 
االس��تعداد لكأس العالم قبل سنتني من موعد 

انطالق احلدث.

كارديف ـ وكاالت:
أعل��ن االحتاد الويلزي لكرة الق��دم اجلمعة أّن كريس 
كوملان رح��ل عن تدري��ب املنتخب.. وذكرت وس��ائل 
إعالم بريطانية أّن كوملان وافق على قيادة سندرالند 
ال��ذي هبط م��ن ال��دوري املمتاز في نهاية املوس��م 

املاضي. 
وقال جوناثان فورد الرئيس التنفيذي الحتاد كرة القدم 
في ويلز في بيان: »نشعر بخيبة أمل شديدة النتهاء 
فترة كريس مع املنتخب، يتوجه االحتاد وعشاق كرة 
الق��دم ف��ي ويلز بالش��كر للمدرب كومل��ان على ما 
قدمه خالل ست سنوات في قيادة املنتخب«.. وتابع: 
»نتمن��ى ل��ه كل التوفيق مع عودت��ه للتدريب على 

مستوى األندية وهي رغبة كانت تراوده منذ فترة«.
وق��اد كوملان، ال��ذي أصبح مدرب��اً لويلز ف��ي 2012، 
منتخ��ب بالده لبلوغ الدور قب��ل النهائي في بطولة 
أوروب��ا 2016 في إجنازٍ اس��تثنائي، لكن��ه أخفق في 

قيادتهم للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

أبو ظبي ـ وكاالت:
اس��تقبل عايض مبخوت الهاجري، املدير التنفيذي 
لن��ادي اجلزي��رة اإلماراتي، الدكتور يوس��ف عيس��ى 
حسن الصابري، سفير اإلمارات لدى بولندا، وداريوس 
ميودوس��كي رئي��س ومال��ك ن��ادي ليجي��ا وارس��و 
البولندي، وذل��ك خالل زيارتهما لنادي اجلزيرة ومللعب 

محمد بن زايد.
وعق��د مبخ��وت وميودوس��كي اجتماع��اً قصي��راً 
بحضور الدكتور يوسف الصابري، بحثا خالله سبل 
تقوية العالقات الرياضية بني الناديني، وتبادل اخلبرات 

والتجارب اإلدارية والرياضية واالستثمارية.
وتعرف رئيس نادي ليجيا وارسو، عن قرب على أقسام 
ش��ركة اجلزي��رة لك��رة الق��دم، وإدارته��ا وإجراءاتها 
وعملياته��ا، بوصفه��ا إح��دى أفضل ش��ركات كرة 

القدم احملترفة في اإلمارات.

قطر تنهي تحضيرات المونديال 
قبل سنتين من الموعد

كولمان ينفصل عن ويلز

الجزيرة يتعاون مع 
ليجيا وارسو البولندي

نيويورك ـ وكاالت:

املاض��ي  املوس��م  وصي��ف  واص��ل 
كليفالند كافاليي��رز تعويض بدايته 
املتذبذب��ة للموس��م، بتحقيق الفوز 
الراب��ع ل��ه توالي��اً، وهذه امل��رة على 
حساب لوس أجنليس كليبيرز، وأيضاً 

بفضل جنمه ليبرون جيمس.
وكعادته في املباري��ات املاضية، أنقذ 
جيمس فريقه من خسارة جديدة، إذ 
سجل 39 نقطة وقاد وصيف املوسم 
املاض��ي وبط��ل 2016، للف��وز عل��ى 
لوس أجنلي��س كليبيرز 118-113 بعد 

التمديد.
وأض��اف جيم��س 14 متابعة وس��ت 
متريرات حاس��مة، وزميله كيفن لوف 
25 نقط��ة في املب��اراة الت��ي انتهى 
وقته��ا األصلي بالتع��ادل 105-105.. 
وبهذا الفوز، واصل كليفالند صعوده 
في ترتيب املنطقة الش��رقية، اذ بات 
حالًي��ا في املركز الس��ابع مع تس��ع 
انتصارات وسبع هزائم، علماً أنه قبل 
سلس��لة االنتص��ارات املتتالية التي 
يحققها مؤخراً، خس��ر س��بع مرات 

من أصل 12 منذ بداية املوسم.
ولم يكن الفوز س��هالً بالنسبة إلى 
كليفالند، إذ سمح أكثر من مرة للوس 
أجنليس بتوسيع الفارق، قبل أن يقوده 

جيمس مراراً للع��ودة.. وقال جيمس: 
»ه��ذه هي الطريقة التي نخوض بها 
املباري��ات حالياً في ه��ذه املرحلة من 
املوس��م«، مضيفاً »من اجليد معرفة 
أننا ف��ي طور بن��اء ش��خصية وبناء 
مرونة، ومتكننا م��ن القيام بذلك مع 
مجموعة جديدة ميكن أن يس��اعدنا 
على املدى الطوي��ل«.. أضاف: »علينا 

التأقلم مع هذا الواقع«.
وهي املرة الثانية هذا األس��بوع يجد 
كليفالند نفس��ه متأخراً بفارق كبير 
قبل أن يتمكن م��ن الفوز من املباراة، 
علماً أن املرة األولى كانت أمام نيويورك 
نيكس االثنني، وفاز كافالييرز بنتيجة 
104-101 بعد تأخره في املباراة بفارق 

وصل إلى 23 نقطة.
واجلمع��ة، بدا كليفالن��د في طريقه 
إل��ى خس��ارة ثامنة الس��يما بعدما 
وس��ع كليبيرز الفارق أكث��ر من مرة: 
81-66 قبل ثالث دقائق و14 ثانية من 
نهاي��ة الرب��ع الثال��ث، 10 نقاط بعد 
دقيقة وتس��ع ثوان على انطالق الربع 
األخي��ر، و8 نقاط قبل أقل من خمس 

دقائق على نهايته واملباراة.
بفض��ل  الس��يما  كليفالن��د،  أن  إال 
جيمس ول��وف ودواين وايد )23 نقطة 
و11 متابعة وخمس متريرات حاسمة(، 
بقي في أجواء املباراة، ومتكن من فرض 

الشوط اإلضافي والتفوق فيه.

ولم تكن النقاط ال� 23 لباليك غريفني 
وال��� 20 لدي أن��دري ج��وردان، كافية 
لتجنيب كليبيرز خس��ارته السابعة 
توالياً والتاس��عة منذ بداية املوسم، 

في مقابل خمسة انتصارات.
وقال مدرب كليبيرز دوك ريفرز: »هذه 

املب��اراة الرابع��ة بالنس��بة إلي التي 
كانت لدين��ا فرصة للفوز بها، إال أننا 
لم نحقق ذلك ف��ي نهاية املطاف«.. 
أضاف: »هذا يؤش��ر إل��ى أننا أقرب مما 
نعتق��د بغض النظر عن الس��جل«.. 
إال أن غريف��ني رأى أن��ه: »ف��ي نهاي��ة 

املطاف، أن نكون قريبني )من الفوز( ال 
يساعدنا فعالً في الفوز باملباريات )...( 

أن نكون قريبني هو ليس ما نريده«.
وفي مباراة أخرى اجلمعة، تفوق سان 
أنتونيو سبيرز على أوكالهوما سيتي 
ثاندر وجنمه راسل وستبروك بنتيجة 

104-101، عل��ى رغم تأخره بفارق 23 
نقطة في الربع الثاني من املباراة.

