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بغداد ـ الصباح الجديد:
حكومي��ة  إحصائي��ة  كش��فت 
رس��مية عن رقم مذهل في عودة 
النازحني الى مناطقهم احملررة من 

عصابات داعش اإلرهابية.
وذكر بيان لألمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه ان "األم��ني الع��ام 
جمللس الوزراء مهدي العالق ألتقى 
بالعاصمة  املنص��ور  فن��دق  ف��ي 
اإلعالمي��ني  م��ن  ع��دداً  بغ��داد 
األجان��ب لتوضيح  والصحفي��ني 
اخر املس��تجدات على الس��احة 
العراقي��ة ودور احلكومة في إعادة 

االستقرار للمدن احملررة".
وب��ني الع��الق للحض��ور "جه��ود 
احلكوم��ة العراقية ف��ي القضاء 
عل��ى االزم��ات وتوفي��ر اخلدم��ات 
للنازح��ني، واجلهود الدولية إلعادة 
اعم��ار املناطق احمل��ررة، ودور الدول 
إضاف��ة  ذل��ك،  ف��ي  الصديق��ة 

ال��ى ملف��ات أخ��رى مت ش��رحها 
وتوضيحها من قبل معاليه خالل 

اللقاء".
وأش��ار الى "ال��دور الكبي��ر الذي 
لعبت��ه القوات األمني��ة مبختلف 
صنوفها في القضاء على اإلرهاب 

وحترير اغل��ب األراض��ي العراقية، 
وجن��اح احلكومة العراقي��ة بإعادة 
قرابة 2.5 مليون نازح الى املناطق 
احمل��ررة برغ��م اخملاوف الت��ي راودت 
تلك العائالت، ودور اجلهات املعنية 
ف��ي ترس��يخ مب��دأ املصاحلة في 

نفوس أبن��اء املناطق املس��تعادة 
ونبذهم للتطرف ومبدأ الطائفية 
الذي كان سائداً ابان فترة سيطرة 
العصاب��ات اإلرهابي��ة عل��ى تلك 

املناطق".
وأك��د الع��الق "عل��ى توجيه��ات 
رئيس ال��وزراء حي��در العبادي في 
مراعاة اجلانب اإلنساني للمناطق 
احملررة، وضرورة مسك تلك املناطق 
من قب��ل جهاز الش��رطة احمللية، 
مثنياً عل��ى دور القوات الصديقة 
في تدريب افراد اجلهاز لتمكينهم 

من حماية مناطقهم".
وع��ن اس��تقرار املناط��ق احمل��ررة، 
أجاب أمني عام مجلس الوزراء، ان 
"احلكومة تعمل بجهد استثنائي 
إلعادة االس��تقرار لتل��ك املناطق، 
وتوفي��ر ف��رص العمل م��ن خالل 
إطالق القروض امليسرة للمشاريع 

الصغيرة ألبناء تلك املناطق".
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عودة النازحني الى مناطقهم

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
صّوت مجلس النواب، أمس االحد، 
عل��ى تقرير يلزم احلكوم��ة باعادة 
جمي��ع النازحني إل��ى ديارهم في 
س��قف زمني ح��ده نهاية ش��هر 
شباط املقبل، وبخالفه فأن حتالف 
الق��وى العراقي��ة قد ه��دد باتخاذ 
مواقف بالضد من املش��اركة في 

االنتخابات.
وقال عضو جلنة املهجرين النيابية 
رع��د الدهلك��ي في تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجل��س 

النواب صّوت أم��س على توصيات 
جلنتن��ا بخصوص اع��ادة النازحني 

إلى ديارهم".
وأض��اف الدهلك��ي أن "التوصيات 
تضمن��ت ع��دداً م��ن البن��ود، من 
بينها حتميل احلكومة مس��وؤلية 
تنفيذ اع��ادة النازحني واس��تنفار 
وزارات ومؤسس��ات الدول��ة لهذا 

الغرض".
وأوضح أن "فريقاً س��وف يش��كل 
تقري��راً  ويع��ّد  املل��ف  ملتابع��ة 
تطل��ع عليه كل من الس��لطتني 

ش��هرياً  والتش��ريعية  التنفيذية 
بغية تقوميه".

وب��ني أن "التوصي��ات اش��ارت إلى 
عق��د مؤمت��ر ملعرفة اس��باب عدم 
عودة النازح��ني، في كل محافظة 
على ح��دة ملعاجلته بنح��و علمي 

ومدروس".
ولف��ت الدهلك��ي إلى "تش��كيل 
جلن��ة ملعرف��ة االم��وال املصروفة 
عل��ى اع��ادة اعمار املناط��ق احملررة 
تتكون من ممثلني من جلنة الهجرة 
النيابي��ة، واخرين من  واملهجري��ن 

يحتله��ا  كان  الت��ي  احملافظ��ات 
تنظيم داعش االرهابي سابقاً".

 واستطرد أن "احلكومة سوف يقع 
على عاتقها بالتنسيق مع اجلهات 
ذات العالقة حل املشكالت االمنية 
ف��ي  واجملتمعي��ة  والسياس��ية 
املناطق احملررة بغية تأمني استقرار 

النازحني في ديارهم مجدداً".
"التوصي��ات  أن  الدهلك��ي  وأورد 
ش��ملت متابعة مل��ف املفقودين 

منذ بداية النزوح.
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بغداد ـ حذام يوسف:
من املق��رر أن يصل الي��وم رئيس 
اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم، مع 
وفد رفيع املس��توى الى الكويت، 
بدعوة من الشيخ صباح األحمد 
العالقات  اجلابر الصب��اح، لبحث 
الثنائي��ة، وقضاي��ا عدي��دة م��ن 
ضمنها تطوير العالقات الثقافية 
ب��ني البلدي��ن، وم��ن املنتظ��ر ان 
تعقد جلان خاصة خالل االسبوع 
األول م��ن الش��هر املقبل لبحث 

الدول��ي  للمؤمت��ر  التحضي��رات 
إلعادة اعمار العراق، املزمع عقده 
في الكويت بداي��ة العام القادم، 
تفاصي��ل  اللجن��ة  وس��تبحث 
ه��ذا املؤمت��ر وال��دول املش��اركة 
ب��ه والوثائ��ق الت��ي س��تقدمها 
واملش��اريع املنتظرة واملش��مولة 

بإعادة االعمار.
املنظم��ات  تش��ارك  أن  ويتوق��ع 
األمم  ف��ي  األساس��ية  الدولي��ة 
املتحدة واالحتاد األوروبي فضال عن 

دول عديدة ف��ي اجتماعات مؤمتر 
املانحني في الكويت، ومن املنتظر 
ان يحدد مساهمة هذه األطراف 

في عملية إعادة االعمار.
وكان رئي��س هيئة إع��ادة اإلعمار 
الدكت��ور مصطف��ى الهيتي قد 
أكد ان احلكوم��ة العراقية تدقق 
لتأمني  املطلوبة  التفاصيل  بكل 
خطط واضحة امام املؤمتر، الذي 
م��ن املؤم��ل أن يغط��ي نفق��ات 

جوهرية في إعادة االعمار.

وسيبحث رئيس اجلمهورية فؤاد 
معص��وم ف��ي زيارته ه��ذه وهي 
األولى منذ ع��ام 1990، عددا من 
امللفات خالل ه��ذه اللقاءات مع 
الوفد ال��وزاري والصحفي املرافق 
له، منها أوضاع احلدود املشتركة، 
واجملال األمني، كما سيستعرض 
انتصارات العراقيني على تنظيم 
امل��دن  وحتري��ر  اإلرهاب��ي  داع��ش 

العراقية من جرائمه. 
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مجلس النّواب يلزم الحكومة بإعادة جميع النازحين قبل االنتخابات
تقرير برلماني يتضمن رجوع المفصولين والمرقنة قيودهم منذ 2014

فؤاد معصوم يصل الكويت اليوم بزيارة تاريخية بعد 17 عامًا

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت اللجن��ة األمني��ة ف��ي 
مجلس محافظ��ة االنبار ،أمس 
األح��د ، عن بدء الق��وات األمنية 
واس��عة  متش��يط  بعملي��ات 
النطاق ف��ي املناطق الصحراوية 
غربي االنب��ار ولتأمني الش��ريط 

احلدودي العراقي السوري . 
وق��ال رئي��س اللجن��ة األمني��ة 
ف��ي مجل��س محافظ��ة االنبار 
نعيم الكع��ود في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
"القوات األمني��ة نفذت عملية 
لتمش��يط  اس��تباقية  أمني��ة 
املناطق الصحراوية غربي االنبار 
معلوم��ات  ورود  خلفي��ة  عل��ى 
اس��تخباراتية تفيد بوجود خاليا 

نائمة داخل أنفاق سرية". 
األمني��ة  "الق��وات  إن  وأض��اف 
تعمل على تأم��ني جميع الطرق 
املؤدية إلى املناطق احملررة وصوال 
إلى الش��ريط احل��دودي العراقي 
إن " طي��ران  الس��وري"، مبين��ا 
اجليش قصف مخابئ لألسلحة 
والعت��اد وأنف��اق س��رية يعتقد 
أنها حت��وي على أماك��ن الختباء 

عصابات داعش اإلجرامية". 
معاجل��ة  فرق��ة   " إن  وتاب��ع 

بعملي��ات  تق��وم  املتفج��رات 
رف��ع العب��وات الناس��فة واملواد 
املتفج��رة املوضوع��ة على تلك 
الط��رق ف��ي خطوة ته��دف الى 
تأم��ني ط��رق خالي��ة م��ن خطر 

املتفجرات". 
ومن جانبه أعلن الناطق باس��م 
احلشد العشائري في االنبار عيد 
عماش ، أمس األحد ، عن إكمال 
اس��تعداداتها  األمنية  الق��وات 
وصوال  اجلزيرة  لتطهير صح��راء 
إل��ى وادي ح��وران ف��ي احملافظة 

وتطهير الصحراء بالكامل. 
وقال عماش لصحيفة ‘‘الصباح 
انته��ى  "داع��ش  إن  اجلدي��د‘‘ 
عل��ى  وس��نقضي  عس��كريا 
اخلالي��ا النائمة م��ن خالل اجلهد 
االس��تخباري وتعاون املواطنني"، 
مبين��ا إن "محافظ��ة االنبار لم 
تعد حاضنة ملثل هكذا تنظيمات 
إرهابية واألهالي هم أكثر تعاونا 

مع القوات األمنية ". 
األمني��ة  "الق��وات  أن  وأوض��ح 
ستقضي على اخلاليا النائمة في 
صحاري االنبار وإطراف الرمادي"، 
مشيرا إلى إن "العملية املقبلة 
س��تكون لتحرير طري��ق اجلزيرة 
ال��ذي يرب��ط محافظت��ي نينوى 

واالنب��ار وال��ذي يعد امل��الذ اآلمن 
التنظيم��ات  اتخذت��ه  ال��ذي 
لش��ن  له��ا  مكان��ا  اإلرهابي��ة 

الهجمات على املدن اآلمنة".
ومن جهتها أكدت قيادة عمليات 
االنبار ، أمس األحد ، أن العملية 

العس��كرية الت��ي اس��تهدفت 
القاطع الغرب��ي للمحافظة لم 
تس��جل أي إصابات في صفوف 

التي  املع��ارك  املدني��ني، واصفة 
جرت بالنظيفة. 
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القّوات المشتركة تمهد لعمليات كبرى تستهدف القضاء على 
"داعش" في بادية الجزيرة وتأمين الحدود العراقية ـ السورية

القوات املشتركة في قضاء راوه

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت احملكمة االحتادية العليا، أمس 
األحد، عن جدول إعمالها جللسة يوم 
االثنني، مؤك��دة أنه يتضم��ن النظر 
في سبع قضايا، بينها الطعن بعدم 

دستورية االستفتاء.
وق��ال املتحدث باس��م احملكمة إياس 
الس��اموك في بيان تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا تعقد غ��داً )اليوم( 
جلس��ة للنظر في عدد من القضايا 
الدس��تورية املدرج��ة عل��ى ج��دول 

أعمالها".
وتاب��ع، أن "ج��دول أعم��ال اجللس��ة 
س��يتضمن النظ��ر في ارب��ع دعاوى 
للطعن بعدم دس��تورية االس��تفتاء 

اجل��اري ي��وم 25/ 9/ 2017، في إقليم 
الت��ي  املناط��ق  وبقي��ة  كردس��تان 
ش��ملها وذل��ك بعدم��ا ج��رى تبليغ 
األطراف كاف��ة باملوعد احمل��دد لنظر 

هذه الدعاوى وفق القانون".
وأوضح أن "احملكمة ستنظر في دعوى 
طلب احلك��م بعدم دس��تورية نظام 
املراسم رقم )4( لسنة 2016، ودعوى 
عدم دس��تورية قرار مجل��س النواب 
القاض��ي بإلغ��اء عضوي��ة املدع��ي 
محمد ماشي الطائي، ودعوى بطلب 
احلك��م بعدم دس��تورية إضافة نص 
في قانون إعفاء الش��ركات األجنبية 
واملقاولني الثانويني األجانب في عقود 

جوالت التراخيص من الرسوم".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التحقي��ق  محكم��ة  صّدق��ت 
املركزية اعترافات عصابة مارست 
عملي��ات خط��ف ض��د جت��ار في 

العاصمة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
ل مجل��س  الرس��مي  املتح��دث 
القض��اء األعل��ى، في بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه، 
وبإش��راف  األمني��ة  "الق��وات  إن 
مباش��ر م��ن محكم��ة التحقيق 
املركزية متكنت م��ن القبض على 
إحدى أخطر عصابات اخلطف في 

العاصمة".

"محكم��ة  أن  بيرق��دار  وأض��اف 
التحقيق صّدق��ت اعترافات أفراد 
العصابة التي تتكون من خمسة 
أف��راد"، الفتا إل��ى أن "االعترافات 
أش��ارت إل��ى أن العصاب��ة نفذت 
عدة عملي��ات خطف في منطقة 
جميلة في العاصمة واستهدفت 

جتاراً فيها".
ولف��ت إل��ى أن "أف��راد العصاب��ة 
ف��ي طريقه��م إل��ى اإلحالة على 
إمت��ام  بع��د  املوض��وع  محاك��م 
اإلج��راءات التحقيقي��ة على وفق 
أح��كام امل��ادة الرابعة م��ن قانون 

مكافحة اإلرهاب".

تصديق اعترافات "أخطر" 
عصابة خطف في بغداد

االتحادية تنظر اليوم في
سبع قضايا بينها الطعن

بعدم دستورية االستفتاء

رئيس برلمان كردستان: االهتمام يجب ان 
ينصب االن على حل المشاكل العالقة مع بغداد

منظمة الصحة العالمية
تعزز قدرة أطباء األسرة في العراق 23

الحكومة تنجح بإعادة 2،5 مليون
نازح الى مناطقهم المحررة

تحضيرًا لمؤتمر المانحين إلعادة إعمار العراق وبحث العالقات المشتركة

يتقدم األس��تاذ إسماعيل زاير، وأس��رة حترير "الصباح 
اجلدي��د" بالش��كر اجلزيل م��ع التقدي��ر العالي جلميع 
األجهزة األمنية بنح��و عام ،ومدير عام مديرية االقامة 
التابعة لوزارة الداخلية اللواء هيثم الغرباوي، والعقيد 
قص��ي الكعبي بنحو خاص الذي اس��هم بنحو فعاّل 
بالقض��اء عل��ى الفس��اد واس��تئصاله م��ن األجهزة 
األمنية التي تعّد الس��اتر الرئيسي حلماية أمن الدولة 
وجهودهم��ا في متابعة كل ما ميس أمن البالد واحلفاظ 

على أمن املواطنني.

شكر وتقدير لمديرية اإلقامة 
التابعة لوزارة الداخلية



ديفيد بولوك*

قطَع��ت البحوث االس��تقصائية في 
الش��رق األوسط ش��وًطا طويالً. لكن، 
ال ت��زال تواج��ه الكثير م��ن التحديات 
الفعلية. أن��ا أجري اس��تطالعات رأي 
في الش��رق األوس��ط منذ عام 1985، 
وكباح��ث  األمريكي��ة  للحكوم��ة 
مس��تقل. وفي هذا الصدد، أثار مقال 
نشره مؤخرًا جاس��تني جينغلر بعض 
القضاي��ا الهام��ة، ولكن��ه أيًضا قّدم 
افتراضات غير مبررة حول استطالعات 
الرأي التي أجريتها مؤخرًا. وجتدر اإلشارة 
إلى أّن النقاط التي نتفق عليها والتي 
نختلف عليها بشأن أفضل املمارسات 
الواقعية حول أبحاث اس��تطالع الرأي 

العربي هي مثيرة لالهتمام.
قبل بضع سنوات، عانت استطالعات 
ال��رأي العربية م��ن ن��درة اإلحصاءات 
الس��كانية املوثوق��ة، وخرائط األحياء 
وغيرها من األدوات القياس��ية لبحوث 
االس��تطالع. أّما اليوم، فب��ات الوضع 

أكث��ر يس��رًا ومعظم هذه املش��اكل 
التقنية لم تُعد عائًقا. ولكن، استمرت 
والسياس��ية  االجتماعي��ة  احملرم��ات 
ف��ي الكثي��ر من تل��ك اجملتمع��ات، مبا 
فيها مس��ائل املس��اواة بني اجلنسني، 
وصعوبة الوصول إلى األس��ر، واخملاوف 
بش��أن الرقابة احلكومي��ة. ناهيك عن 
التي  الصارمة  احلكومي��ة  الضواب��ط 
جتعل إج��راء االس��تطالع على النمط 

الغربي أمرًا صعًبا.
تتخذ الشفافية أشكاالً متعددة

اإلعالمي��ة »مونكي  النش��رة  تتبن��ى 
و«واش��نطن بوس��ت« معايير  كايج« 
ح��ول  الثن��اء  تس��تحق  أكادميي��ة 
الش��فافية وتب��ادل البيان��ات، والت��ي 
»تتطل��ب الكش��ف ع��ن التفاصي��ل 
ع��رض  عن��د  القياس��ية  املنهجي��ة 

استطالعات الرأي«.
إنني أدع��م وأؤيد هذه املعايي��ر تأييًدا 
تاًما. في الواقع، في دراس��تي »الشارع 
العال��م  الع��ام ف��ي  ال��رأي  العرب��ي: 
العربي« و »استطالعات الرأي اخملادعة: 
استخدامات وإساءة استخدام أبحاث 

االستطالع في الدول العربية«، حتدّيت 
زمالئ��ي في مجال اس��تطالعات الرأي 
عل��ى وج��ه التحدي��د بناء عل��ى هذه 
األس��س، ألن الدراسات االستقصائية 
املتداولة على نطاق واس��ع قد فشلت 
ف��ي تلبي��ة املعايي��ر املنهجي��ة. وفي 
هذا الصدد، الحظت مش��اكل تتجاوز 
املس��ائل التقني��ة النموذجي��ة، مثل 
االستخدام الواس��ع النطاق لألسئلة 
املشحونة مثل: »ما الذي يثير إعجابك 
أكث��ر بالقاعدة؟« أو »م��ا مدى أهمية 
بالنس��بة  الفلس��طينية  القضي��ة 

إليك؟«
وف��ي ح��ني أنن��ي ل��م أدرج تفاصي��ل 
منهجي��ة ش��املة عند نش��ر تقريري 
املوجز »تنبيه السياسات« عن النتائج 
الرئيس��ية الس��تطالع قط��ر، إالّ أنني 
أعلن��ت عن رغبتي في مش��اركة هذه 
الرس��مي  اإلص��دار  خ��الل  البيان��ات 
له��ذه النتائج. وفي مناس��بة االطالق 
العام الذي جرى في 24 تش��رين األول/

أكتوب��ر، أي قب��ل ثالث��ة أي��ام من زعم 
جينغل��ر أن ه��ذا االس��تطالع »غي��ر 

علم��ي« و«مس��ّلح«، أّك��دت بوضوح 
اس��تعدادي لتقدمي تفاصيل منهجية 
وتفاصيل أخرى كاملة، مبا فيها جميع 
ملفات البيانات، ألي طرف يهّمه األمر. 
وق��د اس��تجاب الكثير م��ن الباحثني 
والصحفي��ني بش��كل إيجاب��ي، وأن��ا 
أش��جع اآلخرين على االس��تفادة من 

هذه الدعوة.
ميزة شركات االستطالعات التجارية

ومن ه��ذا املنطل��ق، اس��محوا لي أن 
أق��دم بع��ض التفاصي��ل املنهجي��ة. 
إّن الِف��رق التي أجرت هذه الدراس��ات 
االستقصائية هي بالدرجة األولى ذات 
توّجه جتاري وتقترن بالقطاع اخلاص وال 
ترتبط رس��مًيا أو بشكل شبه رسمي 
مع حكوم��ات البل��دان املضيفة. لقد 
عملت مع هذه الفرق على استطالعات 
عربي��ة مماثل��ة من��ذ ع��ام 1990. وهي 
مرخصة ومعتمدة لدى أكبر الرابطات 
املهني��ة، مثل »إس��ومار«. كما وأجرت 
بنج��اح دراس��ات اس��تقصائية أخرى 
ملؤسس��ات دولي��ة رائ��دة مث��ل »بيو« 

والبنك الدولي واحلكومة األمريكية.

منظم��ي  ش��خصًيا  أفّض��ل  إنن��ي 
ه��ؤالء  مث��ل  ال��رأي  اس��تطالعات 
وغي��ر  الرس��ميني  غي��ر  املس��تقلني 
السياس��يني. وهذه هي أفضل وسيلة 
لتجن��ب الرقاب��ة، والرقاب��ة الذاتي��ة، 
فض��الً ع��ن الترهي��ب والتحي��ز. وفي 
معظم احلاالت، ال يزال من املس��تحيل 
على منظمات االس��تطالع املنتسبة 
إلى احلكومة أو التي تخضع لإلشراف 
الرس��مي في ه��ذه البل��دان أن تطرح 
املس��ائل السياس��ية املثي��رة للجدل 
وف��ي الوقت املناس��ب، مث��ل املواقف 
والصراعات  املس��لمني«  جتاه »اإلخوان 
البل��دان  م��ن  غيره��ا  أو  الطائفي��ة 

العربية.
لش��ركات  ميك��ن  وباملقاب��ل، 
االستطالعات التجارية أن تطرح مثل 
هذه األسئلة ألن احلكومة )أو املنظمة 
التابع��ة للحكوم��ة( ال تس��اعد على 
بن��اء أو مراقب��ة أداة االس��تطالع. فال 
يتجنب الناش��ط ف��ي العمل امليداني 
ألي  يس��عى  وال  الصعب��ة  األس��ئلة 
أهداف سياس��ية معينة. وعلى نفس 

القدر من األهمي��ة، أظهرت جتربتي أن 
بالراحة نسبًيا  املستطلَعني يشعرون 
في اإلجابة بصراحة على ما هو منتج 
اس��تهالكي غير رس��مي في الدرجة 
األول��ى أو غيره��ا من االس��تطالعات 
التجارية، مع عدد ضئيل من املس��ائل 

السياسية أو االجتماعية املرفقة.
أخذ العينات والترجيح

الدراس��ات  ه��ذه  كل  اس��تخدمت 
االستقصائية طريقة معيارية في أخذ 
عين��ات احتمالية جغرافي��ة متعددة 
املراحل، مع تخصيص وحدات معاينة 
أولية وكتل/أس��ر متناسبة مع حجم 
السكان، استنادًا إلى آخر اإلحصاءات 
املتاحة. وقد أج��رى موظفون محليون 
مدرب��ون املقابالت باللغ��ة العربية في 

منازل املستطلَعني اخلاصة.
وقد جرى حتديد نقاط البداية ومسارات 
املقابالت من خ��الل اتباع نهج »االجتاه 
نحو اليم��ني« و«كل أس��رة في اجلهة 
الش��مالية«. وف��ي ما يخ��ص األحياء 
املؤلف��ة من العم��ارات الس��كنية، مت 
احتس��اب الفاص��ل عموديً��ا حس��ب 

الطواب��ق، م��ع إج��راء مقابلتني كحد 
أقص��ى ف��ي كل مبن��ى. وداخ��ل كل 
أس��رة، اختير عش��وائًيا طرف مجيب 
واحد باستخدام شبكة »كيش«. وفي 
ح��ال عدم توّفر الطرف يتم إجراء ثالث 
مح��اوالت إلعادة االتصال به في أوقات 
وأيام مختلفة من األس��بوع. كما ولم 
يسمح بأي بديل داخل األسرة الواحدة. 
أّما بالنسبة لقطر، فقد كان هناك 24 
ش��خًصا قائمني على إج��راء املقابالت 
وس��تة مش��رفني ميدانيني. وقد أجروا 
ألف مقابلة على م��دى 23 يوًما، لكن 

ليس أثناء العطل.
أّم��ا مس��ألة ترجي��ح النتائ��ج فهي 
معّقدة. أنا أقّدم دائًما النتائج األولية، 
إحصائًي��ا  املرجح��ة  فق��ط  ولي��س 
جينغل��ر،  وبحس��ب  »املعدل��ة«.  أو 
اخلصائ��ص  تك��ون  أن  املتوق��ع  م��ن 
الدميوغرافية للعين��ات األولية مغايرة 
نوًعا ما عن احلقيقة، وينبغي اإلش��ارة 
إلى الف��وارق الكبيرة. ولك��ن ال يوجد 
دلي��ل على أن هذه الف��وارق أّثرت على 

استنتاجاتي بشكٍل جوهري. 

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كردس��تان  برمل��ان  رئي��س  اك��د 
الدكتور يوس��ف محم��د صادق 
رفض��ه لاللية التي مت فيها متديد 
اقلي��م  برمل��ان وحكوم��ة  عم��ر 
السياقات  عن  بعيدا  كردس��تان 
ان  ال��ى  مش��يرا  الدميقراطي��ة، 
عودته لت��رأس جلس��ات البرملان 
مرهون بعودة الش��رعية للبرملان 
كمرج��ع بعي��دا ع��ن احملاصصة 
والصراعات السياسية، وان يكون 
قراره فيصالً ف��ي كافة املواضيع 
عبر اتفاق الكتل البرملانية بعيدا 

عن االمالءات السياسية.
رئيس برمل��ان كردس��تان قال في 
حديث للصباح اجلديد التي زارته 
في مكتبه مبحافظة السليمانية 
ام��س االح��د )19-11-2017(، ان 
اول م��ا ينبغي القي��ام به العادة 
االقلي��م ال��ى وضع��ه الطبيعي 
وس��يادة القان��ون في��ه مج��دا، 
والهيمنة  الس��يطرة  ابع��اد  هو 
احلزبية واس��تخدام القوة لفرض 
االرادة عل��ى مؤسس��ات االقليم 
الشرعية، مش��يرا الى ان االزمة 
السياس��ية في كردستان بدأت 
م��ن انتهاء والية رئي��س االقليم، 
اضافة الى االزمات االدارية واملالية 
املتراكمة،  االخ��رى  واالقتصادية 
الت��ي ترتبت نتيج��ة لعدم وجود 
الش��فافية واستش��راء الفساد 

االداري واملالي في االقليم.
واردف بعد االحداث التي اعقبت 
اجراء االس��تفتاء وم��ا خلفه من 
تداعيات تفككت كثير من اولية 
وزارة البيش��مركة الت��ي صرفت 
لتوحيدها،  امواالً طائل��ة  عليها 
وه��ي بحاج��ة الى اع��ادة بناءها 
مجددا ومنع استخدامها من قبل 
طرف سياسي حلسم الصراعات 

السياسية في كردستان.
واضاف ان قوات البيشمركة وامن 
االقلي��م احلقيقي��ني الذي��ن كان 
لهم دور مهم في محاربة االرهاب 
وترس��يخ االمن واالس��تقرار في 
مختلف مناط��ق العراق، الميكن 
الس��ماح ب��ان يكون��وا ضحاي��ا 
املوجودان  واحملس��وبية  للفس��اد 
وان  االمني��ة،  املنظموم��ة  ف��ي 
لفضائيني  مستحقاتهم  تذهب 
واسماء وهمية، وهو ما يسترعي 
اجراء مراجعة دقيقة مبش��اركة 
احلكوم��ة االحتادي��ة لتنقية هذه 

القوات م��ن االس��ماء الوهمية، 
م��ع  بالتع��اون  بناءه��ا  واع��ادة 
احلكومة االحتاية وقوات التحالف 

الدولي.
وفي معرض دره على س��ؤال عن 
تأيي��ده الن تك��ون قي��ادة ق��وات 
البيش��مركة مرتبط��ة بالقيادة 
العام��ة للق��وات املس��لحة في 
الع��راق كج��زء م��ن منظوم��ة 
االم��ن العراق��ي، اكد ض��رورة ان 
يكون هناك تفاوض وتنسيق بني 
قيادة قوات البيشمركة والقيادة 
العام��ة للق��وات املس��لحة في 
الدس��تور  يك��ون  وان  الع��راق 
ه��و احلك��م والفيصل ف��ي هذه 

القضاياً.
وبينما رحب يوسف محمد بتوزيع 
االقلي��م على  رئيس  صالحي��ات 
حكوم��ة وبرمل��ان ورئيس مجلس 
القضاء، اش��ار الى ان لديه كثير 
من املالحظات على الية اجللسة، 
اضاف��ة ال��ى ان القان��ون الذي مت 
التصويت عليه تتخله كثير من 
املشاكل القانونية، ولكنه تدارك 
ان توزيع صالحيات رئيس االقليم 
حلت مش��كلة انتهاء مدة والية 
رئيس االقليم، واردف »هناك كثير 
من الرؤى حول شكل ونوع نظام 
احلكم ينبغ��ي معاجلتها واتخاذ 

القرار املناسب حيالها الحقا في 
برملان االقليم«.

وحول متديد عمل برملان وحكومة 
كاكادمي��ي  ان��ه  اك��د  االقلي��م 
وكرئي��س للبرمل��ان اليؤي��د ه��ذا 
االجراء، وضمان التداول السلملي 
للسلطة، وانه اذا ما كان حاضرا 
ف��ي اجللس��ة ل��كان ق��د صوت 
بالضد من هذا القرار، وتابع »لقد 
ارس��لت كتابا في ايلول املنصرم 
طالب في��ه مفوضية االنتخابات 
ف��ي االقليم بتأجيل االس��تفتاء 
واجرائه اذا صدر قانون من البرملان 
ف��ي  العام��ة  االنتخاب��ات  م��ع 
االقلي��م«، اال انه تدارك »ان اجراء 
االستفتاء رغم كافة االعتراضات 
والرفض االقليمي والدولي اصبح 
ذريعة بي��د اجلهات الت��ي روجت 
وقامت باجراء االس��تفتاء«، ودعا 
املفوضية الى اج��راء االنتخابات 
في اقليم كردستان باسرع وقت 

وحتديد الوقت املناسب الجرائه.
وع��ن املطال��ب بح��ل احلكوم��ة 
وتش��كيل حكومة انق��اذ وطني 
اكد ضرورة االتف��اق بني االطراف 
التغيي��ر  )حرك��ة  السياس��ية 
االحت��اد  االس��المية،  اجلماع��ة   ،
اج��ل  م��ن  حتال��ف  االس��المي، 
ملعاجلة  والعدالة(،  الدميقراطي��ة 

واالقتصادية  السياسية  االزمات 
الت��ي تعصف باالقلي��م في ظل 
هذه احلكومة او تشكيل حكومة 
جديدة، واردف »من املهم ان تكون 
هناك فترة انتقالية الرساء اسس 
النظ��ام الدميقراطي يتم خاللها 
التحضير الجراء انتخابات نزيهة 

في كردستان«.
وحول اصرار بعض االطراف على 
والتداعي��ات  االس��تفتاء  اج��راء 
التي اعقبته، اكد انه كان رافضا 
الجراء االس��تفتاء من��ذ البداية، 
الن��ه كان ي��درك ان الوق��ت غير 
مناس��ب الجرائ��ه، فض��الً ع��ن 
واملش��اكل  الس��لبية  النتائ��ج 
التي س��يخلفها اجرائه، مؤكدا 
ان االهتم��ام يجب ان ينصب االن 
حلل املش��اكل العالقة عبر احلوار 
مع احلكوم��ة االحتادية، ومعاجلة 
االوض��اع االقتصادي��ة الصعب��ة 

للمواطنني في االقليم.
واضاف ان ذلك يجب ان تس��بقه 
مراجع��ة جدي��ة داخ��ل البي��ت 
رؤية مش��تركة  وايجاد  الك��ردي 
مختلفة عن سابقتها للتعامل 
قبيل التوجه للح��وار مع بغداد، 
مبين��اً ان بغ��داد ميك��ن ان ت��رى 
ف��ي  كمنتص��ر  االن  نفس��ها 
معركة م��ع االقلي��م، كما كان 

هن��اك من يروج ف��ي االقليم الى 
ان احل��دود رس��مت بينن��ا بالدم 
وه��و تص��ور خاط��ئ ، واردف« ان 
بناء الس��الم اصعب واهم بكثير 
ف��ي  باالنتص��ار  الش��عور  م��ن 
معركة«، وهو ما اكد ان التجارب 
التأريخية تدل عليه، مش��را الى 
ان احللول العسكرية الميكن لها 
ان حتل املشاكل بني بغداد واربيل، 
وان التفاوض وايجاد حلول دائمة 
ناجعة، منها تفعي��ل املادة 140 
بامكانه معاجلة املش��كالت بني 

بغداد واربيل.
واس��تبعد رئيس برملان كردستان 
ان تتمكن احلكومة احلالية، التي 
اكد انه��ا اخفقت على مختلف 
املرحل��ة  قي��ادة  م��ن  الصع��د، 
االنتقالي��ة الراهن��ة، وان تتمكن 
م��ن ايجاد حلول للمش��اكل مع 
بغ��داد، دون ان حتصل على غطاء 
داخل  التفاه��م  وحتقي��ق  وطني 
البيت الكردي، قبيل االنتقال الى 
احلكومة  التفاهم م��ع  مرحل��ة 
االحتادي��ة، ودعا محم��د الواليات 
الوس��اطة  الى  واورب��ا  املتح��دة 
الع��ادة احل��وار بني بغ��داد واربيل، 
واالس��هام والتقريب بني وجهات 
النظ��ر اخملتلف��ة، اليج��اد حلول 

جذرية للمشكالت في االقليم.

