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بغداد - وعد الشمري:
أم��س  النف��ط،  وزارة  طالب��ت 
األثن��ن، مبعرف��ة مصير اي��رادات 
اقلي��م كردس��تان م��ن النف��ط 
خالل الس��نوات املاضية في ظل 
ابرامه عقودا مع ش��ركات خارج 
اط��ار احلكوم��ة املركزي��ة، داعية 
إل��ى ايجاد حل لديون��ه قبل اقرار 
موازنة الع��ام املقبل، فيما عدت 
جلنة النفط والطاقة في مجلس 
النواب جميع العقود املبرمة من 
قب��ل االقلي��م خارج الس��ياقات 

الرسمية غير دستورية.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة 
عاص��م جه��اد في تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "الع��راق 
يستعد حالياً القرار موازنة العام 
املقب��ل لكن عل��ى اجله��ات ذات 
العالق��ة ايجاد حلول ملش��كالت 
تفرد اقلي��م كردس��تان بتصدير 
النف��ط خ��الل الس��نوات الثالث 

املاضية".
وأضاف جه��اد أن "االقليم لغاية 
االن ل��م يقم بالتع��اون مع وزارة 
النفط  النفط بخصوص تصدير 
من حقول الش��مال عبر االنابيب 
املارة عبر اراضيه وبالتالي أن ذلك 

سوف يقلل من ايرادات الدولة".

وأوض��ح أن "احلكوم��ة تعه��ّدت 
بايف��اء رواتب موظف��ي االقليم، 
لكنن��ا س��نكون امام مش��كلة 
وه��ي ف��ي ح��ال اس��تمرار عدم 
لعائ��دات  كردس��تان  تس��ليم 
النف��ط والتعاون مع الس��لطات 

االحتادية".
وأورد املتحدث باس��م ال��وزارة أن 
"هناك مش��كالت اخ��رى تتعلق 
بديون ف��ي ذمة االقليم باملليارات 
أو  االجنبي��ة  الش��ركات  جت��اه 
الداخلية العاملة في االقليم في 

مجال النفط".
عل��ى  "االقلي��م  أن  وأس��تطرد 
سبيل املثال في ذمته جتاه احدى 
الشركات االجنبية دين يقدر مبليار 
ونصف املليار دوالر، وفي ذمته جتاه 
تركيا بنحو اربع��ة مليارات دوالر، 
على اجله��ات اخملتصة أن تتعامل 
م��ع تل��ك الديون وكيف س��يتم 

االيفاء بها".
ودعا جه��اد إلى "تدقي��ق ايرادات 
االقليم للس��نوات املاضية التي 
انفرد فيها بتصدير النفط بعيداً 
عن احلكوم��ة االحتادية وعائداتها 
مبال��غ كبي��رة ومعرفة مل��اذا لم 
تع��ط املواطنن هن��اك رواتبهم 
قب��ل املضي في تش��ريع املوازنة، 

حي��ث أن التقدي��رات تش��ير إلى 
تصدي��ره 600 ال��ف برمي��ل من 

حقول كردستان وكركوك".

من جانبه، أفاد رئيس جلنة النفط 
والطاقة علي معارج في تصريح 
ب��ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 

"العق��ود الت��ي ابرمتها حكومة 
اقليم كردس��تان مع الش��ركات 
االجنبية ومن بينها عقد شركة 

روس��فلت غير دس��تورية كونها 
ابرمت خارج النطاق الرسمي".
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دعت لمعالجة ديون كردستان قبل إقرار موازنة العام المقبل

"النفط" تطالب بالكشف عن مصير
عائدات آبار اإلقليم للسنوات الماضية

مشاريع نفطية في اإلقليم "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  أك��د 
معص��وم على أهمي��ة العالقات 
م��ع دول��ة الكوي��ت ف��ي العديد 
من اجمل��االت، فيما أش��اد مبواقف 
احلكوم��ة الكويتي��ة التي قدمت 
الدعم للعراق حربه ضد اإلرهاب.

وقال الرئيس معص��وم في مؤمتر 
صحفي مش��ترك م��ع أمير دولة 
الكوي��ت صب��اح األحم��د اجلاب��ر 
الصب��اح ان " احلكومة الكويتية 
قدمت الكثي��ر من الدعم للعراق 
ووقف��ت مع��ه ف��ي حرب��ه ض��د 

اإلرهاب ".
وأض��اف " ناقش��نا العدي��د م��ن 
القضاي��ا م��ع احلوم��ة الكويتية 
ومنه��ا قضي��ة خ��ور عب��د اهلل 

وكذلك ملف التعويضات ".
وتاب��ع معص��وم ان " الع��راق لم 
يدخ��ل في محور ض��د محور آخر 
واننا نؤك��د على أهمية احلوار بن 
جمي��ع األط��راف اإلقليمي��ة حلل 
جميع املشكالت " في إشارة منه 
الى الصراع ب��ن اململكة العربية 

السعودية وايران .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف دبلوماسي س��عودي، امس 
االثنن، ع��ن توجيه دعوات رس��مية 
إل��ى 100 ش��خصية عراقي��ة م��ن 
رج��ال األعم��ال واخملتصن ف��ي املال 

واألعمال.
ونقلت صحيفة الرياض الس��عودية 
السياس��ي  باملل��ف  املكل��ف  ع��ن 
واالقتصادي والثقافي واإلعالمي في 
الس��فارة السعودية ببغداد مشعل 
ب��ن متعب العتيب��ي قوله ان من بن 
املدعوي��ن "محافظ البن��ك املركزي 
ورئيس هيئ��ة الرقابة املالي��ة لزيارة 

الرياض".

وأض��اف العتيب��ي إن "هن��اك دعوة 
مقدمة من اململكة لوزير الش��باب 
احلس��ن  )عبد  العراق��ي  والرياض��ة 
عبط��ان( الذي س��يكون موجوداً في 
الري��اض خالل األي��ام املقبلة ملقابلة 
املس��ؤولن ف��ي اململك��ة واحلدي��ث 
معهم بش��أن املس��ائل املش��تركة 
اجمل��االت  ف��ي  العالق��ات  وتطوي��ر 

الشبابية والرياضية".
وأش��ار العتيبي، الى أن "هناك دعوة 
مقدمة لقرابة 100 شخصية عراقية 
من رجال األعمال واخملتصن في املال 

واألعمال واالقتصاد والبنوك".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت احملكم��ة االحتادي��ة، أم��س 
االثن��ن، عن اصداره��ا حكما بعدم 
دستورية استفتاء اقليم كردستان 
الذي اجري يوم ال�25 ايلول املاضي.

وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
احملكم��ة اياس الس��اموك في بيان 
تلق��ت "الصباح اجلديد"، نس��خة 
منه ان "احملكم��ة االحتادية اصدرت 
دس��تورية  بع��دم  حكم��ا  الي��وم 
االس��تفتاء اجل��اري ي��وم ٢٥ ايل��ول 
٢٠١٧ ف��ي اقليم كردس��تان وبقية 

املناطق خارجه".

واضاف الس��اموك ان "ذلك يشمل 
ايض��ا الغاء االث��ار والنتائ��ج كافة 

املترتبة على االستفتاء".
وتش��هد العالق��ة ب��ن احلكوم��ة 
االحتادي��ة وإقلي��م كردس��تان توترا 
كبي��را، بعد إجراء األخير اس��تفتاء 
اخلام��س  ف��ي  االنفص��ال  عل��ى 
والعش��رين م��ن أيل��ول املاضي، ما 
دفع رئي��س احلكومة املركزية حيدر 
العب��ادي إلى ف��رض إج��راءات عدة 
بينها إيقاف الرح��الت الدولية في 

مطاري أربيل والسليمانية.
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السعودية توّجه دعوة
إلى 100 شخصية عراقية

المحكمة االتحادية العليا
تصدر حكمًا بعدم دستورية 

استفتاء إقليم كردستان

الرئيس معصوم يشيد بمواقف 
الكويت الداعمة للعراق

حكومة اإلقليم تعدُّ قرارات المحكمة 
"العمل" تبحث مع المنظمات الدولية2االتحادية في إلغاء االستفتاء ملزمة ومحترمة

3اسهامها برفد السوق بالخريجين المؤهلين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير املوارد املائية حس��ن 
اجلنابي، أم��س االثنن، تطورات 
املوص��ل  س��دي  ف��ي  الوض��ع 
ودربندخان، الفت��ا الى أن خبراء 
أجانب سيصلون خالل اليومن 
نهائي  بنحو  لالط��الع  املقبلن 
عل��ى وض��ع األخير، فيم��ا أكد 
اتخ��اذ إج��راءات احترازي��ة فيه 

بعد الزالزل األخيرة. 
تصري��ح  ف��ي  اجلناب��ي  وق��ال 
صحفي، إن "وضع سد املوصل 
جي��د وال توجد مخاط��ر عليه 

ولم حتصل أية تأثيرات مباشرة 
الت��ي  ال��زالزل  نتيج��ة  علي��ه 
حصلت خالل األي��ام املاضية"، 
مبين��ا أن "خب��راء جيولوجين 
آخري��ن يعمل��ون عل��ى تقييم 
دربندخ��ان  الوض��ع ف��ي س��د 
ويت��م دراس��ة بعض الق��رارات 
بتخفيض منسوب املياه بالسد 

الكتشاف مدى الضرر فيه".
وأض��اف اجلناب��ي، "لدينا تصور 
حال��ي ال ب��أس ب��ه ع��ن وض��ع 
الس��د، وهنالك خب��راء دولين 
الع��راق خالل  الى  س��يقدمون 

املقبلن لالطالع عليه  اليومن 
بتقري��ر كامل بحجم  للخروج 
"ب��روز  ال��ى   الفت��ا  األض��رار"، 
مظاه��ر غي��ر مألوف��ة بوض��ع 
الس��د بعد الزلزال تثير القلق، 
لكنها حتى اللحظة مسيطر 
عليه��ا، وللمزي��د م��ن األم��ان 
تق��رر تخفيض منس��وب مياه 

السد".
وأوضح اجلناب��ي، أن "املعطيات 
املتوفرة ال تش��ير ال��ى مخاطر 
في بنية الس��د، وثم��ة قناعة 
بس��المته الى حد معن ولدينا 

رض��ا ع��ن صم��وده إزاء الزالزل 
العنيفة جدا".

وكان وزي��ر الهج��رة واملهجرين 
جاس��م محم��د اجل��اف أعلن، 
الثان��ي  تش��رين   17( اجلمع��ة 
 3 تخصي��ص  ع��ن   ،)2017
ملي��ارات دينار لس��د دربندخان 
بنحو عاجل لفحصه ومعاجلة 
األضرار التي أصابته جراء الهزة 
األرضي��ة التي ضرب��ت القضاء 
قبل أيام، فيما أشار الى وصول 
فري��ق من األمم املتح��دة ملعاينة 

األضرار التي أصابت السد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد تقري��ر للبن��ك املرك��زي، أمس 
االثن��ن، بانخف��اض الودائ��ع املالية 
أن  مبين��ا   ،2016 لع��ام  املصرفي��ة 
ف��ي  ترك��زت  احلكومي��ة  الودائ��ع 
مصرف الرافدين، مشيرا الى ضعف 
مس��اهمة القط��اع املصرف��ي في 
الناجت احملل��ي اإلجمال��ي، فيما لفت 
ال��ى أن الع��راق يحتاج لزي��ادة فروع 
املص��ارف إليصال اخلدمات املصرفية 

الى اكبر عدد من السكان. 

وبن التقرير الذي أعده البنك املركزي 
العراقي، أن الودائع املالية لعام 2016 
حسب مؤشر هير فندل – هيرشمان 
"سجلت انخفاضا لتصل الى 62.4 
تريليون��ات دينار مقارن��ة مببلغ قدره 
63.3 تريليون��ات دينار في عام 2015، 
وانخفاض حجم املوجودات املصرفي 
من 222.8 تريليونات دينار عام 221.2 
تريليونان دين��ار"، مبينا أن "معظم 
مص��رف  ف��ي  تترك��ز  املوج��ودات 
الرافدي��ن، مما يعني أن هناك احتكارا 

من قبلها س��ينعكس س��لبا على 
مص��رف الرافدين واجله��از املصرفي 

بنحو عام".
وأضاف التقري��ر، أن "معظم الودائع 
مص��رف  ف��ي  ترك��زت  احلكومي��ة 
الرافدي��ن وبواق��ع 2392 نقط��ة من 
أص��ل 3050 نقط��ة كما ه��و احلال 
بالنس��بة للموجودات"، مشيرا الى 
"ارتف��اع رؤوس أموال املص��ارف الى 
11.7 تريلي��ون دينار ع��ام 2016 بعد 
أن كان��ت 10.1 تريليون دينار في عام 

2015 نتيج��ة تأس��يس 8 مص��ارف 
خاص��ة جدي��دة منه��ا 7 مص��ارف 
جت��اري  مص��رف  وواح��د  إس��المية 

أجنبي".
"مؤش��رات  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
الس��المة املالية بينت معدل نسبة 
كفاية رأس امل��ال للقطاع املصرفي 
بلغ��ت %128 لع��ام 2016 مقارن��ة 
 2015 لع��ام  نفس��ها  بالنس��بة 

والبالغة 106%".
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"المركزي" يكشف عن انخفاض الودائع الماليةوزير الموارد المائية يؤكد سالمة سدي الموصل ودربندخان
وضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در مقرب م��ن رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، امس 
االثن��ن، ب��أن الفري��ق الدول��ي 
اخل��اص بالتحقيق ف��ي ملفات 
العبادي  أبلغ  بالعراق،  الفس��اد 
بتورط العشرات من املسؤولن 
العراقي��ن به��در امل��ال الع��ام 
وس��رقته عب��ر م��زادات الدوالر 

للبنك املركزي العراقي.
وقال املصدر في تصريح صحفي 
ان  كش��فت  "التحقيق��ات  إن 
العراق يهدر أمواال طائلة تصل 
ف��ي بع��ض األحيان ال��ى مليار 
دوالر في اليوم الواحد، بس��بب 
فارق س��عر ص��رف الدين��ار بن 

املزاد والسوق السوداء".
يت��م  ل��م  "امل��زاد  ان  وأض��اف 
الس��يطرة عليه بسبب دخول 
املزادات  مصارف غير معتم��دة 
اليومي��ة واالس��تفادة من فارق 
س��عر الصرف من دون معاجلات 
واقعية، إضافة الى ادخال عشر 

ش��ركات صيرف��ة وحتويل مالي 
في امل��زادات، دون رقابة فعلية"، 

مشيرا الى ان "معظم املصارف 
او  مملوك��ة ملس��ؤولن عراقين 

لديهم اسهم كبيرة فيها، وان 
الدخول في املزاد يعني رفع رأس 

م��ال املص��رف عش��رة اضعاف 
في السنة على حساب حجب 
الدوالر بسعر الدولة عن املواطن 

العادي".
وتاب��ع املص��در، أن "الفريق ابلغ 
رئي��س ال��وزراء، حي��در العبادي 
مل��ف  ف��ي  التحقي��ق  بإجن��از 
امل��زاد، وكش��ف األم��وال التي 
املص��ارف  ف��ي  ايداعه��ا  يت��م 
املسؤولن  لعش��رات  األجنبية 

العراقين".
وأك��د أن "العب��ادي وجه البنك 
التصنيفات  باعتم��اد  املرك��زي 
الدولي��ة ملنح املص��ارف الدوالر 
املزادات، مقابل  واش��راكها في 
احلفاظ على سعر صرف الدوالر 
الذي بقي مس��تقرا عند 1180 
دينارا للدوالر الواحد"، الفتا الى 
ان "البن��ك املرك��زي يج��ري في 
الوق��ت احلالي جمل��ة إجراءات 
لشطب 24 من اصل 42 مصرفا 
مش��اركا في امل��زادات اليومية 

لبيع الدوالر".