وبرز المارك��وس ألدريدج في صفوف 
س��ان أنتونيو م��ع 26 نقط��ة بينها 
سلة حاس��مة في الدقيقة األخيرة، 
ليق��ود فريقه إلى الفوز العاش��ر في 

مقابل ست هزائم.
أم��ا أوكالهوما الذي تكبد خس��ارته 
الثامنة مقابل س��بع انتصارات هذا 
املوس��م، فكان قريباً جداً من إمكان 
الف��وز ف��ي املب��اراة. فه��و متكن من 
تقليص فارق س��ت نقاط ف��ي الربع 
األخي��ر، إل��ى نقط��ة واح��دة فق��ط 
)99-100( قب��ل 45 ثانية من النهاية 

بفضل رمية حرة من بول جورج.
إال أن ألدري��دج متك��ن س��ريعاً م��ن 
توسيع الفارق إلى 102-99، قبل سلة 
س��ريعة أيضاً من كارميل��و أنطوني 
جعل��ت الف��ارق يع��ود إل��ى نقط��ة 
يتيم��ة. ول��م يضم��ن س��ان أنتونيو 
املب��اراة س��وى برميت��ني حرت��ني من 
العبه اإلس��باني باو غاسول، واللتني 
كانتا كافيتني السيما في ظل فشل 
محاول��ة بعيدة املدى من وس��تبروك 
عند صافرة النهاية.. وقدم وستبروك 
أداء متواضًع��ا في املباراة نس��بة إلى 
م��ا هو متوق��ع منه، واكتف��ى ب� 15 
نقطة وتسع متابعات وتسع متريرات 

حاسمة.

وأش��اد م��درب س��ان أنتوني��و غريغ 
بوبوفيت��ش بالعبي��ه وقدرتهم على 
الع��ودة إل��ى املب��اراة، معتب��راً أنهم 
»حافظ��وا عل��ى ذهني��ة لع��ب كرة 
الس��لة واألم��ور انقلب��ت لصاحلهم 
)...( اجملهود كان رائًعا ولعبنا بش��كل 
أذك��ى بكثي��ر ف��ي الش��وط الثاني. 
اعتنين��ا بالكرة وأظهرن��ا الكثير من 
الش��جاعة«.. أضاف: »أكثر من العب 
ق��دم أداء جي��داً وعموم��اً كان ف��وزاً 

كبيراً للفريق«.
إلى ذلك، حقق مينيس��وتا متبروولفز 
فوزه العاش��ر هذا املوس��م من أصل 
15 مب��اراة، وه��ذه املرة على حس��اب 
داالس مافريكس 111-87، بفضل 21 
نقطة جليمي باتلر و19 نقطة ألندرو 
ويغينز.. وتكب��د داالس وجنمه األملاني 
ديرك نوفيتس��كي )15 نقطة فقط( 
اخلسارة الرابعة عش��ر هذا املوسم، 
مقاب��ل انتصارين فق��ط.. ولم تكف 
النقاط ال� 47 التي س��جلها كيمبا 
ووك��ر ف��ي تف��ادي فريقه تش��ارلوت 
هورنت��س خس��ارته التاس��عة ه��ذا 
املوس��م )مقابل خمس��ة انتصارات( 

أمام شيكاغو بولز 123-120.
وتف��وق دنفر ناغت��س بنتيجة كبيرة 
على ني��و أورليانز بيليكانز 114-146. 
وكان أفض��ل مس��جل لدنفر جمال 

موراي مع 31 نقطة.

جيمس يقود كليفالند لفوز رابع على التوالي في الدوري األميركي للمحترفين بالسلة
إثارة وندية في مباراة لم يكن فيها الفوز سهاًل تقرير

جيمس

5:00 عصرًا

6:15 مساًء

5:00 عصرًا
10:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

أودينيزي ـ كالياري

إسبانيول ـ فالنسيا

سامبدوريا ـ يوفنتوس
إنتر ميالن ـ أتالنتا

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

لندن ـ وكاالت:
محم��د  املص��ري  النج��م  حق��ق 
اإلجنليزي،  ليفرب��ول  صالح، الع��ب 
رقم��ا تاريخيا مع فريقه في الدوري 

اإلجنليزي هذا املوسم.
وذك��ر احلس��اب الرس��مي للدوري 
اإلجنلي��زي على "تويت��ر" أّن محمد 
 7 تس��جيل  م��ن  متك��ن  ص��الح 
أه��داف ف��ي 11 مب��اراة لعبها في 
البرميييرليج خالل املوس��م اجلاري، 
وهي أفض��ل انطالق��ة لالعب في 

ليفرب��ول خ��الل تاري��خ البطول��ة 
بالتساوي مع دانييل ستوريدج في 

موسم 2013� 2014.
ال��دوري  ف��ي  أهداف��ه  وبجان��ب 
اإلجنلي��زي، أح��رز محم��د صالح 5 
أه��داف ف��ي دوري أبط��ال أوروبا، 4 
منهم بدور اجملموعات، وهدف أمام 
هوفنه��امي األملاني ف��ي التصفيات 
املؤهل��ة ل��دور اجملموع��ات، ليصل 

مجموع أهدافه إلى 12 هدًفا.
وتعد هذه أفضل انطالقة في تاريخ 

محمد صالح مع الفرق اخملتلفة، إذ 
س��جل 5 أهداف في أول 11 مباراة 
مع روما اإليطالي املوس��م املاضي، 
قبل أن يحرز أول هاتريك في تاريخه 
الكروي باجلولة ال� 12 أمام بولونيا.

كما س��جل صالح املوسم املاضي 
19 هدًف��ا في جميع البطوالت، من 
بينها 15 هدًفا في الدوري اإليطالي، 
وهو أفضل سجل له في مسيرته 
الكروية، وقد يتمكن من جتاوز هذا 

الرقم خالل املوسم اجلاري.

نادال سعيد بانتصاره في أزمة المنشطاتمحمد صالح يسجل رقمًا تأريخيًا مع ليفربول

روما ـ وكاالت:
يحلم النج��م البرازيلي، ريكاردو 
خط��ى  عل��ى  يس��ير  أن  كاكا، 
الفرنس��ي زين الدين زيدان، الذي 
يقود ريال مدريد فنًيا، وحقق معه 

ألق��اب مهم��ة محلي��ا وأوروبًيا، 
مؤكًدا أنه ق��د يحقق إجناز زيدان 

مع ناديه األسبق ميالن.
وأصبح كاكا بال ن��ادٍ بعد انتهاء 
س��يتي  أورالن��دو  م��ع  عق��ده 

األمريك��ي، ويريد االس��تمرار في 
املالع��ب بع��د االعت��زال س��واء 
كم��درب أو مدي��ر رياضي.ونقلت 
إيطالي��ا"  "فوتب��ول  ش��بكة 
تصريح��ات ل��كاكا، ق��ال فيها: 

أي  م��ع  عق��د  أي  أمتل��ك  "ال 
ن��ادٍ، أن��ا أش��عر أنني ق��ادر على 
مواصل��ة اللعب، خالل أس��بوع 
س��أتخذ ق��راري النهائي بش��أن 
مدربا  "أصبح  مستقبلي."وتابع 

مثل زيدان؟ أرغب في االس��تمرار 
باملالعب، س��واء كمدرب أو مدير 
رياضي، لك��ي أصبح مدربًا يجب 
علّي أن استخدم ما تعلمته من 

أنشيلوتي ومورينيو."

وعن رأيه في زيدان كمدرب، ورغبته 
ف��ي تك��رار التجربة: "زي��دان كان 
العًبا فريًدا، ومدربً��ا أيًضا، تدريبي 
ملي��الن؟ مل��اذا ال؟ ميالن م��ازال في 

قلبي، أبوابي مفتوحة للكل."

كاكا يتطلع للسير على خطى زيدان مع ميالن



بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير الشباب والرياضة عبد 
احلسني عبطان ان الوفد العراقي 
طلب من االحتاد االس��يوي لكرة 
الق��دم، املس��اعدة ف��ي تطوير 
اجلان��ب االداري الحتاد كرة القدم، 
واملس��اهمة في اع��ادة هيكلة 

االحتاد.
واض��اف عبط��ان ف��ي اتص��ال 
االع��ام  )قس��م  م��ع  هاتف��ي 
م��ن  احلكوم��ي(  واالتص��ال 
كواالملبور  املاليزي��ة  العاصم��ة 
ان االجتم��اع م��ع رئي��س االحتاد 
االس��يوي لكرة القدم الش��يخ 
س��لمان ب��ن ابراهي��م واالم��ني 
العام ويندسور جون، كان مثمرا 
وتطرق الى العديد من املس��ائل 
التي تهم الكرة العراقية، مبينا 
ان االحتاد القاري سيواصل دعم 
احت��اد الك��رة واقام��ة ال��دورات 

واحلكام  للمدرب��ني  التطويري��ة 
وتنظي��م  املباري��ات  ومراقب��ي 
املباري��ات وادارة املاع��ب لكوادر 

احتاد الكرة والوزارة.
واوضح وزير الشباب والرياضة ان 
الشيخ سلمان طلب االستمرار 

ف��ي اقام��ة املباري��ات الدولي��ة 
الودي��ة الت��ي س��جلت جناح��ا 
ايجابي��ة خال  ونتائ��ج  كبي��را 
امل��دة املاضية.. وحضر االجتماع 
الرياضي  الوزير اخلبير  مستشار 

الدكتور شامل كامل.