وحول حص��ة االقليم من املوازنة 
االحتادية وموقف احلكومة والقوى 
السياسية منها، اكد انه يدعم 
اي طلب او دعوة من قبل احلكومة 
االحتادية لتحقيق الشفافية في 
واردات االقلي��م، وعم��وم العراق، 
وان يت��م تثبي��ت ذلك ف��ي قانون 
املوازن��ة، اال ان��ه ت��دارك »ان ذلك 
الميك��ن ان يك��ون على حس��اب 
املواطن��ني ف��ي  تقلي��ل حص��ة 
االقليم من املوازنة، خصوصا في 
ظل ع��دم وجود تعداد س��كاني 
يح��دد نس��بة س��كان وحق��وق 

االقليم من املوازنة.
وتابع ان تخفيض ميزانية االقلم 
الى 12 % غي��ر منصب وهو خط 
على  وس��ينعكس س��لبا  احمر 
اوض��اع املواطنني الذي��ن يعانون 
اقتصادية  اساسا من مش��اكل 
جمة، مؤكدا ان��ه يؤيد ان تعمل 
لتحقي��ق  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
الش��فافية في ايرادات الكمارك 
وملف النفط الذي تديره حكومة 
ادارة  قضي��ة  وح��ول  االقلي��م، 
املطارات واملنافذ احلدودية، بني ان 
الدستور ميكن ان يكون الفيصل 
في حل هذه االش��كاالت واخلالف 
بني احلكوم��ة االحتادية وحكومة 

اقليم كردستان.

رئيس برلمان كردستان: االهتمام يجب ان ينصب
االن على حل المشاكل العالقة مع بغداد

اكد للصباح الجديد ان بناء السالم اصعب واهم بكثير من الشعور باالنتصار في معركة

اليكف��ي تأمني مس��تلزمات االنتخابات ف��ي أي دولة 
حت��ى يق��ال ان ه��ذا احلق الدس��توري اصب��ح متاحاً 
للجمي��ع وي��درك املهتم��ون بنزاه��ة ه��ذه العملية 
الدميقراطي��ة م��دى التراب��ط الكبير ب��ني املنظومة 
االمني��ة واالجتماعية واالقتصادية والسياس��ية في 
اجراء االنتخابات ولرمبا يتفرد العراق بأنه الدولة االبرز 
ف��ي تقدمي امنوذج حي عن املمارس��ة الدميقراطية في 
ظ��ل اجواء امنية مضطربة الكثر م��ن دورة انتخابية 
وقد ش��اهد املاليني في العالم مدى ق��درة العراقيني 
واصرارهم للوصول الى حقهم االنتخابي الذي كفله 
الدس��تور واتس��ق مع مباديء التغيي��ر الكبير الذي 
حص��ل في العراق لالنتقال من نظ��ام ديكتاتوري الى 
نظام دميقراطي ولكن االنتخابات في كل دول العالم 
تتناغ��م مع متغي��رات الص��راع السياس��ي في اية 
دولة ومع طبيعة الظ��روف االقتصادية واالجتماعية 
واالمني��ة ولطاملا حت��دث الكثيرون عن ه��ذا الترابط 
وانعكاسات العملية الدميقراطية على تفاعل الفرد 
او اجلمه��ور م��ع النظام السياس��ي ومع ش��خوصه 
وفي العراق ثمة مؤش��رات تؤك��د ان النضج في هذه 
العملي��ة بالنس��بة للناخبني يواجه حتدي��ات كبيرة 
تتمثل بعدم قدرة الناخ��ب العراقي على فرز املواقف 
برغ��م مرور اكثر م��ن ثالث جت��ارب انتخابية حقيقية 
كم��ا ان الص��راع السياس��ي واحلزبي في ه��ذا البلد 
س��اهم الى حد كبير في التش��ويش عل��ى اخلارطة 
االنتخابي��ة ف��ي الع��راق واصابه��ا بعدم االس��تقرار 
وعرضها الى التش��ويه بعد ان مارست هذه االحزاب 
اس��اليب وأط��راً مش��وهة ف��ي الوصول ال��ى قناعة 
الناخب او التاثير فيه واالستحواذ على صوته ولسنا 
هنا بصدد التعرض الى هذه االنتهاكات التي افقدت 
العملي��ة االنتخابية في العراق قدرتها على الصمود 
بوجه عمليات التزييف والتاثير غير املش��روع في كل 
مراحل االنتخاب��ات برغم االصوات الكثيرة التي نادت 
وطالب��ت باع��ادة النظر مبجمل العملي��ة االنتخابية 
وبرغم االج��راءات االخيرة التي اق��دم عليها مجلس 
الن��واب ومجلس ال��وزراء املتمثلة بتغيي��ر مفوضية 
االنتخاب��ات وتعدي��ل النظ��ام االنتخاب��ي ومحاول��ة 
االحاطة بالثغرات االخرى املتمثلة بعدم الش��فافية 
ف��ي عملي��ات التصويت واذا كان اندح��ار االرهاب في 
مناطق العراق س��يمنح العملية االنتخابية املقبلة 
نوع��ا من انواع التطم��ني اال اننا ن��رى ان هناك ماهو 
اه��م وه��و محاولة اس��تعادة ثقة الناخ��ب العراقي 
بالعملي��ة السياس��ية واالداء السياس��ي والنظ��ام 
السياسي برمته فسنوات الفشل واالخفاق وممارسة 
االنتهاكات ملبادئ الدميقراطية والفساد الكبير الذي 
احاط مبؤسسات الدولة كل ذلك وغيره وضع احلواجز 
النفس��ية امام اية رغبة وارادة للجمهور للمشاركة 
ف��ي صنع التغيير في الع��راق واذا كانت هناك جهود 
من قب��ل احلكومة الجناح ه��ذه االنتخاب��ات فينبغي 
ااالتص��ال وطلب املس��اعدة من املنظم��ات واجلهات 
املعني��ة بالتأثي��ر ف��ي ال��رأي العام للمس��اهمة في 
مش��روع وطني يعيد الثقة باملمارس��ة الدميقراطية 
املقبل��ة ويرس��خ االطمئن��ان ف��ي نف��وس الناخبني 
ومينحه��م الفرص��ة للتعبير عن مواقفه��م وآرائهم 
بصدق ونزاهة من دون ان تتكرر مشاهد االخفاق التي 

تعرضوا لها في السنوات املاضية .

تطمين انتخابي !

من أجل أن تكون البحوث االستقصائية في الشرق األوسط شفافة
تقـرير

يوسف محمد صادق

رحب يوسف محمد 
بتوزيع صالحيات رئيس 
االقليم على حكومة 
وبرلمان ورئيس 
مجلس القضاء، اشار 
الى ان لديه كثير من 
المالحظات على الية 
الجلسة، اضافة الى 
ان القانون الذي تم 
التصويت عليه تتخله 
كثير من المشاكل 
القانونية
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د.علي شمخي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت مفوضي��ة االنتخاب��ات، 
أم��س االحد، انه��ا صادقت على 
من��ح اجازة تأس��يس لس��بعة 
احزاب جديدة، فيما دعت جميع 
االحزاب املسجلة الى استكمال 
بالتس��جيل  املتعلقة  االجراءات 
اج��ازات  ملنحه��م  متهي��دا 

التأسيس.
وق��ال رئي��س االدارة االنتخابي��ة 
باملفوضية رياض البدران في بيان 
تلقت »الصباح اجلديد«، نسخة 
املفوض��ني  »مجل��س  ان  من��ه 

صادق على منح اجازة تاس��يس 
لسبعة احزاب جديدة وهي)كلنا 
الع��راق 122، احتاد ص��الح الدين 
123 ، اخلي��ار العربي 124، حركة 
البش��ائر العربي��ة 125 ، حركة 
الوفاء العراقية 126 ، حزب احلوار 
والتغيي��ر 127، حرك��ة االغلبية 

الوطنية 128 («.
»االح��زاب  ان  الب��دران  واض��اف 
اس��تكملت جميع  قد  املذكورة 
الصادرة  والتعليم��ات  االجراءات 
عن املفوضية وقواعد الس��لوك 
وفق��ا لفق��رات قان��ون االحزاب 

السياس��ية املش��رع م��ن قب��ل 
مجل��س الن��واب«، داعيا »جميع 
لغ��رض  املتقدم��ة  االح��زاب 
س��جلت  والت��ي  التأس��يس 
وقطع��ت امل��دة القانوني��ة الى 
اس��تكمال االج��راءات املتعلقة 
ملنحه��م  متهي��دا  بالتس��جيل 

اجازات التأسيس«.
يذكر ان قانون االحزاب السياسية 
ق��د   ٢٠١٥ لس��نة   ٣٦ رق��م 
ش��رعه مجلس النواب وباشرت 
املفوضي��ة العم��ل مبوجبه بعد 
ان مت نشره في اجلريدة الرسمية 

حيث مت��ت املصادق��ة على 121 
حزبا سياس��يا اضاف��ة لالحزاب 
ت��روم  الت��ي  اجلدي��دة  الس��تة 
املش��اركة ف��ي االس��تحقاقات 
والعم��ل  املقبل��ة  االنتخابي��ة 

مستمر في هذا االجتاه.
علماء: 2018 عام الزالزل املدمرة 
احملكم��ة العلي��ا تنظر غ��داً في 
كردس��تان  اس��تفتاء  طع��ون 
بالص��ور.. القب��ض عل��ى م��ورد 
رئي��س للمخدرات ف��ي الرصافة 
الع��راق يحص��د أعل��ى نس��بة 
الرياضيات  عاملي��ة ف��ي مج��ال 

عل��ى  الي��وم  يص��وت  البرمل��ان 
اإلعالم  أبرزه��ا  قوانني  مش��اريع 
بوج��ود  تق��ر  وردي  واالتص��االت 
حراك س��ني لتأجيل االنتخابات 
البياتي: االزمة مع اإلقليم بدأت 
باحللحل��ة وبغ��داد تقت��رب م��ن 
حسم النقاط اخلالفية دستوريا 
ل�«ترام��ب«  س��اخرة  لقط��ات 
أثناء اس��تقباله العبني رياضيني 
بواش��نطن محاف��ظ الديوانية: 
حلول ش��حة املياه بيد احلكومة 
االس��دي يصف امل��وارد املائية » 

باملتفرجة« على ازمة املياه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة التش��غيل والقروض 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعية عن استحداث آليات 
اجراءات عمل  لتبس��يط  جديدة 
ش��عبة ايجاد الوظائ��ف اخلاصة 
بالطلبات الواردة من قبل قس��م 
االجانب لغرض تشغيل الباحثني 
او  اس��تقدام  او  العم��ل  ع��ن 

استخدام العمالة االجنبية.
ونقل بيان للوزارة تلقت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه عن مدير عام 
الدائرة املهندس عمار عبد الواحد 

قول��ه، ان »ف��رص العم��ل الواردة 
ال��ى الدائ��رة يتم عرضه��ا على 
العمل  ل��وزارة  االلكتروني  املوقع 
}www.molsa.gov.iq{« الفتا الى 
»انه بامكان الباحثني عن العمل 
وكذلك املراجع��ني الذين لديهم 
رغب��ة ف��ي العمل التق��دمي على 

تلك الوظائف او فرص العمل«.
وأض��اف انه ف��ي حال��ة موافقة 
الباحث عن العم��ل على العمل 
في مهنة معينة وفق الش��روط 
املطلوب��ة لفرص��ة العم��ل يتم 
ارس��اله بكت��اب رس��مي لتبليغ 

صاح��ب العمل، وف��ي حال رفض 
الرفض  املرش��حني للعمل يثبت 
ف��ي اس��تمارة خاص��ة ببيان��ات 

الباحث عن العمل«.
وأوض��ح عب��د الواح��د ان »دائرة 
تتب��ع  والق��روض  التش��غيل 
سياس��ة موحدة في توليد فرص 
العمل التي تركز على التشغيل 
اولوية  املس��تدام كونه يش��كل 
لتس��ريع اجلهود االمنائية الهادفة 
البطال��ة  نس��ب  لتخفي��ض 
املتزايدة واحلد م��ن زيادة معدالت 

التشغيل«

مفوضية االنتخابات تصادق على منح 
اجازة تأسيس لسبعة أحزاب جديدة

»العمل« تتخذ إجراءات جديدة إليجاد 
الوظائف والعمالة األجنبية

)1 ـ 2( 



بغداد – حترير فتاتني 
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد امس االح��د، عن حتري��ر فتاتني 
عل��ى  القب��ض  والق��اء  مختطفت��ني 

خاطفيهما شرقي العاصمة. 
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة ق��ادت ال��ى حترير 
فتاتني شقيقتني مختطفتني والقبض 
على اثنني من اخلاطفني ضمن منطقة 
العبيدي شرق بغداد، مت تسليمهم الى 

اجلهات اخملتصة". 

ديالى – عملية امنية 
اعل��ن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ديالى امس االحد عن ضبط 
حزام ناس��ف وعبوة ناسفة في عملية 

أمنية جرت جنوبي ب عقوبة. 

رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اسمه إن "قوة أمنية من 
مديرية ش��ؤون افواج الطوارئ وفوجي 
واالمنوذج��ي  الس��ابع  ديال��ى  ط��وارئ 
وقسم شرطة بهرز ومفارز من مديرية 
االستخبارت وسرية سوات ومفارز من 
قس��م املتفج��رات في ش��رطة ديالى 
نفذت عملية أمني��ة في مناطق وقرى 
ناحي��ة بهرز )9ك��م جن��وب بعقوبة( ، 
وش��ملت مناط��ق وقرى ب��زل اخلوالص 
وه��ادي  والصالبخ��ة  البيج��ات  وب��زل 
واجلاس��م وورور ودايخ الوس��مي وعبد 

الهادي".

كركوك – عملية اختطاف 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د بان مس��لحني 
اختط��اف  عل��ى  اقدم��وا  مجهول��ني 
موظ��ف ف��ي ش��ركة نفط الش��مال 

باحملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
يس��تقلون س��يارة نوع تويوتا بيك آب، 
اقدموا، مساء يوم امس ، على اختطاف 
موظ��ف ف��ي ش��ركة نفط الش��مال 
يدعى )عبداهلل ياس��ني(، في محافظة 
"املس��لحني  أن  مضيف��ا   ، كرك��وك" 
اجتهوا الى طريق مجهول بعد اختطاف 

املوظف".

بابل – اعتقال مطلوبني 
افاد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل ام��س االح��د بإلقاء 
القب��ض عل��ى اثن��ني م��ن املتهم��ني 
بالسرقة ش��مالي احملافظة، فضال عن 
القب��ض على 15 مطلوب مبواد قانونية 
متنوع��ة ف��ي مناط��ق متفرق��ة م��ن 

احملافظة.

وبني املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان مفارز من شرطة الرافدين  
املش��روع  اج��رام  مكافح��ة  وش��عبة 
بالتنس��يق والتعاون مع االستخبارات 
واالم��ن الوطني نف��ذت عملية نوعية  
باالستناد ملعلومات استخبارية دقيقة 
متكنت خاللها م��ن إلقاء القبض على 
اثنني من املتهمني يستقلون عجلة نوع 
اوبل قاموا بس��رقة  ع��دد من بطاريات 

سيارات احلمل الكبيرة .

االنبار – تعرض مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار ام��س االح��د ان قوات احلش��د 
الشعبي قتلت 5 من ارهابيي عصابات 
داع��ش باحب��اط تعرض له��م على تل 

صفوك احلدودي مع سوريا.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "قوة من اللواء ال�29 في 

احلش��د الش��عبي متكنت م��ن احباط 
تعرض فاش��ل لداعش عل��ى معبر تل 
صفوك على احلدود العراقية السورية" 
، مضيف��ا أن "عملي��ة إحباط التعرض 
أس��فرت عن قتل خمس��ة دواعش من 

القوة اإلجرامية املهاجمة".

الديوانية – عمليات دهم 
بتوجي��ه مباش��ر م��ن مدي��ر ش��رطة 
الديوانية العمي��د فرقد زغير مجهول 
نفذت امس االحد تش��كيالت ش��رطة 
ملالحق��ة  واس��عة  حمل��ة  احملافظ��ة 
املطلوبني إلى القضاء ش��ملت نواحي 
واقضي��ه الديواني��ة فضال ع��ن مركز 

املدينة .
وقال مصدر امني رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان مف��ارز مراك��ز عف��ك ونفر 
والش��نافية متكنت من إلق��اء القبض 
عل��ى 5 متهم��ني مطلوب��ني للقضاء 

بقضايا مختلفة ، الى ذلك ألقت دوريات 
مركزي غماس واملهناوية القبض على 

3 مطلوبني مبواد قانونية مختلفة .

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اكد قائد ش��رطة ميس��ان واملنش��آت 
العمي��د ن��زار موهي الس��اعدي امس 
االحد ضبط عجلة مسروقة وأسلحة 
واعتده غير مرخصة إضافة الى اعتقال 
}50{ مطلوب��اً للقضاء عل��ى وفق مواد 
جنائية ومخالف��ات متنوعة بعمليات 

دهم وتفتيش في احملافظة. 
وق��ال العميد الس��اعدي انه" مت ضبط 
عجلة مسروقة في منطقة )اجلنداله( 
بناحية العدل التابع��ة إلى قضاء اجملر 
الكبي��ر م��ن خ��الل املتابع��ة امليدانية 
اليومي��ة لش��رطة قضاء اجمل��ر الكبير 
وبإس��ناد م��ن الدوائر األمني��ة األخرى 
وذل��ك بع��د ورود معلومات ع��ن وجود 

س��يارة مس��روقة وف��ي إثن��اء التحري 
وجم��ع املعلومات توص��ل فريق العمل 
اإلج��راءات  واتخ��ذت  مكانه��ا  إل��ى 

القانونية األصولية".

نينوى – هجوم مسلح 
كش��ف مدي��ر ناحي��ة حم��ام العليل 
جنوب نينوى خلف اجلبوري امس االحد 
عن مقتل ش��خصني وإصاب��ة آخر من 
أس��رة واحدة بهجوم شنه عناصر من 
تنظيم "داعش" عل��ى منزلهم جنوب 

احملافظة.
وق��ال مدير الناحي��ة إن "مجموعة من 
عناص��ر داعش قام��وا فجر ي��وم امس 
مبهاجم��ة من��زل ف��ي قري��ة جهون��ي 
التابع��ة حلمام العلي��ل )25كم جنوب 
نينوى(، وأطلقوا نيران أسلحتهم على 
ساكنيه، ما أسفر عن مقتل األب وأحد 

أبنائه وإصابة آخر" .

تحرير مختطفتين في منطقة العبيدي شرقي بغداد * ضبط حزام وعبوة بعملية أمنية جنوبي بعقوبة  
  مقتل 5 إرهابيين في تل صفوك شمالي األنبار * اعتقال 50 مطلوبًا في عدد من مناطق ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي، 
أم��س األح��د، متدي��د التق��دمي إل��ى االس��تمارة 
وطلب��ة  الثال��ث  ال��دور  خلريج��ي  االلكتروني��ة 

محافظة نينوى إلى اليوم االثنني. 
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد"نس��خة منه، إن "الوزارة 
م��ددت التق��دمي الى اجلامع��ات عبر االس��تمارة 
االلكترونية خلريجي الدراسة اإلعدادية في الدور 
الثالث الى غاية يوم غد الس��اعة الثانية عشرة 
لي��ال )اليوم("، مبين��ا أن "متديد عملي��ة التقدمي 
ش��مل أيض��ا خريج��ي الدراس��ة اإلعدادية في 

محافظة نينوى".
وأوض��ح العب��ودي، أن "اس��تمارة التق��دمي عب��ر 
البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة قد تضمنت عش��رة خيارات يس��جلها 
الطال��ب في ضوء احلدود الدنيا لقبوالت خريجي 

الدور األول والثاني".
وكان البرملان صوت، االثنني )25 أيلول 2017(، على 
إجراء امتحانات الدور الثالث للسادس اإلعدادي، 

وحتسني املعدل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر مصرف الرش��يد، أمس االحد، التعليمات 
اخلاصة بتس��ليف االس��اتذة والتدريس��يني في 

اجلامعات واملعاهد والبالغة 25 مليون دينار.
وقال املصرف في بيان له تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه انه "اصدر تعليمات مبنح السلفة 
اخلاصة لالس��اتذة والتدريس��يني ف��ي اجلامعات 

واملعاهد احلكومية والبالغة 25 مليون دينار".
واض��اف املصرف ان��ه "وج��ه فروعه ف��ي بغداد 
واحملافظات بترويج املعامالت على ان يكون طالب 
الس��لفة موظف��ا تدريس��يا ومش��مول بقانون 
اخلدمة اجلامعية وان التقل خدمته عن س��نتني 

خدمة فعلية ويتم التسديد خالل ٦ سنوات".
وقرر مصرف الرش��يد، في 18 تشرين االول منح 
سلفة قدرها 25 مليون دينار عراقي للتدريسيني 

في اجلامعات واملعاهد احلكومية.
وكان مصرف الرش��يد قد اعلن في وقت س��ابق، 
عن عزمه منح ق��روض للمواطنني تصل الى 30 
مليون دينار لشراء السيارات، مشيراً إلى أن مدة 

القرض يبلغ خمس سنوات.
وق��ال مدير عام املصرف رش��اد خضير وحيد في 
تصري��ح صحف��ي، إن "املصرف ق��رر منح قروض 
للمواطن��ني لغ��رض ش��راء س��يارات ومركبات 
والي��ات انتاجية، على ان ال يتجاوز املبلغ %90 من 

سعر املركبة او االلية".
وأضاف وحيد أن "مبلغ القرض اخملصص لش��راء 
الس��يارات س��يكون كحد اعلى 30 مليون دينار 
على ان يسدد خالل مدة خمس سنوات"، مشيراً 
إل��ى أن "ضوابط القرض تقتضي ان يكون هناك 
كفي��ل ضام��ن ويت��م وضع اش��ارة حج��ز على 
السيارة والتامني على حياة املقترض وان ال يكون 

لدى املقترض اي قروض سابقة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي 
بزي��ادة  نس��بة  أعل��ى  عل��ى  الع��راق  حص��ول 
االستش��هادات في مج��ال الرياضي��ات باجملالت 

العاملية املعتمدة.
ونقل بيان للوزارة تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه عن مدير عام البحث والتطوير غسان حميد 
عبد اجمليد قوله، إن "شركة )كالريفيت( العاملية 
أعلن��ت نتائج حتلي��ل االستش��هادات للمجالت 
والباحثني واملؤسس��ات والدول في ٢٢ تخصصاً 
على مدى الس��نوات العش��ر املاضية باالضافة 

الى أربعة اشهر من عام ٢٠١٧".
ولف��ت عب��د اجملي��د ال��ى أن "قواع��د البيان��ات 
أظهرت حصول العراق على أعلى نس��بة بزيادة 
االستش��هادات ف��ي الرياضيات مما يؤش��ر جودة 
البح��وث العراقية في هذا التخصص الذي حفز 

الباحثني في العالم على االشارة اليها".
يذك��ر أن عدد البحوث في قواعد بيانات ش��ركة 
كالريفيت العاملية بلغ ١٢ مليون بحثا ضمن ١٢ 

ألف مجلة عاملية معتمدة.

تمديد التقديم لخريجي 
الدور الثالث وطلبة نينوى

"الرشيد" يصدر التعليمات 
الخاصة بتسليف األساتذة 

والتدريسيين 

العراق يحصد أعلى نسبة 
عالمية في مجال الرياضيات

الملف األمني

القّوات املشتركة متهد 
لعمليات كبرى تستهدف 

القضاء على "داعش" في بادية 
اجلزيرة وتأمني احلدود العراقية 

ـ السورية
وق��ال مص��در امني ف��ي القيادة 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
"عملي��ات حتري��ر مناط��ق عن��ه 
والقائ��م وراوه غرب��ي االنب��ار لم 
تس��فر عن أي إصابة في صفوف 
املدنيني احملاصرين من قبل عناصر 
داعش داخ��ل املدينة على الرغم 
م��ن القصف العني��ف للطيران 
الت��ي  واالش��تباكات  احلرب��ي 
تشهدها بعض قواطع العمليات 
العسكرية”، مبينا أنها " نظيفة 

وعلى وفق املعايير اإلنسانية ".
 وأضاف املصدر الذي لم يكشف 
عن أسمه أن" رئيس الوزراء القائد 
املس��لحة حيدر  للق��وات  العام 
العب��ادي وجه جمي��ع القطعات 
العس��كرية إلى توخي احلذر في 
عملية اقتح��ام املناطق الغربية 
للحيلول��ة دون وقوع إصابات في 

صفوف املدنيني". 
 وأوض��ح أن " الق��وات األمني��ة 
وفرت مم��رات أمنة خلروج العائالت 
احملاص��رة داخ��ل مرك��ز املدين��ة 
إلى القطع��ات من خ��الل إلقاء 
منش��ورات م��ن قب��ل الطي��ران 
احلربي مؤشر فيها الطرق اآلمنة 
الت��ي تس��لكها تل��ك العائالت 
للوص��ول إل��ى املناط��ق اآلمن��ة 

وبإشراف القوات األمنية ". 
ال��ى ذل��ك متكنت قوات احلش��د 

الش��عبي ، أمس األحد ، من قتل 
إرهابي��ي عصابات  خمس��ة من 
داع��ش بإحباط تعرض لهم على 

تل صفوك احلدودي مع سوريا.
 وذك��ر إع��الم احلش��د ف��ي بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه إن "قوة م��ن اللواء 
ال�29 في احلشد الشعبي متكنت 
من إحباط تعرض فاشل لداعش 
على معبر تل صفوك على احلدود 

العراقية السورية". 
إحب��اط  "عملي��ة  أن  وأض��اف 
التعرض أسفرت عن قتل خمسة 
دواع��ش م��ن الق��وة اإلجرامي��ة 

املهاجمة".

االحتادية تنظر اليوم في
سبع قضايا بينها الطعن
بعدم دستورية االستفتاء

وكانت احملكمة االحتادية أصدرت، 
اخلميس )2 تشرين الثاني 2017(، 
توضيحا بش��أن إب��داء رأيها عن 
كردستان،  اس��تفتاء  دس��تورية 
مؤكدة أنها ال تستطيع أن تبدي 
رأياً في موضوع دستورية أو عدم 

دستورية االستفتاء.

مجلس النّواب يلزم احلكومة 
بإعادة جميع النازحني قبل 

االنتخابات
ولغاي��ة االن ومعرف��ة مصيرهم 
ف��ي مناطق ال��رزازة والصقالوية 
وشمال بابل وصالح الدين وديالى 

ونينوى".
م��ن جانب��ه، ذكر عض��و اللجنة 

ف��ي  صلي��وة  جوزي��ف  االخ��ر 
حدي��ث إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
الن��واب  مجل��س  "تصوي��ت  أن 
ج��اء على فق��رة تتضم��ن اعادة 
الطلب��ة املرقن��ة قيودهم واعادة 
املفصولني واملفسوخة عقودهم 
في املؤسسات االمنية والوظائف 

املدنية منذ العام 2014".
وتابع صلي��وة أن "هذه الواجبات 
تقع جميعها على عاتق السلطة 
التنفيذي��ة ممثلة باحلكومة فهي 
تنتظرها مهام كبيرة بالتنسيق 

مع اجلهات ذات العالقة".
وي��رى أن "تنفي��ذ التوصيات قد 
يواجه صعوب��ات جمة مما يجعل 
عودة النازحني إلى ديارهم صعبة 
ضم��ن السالس��ة املوج��ودة في 
التقرير"، ويأم��ل ب� "حتقيق جناح 
ف��ي ذل��ك لغ��رض تأم��ني اكب��ر 
مش��اركة ف��ي انتخاب��ات العام 

املقبل".
إل��ى ذل��ك، أف��ادت النائب��ة عن 
حتال��ف الق��وى العراقي��ة لق��اء 
وردي ف��ي تعلي��ق إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، ب��أن "احلكومة اهملت 
طوال السنوات املاضية موضوع 
النازح��ني ولم تبد اهتماماً كبيراً 

بعودتهم إلى ديارهم".
وأضاف��ت وردي ان "س��قفاً زمنياً 
وضع ملعاجلة املل��ف ضمن تقرير 
جلن��ة املص��وت علي��ه م��ن قبل 
مجلس النواب وهو نهاية ش��هر 

شباط املقبل".
وأوضح��ت أن "اخف��اق احلكومة 
في اع��ادة العدد الكاف��ي لغاية 

ذل��ك التاريخ س��وف يجعل منا 
نتخذ قرارات بالضد من املشاركة 
ف��ي االنتخاب��ات وكذلك مواقف 

سياسية".
ومضت وردي إلى أن "لدى حتالف 
الق��وى اولوي��ات ف��ي مقدمتها 
موضوع تأمني عودة النازحني إلى 
ديارهم قب��ل موع��د االنتخابات 
االدالء  م��ن  يتمكن��وا  لك��ي 

باصواتهم بشفافية".

فؤاد معصوم يصل الكويت 
اليوم بزيارة تاريخية بعد 17 

عاماً
العالق��ات  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
العراقية الكويتية اخذت مسارا 
جديدا بعد عام 2003، وش��هدت 
حتس��نا كبيرا، وتعاونا في شتى 

اجملاالت الثقافية واألمنية.
يذك��ر ان أول ترس��يم للح��دود 
ب��ني الكوي��ت والع��راق )الدول��ة 
ع��ام  ج��اء  آن��ذاك(  العثماني��ة 
1913 مبوج��ب املعاه��دة األجنلو-

والت��ي   1913 لع��ام  عثماني��ة 
العثماني��ني  اعت��راف  تضمن��ت 
وترس��يم  الكوي��ت  باس��تقالل 
احلدود، وقد نصت املادة السابعة 
م��ن املعاهدة عل��ى أن يبدأ خط 
إش��ارات احلدود م��ن مدخل خور 
الزبير في الش��مال ومير مباشرة 
إل��ى جن��وب أم قص��ر وصف��وان 
وجبل س��نام حتى وادي الباطن، 
العاملي��ة  احل��رب  انته��اء  وبع��د 
األولى وهزمية العثمانيني احتلت 
بريطاني��ا األراضي العثمانية في 

العراق.
 وقد طالب أمير الكويت الشيخ 
أحمد اجلاب��ر الصباح ف��ي أبريل 
1923 ب��أن تكون ح��دود هي ذات 
الت��ي كان��ت زم��ن العثماني��ني 
وقد رد املندوب الس��امي بالعراق 
الس��ير بيرس��ي كوك��س عل��ى 
باعتراف احلكومة  الكويت  طلب 
البريطانية بهذه احلدود، وفي 21 
يولي��و 1932 أعت��رف رئيس وزراء 
الع��راق نوري س��عيد باحلدود بني 
الكوي��ت والعراق، وف��ي 4 أكتوبر 
1963 أعت��رف العراق باس��تقالل 
العراقي��ة  وباحل��دود  الكوي��ت 
الكويتية كما هي مبينة بتبادل 
بالرس��ائل املتبادلة في 21 يوليو 
و10 أغس��طس 1932 بني رئيس 
وزراء العراق نوري سعيد وحاكم 
الكوي��ت الش��يخ أحم��د اجلابر 
الصباح من خالل توقيع محضر 
مشترك بني الكويت والعراق من 
خ��الل اجتم��اع حض��ره كل من 
الش��يخ صباح السالم الصباح 
آن��ذاك  الكويت��ي  العه��د  ول��ي 
وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء 

العراقي في تلك الفترة.