فريق دولي يكشف عن تورط عشرات المسؤولين
بهدر األموال وسرقتها عبر مزاد العملة

تقرير

تطوير 20 ساحة عامة ضمن مبادرة "ألق بغداد" تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
جه��از  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
االثنن  اإلره��اب أمس  مكافحة 
، ع��ن خط��ة جدي��دة لتعق��ب 
الصحراء  ف��ي  داع��ش  عناص��ر 
الغربية التابع��ة حملافظة االنبار 
بعد أن استعادت القوات األمنية 
السيطرة على جميع املدن التي 

داعش  تنظيم  عليها  اس��تولى 
في سنة 2014.

وق��ال قائد قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق الرك��ن عب��د 
الغني االسدي في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن 
قيادة اجلهاز أعدت العدة والقوات 
واخملتص��ة  والكافي��ة  املهي��أة 

اإلرهابي  داعش  تنظيم  ملالحقة 
داخل الصحراء والقضاء عليه".

مكافح��ة  ق��وات  أن"  وأض��اف 
اإلره��اب اس��تعدت اس��تعدادا 
للمرحل��ة  وجي��دا  كبي��را 
املقبل��ة س��واء عل��ى الصعيد 
أو نش��ر ق��وات  االس��تخباراتي 
مدرب��ة تدريب��ا جي��دا ومجهزة 

ملالحق��ة  احلديث��ة  بالوس��ائل 
اجملاميع اإلرهابي��ة في الصحراء 

الغربية حملافظة االنبار.
وأوض��ح ب��ان" مجامي��ع داعش 
اإلرهابية ستتخذ من الصحراء 
عملياته��ا،  لتنفي��ذ  قاع��دة 
مش��يرا إلى أن" تلك العمليات 
ستستهدف املناطق الصحراوية 

أو القريبة من الصحراء.
ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع 
، أم��س االثنن ، تأم��ن الطريق 
الدولي الرابط بن العراق واألردن 
عب��ر محافظ��ة األنبار بش��كل 

كامل.
وذكر بيان للوزارة تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ على نس��خة 

منه , أن "تش��كيالت من اللواء 
األول فرق��ة املش��اة األولى تقوم 
بتأمن الطريق الدولي الس��ريع 
ب��ن بغ��داد وعمان بع��د أن كان 
مقطوع��ا ملدة طويل��ة في أثناء 
اإلرهابي��ة  العصاب��ات  تس��لط 

على قضاء الرطبة".
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يعّد خطًة جديدة لتعقب عناصر داعش اإلرهابي في الصحراء الغربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمان��ة العام��ة جملل��س 
الوزراء، موعد انط��الق \تطوير 20 
ساحة عامة في العاصمة ضمن 

مبادرة )ألق بغداد(.
وذكر بيان لألمانة تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه ان "من املقرر 
انط��الق العمل بإع��ادة تأهيل 20 

س��احة عامة ف��ي عم��وم بغداد 
مطلع الش��هر املقبل ومبدة عمل 
159 يوماً وفقاً ألحدث املواصفات 
رابط��ة  وبتموي��ل م��ن  العاملي��ة 
املص��ارف اخلاص��ة". وأك��د رئيس 
جلنة )ألق بغداد( املوسيقار نصير 
ش��مه أكد خالل اجتماع عقدته 
اللجنة بحضور األمن العام جمللس 

الع��الق وأعضاء  ال��وزراء مه��دي 
الّلجنة واجلهات ذات العالقة، انه 
"من املؤمل إطالق مش��روع غابة 
بغداد برغم املعوقات التي تواجه 
العمل، لك��ن هناك جهود حثيثة 
إلزالة تلك املعوقات من اجل جعل 

بغداد أجمل وأفضل".
تتمة ص3

مبنى البنك املركزي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد مجلس النواب، خالل جلسته 
ي��وم أمس  رق��م)33(،  االعتيادي��ة 
األثنن من األسبوع املقبل موعداً 

للبدء باالستجوابات.
وق��ال مص��در نيابي ف��ي تصريح 
صحف��ي إن "مجلس النواب حدد، 
الي��وم، خ��الل جلس��ته 33، ي��وم 
األثنن من األسبوع املقبل موعداً 

للبدء باالستجوابات".
واضاف ان، مجل��س النواب، صوت 
في جلس��ته ال� 33 ، التي عقدت 

اليوم االثنن، على مش��روع قانون 
اتفاقي��ة  ال��ى  الع��راق  انضم��ام 
احلري��ة النقابية وحماية التنظيم 

النقابي.
وتابع ان، مجلس النواب صوت على 
مش��روع قانون انضمام جمهورية 
العراق الى اتفاقية احلرية النقابية 
وحماية التنظيم النقابي رقم 87 

لسنة 1948.
عل��ى  ايض��ا  ص��وت  ان��ه،  وب��ن 
مش��روع قانون انضمام جمهورية 
الع��راق ال��ى االتفاقي��ة املتعلقة 

بالضمان��ات الدولية على املعدات 
امللح��ق  والبروتوك��ول  املنقول��ة 
به��ا بش��أن املس��ائل التي تخص 
واإلعالن��ات  الطائ��رات  مع��دات 
املكملة لالنضم��ام اليها اخلاصة 

بجمهورية العراق.
البرمل��ان  رئي��س  ان،  ال��ى  واش��ار 
س��ليم اجلب��وري، وج��ه بتأجي��ل 
التصويت على مرش��حي رئاستي 
االدعاء العام واإلش��راف القضائي 

للجلسة املقبلة.
تتمة ص3

مجلس النّواب يحدد يوم اإلثنين من
األسبوع المقبل موعدًا لبدء االستجوابات



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني ان تطبيق الدستور 
العراق��ي بنحو كامل من دون جتزئة 
ضمان إلنهاء املش��كالت واخلالفات 
العالق��ة ب��ن بغ��داد واربي��ل، وان 
االس��تفتاء في االقليم كان نتيجة 
لع��دم الت��زام الع��راق بالدس��تور 

العراقي.
واض��اف بارزاني ف��ي مؤمتر صحفي 
عق��ده امس االثن��ن عقب اجتماع 
عق��ده مجل��س وزراء االقلي��م في 
اربيل، علق خالله على قرار احملكمة 
االحتادي��ة بالغاء نتائج االس��تفتاء 
ال��ذي اج��ري باالقليم ف��ي 25 من 
ايلول املنص��رم، ان موقف حكومة 
االقلي��م واض��ح حتى قب��ل اجراء 
االس��تفتاء وبعده وخالل السنوات 
املاضي��ة، وه��و م��ا اعلنت��ه م��رارا 
وبكل صراحة، وهو انه اذا ما كانت 
بغداد مس��تعدة لتطبيق الدستور 
العراقي كامالً م��ن دون انتقاء فان 
ذل��ك كان كفي��الً بانه��اء جمي��ع 
املش��كالت بن االقلي��م واحلكومة 
االحتادية وهو ضمان لوحدة االراضي 

العراقية.
احلكوم��ة  ان  بارزان��ي  واض��اف 
االحتادية لم تكن تلتزم بالدس��تور 
وكان��ت تنتق��ي املواد الت��ي تصب 
ف��ي مصلحتها دائم��اً، مضيفاً اذا 
كانوا يريدون االس��تقرار في البالد، 
فانه عل��ى احلكومة االحتادية جدية 
االلتزام ببنود ومواد الدستور كاملة 
وعدم العمل على جتزئته، كما ان ما 
حص��ل دفع بحكوم��ة االقليم الى 
التفكي��ر في خي��ارات اخرى ومنها 
اجراء االس��تفتاء الذي ع��زا اجراءه 
الى عدم الت��زام احلكومة االحتادية 
مبواد الدس��تور، الذي قال انه واضح 
وجاء في ديباجته ان هذا الدس��تور 

ضامن لوحدة البالد.
واردف بارزان��ي ان حكومت��ي بغداد 
واربي��ل يحت��اج ال��ى ط��رف ثال��ث 
يساعدهما على معاجلة املشكالت 
وفقا للدس��تور، اذا كانت احلكومة 
تريد االس��تقرار ف��ي البالد يجب ان 
تكون جدي��ة في تطبق الدس��تور 

وتنفيذ مواده، وتابع ان االقليم طلب 
املس��اعدة من الوالي��ات املتحدة او 
االمم املتح��دة للفصل بن الطرفن 
وتفس��ير بعض مواد الدستور التي 
قال انه��ا غير واضح��ة وحتتاج الى 

توضيح وتفسير.
وقال بارزاني في معرض رده على قرار 
احملكمة االحتادية ان قرارات احملكمة 
االحتادي��ة نافذة والميك��ن متزييها او 
االعت��راض عليه��ا، وان القرار صدر 
بش��كل منف��رد دون حض��ور ممثلي 
االقلي��م ف��ي تل��ك اجللس��ة، وان 
حكومة االقليم حتت��رم هذا القرار، 
واذا م��ا التزمت احلكوم��ة االحتادية 
بالدس��تور كامالً ملا كانت االوضاع 

وصلت الى ما هي عليه االن.
وح��ول ح��ل احلكوم��ة وتش��كيل 
حوكم��ة مؤقتة، قال ان��ه ال يعرف 
حتدي��دا ما ه��ي مطال��ب االطراف 
املعارضة، مش��يرا الى ان حكومته 

مبدئياً مس��تعدة لالس��تماع الى 
ف��ي  املش��اركة  االط��راف  جمي��ع 
احلكومة احلالية التي عّدها مؤقتة 
لغاي��ة اج��راء االنتخاب��ات املقلبة، 
املطالب��ة بح��ل ه��ذه  مس��تغرباً 
احلكومة وتشكيل حكومة جديدة، 
مبين��اً ان��ه ونائب��ه قب��اد طالباني 
بزي��ارة االطراف  س��يقومان قريب��اً 
السياس��ية قريب��ا ملعرف��ة رؤيتها 
ومطالبه��ا واالتف��اق عل��ى موعد 
قري��ب الج��راء االنتخاب��ات العامة 
ف��ي االقليم التي ق��ال انها كفيلة 

بانهاء هذه االوضاع.
وتاب��ع »بالنس��بة لن��ا قلن��ا رأين��ا 
صراح��ة االس��بوع املنص��رم حول 
ق��رارات احملكم��ة االحتادي��ة مؤكدا 
لن��ا  مه��م  الب��الد  مس��تقبل  ان 
واالس��تقرار ف��ي جمي��ع مناط��ق 
العراق االس��تقرار ف��ي العراق، دون 
تطبيق الدس��تور الميك��ن ان يكون 

والبتع��اد ع��ن محاوالت ل��ي االذرع 
واالستقواء على االخر.

االدارة  مبوق��ف  بارزان��ي  واش��اد 
االميركي��ة الذي اك��د على ضمان 
اقليم كرس��تان قوي ضمن العراق 
املوحد، وحول الش��فافية في ملف 
النف��ط اش��ار ال��ى ان حكومت��ه 
اتفقت مع شركة ديلويت للتدقيق 
في شفافية النفط، واعداد التقارير 
ح��ول ملف النفط في كردس��تان، 
مبين��اً ان االعالن س��يتم قريبا عن 
تقارير شركة ديلويت التي ستكون 
اجابة جلميع االستفس��ارات  فيها 

املطروحة.
وعلى صعي��د منفصل اكد بارزاني 
بتأم��ن  ملتزم��ة  حكومت��ه  ان 
مس��تحقات املوظفن في االقليم 
عاداً قانون املوازنة الذي اقره مجلس 
الوزراء يحتوي على ما اسماه بغدر 
كبير وظلم جتاه اقليم كردس��تان، 

معرب��ا عن امله ف��ي ان ال يتم مترير 
املوازن��ة عل��ى ش��كلها احلالي وان 
يتم ضم��ان حصة ال %17 لالقليم 
مش��يرا الى ان تخفي��ض ميزانية 
االقليم ال��ى 12 باملئة ميثل اجحافا 
وجت��اوزا على حق��وق االقليم ضمن 

العراق الواحد.
وتاب��ع بارزاني ان حكوم��ة االقليم 
االجتماع��ات  م��ن  ع��ددا  عق��دت 
العراقي��ة  الق��وات  م��ع  الثنائي��ة 
ملن��ح حصول اش��تباك عس��كري 
وق��وات  العراقي��ة  الق��وات  ب��ن 
البيش��مركة مبيناً أن املش��كالت 
الراهن��ة ل��ن حتل عس��كرياً ويجب 
حلها سياسياً مبيناً أنه »لم نعقد 
أي اجتماعات س��رية م��ع بغداد بل 
عقدن��ا اجتماعات عس��كرية ملنع 

تكرار املواجهات املسلحة«. 
وع��ّد بارزاني اغ��الق املط��ارات قرار 
غي��ر دس��توري وقانوني وانس��اني 

مبين��اً ان حكومت��ه ال مانع لديها 
م��ن ان ترس��ل احلكوم��ة االحتادية 
جلاناً ملراقبة املط��ارات في االقليم، 
التي قال ان اغالقها اثر س��لبا على 
اوضاع املواطنن وتنقالتهم، فضالً 
ع��ن االض��رار املادي��ة الت��ي احلقها 

باقتصاد االقليم.  
وكانت احملكمة االحتادية قد اصدرت 
امس االثنن حكماً بعدم دستورية 
اس��تفتاء اقلي��م كردس��تان الذي 

اجري يوم ال�25 ايلول املاضي.
احملكمة  باسم  الرس��مي  املتحدث 
اي��اس الس��اموك قال ف��ي بيان ان 
أص��درت حكماً  االحتادية  احملكم��ة 
بعدم دس��تورية االس��تفتاء اجلاري 
ي��وم 25 ايل��ول 2017 ف��ي اقلي��م 
كردس��تان وبقية املناط��ق خارجه، 
مضيفاً ان »ذلك يشمل ايضا الغاء 
االث��ار والنتائج كاف��ة املترتبة على 

االستفتاء«.