بغداد ـ أثير الشويلي*
ال��دورة  االح��د  الي��وم  تختت��م 
حل��كام  الدولي��ة  التحكيمي��ة 
الش��اطئية في القاعة الرئيس��ية 
الحت��اد ك��رة الق��دم عند الس��اعة 
العاشرة صباحا، حيث شارك فيها 
٢٥ حكما، والتي ب��دات يوم االربعاء 
املاضي، حاض��ر فيها احملاضر الدولي 
محم��د عب��د الق��ادر مرس��ي م��ن 
جمهوري��ة  مص��ر العربية وتخللت 
ال��دورة محاضرات نظري��ة وعملية 

ولياقة البدنية.
وقال رئيس قس��م احل��كام في جلنة 
الكرة الشاطئية، ضياء عبد احلسني 

،بدات الدورة يوم اخلامس عش��ر من 
الش��هر اجلاري، وتختتم اليوم االحد 
، وتع��د هذا ال��دورة الدولية لتطوير 
قابلي��ة جميع ح��كام الش��اطئية 
م��ن اج��ل حم��ل الش��ارة الدولية 
احملاف��ل واالس��تحقاقات اخلارجي��ة 
املقبلة فضا عن املشاركات احمللية 

الداخلية التي تنظمها اللجنة.
واضاف عبد احلسني جرت يوم امس 
االول اختب��ارات اللياقة البدنية في 
ملعب املرحوم علي حس��ني شهاب 
باملدينة الشبابية واستطاع احلكام 
ان يجت��ازوا هذه االختب��ارات بوجود 
احملاض��ر الدول��ي محم��د مرس��ي، 

واالس��تفادة م��ن ه��ذه ال��دورة هي 
الت��ي تطرق  املس��تحدثات اجلديدة 
له��ا مرس��ي والتي ل��م تصلنا من 
قبل وهن��اك امور عدة ط��رأت على 
القان��ون، ل��م تك��ن موج��ودة لدى 
حكامنا وسيكون اليوم ختام الدورة 
وتوزيع الش��هادات التقديرية جلميع 
املش��اركني، مختتما حديثه بتقدمي 
الش��كر والتقدير الحتادة كرة القدم 
وللجن��ة الك��رة الش��اطئية وإل��ى 

جميع من ساهم في اجناح الدورة.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

بغداد ـ رافد البدري*
تاه��ل ناديا الش��رطة واالس��حاقي 
الى ال��دوري املمتاز بالش��طرجن بعد 
ان حصا على املركزين االول والثاني  
في بطولة الدوري التاهيلي باللعبة 
التي اختتم��ت يوم ام��س االول في 
قاع��ة فن��دق ب��رج الس��ام ببغداد 
اندي��ة  مثل��ت  اندي��ة   6 مبش��اركة 
الشرطة والفكر والناصرية والفرات 
واالس��حاقي والكوف��ة، وانهى نادي 
الش��رطة البطول��ة برصيد 9 نقاط 
من 5 ج��والت بعد ان فاز في 4 منها 
وتع��ادل ف��ي جولة واح��دة، وحصل 
نادي االس��حاقي عل��ى املركز الثاني 

برصيد 8 نقاط، وبذلك ضمنا التاهل 
الى الدوري املمتاز للعام املقبل، 

عقد املؤمتر الفني الذي سبق موعد 
انط��اق البطول��ة بحض��ور رئي��س 
االحتاد العراقي للشطرجن ظافر عبد 
االمير وامني سر االحتاد مهدي عطية 
واالم��ني املالي عبد اله��ادي مفتول 
وعضوي االحتاد ضمير جبار موس��ى 
ومحمد مهدي احلكيم، ورؤساء وفود 
االندية املشاركة في البطولة والتي 
متتل��ك روح املنافس��ة ف��ي االنتقال 
الى ال��دوري املمتاز، وناقش احلاضرون 
شروط املس��ابقة التي اقيمت وفق 
نظ��ام الدوري من 5 ج��والت وملرحلة 

واحدة وصعود اصحاب املركزين االول 
والثان��ي الى الدوري املمت��از، وحتديد 
زمن اجلولة من 50 دقيقة مع اضافة 
30 ثانية لكل نقلة منجزة وحس��ب 

نظام فيشر.
وحتدث رئيس االحت��اد العراقي للعبة 
ظافر عب��د االمي��ر قائ��اً: البطولة 
نظم��ت ف��ي ظ��روف صعب��ة ج��داً 
قل��ة  بس��بب  لاندي��ة  بالنس��بة 
التمويل املالي والذي تسبب بحرمان 
ع��دد كبير م��ن االندية باملش��اركة 

فيها.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
ينظ��م االحتاد العراق��ي للتنس 
للمصنف��ني  الع��راق  بطول��ة 
للفترة م��ن 22 ولغاي��ة 25 من 
شهر تش��رين الثاني اجلاري يوم 
االربع��اء وتس��تمر ألربع��ة  ايام 
وعل��ى ماع��ب مجم��ع التنس 
في ملعب الشعب الدولي اكد 
ذلك اسعد ش��اكر عضو االحتاد 
العراقي للتنس واملش��رف على 

البطولة.
 واضاف ان املؤمتر الفني للبطولة 
يبدأ ي��وم االربعاء في الس��اعة 
التاسعة صباحا تليها مباريات 
البطول��ة واملقررة في الس��اعة 
العاشرة يش��ترك في البطولة 
من مواليد 2001 بسن 16 سنة 
وف��ق ش��روط اعلنته��ا اللجنة 
فيك��ون  للبطول��ة  املنظم��ة 
الاعب خاس��را للقاء  في حالة 

تأخ��ره 15 دقيق��ة اضاف��ة الى 
ان الاعب��ني املصنف��ني س��وف 
البطول��ة  ل��ن يش��تركوا ف��ي 
االولى التي تت��م لاعبني الغير 
مصنف��ني واملصنفني هم )اكرم 
مصطف��ى وعلي خي��ري وعادل 
مصطفى وبركات محمد وعلي 
جاسم وكرمي خيري وعلي ابو زيد 
وس��يف علي جال ( , والاعبني 
الغي��ر مصنف��ني م��ن الاعبني 
املشاركني في بطولة اربيل التي 
اقيمت في ش��هر مت��وز املاضي 
وعدده��م 24 العب ميثلون اندية 
العراق ونوه اس��عد شاكر على 
نظام البطولة االولية س��يكون  
وف��ق نظ��ام الث��اث مجامي��ع 
اجملموعتني االوليتني تلعبان وفق 
نظام االربع اش��واط والفاصلة 
تلع��ب وف��ق نظ��ام ال10 نقاط 
ويصعد للتصفي��ات  الثانية 8 

العبني ممن حصل��وا على املراكز 
التصفي��ات   م��ن  االول��ى  ال8 
االولية وبعدها تقام التصفيات 
النهائية  مبشاركة 8 املصنفني 
التصفيات  وال8 الصاعدين من 
االولية ليك��ون العدد 16 العب 
مجامي��ع   4 ال��ى  يقس��مون 
االوائل من كل مجموعة ميثلون 
الاعبني من 1-4 والثواني من كل 
مجموعة ميثلون ال5-8 والختيار 
6 العبني للمنتخب يكون االربع 
االوائ��ل ضمن املنتخ��ب واالربع 
املتبق��ني يلعبون فيم��ا بينهم 
بتصفيات ثالثة  الختيار العبني 
فق��ط ليك��ون الع��دد 6 العبني 
العراق ف��ي بطولة  س��يمثلون 

كاس ديفز .