احلكومة تنجح بإعادة 2،5 
مليون نازح الى مناطقهم 

احملررة
دول  "دور  عل��ى  الع��الق  وأثن��ى 
اجلوار وال��دول الصديقة األخرى، 
ف��ي  اإلنس��انية  واملنظم��ات 
العراقي��ة  احلكوم��ة  مس��اندة 
والش��عب العراقي ف��ي القضاء 

عل��ى داعش اإلرهابي واس��تعادة 
العراقي��ة  واحملافظ��ات  امل��دن 
وتوفي��ر  العصاب��ات،  تل��ك  م��ن 
املس��اعدات اإلنس��انية والدعم 
العسكرية  واخلبرات  اللوجستي 
عوام��ل  م��ع  س��اهمت  الت��ي 
إيجابية أخرى في عودة االستقرار 

للمناطق احملررة".
وأضاف، ان "من اه��م التحديات 
الت��ي تواجه احلكوم��ة العراقية 
بع��د االنتص��ار املتحق��ق عل��ى 
العصاب��ات اإلرهابية هي مرحلة 
إع��ادة االعمار وتوفير االس��تقرار 
للمدن احمل��ررة،" مؤكداً ان "هناك 
ومخط��ط  مدروس��ة  خط��وات 
كاف��ة  اخلدم��ات  لتوفي��ر  له��ا 
للم��دن احملررة، يتبعه��ا خطوات 
البن��اء االقتصادي  أخرى إلع��ادة 
والنه��وض بجمي��ع القطاع��ات 
العراقية وعلى املستويات كافة، 
متمنياً استمرار الدعم من الدول 
الش��قيقة والصديق��ة لتطبيق 
تلك اخلط��وات والنهوض بالعراق 
ليوازي اقرانه من الدول املتقدمة 

في املنطقة".
وأوض��ح انه "م��ن املق��رر إقامة 
مؤمتر دولي في بداية العام القادم 
بدولة الكويت الش��قيقة إلعادة 
إعم��ار املناطق احملررة مبش��اركة 
ع��دد كبير من الدول الش��قيقة 
العمالقة  والشركات  والصديقة 
الرصين��ة الت��ي له��ا خب��رة في 
مجال إعادة االعمار واالستثمار،" 
مش��يداً "ب��دور البن��ك الدول��ي 

الداعم لهذا املؤمتر".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ف��ي إط��ار اله��دف الثال��ث  من 
أه��داف األمم املتح��دة للتنمي��ة 
جمي��ع  وافق��ت  املس��تدامة، 
الدول األعضاء ف��ي األمم املتحدة 
عل��ى محاولة حتقي��ق التغطية 
الصحي��ة الش��املة بحلول عام 
2030. وكجزء من دعمها لتعزيز 
تقدمي اخلدمات من أجل التغطية 
الصحية الش��املة ف��ي العراق، 
قامت منظم��ة الصحة العاملية 
املكت��ب اإلقليمي لش��رق البحر 
املتوسط بدعمها تدريب املدربني 
ألطب��اء األس��رة العراقي��ني ف��ي 

بيروت.
وق��د مت تصميم منه��اج تدريبي 
مل��دة أربع��ة أيام من قبل قس��م 
ط��ب األس��رة في املرك��ز الطبي 
جلامع��ة بي��روت األميركي��ة بناء 
عل��ى طل��ب منظم��ة الصح��ة 
العاملي��ة، بهدف بناء ق��درات 21 
م��ن إخصائ��ي طب األس��رة في 
وزارة  و  العراقي��ة  الصح��ة  وزارة 
التربية والتعليم العالي والبحث 
العلمي إلعدادهم لتبني برنامج 
جتسيري للممارسني العامني في 
مبادئ  عل��ى  وتوجيههم  الب��الد 
وعناصر خدمات الرعاية األولية .

وس��يعمل املش��اركون املدرب��ون 
م��ع وزارة الصح��ة على إنش��اء 
"برنام��ج وطني جتس��يري مزيج 
من العملي والنظري للممارسني 
العام��ني ف��ي ط��ب األس��رة في 
وتعدي��ل  وتصمي��م  الع��راق"، 
مع  لتتناس��ب  املمزوج  البرنامج 
الضواب��ط التعليمي��ة وحاج��ة 
وزارة الصح��ة، من أجل حتس��ني 
أداء املمارس��ني العام��ني وتطوير 
مهاراته��م التقني��ة ف��ي تقدمي 
أج��ل  الصحي��ة م��ن  اخلدم��ات 
الصحي��ة  للتغطي��ة  الوص��ول 
الش��املة فض��ال عن زي��ادة عدد 

أطباء األسرة.

ويقدر نس��بة األطباء املمارسني 
بنح��و  الع��راق  ف��ي  العامي��ني 
%45 م��ن مجموع ع��دد األطباء 
اخملتصي��ني، وقد ح��ددت منظمة 
الصح��ة العاملي��ة طب األس��رة 
باعتبارها نهجا فعاال لتحس��ني 
تقدمي خدم��ات الرعاية الصحية 
األولية في بلدان منطقة ش��رق 
البحر املتوس��ط. حي��ث أظهرت 
للرعاي��ة  األولي��ة  التقييم��ات 
الصحي��ة األولية في 22 بلدا في 
اإلقليم أن ٪90 من مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية يديره��ا أطباء 
عام��ون مؤهل��ون للعم��ل بدون 
مزي��د م��ن التدري��ب املتخصص 
بعد تخرجهم من كليات الطب.

الصحي��ة  التغطي��ة  وته��دف 

إل��ى ضم��ان حصول  الش��املة 
اجلميع عل��ى خدمات اجلودة التي 
وتوفي��ر احلماية من  يحتاجونها، 
أن  دون  الصحي��ة،  التهدي��دات 
يعان��ي م��ن صعوب��ات مالية. و 
تعتبر وس��يلة للحد م��ن الفقر 
وزي��ادة األم��ن الصحي م��ن دون 
التخل��ي ع��ن اي ف��رد م��ن أفراد 

اجملتمع. 
وكان الع��راق قد دع��ا الى ضرورة 
تضافر جهود املنظمات اإلنسانية 
النازحة  العائالت  كافة ملساعدة 
من الفلوجة، فيما اكدت منظمة 
الصحة العاملية للشرق املتوسط 
وش��مال أفريقيا س��عيها إلعادة 

تأهيل مستشفى الرمادي. 
ل��وزارة  االعالمي  املكت��ب  وق��ال 

اخلارجي��ة ف��ي بي��ان ل��ه “ج��رى 
خ��الل اللق��اء اس��تعراض عمل 
املس��اعدات  وحج��م  املنظم��ة 
اإلنسانية التي تقدمها للعراق”. 
واض��اف البيان، أن “وزارة اخلارجية 
مس��تعدة للتع��اون مع منظمة 
الصح��ة العاملية وب��كل اجملاالت 
لتذلي��ل العقب��ات الت��ي تواجه 
عمله��ا في العراق”، مش��يرا الى 
ال��ذي  العس��كري  “التق��دم  أن 
حت��رزه الق��وات املس��لحة ض��د 
إرهابي��ي داعش يج��ب أن يوازيه 
النازحة  للعوائ��ل  تقدم صح��ي 
واملناطق احملررة، فضالً عن أهمية 
وض��ع ج��دول عمل وبالتنس��يق 
مع احلكوم��ة العراقي��ة لتطوير 

النظام الصحي في العراق”.

وأك��د ال��وزارة ف��ي بيانه��ا على 
جه��ود  “تتضاف��ر  أن  ض��رورة، 
كاف��ة  اإلنس��انية  املنظم��ات 
ملس��اعدة العوائ��ل النازح��ة من 
الفلوجة والذين يعيشون أوضاعا 
إنس��انية صعب��ة”، موضح��اً أن 
كل  تس��تثمر  اخلارجي��ة  “وزارة 
الدولي��ة  واللق��اءات  املؤمت��رات 
لتق��دمي الدع��م ال��الزم للع��راق 
في حرب��ه ضد عصاب��ات داعش 

اإلرهابية”.
م��ن جانبه ب��ني املدي��ر اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية للشرق 
أن  أفريقي��ا  وش��مال  املتوس��ط 
“منظمت��ه تعم��ل وبالتنس��يق 
والتع��اون مع منظم��ات اإلغاثة 
اإلنس��انية كافة حلش��د الدعم 

للعوائ��ل  واخلدم��ي  اإلنس��اني 
النازح��ة”، الفتاً إلى أنه��ا “تبذل 
أقصى اجلهود لتوفير املستلزمات 
الضرورية للعوائ��ل التي خرجت 
م��ن الفلوج��ة ج��راء العمليات 
به��ا  تق��وم  الت��ي  العس��كرية 
الق��وات العراقية ض��د عصابات 

داعش اإلرهابية”.
املنظم��ة  “عم��ل  أن  وأوض��ح، 
مس��تمر وضمن برام��ج صحية 
محددة لتق��دمي اخلدمات الطبية 
من خالل الفرق الطبية املتجولة 
في اخمليمات الت��ي أقيمت قريبة 
من مناطق النازح��ني”، الفتا الى 
أن “املنظم��ة تس��عى ملس��اعدة 
احلكومة العراقي��ة إلعادة تأهيل 

مستشفى الرمادي”.

بهدف بناء قدرات 
مجموعة من إخصائي 
طب األسرة في 
وزارات الصحة 
والتربية والتعليم 
العالي لتبني برنامج 
تجسيري للممارسين 
العامين في البالد 
وتوجيههم على 
مبادئ وعناصر 
خدمات الرعاية األولية 

اجتماع سابق للهئية االدارية جلمعية طب األسرة

كنهج لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

منظمة الصحة العالمية تعزز قدرة أطباء األسرة في العراق
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خالل حفل اقيم في فندق بابل ببغداد 

محليات 4

سامي حسن: 

اقام��ت مجموعة ه��واوي العمال 
املس��تهلكني حف��ا حصري��ا في 
فندق باب��ل ببغداد كش��فت فيه 
النق��اب ع��ن هواتفه��ا اجلدي��دة: 
هواوي ميت Mate 10( 10( وهواوي 
 )Mate 10 Pro( ب��رو   10 مي��ت 
وهواوي ميت 10 املصمم من قبل 
شركة ’بورشه ديزاين‘، والتي طال 

انتظارها من قبل املستخدمني. 
ومتهد الهواتف آلفاٍق جديدة كلياً 
على صعيد استخدام التطبيقات 
القائمة على الذكاء االصطناعي، 
كما س��تمثل ث��ورة حقيقية في 
صناعة الهوات��ف الذكية بفضل 
خصائصهم��ا الفريدة، والس��يما 
معالج ’كيرين 970‘ اجلديد وواجهة 
 .EMUI X.0 املس��تخدم التلقائية
وتواص��ل سلس��لة هوات��ف ميت 
10 مس��يرة متّيزها وجتس��يد أعلى 
مس��تويات األداء املتف��ّوق، والعمر 
البطارية، فضاً  املديد الستخدام 
عن دم��ج تقنية الكاميرا املزدوجة 

اجلديدة من شركة ’اليكا‘.
بيت��ر  ق��ال  املناس��بة،  وبه��ذه 
فن��ج، مدي��ر ه��واوي ع��راق : ميتاز 
املس��تهلكون في منطقة الشرق 
بعش��قهم  وأفريقي��ا  األوس��ط 
للتكنولوجي��ا ورغبته��م الكبيرة 
باحلصول عل��ى التقنيات املبتكرة 
الت��ي تتيح حلوالً سلس��ة وذكية 
ف��ي حياته��م الزاخ��رة باألعمال. 
ال��ذكاء  اس��تخدام  لن��ا  ويتي��ح 
االصطناعي في سلس��لة هواوي 
ماي��ت 10 الق��درة عل��ى تخط��ي 
احلدود والدخول إلى عصر الهواتف 
ترتق��ي مبس��توى  الت��ي  الذكي��ة 
التفاعل بني اإلنسان واآللة، وتعزز 
م��ن إمكاني��ة توس��يع قدراته��ا. 
املعزز وس��رعتها  أدائها  وبفض��ل 
وقوته��ا وقدرته��ا العالي��ة عل��ى 
التحميل واالتصال بس��رعة أكبر، 
توفر سلس��لة األجه��زة املرموقة 
ه��ذه أفض��ل جت��ارب املس��تخدم، 
ومتّه��د حلقبة  جدي��دة وواعدة في 

مجال تطور الهواتف الذكية«.
ويعد هاتفا ميت 10 وميت 10 برو 
من هواوي أول جهازين يستعمان 
املعالج الثوري اجلديد ’كيرين 970‘ 
الذي يتضمن حتس��ينات مدعومة 
بإمكان��ات ال��ذكاء االصطناع��ي، 

وذل��ك لتوفي��ر جترب��ة مخصصة 
وقد  للمستخدمني.  وأكثر سرعة 
متّ تصمي��م املعال��ج باس��تخدام 
تكنولوجيا تصنيع أشباه املوصات 
)TSMC 10mn(؛ حي��ث  املتط��ورة 
يضم وحدة معاجلة مركزية ثمانية 
 ،)ARM Cortex( النوى م��ن ط��راز
الرس��وميات  معاجل��ة  وش��ريحة 
 Mali( األولى في الس��وق من ن��وع
G72(، إل��ى جان��ب وح��دة معاجلة 
الرس��وميات )GPU( مكّون��ة م��ن 
12 نواة، ووحدة تش��غيل عصبية 
تُعتبر األولى من نوعها واملصممة 
خصيصاً للهوات��ف الذكية. كما 
 ‘970 ’كيري��ن  معال��ج  ويتضم��ن 
 )ISP( معال��ج االش��ارات الصورية
لتعزيز إمكانات الكاميرا املدعومة 

بإمكانات الذكاء االصطناعي.
وإن التم��ازج الفري��د ب��ني وح��دة 
العصبي��ة  واملعاجل��ة  التش��غيل 
للحوس��بة  ه��واوي  وهندس��ة 
املتنقل��ة املبتك��رة يضمن ملعالج 
’كيري��ن 970‘ حتقي��ق أداًء أفض��ل 
مبق��دار %25، م��ع كف��اءة مع��ّززة 

بواقع 50 مرة لتأدي��ة كافة املهام 
املتعلق��ة بال��ذكاء االصطناع��ي، 
Cortex-( وذلك مقارنة مع معالج

وتعتب��ر   . الن��وى  رباع��ي   )A73
مجموعة هواتف ’ميت‘ من هواوي 
األس��رع في العالم عل��ى صعيد 
الس��رعة  فائ��ق  االتص��ال  دع��م 
بش��بكة اجليل الراب��ع )LTE( إلى 
جانب زيادة سرعة التحميل. كما 
يأت��ي الهاتف م��زّوداً بش��ريحتي 
اتصال SIM تعتب��ران األولى عاملياً 
وتدعمان ش��بكة اتص��االت اجليل 
الرابع )4G( واالتص��ال املزدوج عبر 
تقنية )VoLTE( لاتصال الصوتي.

ومن خ��ال دم��ج ال��ذكاء الفردي 
واجلماع��ي ضمن تقني��ات الذكاء 
االصطناع��ي في األجه��زة، تتيح 
هوات��ف ه��واوي ’مي��ت‘ اجلدي��دة 
للمستخدمني استجابات سريعة 
وفورّية في الوقت احلقيقي، مبا في 
ذل��ك ميزة التعرف على املش��اهد 
واألشياء بالوقت احلقيقي، وتطبيق 
املترج��م الفوري املدع��وم بالذكاء 
معال��ج  ويش��كل  االصطناع��ي. 

’كيري��ن 970‘ بح��د ذات��ه منص��ة 
مفتوح��ة ملعاجلة تقني��ات الذكاء 
االصطناع��ي للمطّوري��ن، حي��ث 
يس��اعدهم عل��ى ابت��كار وتصّور 
تطبيق��ات ال��ذكاء االصطناع��ي 
اجلدي��دة، مبا يس��هم في توس��يع 
املعاجلة  نطاق إمكان��ات وق��درات 
اخلاصة بش��ركة هواوي لتش��مل 

سلسلة القيمة بأكملها.
إلى جان��ب تزويده بشاش��ة عرض 
FullView Display اجلديدة  كاملة 
كلي��اً من هواوي، ميتاز هاتف هواوي 
مي��ت 10 بشاش��ة ع��رض مذهلة 
بحج��م 5.9 بوصة م��ع دقة عرض 
تبل��غ )16:9( وذات تصمي��م ي��كاد 
يخلو من احلواف، وهي مزودة بتقنية 
العال��ي‘  الديناميك��ي  ’النط��اق 
HDR10 لدعم عرض األلوان الزاهية 
والغني��ة. من جهة ثاني��ة، مت تزويد 
هاتف هواوي ميت 10 برو بشاش��ة 
عرض قياس 6 بوصة تعمل بتقنية 
OLED وبدق��ة )18:9( م��ع أفض��ل 
نس��بة بني الشاشة والهيكل، إلى 
جانب تقني��ة ’النطاق الديناميكي 

العالي‘ HDR10 بهدف توفير جتربة 
مش��اهدة ال مثي��ل له��ا ملقاط��ع 

الفيديو.
ع��اوة عل��ى ذل��ك، مت تزوي��د ه��ذه 
األجهزة املذهلة بهي��اكل زجاجية 
انحن��اءات  وذات  األبع��اد  ثاثي��ة 
كاف��ة  ف��ي  ومتناس��قة  جميل��ة 
جوانبه��ا األربعة، وذلك لتس��هيل 
متتاز  واس��تخدامها. كم��ا  حملها 
الواجه��ة اخللفي��ة له��ذه األجهزة 
بتصميمها العاكس للضوء والذي 
يبرز الكامي��را املزدوجة اجلديدة من 
ش��ركة ’الي��كا‘. كما يتمت��ع جهاز 
ه��واوي ’ميت 10 ب��رو‘ مبقاومة املاء 
والغبار وف��ق معيار )IP67(. وكاميرا 
مزدوجة جدي��دة بالتعاون مع اليكا 
مدع��وم  للبطاري��ة  إدارة  ونظ��ام 
حلقبة  االصطناعي متهيداً  بالذكاء 
الهواتف  جدي��دة ف��ي اس��تعمال 

الذكية. 
لق��د تعاون��ت ه��واوي مج��دداً مع 
ش��ركة ’الي��كا‘ لتصمي��م نظ��ام 
عدس��ات الكامي��را املزدوج��ة ف��ي 
هاتف��ي ه��واوي مي��ت 10 وهواوي 

ه��ذا  ويش��تمل  ب��رو.   10 مي��ت 
 12 النظ��ام عل��ى كامي��را بدق��ة 
ميجابكس��ل وم��زودة مبستش��عر 
وكاميرا   ،)RGB( األساسية  لأللوان 
ميجابكس��ل   20 بدق��ة  ثاني��ة 
م��زودة مبستش��عر أح��ادي الل��ون 
)monochrome(، إضاف��ة إلى ميزة 
 ،)OIS( تثبي��ت الص��ورة البصري��ة
وفتحة العدس��ة األكبر في العالم 
بقي��اس )f/1.6(، فضاً ع��ن تأثيرات 
بإمكاني��ات  املدعوم��ة  البوكي��ه 
ومي��زة  االصطناع��ي،  ال��ذكاء 
التكبير الرقم��ي املدعومة بالذكاء 
االصطناع��ي. أما خاصي��ة التعّرف 
على املش��اهد واألش��ياء املدعومة 
بال��ذكاء االصطناع��ي الت��ي تقوم 
الكاميرا  إمكان��ات  بضبط  تلقائياً 
بحسب األشياء أو املشاهد، فتدعم 
املتطور  الرقم��ي  التكبير  وظيف��ة 
االصطناع��ي،  بال��ذكاء  واملدع��وم 
إل��ى جانب ميزة االلتقاط الس��ريع 
املدعوم��ة  املتحرك��ة  لألجس��ام 
بال��ذكاء االصطناع��ي والتي تتيح 

التقاط صور أكثر وضوحاً ودقة.

»هواوي« تكشف النقاب عن هاتفيها الجديدين.. هواوي ميت 10 وهواوي ميت 10 برو 

 الهاتفان يمهدان 
لحقبة جديدة في 

عالم الهواتف الذكية 
بفضل تزويدهما 

بمعالج ’كيرين‘ 
المدعوم بإمكانات 

الذكاء االصطناعي 
األول من نوعه في 
العالم والذي يوفر 

للمستخدمين تجربة 
استخدام مخصصة 
وأكثر سرعة وأداًء

من حفل اطالق الهواتف

»االقامة » تبعد 1983 
عامال اجنبيا المتسربين من 

الشركات العاملة في العراق 

حملة واسعة لتشجير 
الشوارع في مدينة 
الموصل القديمة 

حملة إلزالة المعابر غير 
النظامية على خطوط 
السكة في الديوانية

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مدير عام االقامة ف��ي وزارة الداخلية اللواء 
هيثم الغرباوي ان��ه مت ابعاد اكثر من 1983 اجنبيا 
من العمال املتس��ربني م��ن الش��ركات االجنبية 
العامل��ة في الب��اد من خال الف��رق التي اعدتها 
ملتابع��ة وتدقيق االوراق الثبوتي��ة للعرب واالجانب 

املقيمني داخل الباد .
ودع��ت مديري��ة ش��ؤون االقام��ة التابعة ل��وزارة 
الداخلي��ة املتواجدين من الع��رب واالجانب داخل 
موقفه��م  تصحي��ح  ال��ى  العراقي��ة  االراض��ي 

القانوني.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة ق��د اعلنت ابع��اد 2794 
اجنبيا خملالفتهم ش��روط االقام��ة داخل االراضي 
العراقي��ة خ��ال الع��ام احلال��ي ، مش��يرة الى ان 
مديريت��ي اخملابرات العامة واالس��تخبارات العامة 

هما اجلهتان املسؤولتان .
وقال الل��واء الغرباوي في تصريح��ات صحفية ان 
املديري��ة وم��ن خال الف��رق التي اعدته��ا ملتابعة 
وتدقيق االوراق الثبوتية للعرب واالجانب املقيمني 
داخ��ل الب��اد ابع��دت 1983 اجنبي��ا م��ن العمال 
املتسربني من الش��ركات االجنبية العاملة داخل 
الب��اد فض��ا ع��ن 362 اجنبي��ا بع��د التأكد نت 
اصاباتهم بامراض س��ارية ومعدي��ة و450 عاملة 

مبجال مراكز املساج خملالفتهن شروط االقامة .

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العامة ع��ن تنفيذ حمل��ة خدمية 
واسعة لتشجيرالشوارع وزراعة  1500 شجرة 
لفس��ائل النخي��ل ورف��ع االنقاض ف��ي املدينة 

القدمية مبحافظة املوصل.
واوض��ح املركز االعامي في ال��وزارة ان املاكات 
الفني��ة واخلدمية في بلدية املوصل التابعة الى 
مديرية البلديات العامة احدى تشكيات الوزارة 
باشرت اعمالها بحمات خدمية الزالة االنقاض 
ف��ي املدين��ة القدمية ف��ي اجلانب االمي��ن ملدينة 
املوصل وزراعة 1500 ش��جرة لفسائل النخيل 

في اجلزرات الوسطية في شوراع املدينة .
وبني املركز االعامي ان االعمال ش��ملت  زراعة 
1500 شجرة في مناطق تقاطع السكر امتداداً 
الى نفق حي اجلامعة وزراعة 100 شجرة  توزعت 
ف��ي مناطق احلدباء والبك��ر والتأميم فضاً عن 
زراعة 150 شجرة من فسائل النخيل في شارع 

متوز . 

الديوانية - الصباح الجديد:
باش��رت املاكات الهندس��ية والفني��ة مجتمعة 
في س��كك منطق��ة الديوانية بازال��ة املعابر غير 
النظامي��ة على ط��ول خطوط س��كك املنطقة 

بواسطة االليات مبساندة شرطة السكك. 
وب��ني مدير عام الش��ركة املهندس س��ام جبر ان 
هن��اك إرادة للقضاء على تلك الظاهرة الس��لبية 
والت��ي تس��ببت ف��ي ازه��اق األرواح وخس��ائر في 
املمتل��كات العامة حيث قامت منطقة س��كك 
الديوانية بازالة احلواجز واملعابر وذلك النس��يابية 
س��ير القطارات الصاعدة والنازلة والتي تس��بب 
خس��ائر مادية للشركة. واضاف املدير العام سبق 
ان مت اص��دار اعمام الى جمي��ع احملافظني مبا فيهم 
محافظ الديواني��ة والتأكيد على الكتب الصادرة 
من وزارة النقل ومجلس ال��وزراء بتاثير املعابر غير 
النظامية على خطوط الس��كة وسير القطارات 
واألبعاد املادية والبشرية لهذه املعابر من شانها ان 
حتد من التجاوزات على جميع محرمات السكك.

االثنني 20 تشرين الثاني 2017 العدد )3821(

Mon. 20 Nov . 2017 issue )3821(

متابعة الصباح الجديد:

بح��ث الوكي��ل الفن��ي ل��وزارة الزراع��ة 
الدكتور مهدي ضمد القيس��ي مع وفد 
وزارة امل��وارد املائي��ة برئاس��ة مستش��ار 
ال��وزارة ظاف��ر عب��د اهلل، تنفي��ذ اخلطة 
الزراعي��ة الش��توية واالطاق��ات املائية 
املتحققة، وذلك على هامش اجتماعات 

اللجنة الدائمة املشتركة بني اجلانبني.
وذكر اعام الوزارة انه جرى خال االجتماع 
مناقشة تنفيذ اخلطة الزراعية الشتوية 
واالطاقات املائية املتحققة وموعد الرية 
املقبل��ة ، حيث اكد الوكيل انه مت االتفاق 
عل��ى توفي��ر الكميات املائي��ة الضرورية 
الش��توية  الزراعي��ة  اخلط��ة  لتنفي��ذ 
املوضوع��ة، فضا عن الت��زام وزارة املوارد 
املائية بالتخصيص��ات املائية املطلوبة ، 
كما اكد الوكيل ان العراق يعاني من ازمة 
مائية بس��بب قلة االطاقات املائية من 
دول اجلوار، اضاف��ة الى تأثيرات االنحباس 

احلراري وقلة سقوط االمطار.
على صعيد متصل نظمت وزارة الزراعة 
حلقة نقاش��ية حول مقاوم��ة اجلراثيم 
تطبي��ق  وآلي��ة  احلياتي��ة،  للمض��ادات 

وبحضور  والزراعي،  االقتص��ادي  اإلصاح 
الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي وعدد من املدراء واخلبراء 

واخملتصني في الشأن الزراعي.
وذكر اعام ال��وزارة انه جرى خال احللقة 
النقاش��ية إلقاء محاضرتني االولى حول 
مقاوم��ة اجلراثي��م للمض��ادات احلياتية 
ألقاها الدكتور احمد شاكر حمدي حتدث 
خالها عن نشأة وتطور املضادات احليوية 
واالس��تعمال الرش��يد له��ا، ومخاط��ر 
اجلراثيم وطرق انتش��ارها، والتوعية حول 
ضرورة االس��تعمال الرش��يد للمضادات 
احلياتي��ة ملا لها من اث��ر كبير في إحداث 
املقاومة لهذه املضادات من قبل اجلراثيم 
، وتأثي��ر معاجلات اإلصاب��ات البكتيرية ، 
مبين��ا ان احلد م��ن اس��تعمال املضادات 
احلياتي��ة س��يؤدي ال��ى حتس��ني اإلنتاج 
وتقليل الهدر االقتصادي في اس��تعمال 

األدوية.
واض��اف ان احملاضرة الثاني��ة تناولت آلية 
تطبيق اإلصاح االقتصادي والزراعي التي 
ألقاها احملاضر طالب علي جواد وشملت 
ع��دة مح��اور منها العقب��ات التي تقف 
امام التط��ور االقتصادي ومن��وه وكيفية 
التغلب علييها، والية تطبيق االصاحات 

الزراعي��ة وكيفية تطبيقها واس��تغال 
الفائ��ض م��ن الغل��ة ، وتطبي��ق نظ��ام 
حيازة االراضي الزراعي��ة وإنتاج احملاصيل 
الغذائي��ة  اإلم��دادات  وتوفي��ر  واخلض��ر، 

اآلمنة للمواطنني، وآلية خلق فرص عمل 
جديدة والوصول الى االكتفاء الذاتي. 

من جه��ة اخرى تواص��ل مديرية املوارد 
املائية في واس��ط /ش��عبة ري الدبوني 

أعماله��ا بتطهير مقدم احملطة الثانية 
به��دف تأم��ني ض��خ املياه م��ن احملطة 
الثاني��ة ال��ى احملطة الثالث��ة ، وتضمن 
الطينيي��ة  الترس��بات  ازال��ة  العم��ل 

الش��مبان  نب��ات  ورف��ع  املتراكم��ة 
والنبات��ات االخرى  والت��ي تعوق مجرى 
املياه حيث استعملت حفارة ذات الذراع 
الطويلة وآليات أخرى مساندة ، اضافة 
الى مواصلة جلن��ة الرصد واملتابعة في 
مديرية املوارد املائية في واسط أعمالها 
برصد نهر دجلة عند موقع حتادد بغداد  
واسط بهدف معرفة املناسيب وتأمني 
احلصص املائية للمحافظات ) واس��ط 
وميس��ان وذي قار وحص��ة االهوار( كما 
واصلت مديرية املوارد املائية في واسط 
/ ش��عبة ري الدجيل��ة أعماله��ا بغلق 
املناف��ذ املتج��اوزة على نه��ر الدجيلة 
به��دف تامني احلص��ص املائية وتطبيق 

نظام املر اشنة .. 
وتضم��ن العمل غل��ق جميع الفتحات 
املتجاوزة واملنشأة على النهر لتحقيق 
العدال��ة ف��ي التوزي��ع وضم��ان وصول 
احلصص املائية لذنائب االنهر ، هذا ومن 
اجلدي��ر بالذكر ان ال��وزارة تعمل جاهدة 
من أجل حتقيق التوزي��ع العادل للمياه 
املائي��ة للمحافظات  وأيصال احلصص 

كافة.
م��ن جانبه��ا واصل��ت مديري��ة املوارد 
املائية في بابلم ش��عبة ري الهاشمية 

اعماله��ا بتطهيرش��ط احلل��ة بهدف 
تامني احلصص املائية وايصال املياه الى 
االراض��ي املس��تفيده ، وتضمن العمل 
ازال��ة الترس��بات الطيني��ة املتراكمة 
من ش��ط احللة ولعدة مناطق متفرقة 
حي��ث اس��تعملت حف��ارة ذات الذراع 
الطويل��ة أضافة الى االليات الس��اندة 
لها ، كما تواص��ل مديرية املوارد املائية 
ف��ي باب��ل / ش��عبة ري احملاوي��ل أعمال 
الردم للمناف��ذ املتجاوزة وعي��ر املبوبة 
على جدول احملاويل بهدف تامني ايصال 
احلصص املائية لذنائب اجلدول وتشغيل 
مجمع��ات االس��الة املوج��ودة هن��اك 

واملستفيدة من اجلدول .
وعلى الس��ياق نفس��ه واصلت مديرية 
امل��وارد املائية في باب��ل اعمالها بفتح 
ي��دوار ج��دول العمية وبقطر 80 س��م 
املتف��رع م��ن ج��دول احملاوي��ل عند كم 
)20و500( بهدف تأمني وصول احلصص 
املائية لذنائب اجلدول حيث استعملت 

االليات املتخصصة لهذا العمل.
ه��ذا وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان ال��وزارة 
مس��تمرة بحم��ات التطهي��ر جلميع 
اجلداول واالنهر من اجل النهوض بواقع 

املياه في احملافظات كافة. 

تقرير

»الزراعة« تبحث تنفيذ الخطة الشتوية واالطالقات المائية المتحققة 
نظمت حلقة عن مقاومة الجراثيم للمضادات الحياتية 

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
حتسني جودة التعليم ومساواة الفرص 
ف��ي  التعلم الذي ميوله االحتاد االوربي 
وينفذه اجمللس الثقافي البريطاني في 
العراق، وبإش��راف مباشر من معالي 
وزي��ر التربي��ة الدكتور محم��د اقبال 
الصيدل��ي، عقدت املديري��ات العامة 
للتربية ف��ي العراق دورة تنش��يطية 

عاجلة للمشرفني .
وته��دف ال��دورة إل��ى رفع املس��توى 
وزيادة املهارة وتطوي��ر القابليات لدى 
أن  موضح��اً   ، التربوي��ني  املش��رفني 
ال��وزارة تعمل بش��كل دؤوب لتطوير 
العملي��ة التربوي��ة وإدخ��ال الط��رق 
احلديث��ة ف��ي تس��يير عمله��ا ، وقد 
ش��ملت الدورة تدريب اكثر من 4500 

مشرف اختصاصي تربوي .
يذك��ر ان املديري��ة العام��ة لاع��داد 
املعلمني والتدري��ب والتطوير التربوي 

قد ساهمت وبشكل فعال في إجناح 
ه��ذه الدورات ف��ي املديري��ات العامة 

للتربية في جميع انحاء العراق.

اعالم المحافظة 
بحث محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عبد الرض��ا ما طال 
م��ع وزي��ر التخطي��ط الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي؛ إيج��اد آلية 
لتفعي��ل العمل في املش��اريع 
املتوقفة، س��واء كانت مشاريع 
املشاريع  او  اخلطة االستثمارية 
تخصيص��ات  ضم��ن  املمول��ة 

تنمية األقاليم.
ان  طل����ال  م����ا  وأوض����ح 
خدمي��ة  مش����اريع  هن����اك 
محافظ����ة  ف����ي  مهم���ة 
بقطاع��ات  تتعل��ق  واس����ط، 
واإلس��كان  واجمل����اري  امل��اء 
والط��رق، لكنه�����ا متوقف���ة 
الازمة،  املبال��غ  اطل��اق  لعدم 
وبالتالي ف��إن ه��ذه املش��اريع 

أصبحت عرضة لاندثار، مطالبا 
املبالغ اخملصصة  بإط��اق  الوزير 

لتل��ك املش��اريع للمض��ي ف�ي 
تنفيذه�ا.

دورة تنشيطية للمشرفين التربويين 
لبناء قدرات التعليم االبتدائي والثانوي 

محافظ واسط يبحث مع وزير
 التخطيط تنفيذ المشاريع المتوقفة 

بتمويل من االتحاد االوروبي وتنفيذ المجلس الثقافي البريطاني في العراق 
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برلين ـ وكاالت:

اس��تأنفت املستش��ارة األملانية أجنيال 
ميركل أمس االول الس��بت، محادثات 
صعب��ة لتش��كيل ائت��الف حكوم��ي 
وتف��ادي دخ��ول أزم��ة سياس��ية ف��ي 
أكبر اقتص��اد أوروبي. وف��ازت الزعيمة 
اخملضرم��ة التي حتكم من��ذ عام 2005 
ف��ي انتخاب��ات 24 /أيل��ول دون حصول 
تكتلها احملافظ عل��ى غالبية واضحة، 
حتدي��داً بس��بب تقدم احل��زب اليميني 
املتش��دد »البديل ألملانيا«، وبات عليها 
اآلن إقامة حتالف غير متوقع مع »احلزب 
الدميقراط��ي احل��ر« الليبرال��ي و«حزب 
اخلضر« اليس��اري. لك��ن خالفات هذه 
األحزاب السياسية العميقة، خصوصاً 
فيم��ا يتعلق بالهج��رة والبيئة تعرقل 
املفاوض��ات املاراثونية املس��تمرة منذ 
ش��هر، ما أّدى إلى بلوغ املوعد النهائي 
اخلميس املقبل دون التوصل إلى اتفاق. 
وأعلنت األطراف اخملتلفة متديد احملادثات 

، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
املمثل��ة  األح��زاب  تتوص��ل  ل��م  وإذا 
الطي��ف  ف��ي  الرئيس��ية  لالجتاه��ات 
السياسي إلى اتفاق، ستبقى احلكومة 
في متاهة فعلية، فيما ستظل ميركل 

عبارة عن مستشارة تصريف أعمال. 