حكومة اإلقليم تعدُّ قرارات المحكمة االتحادية
في إلغاء االستفتاء ملزمة ومحترمة

طالبت بااللتزام الدستوري في الحوارات بين بغداد وأربيل عبد الزهرة الهنداوي

تش��هد االش��هر االخيرة من كل عام ارتفاعا في وتيرة 
احلدي��ث عن موازن��ة الدول��ة الس��نوية  ، فالتوقيتات 
تش��ير إلى ان على وزارتي التخطيط واملالية ان تنتهيا 
من اكمال مش��روع املوازنة ورفع��ه إلى مجلس الوزراء 
خالل ش��هر ايلول او بداية ش��هر تشرين االول ، ليقوم 
اجمللس مبناقش��تها والتصويت عليها ومن ثم ارسالها 
إل��ى مجلس الن��واب ال��ذي يخضعها إل��ى املزيد من 
النقاش واجلدل وأحيانا التعديل واإلضافة واحلذف وهذا  
قد يس��تغرق ش��هرين او اكثر قب��ل متريرها بصيغتها 
النهائية إلى رئاس��ة  اجلمهورية .. وفي ظل هذا اجلدل 
والنق��اش تبرز الكثير من االراء واملالحظات واالنتقادات 
الش��ديدة للموازنة التي مازال الطابع التشغيلي هو 
الطاغي عليها مع تراجع واضح للجانب االستثماري ، 
وهذا امر مبرر يعود إلى كثرة النفقات التشغيلية في 
ظ��ل قلة املوارد املالية ، وهن��ا يأتي احلديث عن طبيعة 
املوازنة العراقية وهل تنس��جم مع التوجهات العامة 
لالقتص��اد ، او بنحو اخر ، هل تلب��ي املوازنة طموحات 

التنمية بجميع ابعادها االجتماعية واالقتصادية ؟ 
ف��إذا اخذنا بنظر االعتب��ار نوع  املوازن��ة املتبعة، وهي  
موازن��ة البن��ود؛ فإننا س��نجد انها  ال تنس��جم متاما 
مع توجهات االقتص��اد العراقي الذي يفترض ان يكون 
اقتصادا حرا وليس  مركزيا اشتراكيا بعد التحول الذي 
ش��هده العراق عام 2003 وما نص عليه الدس��تور في 
هذا الس��ياق ، اما عدم مالءمة موازنة البنود لالقتصاد 
العراقي فيعود ألس��باب مهمة لعل في مقدمتها إن 
ه��ذا النوع من املوازن��ات بات قدميا وهو يع��ود إلى أيام 
الدولة العثماني��ة ، وهي موازنة بدائية جرى مغادرتها 
من اغل��ب االقتصادات العاملية الت��ي كانت تعتمدها 
في مراحل سابقة لعدم قدرتها على تلبية متطلبات 
التنمي��ة الهتمامه��ا بالرقاب��ة  ، ما يعن��ي املزيد من 
القي��ود على الصرف وبالتالي  تراج��ع امكانية حتقيق 
االهداف التنموية ، كما ان االموال ووفقا ملوازنة البنود 
ه��ذه ، يتم توجيهها رمبا إلى مش��اريع اقل اهمية من 
جان��ب ومن جانب اخر ، انها ترك��ز  على  ضرورة صرف 
االم��وال اخملصصة  لألنش��طة  بقط��ع النظر  عما اذا 
كانت تلك االنشطة تسهم في حتقيق االهداف ام ال ، 
لذلك جند مؤسس��ات الدولة تتسابق في نهاية العام 
إلى ص��رف جميع التخصيصات املالية املتبقية لديها 
وع��دم اعادتها إلى اخلزينة ، الن ع��دم صرفها يعني ان 
ه��ذه املؤسس��ة او تلك اخفقت في حتقي��ق برامجها 
وأهدافه��ا الس��نوية ، لدرج��ة ان بعض املؤسس��ات 
تضطر لشراء مس��تلزمات ليس��ت بحاجة اليها امنا 
جمل��رد صرف االم��وال املتبقي��ة لديها ، وم��ن املؤكد ان 
اس��لوبا كهذا ميثل هدرا للمال العام حتت عنوان زيادة 
نس��ب التنفيذ الش��كلي وليس احلقيق��ي ، ومن هنا 
يرتفع صوت الداعن إلى مغادرة موازنة البنود والتحول 
إلى موازنة البرامج واألداء بوصفها االفضل وتنسجم 
بنح��و ال بأس به  مع اقتص��اد في مرحلة التحول مثل 
االقتص��اد العراقي  ، ولو كنا قد اتبعنا موازنة البرامج 
منذ س��نوات سابقة لكان االقتصاد العراقي  في حال 
يختلف عما هو عليه اليوم ، اذا ما اخذنا بنظر االعتبار 
ان حجم ايرادات املوازنات السنوية منذ عام 2006 وحلد 
االن كانت تتضمن ارقاما كبيرة جدا لو جرى توجيهها 
نح��و القطاع��ات االنتاجية  على وف��ق برامج تنموية 
الس��تطعنا حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية  

املطلوبة .
ولهذا نقول ان االقتص��اد العراقي وفي ظل التحديات 
اجلس��يمة الت��ي يواجهه��ا بحاجة إل��ى التركيز على  
االه��داف  ولي��س على وس��ائل حتقيق  تل��ك االهداف 
م��ن خ��الل قي��اس الكلف��ة  االجمالي��ة  للمش��اريع 
والبرامج بصرف النظر عن م��ن يقوم بالتغيير ، ومثل 
هذه املس��ارات التنموي��ة لن تتحق��ق إال باللجوء إلى 
موازن��ة البرامج واألداء ، او في االق��ل محاولة املزاوجة 
بن النوعن في مس��عى لتحوي��ل اجملتمع من مجتمع 

استهالكي إلى مجتمع انتاجي ايجابي . 

حديث في الموازنة  

تقـرير

ديفيد بولوك*

االس��تثناء الوحيد بن اس��تطالعات 
ال��رأي الت��ي أجريتها، حي��ث يتطّلب 
الترجي��ح توفي��ر مجامي��ع دقيق��ة، 
هو ف��ي لبن��ان، ألن العين��ة الفرعية 
املس��يحية ممّثل��ة بش��كل مف��رط، 
وغالًبا ما تكون املواقف مس��تقطبة 
حس��ب الطوائف، وه��ذا ما يؤدي إلى 
حتري��ف ف��ي مجامي��ع البيان��ات غير 
املرّجح��ة. ف��ي بعض اس��تطالعات 
الرأي األخرى، وبالرغم من أّن العينات 
ممّثلة بش��كل عام، تَرِد ف��وارق كبيرة 
ف��ي االس��تجابة بحس��ب الطائفة 
)السنية أو الشيعية(. وبالتالي، أهتم 
كثيرًا بعرض هذه االختالفات بشكل 
مفّصل م��ن الناحي��ة الدميوغرافية، 
بدالً م��ن تقدميها كمجاميع مرجحة 
لي��س إالّ. وف��ي ه��ذا اإلط��ار، قليلة 
ه��ي االس��تبيانات العربي��ة األخ��رى 
املس��تعدة أو القادرة على نش��ر هذه 
التحلي��الت الدميوغرافي��ة الطائفية 
األساسية، بسبب القيود السياسية 

أو املوانع االجتماعية.
وبالنس��بة إلى االستبيان الذي أجري 
ف��ي قط��ر، كان جينغل��ر محًق��ا بأّن 
التحصي��ل  ذات  الفرعي��ة  العين��ة 
العلم��ي األعل��ى حتيد ع��ن املقاييس 
السكانية املنشورة. غير أّن هذا األمر 
ال أهمية له. إذ يحيد بنحو 11 نقطة 
فقط ضم��ن النط��اق املتوّق��ع. وفي 
هذا الس��ياق، تتمّث��ل مدينة الدوحة 

ا إلى حد م��ا، ويعزى األمر  متثيالً زائ��دً
م��رة أخرى إل��ى الفوارق العش��وائية 
ف��ي العين��ة الت��ي حّققها أس��لوب 
االحتمال اجلغراف��ي الطبقي املتعدد 
املراحل. ولك��ن إذا جمعنا بينها وبن 
مدين��ة الريان اجمل��اورة، توّف��ر العينة 
الس��كاني احلضري  التجم��ع  له��ذا 
متثي��اًل ع��ادالً. كم��ا تش��ّكل الفئات 
الس��كانية األخ��رى متثيالً جي��ًدا، وال 
تشير نتائجها إلى أي حتريف منهجي 
جوهري. لهذا الس��بب، متّثل اجملاميع 
املذكورة حملة إحصائية هادفة ملواقف 

قطرية مجمعة.
ومن حيث املبدأ، من املس��تطاع أخذ 
ه��ذه البيان��ات األولي��ة وترجيحه��ا، 
كم��ا يفعل منظم�و اس��تطالع�ات 
ال�رأي في كثير من األحي�ان، ملطابقة 
الش��املة  الدميغرافي��ة  التوزيع��ات 
العين��ات  “تعدي��ل”  أو  أدق،  بش��كل 
باس��تخدام احلص��ص. ولك��ن ه��ذه 
التقني��ة األخي��رة، تقح��م عنص��رًا 
خطيرًا وغير عشوائي في اإلجراء، مع 
احتمال التس��بب بتحري��ف النتائج 
بش��كٍل غي��ر مح��دد. وق��د يعط��ي 
ترجي��ح العين��ات أو النتائج بطريقة 
البيان���ات  ملطابق��ة  مصطنع��ة 
االحصائي���ة انطباًعا خاطًئا بالدقة. 
وم��ع ذل��ك، إذا رغ��ب أح���د بقي�اس 
النتائ��ج التي توصلت إليها ملقارنتها 
مع تلك غير املرجحة، سأكون سعيًدا 
بتق��دمي ملفات البيان��ات األولية كما 

سبق وذكرت.

أهمية اللقاءات املباشرة
واملقابالت وجًها لوجه

في الدراسات االستقصائية العربية، 
أفّضل إجراء مقابالت شخصية وجًها 
لوج��ه عل��ى القي��ام باس��تطالعات 
تل��ك  أو  اإلنترن��ت  أو  الهات��ف  عب��ر 
االس��تبيانات “املناِس��بة” الت��ي يتم 
إجراؤه��ا في األماك��ن العامة. فهذه 
ه��ي الطريقة التي أجريت بها جميع 

االستطالعات املطروحة هنا.
وكما يق��ول جينغلر عن ح��ّق، يرتاح 
الناس عند التحدث مع شخص غريب 
وجًها لوجه أكثر من على الهاتف في 
العربي��ة. وتكون  معظم اجملتمع��ات 
أيًضا معّدالت الرفض الس��تطالعات 
الهات��ف أعل��ى بكثير، وه��و عيب ال 
ميكن معاجلته بشكٍل كاف بأي تقنية 
إحصائي��ة. وكذل��ك األم��ر، تش��يب 

اس��تطالعات ال��رأي عب��ر اإلنترن��ت 
عيوبًا في االختي��ار الذاتي، واالختراق 
وضع��ف  املتف��اوت،  االجتماع��ي 
االمتث��ال لضواب��ط ومعايي��ر اجلودة. 
وفي م��ا يخ��ص اس��تطالعات الرأي 
“املناِس��بة”، فهي غير علمية ويجب 
حتديدها بهذه الصفة. وس��يكون من 
الصواب تعريف مثل هذه الدراس��ات 
االس��تقصائية على هذا النحو، كما 

سبق وفعلت في املاضي.

بعض الدروس املستفادة
من التجارب

وبعيًدا ع��ن هذه التفاصي��ل الفنية 
الهام��ة، لدي بعض النصائح األخرى، 
الت��ي ق��د يعرفها زمالئ��ي في مجال 

االستطالع.
ط��رح  إل��ى  دوًم��ا  الس��عي  يج��ب 
األس��ئلة مبوضوعي��ة، وتوفير س��بل 
مختلف��ة للمس��تطلَعن للتعبي��ر 
عن تصنيفاتهم ومقارناتهم وس��ط 
مختلف عناصر الرد. وينبغي س��ؤال 
املس��تطلَعن عن آراءهم حول بلدان 
ع��ّدة، ولي��س ع��ن الوالي��ات املتحدة 

فحسب.
وينبغ��ي من��ح املس��تطلَعن فرصة 
الختيار أولوياتهم، عوًضا عن فرضها. 
ويج��ب التخلص، بقدر م��ا هو ممكن 
إنس��انًيا، من اآلثار البغيضة للتحيز 
املتوالي، أي طرح سلسلة من األسئلة 
الت��ي، ف��ي حن تب��دو محاي��دة بحد 
ذاتها، إالّ أنها تتخ��ذ اجتاًها معّيًنا إذا 

ُطرحت بشكل جماعي متسلسل.
ويجب صياغة األس��ئلة بأقصى قدر 
ممكن من التحديد. على سبيل املثال، 
اسأل عن جماعة “اإلخوان املسلمن”، 
وليس عن “القادة الدينين” فحسب. 
اس��أل ع��ن “ح��زب اهلل”، ولي��س عن 
“امليليش��يات الطائفية”. اس��أل عن 
املقاطعة العربية لدولة قطر، وليس 
عن “النزاع اخلليجي” فحسب. وبعبارة 
أخ��رى، يجب جتنب األس��ئلة املبهمة 

التي ستنتج حتًما إجابات مبهمة.
أخي��رًا، ينبغي إجراء اس��تطالع على 
ح��دة لكل مجتم��ع عربي، ب��دالً من 
جمعه��ا مًع��ا. إذ يُعتب��ر وض��ع رؤية 
“عربية” بص��ورة مصطنعة من خالل 
اجلمع بن مص��ر واألردن وبعض الدول 
األخ��رى م��ن دون الع��راق واجلزائ��ر أو 
س��وريا أو الس��ودان، مث��ل وضع رؤية 
“أوروبي��ة” من خالل اجلمع ب��ن أملانيا 
باستثناء  وس��لوفينيا،  ولكس��مبرغ 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا أو إسبانيا.

وع��الوة على ذلك، ف��ي بعض البلدان 
الش��ديد  االس��تقطاب  ذات  العربية 
مث��ل لبنان أو الع��راق، قد يؤدي اجلمع 
ب��ن العين��ات الفرعي��ة الطائفي��ة 
أو العرقي��ة إل��ى التباس��ات بدالً من 

توضيح املواقف الشعبية.
يجب أن يكون كل بلد مبفرده والعينات 
الفرعي��ة الداخلي��ة كبي��رة مب��ا فيه 
الكفاية لتك��ون ذات داللة إحصائية. 
وهذا يعني أن��ه ينبغي أن يكون لكل 

بلد عينة تبلغ ألف شخص أو أكثر.
إنني أش��جع اآلخرين على مش��اركة 
تفاصيل إضافية عن استطالعاتهم 
لتعزيز ش��فافية البيانات ومس��عانا 
درب  ي��زال  إذ، ال  املش��ترك.  العلم��ي 
التقدم الذي ينبغي إحرازه طوياًل علم 

االستطالع في الشرق األوسط.