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
التنس
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» الشباب والرياضة« ستوقع 
اتفاقية تعاون مع إسبانيا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
أك��د مدير عام دائرة العاق��ات والتعاون الدولي في 
وزارة الش��باب والرياض��ة احمد املوس��وي ان الوزارة 
س��توقع اتفاقي��ة تع��اون م��ع مملكة اس��بانيا في 
اجلانبني الش��بابي والرياضي.. جاء ذلك خال اللقاء 
الذي جمع املوس��وي برفقة مدير ع��ام دائرة الرعاية 
العلمية الدكتور احمد س��عد عليوي، مع السفير 
اإلسباني خوان خوسيه اسكوبار في مقر السفارة 

االسبانية ببغداد.
واض��اف املوس��وي ف��ي تصري��ح ل�)قس��م االعام 
واالتص��ال احلكوم��ي( ان االتفاقي��ة س��تفتح آفاقا 
واس��عة ام��ام املؤسس��ات الرياضي��ة والش��بابية 
للتعاون مع نظيراتها االسبانية، مبينا ان االتفاقية 
تش��مل تب��ادل اخلبرات وإط��اق البرام��ج الرياضية 
والش��بابية املش��تركة فضا ع��ن اقام��ة الدورات 
التدريبي��ة في اجمل��االت كافة وفقرات اخرى س��يتم 

االتفاق عليها مستقبا.
واش��اد السفير االسباني في بغداد بعمق العاقات 
التي جتمع البلدين في قطاعات مختلفة، وستتعزز 
في اجملال��ني الش��بابي والرياضي.. م��ن جهته أبدى 
الدكتور عليوي رغبة الوزارة في وضع برنامج شبابي 
علمي مش��ترك مع مملكة اس��بانيا ضمن البرنامج 
العلمي العربي األوربي الذي تقام اغلب برامجه في 

اجلامعات العاملية املتقدمة.

»األولمبية« تؤكد إقامة 
االنتخابات في موعدها

تسمية وفد المصارعة 
لبطولة الطفل العالمي 

بغداد ـ إعالم األولمبية:
ش��دد عض��و املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقي��ة جمي��ل العب��ادي ان جلنت��ه لن 
تتراجع عن القرار الذي اتخذته مسبقا فيما يخص 
انتخاب��ات االحت��ادات املركزية وصوال ال��ى انتخابات 

املكتب التنفيذي.
واضاف العبادي ان املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
حدد منتصف شهر شباط من العام املقبل موعدا 
اخي��را النتهاء انتخاب��ات االحت��ادات املركزية، منوها 
الى ان اخلامس عشر من اذار املقبل سيكون العرس 
الكرنفال��ي النتخاب��ات املكت��ب التنفي��ذي ال��ذي 
سيبصر مبوجبه مكتب تنفيذي جديد يقود الرياضة 

الربع سنوات مقبلة.
واشار الى ان اللجنة االوملبية مصممة على املضي 
بخارط��ة الطريق التي رس��مها املكت��ب التنفيذي 
وصوال ال��ى الهدف االس��مى الذي حددت��ه بعناية 
فائقة ترتس��م مع املستحقات االنتخابية في عهد 

الدميقراطية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مى احتاد املصارعة املركزي، وف��د منتخب األحداث 
الذي س��يغادر يوم غٍد األثنني للمش��اركة في بطولة 
الطفل العاملي التي س��تجرى ف��ي إيران أبتداء من يوم 
بعد غٍد الثاثاء املقبل املوافق 21 تش��رين الثاني اجلاري 

مبشاركة نحو 16 دولة من شتى قارات العالم.
ويتألف وف��د املصارعة احل��رة من عضو احت��اد اللعبة، 
نصير عبود رئيس��اً، واملدربني عارف جبار وعبد الوهاب 
عل��ي وهاني جلوب، واحلكم الدول��ي محمد جبار الزم، 
والاعبون حيدر جاس��م وعمار ياسر وعبد اهلل محمد 
وحسني خضير وعلي أركان وأحمد قيس وحسني عايد 
وعلي نصرت وكاظ��م ماجد ومصطفى صاح ومهند 
محمد عدنان، فيما يرأس وف��د الرومانية عضو االحتاد 
املركزي الدكتور أحمد ش��مس الدي��ن، ويضم املدربان 
محمد ناظم وعباس حس��ون، واحلك��م الدولي فراس 
عبد الك��رمي، والاعبون جعفر محس��ن ومهند آس��و 
وحيدر جليل وعلي عباس حس��ون وعلي جليل محمد 
ورس��تم آسو حس��ن وإبراهيم خالد ومصطفى ستار 

وسجاد وسام وسجاد حيدر هاني.
يشار إلى ان احتاد املصارعة اجرى اختبارات لألحداث في 
قاعة املصارعة باملدينة الش��بابية اش��ترك فيها اكثر 
من 100 العباً من ش��تى األندي��ة واملراكز التخصصية 
ليخت��ار اصح��اب املراكز االول��ى واقيم��ت االختبارات 
باشراف االحتاد املركزي بحضور امني السر شعان عبد 
الكاظم وبقي��ة اعضاء الهيئة اإلداري��ة وإدارة طواقم 

حتكيم دولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت جلنة االنضب��اط في االحتاد 
الق��دم، حرمان  لك��رة  العراق��ي 
املدي��ر اإلداري لفريق القوة اجلوية 
جاس��م محمد غام من مرافقة 
الفريق لست مباريات بعد دخوله 
امللع��ب ودفع العب ال��زوراء علي 
حسني رحيمة الذي سجل هدف 
التعادل في مباراة كأس الس��وبر 

أمس األول.
وشهدت مباراة القوة اجلوية أمام 
بعد  دراماتيكية  أحداثً��ا  ال��زوراء 
أن خط��ف الزوراء ه��دف التعادل 
في الثوان��ي األخيرة م��ن الوقت 
بدالً من الضائع قبل أن يحس��م 
األبي��ض الزورائي اللق��اء بركات 

الترجيح.
 وق��ال مصدر من داخ��ل اللجنة 
في تصريحات صحفية »أصدرت 
جلن��ة االنضباط العقوب��ات بعد 
انته��اء املباراة بني ال��زوراء والقوة 
اجلوي��ة الت��ي انته��ت ملصلح��ة 

الزوراء بركات الترجيح«.
وأض��اف: »نص��ت العقوبات على 
من��ع جاس��م محمد غ��ام من 
مرافقة فريقه واجللوس في دكة 
الب��دالء والتواج��د ف��ي املنطقة 
م��ن  مباري��ات  لس��ت  الفني��ة 
منافسات الدوري الذي سينطلق 

يوم غٍد اإلثنني.
 وأش��ار إل��ى أن العقوبات نصت 
أيض��ا عل��ى توجيه إن��ذار نهائي 
خلفي��ة  عل��ى  ال��زوراء  لفري��ق 
هتافاته، وكذل��ك توجيه عقوبة 

اإلن��ذار لقائد فري��ق القوة اجلوية 
حمادي أحمد العتراضاته املتكررة 

على حكام املباراة.
وحصد نادي الزوراء، لقب السوبر 
، على حس��اب القوة اجلوية، بعد 
جلوء الفريقني ل��ركات الترجيح، 
األصل��ي  الوق��ت  انته��اء  بع��د 
للمباراة بالتع��ادل اإليجابي 1-1، 

مس��اء أول ام��س.. بدأ الش��وط 
األول، بضغط أزرق ملصلحة القوة 
اجلوي��ة، ال��ذي وج��د الطريق إلى 
مرمى الزوراء، عبر عماد محسن، 
الذي توغل وس��دد الك��رة داخل 
الشباك، محرزا الهدف األول في 

الدقيقة 15 من املباراة.
لم يتراجع القوة اجلوية، واستمرت 

أفضليته وس��نحت ع��دة فرص 
أحمد  وحم��ادي  راض��ي  ألمج��د 
وعم��اد محس��ن، لكن التس��رع 
تس��بب ف��ي إنه��اء الهجم��ات 

بشكل غير جيد.