وفي حال فش��لت محاوالت تش��كيل 
أملاني��ا  جت��ري  أن  فيرج��ح  حكوم��ة، 
انتخاب��ات مبك��رة، وهو ما س��يعرض 
ميركل إلى مزيد م��ن االنتقادات حتى 
ف��ي صفوف حلفائها، ألن ذلك قد يعزز 
موقع حزب »البدي��ل ألملانيا« املناهض 

للهجرة واإلسالم.
وق��ال ألكس��ندر دوبرندت م��ن »االحتاد 
املسيحي االجتماعي«، وهو حزب بافاري 
متحال��ف مع ميركل: »هناك رغبة في 
ضم��ان جناح هذه املهمة السياس��ية، 
ولك��ن النج��اح ال ميكن أن يك��ون بأي 
ثم��ن«. من جانب��ه، أكد زعي��م »احلزب 
الدميقراطي احلر« كريس��تيان ليندر: » 
األمر انتهى امس األحد. علينا التوصل 
إلى ق��رار في عطل��ة نهاية األس��بوع 
احلالي��ة«. بدوره��ا، أش��ارت صحيف��ة 
»سوديتش تس��ايتونغ« إلى أن ميركل، 
التي لم يعد يُنظر إليها على أنها غير 
قابل��ة للهزمية، »تواج��ه حالياً أصعب 

مهمة خالل قيادتها حتى اآلن«.
السياس��ية  الش��ؤون  خبي��ر  وق��ال 
ألبريخ��ت ف��ون لوكيم حملط��ة »إن تي 
)حت��ى  »اخلاس��ر  إن  اإلخباري��ة،  ف��ي« 
اآلن( ه��و أجني��ال مي��ركل«، ألنه��ا بدالً 
م��ن النضال م��ن أجل مب��ادئ معينة، 
»حاربت استراتيجياً من أجل االحتفاظ 

بالسلطة«. 

وبعد ساعات من انتهاء اجتماع استمر 
15 ساعة نحو الساعة الرابعة صباحاً، 
اجلمع��ة املاضي��ة، قالت مي��ركل التي 

عايشت عدداً ال يحصى من اجتماعات 
االحتاد األوروبي التي امتدت إلى ساعات 
متأخرة من الليل، إن »مهمة تش��كيل 

حكومة ألملانيا أم��ر غاية في األهمية 
ويستحق العناء«.

من جهته، قال زعيم »االحتاد املسيحي 

االجتماعي« هورست سيهوفر: »لدينا 
هدف االنتهاء بحل��ول امس األحد ،ألن 
للش��عب األملاني احلق ف��ي معرفة« إن 
كان س��يتم تش��كيل حكومة جديدة 
أم ال. وتخّيم مسألة الهجرة الشائكة 
على الواقع السياس��ي الذي تعيش��ه 
أملاني��ا، وهي قضية حساس��ة للغاية 
من��ذ فتحت ميركل احل��دود عام 2015 
أمام أكثر من مليون طالب جلوء. وفيما 
يدع��و »االحتاد املس��يحي االجتماعي« 
إلى حتدي��د ع��دد الوافدين مس��تقبالً 
ب�200 أل��ف كل عام، يصر حزب اخلضر 
على ضرورة السماح ملزيد من الالجئني 

بإحضار عائالتهم.
وال ت��زال هن��اك كذل��ك خالف��ات عدة 
بشأن السياسة املتعلقة باملناخ، حيث 
يطالب اخلضر بالتخلص التدريجي من 
الفحم امللوث والس��يارات التي تعمل 
مبح��رك اإلحراق، فيما يص��ر احملافظون 
واحل��زب الدميقراط��ي احلر عل��ى ضرورة 
ويعقد  والوظائف.  الصناع��ات  حماية 
»اخلض��ر« مؤمت��راً حلزبه��م بع��د نحو 
أس��بوع، حي��ث س��يقرر األعض��اء إما 
املوافق��ة عل��ى التن��ازالت التي حصل 
عليها قادة احلزب م��ن األحزاب األخرى 
أو رفضه��ا، وف��ق وكال��ة الصحاف��ة 

الفرنسية.
االش��تراكي  احل��زب  زعي��م  وج��ّدد 

مارت��ن  )يس��ار وس��ط(  ،الدميقراط��ي 
ش��ولتز، الذي سبق وحتالف مع ميركل 
قبل أن ينضم للمعارضة بعد اخلسارة 
التي مني بها ف��ي االنتخابات، انتقاده 
املفاوض��ات احلالي��ة. واّته��م األح��زاب 
األربع��ة بالبح��ث ع��ن »أق��ل قاس��م 
مشترك« في جو يسوده »احلد األقصى 
م��ن ع��دم الثق��ة املتبادل��ة« بقي��ادة 
ميركل، التي وصفها ب�«بطلة العالم 
في الضبابية«. ورأى ش��ولتز أن حتالفاً 
سيئاً بني األحزاب األربعة، سيقّلص دور 
أملانيا في االحتاد األوروبي ويس��هم في 

إصابة »أوروبا بالشلل«.
صحيف��ة  كتب��ت  ناحيته��ا،  م��ن 
»فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ« أنه 
رغ��م العراقيل »لي��س بإمكان ميركل 
االش��تراكي  احل��زب  ألن  تفش��ل،  أن 
الدميقراط��ي ، ل��ن ينقذه��ا مج��دداً«. 
وأوضحت أن األحزاب األصغر »تتحارب 
عل��ى حس��اب املستش��ارة، الت��ي لن 
حتصل بالضرورة على اإلشادة في حال 
جنحت احملادث��ات، ولكنها ب��كل تأكيد 
س��تواجه املالم��ة ف��ي حال فش��لت 
احملاولة«. وسيش��كل إج��راء انتخابات 
جديدة ضغط��اً على جمي��ع األحزاب، 
وفق��اً للصحيفة، ولكن حتدي��داً على 
املستش��ارة، »ألن جنم ميركل سيخبو 

بشكل أسرع ورمبا سيختفي متاماً«.
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لندن ـ رويترز:
قال وزي��ر املالي��ة البريطاني فيلي��ب هاموند امس 
األح��د إن بالده س��تقدم مقترحات بش��أن كيفية 
تس��وية التزاماتها املالية جتاه االحت��اد األوروبي قبل 

اجتماع مجلس االحتاد األوروبي الشهر املقبل.
ومت إبالغ رئيس��ة الوزراء تيريزا م��اي يوم اجلمعة بأن 
هناك املزيد من العمل الذي يتعني القيام به لكسر 
جم��ود محادث اخلروج من االحت��اد األوروبي الذي كرر 
تأكي��ده على موعد نهائ��ي في أوائ��ل كانون األول 

للمضي قدما في عرض فاتورة اخلروج.
وق��ال هاموند لهيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية 
”سنقدم مقترحاتنا لالحتاد األوروبي في املوعد املقرر 

للمجلس“.
واجتمعت ماي األس��بوع املاضي مع زعماء أوروبيني 
على هام��ش قم��ة االحت��اد األوروبي ف��ي جوتنبرج 
بالسويد في محاولة لكسر اجلمود بشأن ما يتعني 

على بريطانيا دفعه ملغادرة االحتاد خالل 16 شهرا.
وأش��ارت مرة أخرى إلى أنها ستزيد عرضا أوليا قدر 
بنح��و 20 مليار يورو )24 مليار دوالر( أي نحو ثلث ما 

يريده االحتاد

أفغانستان ـ رويترز:
قال اجليش ومس��ؤولون محليون إن قوات أفغانية 
وقوات أجنبية خاصة داهمت سجنا تديره حركة 
طالبان في إقليم هلمند جنوب البالد امس األحد 

وأنقذت 30 شخصا على األقل.
وأض��اف املس��ؤولون أن أربع��ة أطفال حتت س��ن 
الثانية عش��رة وش��رطيني من بني م��ن أنقذتهم 
الق��وات ف��ي املداهم��ة التي وقعت ف��ي منطقة 
نوزاد. وكانت طالبان اعتقلت 20 ش��خصا منهم 
فيما يتعلق مبس��اعدتهم للحكومة أو لكونهم 

من أسر أفراد في الشرطة واجليش.
وقال عب��د القدير باهادورزاي، وه��و نائب املتحدث 
باس��م كتيبة مايواند 215 في اجليش، إن س��بب 
س��جن طالبان لس��تة آخري��ن مم��ن مت إنقاذهم ال 
يزال ره��ن التحقي��ق. وقالت طالبان ف��ي بيان إن 
من أنقذتهم الق��وات مجرمون جنائيون متهمون 
بالس��رقة واخلطف والتورط في نزاعات شخصية 

وجرائم أخرى وسجنوا في انتظار محاكمتهم.
وقال قاري يوسف أحمدي املتحدث باسم طالبان 
في بيان »لم يكن هناك أي شخص ينتمي للعدو 

في ذلك السجن وتأمينه لم يكن كافيا«.

القدس ـ أ ب ف:
ذك��رت وس��ائل اع��الم اس��رائيلية ان الش��رطة 
ستستجوب االحد رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 
للم��رة الثاني��ة خالل الش��هر اجل��اري، ف��ي اطار 

قضيتي فساد.
وفي واحدة من القضيتني، يش��تبه ب��ان نتانياهو 
تلقى بش��كل غير قانوني هدايا من ش��خصيات 
ثرية بينها منتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. 
وقدرت وس��ائل االعالم القيم��ة االجمالية لهذه 

الهدايا بعشرات اآلالف من الدوالرات.
وخضع ميلشان صديق نتانياهو منذ فترة طويلة، 

الستجواب في ايلول.
ويس��عى حتقيق آخر الى حتديد ما اذا كان نتانياهو 
ح��اول اب��رام اتف��اق س��ري م��ع مال��ك »يديعوت 
احرون��وت« م��ن اجل تغطي��ة مؤيدة ل��ه من قبل 

الصحيفة االسرائيلية.
ويدافع نتانياهو عن نفسه من هذه التهم ويقول 

انها حملة لطرده من السلطة.
ول��م تؤك��د الش��رطة املعلومات عن اس��تجواب 
نتانياهو االحد، والذي حتدثت عنه وس��ائل االعالم 

باسهاب.

بريطانيا تقدم مقترحًا 
بفاتورة الخروج من 

االتحاد األوروبي 

إنقاذ أكثر من 30 شخصًا 
في مداهمة على سجن 
لطالبان في أفغانستان

الشرطة االسرائيلية 
تستمع مجددا لنتانياهو 

في إطار قضيتي فساد 

متابعة ـ الصباح الجديد:

عق��د وزراء اخلارجي��ة العرب امس 
االحد اجتماعا طارئا لبحث »سبل 
التصدي للتدخ��الت االيرانية« في 
ال��دول العربي��ة بن��اء عل��ى طلب 
الس��عودية فيم��ا تصاع��د التوتر 
بني الرياض وطهران منذ استقالة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

قبل اسبوعني.
وعش��ية االجتم��اع، اعل��ن البيت 
االبيض ان الرئيس االميركي دونالد 
ترامب اج��رى محادثة م��ع نظيره 
الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون عقب 
اس��تقبال االخي��ر للحري��ري امس 

االول السبت في باريس.
واضاف انهما »اتفقا )خالل احملادثة( 
عل��ى ض��رورة العمل م��ع احللفاء 
ملواجهة انش��طة حزب اهلل وايران 

املزعزعة لالستقرار في املنطقة«.
لوكالة  دبلوماس��ي خليجي  وقال 
فرانس برس ان مشروع القرار عرض 
على الوزراء العرب » ادانة حلزب اهلل 

املدعومة من ايران«.
اجلامع��ة  ف��ي  دبلوماس��يا  ان  اال 
العربي��ة قال انه »ال يس��تطيع ان 
ينف��ي او يؤك��د ذلك فاملش��اورات 

ماتزال مستمرة حول صياغته«.
واضاف املصدر نفس��ه ان اللجنة 
الرباعية العربية »املعنية بالتصدي 
الدول  للتدخ��الت االيراني��ة« ف��ي 
العربية اجتمع��ت قبيل االجتماع 
ال��وزاري لوض��ع صيغ��ة مش��روع 

القرار الذي عرض على الوزراء.
وتضم هذه اللجنة، التي ش��كلت 
بقرار من اجملل��س الوزاري للجامعة 
العربية ف��ي كان��ون الثاني 2016، 
واالمارات  السعودية  وزراء خارجية 

والبحرين ومصر.
وكانت السعودية طلبت االسبوع 

املاض��ي عق��د هذا االجتم��اع بعد 
»ما تعرضت له الرياض امس االول 
الس��بت املوافق الرابع من تشرين 
االول 2017 م��ن عم��ل عدواني من 
قب��ل احلوث��ي التابع��ة إلي��ران في 

اليمن«.
ص��اروخ  »اط��الق  ال��ى  واش��ارت 
باليس��تي ايراني الصنع من داخل 
م��ا  وكذل��ك  اليمني��ة،  االراض��ي 
تعرض��ت ل��ه مملك��ة البحرين من 
عم��ل تخريب��ي ارهاب��ي بتفجي��ر 
اجلمع��ة«  ليل��ة  النف��ط  انابي��ب 
املاض��ي، فضال ع��ن »ما تق��وم به 
اي��ران في املنطق��ة العربي��ة )من 
اعمال( تقوض االمن والسلم ليس 

في املنطقة العربية فحس��ب بل 
في العالم باسره«.

واتهمت السلطات البحرينية ايران 
بالوق��وف وراء حري��ق عط��ل تزويد 
البالد بالنفط الس��عودي بش��كل 
مؤقت امس االول السبت، معتبرة 
أنه »عم��ل ارهابي«. إال أن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية االيرانية نفى 

اتهامات البحرين.
ويتزامن االجتماع م��ع االزمة التي 
يش��هدها لبن��ان من��ذ اس��تقالة 
احلريري املفاجئ��ة التي اعلنها من 
الرياض في الرابع من تشرين الثاني 
اجل��اري مهاجما في خط��اب القاه 
الرياض  الس��عودية  العاصمة  من 

وحزب اهلل.
ووص��ل احلري��ري الى فرنس��ا امس 
االول السبت بعد ان اتهم الرئيس 
السعودية  اللبناني ميش��ال عون 

باحتجازه لديها.
واعتب��رت الرئاس��ة الفرنس��ية ان 
مجيء رئيس ال��وزراء اللبناني الى 
باريس يس��اهم في »تخفيف حدة 

التوتر« في الشرق االوسط.
وأكد الناطق باس��م وزارة اخلارجية 
املصري��ة، املستش��ار أحم��د أب��و 
اخلارجي��ة  وزراء  اجتم��اع  أن  زي��د، 
اإليراني��ة ف��ي  التدخ��الت  ناق��ش 
الش��أن العربي، بعد األحداث التي 
ش��هدتها املنطقة أخيرًا، مش��يرًا 

إلى أن األزمة اللبنانية تعد عنصرًا 
جديًدا في أزمات املنطقة. 

وقال إن مصر تعتزم املش��اركة في 
املصال��ح العربي��ة واالنفتاح على 
دول العال��م، وال تتعام��ل مبنط��ق 
أن مص��ر  احللي��ف. وش��دد عل��ى 
تص��ر على مكافح��ة التطرف في 
التي  التهديدات  املنطقة، وش��رح 
تواجهه��ا بس��ببه، فيم��ا أكد أن 
الدائ��رة العربي��ة واألفريقي��ة هي 
األق��رب إل��ى مصر، بتحقي��ق إجناز 
كبير في ملف املصاحلة في جنوب 

السودان.
ولوح��ت جامع��ة الدول��ة العربية 
وص��ف   التصعي��د  بإمكاني��ة 

لألم��ن  اإليراني��ة«  »التهدي��دات 
والس��لم العرب��ي، ولم يس��تبعد 
زكي، مس��اعد  الس��فير حس��ام 
األمني العام جلامعة الدول العربية، 
اللجوء إل��ى األمم املتحدة ومجلس 
األمن، نظرًا خلطورة املوقف وتهديد 
العرب��ي  والس��لم  لألم��ن  إي��ران 

والدولي. 
ولفت إل��ى أن االجتماع تطرق إلى 
أزمات أخرى غير التدخالت اإليرانية 
في املنطقة، مبا في ذلك مقاطعة 
الدول العربية لقط��ر، ألنه عندما 
تدعو دولة الجتماع طارئ يكون من 
أجل بند واحد ومناقش��ة موضوع 

واحد فقط.

فيما تصاعد التوتر بين الرياض وطهران

اجتماع طارئ في الجامعة العربية بشأن 
ما وصف بـ«التدخالت اإليرانية« في المنطقة

يتزامن االجتماع مع 
االزمة التي يشهدها 

لبنان منذ استقالة 
الحريري المفاجئة التي 

اعلنها من الرياض 
في الرابع من تشرين 

الثاني الجاري مهاجما 
في خطاب القاه من 
العاصمة السعودية 

الرياض وحزب اهلل

املستشارة االملانية

اجتماع وزراء اخلارجية العرب

تقـرير
بعد اضطرارها لتدشين تحالف غير متوقع مع األحزاب المنافسة

أنجيال ميركل تستأنف محادثات صعبة لتشكيل ائتالف حكومي جديد
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اجتماع وزاري روسي ايراني 
تركي حول سوريا في تركيا

محكمة مصرية تحتجز ناشطين
بشأن جزيرتي تيران وصنافير

اإلسكندرية ـ رويترز:
قررت محكم��ة مصرية مبحافظة 
الناش��طة  حب��س  اإلس��كندرية 
احلقوقية ماهينور املصري على ذمة 
اتهامها بالتظاهر دون تصريح في 
حزي��ران املاضي ضد ق��رار احلكومة 
املصرية نقل تبعي��ة جزيرتي تيران 
إل��ى  األحم��ر  بالبح��ر  وصنافي��ر 

الس��عودية. وقالت محكمة جنح 
املنت��زة إنه��ا احتج��زت ماهين��ور 
انتظارا  والنشط معتصم مدحت 
حملاكمتهم��ا ي��وم 30 كان��ون األول 

بتهمة التجمهر.
وق��ال محامي الدفاع عنهما طاهر 
أبو ناصر إنهما نفيا التهم مضيفا 
أن��ه ال يوج��د أدل��ة عل��ى تنظيم 

احتجاج.
وتابع احملام��ي أن القرار كان صدمة 
لكن��ه أوض��ح أن موكلت��ه تتحلى 

بالقوة وتتقبل الوضع.
ويق��ول معارض��ون لنق��ل تبعي��ة 
اجلزيرت��ني إن س��يادة مصر عليهما 
تع��ود إلى عام 1906 قبل تأس��يس 

اململكة العربية السعودية.

انقرة ـ أ ب ف :
اجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا 
واي��ران امس االحد في تركيا الجراء 
محادثات حول سوريا، قبل ايام من 
قمة ثالثية مهمة مخصصة لهذا 

البلد الذي يشهد نزاعا مدمرا.
وقال مس��ؤول تركي كبي��ر ان وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفرورف 
ونظيري��ه االيران��ي محم��د ج��واد 
ظري��ف والترك��ي مولود تش��اوش 

اوغل��و عق��دوا قبيل ام��س االحد 
اجتماع مغلقا في انطاليا بجنوب 
تركيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

ويهدف هذا االجتم��اع الى االعداد 
لقم��ة تعق��د االربع��اء املقبل في 
الروسي بحضور  منتجه سوتشي 
الرؤس��اء الروس��ي فالدميي��ر بوتني 
وااليراني حس��ن روحان��ي والتركي 

رجب طيب اردوغان.
وترعى روس��يا وتركيا وايران اتفاقا 

يه��دف الى خف��ض ح��دة املعارك 
متهيدا التفاق سياس��ي يضع حدا 
 2011 اذار  من��ذ  املس��تمر  للن��زاع 
والذي اوقع اكثر من 330 الف قتيل 

وشّرد املاليني.
وقد أتاح »اتفاق استانا«، نسبة الى 
العاصمة التي تستضيف احملادثات، 
إقامة »مناطق خف��ض توّتر«. وفي 
هذا االطار، نش��رت تركيا قوات في 

محافظة ادلب )شمال غرب(.

الجيش السوري يستعيد
 قريتي حّران وحردانة في حماة

مشروع قرار جديد حول
 سوريا في مجلس األمن

نيويورك ـ وكاالت :
واألوروغواي مشروع  السويد  قدمت 
قرار جديد إل��ى مجلس األمن، حول 
اس��تئناف عمل البعثة املش��تركة 
للتحقيق في استخدام الكيميائي 

في سوريا.
ونقل��ت وكال��ة »نوفوس��تي« امس 
األح��د، عن املتحدث باس��م املندوب 

الروسي في مجلس األمن، أن كال من 
السويد واألوروغواي قدمتا مشروعا 
»معتدال« إلى مجلس األمن الدولي.

جتدر اإلش��ارة إل��ى أن مهمة البعثة 
املكّلف��ة بالتحقيق في اس��تخدام 
الس��الح الكيميائي في س��وريا، قد 
انتهت في السابع من كانون الثاني. 
وق��د ص��ّوت مجلس األم��ن 4 مرات 

خالل الش��هر اجل��اري ول��م يتوصل 
إلى إقرار أي مشروع قرار حول آليات 

متديد بعثة التحقيق.
وقد فشل أعضاء مجلس األمن في 
االتفاق حول آخر مشروع قرار، كانت 
قد تقدمت به اليابان أمس السبت، 
لتمدي��د مهم��ة بعث��ة التحقي��ق 

شهرا آخر.

دمشق ـ وكاالت :
اس��تعادت وح��دات اجليش الس��وري 
الرديف��ة  الق��وات  م��ع  بالتع��اون 
الس��يطرة على قريتي حران وحردانة 
شمال ش��رق مدينة حماة، بعد طرد 
تنظيم »جبه��ة النصرة« واجملموعات 

املنضوية حتت زعامته.
باس��تعادة  املواجه��ات  وانته��ت 
الس��يطرة على القريت��ني املذكورتني 
والقض��اء على العديد من اإلرهابيني، 

وفرار العش��رات منهم، حيث يواصل 
اجليش السوري عملية تعقبهم.

كذلك متت استعادة قريتي قصر علي 
وعرفة، بعد القضاء على آخر جتمعات 

اإلرهابيني وحتصيناتهم فيهما.
كم��ا ق��ام عناص��ر الهندس��ة ف��ي 
اجلي��ش بتفكيك العبوات الناس��فة 
واملفخخ��ات، التي زرعه��ا اإلرهابيون 
في املنازل واألراضي الزراعية، لعرقلة 

تقدم وحدات اجليش.

وتواصل وحدات م��ن اجليش تقدمها 
في إط��ار العملية العس��كرية التي 
بدأته��ا الجتث��اث تنظي��م »جبه��ة 
النص��رة« من ري��ف حماة الش��رقي، 
وذل��ك بع��د إعالن��ه خالي��ا متاما من 
إرهابي��ي »داع��ش«، حيث اس��تعادت 
خ��الل األس��بوع املاض��ي الس��يطرة 
على العديد من الق��رى بعد القضاء 
على آخر جتمع��ات اإلرهابيني وتدمير 

حتصيناتهم فيها.



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت مصدر مس��ؤول أن العراق 
سيبدأ بتصدير الغاز الى الكويت 
قريباً على وفق االتفاق الذي جرى 
مؤخ��راً ب��ن اجلانب��ن والقاضي 
بتصدي��ر العراق نح��و 50 مليون 
ق��دم مكعب��ة قياس��ية يومي��اً 
ضمن املرحلة االولى من االتفاق. 
وقال وزير النف��ط ووزير الكهرباء 
أن  امل��رزوق،  عص��ام  الكويت��ي 
االتفاق..  »تطورات ط��رأت عل��ى 
األخب��ار جي��دة وس��يتم االعالن 

عنها قريباً«.  
يذك��ر ان الع��راق والكوي��ت ق��د 
اتفقت��ا عل��ى تصدير الغ��از من 
حق��ل الرميل��ة ف��ي محافظ��ة 
البص��رة بواق��ع 50 ملي��ون قدم 
يومي��اً ضمن  قياس��ية  مكعبة 
املرحل��ة االولى وص��والً الى 200 
ملي��ون ق��دم مكعبة قياس��ية 

يومياً ضمن املرحلة الثانية.
وكان وزير النف��ط العراقي، جبار 
اللعيبي، قال، في وقت سابق، ان 
الع��راق اقترب م��ن تصدير الغاز 
اخلام إل��ى الكويت ضمن االتفاق 

املبرم بن اجلانبن.
وأوض��ح اللعيب��ي، أن »اللجن��ة 
الفني��ة املش��تركة ب��ن العراق 
خط��وات  قطع��ت  والكوي��ت 
متقدمة ومهمة بهدف االسراع 
في تنفي��ذ أتفاقية تصدير الغاز 
اخلام العراقي الفائض عن حاجة 
الع��راق من حق��ل الرميل��ة الى 

الكويت الشقيق«.
وأض��اف أن »اللجنة املش��تركة 
االج��راءات  جمي��ع  اس��تكملت 
تض��ع  وه��ي  بذل��ك  املتعلق��ة 
اللمسات االخيرة من اجل تنفيذ 
االتفاقي��ة خالل الفت��رة القريبة 

املقبلة«.
وتاب��ع اللعيبي إل��ى أن »االتفاق 

ينص عل��ى تصدير كمي��ة )50( 
ملي��ون ق��دم مكع��ب قياس��ي 
يومي��اً من الغاز اخل��ام من حقل 
الرميل��ة في محافظ��ة البصرة 
ضم��ن املرحل��ة االول��ى وص��والً 
ال��ى )200( مليون ق��دم مكعب 
املرحلة  يومي��اً ضم��ن  قياس��ي 

الثانية لالتفاقية«.
وكان اللعيب��ي رح��ب مبصادق��ة 
اجلان��ب الكويتي الش��قيق على 
مذك��رة التفاه��م املوقع��ة بن 
والبترول  العراقية  النفط  وزارتي 
الكويتية وصدور مرس��وم اميري 
باملوافقة على ماتضمنته املذكرة 

ح��ول تطوير واس��تغالل احلقول 
ومب��ا يخدم  املش��تركة  احلدودية 

مصلحة البلدين الشقيقن.
وعّد ذلك اجن��ازا كبيرا حتقق بعد 
عقود من الزمن وهو يضع االمور 
في نصابها الصحيح ويس��هم 
ف��ي تس��وية جمي��ع القضاي��ا 
العالقة بن البلدين  الشقيقن 
ويعم��ل عل��ى تعزي��ز العالق��ات 
الثنائي��ة ب��ن البلدين وتوس��يع 
فرص االس��تثمار وآف��اق التعاون 

املشترك.
وأش��اد اللعيبي مبوقف االشقاء 
الكويتن ورغبتهم الصادقة في 

التع��اون اجلاد وبتس��خير جميع 
االمكانيات املتوفرة لدعم العراق 

وشعبه العزيز.
وفي نيسان املاضي، قال اللعيبي 
الغ��از  م��ن  الع��راق  إنت��اج  إن 
لثالثة  س��يتضاعف  الطبيع��ي 
أمثال��ه إل��ى 1700 ملي��ون قدم 
مكعب��ة يوميا بحلول عام 2018 
م��ع تنفي��ذ الدول��ة العضو في 
منظمة أوبك مش��روعات للحد 

من حرق الغاز.
وقال اللعيبي أمام مؤمتر للطاقة 
عقد ف��ي بغداد إن »إنت��اج الغاز 
س��يرتفع إل��ى 1400 مليون قدم 

مكعب��ة يومي��ا ف��ي 2017 م��ن 
650 ألف قدم مكعبة يوميا في 

.»2016
وف��ي الع��ام املاضي ب��دأ العراق 
تصدير س��وائل الغاز م��ن إنتاج 
شركة غاز البصرة وهي مشروع 
مشترك بن ش��ركة غاز البصرة 

وشل وميتسوبيشي.
وجتمع الش��ركة الغاز املصاحب 
لعمليات إنتاج النفط من حقول 
جن��وب الب��الد وتعاجل��ه ليصبح 
وقودا حملطات الكهرباء وس��وائل 

وغاز للطهي.
وفي كانون الثاني قالت ش��ركة 

أن  تتوق��ع  إنه��ا  البص��رة  غ��از 
يضاع��ف الع��راق ص��ادرات غ��از 
البترول املس��ال لثالث��ة أمثالها 
ومضاعف��ة ص��ادرات مكثف��ات 
الغ��از لثالثة أمثاله��ا في 2017 
بفضل جمع كميات أكبر منهما 

من حقول النفط اجلنوبية.
وقال��ت إن م��ن املق��رر أن ترتف��ع 
صادرات الغاز الطبيعي املس��ال 
إل��ى 100 ألف طن هذا العام من 
30 ألف طن في 2016. وسترتفع 
ص��ادرات مكثفات الغاز إلى 400 
ألف متر مكعب ه��ذا العام من 

200 ألف متر مكعب في 2016.

بواقع 50 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا

قريبًا.. العراق يصدر الغاز إلى الكويت

اللجنة الفنية المشتركة 
بين العراق والكويت 
قطعت خطوات 
متقدمة ومهمة بهدف 
االسراع في تنفيذ 
أتفاقية تصدير الغاز 
الخام العراقي الفائض 
عن حاجة العراق من 
حقل الرميلة الى 
الكويت الشقيق

حقول  النفط والغاز جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني الدولي، 
إن االئتمان التركي حقق توازنا لالقتصاد والتمويل 
الع��ام، مبواجهة اخملاط��ر السياس��ية والتطورات 

اخلارجية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تقري��ر حتلي��ل االئتمان الس��نوي 
لتركيا، الذي نش��رته الوكالة. وأش��ار التقرير إلى 
أن »االئتم��ان التركي، يعكس اقتص��اد البالد املرن، 
ومتوس��ط الدخل، ومنوه��ا الق��وي، والدميوغرافيا 

اإليجابية لها«.
ولفت التقري��ر إلى أن »النم��و االقتصادي التركي 
املقاوم وإمكانية إدارة معايير الدين العام، يشكالن 

أرضية هامة لالئتمان«.
وأض��اف أن »التموي��ل الع��ام ميث��ل مص��درا هاما 
للقيمة االئتمانية لتركيا«، كذلك أشارت الوكالة 
ف��ي تقريره��ا إلى »ع��دم حص��ول أي تغييرات في 

التصنيف االئتماني التركي والتوقعات بشأنه«.
وف��ي نهاي��ة آب املاض��ي، رفعت »موديز« س��قف 
توقعاتها لنمو االقتص��اد في تركيا، من %2.6 إلى 

%3.7 للعام اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب مطلع 
تش��رين الثاني اجلاري م��ا يقارب 74 ملي��ار دوالر، 

مرتفعة بنسبة %22 منذ مطلع العام اجلاري.
وأظه��رت بيان��ات البن��ك املرك��زي الروس��ي أن 
احتياطي��ات روس��يا م��ن الذهب بلغ��ت في ال�1 
من تش��رين الثان��ي اجل��اري 73.705 ملي��ار دوالر، 
مس��جلة بذلك مستويات قياس��ية هي األعلى 

على اإلطالق.
وصع��دت احتياطيات الذهب م��ن 60.194 مليار 
دوالر س��جلتها بتاري��خ 1 كان��ون الثان��ي، إل��ى 
مس��تواها مطل��ع تش��رين الثاني اجل��اري مبقدار 

13.511 مليار دوالر أو بنسبة 22.4%.
والذهب هو ج��زء من احتياطات روس��يا الدولية 
املؤلف��ة م��ن النق��د األجنبي، وحقوق الس��حب 
اخلاص��ة، واالحتياطي في صن��دوق النقد الدولي، 
إضافة للذهب. وبلغ إجمالي االحتياطيات مطلع 

الشهر اجلاري 424.857 مليار دوالر.
وكان��ت احتياطي��ات الذهب مطل��ع العام 2007 
عن��د 8.164 ملي��ار دوالر، ومن��ذ ذل��ك الوقت، زاد 
املركزي الروس��ي من وتيرة ش��رائه للذهب بأكثر 
م��ن الضعف، حيث أضاف إلى خزائنه نحو 1250 

طنا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العاملي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قّدرت ش��ركة »مكافي« خسائر جرائم اإلنترنت أو 
النشاطات غير املش��روعة املُمارسة عبرها مبا بن 
375 مليار دوالر و550 ملياراً س��نوياً، كما تُكش��ف 
يومياً نحو 300 عّينة من البرمجيات اخلبيثة. وقال 
خبراء خالل مشاركتهم في مؤمتر األمن في قطاع 
الطاقة الذي عقد في إطار »معرض ومؤمتر أبو ظبي 
الدول��ي للبت��رول« )أديبك( في أبو ظب��ي، إن قطاع 
الطاقة اإلقليمي »تخّطى قطاع األعمال املصرفية 
واملالية ف��ي قائمة األهداف التي يس��عى مجرمو 
اإلنترن��ت الى الوص��ول إليها في منطقة الش��رق 
األوس��ط، إال أن الش��ركات في القطاع تترك ذاتها 

أكثر انفتاحاً أمام هجمات رمبا تكون ناجحة«.
وأش��ار املدي��ر التنفي��ذي للعملي��ات ف��ي »املركز 
الوطني لألمن اإللكترون��ي« التابع لوزارة الداخلية 
السعودية إبراهيم الشمراني، إلى أن »املتخصصن 
في مجال أم��ن املعلومات يكتش��فون يومياً نحو 
300 عّين��ة م��ن البرمجيات اخلبيث��ة«، الفتاً إلى أن 
مؤسس��ته »رصدت ارتفاع��اً في ع��دد الهجمات 
التي تُشّن على الشركات واملؤسسات العاملة في 

قطاع الطاقة«.
وأك��د أن »قطاع الطاقة يتج��ه إلى أن يصبح ثاني 
أكبر القطاعات املستهدفة بالهجمات اإللكترونية 
اخلبيثة في اململكة خالل هذه السنة بعد القطاع 

احلكومي، متخطياً قطاعي املالية واالتصاالت«.