* ديفي��د بولوك هو زمي��ل أقدم في 
معهد واش��نطن يرك��ز على احلراك 
الش��رق  بل��دان  ف��ي  السياس��ي 

األوسط.

من أجل أن تكون البحوث االستقصائية في الشرق األوسط شفافة

جانب من املؤمتر الصحفي لنيجرفان بارزاني أمس

بارزاني: ان الحكومة 
االتحادية لم تكن تلتزم 
بالدستور وكانت تنتقي 
المواد التي تصب في 
مصلحتها دائمًا، واذا 
كانوا يريدون االستقرار 
في البالد، فانه على 
الحكومة االتحادية 
جدية االلتزام ببنود 
ومواد الدستور كاملة 
وعدم العمل على 
تجزئته

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة، امس االثنن، 
عن إصدار أمر توقيف بحق مدير مركز 
شرطة مطار بغداد وثالثة آخرين على 
خلفية قضايا فساد تتضمن تسريب 
أوراق رس��مية وإدخال مس��لحن إلى 

املطار.
وقال بي��ان صادر ع��ن ال��وزارة وتلقت 
»الصب��اح اجلديد« نس��خة من��ه، إن 
باجل��رم  بالضب��ط  اخلاص��ة  »املف��رزة 
املش��هود في مديرية تفتي��ش بغداد 
التابع��ة ملكتب املفتش الع��ام لوزارة 

الداخلي��ة ضبطت مفوضاً منس��وباً 
الى وكالة ش��ؤون الش��رطة متلبساً 
ودع��اوى  حتقيقي��ة  أوراق  بتس��ريب 
وق��رارات قضائي��ة وادخال اش��خاص 
ال��ى مطار بغداد الدولي مقابل مبالغ 

مالية«.
واض��اف أنه »متت عملية الضبط بعد 
ورود معلوم��ات ال��ى مكت��ب املفتش 
العام تفيد بتورط مفوض منسوب الى 
مقر وكالة ش��ؤون الشرطة بعمليات 
رش��وة مس��تغالً نفوذه الوظيفي في 

مترير اعماله اخملالفة للقانون«.

وأوضح البي��ان، أنه »على الفور قامت 
مفرزة الضبط باجلرم املشهود التابعة 
ملديري��ة تفتيش بغ��داد بنصب كمن 
للمتهم وضبطته متلبس��اً بتسريب 
أوراق حتقيقية ودعاوى وقرارات قضائية 

مقابل مبلغ 500 دوالر«.
وتابع »كما ضبطته متلبس��اً بإدخال 
ش��خصن بأس��لحتهم ال��ى قاع��ة 
املغ��ادرة ف��ي مط��ار بغ��داد الدول��ة 
باس��تخدام مم��ر ال��� )vip( دون أن يتم 
تفتيشهما مستغالً نفوذه الوظيفي 

مقابل مبلغ 500 دوالر أيضاً.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة العراقية، امس 
االثنن، أن السلطات املصرية استأنفت 
منح التأشيرات السياحية للعراقين.

وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة احمد 
محج��وب ف��ي بي��ان صحف��ي تلقت 

»الصباح اجلديد« نسخة منه »ننوه 
الى ان الس��لطات املصرية اس��تأنفت 
اس��تقبال معامالت إصدار التأشيرات 
الس��ياحة، بع��د ان توقف��ت للفت��رة 
املاضي��ة«. وأضاف »تؤكد ال��وزارة على 
أهمية هذه اخلطوة في تعزيز العالقات 

الس��ياحة  قط��اع  ودع��م  الثنائي��ة 
البلدين الش��قيقن،  واالقتص��اد ب��ن 
كم وتش��يد بدور العمل الدبلوماسي 
االستثنائي من قبل اجلانبن في تذليل 

مثل هذه العقبات«.
وكان مس��ؤولون عراقي��ون ق��د أكدوا 
في وقت س��ابق إن السلطات املصرية 
قررت وق��ف منح العراقين تأش��يرات 
دخ��ول إلى مصر بدون أي مبرر، مبا فيها 

تأشيرات السياحة والدراسة.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع مبكتب رئيس 
ال��وزراء، حيدر العبادي ف��ي تصريحات 

في تصريحات صحفية أن الس��لطات 
املصري��ة أوقفت منح تأش��يرات دخول 
للعراقي��ن، مب��ن ف��ي ذل��ك القادم��ون 
عب��ر الش��ركات الس��ياحية العراقية 
املعتم��دة ل��دى القاه��رة، فض��ال عن 
العراقين  للطالب  الدراس��ة  تأشيرات 
أن��ه »مت  والزي��ارات العائلي��ة، مؤك��داً 
التواص��ل مع الس��لطات املصرية ولم 
تقدم أي تفس��ير حول املوضوع، وهناك 
تضارب بن تصريحات مسؤولي وزارتي 
اخلارجي��ة والداخلي��ة املصرية بش��أن 

ذلك«.

توقيف مدير مركز شرطة مطار بغداد 
وثالثة آخرين بقضايا فساد

مصر تستأنف منح التأشيرات
السياحية للعراقيين

خارطة الشرق األوسط
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بغداد – اطالق نار 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  ذك��ر مص��در 
العراقي��ة ام��س االثنني ان ش��خصني 
ينتحالن صفة احلش��د الشعبي القي 
القب��ض عليهما ف��ي منطقة احلرية 

شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "قوة أمنية مش��تركة 
عل��ى  القب��ض  إلق��اء  م��ن  متكن��ت 
ش��خصني ينتح��الن صف��ة احلش��د 
الش��عبي وبحوزتهم مسدس��ان في 
أثناء مرورهما مبنطقة احلرية ش��مالي 

بغداد".
على صعيد متص��ل افاد املصدر الذي 
طل��ب عدم الكش��ف عن اس��مه بأن 
مدنيا قتل بأسلحة كامتة للصوت في 
منطقة حي الفرات جنوبي العاصمة 

بغداد.

ديالى – عمليات دهم 
اعلن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
ديالى امس االثنني ع��ن اعتقال اربعة 
مطلوبني بقضاي��ا "ارهابية" وجنائية 
وتفكي��ك عبوة ناس��فة ف��ي مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وق��ال املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان "دوريات ومفارز 
من قس��م ش��رطة بني سعد وقسم 
ش��رطة جل��والء وقس��م مكافح��ة 
اي��وب  الش��هيد  وس��يطرة  االج��رام 
التابعة الى فوج طوارئ ديالى االول في 
شرطة ديالى اعتقلت اربعة مطلوبني 
بينهم اثنان م��ن املطلوبني وفق املادة 
4 اره��اب ومت اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم لعرضهم على القضاء".

بابل – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 

محافظة بابل امس االثنني ان شقيق 
عضو مجلس احملافظة الس��ابق عامر 
املرش��دي اصيب بجروح خالل تعرضه 
لهجوم مسلح في مدينة احللة مركز 

احملافظة.
وأف��اد املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه  ان" مسلحني 
مجهولني اطلق��وا النار على أس��تاذ 
جامع��ي متقاع��د ف��ي منطق��ة بزل 
مرك��ز  احلل��ة  مبدين��ة  عل��ي  حج��ي 
محافظ��ة بابل ما اس��فر عن اصابته 
بج��روح"، مبينا ان" األس��تاذ اجلامعي 
الذي تعرض الطالق ناري من مجموعة 
مس��لحة هو ش��قيق عض��و مجلس 

بابل السابق عامر املرشدي".

واسط – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
واس��ط امس االثنني، باعتقال س��تة 

مسلحني اش��تبكوا مع دورية شرطة 
ف��ي مدينة الك��وت مرك��ز محافظة 
واسط بساعة متأخرة من ليلة أمس 
بع��د أن حاول��ت الدوري��ة منعهم من 

املرور عكس اجتاه سير الشارع.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن��ه "ف��ي متام الس��اعة 
الثاني��ة بعد منتصف الليل اش��تبك 
مس��لحونن يدع��ون انتمائه��م ال��ى 
فصيل مس��لح م��ع دورية م��ن قيادة 
ش��رطة احملافظة في س��احة العامل 
بس��بب رفض دوري��ة الش��رطة مرور 
عجل��ة املس��لحني عكس اجتاه س��ير 

الشارع" .

االنبار – اعتقال ارهابيني 
افاد مصدر عس��كري في قوات اجليش 
مبحافظ��ة األنب��ار ام��س االثن��ني، بأن 
الق��وات األمنية اعتقل��ت 15 عنصرا 

من تنظي��م "داعش" في قض��اء راوة 
غربي احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه  إن "الق��وات األمنية من 
اجليش ب��دأت بتدقيق معلومات أهالي 
مدينة راوة في معلب املدينة )230كم 
غرب الرمادي(، وخاصة الرجال منهم" 
، مضيفا أن "القوات األمنية اعتقلت 
15 عنصرا من داعش في راوة"، مشيرا 
الى أن "قوة امنية نقلت املطلوبني الى 

مركز امني للتحقيق معهم".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
كشف قائد شرطة محافظة كربالء، 
أحم��د علي زوين��ي ام��س االثنني عن 
متكن مفارز مكافحة االجرام بالتعاون 
م��ع االجهزة االمنية في الس��يطرات 
واملراك��ز التابعة إلى مديرية ش��رطة 
كرب��الء م��ن إلق��اء القب��ض على 22 

متهما بجرائم جنائية مختلفة. 
وق��ال قائ��د الش��رطة ان��ه "مت إلق��اء 
القبض على 22 متهما بجرائم جنائية 
مختلف��ة من قب��ل مف��ارز مكافحة 
االجرام وبالتعاون مع األجهزة األمنية 
وتنوعت جرائ��م املتهمني بني اخلطف 
والسرقة واخملدرات والنصب واالحتيال 

واخرى مختلفة".

الديوانية – ضبط اسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديوانية ام��س االثنني ان 
القوات األمنية في س��يطرة املهناوية 
التابع��ة لقض��اء الش��امية ضبطت 
عجل��ة حتم��ل أس��لحة اضاف��ة الى 

عمالت نقدية قدمية .
وأف��اد املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان" القوات األمنية 
في س��يطرة املهناوية التابعة لقضاء 

الش��امية ف��ي محافظ��ة الديواني��ة 
استطاعت مساء يوم االحد، من ضبط 
عجلة حتمل اسلحة متنوعة وعمالت 
نقدي��ه قدمي��ة"، مش��يرا ال��ى انه" مت 

تسليمها الى اجلهات اخملتصة".

نينوى – ضبط اعتدة 
أفاد مصدر أمني في شرطة  محافظة 
نينوى ام��س االثنني أن القوات األمنية 
عث��رت على كميات كبيرة من االعتدة 
تابع��ة لتنظيم داعش االرهابي جنوب 

غربي املوصل.
واض��اف املص��در االمني ال��ذي طلب 
عدم الكش��ف عن اس��مه ان "خلية 
الصق��ور االس��تخباراتية متكنت من 
ضبط كدس كبير م��ن مختلف أنواع 
األعتدة"، مضيف��اً ان "كمية األعتدة 
تقدر ب� 40 طناً وه��ي لتنظيم داعش 

االرهابي".

اعتقال مطلوبين ينتحالن صفة الحشد شمالي بغداد * استهداف دورية للشرطة بهجوم مسلح وسط الكوت 
  ضبط شاحنة محملة باألسلحة شرقي الديوانية * العثور على كميات كبيرة من األعتدة غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قيادة عمليات بغ��داد، أمس االثنني، عن 
اعادة افتتاح ش��ارع رئيس��ي مبنطقة االسكان 

غربي بغداد كان مغلقا منذ عام 2003.
وق��ال قائ��د العملي��ات الفري��ق الرك��ن جليل 
الربيعي في تصريح صحفي، إن "ش��ارع 23 في 
منطقة االس��كان غربي بغداد اعي��د افتتاحه، 
اليوم، والذي يؤدي الى مستش��فى الطفل والى 
جسر منطقة حي العدل"، الفتا الى ان "الشارع 

كان مغلقا منذ عام 2003".
واضاف الربيعي، أن "افتتاح الش��ارع سيخفف 
الزخ��م امل��روري ق��رب جس��ر اللق��اء والكليات 
املوجودة في املنطقة"، مش��يرا الى ان "القيادة 
اع��ادت افتتاح ش��ارع يؤدي ال��ى منطقة اربعة 
غرب��ي  اليرم��وك  مستش��فى  م��ن  ش��وارع 

العاصمة".
يش��ار الى ان قيادة عملي��ات بغداد اعلنت خالل 
الفترة االخيرة عن افتتاح العديد من الش��وارع 
املغلقة من اجل تخفيف الزخم املروري احلاصل 

في بعض مناطق العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قوات احلش��د الش��عبي، ام��س االثنني، 
العثور على مقبرة جماعية داخل ابار نفط تضم 
رفات مدنيني اعدمهم تنظيم داعش قرب جبال 

حمرين بني محافظتي صالح الدين وديالى.
وق��ال بيان صادر عن اللواء ٨٨ في احلش��د تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن "مفارز اللواء 
88، عث��ر اليوم على آبار فيها مقابر جماعية في 
منطق��ة الكيصومة ق��رب قرية اذربان ش��مال 

جبل حمرين".
ودع��ا البي��ان وزارة الصح��ة إلى "إرس��ال فريق 
 DNA طبي مختص جلمع عينات احلمض النووي

للتعرف على جثث الضحايا".
وأش��ار البيان إلى أن "هذه املقبرة اجلماعية تعود 
الى مواطنني ابرياء قام مجرمي داعش بإعدامهم 
بطريقة وحش��ية"، مبينا أن "هذه اآلبار امتألت 
باجلثث كبئر احلمام واألعمى ومت إعدامهم بعيداً 

عن أنظار الناس".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالشغال العامة، آن نافع اوسي استئناف العمل 

مبشاريع مجاري متوقفة في ثماني محافظات.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه عن اوس��ي قوله��ا ان "املباش��رة 
بالعمل في مش��اريع اجملاري املتوقفة بش��قيها 
)الصرف الصحي واالمطار( بسبب االزمة املالية 
التي مر بها البالد وذلك بعد احلصول على متويل 

للمشاريع من وزارة املالية".
واوضح��ت ان "املديرية العام��ة للمجاري احدى 
تش��كيالت الوزارة باشرت بالعمل في مشروعي 
مجاري احل��ي والنعمانية في محافظة واس��ط 
ومشروع مجاري الديوانية في احملافظة ومشروع 
ش��بكات مجاري النجف في احملافظة ومشروع 
محطة معاجلة احللة في محافظة بابل ومشروع 
محط��ة معاجلة بعقوب��ة في محافظ��ة ديالى 
ومشروع ش��بكات مجاري احلر ومشروع مجاري 
)م/ 2 - 3 – 4( ف��ي محافظ��ة كرب��الء ومش��روع 
مجاري احلس��ينية ف��ي بغداد ومش��روع مجاري 

الرمادي وغيرها من املشاريع األخرى".
تظهر وثائق حكومية، أن 4 من أصل 6 مش��اريع 
اس��تراتيجية ف��ي مج��ال اجمل��اري بالعاصم��ة 
العراقي��ة، ل��م تنفذ بس��بب "تلكؤ الش��ركات 
املنفذة أو سوء الوضع األمني أو تغير التصاميم"، 
ما عرض نحو 170 مليار دينار عراقي إلى الضياع، 
فيما وصلت نس��بة الس��كان غير اخملدومني في 
األقضي��ة والنواحي التابعة لبغداد الى أكثر من 

%67، وهي نسبة تعادل نحو ثلثي السكان. 
ويثار الكثير من اجلدل، بشأن آليات إحالة املشاريع 
اخلدمية ف��ي بغداد واحملافظات، وال س��يما فيما 
يتعلق بشبهات الفساد التي حتوم حول العديد 
من الش��ركات، واحلدي��ث عن صلتها بساس��ة 
ومس��ؤولني نافذين، ما يسهل لها احلصول على 
عقود ضخمة ال تقع ضمن اختصاصها، فتكون 

النتيجة الفشل في تنفيذ املشروع.