ل��م يرت��ق الش��وط الثان��ي، إلى 
مس��توى الطموح، وظهر الشد 

الفريقني،  العصبي على العب��ي 
وغاب��ت اجلم��ل التكتيكي��ة، مع 
أفضلية نس��بية لفري��ق الزوراء، 

الباحث عن التعديل.
وأدرك الزوراء، التعادل، عبر رأسية 
الدول��ي الس��ابق عل��ي حس��ني 
 ،)5+90( الدقيق��ة  رحيم��ة، ف��ي 
قب��ل أن يطل��ق احلك��م الدول��ي 

مهند قاس��م، صافرت��ه، لتذهب 
املباراة إل��ى ركات الترجيح.ودفع 
القوة اجلوية، ثمن التبديات التي 
أجراه��ا املدرب حس��ام الس��يد، 
املثل��ث  إلخ��راج  وال��ذي س��عى 
الهجومي عماد محس��ن وأمجد 
راض��ي وحمادي أحم��د، للحفاظ 
على تقدمه، قبل أن يدرك الزوراء 

التعادل.
ركات   3 اجلوي��ة،  الق��وة  وأه��در 
ترجيحية، عبر خالد املبيض وعلي 
انتي��ش، فيما  بري وسبيس��تيان 
أح��رز ثاثي ال��زوراء ن��دمي الصباغ 
وأمير صباح ومصطفى محمود، 
األخي��ر  بف��وز  املب��اراة  لتنته��ي 

ويحصد لقب السوبر العراقي.
هذا وشهدت مباراة كأس السوبر 
بني الزوراء والق��وة اجلوية، اعتزال 
احل��ارس الس��ابق لألخير، وس��ام 
كاصد، وس��ط أج��واء احتفالية 
كبيرة. ودخل كاصد في الدقيقة 
األولى من املباراة، ليحرس شباك 
هتاف��ات  وس��ط  اجل��وي،  األزرق 
جماهير الفريق��ني، التي احتفت 

به.
ومثَّ��ل وس��ام كاص��د، املنتخ��ب 
وه��و  قليل��ة،  لفت��رة  العراق��ي 
الش��قيق األكب��ر حل��ارس النفط 
احلال��ي محم��د كاصد.كما مثَّل 
أندي��ة القوة اجلوية لفترة طويلة، 
وال��زوراء، وأربيل، قب��ل أن يختتم 
مس��يرته م��ع الق��وة اجلوية في 
أنَّ  الس��وبر.يذكر  كأس  نهائ��ي 
وس��ام كاصد، يبلغ من 37 عاًما، 
وحق��ق العدي��د م��ن األلقاب مع 

األندية التي لعب لها.
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الزوراء يحتفل بكأس السوبر

مباحثات مهمة مع االحتاد اآلسيوي

كأس السوبر زورائي.. واالنضباط توقف »غالم« 6 مباريات 
وسام كاصد يعتزل بعد مسيرة حافلة 

بغداد ـ أمير ابراهيم*

انطلقت صباح أمس في قاعة فندق 
بغداد دورة دراس��ات ح��كام الغطس 
الدولية ،والتي يقيمها االحتاد الدولي 
للسباحة بالتعاون مع االحتاد املركزي 
للعبة وتستمر ملدة 5  ايام.وهي االولى 

التي تقام في العراق بهذا املستوى.
الدورة الت��ي يحاضر فيها نائب رئيس 
اللجن��ة الفنية للغط��س في االحتاد 
الدولي للعبة بش��ار الصفار ويشارك 
اجلنس��ن   م��ن  مش��اركا   25 فيه��ا 
تتضم��ن محاض��رات نظري��ة تتمثل 
بارقام الغطسات واوضاعها وعوامل 
واملراح��ل  ،والس��الم  الغطس��ة 
ال��ى  الزوج��ي  والغط��س  الس��نية 
والدرجات  الغطس��ات  جانب حتكيم 
واخلصوم��ات ،فض��ا ع��ن مش��اكل 
التحكيم ومناقش��ات عامة. وكذلك 
سيكون هناك محاضرات عملية في 
مسبح الغطس في مسبح الشعب 

االوملبي.
وفي تصريح خاص بني احملاضر الدولي 
الكويت��ي اجلنس��ية  بش��ار الصفار 
ان اقام��ة ه��ذه الدورة يات��ي في اطار 
برنام��ج تطوي��ر االلع��اب املائية في 
ع��دد من االحت��ادات النش��طة ومنها 
االحت��اد العراقي  حتت اش��راف االحتاد 
الدول��ي للعب��ة الج��ل الوق��وف عند 
القان��ون الدولي واملتغي��رات احلاصلة 
في��ه ،وكيفي��ة ادارة البط��والت على 

مختلف املستويات.
واش��اد الصف��ار بالعمل ال��ذي يقوم 
به احتاد اللعب��ة العراقي خاصة فيما 
يتعل��ق االهتم��ام بالفئ��ات العمرية 
الصغي��رة ،وكذل��ك املش��اركة ف��ي 
البطوالت االس��يوية ومنها البطولة 
التي ضيفتها اليابان وتايلند ،وكانت 
فيها املستويات مش��جعة ،هذا الى 
جانب االهتمام بتطوير كفاءة احلكام 
واملدربني حيث املش��اركة في الدورات 
االحت��اد  يقيمه��ا  الت��ي  التطويري��ة 

الدولي.

م��ن جانبه اكد رئي��س االحتاد املركزي 
للس��باحة س��رمد عبد االله ان هذه 
ال��دورة الدولية تعد االولى من نوعها 
بع��د انقطاع طويل االمد عن احلضور  
الظ��روف  بس��بب  للع��راق  الدول��ي 
التي كن��ا منر بها مؤك��دا ان الرياضة 
العراقي��ة مبجمله��ا ش��هدت قف��زة 
نوعي��ة من االجن��از واحلض��ور العربي 
واالس��يوي والدول��ي بع��د ان تعافى 
عراقن��ا وانتص��رت قواتن��ا وحش��دنا 
املقدس في معركته��ا لطرد االرهاب 
وحترير االرض لنثبت للعالم ان العراق 
شعب حي ميرض والميوت وعاد مجددا 
للحض��ور وتواجد النخ��ب الرياضية 

على ارض باد الرافدين .
وثمن رئيس االحتاد جهود املش��اركني 
ف��ي ال��دورة وتفاعله��م الواضح مع  
نائب رئيس اللجن��ة الفنية للغطس 
في االحتاد الدولي للعبة بشار الصفار 
الذي يقدم تفصيا موس��عا عن ابرز 
تط��ور اللعبة على املس��توى الدولي 
االم��ر ال��ذي س��يلقي بظال��ه على 

واق��ع اللعب��ة ونق��ل املفاهي��م على 
ارض الواقع ليتمكن املش��اركون من 
االرتق��اء بواقع اللعبة التي ش��هدت 
اجنازات مميزة على املستوى االسيوي .