»موديز«: أداء جيد 
القتصاد تركيا

1744 طن احتياطيات 
الذهب الروسي

550 مليار دوالر سنويًا 
كلفة جرائم اإلنترنت
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قّل��ل صناعيون ورج��ال أعم��ال عراقيون 
من أهمية القوان��ن التي طبقها العراق 
أخيراً بهدف حماية املنتج واملس��تهلك، 
وقالوا عنها إنها لم حتدث أي فرق حلماية 
املنتجات الوطني��ة التي بقيت غير قادرة 
املس��توردة،  املنتج��ات  منافس��ة  عل��ى 
مطالب��ن بفرض رس��وم إضافي��ة وملدة 
محددة على السلع التي يوجد لها بدائل 

محلية.
وق��ال اخلبي��ر الصناع��ي العراق��ي صادق 
علي حس��ن، إن »اش��تداد املنافس��ة بن 
الصناع��ات الداخلية الت��ي ال متلك قدرة 
على املنافس��ة والصمود أمام الصناعات 
اخلارجية يهدد النش��اط الصناعي احمللي 
ويزي��د م��ن الصعوب��ات عل��ى املنتجن، 
خصوصاً أن ال��دول األجنبية متتلك خبرة 
أكب��ر وأكثر رس��وخاً في س��وق التنافس 

العاملي«.
وأش��ار إلى أن »الصناعة العراقية تواجه 
حالة من الش��لل والس��يما الش��ركات 
اململوك��ة للدول��ة، إذ إن غالبي��ة ه��ذه 
الش��ركات تخس��ر، في ح��ن أن بعضها 
يحق��ق أرباحاً تذهب إل��ى تأمن التمويل 
الذاتي للش��ركة مثل روات��ب املوظفن«، 
التخطي��ط  »غي��اب  أن  إل��ى  مش��يراً 
والبرمج��ة للنهوض بالواق��ع االقتصادي 

العراق��ي واالعتماد عل��ى الريع النفطي، 
من أبرز أسباب هذه األزمة«.

وأض��اف أن »كان ف��ي العراق ع��ام 2000 
أكثر م��ن 77 ألف��اً و176 معم��الً صغيراً 
تس��توعب ما يصل إلى ربع مليون عامل، 
لكن بعد عام 2003 انخفضت أعداد هذه 
املعام��ل لتصل إلى 10 آالف معمل وعدد 
العاملن فيها يقل عن 36 ألف عامل. أما 
املعامل املتوسطة فكان عددها قبل عام 
2003 أكث��ر من 176 مصنع��اً وانخفض 
تدريجي��اً ليصل حالياً إلى م��ا دون ال�76 
مصنعاً وعدد العاملن فيها ال يتجاوز 13 

ألف عامل«.
وتابع حس��ن، أن »فتح الس��وق العراقية 
على مصراعيها أمام البضائع املستوردة، 
وسياسة اإلغراق التي اتبعت في األسواق 
العراقي��ة من جان��ب دول ع��دة، أديا إلى 
الصغي��رة  الصناع��ات  غالبي��ة  توق��ف 
واملتوسطة وبعض الصناعات الشعبية، 
التي لم يعد بإمكانها املنافس��ة داخلياً 
أو عل��ى املس��توى اخلارجي، الفت��اً إلى أن 
»سياس��ة اإلغراق ف��ي الع��راق أثرت في 
مستوى القوى العاملة والسيما الفني�ة 
واملتخصصة، إذ بات��ت أمام خيار التحول 
إلى أعم��ال غي��ر فعال��ة أو التفكير في 

الهجرة«.
وطال��ب اخلبي��ر باللج��وء إل��ى »جمل��ة 
م��ن التدابي��ر واإلج��راءات التي تش��جع 
النش��اطات اإلنتاجي��ة الصناعية داخل 

العراق حلماي��ة الصناعات الناش��ئة من 
املنافسة العاملية، أو توجيه االستثمارات 
إل��ى قطاع��ات صناعي��ة معين��ة نظراً 
عائداته��ا  أو  الس��تراتيجية  ألهميته��ا 
املرتفع��ة، وهن��ا ميك��ن ف��رض الرس��وم 
اجلمركي��ة املرتفع��ة ووضع القي��ود غير 
الضريبية مثالً على بعض الواردات للحد 

منها، وتقدمي الدعم واملس��اعدات املالية 
للمق��اوالت الصناعي��ة، وتأم��ن الطاقة 

والسلع األولية لها بأسعار تفضيلية«.
وش��دد عل��ى أن »املنت��ج الوطني حديث 
ال��والدة ال يس��تطيع الوق��وف ف��ي وجه 
مس��ؤولية  وم��ن  العاملي��ة،  املنافس��ة 
الدولة حماية ه��ذا املنتج بفرض ضرائب 

على الس��لع األجنبية املنافس��ة له ملدة 
محدودة، يستطيع املنتج الوطني خاللها 
االس��تفادة من س��نوات احلماية لتطوير 
اإلنت��اج واخلبرات والتس��ويق، والش��حن 
واإلدارة واس��تخدام التكنولوجي��ا، فضالً 
عن خفض تكلفة إنتاج الوحدة بس��بب 

اإلنتاج الواسع أو الكبير«.

وأوضح��ت نائ��ب رئي��س جلن��ة االقتصاد 
واالس��تثمار البرملانية ن��ورة البجاري، في 
حديث إل��ى »احلياة« الدولي��ة، أن »قطاع 
الصناع��ة لدي��ه أهمي��ة كبي��رة، كونه 
القط��اع األكثر فاعلي��ًة وديناميكيًة في 
القدرة عل��ى حتقيق متطلب��ات التنمية 
االقتصادي��ة م��ن طري��ق توس��يع قاعدة 
اإلنت��اج وتنويعه��ا، وتأم��ن ف��رص عمل 
لرأس املال البشري بتقدمي كفاءات ماهرة 

إلشباع متطلبات االستهالك«. 
وأضاف��ت أن »أهمي��ة هذا القط��اع تزداد 
بس��بب قدرت��ه عل��ى ح��ل االخت��الالت 
الهيكلي��ة، وتنويع مص��ادر الدخل التي 
تتناس��ب مع الهيكل االقتص��ادي وزيادة 
الطاقات اإلنتاجية وتنميتها، واس��تغالل 
اإلمكانات املتوافرة س��واء كانت مادية أو 

بشرية«.
وتابع��ت أن »غالبي��ة ال��دول تعمل على 
الصغي��رة  للصناع��ات  قاع��دة  إنش��اء 
واملتوسطة وحتى الكبرى منها، لتحقيق 
ج��زء م��ن االكتف��اء الذات��ي م��ن بعض 
املنتجات الصناعية املستوردة، وبطبيعة 
احل��ال فإن ه��ذا االهتمام س��يؤمن فرص 
عمل ويس��د حاج��ة الس��وق، فضالً عن 

إمكان الوصول إلى املنافسة العاملية«.
وأضافت البجاري أن »السياسة الصناعية 
في الع��راق تعاني جملًة م��ن التحديات 
واملش��اكل التي تفرضه��ا املتغيرات ذات 
الطاب��ع الداخل��ي، وف��ي مقدم��ة ه��ذه 

املش��اكل تخل��ف الهي��اكل االقتصادية 
نتيجة العس��كرة الصناعية التي كانت 
سائدة قبل عام 2003 وتهميش دورها في 

إعادة بناء االقتصاد العراقي«. 
وأك��دت أن االقتص��اد العراق��ي أصي��ب 
مبرض العوملة املفاجئة، ونتيجة القرارات 
اخلاطئ��ة للحاكم املدن��ي األميركي بعد 
ع��ام 2003 أصبح االقتصاد حراً بش��كل 
علي��ه  مس��يطراً  كان  بعدم��ا  كام��ل، 
حكومي��اً بش��كل كام��ل، م��ا أدى إل��ى 
اخت��الالت مفاجئة قابلها اس��تمرار في 
عدم االستقرار السياسي واألمني جعلت 
حال��ة االنهي��ار مس��تمرة ف��ي القطاع 
الصناع��ي وص��والً إلى اختف��اء الطبقة 

الصناعية في العراق«.
وفي ش��أن مطالب فرض رسوم إضافية، 
قالت البجاري إن »هذا األمر قابل للتحقق 
ف��ي ح��ال اس��تطاع القط��اع الصناعي 
احمللي إيجاد س��لع بديلة، وأبدت احلكومة 
موافقتها لدعم منتجاتهم لتكون قادرة 
على املنافسة ألن فرض أي رسوم إضافية 
يتحمله��ا املس��تهلك، وهذا م��ا ال تريد 
احلكوم��ة إثارته في الوق��ت الراهن، كما 
أن عل��ى القط��اع الصناع��ي البحث عن 
طرق خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة رصانة 
مناجاتهم«، مش��يرة إلى أن »يجب على 
احلكومة إعادة النظر بالرسوم اجلمركية 
فهن��اك تضارب في احتس��ابها بش��كل 

عام«.

تقـرير
مطالب نيابية بفرض رسوم إضافية

دعوات لزيادة الضرائب على السلع المستوردة

البضائع املستورة في املوانئ اجلنوبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنك  ارتفعت مبيعات 
العمل��ة األجنبية،  العراقي من 
خ��الل م��زاد أم��س األح��د، إلى 
128.94 ملي��ون دوالر، في مقابل 
بي��ع 125.46 ملي��ون دوالر مب��زاد 
اخلمي��س املاض��ي، بزي��ادة 3.48 
بي��ان  بحس��ب  دوالر،  ملي��ون 

للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، ف��ي بيانه، أن 
س��عر الصرف بل��غ 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد 
مبشاركة 37 مصرفاً، و9 شركات 

للتحويل املالي.
ون��وه البن��ك بأن تل��ك املبيعات 
ه��ي نتائ��ج امل��زاد املق��رر اليوم 

إجمال��ي  أن  موضح��اً  االثن��ن، 
البيع الكل�ي بل�غ نح�و 167.34 

ملي�ون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املص��ارف في اخلارج نحو 
128.69 ملي��ون دوالر، ف��ي حن 
ُق��درت كمية النق��د املبيعة ب� 

1.25 مليون دوالر.

وأوض��ح املركزي، ف��ي البيان، أن 
بي��ع املبال��غ احملول��ة حلس��ابات 
املصارف في اخلارج يكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع 
بالس��عر  فس��يكون  النق��دي 

نفسه.
عل��ى صعي��د آخر، اك��د مظهر 
محمد صالح مستش��ار رئيس 

الوزراء للشؤون املالية ان البنك 
املرك��زي وض��ع خط��ة إلع��ادة 
احلكومي��ة  باملص��ارف  العم��ل 

الواقعة باملناطق احملررة.
وق��ال صال��ح إن التعام��ل م��ع 
املص��ارف ف��ي كردس��تان ام��ر 
متروك للبنك املرك��زي باعتباره 
املس��ؤول عن االس��تقرار املالي 

بالعراق وودائع املواطنن.
واضاف ان البنك املركزي ش��كل 
جلان��ا الع��ادة العم��ل باملصارف 
احلكومي��ة ف��ي املناط��ق احملررة 
ومنه��ا مدينة املوصل مش��يرا 
ال��ى وجود خط��ة للتع��اون مع 
فروعها  االهلية العادة  املصارف 

بتلك املناطق.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صع��د املؤش��ر الع��ام لبورص��ة 
الع��راق بنهاي��ة تعامالت��ه أمس 
%2.13، بإغالقه  األح��د، بنس��بة 
عند مس��توى النقط��ة 570.98، 
مقارن��ة  نقط��ة،   11.92 رابح��اً 
مبستوى إغالقه بجلسة اخلميس 

املاضي.
ودعم أداء املؤش��ر صعود أسهم 
15 شركة، من بينها 10 مصارف، 
تقدمها مصرف كردستان ب�10%، 
تاله املوص��ل ب��� %5.88، واخلليج 

%5.41، ومصرف بابل ب� 3.33%.
ف��ي املقاب��ل، تراجعت أس��هم 4 

شركات، تقدمها تصنيع وتسويق 
التمور ب�%2.83، واخلياطة احلديثة 
العقاري��ة  واملعم��ورة  ب���1.12%، 
ب�%0.52، وإنتاج األلبس��ة اجلاهزة 

.0.45%
وارتفع��ت تداوالت أم��س حجما 
وقيم��ة، م��ن خ��الل ت��داول 2.18 
مليار س��هم، بقيمة 1.16 مليار 
دين��ار، مقاب��ل ت��داول 1.79 مليار 
س��هم، بقيم��ة 897.22  مليون 

دينار باجللسة السابقة.
وحافظت أس��هم املصارف على 
وجاء  الت��داوالت،  نش��اط  صدارة 
س��هم مصرف الش��رق األوسط 

الترتي��ب حجم��ا  ف��ي مقدم��ة 
وقيم��ة، بت��داول 984.43 ملي��ون 
س��هم، بقيم��ة 374.89 ملي��ون 

دينار.
وبلغ عدد األس��هم املش��تراة من 
 787.72 األجان��ب  املس��تثمرين 
ملي��ون س��هم، بقيم��ة 333.17 
مليون دينار، من خالل تنفيذ 120 

صفقة على أسهم 6 شركات.
في حن بلغ عدد األسهم املباعة 
 751.02 األجانب  املستثمرين  من 
 288.1 بقيم��ة  س��هم،  ملي��ون 
مليون دينار، م��ن خالل تنفيذ 83 

صفقة على أسهم 3 شركات.

ارتفاع مبيعات المركزي إلى 128.94 مليون دوالر

أسهم المصارف ترتفع بمؤشر »األوراق المالية«



د. عماد علو

بتنح��ي الس��يد مس��عود بارزاني عن 
منصب رئاسة اقليم كردستان العراق، 
فان املشهد السياسي ليس فقط في 
إقليم كردس��تان بل في العراق ايضا« 
يط��وي صفح��ة م��ن التاري��خ مليئة 
باألحداث التي ازمت احلياة السياسية 
واالجتماعي��ة ب��ل واألمني��ة ف��ي بلد 
ض��د  عس��كرية  مواجه��ات  يعي��ش 
االرهاب من��ذ اكثر من عقد من الزمان  
. تداعي��ات نتائج االس��تفتاء الذي قرر 
اجرائه الس��يد مس��عود بارزاني عززت 
م��ن موقف املعارضة السياس��ية في 
اقليم كردس��تان الت��ي طاملا عارضت 
سياس��ات رئي��س االقليم ال��ذي تفرد 
بالقرار السياس��ي في االقليم ، ليجد 
نفسه في النهاية مجبرا على الرحيل 
بعد رهانه الفاشل، حتى اآلن في األقل، 
على فرض اس��تقالل اإلقليم، متحديا 

كل القوى اإلقليمية والدولية.
لقد شكلت استقالة مسعود بارزاني 
س��قوطا مدويا لزعيم ح��اول جاهدا« 
حتجي��م دور اية قوة أو ح��زب أو حركة 
أو تيار سياس��ي في اقليم كردس��تان 
عارض سياساته املتفردة ، فباإلضافة 
ال��ى حرك��ة التغيير گ��وران املعارضة 
، الت��ي أسس��ها السياس��ي الكردي 
نوش��يروان مصطفى في عام 2009م 
، انطل��ق ف��ي الس��ليمانية بتاريخ 1 
/2017/10، تيار مع��ارض جديد لرئيس 
اإلقليم مسعود بارزاني، بزعامة رئيس 
حكومة اإلقليم الس��ابق برهم صالح 
الذي س��بق وأن ق��ّدم اس��تقالته من 
حزب »االحت��اد الوطني الكردس��تاني« 
ليش��كل ه��ذا التي��ار حتت مس��مى 
الدميقراطي��ة  أج��ل  »التحال��ف م��ن 
والعدال��ة . وق��ال صال��ح، ف��ي بي��ان 
تأس��يس التحالف، بتاريخ  2 تش��رين 
التحال��ف  تش��كيل  إن   ،2017 األول 
ج��اء »بغية حتقيق الوئ��ام االجتماعي 
ومعاجل��ة األزم��ات املتراكمة بس��بب 
س��وء اإلدارة«، مؤكدا أنه »يجب إيجاد 
حل ج��ذري لنظام احلكم ف��ي العراق 
وع��دم بقاء الب��الد أس��يرة الصراعات 

الداخلية واإلقليمية«.
ان تفاقم اخلالف��ات املوجود بني القوى 
السياس��ية الكردس��تانية ترجع إلى 
ملفات سياس��ية تتعل��ق بالصراعات 
السياس��ية والتي بدورها انعكس��ت 
على املواقف من االستفتاء وتداعياته ، 
بعد أن  بلغ الوعي السياسي للمجتمع 
الكردي من املستوى الذي اتاح الفرصة  
لظهور احزاب وقوى سياسية شكلت 
معارض��ة سياس��ية فاعل��ة ومؤث��رة 
دفع��ت رئيس االقليم املس��تقيل  الى 
جتمي��د برملان اقليم كردس��تان العراق 
وعدم السماح لرئيسه يوسف محمد 
ص��ادق ، ووزراء حرك��ة التغيي��ر كوران 
املعارضة من الدخول الى اربيل . وهذه 
املعارض��ة تطالب اليوم بإص��رار على 
تطبيق الدس��تور وحتويل نظام احلكم 
في االقليم الى النظام البرملاني . وفي 
وق��ت يش��هد إقليم كردس��تان جدال 
واس��عا حول مس��ألة رئاس��ة إقليم 
كردس��تان، جاء االس��تفتاء الذي دعى 
اليه رئيس االقليم املستقيل مسعود 
البارزان��ي ، ليظه��ر أن احد اب��رز دوافع 
مسعود برزاني لهذا االستفتاء ، كانت 
تتمثل بتمسكه بوالية رابعة كرئيس 
لإلقلي��م الفيدرالي، و تثبيت س��لطة 
مش��كلة  وترحي��ل  الواح��د،  احل��زب 
الرئاسة، واألزمات املالية، والفساد في 

اإلدارة، ضارب��ا بع��رض احلائط احملاوالت 
واملس��اعي احمللية والدولي��ة، للتوافق 
السياسي حول االزمات التي افتعلها 
رئي��س االقليم نتيجة تش��بثه بوالية 
الت��ي  اخلطي��رة  والتداعي��ات  رابع��ة 
ستنجم عن االستفتاء الذي دعى اليه 
ونفذه في 25ايل��ول 2017 والتي  باتت 
تهدد بتقس��يم املنطقة الكردية في 

شمال العراق الى اقليمني اداريني.
والس��ؤال املط��روح ه��و ع��ن ماهي��ة 
اجتاه��ات املعارض��ة السياس��ية ف��ي 
اقليم كردس��تان ، بع��د انتهاء حقبة 

السيد مسعود بارزاني ؟

القوى واالحزاب السياسية
في كردستان العراق

املشهد السياسي الكردي متثل بوجود 
ع��دد من االحزاب والقوى السياس��ية 
لعبت دورا« مهما« بلورة وتطور التجربة 
السياس��ية الكردي��ة في كردس��تان 
العراق . وكان من أهم االحزاب والقوى 
السياسية الكردية احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني)البارتي(  ال��ذي تأس��س 
ع��ام 1946 ,  على يد الزعيم التاريخي 
الكردي مصطف��ى البارزاني .ويتزعمه 
اليوم ابنه مس��عود البارزاني ، وتغلب 
عليه الصبغة العشائرية. وكذلك حزب 
االحتاد الوطني الكردس��تاني )اليكتي(

الذي تأس��س بتاري��خ 22-5-1975 من 
قبل زعيمه التاريخي  جالل الطالباني 
، وه��و تنظي��م ذا مي��ول ماركس��ية . 
كذلك حزب كادحي كوردس��تان، الذي  
تأس��س في 12 كانون االول /ديس��مبر 
1985 , وهو حزب يس��اري اسسه قادر 
عزيز، ويرأس��ه اليوم بل��ني عبد اهلل . و 
احلزب الش��يوعي الكردس��تاني، الذي  
تأس��س بعد االنتفاضة الكردستانية 
ع��ام 1991 , بع��د نق��اش مكثف مع 
احلزب الش��يوعي العراقي , ومن ثم مت 

االقرار بتأس��يس هذا احلزب و يجس��د 
احلزبان ذات املب��ادئ والقيم والثوابت , 
ويعتبر احلزب الشيوعي الكردستاني-

العراق تطويراً وامتداداً لتنظيم احلزب 
الشيوعي العراقي

وهن��اك ع��دد من االح��زاب وح��ركات 
ف��ي  السياس��ي  االس��الم  وتي��ارات 
كردس��تان مثل  حزب االحتاد اإلسالمي 
الذي تأسس عام 1992 بقيادة الشيخ 
ص��الح الدين محمد به��اء الدين، وهو 
ميثل فكر اإلخوان املس��لمني . وكذلك 
»اجلماعة اإلس��المية« التي اسس��ها 
عل��ي بابير والذي انفص��ل عن احلركة 
ع��ام  اإلس��المية  اجلماع��ة  واس��س 
2001  . كذل��ك احلرك��ة اإلس��المية 
التي تأسس��ت في ع��ام 1987 بقيادة 
املال عثمان عبد العزيز مرش��د احلركة 
وآل��ت  الكردس��تانية  االس��المية 
رئاستها إلى ابني مال عثمان وهما املال 

علي واملال صادق عبد العزيز.
أما حركة التغيير الكردية كوران فقد 
أسسها السياسي الكردي نوشيروان 
مصطفى س��نة 2009 بعد استقالته 
من حزب االحتاد الوطني الكردس��تاني 
وتع��د م��ن اب��رز اح��زاب املعارضة في 

كردستان العراق.

الصراع السياسي 
في كردستان بعد 2003

كان��ت البداي��ة احلقيقي��ة والفعلية 
لظه��ور وتبلور املعارضة السياس��ية 
في اقليم كردس��تان الع��راق بعد عام 
2003 هي عندما ارسل عدد من اعضاء 
املكتب السياسي حلزب االحتاد الوطني 
السكرتير  الى  رس��الة  الكردس��تاني 
الع��ام للحزب ج��الل الطالباني نهاية 
عام 2005 طالبوا فيها بإجراء اصالحات 
جذرية داخل احل��زب وحتديد صالحيات 
الس��كرتير الع��ام وتفعي��ل املكت��ب 

السياس��ي واج��راء انتخاب��ات فرعية 
داخل احلزب والقيام بإصالحات شاملة 
داخ��ل احلكوم��ة وتفعيله��ا، وتأم��ني 

اخلدمات األساسية للمواطنني.
وف��ي نهاي��ة الّس��نة ذاتها اس��تقال 
نوشيروان مصطفى ، نائب الّسكرتير 
العاّم لالحّتاد الوطني الكردستاني من 
جمي��ع مناصب��ه داخل احل��زب وكرس 
جه��وده إلح��داث تغيي��ٍر ف��ي النظام 
السياس��ي إلقليم كردس��تان العراق 
، وذل��ك ع��ن طري��ق إنش��اء معارضة 
سياس��ية فاعل��ة ، عرف��ت ب�حرك��ة 
بقائم��ة  ش��اركت  التغيير)ك��وران( 
مس��تقّلة في انتخابات 24 متّوز 2009 
، وح��ازت القائمة على املرك��ز الثاني، 
بحصولها عل��ى 24 مقعًد ا في برملان 

إقليم كردستان العراق  .
ومن اجلدير بالذكر أن التيار االس��المي 
ف��ي اقليم كردس��تان قد ش��كل هو 
اآلخر تيارا« سياس��يا« معارضا« داخل 
البرملان الكردس��تاني تألف من االحتاد 
االسالمي واجلماعة االسالمية وحصل 
االحتاد االس��المي ف��ي انتخابات 2009 
على ستة مقاعد واجلماعة اإلسالمية 
على اربع��ة مقاعد وقائم��ة الرافدين 

اآلشورية على مقعدين.
واذا نظرنا بتمّعٍن في نتائج االنتخابات 
ه��ذه، وقارناها بنتائج انتخابات اجمللس 
الوطن��ّي لإلقلي��م س��نة 2005 فإّننا 
ن��رى أّن الف��ارق الكبي��ر و يتمّث��ل في 
معارض��ة سياس��ية منظمة  صعود 
ومتماس��كة ل��م تكن مش��اركة في 
السياس��ية بصورة مس��تقّلة  احلياة 
من قبل وه��ي حرك��ة الّتغيير)كوران( 
وحصوله��ا عل��ى نح��و رب��ع أص��وات 
الناخبني. ولم تش��ارك حركة التغيير 
في حكومة االقليم ف��ي تلك املرحلة 
بس��بب تش��كيل احلكومة بحس��ب 

املقاييس القدمية حسب رأي احلركة.

ف��ي  الثان��ي  باملرك��ز  فوزه��ا  ومن��ذ 
االنتخاب��ات البرملانية األخيرة باإلقليم 
تستقطب حركة »تغيير« األضواء بعد 
أن دفعت االحتاد الوطني الكردس��تاني 
إل��ى املرك��ز الثالث، وفرض��ت أجندات 
سياس��ية جدي��دة على اجلمي��ع، في 
محاولته��ا اج��راء تغيير ج��ذري على 
ش��كل وطبيع��ة نظ��ام احلك��م في 
اقليم كردستان العراق من خالل كسر 
احت��كار الس��لطة م��ن قب��ل احلزبان 
الرئيس��يان ومحاولتها تغيير رئاس��ة 
اقلي��م كردس��تان املتمثلة بش��خص 
مس��عود البارزان��ي ، عل��ى وف��ق مواد 
وفقرات دس��تور كردستان . االمر الذي 
اث��ار حفيظة مس��عود بارزان��ي وأخذ 
األمور بنحو ش��خصي وقام باالنقالب 
على الش��رعية في إقليم كردس��تان 
برغم انتهاء واليت��ه والتمديد املمنوح 
ل��ه ف��ي 19 آب 2015 وع��دم س��ماح 
القانون رقم 19 لسنة 2013 بالتمديد 
له، ولكنه لم يوافق على ترك منصبه 
ومتس��ك به لذا منع رئيس برملان إقليم 
كردس��تان يوس��ف محمد من دخول 
اربي��ل وعط��ل عم��ل البرمل��ان املمثل 
الش��رعي لش��عب إقليم كردس��تان، 
كما منع أربع وزراء في حكومة اإلقليم 
من ممارس��ة عملهم في أربيل، وهؤالء 
جميع��ا اعضاء ف��ي حرك��ة التغيير. 
واتهم مسعود البارزاني وقتها حركة 
التغيير بانها وراء التظاهرات املطالبة 
بصرف الروات��ب املتوقفة التي خرجت 
ضد احلزب الدميقراطي الكردس��تاني ، 
بينما دعت كوران إلى إلغاء ما سمته 
الكردس��تاني  الدميقراطي  تفرد احلزب 
بالقرار السياسي في اإلقليم، معتبرة 
جت��اوزا  بالرئاس��ة  البارزان��ي  متس��ك 

للدستور والقوانني..
االس��تفتاء والص��راع السياس��ي في 

كردستان العراق

بع��د دع��وة مس��عود بارزان��ي إلجراء 
االس��تفتاء على اس��تقالل كردستان 
العراق ف��ي 25 ايلول 2017، طفت الى 
الس��طح خالفات سياس��ية كردية – 
كردية ، حيث قال��ت النائبة عن كتلة 
آال  الكردس��تاني«،  الوطن��ي  »االحت��اد 
طالبان��ي، ف��ي بيان صحافي، نش��رته 
عل��ى صفحته��ا، إّن »رئي��س إقلي��م 
كردس��تان، مس��عود البارزاني، وحزبه 
ميارسان سياسة التمويه واالستغفال 
أم��ام الش��عب الك��ردي في مس��ألة 
االستفتاء«، مؤكدة أّن »البارزاني يقود 
حمل��ة االس��تفتاء، ويظه��ر أّن��ه غير 
معني بالدس��تور العراق��ي واحلكومة 
املركزي��ة والبرملان العراق��ي، ألّنه فقد 
القناعة بالفيدرالية وبالعمل املشترك 

مع العراق«.
الكردس��تانية،  التغيير«  »حرك��ة  اما 
»فقد طالبت بعدم اس��تغالل مشروع 
كردس��تان  إقلي��م  ف��ي  االس��تفتاء 
ملصلح��ة ح��زب أو عائلة أو ش��خص 
معنّي«. وقال املتحّدث باس��م احلركة، 
شورش حاجي، خالل اجتماع للحركة، 
إّنه »يجب إنهاء حالة احتكار السلطة 
ف��ي إقليم كردس��تان، وأهمية احترام 
القانون، وعدم اس��تغالل االس��تفتاء 
ذريع��ة لتأجي��ل انتخاب��ات مجال��س 
محافظات اإلقليم وبرملان كردستان«، 
مؤكًدا أّن »مش��روع احلزب الدميقراطي 
التي تسايره،  واألحزاب  الكردس��تاني، 
هو مش��روع حزب��ي، ويج��ب أال يكون 
ذريع��ة للتنصل من الفس��اد احلاصل 
ف��ي واردات النف��ط والعقود النفطية 
املريبة«، مش��ددًا عل��ى »أهمية إجراء 
إصالحات جذرية في القطاع املالي في 

كردستان«.
ونتيجة حملاولة السيد مسعود بارزاني 
اس��تثمار نتائج االس��تفتاء بالضغط 
على خصومه السياس��يني ، من خالل 

تشكيله جمللس سياسي بزعامته في 
اربيل مطلع شهر تشرين االول اكتوبر 
2017، دون التش��اور م��ع بقية القوى 
واالح��زاب السياس��ية في كردس��تان 
اخلالف��ات  تصاع��دت ح��دة   ، الع��راق 
ب��ني احلزب��ني الرئيس��ني ف��ي إقلي��م 
كردستان العراق، وهما االحتاد الوطني 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الكردس��تاني 
الكردس��تاني ، على خلفية تش��كيل 
اجمللس السياسي الكردستاني . حيث 
وصف عضو املكتب السياسي لالحتاد 
الوطن��ي هيرو إبراهي��م أحمد، عقيلة 
زعيم حزب االحتاد الوطني الراحل جالل 
طالبان��ي، إنها ليس��ت مع تش��كيل 
اجمللس القيادي السياسي الكردستاني 
اجلديد، ولن تس��انده، وهو خطأ كبير. 
كما أحملت هيرو إبراهيم أحمد في بيان 
لها،  أن الهدف من استفتاء االنفصال 
لم يكن تقرير مصير الشعب الكردي، 
“وما زال شعبنا يدفع ثمن العناد”، في 
إش��ارة إلى بارزاني. من جهتها حذرت 
حرك��ة التغيير املعارضة الس��لطتني 
التنفيذية والتش��ريعية في احلكومة 
االحتادية واألحزاب السياسية العراقية 
م��ن التعام��ل م��ع “مجل��س القيادة 
الكردس��تانية/عراق”، فيم��ا عّد عضو 
الكتل��ة هوش��يار عب��داهلل أن اجمللس 
ش��بيه ب مجلس قيادة الث��ورة املنحل 
ويعد ضربة للمؤسسات الشرعية في 
إقليم كردس��تان. فيما عّدت اجلماعة 
اإلس��المية الكردس��تانية »تش��كيل 
يحم��ل  ال  السياس��ي  اجملل��س  ه��ذا 
ش��رعية قانونية كما أنه سيس��هم 
في تعميق املش��كالت وتفكيك وحدة 
الصف الكردس��تاني«، ع��ادًة أن »هذه 
املتس��لطني  أن  عل��ى  ت��دل  اخلط��وة 
مس��تمرون في توجهاتهم وقراراتهم 
اخلاطئة التي تسبب في تأزمي الوضع«. 
وتأتي تلك التصريحات من مس��ؤولني 
ف��ي االحتاد الوطن��ي وحرك��ة التغيير 
املعارضة واجلماعة اإلسالمية لتظهر 
حجم اخلالف��ات داخل البي��ت الكردي 
بعد اس��تفتاء االنفص��ال.... كل ذلك 
عزز من موقف قوى املعارضة الكردية 
في اطار املش��هد السياس��ي الكردي 
ليجبر مس��عود بارزان��ي على التنحي 
اخيرا« عن منصبه كرئيس لإلقليم مما 
شكل هزمية سياسية مريرة بالنسبة 
للبارزاني خصوصا« بعد دخول القوات 
االحتادي��ة  للمناط��ق املتن��ازع عليها، 
أبرزها منطقة كركوك الغنية بالنفط  
، والت��ي كانت ت��در نح��و نصف دخل 
اإلقليم، واالوض��اع التي افرزتها نتائج 
وتداعي��ات اس��تفتاء االنفص��ال الذي 
ع��زل االقليم سياس��يا« عن احمليطني 
ه��ذه  ووس��ط   ، والدول��ي  االقليم��ي 
املعمعة السياس��ية وأمام هذا اخلطأ 
اجليوسياس��ية، حاول  في احلس��ابات 
مس��عود بارزان��ي الدفاع عن نفس��ه  
بإلق��اء الل��وم عل��ى ق��وى املعارض��ة 
ب�«اخليان��ة  اتهمه��ا  الت��ي  الكردي��ة 

العظمى« .
 لتنتهي بذلك حقبة مس��عود بارزاني 
مما سيتيح اجملال أمام قيادات سياسية 
جدي��دة لإلقليم ، رمبا تكون أكثر قبوال 
ل��دى احلكوم��ة العراقي��ة ومعها دول 
اجلوار.. ولكن الس��ؤال األهم هو ما اذا 
كانت نهاية حقبة بارزاني ستس��اهم 
في تخفيف االحتقان السياس��ي في 
اإلقليم واحت��واء الصراعات الداخلية 
بني القوى الكردية خصوصا بني أربيل 

والسليمانية .