افتتاح شارع رئيسي 
بالعاصمة اغلق منذ 2003

العثور على مقبرة 
جماعية قرب جبال حمرين

إستئناف العمل بمشاريع 
مجاري متوقفة في ثماني 

محافظات

الملف األمني

"النفط" تطالب بالكشف 
عن مصير عائدات آبار اإلقليم 

للسنوات املاضية
واضاف أن "وزارة النفط هي اخملولة 
فعلي��اً في ابرام العق��ود النفطية 
وهو ما جاءت به توجهات احلكومة 
ق��رارات مجلس  االحتادي��ة وكذلك 

النواب االحتادي".
وع��ّد "اب��رام االتفاقات بعي��داً عن 
احلكوم��ة االحتادي��ة ميثل مساس��اً 
بالسيادة الوطنية وخرقاً للدستور 
وبالتالي ال ميكن القبول به حتت أي 

ظرف".
ورحب معارج بحل "املش��كالت مع 
اقليم كردستان السيما على ملف 
النف��ط ضم��ن االطر الدس��تورية 

بعيداً عن السجالت السياسية".
يش��ار إل��ى أن اإلقلي��م ق��د خ��رق 
اتفاقاً س��بق أن ابرمت��ه مع بغداد 
بتس��ليمها 550 ال��ف برمي��ل من 
نف��ط كرك��وك وكردس��تان لق��اء 
تلقيه حصت��ه من املوازن��ة، لكنه 
قام بالتف��رد بتصدير كميات تفوق 
م��ا اتفق عليه م��ن دون العودة إلى 

احلكومة االحتادية.

"مكافحة اإلرهاب" يعّد خطًة 
جديدة لتعقب عناصر داعش 
اإلرهابي في الصحراء الغربية

وأض��اف أن "الطريق احليوي مؤمن 
بنسبة 100 %من تقاطع الصكار 
وحتى مف��رق طريبي��ل عن طريق 
نصب السيطرات ومسك السرايا 

على طول الطريق وخروج الدوريات 
والكامي��رات  الكمائ��ن  ونص��ب 
الثابت��ة واملتحركة على العجالت 

اجلوالة".
ومن جهته أكد مجلس محافظة 
االنبار ، أمس االثنني ، إن ما مرحلة 
بعد داعش تتطلب تأمني صحراء 
احملافظ��ة الغربية كونه��ا ما تزال 

مصدر قلق للقوات األمنية.
وقال عضو اجمللس جاسم العسل 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان 
" مرحل��ة ما بع��د داعش تتطلب 
واس��عة  أمنية  بحملة  الش��روع 
االنبار  لتأم��ني صح��راء  النط��اق 
الغربية والتي تعد من أهم مواقع 
اختباء عصابات داعش اإلجرامية 
خاصة مناط��ق وادي حوران ومكر 

الذيب ووادي القذف".
االنب��ار  إن"مناط��ق  وأض��اف 
الصحراوي��ة ذات مس��احة كبيرة 
متكنت عصابات داعش اإلجرامية 
ومخاب��ئ  أنف��اق  إنش��اء  م��ن 
إبان س��يطرتها على  لألس��لحة 
املناطق الغربية"، مبينا ان" داعش 
م��ا زال يحتف��ظ بخالي��ا نائم��ة 
مختبئة في الكهوف والوديان في 
تلك املنطقة تهدد امن واستقرار 

املناطق احملررة".
وال��ى ذل��ك وص��ف القي��ادي في 
احلش��د الش��عبي ك��رمي ألن��وري 
, أم��س االثن��ني , وص��ول القوات 
الس��ورية إلى منطقة البو كمال 
احملاذية للحدود العراقية باخلطوة 

االستراتيجية في محاربة اإلرهاب 
, مش��يرا إل��ى إن" تل��ك اخلط��وة 
ستس��هم ف��ي تس��هيل تنفيذ 

خطة مسك احلدود.
‘‘الصباح  وقال ألنوري لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ إن "وصول القوات السورية 
إلى مدين��ة البو كمال وتطهيرها 
م��ن داعش اإلجرام��ي تعد نقطة 
اس��تراتيجية ف��ي القض��اء على 

اإلرهاب للعراق وسوريا".
وأضاف أن " اخلط��ة األمنية التي 
يعت��زم الع��راق تطبيقها ملس��ك 
احل��دود بعد حترير جمي��ع املناطق 
س��تكون  األنب��ار  ف��ي  الغربي��ة 
س��هلة للغاية كون الطرف االخر 
م��ن احل��دود مؤمن��اً م��ن  اجلانب 

السوري".
وتاب��ع إن "عدم تس��لل الدواعش 
من سوريا باجتاه العراق وتنفيذهم 
س��ينعكس  إرهابي��ة  عملي��ات 
باإليج��اب على األوض��اع األمنية 
الداخلية في جميع املناطق حتى 

في بغداد".
 

الرئيس معصوم يشيد مبواقف 
الكويت الداعمة للعراق

ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان 
معص��وم قد وصل ي��وم أمس مع 
وفد رفيع املس��توى ال��ى الكويت، 
بدعوة من الش��يخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصباح، لبح��ث العالقات 
الثنائي��ة، وقضاي��ا عدي��دة م��ن 
ضمنها تطوير العالقات الثقافية 

بني البلدين.
الكوي��ت  دول��ة  ان  يذك��ر 
ستستضيف مطلع العام املقبل 
العدي��د من املس��ؤولني ف��ي دول 
عدي��دة وكذل��ك مس��ؤولني من 
البنك الدولي ف��ي مؤمتر املانحني 
لتق��دمي الدعم املال��ي للعراق من 
اجل إعادة اعمار املناطق املتضررة 

جراء احلرب ضد اإلرهاب .

احملكمة االحتادية العليا
تصدر حكماً بعدم دستورية 

استفتاء إقليم كردستان
ومطالبة اإلقليم بتسليم املنافذ 

احلدودية البرية كافة.
ووج��ه العب��ادي، في )16 تش��رين 
األمني��ة  الق��وات   ،)2017 األول 
محافظ��ة  ف��ي  األم��ن  بف��رض 
كركوك واملناط��ق املتنازع عليها، 
حيث متكنت القوات االحتادية من 
فرض االمن واالنتش��ار في جميع 
مناط��ق كركوك واملتن��ازع عليها 

في ديالى وصالح الدين ونينوى.

السعودية توّجه دعوة
إلى 100 شخصية عراقية

مش��يرا إلى أن��ه "مت توجيه دعوة 
العراقي  املرك��زي  البن��ك  رئي��س 
املالي��ة  الرقاب��ة  هيئ��ة  ورئي��س 
يص��ب  ذل��ك  وكل  العراقي��ة، 
ف��ي اجلان��ب االقتص��ادي واملال��ي 
اململك��ة  ف��ي  واالس��تثماري 

والعراق".

"املركزي" يكشف عن انخفاض 
الودائع املالية وضعف 

مساهمة القطاع املصرفي في 
الناجت احمللي

مؤكدا أن "هذه النسبة املرتفعة 
اجله��از  وكف��اءة  ق��درة  تعك��س 
املصرفي، وهي أعلى من النس��بة 
احملددة من قب��ل جلنة بازل البالغة 
%8 والنسبة احملددة من قبل البنك 

املركزي البالغة 12%".
ولف��ت التقري��ر ال��ى أن "حج��م 
االنتشار املصرفي لم يتغير كثيرا 
خالل السنوات املاضية، حيث بلغ 
في ع��ام 2016، 2.81، أي ما يقارب 
3 ف��روع ل��كل 100 ألف نس��مة، 
مم��ا يعن��ي أن الع��راق بحاجة الى 
زي��ادة عدد ف��روع املص��ارف بغية 
وص��ول اخلدم��ات املصرفي��ة الى 
اكب��ر عدد ممك��ن من الس��كان"، 
القروض  "ارتفاع نس��بة  مؤك��دا 
للقط��اع اخلاص ال��ى الناجت احمللي 
اإلجمالي الى %9.2 في عام 2016 
مما يكشف مدى ضعف مساهمة 
القط��اع املصرفي في الناجت احمللي 

اإلجمالي".

تطوير 20 ساحة عامة ضمن 
مبادرة "ألق بغداد"

من جانبه أشار العالق الى ضرورة 
دع��م القط��اع اخل��اص كونه من 
الدعائ��م القوي��ة لتط��ور البالد، 
وأش��اد باجله��ود الكبي��رة الت��ي 

الداعمة لتطوير  تقدمها اجلهات 
الواق��ع اخلدم��ي للب��الد وازدهاره 
وخل��ق أماك��ن ترفيهي��ة جلمي��ع 

العراقيني".
وأشار الى "صدور قرار من الّلجنة 
العليا لإلعمار واالس��تثمار يخول 
جلنة الق بغ��داد صالحية التعاقد 
مع املس��تثمرين لضمان سهولة 
اإلج��راءات اإلداري��ة والبدء بإطالق 
املش��اريع خدمًة للصال��ح العام، 
وإمكانية تأس��يس صندوق داعم 
لّلجنة }ألق بغداد{ يتم دعمه من 
قبل جهات داعمة لتمويل مشاريع 
الّلجن��ة الهادف��ة ال��ى التطوي��ر 
العمران��ي للعاصمة ومنح بغداد 
ألقه��ا ال��ذي تس��تحقه، مؤكداً 
أن "جترب��ة ألق بغداد ستؤس��س 
للعالق��ة املتين��ة الت��ي تقوم بني 
اجملتمع املدن��ي والقطاعني اخلاص 

والعام".

مجلس النّواب يحدد يوم 
اإلثنني من األسبوع املقبل 
موعداً لبدء االستجوابات

وكان مجلس الن��واب عقد، أمس 
االثن��ني، جلس��ته ال�33 برئاس��ة 
سليم اجلبوري وحضور 174 نائبا.

يش��ار الى ان رئيس جلنة اخلدمات 
اتهم،  الس��اعدي  ناظم  النيابية، 
ام��س االثن��ني، رئاس��ة مجل��س 
الن��واب، ب�"التعم��د" ف��ي تأخير 
اس��تجواب ال��وزراء خ��الل الدورة 

احلالية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  بحث��ت 
التي تقدمها  االجتماعية اخلدمات 
للباحثني عن العمل لكال اجلنسني 
ال��وزارة  ب��ني  التع��اون  وض��رورة 
واملنظم��ات الدولية عب��ر االجتماع 
الذي عقده مدير عام دائرة التدريب 
املهن��ي املهن��دس ص��ادق خزع��ل 
ابراهي��م مع نائ��ب مدير مش��روع 
bridge  اس��امة محم��د كاظ��م 
وممث��ل منظمة كل��ك الكندية في 

مقر الدائرة. 
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عمار 
منع��م ان مدير عام دائ��رة التدريب 
املهني اس��تعرض خ��الل االجتماع 
ال��وزارة  تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات 
لش��ريحة الباحثني عن العمل عبر 
مراك��ز الدائرة املنتش��رة في بغداد 
واحملافظ��ات وان الدائرة مقبلة على 
تنفيذ اخلط��ة الزمني��ة املوضوعة 
للتطبي��ق التجريبي لثالثة مناهج 
تدريبية بنظام التدريب املبني على 
الكف��اءة cbt وهي صيان��ة اجهزة 
التكييف املنزلية، وكوافير السيدات 
والتأسيس��ات الكهربائية املنزلية 
وسيتم تطبيقها في ثمانية مراكز 
تدريب مهنية في العراق منها اثنان 
في إقليم كردس��تان ضمن برنامج 
اص��الح قط��اع ال tvet ف��ي العراق 
وهو قطاع حيوي مهمته رفد سوق 
العمل باخلريجني املؤهلني بالتعاون 
 cbt �مع اليونسكو ألهمية نظام ال

وجناحه في دول عدة.
واض��اف منع��م ان منظم��ة كلك 
أبدت اس��تعدادها لتطوير مهارات 
قدرات الفئات املتضررة من االرهاب 
من شريحة الشباب والنساء فضال 
عن اس��تعدادها ورغبتها في دعم 
مؤسس��ات tvet كما تس��عى الى 
اقامة ش��راكة ب��ني املنظمة ودائرة 

التدريب املهني. 
على صعي��د متصل اعلن��ت دائرة 
وزارة  ف��ي  والق��روض  التش��غيل 

العم��ل والش��ؤون االجتماعية عن 
اس��تحداث آليات جديدة لتبسيط 
ايج��اد  ش��عبة  عم��ل  اج��راءات 
الواردة  بالطلبات  اخلاصة  الوظائف 
م��ن قب��ل قس��م االجان��ب لغرض 
تش��غيل الباحث��ني ع��ن العمل او 
اس��تقدام او اس��تخدام العمال��ة 

االجنبية.
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة املهندس 
عم��ار عبد الواح��د ان فرص العمل 
الواردة الى الدائرة يتم عرضها على 
املوق��ع االلكترون��ي ل��وزارة العمل 
انه  الى  www.molsa.gov.iq، الفتا 
بامكان الباحثني عن العمل وكذلك 
املراجع��ني الذين لديه��م رغبة في 
العم��ل التقدمي على تلك الوظائف 

او فرص العمل.

واضاف املدي��ر العام ان��ه في حالة 
موافق��ة الباحث ع��ن العمل على 
العم��ل في مهنة معينة على وفق 
الش��روط املطلوبة لفرصة العمل 
يتم ارس��اله بكتاب رسمي لتبليغ 
صاح��ب العم��ل، وفي ح��ال رفض 
املرشحني للعمل يثبت الرفض في 
اس��تمارة خاصة ببيان��ات الباحث 

عن العمل.
دائ��رة  ان  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
التش��غيل والقروض تتبع سياسة 
موح��دة في تولي��د ف��رص العمل 
التي تركز على التشغيل املستدام 
كونه يشكل اولوية لتسريع اجلهود 
االمنائية الهادفة لتخفيض نس��ب 
البطال��ة املتزاي��دة واحلد م��ن زيادة 

معدالت التشغيل.