االم��ني املالي لاحت��اد الدكت��ور فرقد 
عبداجلب��ار اكد ان اقامة ه��ذه الدورة 
جاءت بعد انقطاع طويل حيث شهد 
عام 1996 اخ��ر دورة دولية اقيمت في 
بغ��داد ،وقد ج��اءت اقامته��ا بفضل 
العاقات الطيبة التي اسسها االحتاد 
العراقي للعبة مع االحتاد الدولي ،ومن 
شان هذه الدورة ان تسهم في تطوير 
مه��ارات وقابلي��ات ح��كام الغطس 
ال��ى املاء خاصة بع��د اطاعهم على 
التعدي��ات االخي��رة للقان��ون بع��د 
بطول��ة العالم االخيرة ف��ي هنغاريا 
،مما س��ينعكس ايجابا عل��ى تنظيم 
البط��والت احمللي��ة في ض��وء االطاع 
على اخر مس��تجدات القانون الدولي 

للعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

الكويتي الصفار يحاضر لـ »اتحاد السباحة«

25 مشاركًا في دورة دراسات حكام الغطس الدولية 

تقرير

جانب من الدورة

عبطان: اآلسيوي يعد بدعم اتحاد
 الكرة وإقامة الدورات التطويرية

اليوم.. ختام الدورة التحكيمية 
الدولية لحكام الشاطئية

تأهل ناديا الشرطة واالسحاقي
 إلى الدوري الممتاز بالشطرنج

»التنس« ينّظم بطولًة 
للمصنفين قبل كأس ديفيز
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من لهذه الحرب..؟ 

جمال جصاني

نقلت وس��ائل اإلعالم اخملتلفة عن الس��يد حيدر العبادي؛ 
أنه يس��تعد لش��ن حرب ش��املة ض��د الفس��اد، بداية 
الع��ام املقبل )2018( تترافق والقض��اء على وجود تنظيم 
داع��ش عل��ى األراض��ي العراقية بنح��ٍو كام��ل. وكل من 
يعرف ش��يئاً عن هذا العدو )الفس��اد( جذوره ونوع القوى 
وش��بكة املصالح االخطبوطية احمللي��ة والعابرة للحدود 
الوطني��ة التي يس��تند عليها؛ ي��درك أن جمي��ع حروبنا 
الس��ابقة ومب��ا فيها حربنا األخيرة ض��د داعش ال تعدو أن 
تكون س��وى مزح��ة مقارنة مع ه��ذه احل��رب التي يعجز 
ع��ن إدراك س��يناريوهاتها احملتملة حتى الراس��خون في 
مج��ال التنقي��ب عن الش��فافية والنزاهة. ف��ي مجتمع 
ودولة تس��للت ش��بكات الفس��اد ومتددت الى تفصيالت 
ش��ؤونهما اخلاصة والعامة، وغالباً ما حت��ول الى جزء من 
أثاثهما؛ يصبح احلديث عن الش��روع بش��ن حرب ضد هذا 
الغول اخلرافي )الفس��اد( أقرب الى التحش��يش منه الى 
التطبي��ق. صحيح أننا جميع��اً تقريب��ا كعراقيني تنحاز 
عواطفنا وقلوبنا الى مثل هذه التطلعات املشروعة، لكن 
غير القليل من أفعالنا وممارس��اتنا ال تخفي تواطئها مع 
جتليات هذا الغول في تفصي��الت حياتنا وضحالة الوعي 

واالستقطابات السائدة.
احلرب ضد داعش اس��تقطبت الى جبهتها طيف واس��ع 
م��ن الق��وى احمللي��ة واإلقليمي��ة والدولية، عل��ى اجلبهة 
احمللية تص��درت قّوات مكافحة اإلره��اب البطلة جبهات 
تلك احلرب مس��نودة من قّوات اجليش والشرطة االحتادية 
وفصائل املتطوعني واحلشد الشعبي وقوات البيشمركة 
وبقي��ة الفصائل الوطنية، جبهة واس��عة حظيت بدعم 
إقليمي وأممي واس��ع، أجه��زت على نف��وذ داعش في كل 
التراب العراقي. هذا بالنس��بة لتلك احلرب، أما احلرب ضد 
الفس��اد فأن خارطة التمترس واالصطفافات مبهمة، فال 
وجود فيها ملا يش��به قّوات مكافح��ة اإلرهاب ومالكاتها 
الش��جاعة واملتخصصة وال بقية الفصائل احمللية، فضال 
ع��ن أن احملاور اإلقليمي��ة والدولية له��ا مصالح ومواقف 
تختل��ف كثيراً عم��ا جمعها ف��ي احلرب الس��ابقة )ضد 
داع��ش(، إذ مافي��ات الفس��اد غالب��اً ما تربطها وش��ائج 
وثيق��ة ودول إقليمي��ة ودولي��ة، مما يجعل م��ن تلك احلرب 
مهمة ش��به مس��تحيلة، ال س��يما وأن املعس��كر اآلخر 
)املناهض للفساد( لم تتوضح هويته ومالمحه حتى هذه 
اللحظة. إن أحد أهم ش��روط النجاح في هذه احلرب كما 
بقي��ة احلروب؛ يكمن في امتالك الوعي الواس��ع والعميق 
لطبيع��ة العدو وحج��م إمكاناته الفعلي��ة، وعلى ضوء 
ذلك ميكننا اتخاذ القرارات املس��ؤولة البعيدة عن التهور 
والش��طط كما حصل مع غالبية احلروب التي ش��هدتها 
مضاربن��ا املنكوبة بوباء القادس��يات وأم املع��ارك وبقية 

معارك الرسائل اخلالدة.
م��ن خالل متابع��ة مجرى األح��داث في غالبي��ة اجلبهات 
االقتصادية والسياسية والتشريعية واإلعالمية والثقافية 
وغيره��ا، يصع��ب العثور على تلمس أية حت��والت جدية أو 
إشارات على االستعداد ملثل هذه احلرب الضروس، ال شيء 
س��وى دفق إضافي من التصريحات املتخصصة بدغدغة 
هذا احللم املزمن )محاربة الفساد( حيث الكتل واجلماعات 
واألح��زاب والش��خصيات نفس��ها واثق��ة ومطمئنة من 
دورها ونفوذها في التحوالت املرتقبة، ولنا أن نستشرف ما 
س��يكون عليه حال الفساد وأهله إن أصر السيد العبادي 
مبحاربته بنفس األدوات والعقليات واملعايير العقيمة التي 
بس��طت هيمنته��ا على عراق م��ا بعد "التغيي��ر"، حيث 
س��نتذكر ما قال��ه جرير يوم��اً: )زعم الفرزدق أن س��يقتل 

مربعاً/ أبشر بطول سالمة يا مربع(..      

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

يب��دو أّن جمه��ور املغنية 
األميركي��ة  واملمثل��ة 
اعتاد  س��ايرس"  "مايل��ي 
عل��ى إط��الالت جنمته��م 
اجلريئ��ة والغريب��ة، ففقد 
تفاج��أ جمهوره��ا م��رات 
عدة بوقوفها على املسرح 
عاري��ة،  ش��به  بإط��الالت 
املليئة  الى صورها  إضافة 
باإلغ��راء، وص��والً إلى آخر 
صورة نشرتها، وهي تقّبل 

حذاءها.
نش��رت  التفاصيل،  وف��ي 
مايلي سايرس، على إحدى 

الرس��مية  صفحاته��ا 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
االجتماعي، صورة لها وهي 
تقّبل حذاء أبيض، معّلقة 
عليها بأّنها معجبة كثيرا 

بهذا احلذاء.

ب��آالم  ش��عورها  بع��د 
املفاص��ل، ذهب��ت  ف��ي 
بيرين  التركي��ة  املمثلة 
ف��ي  املعروف��ة  س��ات، 
العال��م العربي باس��م 
والدتها  "فاطمة"، م��ع 
وظهرت  الطبي��ب.  إلى 
مع والدتها وجدتها بعد 
م��دة غياب ل��م تتواجد 
فيها أم��ام الصحفيني، 
وبعد غي��اب طويل أمام 

الشاشة.
أث��ار فضول  م��ا  وه��ذا 

لط��رح  الصحفي��ني 
معظمه��ا  األس��ئلة، 
ع��ن س��بب غيابها عن 
التلفزيون، وإن كان لهذا 

عالقة مبرض والدتها.

التونس��ي  الفن��ان  أك��د 
أن  الرباع��ي،  صاب��ر 
مش��اركته ف��ي مهرجان 
العربية داخل  املوس��يقى 
املس��رح الكبي��ر ف��ي دار 
األوب��را املصرية، كانت من 
بها،  يعت��ز  التي  احملط��ات 
وتعن��ي ل��ه الكثي��ر على 
املس��توى الفني، مش��يرًا 
إل��ى أن قلبه س��بقه إلى 
قائ��اًل:  الدني��ا،  أم  مص��ر 
"تربطني صلة وطيدة مع 
الشقيق  املصري  الشعب 
والصدي��ق، وال ش��ك أنني 
كن��ت س��عيًدا بحضوري 
بينه��م في ذل��ك الصرح 

الثقافي والفني الكبير".
أن  الرباع��ي،  وكش��ف 

األمسية كانت مميزة وقدم 
األغنيات  م��ن  مجموع��ة 
التي استمتع بتقدميها بني 
احلاضرين، شاكرًا اجلمهور 
حي��ث  حفاوته��م،  عل��ى 
كان وزي��ر الثقافة املصري 
حريص على حضور احلفل 
املش��ار إلي��ه، إل��ى جانب 
مهرج��ان  مدي��ر  مدي��رة 

املوسيقى العربية.