* مستش��ار املرك��ز االوربي ملكافحة 
االرهاب

يوشكا فيشر

يب��دو أن أوروب��ا اجت��ازت أخي��را األزمة 
االقتصادي��ة التي دامت عدة س��نوات، 
ولكنه��ا تظ��ل غي��ر مس��تقرة. ففي 
مقابل كل س��بب للتفاؤل، هناك دوما 

سبب للقلق.
 ف��ي يونيو/حزي��ران م��ن ع��ام 2016، 
اخت��ارت أغلبية ضئيلة م��ن الناخبني 
البريطاني��ني احلن��ني مل��اض يرجع إلى 
القرن التاس��ع عش��ر والتخلي عن أي 
وعد رمب��ا يحمل��ه لهم الق��رن احلادي 
والعشرين. وعلى هذا فقد قرروا القفز 
إلى الهاوية باس��م »السيادة«. وهناك 
وف��رة م��ن األدلة الت��ي تش��ير إلى أن 
هبوطا صعبا ينتظر اململكة املتحدة. 
ورمبا يشير أحد املتشائمني إلى أن األمر 
يتطلب »س��يادة« عامل��ة على النحو 
الس��ليم حقا حتى يتس��نى تخفيف 

األثر.
وفي إس��بانيا، تطالب بالس��يادة اآلن 
الت��ي  كتالوني��ا  منطق��ة  حكوم��ة 
تتمت��ع باحلكم الذاتي. ولكن احلكومة 
اإلسبانية احلالية ال حتاكم، وال تسجن، 
وال تع��ذب، وال تعدم ش��عب كتالونيا، 
كم��ا فعلت حكومة الدكتاتور اجلنرال 
فرانسيسكو فرانكو ذات يوم. وإسبانيا 
دميقراطية مس��تقرة وعضو في االحتاد 
الي��ورو، ومنظمة  األوروب��ي، ومنطقة 
حلف ش��مال األطلس��ي. ولعقود من 
الزمن، حافظت إس��بانيا على س��يادة 
دميقراط��ي  لدس��تور  وفق��ا  القان��ون 
تفاوض��ت عليه كل األطراف واملناطق، 

مبا في ذلك كتالونيا.

ف��ي األول م��ن أكتوبر/تش��رين الثاني، 
عق��دت حكوم��ة كتالونيا اس��تفتاًء 
حول االستقالل والذي شارك فيه أقل 
من نصف س��كان املنطقة �� تش��ير 
بع��ض التقدي��رات إل الثل��ث. ووفق��ا 
ملعايير االحت��اد األوروبي ومنظمة األمن 
والتع��اون في أوروبا، فإن هذا التصويت 
ال ميكن قبوله أبدا بوصفه »حرا نزيها«. 
إضاف��ة إلى كونه غي��ر قانوني مبوجب 
الدستور اإلسباني، فإن االستفتاء لم 
يحتفظ حتى بسجل تصويت لتحديد 

من كان له حق املشاركة.
اس��تفز اس��تفتاء كتالونيا »البديل« 
حمل��ة قمعية من ِقَبل حكومة رئيس 
الوزراء اإلس��باني ماريان��و راجوي، التي 
تدخلت إلغ��الق مراكز االقت��راع ومنع 
الناس م��ن اإلدالء بأصواته��م. وكانت 
هذه حماقة سياسية شديدة، ألن صور 
قوات الشرطة وهي تهاجم بالهراوات 
احملتجني الع��زل ف��ي كتالونيا أضفت 
ش��رعية زائف��ة عل��ى االنفصالي��ني. 
والواق��ع أن أي دميقراطي��ة ال ميكنه��ا 
الفوز في مثل ه��ذا النوع من الصراع. 
وفي حالة إسبانيا، استحضرت احلملة 
القمعية صور احلرب األهلية التي دارت 
رحاها في البالد ف��ي الفترة من 1936 
إلى 1939 �� وهي أكبر صدمة تاريخية 

شهدتها البالد حتى يومنا هذا.
إذا كان لكتالوني��ا أن تنال االس��تقالل 
حق��ا، فيتع��ني عليها أن جت��د الطريق 
إل��ى األمام م��ن دون أس��بانيا أو االحتاد 
األوروبي. فمن املؤكد أن أسبانيا، بدعم 
من العديد م��ن الدول األعض��اء التي 
تش��عر بالقلق إزاء حركات انفصالية 
مماثلة، سوف متنع أي محاولة كتالونية 

أو  األوروب��ي  االحت��اد  إل��ى  لالنضم��ام 
منطق��ة اليورو. وب��دون العضوية في 
السوق األوروبية املوحدة، سوف تواجه 
كتالوني��ا االحتمال الق��امت املتمثل في 
التحول السريع من قوة اقتصادية إلى 

بلد معزول وفقير.

بيد أن اس��تقالل كتالونيا من ش��أنه 
أن يفرض عل��ى أوروبا أيضا مش��كلة 
جوهري��ة. فب��ادئ ذي ب��دء، ال أحد يريد 
تك��رار تفكك يوغوس��الفيا، ألس��باب 
واضح��ة. ولك��ن األمر األكث��ر أهمية 
ه��و أن االحتاد األوروبي ال يس��تطيع أن 

يش��جع تفكك ال��دول األعض��اء، ألن 
هذه الدول تشكل األساس الذي يقوم 

عليه.
يش��كل االحت��اد األوروب��ي رابط��ة من 
الدول القومية، ولي��س املناطق. ورغم 
أن املناط��ق م��ن املمك��ن أن تلعب دورا 

مهما داخل االحت��اد األوروبي، فإنها من 
غي��ر املمكن أن تش��كل بدي��ال للدول 
األعضاء. وإذا أحدثت كتالونيا سابقة 
بذل��ك مناطق  لالنفصال، مش��جعة 
أخرى على الس��ير عل��ى خطاها، فإن 
هذا يعني ان��زالق االحت��اد األوروبي إلى 
أزمة وجودي��ة عميقة. ب��ل ورمبا يزعم 
املرء أن مستقبل االحتاد األوروبي مهدد 

في كتالونيا اليوم.
عالوة على ذل��ك، كان الغرض األصلي 
من تأس��يس االحتاد األوروب��ي التغلب 
على أوجه القصور في الدول القومية 
ع��ن طري��ق التكام��ل �� وه��و عكس 
االنفص��ال. وكان املقص��ود من��ه جتاوز 
نظ��ام الدولة الذي أثب��ت كونه كارثيا 
في النصف األول من القرن العشرين.

ولنتأمل هنا حالة أيرلندا الش��مالية، 
املثال��ي  النم��وذج  أنه��ا  تب��ني  الت��ي 
للكيفية التي يستطيع بها التكامل 
داخ��ل االحت��اد األوروب��ي التغل��ب على 
اجلس��ور  وإقام��ة  الوطني��ة،  احل��دود 
التاريخي��ة،  لالنقس��امات  العاب��رة 
وضمان السالم واالستقرار. ومن قبيل 
املصادف��ة، ميكنن��ا أن نق��ول الش��يء 
نفس��ه عن كتالونيا، الت��ي تدين بكل 
جناحها االقتصادي ف��ي نهاية املطاف 
النضمام إس��بانيا إلى االحتاد األوروبي 

في عام 1986.
من املنافي للعقل والغريب تاريخيا أن 
تدخل الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 
مرحل��ة االنفصال والتفكك في القرن 
احلادي والعشرين. ذلك أن مجرد احلجم 
الهائ��ل للق��وى العاملي��ة ���� وخاصة 
الص��ني والهن��د والوالي��ات املتحدة �� 
يجع��ل عالق��ات التراب��ط القوية بني 

الطوائ��ف والتكام��ل األوروبي األعمق 
ضرورة أقوى من أي وقت مضى.

ال يس��ع امل��رء إال أن يأم��ل أن تك��ون 
الَغلَبة للعقل، وخاصة في برش��لونة، 
ولكن أيضا في مدريد. ذلك أن إسبانيا 
الدميقراطية الس��املة أعظ��م أهمية 
من أن تتعرض للخطر بفعل املنازعات 
ح��ول توزي��ع اإلي��رادات الضريبية بني 
مناطقه��ا. وال يوجد بدي��ل غير تخلي 
اجلانب��ني ع��ن اخلن��ادق الت��ي حفره��ا 
كل منهم��ا لنفس��ه، واخل��روج إل��ى 
املفاوضات، وإيجاد حل يرضي الطرفني 
ويتفق مع الدستور اإلسباني، واملبادئ 

الدميقراطية، وسيادة القانون.
ورمب��ا تك��ون جت��ارب أصدقاء إس��بانيا 
وحلفائها مفي��دة هن��ا. فأملانيا، على 
النقي��ض م��ن إس��بانيا، تتب��ع نظاما 
فيدرالي��ا. ولك��ن حت��ى ف��ي أملانيا، ال 
ش��يء قد يكون أكث��ر إرهاقا وصعوبة 
م��ن املفاوض��ات الت��ي ال تنته��ي أبدا 
ح��ول التحويالت املالي��ة بني احلكومة 
الفيدرالي��ة والدول الفردي��ة �� أي بني 
املناطق األكثر ثراًء واألكثر فقرا. ولكن 
ف��ي النهاية يت��م التوص��ل دائما إلى 
اتفاق، والذي يظل س��اريا إلى أن ينشأ 
ن��زاع آخ��ر، وعند تل��ك النقط��ة تبدأ 

املفاوضات من جديد.
من املؤكد أن امل��ال مهم. ولكنه ليس 
عل��ى ق��در أهمي��ة الت��زام األوروبي��ني 
املشترك باحلرية والدميقراطية وسيادة 
القان��ون. ويعتم��د ازده��ار أوروبا على 
الس��الم واالس��تقرار، في حني يعتمد 
السالم واالستقرار في أوروبا، في املقام 
األول واألخير، على كفاح األوروبيني من 

أجل إعالء هذه القيم.

آفاق8

الهجـوم علـى أوروبـا مـن الداخـل
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سينما

حلمايت��ه م��ن أٍب، تزعم أنه عني��ف. فيما 
يدافع »أنط��وان« عن نفس��ه كأب مهان، 
ويحكم القاضي املعنينّ بوصاية مشتركة. 
تدفع األح��داث »جوليان«، الذي بات رهينة 
صراع عائلي متصاعد، إلى ش��فا الهاوية 

واحتمال وقوع األسوأ بالنسبة له!
وتعود اخملرجة السعودية »هيفاء منصور« 
إلى املهرج��ان مع فيلمه��ا الروائي الثاني 
»م��اري ش��يلي« )MARY SHELLEY( بعد 
عرضه العاملي األول ف��ي مهرجان تورونتو 
الس��ينمائي. وتلعب بطولة الفيلم جنمتا 
هوليود »إيل فينينغ« و»مايس��ي ويليامز«. 
يتناول الفيلم قصة لقاء الروائية اإلجنليزية 
»ماري وولستونكرافت جودوين«، بالشاعر 
الث��وري والفيلس��وف اإلجنليزي »پيرس��ي 
ة ح��ب بوهيمية  ش��يلي« ويعيش��ان قصنّ
أث��ارت كثيراً م��ن اجلدل ف��ي مجتمعهما 
الراقي حينه��ا. وحني تقع الكارثة بفقدان 
ابنتهما التي ولدت من هذه اآلصرة، تكون 
ردنّة فع��ل »ماري« بتحقي��ق ُمنتج إبداعي، 
حيث كتب��ت رواية اخلي��ال العلمي األولى 

في التاريخ: »فرانكشتاين«.

وألونّل م��رة ف��ي املهرج��ان، ينض��م املمثل 
واخمل��رج والكات��ب واملنت��ج املرش��ح جلائزة 
األوس��كار »روب راينر« مع فيلمه »صدمة 
عق��ب   )SHOCK AND AWE( ورع��ب« 
عرضه العامل��ي األونّل في »مهرجان زيورخ« 
السينمائي، والذي حاز على إشادة وإعجاٍب 

كبيرين من اجلمهور.
نزاه��ة  عل��ى  الض��وء  العم��ل  يس��لنّط 
الصحافي��ني والنضال من أجل البحث في 
قضينّة أس��لحة الدمار الش��امل، متحدثاً 
ع��ن مجموع��ة م��ن الصحافي��ني الذين 
يتح��رون ويعملون على كش��ف ُمخطط 
الرئي��س األس��بق »ج��ورج ب��وش«، لغ��زو 
كني  الع��راق واحتاللها عام 2003، ُمش��كنّ
ف��ي إدعائ��ه أن »ص��دام حس��ني« ميتل��ك 
أس��لحة دم��ار ش��امل. وميثل ف��ي العمل 
مجموعة من جنوم هوليوود الكبار، منهم 
املمثلني املرشحني جلائزة األوسكار، »وودي 
هاريلس��ون« و »توم��ي لي جون��ز«، إضافًة 
إلى »جيمس مارسدين« و»جيسيكا بايل« 

و»ميال جوفوفتش«. 
ويش��ارك اخملرج املرموق »ساميون كورتس« 
روب��ن«  كريس��توفر  »وداع��اً  بفيلم��ه 
 )GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN)
م��ن بطولة املمثل��ة املش��هورة »مارجرت 
روبي« و»دومينال جليس��ون« )املعروف من 

خالل سلسلة أفالم هاري بوتر(.
ويروي فيلم السيرة الذاتية التاريخي حياة 
الكاتب البريطاني الراحل »آلن ميلن« عند 
 Winnie( »كتابته لسلس��لة »ويني ذا بوه
the Pooh(، وتأثيرها اإليجابي على الشعب 
البريطان��ي وجلبه��ا األمل ل��ه بعد احلرب 

العاملية األولى.  
ومن إيران، ينضم اخملرج »محمد حمزة« مع 
فيلمه األح��دث »آذر« )AZAR( من بطولة 
املمثل��ة واخملرجة والكاتبة اإليرانية »نيكي 
كرميي«. يس��تعرض الفيل��م قضية عدم 
املس��اواة م��ن خ��الل قص��ة »آذر«، الزوجة 
الواثق��ة م��ن نفس��ها، والقوي��ة، وغي��ر 
التقليدي��ة، واملولع��ة برك��وب الدراج��ات 
النارية والبيت��زا. تُدي��ر »آذر« مطعم بيتزا 
مع زوجها »أمي��ر«، ولكن عند وقوع حادثة 
يُفضي بأمي��ر إلى الس��جن وتهديد جناح 
املطعم، تُضطرنّ »آذر« إلى اتنّخاذ قرار صعٍب 

ومصيري.
وينض��م املمث��ل والكاتب واخمل��رج جيمس 
فرانك��و إل��ى املهرج��ان بفيل��م الس��يرة 
 THE( »الذاتية الكوميدي »الفنان الكارثة
DISASTER ARTIST(، ال��ذي ن��ال إش��ادة 
عن��د عرض��ه األول عاملي��اً ف��ي »مهرجان 
ساوث باي س��اوث ويست« وفي »مهرجان 
تورنتو الس��ينمائي« مؤخراً. ح��از الفيلم 
عل��ى »جائ��زة الصدف��ة الذهبي��ة« م��ن 

»مهرجان سان سباس��تيان السينمائي«، 
وه��ي أهم جائزة من أكب��ر مهرجان عاملي 

باللغة اإلسبانية.
يتن��اول الفيل��م كوالي��س وأبع��اد فيل��م 
 )The Room( »راما الرنّومانسينّة »الغرفة الدنّ
للمخرج واملمثنّل البولندينّ األميركينّ »تومي 
وي��زو«، والذي القى انتقادات الذعة وفش��الً 
ذريعاً بعد عرضه في عام 2003، حتنّى أطلق 
عليه البعض لقب أعظم أفشل فيلم في 
��ينما األميركينّة، ما أسهم في  تاريخ السنّ

جناحه. يتول��ى »جيمس فرانك��و« عملينّة 
إخراج الفيلم، فضالً عن لعبه دور البطولة 
الرنّئيس��ينّ في��ه، بتجس��يده لش��خصينّة 
اخملرج واملمثنّل البولن��دينّ األميركينّ »تومي 
ويزو«، ومعه شقيقه األصغر املمثنّل »ديف 

فرانكو« مجسداً دور »غريغ سيستيرو«.
يتعاون اخملرج اإلس��ترالي كريغ جيليسبي 
مع أيقونة هوليي��ود املمثلة مارغوت روبي 
ليس��ردا قص��ة توني��ا هاردين��ج، متزجل��ة 
جلي��د بارع��ة، يرتف��ع مس��تواها ويعل��و 

ش��أنها في التصني��ف األميركي ألبطال 
التزلج عل��ى اجلليد، وذلك ف��ي فيلم »أنا، 
توني��ا« )I, TONYA(. تواجه أمها املس��يئة 
)لعب��ت دوره��ا املمثل��ة القديرة آليس��ون 
جاني( وانتقادات اإلع��الم، وبرغم كل ذلك 
تتق��دم الالعب��ة هاردين��ج بُخط��ى ثابتة 
وقف��زات واس��عة نحو جناحه��ا املبهر في 
اللعبة، ولكن يتهدد الش��ك مس��تقبلها 
الرياض��ي ح��ني يتدخ��ل زوجها الس��ابق 
ف��ي األم��ور. ينضم إل��ى طاق��م املمثلني 
سباستيان ستان، بوبي كانافالي وجوليان 

نيكولسون.  
ويش��ارك اخمل��رج اليونان��ي املرش��ح جلائزة 
األوسكار، »يورغوس النثيموس« مع فيلمه 
 THE( »س األح��دث »قت��ل الغ��زال املق��دنّ
م��ن   ،)KILLING OF A SACRED DEER
بطولة عدد من ممثلني هوليوود املشهورين 
مث��ل »نيكول كيدم��ان« و»كول��ن فارنّيل« 
الذي يؤدي دور الدكتور »س��تيفن ميرفي« 
جراح القلب الشهير، الذي يعيش في منزل 
مثالي مع زوجته وطفليهما. يتربص بتلك 
احلي��اة الرغي��دة التي يعيش��ها الطبيب، 
مراه��ق يتي��م األب يدعى »مارت��ن«، حيث 
يُقحم نفس��ه ف��ي حياة اجل��راح تدريجًيا 
وبطرق ش��ريرة. نال الفيلم إشادة وتقييم 
عاليني منذ عرضه األونّل في »مهرجان كان 
السينمائي«، وحاز عنه على »جائزة أفضل 

سيناريو«.
ف��ي  حققت��ه  ال��ذي  النج��اح  وعق��ب 
وفوزها  الس��ينمائي«،  مهرجان»فينيسيا 
بجائزة املش��اهدين ألفض��ل فيلم وجائزة 
ا  النقاد، تنضم اخملرجة األرجنتينية »ناتالينّ
غاراج��وال« إلى املهرج��ان لتعرض فيلمها 
 .)HUNTING SEASON( »موسم الصيد«
يص��ور الفيلم محاولة صينّ��اد ُمحننّك من 
إقليم »پاتاغونيا«، ق��رب القطب اجلنوبي، 
تعلي��م ابنه املطرود من املدرس��ة، احترام 

الطبيعة والعالقات والروابط اإلنسانية.
وأشار مسعود أمراهلل آل علي، املدير الفني 
ل�»مهرجان دبي الس��ينمائي الدولي« إلى 
أن برنامج »س��ينما العالم« يْعدنّ من أكثر 
البرامج ش��عبية في املهرج��ان، حيث أننّه 
باً  ”يجلب أفضل األفالم العاملية األكثر ترقنّ
من قبل جمه��ور املهرج��ان“. وأضاف »إنه 
ليس برنامجاً ألفالم هوليوود فحس��ب، بل 
ة لعرض جمي��ع األعمال  هو منص��ة هامنّ

العاملية املميزة والغنية.«
وم��ن جانب��ه، ق��ال ناش��ني مودل��ي، مدير 
»برنامج سينما العالم« بأننّ هذا البرنامج 
��رب ب��ني الثقاف��ات اخملتلف��ة ويعرض  »يقنّ
جلمهور املهرج��ان في دولة اإلمارات أعماالً 
س��ينمائية قلم��ا جت��د فرصتها ف��ي دور 

العرض«.

كاظم السلوم
 

كشف »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، 
بدورته الرابعة عشرة، عن أحد عشر فيلماً 
جديداً م��ن املُنتظر عرضه��ا ضمن برنامج 
»س��ينما العال��م«. وس��يعرض البرنام��ج 
مجموعة أفالم خملرجني عامليني ومشهورين 
ته��دف إل��ى إمت��اع اجلمه��ور، واصطحابه 
في رحلة ال تُنس��ى، عبر الثقافات العاملية 

املتنوعة. 
وتش��مل اجملموع��ة اجلديدة فيل��م »املرئي 
 )THE SEEN AND UNSEEN( »والالمرئ��ي
للمخرج��ة اإلندونيس��ية »كاميال آنديني« 
التي تنضم إلى مهرجان دبي الس��ينمائي 
للم��رة األولى. يروي فيلمها الروائي الطويل 
الثان��ي عن قصة ت��وأم متماث��ل، »تانتري« 
وش��قيقها »تانت��را« ف��ي العاش��رة م��ن 
عمرهم��ا. تواجه الصبينّة مرض ش��قيقها 
املزمن، ال��ذي يجبره على االنعزال في غرفة 
في مش��فى. فيأخذها خيالها وخوفها من 
املستقبل دونه إلى رحلة عاطفية وساحرة 
تس��افر خاللها ما بني الواقع واخليال، األمل 
والفق��دان، يلتقيان خاللها في حديقٍة ذات 

مساء ليمارسا لُعبهما االعتيادية معاً.
وم��ن الدمنارك، يعرض اخمل��رج »جانوس ميتز 
بيدرس��ني« فيلمه األحدث »ب��ورغ ماكنرو« 
(BORG MCENROE(، ويتناول قصة »بيورن 
بورغ، أحد أبرز اإليقونات العاملية في رياضة 
التنس، وعن منافسه األكبر، الشاب »جون 
ماكن��رو«، املوه��وب، واملش��اغب وعصب��ي 

املزاج.
يستعيد الفيلم أحداث املنافسة التاريخية 
بني الالعَبني في نهائي فردي الرجال في عام 
1980 خ��الل بطولة »وميبل��دون« والتي تعد 
واحدة من أعظم املسابقات في تاريخ هذه 
اللعبة. ي��ؤدي دور »بورغ« في الفيلم املمثل 
الس��ويدي، احلائ��ز عل��ى جوائز، »س��فيرير 
غودناسون«، في حني يؤدي املمثل األميركي 
»ش��يا البوف« دور »ج��ون ماكن��رو«، ويعود 
»س��تيالن سكارس��غارد«، إل��ى الس��ينما 
الس��ويدية للم��رة األولى منذ 10 س��نوات 
تقريباً لي��ؤدنّي دور »لينارت بيرغيلي«، مدرب 

»بيورن بورغ«.
ويشارك اخملرج الفرنسي »إكزافيه لوغراند« 
الفض��ي  األس��د  »جائ��زة  احلاص��ل عل��ى 
ألفض��ل مخرج« ف��ي »مهرجان فينيس��يا 
الس��ينمائي«  في ه��ذا العام ع��ن الدراما 
 ،)CUSTODY( »العائلية العاطفية »وصاية
التي تروي حكاية معركة معقدة ومحتدمة 
ح��ول الوصاية. فبعد الطالق ب��ني »ميريام 
وأنطوان بيسون«، تسعى األم إلى احلصول 
على وصاية منفردة على ابنهما »جوليان« 

11 فيلمًا تضاف إلى قائمة أفالم برنامج سينما العالم لمهرجان دبي
أكثر من 140 فيلمًا من جميع أنحاء العالم سُتبهر جمهور المهرجان في شهر ديسمبر المقبل

)GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN( امللصق الدعائي لفيلم

تعود المخرجة السعودية »هيفاء 
منصور« إلى المهرجان مع 

فيلمها الروائي الثاني »ماري 
شيلي« )MARY SHELLEY( بعد 

عرضه العالمي األول في مهرجان 
تورونتو السينمائي. وتلعب 

بطولة الفيلم نجمتا هوليود 
»إيل فينينغ« و»مايسي ويليامز«. 

يتناول الفيلم قصة لقاء الروائية 
اإلنجليزية »ماري وولستونكرافت 

جودوين«، بالشاعر الثوري 
والفيلسوف اإلنجليزي »بيرسي 

شيلي« ويعيشان قصّة حب 
بوهيمية أثارت كثيرًا من الجدل 
في مجتمعهما الراقي حينها.

أديب كمال الدين
  

* زها حديد
********

بعين��ني أوس��ع م��ن عين��ي زرقاء 
اليمامة

وأجمل من عيني زرقاء اليمامة،
ستكتبني ِشْعراً عجيباً 

عل��ى َهيِئ��ة عم��اراٍت وناطح��اِت 
سحاب

، مدَن  وتهبين��ه، في ك��رٍم حامت��ينّ
العالم.

وسيبتهُج العالُم كلنّه 
ويرقُص أماَمِك مثل طفٍل صغير.

يرقُص البنِة دجلة احلاملة
تلَك التي كانْت عماراتُها املُذهلة

وراتُها الهائلة وزقنّ
حكاي��اِت  م��ن  ناطق��ًة  ص��ورًة 

شهرزاد،
صورًة راقص��ًة من حكاي��اِت ألف 

ليلٍة وليلة.
*

لْن أقوَل وداعاً جلوهرِة دجلة،

أعني ملكة دجلة
تل��َك الت��ي ل��م يُ��رَ مثله��ا ف��ي 

النساء.
ًة،  لكننّي سأعتذرُ لِك َمرنّ

بل ألف َمرنّة،
ألنَّ دجل��ة ل��م تغس��لِك مبائه��ا 

ْحرينّ السِّ
وأن��ِت متوتني - وا حس��رتاه - بعيداً 

بعيداً،
وألنَّ الفراَت - وا أس��فاه- لم يقبنّل 

األرَض بني يديِك
وأنِت تقولني لألرِض وداعاً

بع��َد أْن ترك��ِت عليه��ا أل��َف باٍب 
ُمضيء

ْحرِ واملُستحيل. بالسِّ

* محّمد القّباجنّي
************

كاَن صوتَُك العجيُب يُزِهُر بغداد:
بغداد امللوِك والطمأنينِة والسالم

العس��كُر  يفترس��ها  أْن  قب��َل 
وتدهسها دبنّابُة املوت.

كاَن صوتُ��َك ميتدُّ قوَس قزٍح ليعلَن 

للناس
��عرِ والس��رِّ  أنَّ بغ��داد مملكة الشِّ

وانبثاِق احلروف،
��حرِ  أنَّ بغ��داد صانعة احلُبِّ والسِّ

واجلماِل العجيب.
اآلن ال أحد يذكُرَك  بخيٍر أو بشرنّ

أنَت الذي كاَن صوتَُك
ما بني دجلة احللم ودجلة الروح

طائراً من سماء ال حدَّ ألحالِمها أو 
ألسرارِها،

بل اآلن كلنّما أذكر اسَمَك يضحك 
صاحبي

ويقول لي هازئاً:
؟ َمن هو القبنّاجنينّ

ثُمَّ ما معنى املَقام؟
وملاذا  يئنُّ املُغننّي كلنّ هذا األنني؟

* صاحب الشاهر
************

بعينني حاملتني
رأيُتَك طفالً وديعاً يرسُم احلروف

أو مالكاً يتعلنُّم فنَّ الكتابة.
وإذا اغتالت احلرُب

بالسيِف والرمِح والقنبلة
، شبابََك الغضنّ

صرُت أراَك بعينني دامعتني
طف��الً اختطف��ُه اللص��وُص ف��ي 

زحمِة السوق
أو م��الكاً كس��رْت جناَحه األبيَض 

ٌة عابثة. شظينّ
اآلن،

امل��وِت  م��ن  عام��اً  أربع��ني  بع��َد 
واجلَلَْجلَة، 

أراَك بعين��ني س��اخرتني من عبِث 
الزمان

طفالً نسي اسَمه وعنواَن بيته
أُ ليَل  َمذه��والً بامل��الِك الذي يت��وكنّ

نهار
على جناحه املكسور.

********************
 ،)1982-1953( الش��اهر  صاح��ب 
ش��اعر عراقي عذب ف��ي حضوره 
الش��عرية.  وموهبت��ه  اإلنس��اني 
غينّبه املوُت في أثناء احلرب العراقية 

اإليرانية وهو  في ريعان شبابه.

* خالد جابر يوسف

************
اً: كاَن دورَُك ُجنونينّ

أْن تعلنَّق قلَبَك على حبِل الغسيل
ِل النهار في أونّ

وترجعه
إلى صدرَِك عنَد الغروب.

في آخرِ َمرنّة،
قيَل ل��ي أننَّك قد ذهب��َت إلى حبِل 

الغسيل
فلم جتْد حبَل الغسيل!

هل سرقُه اجليران؟
بل قيَل لي أننَّك

لم جتْد قلَبَك فوَق احلبل.
فهل سرقُه ملُك املوت؟

اً أْن أعرف اإلجابة، ليَس ُمهمنّ
ي��ا صديقي الذي س��بقني إلى واوِ 

الوداع،
فأنا خبيٌر بأدوار اجلنون

حدنّ اجلنون.
*************

خالد جابر يوس��ف: شاعر عراقي 
غينّبه املوت فجأة إث��ر نوبة قلبينّة. 
من أهم أعماله )بحثاً عن املهَب(. 

www.adeebk.com

راحلون

خبر

شعر

على مستوى األعمال األدبية تصدرت رواية 
»نوع��ان للحقيقة« ملاي��كل كونلي قائمة 
نيويورك تاميز ألعل��ى مبيعات الكتب فيما 
حلت رواي��ة »حانة الديك« جلون جريش��ام 
ف��ي املركز الثان��ي، وجاءت رواي��ة »األصل« 
لدان براون في املركز الثالث في حني احتلت 
»حكاي��ات اخلادمة« ملارجريت ات��وود املركز 
الراب��ع.. وف��ي املرك��ز اخلام��س واألخير في 
قائمة نيويورك تاميز لألسبوع األخير جاءت 
وازهارها«  »الش��مس  الش��عرية  اجملموعة 

لروبي كاور.

رواية »نوعان للحقيقة« لمايكل كونلي تتصدر
قائمة نيويورك تايمز ألعلى مبيعات الكتب

اصدار
الفلسفة المبسطة وقصص تعبيرية 

ساخرة.. كتاب جديد لنبيل عودة
 

بع��د صدور اجل��زء األول م��ن كتاب “الفلس��فة 
املبس��طة – وقصص تعبيرية ساخرة ” بطبعة 
محلية في الناصرة، صدر ف��ي الواليات املتحدة 
وأملانيا كتاب الفلس��فة املبسطة بجزءيه األول 
والثان��ي، ع��ن طريق دار ن��ور للنش��ر.. والتي لها 

مقران األول في نيويورك واآلخر في برلني.
املميز األساس��ي له��ذا الكتاب ه��و الدمج بني 
النص��وص الفلس��فية والقص��ص التعبيري��ة 
الساخرة، التي تعطي تفس��يراً ملضمون النص 

الفلسفي.
الكت��اب ي��وزع عب��ر ش��بكة االنترنت ل��دار نور 

للنشر:

https://www.noor-) 
)publishing.com

الكت��اب  يتن��اول 
فكري��ة  قضاي��ا 
وفلسفية مبجاالت 
وق��د  متع��ددة، 
عودة  نبي��ل  ب��دأ 
حلق��ات  بنش��ر 
لفلس��فة  ا
منذ  املبس��طة 
س��نتني.  نح��و 

ويعمل الكاتب حالياً على اعداد 
جزء ثالث جديد من الكتاب.