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ان  يذك��ر 
الباحثني عن  االجتماعية تس��جل 
العمل م��ن خالل مراك��ز ومكاتب 
التشغيل وفقا الستمارة الكترونية 
معدة لهذا الغرض من اجل ادخالهم 
ضمن قاعدة البيانات وترش��يحهم 
لالستفادة من خدمات الوزارة على 
وفق االس��بقية واملؤهالت وحسب 
الشروط واملستمسكات املطلوبة 

من جانبها نظمت هيئة رعاية ذوي 
االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
ندوة تعريفي��ة بضوابط وتعليمات 
القانون رقم 38 لس��نة 2013 مبقر 
وزارة التخطي��ط تضمن��ت ايض��ا 
التعري��ف باخلدمات الت��ي تقدمها 
الهيئة لالشخاص من ذوي االعاقة، 

االمتي��ازات واالعفاءات  فضال ع��ن 
الكفيل��ة بالنه��وض بواق��ع ه��ذه 

الشريحة في العراق.
وقال رئي��س الهيئة القاضي أصغر 
عبد الرزاق املوسوي إن املادة 15 من 
القانون تنص على تنفيذ املهام من 
قبل مجل��س القضاء االعلى فضال 
عن تسع من بينها وزارة التخطيط 
في اعداد املس��وح امليدانية وتوفير 
قاع��دة بيان��ات ع��ن ذوي االعاق��ة 
واالحتياج��ات اخلاص��ة ف��ي العراق 
حس��ب العمر ونوع الع��وق ، فضال 
ع��ن التخطيط لبرامج ومش��اريع 
رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات 
اخلاص��ة في اجمل��االت كاف��ة ضمن 
اخلطط الس��نوية واالستراتيجيات 

التي تعتمدها الدولة.

وأوضح املوسوي ان هذه الفعاليات 
تأتي لتذليل املعوق��ات التي تواجه 
ذوي االعاق��ة م��ن خ��الل التثقيف 
ونش��ر التوعية باستحقاقات هذه 
الش��ريحة، وما تقدمه املؤسسات 
وال��وزارات لهم على وف��ق القانون، 
وكذلك الس��عي من أج��ل تفعيل 
ان  مضيف��ا   ، الناف��ذة  النص��وص 
الن��دوة تطرقت الى إع��ادة تعريف 
اجتماعي��ة  كمش��كلة  اإلعاق��ة 
عوضاً عن كونها مش��كلة فردية، 
وإن تأهيل هذه الشريحة هو عملية 
منظم��ة ومس��تمرة ته��دف ال��ى 
إيص��ال الش��خص ذي اإلعاقة الى 
درج��ة ممكنة م��ن النواحي الطبية 
والنفس��ية واالجتماعية والتربوية 

العادة دمجه باجملتمع. 

تقدم وزارة العمل 
خدماتها لشريحة 
العاطلين عبر 
مراكز الدائرة 
المنتشرة في 
بغداد والمحافظات 
وان الدائرة مقبلة 
على تنفيذ الخطة 
الزمنية الموضوعة 
للتطبيق التجريبي

اخلريجني ورحلة البحث عن الوظائف

مع اتخاذ إجراءات جديدة إليجاد الوظائف للعاطلين

"العمل" تبحث مع المنظمات الدولية
اسهامها برفد السوق بالخريجين المؤهلين
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بالتزامن مع اليوم العالميِّ لمكافحة الفساد 

محليات 4

سامي حسن 

اطلق��ت هيئ��ة النزاه��ة / دائرة 
م��ات غير  العالق��ات م��ع املُنظَّ
احلكوميَّة امس االثنني حملتها 
الوطني��ة اإلرش��اديَّة للتوعيَّ��ة 
)وظيفت��ي ..أمان��ة( وذلك خالل 
مته  احلفل االفتتاح��يِّ الذي نظَّ
الهيئ��ة بحض��ور ُمثِّ��ل رئي��س 
اجلمهوريَّة نصير العاني ورئيس 
ديوان الرقابة املاليَّة صالح نوري 
خلف ونقيب الصحفيِّني العرب 
مؤيَّد الالمي وعددٍ من املُفتِّ�شني 
العموميِّني واملديرين العامِّني في 
الهيأة وسط جمع من الوسائل 

اإلعالمّية والصحفيَّة.
والق��ى رئيُس مجل��س النُّ�وَّاب 
اجلبوريُّ كلمة  الدكتور س��ليم 
سات الدولة  في دعا فيها ُمؤسَّ
كافَّ��ة والقوى السياس��يَّة إلى 
مساندة جهود هيئة النزاهة في 
مكافحة الفس��اد، عاّداً الهيئة 
سات التي  من أهمَّ وأقوى املُؤسَّ
ه  يَُع��وَُّل عليها في إنف��اذ التوجُّ
اإلصالح��يِّ للحكوم��ة وحتقيق 
برامجه��ا في احلدِّ من الفس��اد 

 . وإيقاف هدر املال العامِّ
ولفت رئي��س اجمللس إلى أهميَّة 
اس��تقالليَّة  عل��ى  احلف��اظ 
التأثيرات  ع��ن  وإبعادها  الهيئة 
داً أنَّ مجلس  السياس��يَّة، ُمؤكِّ
النُّ�وَّاب عازٌم على تقدمي الدعم 
املطلوب لها، واستضافتها ملزيٍد 
من التوضيح والشرح لتقاريرها 
الس��نويَّة ونصف السنويَّة، وما 
ُق من إجنازٍ، وبيان الرؤية التي  حُتقِّ
الهيئة  رئاس��ة  اس��تخلصتها 
ف��ي إط��ار مكافح��ة الفس��اد 
واجتثاث��ه، وذلك عبر التنس��يق 
مع جلنة النزاه��ة البرملانيَّة ومّد 
جسور التواصل والتعاون بعمٍل 

مشترٍك بني اجلهتني. 
كما لف��ت اجلبوريُّ إلى أنَّ القوَّة 

الدافع��ة للمضي ف��ي عمليَّة 
دع��م  م��ن  تُس��تَمدُّ  اإلص��الح 
جمي��ع  أنَّ  ُمبيِّ�ن��اً   ، الش��عب 
اتَّخ��ذت  السياس��يَّة  الكت��ل 
م��ن عمليَّ��ة  إيجابي��اً  موقف��اً 
اإلصالح هذه؛ حتقيقاً للمطالب 
والتطلعات اجلماهيريَّة، ُمطالباً 
في الوقت ذات��ه القضاء بإنفاذ 
ُمخرَجات العم��ل الرقابيِّ الذي 
يتمثَّ��ُل بجهود مجل��س النواب 
وهيئ��ة النزاهة ودي��وان الرقابة 
املاليَّة واألجهزة الرقابيَّة األخرى، 
راً من مغبَّة متتُّع الفاسدين  ُمحذِّ
ٍة م��ن  ب��أيِّ حصان��ٍة ُمس��تمدَّ

عشيرٍة أو ديٍن أو حزٍب.

ر رئي��ُس هيئة  م��ن جانب��ه ح��ذَّ
النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ 
م��ن حت��وُّل الفس��اد إل��ى آف��ٍة 
محميَّ��ٍة، حي��ث يق��وم اجملتمع 
بالتعاطي مع الفس��اد من دون 
نبذه أو مقته، ُمنبِّهاً إلى ضرورة 
دع��م وإس��ناد الغالبيَّة الكبرى 
فني النزيهني ومتييزهم  من املُوظَّ
ل  هم بتحمُّ ن س��واهم، وزجِّ عمَّ
املس��ؤوليَّة وقيادة زم��ام األمور 
ف��ي مفاص��ل الدولة م��ا يُوفِّ�ر 
اجله��ود والعن��اء عل��ى األجهزة 
ي  الرقابيَّة ف��ي البحث والتقصِّ
ع��ن آفة الفس��اد وجتنيب البالد 
هدر الطاقات واجلهود، داعياً إلى 

الوطنيَّة  اإلس��تراتيجيَّة  إق��رار 
ملكافحة الفس��اد التي وضعت 
مبش��ورة  ُمس��وَّدتها  الهي��أُة 
اختصاصيِّني من جامعة بغداد، 
راً في الوقت ذاته من بقاء  ُمح��ذِّ
الع��راق م��ن دون إس��تراتيجيٍَّة 
الفس��اد؛  ملكافح��ة  وطنيَّ��ٍة 
كون ه��ذا الوض��ع ال يتالءم مع 
ُمتطلَّب��ات اتِّفاقيَّة األمم املُتَّحدة 
وكذل��ك  الفس��اد،  ملكافح��ة 
يُؤثِّ���ر س��لباً عل��ى موقعه في 
تصنيف��ات البل��دان م��ن حيث 

انتشار الفساد. 
واع��رب رئيس الهيئ��ة عن أمله 
س��ات  املُؤسَّ إدارات  مبس��اندة 

م��ات اجملتمعيَّ��ة  وجمي��ع املُنظَّ
للهيئ��ة وتعزي��ز جهوده��ا في 
��ك بقي��م  الع��ودة إل��ى التمسُّ
منظوم��ٍة  وتألي��ف  النزاه��ة 
وطنيٍَّة حملاربة الفس��اد يُس��هُم 
اس��تثناء،  دون  اجلمي��ع  فيه��ا 
م��ن أج��ل إجن��اح ه��ذه احلملة 
ة أنَّ  ومش��روعها الوطنيِّ خاصَّ
العالم الي��وم يصطفُّ من أجل 
محاربة الفس��اد، كما يصطفُّ 
إل��ى  اإلره��اب.   محارب��ة  ف��ي 
اجلمهوريَّة  رئاس��تا  وقَّعت  ذلك 
هي��أة  م��ع  النُّ��وَّاب  ومجل��س 
النزاه��ة الي��وم وثيق��َة املعايير 
 ، في القطاع العامِّ والوصايا ملُوظَّ

والتي ترمي إلى احترام قدسيَّة 
املال الع��امِّ وعدم التجاوز عليه، 
واجتن��اب ه��دره واحل��رص على 
عل��ى  العام��ة  الوظيف��ة  أداء 
وفق معايي��ر النزاه��ة واألمانة، 
والتأكي��د أنَّ الوظيف��ة العامة 
أمانٌة ف��ي أعن��اق املوظفني وأن 

البلد أمانٌة في أعناق اجلميع.
وقائ��َع االحتفاليَّة  كما تخلَّ��ل 
التي أُقيَمت في قاعة اخلُلد مبقرِّ 
الهيئ��ة عرُض تقري��ٍر تلفزيونيٍّ 
عن منجز الهيئ��ة في النصف 
ناً  األول من العام احلالي، ُمتضمِّ
اإلشارة إلى أبرز ُمخرجات عمل 

الهيئة .

ة هيئة النزاهة تطلق حملتها الوطنية لاللتزام بمضامين لوائح الوظيفة العامَّ

رئاستا الجمهوريَّة 
ومجلس النُّوَّاب 

عان مع هيئة  تُوقِّ
النزاهة وثيقَة المعايير 
والوصايا التي تُؤمِّـن 

اإللتزام بأخالقيات 
الوظيفة العامة 

واحترام قدسيَّة المال 
العامِّ 

جانب من احلفل االفتتاحي لهيئة النزاهة الوطنية

نفط ميسان تنجز 
عمليات حفر 7 آبار 

جديدة في حقل الحلفاية

»االعمار« تواصل تنفيذ المشاريع 
الخدمية في صالح الدين 

خالد واهم* 
 ضمن عمليات تطوير حقول ش��ركة نفط 
ميس��ان باجلهد االستثماري التي انطلقت 
بعد إبرام عقود جوالت التراخيص النفطية 
ع��ام ٢٠١٠ ، أعلنت ش��ركة نفط ميس��ان 
عن اجن��از عملي��ات حفر 7 آب��ار جديدة في 
حقل احللفاية ) ٣٠ كم جنوب ش��رق مركز 

محافظة ميسان ( .
واوض��ح مدي��ر عام ش��ركة نفط ميس��ان 
املهندس عدنان نوش��ي س��اجت ب��أن اآلبار 
اجلديدة مت حفرها من قبل ش��ركتي بوهاي 
وداجني الصينيتني ، ضم��ن املرحلة الثالثة 
واألخيرة لتطوير احلق��ل وهي آبار حلفاية / 
٢١٥ و ١٤١و ١٤٥و ١٥٧ و ١٥٩ و١٧٠ و١٨٣( 
، مضيفاً بان العدد اإلجمالي لآلبار احملفورة 
في حق��ل احللفاية منذ مباش��رة ش��ركة 
بتروجاين��ا بعمليات التطوير مبوجب العقد 
املبرم معها ضمن جولة التراخيص الثانية 

وصل إلى 218 بئرا . 
وأش��ار مدير عام الشركة إلى أن هذه اآلبار 
س��يتم ربطها ضمن املنظوم��ة اإلنتاجية 
للش��ركة حيث ستسهم في زيادة سقف 
إنتاجه��ا م��ن النف��ط اخل��ام وم��ا ل��ه من 
م��ردود ايجاب��ي لدع��م االقتص��اد الوطني 
وتعزيز صادرات الش��ركة ، وذكر بأن شركة 
بتروجاينا الصينية املش��غل الرئيس حلقل 
احللفاية النفطي ثاني اكبر حقول ش��ركة 
نفط ميس��ان تس��عى للوصول إل��ى أنتاج 
ال��ذروة من احلق��ل والذي يبل��غ بحدود ٤٠٠ 

ألف برميل يوميا خالل عام 2019. 