مايلي سايرس

صابر الرباعي

بيرين سات

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء: 
بعد أن قطعت مب��ادرة ألق بغداد التي 
أعلنه��ا س��فير اليونس��كو للس��الم 
املوسيقار نصير شمة قبل نحو العام.
 مراحل التحضي��ر والتهيئة تصل الى 
الفعل��ي، وبحضور  التنفي��ذ  مرحل��ة 
األمني الع��ام جملل��س ال��وزراء الدكتور 
مه��دي العالق، عق��دت اللجنة العليا 
ملب��ادرة ألق بغ��داد، اجتماعه��ا الدوري 
ف��ي متام الس��اعة السادس��ة مس��اء 

اخلميس.
مت خالل االجتماع مناقشة محاور هذه 
املب��ادرة، وكان ف��ي مقدمته��ا إط��الق 
مش��روع تطوير وتأهيل ٢٠ ساحة من 
س��احات بغ��داد املهمة، ف��ي األول من 
الش��هر املقبل، على وفق أحدث وأرقى 
املواصف��ات العمرانية، واجلمالية، التي 
تضفي ملسات حضارية على العاصمة 

بغداد.
وترأس املوس��يقار نصير شمة اجتماع 
اللجنة العلي��ا، التي ضمت ممثلني عن 
مجلس الوزراء، والبنك املركزي العراقي، 
ووزارة الثقافة والسياحة واالثار، ووزارة 

امل��وارد املائي��ة، وأمان��ة بغ��داد، وقيادة 
عملي��ات بغ��داد، ومؤسس��ة مكي��ة، 
فض��ال ع��ن رابط��ة املص��ارف اخلاصة 
العراقية املمولة لهذا املشروع احليوي. 
وقال شمة مؤكدا: سيتم توقيع العقود 
مع الش��ركات التي متت احالة التنفيذ 
عليه��ا في ال� 20من هذا الش��هر. في 
حني سيتم إطالق املشروع بنحو نهائي 
ف��ي حفل خاص يش��مل وض��ع احلجر 
االس��اس إلحدى هذه الس��احات، وهي 
)ساحة الواثق( في جانب الرصافة، في 

االول من الشهر املقبل.
وأضاف شمة: وسيتضمن احلفل إقامة 
معرض ش��امل لتصاميم الس��احات 
العش��رين التي تقع في جانبي الكرخ 
والرصاف��ة ف��ي موق��ع االحتفال حيث 
س��تقوم الش��ركات املنفذة بالشروع 
بالعمل ف��ي هذه الس��احات في وقت 
متزام��ن كم��ا س��يتم إط��الق عملية 
تصوي��ر يومي��ة جلميع مراح��ل العمل 
وعلى مدى س��ته ش��هور وه��و الوقت 
املقرر لالنتهاء من تنفيذ هذه الساحات 
وفق تطبيق تطلقه زين العراق للهاتف 

النقال الذي يتي��ح ألي مواطن متابعة 
ومشاهدة عملية التنفيذ.

وقدم شمة ش��كره وامتنانه جلميع 
اجلهات التي أس��همت ف��ي التهيئة 
والتحضي��ر وإجن��اح ه��ذا املش��روع، 
الس��يما أمانة بغ��داد، الت��ي قامت 

وتسليم  وحتضير  بتسهيل 

الساحات العش��رين، وكذلك رابطة 
املص��ارف اخلاص��ة العراقي��ة ممثل��ة 
احلنظ��ل،  ودي��ع  الس��يد  برئيس��ها 
وجميع املصارف اخلاصة التي تبرعت 
بتمويل هذا املش��روع، مببلغ زاد على 

ال�8 مليارات دينار عراقي.
وبني ش��مة أن اللجنة: ناقش��ت 

أيض��ا التحضي��رات واالس��تعدادات 
إلجن��از الوثيقة االساس��ية ملش��روع 
غابة بغداد، الت��ي صممها املهندس 
العراقي محمد االعسم، وستتضمن 
إنشاء 3 بحيرات على شكل خارطة 
الع��راق، وأكب��ر ناف��ورة في الش��رق 
األوسط، ورمبا العالم، وتشبه نافورة 

الس فيغاس في اميركا.
الناف��ورة  س��تصاحب  وأض��اف:   
موس��يقى عراقي��ة يق��وم بتأليفها 
املوس��يقار نصي��ر ش��مة، وتعكس 
موس��يقى العراق، فض��ال عن مراكز 
ومرافق ترفيهية وسياحية متنوعة، 
كما متت مناقشة الباب الوسطاني 
جمي��ع  وتوفي��ر  بغ��داد  س��ور  ف��ي 
املستلزمات االساسية التي تسهم 
ف��ي اجن��از املش��روع، وتذلي��ل جميع 
العقب��ات ليك��ون مرك��زا س��ياحيا 
ش��امال لعديد املرافق التي ستكون 
في متناول، وخدمة جميع املواطنني.

وقال املوس��يقار نصير شمة سفير 
مناقش��ة  مت  للس��الم:  اليونس��كو 
اختيار، وتأس��يس مسرح اليونسكو 

ف��ي أحد مبان��ي بغ��داد التراثية في 
ش��ارع املتنبي، الذي سيس��هم في 
احلراك الثقافي بوصفه واحة ثقافية 
جديدة، وب��إدارة ثقافي��ة وفنية حرة، 
وبرعاي��ة تامة من اليونس��كو، التي 
سنقترح عليها ش��موله، واملنطقة 
احمليطة ب��ه بعملية تطوي��ر وتأهيل 
املالم��ح  عل��ى  حتاف��ظ  متكامل��ة، 

التراثية لها.
وأوض��ح ش��مة: ش��اهدت اللجن��ة 
فيلم��ا متكامال عن مش��روع )درابني 
اب��ي ن��ؤاس( ال��ذي يش��مل تطوي��ر 
كيلومتري��ن من ضف��اف دجلة، وقام 
بتصميمه املهندس العراقي س��مير 
داود، ويشمل بناء احلي الشرقي واحلي 
الغربي، ويتضمن س��احات، وميادين، 
ومراكز ثقافية، وسياحية، وترفيهية، 
ومس��رحا صيفي��ا، وحتم��ل أس��ماء 
عددا من أبرز الش��خصيات الثقافية 
البغدادية امثال اجلواهري، ومصطفى 
ج��واد، والس��ياب، واس��ماعيل فتاح 
والدكت��ور ط��ارق مظل��وم،  الت��رك، 

وهاشم الرجب، وغيرهم.

وضع الحجر األساس لتأهيل وتطوير 20 ساحًة بغداديًة بداية الشهر المقبل

تأهيل وتطوير 20 ساحة بغدادية

الصباح الجديد - وكاالت:
يشهد مهرجان يوم العزاب في الصني تخفيضات كبيرة 
على املش��تريات عبر اإلنترنت، حيث أنف��ق غير املتزوجني 

أكثر من 38 مليار دوالر، وأغرقوا شركات البريد.
وميث��ل املهرجان الذي يقام س��نويا يوم 11 نوفمبر س��ببا 
لرواج أعمال شركات مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت، لكن 
أك��وام النفايات الت��ي تخلفها مبيعات ه��ذا اليوم، تثير 

غضب نشطاء البيئة.
وقال ناش��ط ف��ي منظم��ة جرينبيس املهتم��ة بحماية 
البيئ��ة إن "اإلف��راط القياس��ي ف��ي االس��تهالك، يعني 
كميات قياس��ية م��ن النفاي��ات". وتضي��ف املنظمة أن 
طلبيات املهرجان هذا العام، تعني أكثر من 160 ألف طن 

من مخلفات الطرود.
وقالت وس��ائل إع��الم رس��مية إن إجمال��ي مبيعات يوم 
الع��زاب بلغ 1.38 مليار طلبية بقيم��ة 38.25 مليار دوالر. 
ومثل��ت الهوات��ف احملمول��ة، واألجهزة املنزلي��ة، نحو ربع 

إجمالي املبيعات.
وذك��رت هيئة البري��د الصينية، أن ش��ركات البريد ونقل 
الطرود، تعاملت مع ما ال يقل عن 331 مليون طرد، بارتفاع 

%31.5 عن العام املاضي.
وتص��ف جرينبيس املهرجان الس��نوي بأن��ه "كارثي على 
البيئة" إذ ال يس��بب فقط مخلفات، لكنه يؤدي إلى زيادة 
ف��ي انبعاثات الكربون جراء عمليات التصنيع، والتغليف، 

والشحن.