قصة قصيرة

هكذا قالت لها قارئة الفأل
نايف عبوش

احس��ت بضي��ق ص��در ش��ديد.. وكآبة 
مزعجة عندما أنهت خبز عجينها على 
التنور قبيل الغروب.. وما أن ألقت ظهرها 
عل��ى احلصير املتهرئ لتخل��د إلى النوم 
بعد العشاء حتى أخذتها نوبة هلوسات 
متقطعة من كوابيس مشوهة حرمتها 
من الن��وم .. فجأة تذك��رت ان وقت تردد 
قارئة الفأل املوسمي إليها كالعادة من 
كل خريف قد حان.. فها هو شهر أيلول 
قد ولى.. ش��عرت بارتي��اح ألنها توقعت 
ان تض��رب القارئ��ة له��ا الفأل احلس��ن 

صباح الغد او رمب��ا اليوم الذي يليه كما 
كان��ت تفعل معها كل مرة.. حدس��ها 
كان صائب��ا.. فقارئة الفأل لم تتأخر عن 
موعدها.. تلقتها بترحاب حار.. واغدقت 
لها العطاء مما تيس��ر.. وطلبت منها ان 
تقرأ لها فألها.. بس��طت لها يدها بعد 
أن اخبرته��ا مبا ج��رى لها في امس��ها.. 
وبع��د متتم��ات مبهمة.. بش��رتها بخير 
عميم.. وبراحة بال في قادم أيامها.. وما 
ان غادرت قارئة الكف الدار حتى رفست 
البقرة ق��در احلليب لينكف��ئ ما به من 
حليب غنمها..وبعد ان س��ارعت لتهش 
البقرة عن اكل طبق اخلبز.. الفت الكلب 

قد انقض على دجاجتها

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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بغداد ـ زينب الحسني: 

أدت كثرة البطالة وعدم توفر فرص 
العمل لتنامي ظاهرة »العنوسة« 
وتع��ّد ه��ذه الظاه��رة م��ن أكث��ر 
الظواه��ر االجتماعي��ة التي باتت 
تقل��ق اآلب��اء والفتي��ات على حد 
س��واء. وعد خبراء ان الزواج ال ميثل 
عائق��اً ام��ام التحصي��ل العلمي، 
وثبت بالتجرب��ة أن االرتباط املوفق 
يع��ن على تف��رغ الذه��ن وصفاء 
وأن��س  الفك��ر  وراح��ة  النف��س 
يح��ث  كم��ا  واخلاط��ر.  الضمي��ر 
العلماء على تيس��ير سبل الزواج 
وترسيخ املعايير الشرعية الختيار 
الزوجن ومجانبة األعراف والعادات 
والتقاليد الدخيلة التي ال تتناسب 

مع قيم ديننا احلنيف.

البحث عن الفرص
في أثن��اء دراس��تي ف��ي اجلامعة، 
وعمل��ي بعد التخ��رج كنت أنظر 
إلى الزواج على أنه مشروع مؤجل 
في حيات��ي، فتقدم ل��ي كثير من 
الش��باب الذين يرغبون في الزواج 
من��ي ، وكان��وا ذو دخ��ل مح��دود 
وبرغ��م ذل��ك كن��ت أرف��ض هذه 
الفرص لل��زواج خوًفا على حريتي، 
وأمال في أن احلياة بها األفضل إلى 
أن اكتش��فت أن جميع صديقاتي 
تزوج��ن وأصبح لهن أس��ر وأصبح 
عمري اآلن 30 سنة وبدأت الفرص 
تقل وأخش��ى اآلن أن أكمل حياتي 
وحي��دة ونادمة عل��ى الفرص التي 
ضاعت بس��بب تفكي��ري اخلاطئ 
ه��ذا م��ا قالته ف��رح جمع��ة 30 
عاماً غير متزوجة ، وعن الس��لف 

الت��ي اطلقه��ا املص��رف مؤخ��راً 
بينت جمعة : انها س��وف تسهم 
بنحو كبير في مس��اعدة الشباب 

مبشروع الزواج.
ام��ا الش��اب عل��ي عب��د األمي��ر 
مهن��دس ق��ال   : ان��ه   يجب على 
األهل تربية بناتهم على أن الزواج 
مس��ألة نصي��ب إذا مت فه��و خير 
له��م، وإذا تأخ��ر فه��ذا ال يلغ��ي 
مكانتها االجتماعية لديهم، والبد 
من التس��ليم بأم��ر اهلل والبد من 
تقوية العام��ل األخالقي والتربوي 

والدين��ي ل��دى األبن��اء، فاالنحراف 
من أكثر املش��كالت الت��ي يعاني 
منه��ا اجملتمع بس��بب تأخر الزواج 
وخصوصا الشباب لتمتعه بحرية 

أكبر من الفتاة. 

اخلوف واإلحباط
زمن قيس  االجتماعي��ة  الباحث��ة 
قالت :  موضوع العنوسة له عدة 
زواي��ا وهن��ا أود أن أنظر إلى قضية 
تأخر الزواج »العنوس��ة« من زاوية 
مختلف��ة ألن املش��كلة أصبحت 

ملموس��ة وه��ذا أدى إل��ى أض��رار 
ليس للفتاة فقط، فهي مشكلة 
طالت الش��باب واألسرة، وبالتالي 
ككل،  اجملتمع��ات  عل��ى  س��تؤثر 
وللتغل��ب عل��ى ه��ذه املش��كلة 
أسبابها،  يتطلب معرفة  اخلطيرة 
فيوج��د أس��باب وعوام��ل أخ��رى 
وراء انتش��ار العنوس��ة تأتي قبل 
فالتغيرات  االقتصادي��ة،  العوامل 
االجتماعية التي حدثت في القيم 
واألع��راف الس��ائدة ف��ي اجملتم��ع 
العربي في السنوات األخيرة، مثل 

ارتفاع حاالت الط��الق بهذا النحو  
املبال��غ فيه خاصة بن الش��باب ، 
زاد م��ن مخوف البع��ض في اتخاذ 
قرار الزواج، إضافة إلى عدم الرغبة 
في حتمل املسؤولية لدى الشباب، 
واإلحباط العام، وفقدان الش��عور 
باألمن والثقة في املس��تقبل، كل 
هذه العوام��ل تأتي قب��ل العامل 
االقتصادي، الذي يتمثل في الدخل 
املتدني، ومش��كلة السكن، وندرة 
ف��رص العمل، والبطال��ة املتزايدة 
وقلة اإلمكانيات املادية للش��باب، 

مم��ا جعلهم يعزف��ون ع��ن الزواج 
لعدم قدرتهم على نفقاته.

املرتبة الثالثة
الدولية  املنظم��ات  أح��د  وتذك��ر 
ان الع��راق احت��ل املرتب��ة الثالثة 
بنس��بة  العرب��ي  العال��م  ف��ي 
العنوس��ة بعد لبن��ان واالمارات إذ 
بل��غ ع��دد العانس��ات %70، ويبلغ 
ع��دد االناث ف��ي اجملتم��ع العراقي 
17.685 ملي��ون وتق��در املنظمات 
الدولية أن العانس املرأة التي جتاوز 
عمره��ا 35 عام��ا وتعود اس��باب 
العنوس��ة إلى الوضع االقتصادي 
وتفش��ي البطالة والهجرة واحلرب 
والف��ارق  الداخلي��ة  والصراع��ات 

التعليمي.

سلف للزواج
من جانبه أعلن مص��رف الرافدين 
عن إطالق س��لف ال��زواج ملوظفي 
دوائ��ر الدول��ة، فيم��ا ب��ن ان ذلك 

يشمل ملن يتزوج ألول مرة حصرًا.
وقال املكت��ب االعالمي للمصرف، 
ان��ه »تق��رر من��ح س��لف ال��زواج 
ملوظفي دوائ��ر الدولة وبواقع ثالثة 

مالين دينار«.
واض��اف املكتب ان »ذلك يش��مل 
ملن يتزوج ألول مرة حصراً، وحسب 
عق��د ال��زواج املص��ادق علي��ه من 
ال��ى  مش��يراً  اخملتص��ة«،  اجله��ة 
ان »م��دة تس��ديد الس��لفة ثالث 

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

تتراوح بن 3 الى 50 مليون دينار.

تعد ظاهرة اجتماعية تقلق اآلباء والفتيات

إطالق سلف الزواج لموظفي الدولة للحد من تنامي العنوسة

املصارف تطلق سلف الزواج ملوظفي الدولة

شريط ملون
الثقافة تبدأ فعاليات أسبوع النزاهة الوطني

بتوجيه م��ن املفتش العام لوزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار 
عل��ي حميد كاظم تنطل��ق اليوم فعاليات أس��بوع النزاهة 
الوطني لسنة 2017، وحتت شعار وطنيتي نزاهتي مبشاركة 

دوائر وتشكيالت الوزارة.
ه��ذا وش��اركت جمي��ع الدوائ��ر وتش��كيالت ال��وزارة، على 
م��دى أس��بوع بنش��اطات ومهرجانات ومعارض تش��كيلية 
وفوتوغرافية ون��دوات ومحاضرات تثقيفي��ة تكرس مفهوم 
النزاهة، ومكافحة الفس��اد، وعرض لألزياء ومعارض للكتب 

الشاملة لإلصدارات احلديثة للوزارة.
كم��ا س��تقيم الدوائ��ر مع��ارض فلكلورية كوردي��ة وطبع 
بوس��ترات حت��ث املوظفن عل��ى محارب��ة الفس��اد، إضافة 
لفعالي��ات ثقافي��ة تنس��جم وتعب��ر ع��ن رس��الة النزاهة 

والتعريف بأهداف أسبوع النزاهة.

»بائع البطاطا المجهول«
يفوز بجائزة مهرجان ميامي

 The Unknown Sweet« فاز فيلم »بائع البطاطا اجملهول« أو 
Potato Seller«، بجائ��زة أفض��ل فيل��م ع��ن فئة الرس��وم 
املتحركة مبهرجان »ميامي« لألفالم القصيرة، هذا األسبوع.

وذك��ر موق��ع »egypttoday« الص��ادر باللغ��ة اإلجنليزية، أن 
الفيل��م بطولة املمثل خال��د أبو النجا، واملمثل��ة تارا عماد، 
ويروي قصة جرمية قتل راح ضحيتها طفل فقير يبيع بطاطا 

مبيدان التحرير.
وي��ؤدي أبو النجا دور محقق في الش��رطة يتولى البحث وراء 
خي��وط القضية، حي��ث تراوده كوابيس وأح��الم حول اجلرمية 
تدفع��ه ليبح��ث ف��ي أماكن غي��ر متوقعة حت��ى يصل إلى 

القاتل احلقيقي.

الهند تتصدر قائمة أكثر الدول
فوًزا بلقب »ملكة الجمال«

حصدت الهندية »مانيوشا شيلر« لقب ملكة جمال العالم 
لعام 2017، خالل حفل أقيم مبدينة »سانيا« الصينية.

وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، بأن تتويج » شيلر« 
باللق��ب وض��ع الهند فى ص��دارة أكثر ال��دول احلاصلة على 
اللقب جنًبا إلى جنب مع »فنزويال«، ف�«ش��يلر« الطالبة في 
كلية الطب هي الفتاة السادس��ة الت��ي حتصد لقب ملكة 

جمال العالم من الهند.
وتبل��غ ش��يلر م��ن العم��ر 20 عاًم��ا، وإلى جان��ب مالمحها 
الس��احرة فهي تهوى الرقص، والرس��م، وتطمح في إنشاء 
سلسلة مستشفيات لعالج فقراء الهند باجملان في املناطق 

العشوائية.
وأهدت ش��يلر اللقب لبلدها الهند، في تغريدة نشرتها على 
صفحتها الش��خصية على موقع التدوي��ن املصغر »تويتر«، 
توجه��ت فيه��ا بالش��كر لكل م��ن س��اندها ودعمها خالل 

رحلتها لنيل اللقب.

ياباني يصنع ساعات اليد من الورق
متيز فنان ياباني يدعي »مانابو كوس��اكا« مبهارة خاصة جًدا، 
وهي صنع س��اعات اليد من التي تنتجه��ا املاركات العاملية 

مثل روليكس أو كاسيو، من الورق عالي اجلودة.
لم يستعمل كوساكا أي أجهزة أو طابعات لصنع الساعة، 
بل يس��تعمل يده فقط، ويبدأ برسم تصميم الساعة على 
ورقة صغي��رة حتى تبدو نس��خة طبق األصل من الس��اعة 

األصلية.
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بانوراما 

»ألنني إمرأة«
احتفت اإلعالمية، عدوي��ة الهاللي، مبنجزها 
األول كت��اب » ألنن��ي إم��رأة« ال��ذي اطلقته 
اجلمعة في قاعة نازك املالئكة بشارع املتنبي، 
وقال��ت الهاللي ل� »الصب��اح اجلديد«: إصدار 
الكتاب تأجل لس��نوات بس��بب االنش��غال 
الوظيفي واألس��ري، هنالك مؤلفات جديدة 
ل��ي س��ترى النور ف��ي امل��دة املقبل��ة، أبرزها 
كتاب »كالم في السياس��ة« وه��و يضم ما 
كتبته في احلقل السياسي من مقاالت عبر 
مس��يرتي الصحفية، إلى جانب قرب اكمال 
مجموعة شعرية فرنسية قمت بترجمتها.

»اتفاق«
وق��ع صناع الفيلم الهن��دي )اتفاق( في مأزق 
بالرغ��م من إش��ادة النق��اد بالعم��ل الفني 
وإعج��اب اجلمهور بأداء بط��ل الفيلم الفنان 

الهندي أكشاي خانا.
وذك��ر موق��ع )ذا تاميز أوف إندي��ا( أن القائمن 
عل��ى العم��ل الفن��ي وقع��وا في مش��كلة 
بسبب امللصق الدعائي للفيلم، الذي يظهر 
به البطل أكشاي وهو يدخن السجائر. وأشار 
الى أن قس��م الصحة بدلهي وجه إش��عاراً 
إل��ى منتجي الفيلم، ومنهم النجم الهندي 
شاروخان بس��بب الترويج للتدخن حيث أن 

ذلك فيه خرق للقانون.
وأصدر قس��م الصح��ة بياناً يوض��ح فيه أن 
هناك نحو 5 آالف شاب بالهند يدخنون التبغ 
يومي��اً، وأن أف��الم مدينة صناعة الس��ينما 
الهندي��ة »بولي��وود« له��ا تأثي��ر دائ��م على 

الشباب.

اعتذار
اعتذر الفنان آس��ر ياسن عن عدم املشاركة 
ف��ي أكث��ر من عم��ل فن��ي، خالل األس��ابيع 
املاضي��ة، مفض��اًل التف��رغ لتصوي��ر فيلمه 
اجلديد »تراب املاس«، الذي يراهن عليه ليكون 

نقلة فنية في مشواره السينمائي.
واضطر آس��ر ياس��ن لفقدان نحو 17 كيلو 
جراًما م��ن وزنه اس��تجابة للمخ��رج مروان 
حام��د، ليتناس��ب م��ع الش��خصية الت��ي 
يجس��دها في العمل، وهو ما اس��تقر عليه 
لشكل الش��خصية النهائي عقب جلسات 
العم��ل آس��ر ياس��ن واخمل��رج م��روان حامد، 
للوق��وف عل��ى التفاصيل النهائي��ة للرواية 

التي كتبها أحمد مراد.
وم��ن املق��رر أن يب��دأ تصوي��ر املش��هد األول 
للفيلم، األس��بوع األول من ش��هر ديس��مبر 

املقبل، بأستوديو النحاس.
وت��دور اح��داث »ت��راب امل��اس«   ح��ول قصة 
ش��اب يعيش حياة باهت��ة، ويعمل كمندوب 
دعاي��ة طبية في ش��ركة لألدوية، تقع جرمية 
قتل غامضة، ويبدأ في اكتش��اف الكثير من 

األسرار عنها التي تدخل به إلى عالم اجلرمية 
والفس��اد، ويش��ارك ف��ي بطولت��ه الفنانون 

ماجد الكدواني وصابرين وعزت العاليلي.

بطل إعالنات
وّق��ع النج��م الترك��ي كيفان��ش تاتليت��وغ 
املعروف ب� »مهند« في الش��رق االوس��ط مع 
شركة مش��روبات غازية عاملية، ولك ليكون 

بطل إعالناتها املصّورة.
مقابل ه��ذه االعالن��ات، س��يتقاضى مهند 
من الشركة التي س��يكون وجهها االعالني 
ملّدة عام، مليون دوالر بحس��ب ما نّص العقد 

بينهما.
ويصّور االعالن االّول للمنتج في االيام القليلة 

املقبلة بحسب ما أفادت الصحف التركية.
ه��ذا املبل��غ ال يحلم به أّي جن��م اليوم، ولكن 
شهرة تاتليتوغ الواسعة مكنته من احلصول 
عل��ى ه��ذا املبلغ الطائ��ل، إضافة لش��كله 

اجلّذاب واملميز الذي يحّبه اجلميع.

تكريم
نال الكاتب العراقي سنان أنطون جائزة األدب 
العرب��ي من املعه��د العربي ف��ي باريس عن 
روايته »وحدها ش��جرة الرمان« التي ترجمت 

إلى اللغتن االنكليزية والفرنسية. 
وأش��ار أنط��وان ف��ي مق��ال نش��رته مجلة 
تيل��ي راما الفرنس��ية، إلى مس��يرته األدبية 
وأس��لوبه في الكتاب��ة، وانه ح��اول أن يقدم 
من خ��الل الرواية س��رداً تاريخياً وسياس��ياً 
للعنف الش��ديد الذي ش��هده الع��راق منذ 
ثمانيني��ات القرن املاضي وحت��ى اليوم، كما 
ذك��ر املقال س��يرة الكاتب ال��ذي ينحدر من 
عائلة مس��يحية بغدادية متواضعة، وحتمل 
والدت��ه اجلنس��ية األميركي��ة مم��ا دفعه إلى 
الهجرة إلى الوالي��ات املتحدة األميركية في 
عام 1991، حيث يعمل كأستاذ لألدب العربي 

في جامعة نيويورك.
وأب��دت اجملل��ة إعجابه��ا واهتمامه��ا برواية 
»وحدها شجرة الرمان« مشيرة إلى مواضيع 
الرواية التي تناولها الكاتب بأس��لوب يتميز 
بكثرة اس��تخدام االس��تعارة حيث مزج بن 
الش��عر واجلمال إليصال أف��كاره, وبالرغم أن 
أنط��وان لم تعد لديه عالقات عائلية بالعراق 
إال ان��ه مازال يحمله في قلب��ه, وهذه واضح 

في روايته .
ومن اجلدير بالذكر إن جائزة األدب العربي هي 
جائزة سنوية ينظمها معهد العالم العربي 
بالتع��اون مع مؤسس��ة جان–ل��وك ال غاردير 
ملنحها لكاتب عربي بهدف اإلش��ادة بالكتب 
الت��ي حتض��ي بقيم��ة أدبية عالي��ة من اجل 
تعزيز احلوار ب��ن الثقافات بن العالم العربي 
وفرنس��ا من خالل أبراز األدب العربي املترجم 

او املكتوب مباشرة باللغة الفرنسية. 

عدوية الهاللي

أكشاي

كيفانش تاتليتوغ

آسر ياسين

سنان أنطوان

واشنطن ـ وكاالت: 
حّذرت دراس��ة أميركية حديثة من 
أن تع��رض األطف��ال للض��رب على 
األرداف في س��ن اخلامسة من قبل 
والديه��م يزي��د خط��ر إصابته��م 

باضطراب في السلوك.
باحث��ون  أجراه��ا  الت��ي  الدراس��ة 
األميركي��ة،  تكس��اس  جامع��ة 
ونش��روا نتائجها في دورية علمية، 

بين��ت ان: الضرب عل��ى األرداف هو 
نوع من العقوبة اجلسدية التي يتم 
فيها صفع األطف��ال على أردافهم 
من أجل التس��بب باأللم، وعادة ما 
تس��تعمل الي��د في الض��رب، وفي 

بعض احلاالت تستعمل العصا.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب 
الباحث��ون 12 ألًف��ا و112 طفالً، في 
سن اخلامسة من عمرهم، ورصدوا 

تعرضهم للضرب من والديهم.
ولقي��اس م��دى تع��رض األطف��ال 
راجع  األطفال،  ملش��كالت س��لوك 
معلميه��م  تقييم��ات  الباحث��ون 
عندم��ا كان املش��اركون في س��ن 

السادسة إلى الثامنة.
ومتثل��ت مش��كالت الس��لوك ف��ي 
اجلدال والعنف والغضب والتصرف 
ب��ازدراء، إضافة إل��ى االعتراض على 

املش��اركة في األنش��طة الطالبية 
والترفيهية.

ووج��د الباحث��ون أن األطفال الذين 
تعرض��وا للضرب عل��ى األرداف في 
لديه��م  ازدادت  اخلامس��ة،  س��ن 
مث��ل  الس��لوك  ف��ي  اضطراب��ات 
العصي��ان، والس��لوك الفوض��وي، 
ونوبات الغضب، إضافة الى السلوك 

العدواني مثل اجلنوح، والقتال.

وقالت الدكتورة إليزابيث جيرشوف، 
قائ��د فري��ق البحث: »تش��ير نتائج 
دراستنا إلى أن الضرب على األرداف 
ليس خيارًا فع��االً للعقاب، ويجعل 

سلوك األطفال في الواقع أسوأ«.
وأضافت: أنه بالرغم من أن عشرات 
الدراسات ربطت بن ضرب األطفال 
عل��ى األرداف ف��ي وق��ت مبكر مع 
إصابتهم مبش��كالت في السلوك، 

إن أن هذه الدراس��ة هي األولى التي 
توثق النتائج بطريقة إحصائية

وكانت دراس��ة س��ابقة، كش��فت 
يتعرض��ون  الذي��ن  األطف��ال  أن 
للمضايق��ات والبلطج��ة والعنف 
م��ن زمالئهم ف��ي الدراس��ة، أكثر 
عرض��ة لإلصابة باالكتئ��اب وإدمان 
التب��غ واخملدرات واخلم��ر في مرحلة 

املراهقة.

العقوبة الجسدية تؤدي إلى إصابة األطفال باالكتئاب

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تالحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغالل طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبن أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانين في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ن التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.

حظك اليـوم
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بغداد ـ سلمى الُجميلي *
يواظب سباحونا على تدريباتهم 
األسبوعية استعدادا للمشاركة 
اآلس��يوية  الباراملبي��ة  بال��دورة 
مبش��اركة خمسة س��باحني هم 
حمزة عماد وحس��ني قاسم فئة 
S9-SB8, رسول أحمد عبد الرضا 
S10- ع��ادل  حس��ني   ,S8-SB8
 B2 وضمن فئ��ة املكفوفني ,SB9
عون س��مير من محافظة ديالى. 
بأشراف مدربهم الكفوء سفيان 

عبد الكرمي.
ص��رح بهذا أمني س��ر االحتاد عبد 
الواحد حس��ن الذي حت��دث أيضا 
عن استعدادات املنتخب، ُمبيناً أن 
مس��توى الالعبني جيد والتمرين 
في الوقت احلالي هو ثالث وحدات 
باألسبوع, ونأمل بإقامة معسكر 
تدريبي داخلي يكون بواقع وحدتني 
تدريبي��ة صباح��ا ومس��اءاً قبيل 

املشاركة.
مضيفاً.. همة سباحونا الشباب 
عالية مما يعطينا األمل على ترقب 
اجن��از يكل��ل أولى مش��اركاتهم 
دولياً, وكم��ا معروف أن كل العب 
ل��ه نق��اط ضع��ف ونق��اط قوة, 
واجله��از الفن��ي يعمل عل��ى إبراز 

نقاط قوة العبينا.
ع��ن  أعل��ن  االحت��اد  س��ر  أم��ني 
الفعاليات التي سيش��ارك فيها 
الالعبون وهي 100 م صدر و100 م 
حرة و100 م ظهر وأيضا فعاليات 

أخرى س��ُتعلن في املؤمت��ر الفني 
التوفيق  للبطول��ة.. كم��ا متن��ى 
لالعبني الش��باب مع من سيرافق 
وفده��م كرئيس احتاد الس��باحة 
هاش��م فرز حس��ني وفاضل طه 

ياسني األمني املالي لالحتاد .
من جهته حتدث م��درب املنتخب 
املشارك س��فيان عبد الكرمي عن 
املنه��اج التدريب��ي ال��ذي وضعه 
لالعب��ني بأش��راف االحت��اد, والذي 
من خالله س��يتم معاجلة الفارق 
التدري��ب  وح��دات  ب��ني  الزمن��ي 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  األس��بوعية 
مضاعف��ة التمري��ن, وه��ذا يرفع 
م��ن معنوياتهم أيض��ا وحالتهم 
النفس��ية وميده��م بداف��ع أقوى 
ملنافس��ات هذه البطولة املهمة, 

لك��ن ه��ذا أكي��د ال يح��ل محل 
يحت��اج  فالرياض��ي  املعس��كر 
جلرع��ات مكثف��ة لتخزين طاقته 
العضلي��ة بغض النظ��ر عن نوع 
الفعالية, لذا غياب املعسكر يُعد 
املش��كلة الوحيدة التي تواجهنا 

في والوقت الراهن.
وعن مستوى الالعبني بني أن هناك 
العبان فضل عدم ذكر اسميهما, 
يعول عليهم كثيرا بهذه البطولة 
للوص��ول إل��ى املراك��ز املتقدمة 
كونه��م يحمل��ون صفات خاصة 
وإرادة قوية يفتقر إليها زمالئهم, 
ونرى فيهم مش��روع رياضي دولي 

لو استمروا على هذه الوتيرة.

* إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ فالح خابط*
يواصل منتخبن��ا الوطني في لعبة 
ف��ي  اليومي��ة  تدريبات��ه  الكاب��ادي 
معسكره التدريبي في إيران بقيادة 
الكابنت مصطفى نوديهي والكابنت 
عالء حسني استعدادا لبطولة اسيا 
التي ستنطلق للمدة من )22_ 27( 
من الشهر اجلاري في مدينة كاركان 
اإليراني��ة. وق��ال حمي��د احلمدان��ي 
آمني س��ر احتاد الكابادي أن البطولة 
األس��يوية يش��ترك بها أثنى عشر 
منتخبا ميثلون الق��ارة الصفراء وأن 
املنتخب الوطني العراقي عازم على 
املنافس��ة على اللق��ب أو على اقل 
تقدي��ر التواج��د في املرب��ع الذهبي 
للبطولة وتكرار إجناز فئة الش��باب 
والشابات عندما احرزوا املركز الثالث 
ف��ي بطول��ة اس��يا لفئة الش��باب 

الع��ام املاضي. وأض��اف احلمداني أن 
وزير الش��باب والرياضة احملترم وافق 
عل��ى دع��م املنتخب في املش��اركة 
وتأمني معس��كر تدريبي للمنتخب 
وذل��ك لتحقيق النتائ��ج اجليدة في 
املشاركة اآلس��يوية املقبلة وتواجد 
اس��م العراق في منص��ات التتويج 

في احملفل االسيوي للكابادي.
مبينا أن منتخب العراق للنساء  في 
اللعبة سيغادر إلى إيران  صباح يوم 
غٍد الثالثاء من مطار النجف االشرف  
للمشاركة في بطولة اسيا للنساء 
املزمع اقامته��ا في إيران أيضا حيث 
أكمل��ت جلن��ة الكاب��ادي املركزي��ة 
اللوجس��تية  املتطلب��ات  جمي��ع 
ومفاحتة عم��ادة الكلي��ات من أجل 
الرس��مية  املوافق��ات  اس��تحصال 
لالجازات الدراس��ية للطالبات وأخذ 

موافقات عائالتهم الكرمية.
مش��يرا أن العراق أصب��ح من الفرق 
الب��ارزة ف��ي اللعبة عل��ى الصعيد 
االس��يوي والدول��ي وذل��ك بس��بب 
تط��ور اللعبة ف��ي العراق واتس��اع 
قاعدته��ا جلمي��ع الفئ��ات العمرية 
الع��راق  وأصب��ح  اجلنس��ني  ول��كال 
وإي��ران  الهن��د  يناف��س منتخب��ات 
وهم ابط��ال العالم للعبة الكابادي 
وه��ذا بش��هادتي االحتادي��ن الدولي 
واالس��يوي للعبة.. يذك��ر أن االحتاد 
االس��يوي للعب��ة اس��تدعى ثالث��ة 
حكام من العراق وهم عبد احلس��ني 
كرمي وحسام مس��لم ومقاتل البدر 
للمش��اركة ف��ي حتكي��م مباري��ات 

البطولة األسيوية للعبة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الكابادي

إعالم المركز الوطني
نال املدرب رس��ول جبر، عضو املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
باملالكمة، شهادة star/2 في تدريب 
رياضة الفن النبيل بعد مش��اركته 
في ال��دورة التدريبي��ة الدولية التي 
اقيمت في جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجي��ا بالعاصمة اخلرطوم، 
مبش��اركة 20 مدرب��اً بينه��م 7 من 
الدولة املضيفة، والعدد نفس��ه من 
العربي��ة بينهم  جمهوري��ة مص��ر 
أم��راة، ومدربان م��ن تونس ومثلهما 

م��ن اليمن، ومدرب أثيوبي واحد، إلى 
جانب رسول جبر.

وق��ال املدرب ف��ي حديثه ل��� ) إعالم 
املركز الوطن��ي(: ان الدورة التدريبية 
املتدقم��ة اقيم��ت مبتابع��ة رئي��س 
الس��وداني،  األوملبي��ة  اللجن��ة 
واس��تمرت 8 أيام توزع��ت بني 4 ايام 
محاضرات نظرية والعدد نفسه من 
االيام للمحاضرات العملية، مشيراً 
إلى ان احملاضر كان التونس��ي مكرم 
مبع��وث وه��و معتم��د م��ن االحتاد 

الدولي للمالكمة.
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لجنة آسيوية تتفقد 
مالعب 6 محافظات

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قال وزي��ر الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان ان 
العراق طلب من االحتاد االس��يوي لكرة القدم ارس��ال 
جلنة لتقييم الوضع في س��ت محافظات متهيدا لرفع 

احلظر اجلزئي عن املباريات الدولية الودية.
واض��اف عبطان في اتصال هاتفي مع )قس��م االعالم 
واالتصال احلكومي( من العاصمة املاليزية كواالملبور ان 
االجتماع مع رئيس االحتاد االسيوي لكرة القدم الشيخ 
س��لمان بن ابراهيم واالمني العام ويندسور جون، كان 
مثمرا وتطرق الى العديد من املسائل التي تهم الكرة 
العراقية. وبني وزير الشباب والرياضة ان الوفد العراقي 
طلب م��ن االحتاد االس��يوي لكرة القدم ارس��الة جلنة 
منتصف شهر كانون االول املقبل لتقييم االوضاع في 
س��ت محافظات واالطالع على مالعب بغداد والنجف 
وواسط وميس��ان ودهوك والس��ليمانية متهيدا لرفع 

احلظر عن املباريات الودية.

كوسرت بايز ينضم 
إلى الميناء

 الطلبة يظفر 
بخدمات جاسم محمد

»ناشئة اليد« خامسًا 
في البطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ى فريق ن��ادي امليناء إج��راءات التعاقد م��ع الظهير 
األيس��ر الس��ابق ألربيل، كوس��رت بايز، ليمث��ل الفريق 
البص��ري في املوس��م املقبل بكرة الق��دم.. وقال مصدر 
مق��رب من إدارة امليناء إن الالعب يعد مكس��ب حقيقي 
للفريق، مش��يرًا إل��ى أن امليناء عاد مؤخ��رًا إلى البصرة، 
بعد ختام معس��كره في تونس، وأصبح جاهزًا للموسم 

املقبل، حتت إشراف املدرب السوري، فجر إبراهيم.
وأض��اف أن حظ��وظ امليناء قائم��ة، في مواجه��ة القوة 
اجلوي��ة، حامل اللقب، باجلولة األولى لل��دوري املمتاز يوم 
غ��ٍد الثالث��اء، ، برغم صعوب��ة املهمة، خاص��ًة أن املباراة 

ستقام في استاد جذع النخلة بالبصرة، معقل امليناء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع مهاجم الش��رطة السابق، جاس��م محمد، على 

كشوفات نادي الطلبة، لتمثيله في املوسم املقبل.
وق��ال نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة، محمد 
الهاش��مي، في تصريحات صحفية إن جاسم التحق 
بتدريب��ات الفريق، بعد عودته من الس��فر، اس��تعدادا 
خلوض أولى جوالت الدوري املمتاز، أمام نفط ميس��ان، 
عل��ى ملعب الش��عب الدولي، يوم غ��ٍد الثالثاء.. وأكد 
الهاشمي أن انضمام جاسم محمد، سيضيف الكثير 
للفريق، قبل انطالق الدوري.. ومثل الالعب أندية عديدة 
في السابق، منها نفط الوسط، الذي توج معه بلقب 

الدوري املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى منتخبنا للناش��ئني بكرة اليد مشاركته في 
البطول��ة بحصوله على املرك��ز اخلامس بعد الفوز 
على املغرب )25-14(.. هذا وتُوِّج املنتخب التونس��ي، 
بط��الً للبطولة العربية لكرة اليد للناش��ئني، التي 
اقيمت في الس��عودية، بعد الف��وز على مصر )23-
20( في املباراة النهائية، أول أمس.. انتهى الش��وط 

األول من املباراة بالتعادل )10-10(.
لعب أصيل النملي حارس نس��ور قرطاج، دورًا كبيرًا 
ف��ي تتويج تونس بلقب البطولة التي أقيمت بجدة 
بالس��عودية، بعدم��ا ح��رم الفراعنة من تس��جيل 
العديد من األهداف.. وتُ��وِّج بكأس أفضل العب في 
املباراة، العب منتخب تونس محمد أمني خلضر.. أما 
املركز الثالث، فقد توج به املنتخب الس��عودي، بعد 

فوزه على عمان )23-25(.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جت��رى اليوم 5 مباريات ضمن الدور 
األول م��ن املرحلة األول��ى للدوري 
املمت��از بك��رة الق��دم للموس��م 
فيلع��ب   ،  2018/2017 اجلدي��د 
الزوراء امام الصناعات الكهربائية 
في ملعب الش��عب الدولي، فيما 
مباراة  التاج��ي  يضي��ف ملع��ب 
الكهرباء ونفط الوسط، ويشهد 
ملعب الس��ماوة لق��اء أهل الدار 
بفريق نادي أمان��ة بغداد، ويلتقي 
في ملع��ب الزبير فريق��ا البحري 
واحلس��ني، ويضي��ف ملعب عفك 
في الديوانية لقاء األخير بضيفه 

فريق احلدود.
وتستكمل يوم غٍد الثالثاء مباريات 
اجلولة، باج��راء 5 مباري��ات ايضاً، 
حي��ث يلع��ب اجلوي��ة وامليناء في 
ملع��ب البصرة، وكرب��الء يضيف 
الشرطة، والطلبة يواجه ميسان 
الدول��ي،  الش��عب  ملع��ب  ف��ي 
ويلتق��ي نفط اجلن��وب وزاخو في 
ملع��ب الزبي��ر، والنج��ف يالعب 

النجف في ملعب النجف.
من جانبه، كثف فريق الش��رطة 
خل��وض  اس��تعداداً  حتضيرات��ه، 
منافس��ات الدوري املمت��از، والذي 
س��يفتتح مشواره فيه مبحافظة 
كرب��الء، مبواجه��ة أصحاب األرض 
واجلمهور، يوم غ��ٍد الثالثاء ضمن 

مباريات الدور األول.
أحم��د  املس��اعد،  امل��درب  وق��ال 
صالح ف��ي تصريح��ات صحفية، 
إن اجلهاز التدريب��ي للفريق، وبعد 
اكتم��ال مرحلة اإلع��داد البدني، 
اجته ملرحل��ة وضع التكتيك العام 
للفري��ق، وتهيئ��ة الالعب��ني فنياً 

ونفسياً، خاصة وأن موعد املباراة 
بات قريبا.