*اعالم النفط 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت وزي��رة االعمار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العام��ة د. املهندس��ة آن ناف��ع 
اوس��ي في مقر الوزارة ، مع محافظ صالح 
الدي��ن د. احم��د اجلب��وري والنائ��ب الفني 
للمحافظ عمار البلداوي عمل دوائر الوزارة 
في احملافظة واملشاريع التي تقوم بتنفيذها 

وحل املعوقات التي تعترض سير عملهم.
كم��ا اس��تعرضت الوزي��رة خ��الل اللق��اء 
ال��ذي حض��ره امل��دراء العام��ون ملديري��ات 
)امل��اء، البلدي��ات، اجملاري والطرق واجلس��ور( 
احتياج��ات احملافظة من املش��اريع اخلدمية 
والبن��ى التحتية واملش��اريع االس��تثمارية 
املتوقفة بسبب قلة التخصيصات والعمل 
اجل��اد على ايج��اد التمويل لها واس��تئناف 

العمل فيها خدمة ألهالي احملافظة.
واضاف��ت ان ال��وزارة ماضية بأجت��اه اكمال 
املش��اريع اخلدمي��ة ف��ي عم��وم احملافظات 
وحسب ماخطط لها ، مؤكدة على اهمية 
التنس��يق والتعاون املشترك مع احلكومات 
احمللية ف��ي احملافظات من اجل تقدمي افضل 
اخلدم��ات للمواطن��ني ، كم��ا مت مناقش��ة 
موضوعي االس��تمالكات وتخصيص قطع 
اراض لتوزيعه��ا عل��ى عائ��الت الش��هداء 

واجلرحى في احملافظة.
وأكدت املهندس��ة اوس��ي دعمها حملافظة 
ص��الح الدين ف��ي مج��ال تق��دمي اخلدمات 
والنهوض بالبنى التحتية فيها ودراسة ما 
مت طرحه في اللقاء من قبل اللجان اخملتصة، 
السيما ان محافظة صالح الدين حتتاج الى 

عدد كبير من املشاريع اخلدمية.
م��ن جانب��ه  ق��دم محاف��ظ ص��الح الدين 
والوفد املرافق له ش��كره وتقدي��ره للوزيرة 
على استقبالها ومتابعتها ملشاريع الوزارة 

في احملافظة خدمة الهاليها الكرام.
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متابعة الصباح الجديد:

للتصميم  العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
وتنفيذ املش��اريع احدى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن  عن استعدادها لبيع 
للقطاعني  اجلاه��ز  الكونكري��ت  م��ادة 
العام واخلاص من خالل معاملها للصب 
والكونكري��ت ف��ي منطقت��ي  اجلاه��ز 

السيدية وابي دشير .
واكد مدير عام الشركة املهندس هادي 
جل��وب العبودي ف��ي تصري��ح للمركز 
االعالمي في الوزارة اس��تعداد شركته 
لتجهي��ز مادة الكونكري��ت الى اجلهات 
الطالبة ع��ن طريق معامله��ا احلديثة 
التي تدار باح��دث االنظمة االلكترونية 
وعل��ى وفق اح��دث املواصف��ات الفنية 
العاملية ، مش��ير ا الى خدمات الشركة 
في  ايصال املنتج الى مواقع العمل من 
خالل اسطول كامل من االليات احلديثة 
اخملصص��ة لنق��ل الكونكري��ت وجميع 
والتوصيل وباش��راف  االنتاج  متطلبات 

مالكات فنية متخصصة .
ولفت مدير عام الش��ركة الى ان جميع 
املواد املس��تعملة ف��ي االنتاج خاضعة 
للفحص اخملتبري ومطابقة للمواصفات 
وان��ه باالم��كان اضاف��ة احملس��نات الى 
الكونكري��ت املنت��ج وحس��ب الطلب ، 
مفصحا عن امكانيات املالكات الفنية 

في هذين املعملني في تقدمي االستشارات 
الفنية واجراء الكشف املوقعي وجميع 
املتطلب��ات االخرى املطلوبة لتس��هيل 
ايصال امل��ادة الى الزب��ون وحتقيق رضاه 
ومطابقة  اجل��ودة  عالي��ة  ومبواصف��ات 
النظمة ادارة اجلودة التي حصلت عليها 
الش��ركة ، داعيا الش��ركات الشقيقة 
ووزارات ودوائ��ر الدول��ة االخرى والقطاع 
اخلاص لالس��تفادة وش��راء انتاجها من 
مادة الكونكريت وباس��عار تنافس��ية ، 
مؤكدا استعداد الشركة كذلك لنصب 
معام��ل للكونكريت اجلاه��ز في مواقع 

العمل ولعموم محافظات البالد.
م��ن جانبه��ا اجن��زت الش��ركة العامة 
للصناع��ات الفوالذية احدى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن اعمال تأهيل 
خ��ط تصنيع وانت��اج االنابيب املعدنية 
بجه��ود وخبرات مالكاتها الهندس��ية 

والفنية ومبدة قياسية .
وبني مدير عام الشركة املهندس جالل 
عب��اس حس��ني ف��ي تصري��ح للمركز 
االعالم��ي في ال��وزارة ان هذا اخلط يعد 
م��ن اخلط��وط املهم��ة ف��ي الش��ركة 
النتاج االنابي��ب املعدنية باقطار تتراوح 
م��ن )3 الى 10( اجن وس��مك )3 الى 10( 
ملم وبطاق��ة انتاجية تبل��ع )60( الف 
االعم��دة  معم��ل  لرف��د  طن/س��نويا 
امل��دورة التاب��ع للش��ركة بحاجته من 
االنابيب املعدنية النتاج االعمدة املدورة 

بقياس��ات مختلفة وبطريقة الكبس 
احلراري ، مؤكدا على ان مالكات الشركة 
الهندس��ية والفنية اس��تطاعت اجناز 
اعمال التأهيل للخ��ط باالعتماد على 
خبراته��ا وجهوده��ا الذاتي��ة وبوق��ت 

قياسي .
ف��ي س��ياق اخر لف��ت حس��ني الى ان 
ش��ركته تعاقدت مع الشركة العامة 

لتجهي��ز معمل  العراقية  لالس��منت 
اس��منت الكوفة مبس��بوكات متنوعة 
تتميز بالدق��ة واملتانة يجري تصنيعها 
ف��ي مس��بك الصلب اخلاص ش��ملت 
تصنيع مس��بوكة الفلت��ر بعدد )500( 
تصنيعه��ا  يت��م  والت��ي  مس��بوكة 
م��ن مع��دن الف��والذ املق��اوم للحرارة 
وتس��تعمل في قس��م االف��ران اخلاص 

مبعام��ل االس��منت وتصني��ع كوبل��ن 
والبي��م اخلاص بها بع��دد )11( وتصنيع 
ثقال��ة خباطة الطني بع��دد )4( قطع ، 
مشيرا الى ان مس��بك الصلب اخلاص 
مستمر بدعم وجتهيز معامل االسمنت 
باحتياجاته��ا م��ن الك��رات الفوالذي��ة 
الطاحنة ملادة الكلنكر وبطانات االفران 
وفوهاتها اضاف��ة الى الكثير من قطع 

الغيار مبواصفات عالي��ة الدقة واملتانة 
والص��الدة وحس��ب الطلب وباس��عار 

مناسبة جدا .
ال��ى ذل��ك اس��تعرضت وزارة الصناعة 
اجلديدة  واملصان��ع  املش��اريع  واملع��ادن 
الت��ي ج��رى افتتاحه��ا م��ن قب��ل وزير 
الصناعة وكالة املهندس محمد شياع 
الس��وداني في عدد من شركات الوزارة 
خ��الل الفت��رة املاضية والتي ش��ملت 
مجاالت صناعية متعددة كاالنش��ائية 
والنسيجية  والكيمياوية  والهندسية 

واجللدية وغيرها .
وق��ال مدي��ر مرك��ز االع��الم والعالقات 
العامة ف��ي ال��وزارة عبدالواحد علوان 
املش��اريع  ه��ذه  والدة  ان  الش��مري 
اس��همت في اضاف��ة منتجات جديدة 
وحتقيق مردود مالي وتطوير واقع بعض 
الصناعات وقد تضمنت افتتاح معمل 
بالس��تك بغ��داد التابع الى الش��ركة 
العامة للصناعات االنش��ائية وافتتاح 
مصن��ع الص��وف الصخ��ري وخطوط 
انت��اج االس��فلت البوليم��ري املط��ور 
ومصبوب��ات االملني��وم ف��ي الش��ركة 
العامة للصناع��ات التعدينية وافتتاح 
خط��وط جتميع وانتاج الش��احنات في 
الش��ركة العامة لصناعة الس��يارات 
واملعدات املتخصصة بانتاج ش��احنات 
مرس��يدس االملانية وشاحنات سكانيا 
وفولف��و الس��ويدية بطاق��ة انتاجي��ة 

)5000( شاحنة سنويا.
واضاف الش��مري لقد مت كذلك افتتاح 
خط انتاج احلذاء العسكري )البسطال( 
التاب��ع  املباش��ر  احلق��ن  ف��ي معم��ل 
للش��ركة العامة لصناعات النس��يج 
واجلل��ود وال��ذي يتك��ون م��ن مكائ��ن 
لفصال اجللد وخياطته ومكائن حديثة 
ومتطورة تدار الكترونيا للحقن املباشر 
مب��ادة )البولي بورثني( ذات منش��أ املاني 
بطاقة انتاجية )500( زوج لوجبة عمل 
واح��دة وافتتاح مصن��ع فوكس العراق 
النتاج الزيوت الصناعية ومصنع بغداد 
للتبوغ والس��كائر في الشركة العامة 

للمنتجات الغذائية وغيرها.
ولف��ت الش��مري ال��ى ان افتت��اح هذه 
املش��اريع واملصانع جاء ثمرة للخطط 
والبرامج االصالحية التي تبنتها الوزارة 
بعد تسلم الوزير السوداني ملهامها في 
اب من العام املاضي بهدف تطوير عمل 
ش��ركاتها الصناعية وجعلها شركات 
رابحة ومنتجة ، مفصحا عن ان الوزارة 
بص��دد افتتاح مش��اريع جدي��دة خالل 
الفترة املقبلة ، مشيرا الى ان جناح هذه 
املش��اريع ودميومة العجل��ة الصناعية 
واالنتاجية للمصانع والشركات مرهون 
مبدى تعاون وزارات ودوائر الدولة واجلهات 
الق��رارات  بتنفي��ذ  والتزامه��ا  كاف��ة 
والقوانني احلكومي��ة الداعمة للمنتج 

احمللي. 

تقرير

»التصميم«تعلن استعدادها لبيع الكونكريت الجاهز للقطاعين العام والخاص
»الفوالذية« أهلت خط تصنيع وانتاج االنابيب المعدنية

بيع الكونكريت اجلاهز للقطاعني العام واخلاص

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك الع��راق بوفد م��ن وزارة 
املؤمت��ر  اعم��ال  ف��ي  الصح��ة 
العامل��ي للقض��اء عل��ى التدرن 
واملنعقد في العاصمة الروسية 

موسكو.
العراقي  الوف��د  رئي��س  واوضح 
الدكتور محمد جبر حويل معاون 
مدير ع��ام دائرة الصحة العامة 
ان الوزارة قدمت توصياتها ضمن 
ورقة العم��ل بش��أن اللقاحات 
اجلديدة ملكافحة التدرن وكيفية 
وضعه��ا ضمن آلي��ات وكيفية 
الوقاي��ة م��ن التدرن م��ن خالل 
التصدي ملوءشرات تلوث البيئة 
والتغير املناخ��ي ، كما مت عرض 
امليدانية  والدراس��ات  البح��وث 
والس��يطرة  بالوقاية  واخلاص��ة 

على هذا املرض.
العراقي  الوف��د  رئي��س  وأش��ار 
الى اس��تمرار املناقش��ات بغية 
علمي��ة  لتوصي��ات  الوص��ول 
عل��ى  القض��اء  ش��أنها  م��ن 

الت��درن ضمن أه��داف التنمية 
املستدامة مركزين على اهمية 
الرصد الوبائي واخملتبري وكيفية 
التعام��ل مع جمي��ع املتغيرات 
امليداني��ة وآلية بح��ث التكامل 
ب��ني الوقاي��ة والس��يطرة على 
االمراض غير االنتقالية والقضاء 
على الت��درن ، وبح��ث إمكانية 
ادخال القضاء على التدرن ضمن 
تطبيق مفاهيم صحة االس��رة 
والتنسيق  والتكامل بني تطبيق 
الت��ي  االس��تراتيجيات  جمي��ع 
تؤمن اعلى مس��تويات للصحة 
البدنية والعقلية والقضاء على 

مرض التدرن .
يذكر ان املؤمتر ناقش ورقة العمل 
التي تضمن��ت عدة نقاط منها 
الوزيرًة ضمن  جهود ومتابع��ات 
ترؤسها اللية التنسيق الوطنية 
واللجن��ة العلي��ا للقضاء على 
الت��درن والتي تضم من القطاع 
احلكوم��ي وغير احلكومي والتآزر 
العامل��ي من اج��ل القضاء على 

الت��درن حي��ث تش��ارك جمي��ع 
دول العال��م ف��ي ه��ذا املومت��ر ، 
اضافة الى اهمي��ة دعم العراق 
نظرا لتصدي��ه لالرهاب وكذلك 
ماحققه العراق ضمن السيطرة 
التدرن ووضع استراتيجية  على 
للقضاء على التدرن وتضمينها 
ضمن مفاهيم الرعاية الصحية 
االولي��ة اضاف��ة ال��ى تضم��ني 
القض��اء عل��ى الت��درن ضم��ن 
املس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
ووضع خطة للتعاون املش��ترك 
البل��دان ومبش��اركة جميع  بني 
للقض��اء  اجملتم��ع  قطاع��ات 
عل��ى الت��درن واس��تمرار تقدمي 
والتأكيد على  الدع��م للع��راق 
ضم��ن  للت��درن  التص��دي  دور 
النازح��ني والالجئ��ني والعائدين 
وآلي��ة  احمل��ررة  املناط��ق  ال���ى 
والتكامل  الوطني��ة  التنس��يق 
ف��ي الس��يط��رة عل��ى جميع 
االمراض االنتقالية واالستثم�ار 

األمث�ل للم�وارد. 

بغداد - الصباح الجديد:
الهندس��ية  امل��الكات  قام��ت 
والفني��ة في ش��عبة التراس��ل 
إتصاالت  ال��ى مديري��ة  التابعة 
البصرة بصيانة وإصالح عارضة 
كاب��ل ضوئي مس��ار ) أندلس - 
أبواخلصي��ب ( وإرج��اع اخلدم��ة 
الوطنية  البطاق��ة  دوائ��ر  إل��ى 
املوحدة وكذلك مت  إعادة اخلدمة 
إلى ش��عبة FTTH في منطقة 

القبلة . 
م��ن جانب أخ��ر قام��ت مديرية 
وتنفي��ذا  نين��وى  إتص��االت 
اإلتص��االت  وزي��ر  لتوجيه��ات 
حس��ن كاظم الراش��د بضرورة 
اإلس��راع بإع��ادة أعم��ار بناي��ة  
مديري��ة اإلتصاالت في احملافظة 
حيث تس��تمر جه��ود  املديرية 
م��ع احلكومة احمللي��ة في نينوى 
باملباشرة في أعمال إعادة إعمار 
مق��ر املديري��ة وعل��ى ميزاني��ة 
إعمار نينوى وذلك من أجل تقدمي 
للمواطن��ني  اخلدم��ات  أفض��ل 

ف��ي  احلكومي��ة  واملؤسس��ات 
اخلط��وط  وإع��ادة  احملافظ��ة 
الهاتفية وتوفير خدمة اإلتصال 

واإلنترنت ف�ي املوص�ل.
عل��ى صعي��د متصل باش��رت 
والفنية  الهندس��ية  امل��الكات 
ف��ي مديري��ة  إتص��االت األنبار 
بالعم����ل على إص��الح الكابل 
بقاعدة عني  اخل��اص  الضوئ��ي 
األس��د اجلوي��ة حي��ث أنطلقت 
أعم��ال الصيان����ة من محطة 
البغ��دادي  ناحي��ة  تراس��ل 
وتضم��ن  للقاع��دة  وص����وال« 
العم��ل حفر وم��د وربط العقد 
من أجل إعادة خدمة اإلتصاالت و 
اإلنترنت للقاعدة اجلوية والفوج 
اإلقليم��ي والقطاع��ات األمنية 
وربطها مع  بجمي��ع صنوفه��ا 
مرك��ز القيادة ف����ي العاصمة 
بغداد وهذا اإلجن��از يأتي تنفيذا« 
لتوجيه��ات وزي����ر اإلتص��االت 
الراش����د   كاظ��م  حس��ن 
والتنس��يق  التع��اون  بض��رورة 

لتوفي��ر اخلدم��ات  اإلتصاالتي��ة 
واملعلوماتي��ة لألجه��زة األمنية 
ملا لها من أهمية و دور كبير في 

عمل اجلانب األمني.
متكن����ت  أخ��ر  جان��ب  م��ن 
مالك����ات ش��عبة الش��بكات 
في مديري��ة إتصاالت ذي قار من 
إصالح ع��وارض عل��ى الكابالت  
مش��ترك   100 س��عة   A  + B
ضمن  الكابينات 2-3-4-5 التي 
تغ��ذي دوائ��ر التربي��ة والصحة 
ف��ي  اجلمه��وري  ومستش��فى 
ف��ي  واملواطن��ني  احملافظ��ة 
إل��ى  إضاف��ة  املدين��ة   مرك��ز 
رف��ع التج��اوزات عل��ى أعم��دة 
املولدات  الهواتف من خط��وط 
التجاري��ة  والالفت��ات  األهلي��ة 
ومت أيض��ا صيان��ة 20 تقس��يما 
وإع��ادة جمي��ع اخلط��وط ال��ى 
اخلدمة لتوفي��ر أفضل اخلدمات 
للمواطنني ومؤسس��ات الدولة  
والتي تقدمها  الشركة العامة 

لإلتصاالت .