مهرجان العزاب في الصين 
يثير غضب نشطاء البيئة 

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة هن��د صبري، 
أّن مسلس��ل حالوة الدنيا حقق 
جناًح��ا كبيرًا، مقارنة مبسلس��ل 
"عاوزة أجت��وز" الذي ع��رض منذ 
يناقش مشكلة  س��نوات، وكان 

العنوسة.
باملسلس��ل  يق��ارن  ال  ولكن��ه   
ال��ذي ع��رض من��ذ ثالث��ة أعوام 

وهو"امبراطوري��ة مني" وأضافت 
هن��د صبري: "أنه لي��س مطلوبًا 
من الفنان أن ينجح عند تقدميه 
ألي عم��ل فن��ي، لألس��ف دراما 
رمضان حتّولت إلى س��باق، لكنه 
مفت��رض أن يكون عك��س ذلك، 
وه��ذا لي��س ف��ي مصلح��ة أي 
شخص"، مش��يرة إلى أنه ليس 
هن��اك أي معايي��ر لقي��اس جناح 

األعم��ال الفني��ة، لنج��د أن كل 
األعمال رقم واحد.

وبّين��ت صب��ري، أن ارتف��اع أجور 
الفنان��ني هو ع��رض وطلب، ومن 
يحص��ل على رق��م مرتفع نظير 
بطول��ة مسلس��ل درام��ي، هذا 
يُس��مى ش��طارة، موضح��ة أن 
صناع��ة الس��ينما انه��ارت ملدة 
بسبب ارتفاع األجور املُبالغ فيها، 

ولذل��ك اجت��ه كل جن��وم 
الس��ينما إل��ى الفيديو، 
وخالل الس��نوات املقبلة 
نفسها  األزمة  ستحدث 

في الفيديو.
يُشار إلى أن هند تستأنف 
تصوي��ر دوره��ا ف��ي اجلزء 
الثاني من فيلم الكنز وهو 

من إخراج شريف عرفة.

هند صبري: دراما رمضان ليست في مصلحة أي فنان

بابل - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقاف��ي ف��ي باب��ل 
بالتع��اون مع مركز فكر للدراس��ات 
االس��تراتيجية والتنموية، محاضرة 
بعن��وان النب��ي محم��د )صلى اهلل 
عليه واله وس��لم القائد الرس��الي( 

مبناسبة ذكرى وفاته.
 حاض��ر في الندوة الش��يخ قاس��م 
كزار احلس��ناوي، مع قراءات شعرية 

لعدد من الشعراء احلّليني.
افتتح��ت األصبوحة بق��راءة آي من 
الذك��ر احلكيم، تالها الق��ارئ ناجي 
الربيع��ي، ث��م ق��رأ الش��عراء كامل 
الكنان��ي، ومحم��د ش��عابث، وعبد 
األمير خليل م��راد، قصائد في ذكرى 
وف��اة النبي الك��رمي )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم(.
وقال الشيخ قاسم كزار احلسناوي: 
إن احلدي��ث عن النب��ي محمد )صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه س��لم( ال يح��اط 
بكت��اب  وال  ببح��ث،  وال  مبحاض��رة، 
معني، ألن كل همس��ة وسكنة من 
س��كناته، وس��نة م��ن س��ننه، هي 
قان��ون ورحم��ة للعامل��ني، وهي صور 
رائعة جتس��د صور اجلمال والتعامل 

اإلنساني التي فرضها اهلل سبحانه 
وتعال��ى، وإن صفات��ه ه��ي صف��ات 
القائد املتس��امح، ال��ذي يعفو عند 
املق��درة، ع��الوة عل��ى إص��راره على 
التحلي بالصفات اإلنسانية، وطلب 
العل��م، وتعل��م الق��راءة والتفق��ه 

بالدين احلنيف.
وحض��ر األصبوحة عدد من املثقفني 
واملهتمني، إضافة الى ممثلي فصائل 
احلش��د الش��عبي، وموظفي البيت 

الثقافي البابلي.

روسيا - الصباح الجديد:
انطلق��ت ي��وم اخلميس فعالي��ات الدور 
السادس��ة ملنتدى س��انت بطرس��بورغ 
الثقافي الدولي، والذي يعقد للفترة من 

16 ولغاية 18 من الشهر اجلاري.
افتت��ح املنت��دى وزي��ر الثقافة الروس��ي 
فالدميير ميدينسكي وعلى قاعة متحف 
ارميتاج / س��انت بطرس��بورغ / روس��يا، 
بحض��ور وزير الثقافة والس��ياحة واالثار 
فرياد رواندزي، ومبشاركة العديد من وزراء 
الثقافة في دول العالم، اضافة الى عدد 
كبير من الشخصيات الثقافية والفنية 

واالعالمية العاملية.
 يتضم��ن ج��دول اعمال��ه العدي��د من 
والط��اوالت  واحملاض��رات،  الن��دوات، 
املستديرة، للتداول في الشؤون الثقافية 
والفنية والسينمائية، واملسرح، وقضايا 
االع��الم، واالنترنت وتأثي��ره على االتصال 
اجلماهي��ري، وكذلك عروض مس��رحية، 

وحفالت فنية، اضاف��ة الى فعاليات 
اخرى ستش��هدها االي��ام الثالثة 

تتعلق بالشأن الثقافي.
وف��ي مؤمت��ر صحف��ي عقده 
ان  اك��د  الروس��ي،  الوزي��ر 
عدد طلبات املش��اركة في 

املنت��دى وصلت الى اكثر من 7000 
طلب، وسيحاضر في ندوات املنتدى 

م��ا يقارب م��ن 1000 محاض��ر، خالل 
مشاركاتهم بالندوات، وسيشهد توقيع 
52 اتفاقي��ة للتعاون بش��تى اجملاالت بني 
املؤسس��ات الثقافية. وبني مدينس��كي 
ان املنت��دى لهذا العام يعق��د حتت اكثر 
من شعار، اذ يصادف انعقاده مع الذكرى 

املئوي��ة لث��ورة اكتوب��ر و 135 ع��ام 
اخملرج  ذك��رى  عل��ى 

لوسيمون  يوري 
من  وغيره��ا 

اليوبيليات 
املهمة. .

أصبوحة شعرية بمناسبة ذكرى 
وفاة رسول اإلنسانية محمد "ص"

بدء فعاليات الدورة السادسة لمنتدى 
سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن فيس بوك عن التخلص التدريجي من 
ميزة دعوات تطبيقات األلعاب، والتي طاملا 
طالب بها املش��تركون، بعد اس��تقبالهم 
للكثير م��ن دعوات األلع��اب املزعجة، من 

أصدقائهم عبر الشبكة االجتماعية.
ووفقا ملوقع Thenextweb الهولندي، بدأت 
الش��بكة االجتماعي��ة، بإزالة ه��ذه امليزة 
ببطء هذه األيام، إذ س��تكون غير معتمدة 
متاما بحلول 6 )فبراير( 2018، بعد أن كانت 

جزءا أساس��يا في فيس بوك 
ف��ي وقت مبكر، إذ كانت تعدها 

وس��يلة  االجتماعي��ة  الش��بكة 
ملس��اعدة األصدقاء، تس��هم في زيادة 

التفاعل بني املشتركني،

فيس بوك يمنع إرسال دعوات األلعاب 
لألصدقاء ابتداًء من شباط المقبل
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