وأش��ار إلى أن الوح��دة التدريبية 
الت��ي احتضنه��ا ملع��ب كلي��ة 
التربية البدنية والعلوم الرياضية، 
ش��هدت تواجد جمي��ع الالعبني، 
بالتحاق العب��ي املنتخب الوطني 
بالفري��ق، بعد خوض مب��اراة ودية 
ض��د املنتخ��ب الس��وري، وهو ما 

مينح الشرطة قوة إضافية.
 وب��ني أن مباراة الفريق ضد كربالء 

ستكون ذات أهمية كبيرة، كونها 
تعتبر اخلطوة األولى في مسابقة 
الدوري، وحتقيق الف��وز فيها مينح 
كبي��راً  معنوي��اً  دافع��اً  الفري��ق 
ملواصلة املش��وار، في حملة إعادة 
الفري��ق م��ن جديد إل��ى منصات 

التتويج.
 يش��ار إلى أن فريق الش��رطة بدأ 
حتضيرات��ه للموس��م م��ن خالل 
كبي��رة  مجموع��ة  اس��تقطاب 
م��ن الالعب��ني املميزي��ن، ودخ��ل 

في معس��كر تدريب��ي في مدينة 
أنطاليا التركية، اس��تمر ملدة 20 

يوما.
من جانب اخر، تفقد وزير الشباب 
والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان، 
أول أمس، ملعب الشعب الدولي 
الطالع على جاهزيته الس��تقبال 
بك��رة  املمت��از  ال��دوري  مباري��ات 

القدم.
وأكد عبط��ان ان ال��وزارة ماضية 
ف��ي مس��اعيها ال كم��ال تاهيل 

وصيان��ة ملعب الش��عب الدولي 
الحتضان مباري��ات الدوري املمتاز 
بكرة القدم، مش��ددا على ضرورة 
انهاء االعمال التي تتعلق بامللعب 
السيما االرضية التي باتت جاهزة 
املالحظات  باس��تثناء ع��دد م��ن 
البس��يطة الت��ي س��يتم اجنازها 

خالل االيام القليلة القادمة.
وب��ني عبط��ان ان أعم��ال الصيانة 
والتنظي��ف ماه��و اال دلي��ل على 
احلس العالي لدى اجلميع والشعور 

باملسؤولية جتاه اهمية هذا الصرح 
ومكانته، وس��نعمل على  الكبير 
إكم��ال كاف��ة متطلب��ات امللعب 
ليكون جاه��زا وضمن حس��اباتنا 
اس��تعدادا لرفع احلظر الكلي عن 

مالعبنا الرياضية.
من جانب اخر، اكدت وزارة الشباب 
التزام  والرياضة، استغرابها لعدم 
امانة بغداد بالوعود التي قطعتها 
املطلوبة  االحتياجات  تامني  بشان 
لتأهي��ل املنطق��ة احمليطة مبلعب 
ال��ى  الدول��ي اس��تناداً  الش��عب 

توجيهات مجلس الوزراء.
وقال مدير ملعب الشعب الدولي 
االع��الم  ل�)قس��م  جاب��ر  بش��ير 
ال��وزارة  ان  احلكوم��ي(  واالتص��ال 
ش��رعت بحمل��ة تاهي��ل وصيانة 
امللع��ب تنفي��ذا لتوجيه��ات وزير 
والرياضة عبد احلس��ني  الش��باب 
عبطان وذلك لتهيئته اس��تعدادا 
لرف��ع احلظر عن املالعب الرياضية، 
وقد مت االتفاق مع امانة بغداد على 
تنظيف مقتربات امللعب واالماكن 
احمليطة به، ولكن لالسف ان امانة 
بغ��داد لم تل��زم بدوره��ا ووعودها 
بعد ان ذكرت سابقا ان هناك جلنة 
مش��تركة ب��ني دوائر امان��ة بغداد 
الفنية والبلدية إلعداد التصاميم 
الش��وارع  واكس��اء  لتطوي��ر 
والساحات املتضررة احمليطة مبلعب 
الشعب الدولي، من اجل إظهارها 

بالصورة التي تليق بالعاصمة.
واضاف جابر ان الوزارة كانت تتمنى 
ان يك��ون هن��اك عم��ال حقيقي��ا، 
والس��يما بعد زيارة امين��ة بغداد 
الدكتورة ذكرى علوش، رفقة الوزير 
للملعب، واس��تعداد دوائر االمانة 
لتنفي��ذ ما مت االتفاق عليه بش��أن 

ملعب الشعب الدولي.
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لقطة من دوري الكرة »أرشيف«

سباحو الباراملبية الشباب

رسول جبر

اليوم .. 5 مواجهات في بدء الدوري الممتاز بكرة القدم
»الشباب والرياضة« تّطلع على جاهزية »الشعب«

العواصم ـ وكاالت:

استعاد املهاجم األوروغواياني الدولي 
لويس س��واريز ذاك��رة التهديف وهز 
الش��باك بع��د صيام ع��ن التهديف 
ألكثر من ش��هر كامل وأحرز هدفني 
ليقود فريقه برش��لونة إلى فوز ثمني 
3-0 عل��ى مضيف��ه ليغاني��س، أول 
أم��س، ف��ي املرحل��ة 12 م��ن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل س��واريز هدفا في كل شوط 
)28 و60(، قبل ان يضيف زميله العب 
البرازيلي باوليني��و الهدف  الوس��ط 

الثالث في نهاية اللقاء )90(.
وحقق برشلونة فوزه احلادي عشر في 
12 مباراة، ليرفع رصيده في الصدارة 
بفارق 7 نق��اط عن فالنس��يا الثاني 
الذي يح��ل االح��د على اس��بانيول، 
فيما يلعب غرميه ري��ال مدريد حامل 
اللقب وثالث الترتيب )23 نقطة( في 
وق��ت الحق مع جاره الل��دود اتلتيكو 

مدريد الرابع.
األس��بوع  يوفنتوس  وقبل مواجه��ة 
املقبل ف��ي دوري أبط��ال أوروبا، حيث 
اقت��رب م��ن بل��وغ دور ال���16، جن��ح 
برش��لونة مبتابع��ة مش��واره الرائ��ع 

مطلع املوسم في الدوري.
وقال س��واريز الذي وض��ع حداً ل�479 

دقيق��ة ص��ام فيه��ا عن التس��جيل 
وس��اهم  باله��دوء،  اش��عر  »كن��ت 
وتاب��ع  النق��اط«..  باح��راز  الهدف��ان 
»لعبنا اليوم خارج أرضنا أمام خصم 
جع��ل حياتن��ا صعبة، لكنن��ا عرفنا 

كيف نتعامل مع األمر«.
وخ��رج ريال مدري��د بخس��ارة أخرى، 
بخ��الف تعادل��ه م��ع ج��اره أتلتيكو 
مدريد، بدون أهداف، مساء أول أمس، 
وابتعاده بفارق 10 نقاط عن برشلونة، 

متصدر الليجا.
فقد أش��ارت ش��بكة »أوبتا«، إلى أن 
ه��ذه أول مب��اراة، يعج��ز فيه��ا ريال 
مدريد ع��ن هز الش��باك، في مالعب 
منافس��يه، بع��د 35 مواجه��ة ف��ي 
الدوري اإلس��باني، حتت قيادة املدرب، 

زين الدين زيدان.
وأضافت أن ديربي مدريد خرج بشباك 
نظيف��ة، ألول م��رة من��ذ 12 عاًم��ا، 
عندم��ا تع��ادل الفريق��ان بالنتيجة 
ذاتها، مبلعب س��انتياجو برنابيو، في 

21 آيار 2005.
والتع��ادل الس��لبي ه��و األول أيًض��ا 
مبعقل أتلتيك��و مدريد، منذ 24 عاًما 

)3 تشرين االول 1993(.
من جانبها، ذكرت ش��بكة »س��كاي 
س��بورتس« أن أتلتيك��و مدري��د، رفع 
120 مب��اراة بش��باك  إل��ى  رصي��ده 
نظيف��ة، حتت قي��ادة مدرب��ه، دييجو 

س��يميوني، ليتص��در ف��رق الليج��ا 
من��ذ توليه املس��ؤولية، ف��ي كانون 
أول 2011، متفوًق��ا عل��ى برش��لونة 
)96 مب��اراة(، وريال مدريد )78 مباراة(، 

وأتلتيك بلباو )70 مباراة(.
احتف��ل أنطوني��و كونت��ي، مببارات��ه 

رق��م 50 له في الدوري اإلجنليزي، وهو 
يش��اهد فريقه تشيلس��ي يس��حق 
وس��ت بروميت��ش )4-0( على ملعب 
هوثورن��ز أول أم��س، من��زالً بأصحاب 
األرض راب��ع هزمي��ة عل��ى التوال��ي..

ل ألفارو موراتا، بعد ارتداد الكرة  وسجَّ

إليه اثر تس��ديدة إدين ه��ازارد مانًحا 
تشيلسي، التقدم في الدقيقة )17( 
لينطل��ق بعدها حام��ل اللقب، نحو 

حتقيق انتصار ساحق.
وم��رَّر موراتا، الكرة بكعب قدمه، إلى 
هازارد بعدها ب�6 دقائق، لُيراوغ األخير 

احل��ارس بن فوس��تر، ويضاعف الغلة 
د ماركوس ألونس��و  للضيوف.. وس��دَّ
غير املراقب الكرة مباش��رة برش��اقة 
في الشباك إثر ركلة حرة من سيسك 
فابريج��اس، لتصب��ح النتيجة )0-3( 

قبل نهاية الشوط األول.
وانطلق هازارد من الناحية اليس��رى 
ليس��جل هدفه الثاني باللقاء )62(، 
مكلالً س��يطرة كاملة لتشيلس��ي، 
ويضاعف الضغط على توني بوليس 
م��درب وس��ت بروميت��ش ال��ذي لم 
يشاهد فريقه، وهو ينتصر منذ فوزه 

)1-0( على بيرنلي في آب املاضي.
كما، واص��ل نابولي انف��راده بصدارة 
ترتي��ب ال��دوري اإليطالي، بع��د فوزه 
عل��ى مي��الن بهدف��ني له��دف، على 
ملعب »س��ان باولو«، ضمن مباريات 
اجلول��ة 13.. به��ذا االنتص��ار أصب��ح 
رصيد نابولي 35 نقطة في الصدارة، 
بف��ارق 4 نق��اط عن يوفنت��وس الذي 
يلعب غ��ًدا أم��ام س��امبدوريا، فيما 

توقف ميالن عند 19 نقطة.
أياك��س  فري��ق  أمط��ر  ذل��ك،  إل��ى 
بريدا،  أمس��تردام ش��باك مضيف��ه 
ب�8 أهداف م��ن دون رد، أول امس، في 
املرحل��ة ال�12 من ال��دوري الهولندي 

املمتاز لكرة القدم.
وفي بقية املباريات، فاز هيرنفني على 
مضيفه تفينتي، 0/4، وتعادل فيليم 

تيلبورج مع سبارتا روتردام، 2/2، كما 
تع��ادل فين��ورد، حام��ل اللق��ب، مع 

ضيفه فينلو، 1/1.
وعل��ى ملع��ب رات فيرليج، س��جل 
م��ن دون ف��ان دي بي��ك ثالث��ة أهداف 
)هاتري��ك(، وأح��رز ماتي��اس دي اليت 
هدفني، وتكفل ديفيد نيريس، والسي 
ش��ون، وكالس يان هونتالر، بتسجيل 
األه��داف الثالث��ة األخ��رى، ليق��ودوا 
أياك��س لفوز كاس��ح، عل��ى ملعب 
بريدا.. الفوز رفع رصيد أياكس إلى 25 
نقطة، في املركز الثاني، بفارق خمس 

نقاط، خلف آيندهوفن املتصدر.
واكتسح باريس سان جيرمان، ضيفه 
أول  مس��اء   ،)1-4( بنتيج��ة  نان��ت، 
أم��س، مبلعب حديق��ة األمراء، ضمن 
منافس��ات اجلولة ال�13 م��ن الدوري 
الفرنس��ي.. س��جل رباعي��ة الفريق 
الباريسي، إدينسون كافاني »هدفني«، 
وآنخيل دي ماريا وخافيير باس��توري، 
في الدقائق 38 و42 و65 و80، في حني 
سجل بريجوس ناكولوما هدف نانت 

الوحيد، في الدقيقة 60.
رف��ع الفريق الباريس��ي رصي��ده إلى 
35 نقط��ة، ليبتعد بالص��دارة بفارق 
6 نق��اط عن موناكو، حام��ل اللقب، 
في حني نال الفري��ق الكناري هزميته 
الرابعة هذا املوسم، ليتجمد رصيده 

عند 23 نقطة، في املركز اخلامس.

في الدوريات األوروبية

سواريز يستعيد ذاكرة التهديف في إسبانيا .. وأياكس يسحق بريدا في هولندا

تقرير

سواريز فرحاً بأحد هدفيه في شباك ليغانيس

»سباحو البارالمبية« يتأهبون
 للدخول في الدورة اآلسيوية بدبي

»الكابادي« يستعد في إيران لبطولة آسيا

رسول جبر ينال )star/2( بتدريب المالكمة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بعد أن مت تشخيص مرض 
الس��كري ل��دى املمثل��ة 
العاملي��ة هال��ي بيري في 
عام 1989 وهي في ال�22 
من عمرها، وبعد إعالنها 
في ع��ام 2007 م��ن أنها 
متكن��ت م��ن االس��تغناء 
ع��ن العالج باألنس��ولني 
وأنه��ا ل��م تع��د مصابة 
بالسكري من النوع األول 
وإمنا مصابه به من النوع 

الثاني.
كش��فت بيري مؤخراً عن 
أنه��ا تتعايش م��ع املرض 

وأنه��ا  طبيع��ي  بنح��و 
الي��وم  علي��ه  تس��يطر 
ال���45  وه��ي ف��ي عم��ر 
غذائ��ي  نظ��ام  بفض��ل 
صحي وممارس��ة الرياضة 

باستمرار.

بع��د أن نفت قب��ل مدة 
خب��ر حمله��ا وتعاملت 
م��ع بع��ض التس��اؤالت 
بن��وع م��ن خف��ة الظل, 
كش��فت معلوم��ات أن 
الفنانة اللبنانية سيرين 
عبدالن��ور حام��ل للمرة 
الثانية، وأن تلك الناحية 
التعاقد مع  منعتها من 
أي جهة إنتاجية للدخول 
إلى السباق الدرامي في 

شهر رمضان املقبل.
وتفي��د املعلوم��ات ب��أن 
ل��م  الش��ابة  النجم��ة 

تعل��ن ع��ن ذل��ك اخلب��ر 
تع��د  ألنه��ا  الس��عيد 
ملكا  اخلاص��ة  حياته��ا 
لها وم��ن حقها احلفاظ 
عل��ى خصوصيته��ا في 

الكثير من األحيان.

مقربة  مصادر  كش��فت 
اللبنان��ي  الفن��ان  م��ن 
ملح��م زي��ن، أن كل م��ا 
أثير ف��ي املدة األخيرة عن 
في  مش��اركته  إمكانية 
الهواة  الكتشاف  برنامج 
عضوية  مس��توى  عل��ى 
غي��ر  التحكي��م  جلن��ة 
صحيح ومفبرك، مشيرة 
إل��ى أن الفك��رة في حال 
النج��م  عل��ى  طرح��ت 
الش��اب م��ن املمك��ن أن 
يدقق في مضمونها قبل 

القبول بها.
 لك��ن في الوق��ت الراهن 
ليس هن��اك أي اتفاقيات 
جدي��ة ورس��مية م��ع أي 

قن��اة تلفزيوني��ة خل��وض 
التجرب��ة،  تل��ك  غم��ار 
انطلق  أساًس��ا هو  التي 
م��ن خالله��ا، واملقص��ود 
مش��اركته ف��ي املاض��ي 
"س��وبر  برنام��ج  ف��ي 
س��تار"، الذي ع��رض في 
ذلك الوق��ت عبر تلفزيون 

"املستقبل

هالي بيري

ملحم زين

سيرين عبد النور

أخبــارهــــــــــم

تعزية
وأس��رة حترير  رئي��س  يعزي 
جريدة " الصب��اح اجلديد " 
الزمي��ل طال��ب الزم بوف��اة 
ش��قيقه غازي )أب��و نبيل( 
إثر مرض عض��ال لم ميهله 
طويال، سائلني املولى العلي 
القدير أن يس��كنه فسيح 
ذوي��ه  يله��م  وأن  جنات��ه 

ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون 

الصباح الجديد - وكاالت:
ح��ذر العلماء م��ن احتمال ح��دوث زيادة كبي��رة في عدد 
الزالزل املدمرة حول العالم العام املقبل، ناجت عن تباين في 
س��رعة دوران األرض مما قد يزيد من األنشطة الزلزالية، ال 

سيما في املناطق االستوائية املكتظة بالسكان.
وس��لط الضوء على الصل��ة بني دوران األرض، والنش��اط 
الزلزالي الشهر املاضي، في ورقة قدمها روجر بيلهام من 
جامع��ة كولورادو، في بولدر وريبي��كا بينديك من جامعة 
مونتانا في ميس��وال، خالل االجتماع الس��نوي للجمعية 

اجليولوجية األميركية.
وقال بيلهام لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية األس��بوع 
املاض��ي "إن العالق��ة ب��ني دوران األرض وال��زالزل قوي��ة، 
وتش��ير إلى أن هناك زيادة في عدد الزالزل الشديدة العام 

املقبل".
وق��ال بيلهام: "في هذه الفترات، كان هناك ما بني 25 إلى 

30 زلزاال شديدا في السنة".
ووجد بيلهام وبنديك أن الفترات التي شهدت تباطؤا في 
سرعة دوران األرض كانت خلمس سنوات أعقبها زيادة في 
الس��رعة ونش��اط زلزالي عنيف، وهو ما حدث عدة مرات 

خالل ال�150 عاما األخيرة.
وق��ال بيلهام: "أن األرض تقدم لنا تنبؤا للخمس س��نوات 

املقبلة، فيما يتعلق بالنشاط الزلزالي".
وذكر أن دوران األرض بدأ يتباطأ بالفعل منذ 4 س��نوات، مما 

يعني أن عام 2018 قد يشهد نشاطا زلزاليا عنيفا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت هيئة الترفيه الس��عودية، يوم أمس األحد التاس��ع 
عشر من ش��هر نوفمبر/ تش��رين الثاني، عن تنظيم حفل 

غنائي استعراضي حتييه فنانة لبنانية شهيرة.
ويع��د هذا أح��دث خط��وات اململك��ة نحو مجتم��ع أكثر 
انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها األمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي الهيئة السعودية أعلنت 
عن اس��تضافة الفنانة الصاعدة هبة طوجي، لتقدم حفال 

غنائيا استعراضيا يقام ألول مرة في اململكة.
يذكر ان السعودية بدأت منذ تولي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد الس��عودي خط��وات جادة نحو س��عودية أكثر 
انفتاح��ا على العالم، من خ��الل إقامة عدة حفالت، إضافة 
ال��ى بعض القوانني التي تتعلق باملرأة الس��عودية برغم ان 

احملافظني في اجملتمع السعودي، كانوا معترضني عليها.

السعودية تقيم حفاًل غنائيًا 
استعراضيًا لفنانة لبنانية شهيرة

علماء يحذرون: 2018 
عام الزالزل المدمرة

بغداد - أحالم يوسف:
مبب��ادرة ذكية ووطني��ة من قبل 
إدارة املتحف العراقي، متت دعوة 
اليوم  املع��روف  بالعطلة  فري��ق 
على موقع الفيس��بوك من اجل 
حملة تنظيف املتحف العراقي.
فريق بالعطل��ة يهتم باألماكن 
والتاريخي��ة من خالل  التراثي��ة 
عل��ى  عنه��ا  يعل��ن  س��فرات 
صفحته الرس��مية في الفيس 
ب��وك. وقد أعلن فري��ق بالعطلة 
بقيادة عل��ي اخملزومي عن املبادرة 
التطوعي��ة، والق��ت ردود فع��ل 

إيجابية وتشجيعية.
شاركت الصباح اجلديد متمثلة 
باحمل��ررة أحالم يوس��ف باحلملة، 
املتطوع��ون على  حي��ث عم��ل 
تنظيف األرضية في قاعة اشور، 
وكذلك التنظيف "الشكلي" ملا 

حول االثار.
واوضح مسؤول التشريفات في 
املتحف العراقي م��ن ان عملية 

تنظي��ف القطع االثري��ة، ال يتم 
بنح��و عش��وائي، امن��ا بطريقة 
خاصة جدا، وبواس��طة معدات 
تنظيف وم��واد مخصصة لهذا 
للحف��اظ عليه��ا من  العم��ل، 
التلف مستقبال، وكذلك هناك 

فريق خاصة يقوم بالتنظيف.
عل��ي اخملزوم��ي حت��دث الينا عن 
املب��ادرة قائ��ال: الفك��رة كان��ت 
بالتنس��يق ما بني إدارة املتحف 
العراقي، وفريق بالعطلة، مببادرة 
من إدارة املتحف مشكورة، وهي 
حملة تنظي��ف تطوعية الغاية 
منه��ا لي��س التنظي��ف مبعناه 
احلرف��ي، فاملتح��ف لدي��ه مالك 
رائع يق��وم بواجبه على امت وجه، 

لكنها مبادرة رمزية.
وتاب��ع اخملزومي حديث��ه: الهدف 
وغالبيتهم  املتطوع��ني  تعريف 
من الشباب مبعروضات املتحف، 
العم��ل  بتجرب��ة  وادخاله��م 
التطوعي، وهي جتربة جديدة في 

العراق، إضافة الى االس��هام في 
صقل ش��خصية الشاب بغض 
النظ��ر عن جنس��ه، م��ن خالل 
العم��ل، والتعرف عل��ى أصدقاء 
بح��ب  معه��م  يلتق��ي  ج��دد 

العراق.
غالبي��ة  اخملزوم��ي:  واض��اف 

املش��اركني ه��م من الش��باب، 
وذل��ك ش��يء إيجاب��ي، حيث ان 
الش��باب ه��م األس��اس ال��ذي 
يبن��ى عليه مس��تقبل األوطان، 
يتعرف��وا  الن  محتاج��ني  وه��م 
على تاريخ وحضارة بلدهم، كي 
ويحبونه  له،  بانتمائهم  يفخروا 

أكثر. وقد قمنا مس��بقا بحملة 
العباس��ي  للقص��ر  تنظي��ف 
واملدرس��ة املس��تنصرية قبل ان 

يتشكل فريق بالعطلة.
أحد الشباب املشاركني باحلملة 
املعماري��ة  املهندس��ة  كان��ت 
ه��دى عب��د الكرمي: جئ��ت اليوم 
تنظي��ف  للمش��اركة بحمل��ة 
املتحف العراقي، أوال ألني كنت 
اود ان أق��وم بزي��ارة املتحف منذ 
م��دة، إضاف��ة ال��ى أن��ي أجد ان 
العمل التطوع��ي حالة صحية 
للمجتم��ع،  بالنس��بة  وراقي��ة 
ويساعد على جمع اشخاص من 

أماكن وثقافات متعددة.
وميض ضياء طالب مرحلة أولى 
اجلامع��ة التكنلوجي��ة، قس��م 
أنظمة حاسوب: اول مرة اتي بها 
الى املتح��ف مع فريق بالعطلة، 
التجرب��ة،  به��ذه  وان��ا س��عيد 
يعن��ي  التطوع��ي  العم��ل  الن 
ان تعطي ش��يئا واح��دا، وتأخذ 

باملقابل أش��ياء كثيرة، املعرفة، 
واألصدقاء اجلدد، شاركت قبلها 
بحمالت اهلن��ا ومهرجان بغداد 

دار السالم.
نبيلة يوس��ف طاهر: انا عراقية، 
واملتحف العراق��ي، أي اننا نذوب 
مع��ا ف��ي كي��ان الوط��ن، وق��د 
شجعني الى ذلك الشباب الذين 
اش��عر من خاللهم ب��ان العراق 
م��ا زال بخير، وس��يكون أفضل 

وأجمل في القادم من األيام. 
بقي ان نذكر ان إدارة املتحف بكل 
افرادها كانوا واجهة مش��رفة من 
حي��ث دماث��ة اخلل��ق، وتعاونهم، 
يض��م املتحف 23 قاع��ة، ويفتح 
طيل��ة أي��ام األس��بوع ع��دا ي��وم 
اجلمع��ة، واالوق��ات الت��ي يفت��ح 
به��ا ابوابه ام��ام اجلمهور هي من 
الس��اعة التاس��عة صباحا، حتى 
والنصف مساء  الواحدة  الساعة 
ع��دا ي��وم الس��بت حي��ث يغلق 

الساعة الثانية بعد الظهر.

"الصباح الجديد" تشارك بحملة تطوعية في المتحف العراقي

جانب من احلملة التطوعية في املتحف العراقي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعرب��ت الفنانة التونس��ية دارين حداد، 
عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها 
عن دورها في مسلس��ل "ب��ني عاملني"، 
الذي انتهى عرض��ه منذ أيام على قناة 

."CBC"
 وأك��دت في تصريح��ات صحفية أنها 

لم حت��زن خلروج املسلس��ل من العرض 
في رمضان املاضي، وقالت: "عس��ى أن 
تكرهوا شيًئا وهو خير لكم"، موضحة 
أن املسلسل حقق جناًحا ملحوًظا منذ 

عرض احللقات األولى.
 وأشارت الفنانة التونسية أن ترشيحها 
للمسلسل جاء عن طريق اخملرج أحمد 

مدح��ت وال��ذي كان يعرفه��ا منذ اربع 
أو خم��س س��نوات وقت "كاس��تنج" 
مسلسل "عرفة البحر" للنجم الراحل 
نور الشريف، وأعجبت بالدور بعد قراءة 
الس��يناريو، حيث جس��دت شخصية 
إعالمية تق��دم برنامًج��ا يحمل عنوان 

"اشتباك مع جومانة".

 مسلس��ل "ب��ني عامل��ني" م��ن 
بطولة ط��ارق لطفي، وهش��ام 
وحازم  اخلميسي،  ولقاء  سليم، 
ون��ور  نعي��م،  وهان��ي  س��مير، 
محمود، وس��يف هانو، وأمجد 
إبراهيم  ومحم��د  مصطف��ى، 

يسري.

دارين حداد تكشف عن سعادتها بردود
 الفعل حول مسلسل "بين عالمين"

بغداد ـ فالح الناصر:
اناط��ت إدارة اكادميي��ة الزه��راء للفنون، 
العربي��ة،  مص��ر  جمهوري��ة  ومقره��ا 
بالسيدة س��مية الناصر، مهمة رئاسة 
ف��رع األكادميي��ة ف��ي الع��راق، م��ن أجل 
تنس��يق العمل وتعزيز وتبادل العالقات 

بني االكادميية، واملثقفني في العراق.
وقال��ت، س��مية الناصر، انها س��عيدة 
باختيارها لرئاس��ة ف��رع االكادميية التي 
تعن��ى بالثقاف��ة والفن��ون ف��ي العراق، 
مبين��ة ان عمل جديد تتطلب��ه املرحلة 
املقبل��ة، إلثب��ات احلض��ور الفع��ال على 

صعيد امليدان الفني/ الثقافي.
الناصر، كش��فت ل� "الصب��اح اجلديد" 
عن خطواته��ا األولى لتفعيل االكادميية 
بإقامة مهرجان للش��عر، بالتنسيق مع 
واإلعالم،  للثقافة  الش��بكة  مؤسس��ة 
وس��يقام ف��ي امل��دة املقبل��ة ببغ��داد، 

مبشاركة شعراء من شتى احملافظات.
كم��ا نوه��ت إل��ى انه��ا س��تغادر إل��ى 
جمهوري��ة مص��ر العربي��ة ف��ي ش��هر 
شباط املقبل، للمش��اركة في مهرجان 

ش��عري، وحضور معرض للكتاب الدولي 
ف��ي القاه��رة، فيم��ا ستش��ترك ايضاً 
ف��ي مهرجان "وهج القواف��ل للمحبة" 
بدورته الثامنة، الذي سيعقد في تونس 
للمدة من 24 ولغاية 26 ش��هر تش��رين 
الثاني اجلاري، بدعوة من الرابطة العربية 

للفنون واإلبداع.

بغداد - زينب القصاب:
أفصح الفنان حيدر جمع��ة مدير منتدى 
املس��رح، التابع لقسم املس��ارح في دائرة 
الس��ينما واملس��رح عن مضمون رس��الة 
وف��اء عاجلة تنطلق من بني جدران املنتدى 

املعتقة برائحة األصالة وعمق التاريخ.
س��تكون الرس��الة إه��داء م��ن تالمي��ذ 
الف��ن إلى روح أس��تاذهم الكبي��ر الفنان 
الراحل بدري حس��ون فريد الذي لن يتكرر 
اسمه، وأسلوبه، وفنه وإبداعه، وعراقيته 

اخلالصة، الصافية صفاء دجلة والفرات.
 حيث س��يقدم ش��بابه وضم��ن فعاليات 
منت��دى املس��رح التجريبي لس��نة 2017 
العرض املس��رحي )بانتظار غ��ودو( إخراج 
حسني بلط، ومتثيل نور طالل وفرح صبيح، 
وس��ينوغرافيا ك��رار كاظم، وموس��يقى 

احمد جودت.
وأكد جمعة بان الع��رض يتحدث عن كل 
االنتظ��ارات املزعج��ة الت��ي من��ر فيها، أال 
انتظار من ال يأتي فق��د يكون أكثر إيالما، 
وق��د نك��ون تائهني ب��ني األيام والس��نني، 
ننتظ��ر امآل بس��يطا نعلق عل��ى أكتافه 

االفتراضي��ة كل م��ا نتمنى، أو 
نحلم به، ثم نعاود إلى السؤال 
الواقع��ي ،ماذا لو ل��م يأِت هذا 
األمل وماذا لو كان األمل سرابا.

الساعة  العرض  سيكون موعد 
6 مساء من يوم االثنني املصادف 

20\11\2017 واأليام التالية.

سمية الناصر ترأس أكاديمية 
الزهراء للفنون فرع العراق

بانتظار غودو .. رسالة وفاء عاجلة 
لروح القدير بدري حسون فريد

متابعة - الصباح الجديد:
اعلنت منظمة الصحافة االستقصائية 
العاملي��ة، عن ف��وز الصحف��ي العراقي 
اس��عد زلزلي باجلائزة االولى ملس��ابقة 
الضوء الساطع في مدينة جوهانسبرغ 
بجن��وب افريقي��ا، وه��ي ارف��ع جائ��زة 

للصحافة االستقصائية في العالم.
وقالت مس��ؤولة القس��م العربي في 

واش��نطن،  مقره��ا  والت��ي  املنظم��ة 
مجدول��ني ع��الن: ان ف��وز زلزل��ي بهذه 
اجلائزة حتق��ق، ألن حتقيق��ه توفرت فيه 
االس��تقصائي،  التحقيق  كل معايي��ر 
م��ن حي��ث توثي��ق احلقائق، ومس��توى 
الكش��ف، واألثر الذي حققه بعد نشر 
التحقي��ق م��ن خ��الل اس��ترداد مبالغ 
كبيرة من األموال املنهوبة، وتقدمي عدد 

املتنفذين الى العدال��ة، وهذا األثر يندر 
حدوثه.

م��ن جهته، أخبر مدير ش��بكة تقصي 
العراقية واملش��رف في شبكة "أريج"، 
محمد الربيعي، وفقاً للبيان: التحقيق 
الفائ��ز والذي اجن��زه الصحفي العراقي 
أسعد زلزلي، وهو )املشروع رقم 1(، أجنز 
بالتعاون مع ش��بكة اعالميون من اجل 

صحافة استقصائية عربية أريج، 
مبين��ا أن "هذا الف��وز يحمل أثرا 
مهما للصحفيني االستقصائيني 
العرب، والذين يعملون في بيئات 
خطرة وبإمكانيات ضعيفة، لكن 
منافسة  اس��تطاعت  اعمالهم 
حتقيق��ات اس��تقصائية عاملي��ة 

مرموقة.

عراقي يفوز بالجائزة األولى للصحافة االستقصائية في جوهانسبرغ
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