العراق يشارك في المؤتمر
 العالمي للقضاء على التدرن بموسكو

إعادة خدمات الكابل الضوئي 
للدوائر المهمة في المحافظات 
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متابعة الصباح الجديد: 

اعلنت الش��ركة العامة لألنظمة 
االلكتروني��ة احدى ش��ركات وزارة 
واملعادن ع��ن تعاقدها  الصناع��ة 
مع عدد م��ن وزارات الدولة لغرض 
امل��واد  جتهيزه��ا مبنتجاته��ا م��ن 
واملع��دات املتنوع��ة م��ن اجه��زة 
التكيي��ف الصناعي��ة واش��رطة 
واجه��زة  والكارت��ات  الطباع��ة 

االتصال الالسلكي  .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
سفيان سليمان املالح في تصريح 
ملركز االعالم والعالقات العامة في 
ال��وزارة ان الش��ركة ابرمت عقدا 
مع عمادة كلية الشرطة التابعة 
ال��ى وزارة الداخلية لتجهيزها ب�) 
50( ش��ريط طباعة رب��ن و) 7000 
( كارتIR ألص��دار باج��ات لطالب 
عمادة كلية الشرطة حيث تتميز 
هذه الكارتات مبقاومتها للكس��ر 
والتل��ف ، وتعد م��ن الكارتات ذات 
النوعي��ات فائق��ة اجل��ودة وعالية 

التشفير .
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى انه في 
الوقت ذات��ه فقد مت  جتهيز مديرية 
الكهربائية  ش��بكة نقل الطاقة 
حملافظة كربالء التابعة الى املديرية 
الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة 
ملنطقة الفرات االوس��ط بأجهزة 
تكييف صناعية خاصة مبحطات 
كهربائي��ة  اقتصادية ذات س��عة 
م��ع   )21  ( وبكمي��ة  اطن��ان   )4  (
الصيانة   اعمال  وتنفيذ  متابعتها 
عند احلاجة لذلك مس��تقبال كون 
بتجهي��ز  الش��ركة متخصص��ة 
وتنصيب كافة متعلقات احملطات 

الكهربائية .
وأضاف املدي��ر العام ان الش��ركة 
وضمن س��عيها املستمر للتعاون 
م��ع جمي��ع مؤسس��ات الدول��ة 
 / التربي��ة  وزارة  بتجهي��ز  قام��ت 
مديري��ة تربي��ة الرصاف��ة االول��ى 
بأجهزة اتص��ال ) اي كوم ( داخلية 
ش��احنة  م��ع   UHF, VHF ن��وع 
وبطاري��ة وبع��دد )5( لألس��تفادة 

منه��ا في التواصل بني افراد االمن 
الداخل��ي للمديري��ة ومبس��تويات 
عالي��ة حيث متتاز بع��دم امكانية 
اختراق املوج��ات املبرمجة اخلاصة 
بها فضال عن سهولة االستعمال 
تب��ادل  عن��د  الوق��ت  واختص��ار 
املعلوم��ات كما نفذت الش��ركة 
وتنصيب وتش��غيل  اعمال جتهيز 
شاش��ة ذكي��ة تفاعلي��ة لصالح 
مرك��ز الس��يطرة عل��ى االمراض 
االنتقالية التابع الى وزاة الصحة 
في  وذلك الس��تعمالها  والبيئ��ة 
عرض البرامج التوعية خالل اقامة 
الندوات التثقيفية للتحصني ضد 

االمراض االنتقالية .
من جانب اخر اش��ار املدي��ر العام 
الى نش��اط التدري��ب فقد اقامت 

الشركة عدد من الدورات التدريبية 
ضم��ن منهاج التدري��ب الصيفي 
لطلبة اجلامعات واملعاهد العراقية 
واعتم��ادا على خب��رات مالكاتها 
التخصصي��ة حي��ث نظمت عدد 
من ال��دورات التدريبية وعلى مدى 
شهرين منها تشخيص االعطال 
ومعاجلتها في ش��بكات احلاسوب 
 EXCEL برنام��ج  والتدري��ب على 
برنام��ج  عل��ى  والتدري��ب   2010
POWER POINT 2010 والتدري��ب 
على برنامج OUTLOOK والتدريب 
على برنامج وورد 2010 وغيرها من 

الدورات التدريبية .
ابرم��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
ش��ركة ديال��ى العام��ة التابع��ة 
ل��وزارة الصناعة واملع��ادن عقدين 

م��ع صندوق اعم��ار املناطق احملررة 
لتجهيزه��ا مبنتجاته��ا املتنوع��ة 
م��ن احملوالت الكهربائي��ة متعددة 
الس��عات فيما تواصل الش��ركة 
اع��داد وتق��دمي البح��وث العلمية 
سعيا منها لتطوير ورفع مستوى 

العملية االنتاجية فيها. 
االع��الم  مرك��ز  مدي��ر  واك��د 
والعالق��ات العام��ة عبدالواح��د 
علوان الشمري في مقر الوزارة ان 
الش��ركة وقعت عقدين لتجهيز 
محول��ة  االعم��ار)128(  صن��دوق 
متعددة الس��عات حي��ث تضمن 
العق��د االول جتهي��ز )60( محولة 
توزيع س��عة KVA 11/250 اضافة 
ال��ى تزويده��م )32( محولة توزيع 
س��عة KVA 11/400 على ان يتم 

جتهيزها مب��دة 30 يوما الى مخازن 
الكرامة في محافظة نينوى فيما 
س��يتم جتهيز اجلهه املس��تفيدة 
في العقد الثان��ي ب)36( محولة 
توزيع س��عة KVA 11/250  خالل 
مدة اقصاه��ا )15( يوما تصل الى 
مخازن ابي غري��ب / قطاع النصر 

والسالم .
فيم��ا بني الش��مري بأن��ه وضمن 
العام��ة  ديال��ى  ش��ركة  س��عي 
العملي��ة  بواق��ع  للنه��وض 
االنتاجي��ة فيها فق��د متكن عدد 
م��ن الباحث��ني املتخصص��ني من 
مالكات الش��ركة من اعداد واجناز 
بحوث علمية لغرض تقدميها الى 
البحث والتطوير الصناعي  هيئة 
التابعة ل��وزارة الصناعة واملعادن 

العتماده��ا وترجمته��ا على واقع 
العمل االنتاجي.

واض��اف الش��مري ان��ه مت تق��دمي 
ثالث��ة بح��وث س��يكون له��ا دور 
في حتس��ني انتاج الش��ركة  التي 
حظي��ت بقب��ول وموافق��ة هيئة 
البحث والتطوير الصناعي التابع 
لل��وزارة ، الفت��ا ال��ى ان التع��اون 
والتنسيق مستمر مابني الشركة 
واملؤسسات العلمية ومنها كلية 
الهندسة في جامعة ديالى والذي 
نتج عنه تشكيل فريق عمل ضم 
مجموعة من املهندسني والفنيني 
الشركة وعددا من اساتذة الكلية 
لغرض ايجاد احللول للمش��كالت 
التي قد تواجه العملية االنتاجية 

في الشركة.

»ديالى« تجهز صندوق االعمار  بالمحوالت الكهربائية 

»االلكترونية« توفر االجهزة الكهربائية والمعدات المتنوعة لوزارات الدولة 

تسعى وزارة الصناعة 
الى تجهيز القطاع 
العام بالمعدات 
واالجهزة الكهربائية 
واجهزة التكيف 
واشرطة الطباعة 
وباجات الطلبة

الشركة العامة لألنظمة االلكترونية

أمانة بغداد تعد خطة 
لتطوير محاور تجميع 

النفايات العشوائية

تخصيص %50 من نصاب 
الدراسة المسائية لحملة 
الشهادات غير المعينين

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ت امان��ة بغداد املواطن��ني الكرام باإللت��زام برمي 
النفاي��ات ف��ي االماكن اخملصص��ة لها وع��دم الرمي 

العشوائي .                                  
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع��الم ان » امانة بغداد 
نشرت حاويات كبيرة ومترية وصغيرة في عموم قواطع 
الدوائ��ر البلدية تعمل على تطوير قطاع النظافة من 

خالل اعداد خطط متكاملة بهذا الشأن ».
واضافت ان« امانة بغداد تس��ير الكابسات في احملالت 
الس��كنية  بثالث نوب��ات صباحية ومس��ائية وليلية 
داعي��ة املواطن��ني باإللتزام بأوق��ات اخ��راج النفايات 
وعدم رميها في احلدائق والساحات العامة والشوارع 
الرئيس��ة » ، مبين��ة ان »امان��ة بغ��داد اع��دت خطة 
جدي��دة لتطوير مح��اور جتميع النفايات العش��وائية 
في ع��دد من املناط��ق  من خالل اكس��ائها وانش��اء 
احواض زهرية بدال من تراك��م النفايات الذي يتطلب 
جهداً ثقيالً لرفعها ما يسبب اضراراً بالقالب اجلانبي 

وبعض اخلدمات التحتية ».

بغداد - الصباح الجديد:
وافق��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
على تخصيص %50 من نصاب الدراس��ة املسائية 
في اجلامع��ات الى حمل��ة الش��هادات العليا غير 

املعينني
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبد الرزاق العيس��ى خالل ترؤسه اجتماعا لهيئة 
الرأي انه متت مناقشة مشروع استثمار الكفاءات 
م��ن حملة الش��هادات العلي��ا ودراس��ة امكانات 
توظي��ف هذه الطاقات. وقال وزي��ر التعليم العالي 
والبحث العلمي في معرض املوافقة على القرار إن 
الظرف املالي الراهن الذي عرقل استيعاب اصحاب 
الش��هادات العليا يقتضي مراجعة جادة تستلزم 
توظيف ه��ذه الش��ريحة في مس��احات جامعية 
مهم��ة مثل الدراس��ة املس��ائية مثمن��ا موافقة 
اعضاء هيئة ال��رأي على املبادرة الت��ي تدفع باجتاه 

احتضان الطاقات الوطنية .

نصب منظومة الكترونية 
لمتابعة العمالة االجنبية الوافدة

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت دائرة التش��غيل والقروض ف��ي وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية بالتعاون م��ع وزارتي اخلارجية 
والداخلية بتهيئة ونصب منظومة الكترونية ملتابعة 

العمالة االجنبية الوافدة.
وقال مديرعام الدائ��رة املهندس عمار عبد الواحد انه 
مت اس��تحداث شعبة في قسم االجانب لهذا الغرض، 
الفت��ا الى انها ستباش��ر عمله��ا في االي��ام املقبلة 
مما يس��هل الس��يطرة على تدفق االجان��ب الوافدين 
ومعامالته��م اذ س��يتم م��ن خالله��ا حتوي��ل جميع 
املراس��الت الورقية الى الكترونية )س��مات الدخول(، 
فض��ال ع��ن من��ح الس��مات للبعث��ات والصحفيني 
االجان��ب عن طريق ربطها بالدائرة االعالمية في وزارة 

اخلارجية.
واضاف املدير العام ان حاسبات الشعبة سترتبط مع 
اخل��وادم املركزية في مديري��ة االقامة وان هذه املكننة 
س��تعمل على احل��د  من ح��االت الفس��اد والتالعب 
بالدخ��ول الى س��وق العم��ل العراقي م��ن دون صفة 
قانونية ومحاسبة اخملالفني من مستقدمي االجانب.

يذكر ان العراق يسعى الى احلد من العمالة االجنبية 
غير النظامية ملا لها من اثر سلبي على قطاع العمل 

واجملتمع. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة انها على اس��تعداد 
الس��تقبال االطفال املتسولني من 
عم��ر يوم واحد فما ف��وق في الدور 
العمر  لاليت��ام حس��ب  االيوائي��ة 

واجلنس.
وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة 
الدكت��ور عام��ر خزل املوس��وي ان 
هذه ال��دور تقدم اخلدمات والرعاية 
والصحية  والنفسية  االجتماعية 
للمس��تفيدين  والتعليمي��ة 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
مث��ل املدارس للمراح��ل االبتدائية 
واملتوس��طة واالعدادي��ة مع توفير 
باص��ات حكومية مجاني��ة لنقل 

الطالب حسب الرقعة اجلغرافية.
واض��اف مع��اون املدي��ر الع��ام ان 

ه��ذه الدور متنح املس��تفيد مبلغا 
ش��هريا مق��داره )50( أل��ف دين��ار 
ال��ى  ترفيهي��ة  وتقي��م س��فرات 
املتنزه��ات وامل��زارات الديني��ة مع 
اقام��ة حفالت في كل مناس��بة ، 
مؤكدا ح��رص الدائ��رة على ايجاد 
فرص عم��ل للمس��تفيدين الذين 
اكمل��وا )18( س��نة م��ن العمر او 
بعد اكمال الدراس��ة اجلامعية وال 
يس��مح لهم مبغادرة الدار اال بعد 
ايجاد فرص عمل لهم او تزويجهم 
االجتماعي��ة  حالته��م  لتأم��ني 
وخاص��ة االناث، فيما اش��ار الى ان 
املش��ردين من فئة املس��نني ميكن 
اس��تيعابهم في دور املس��نني في 
بغداد واحملافظ��ات وتقدمي اخلدمات 
املطلوب��ة لهم ، مبينا ان ش��روط 
القب��ول في ه��ذه ال��دور ان يكون 
املس��ن بعمر )60 س��نة( بالنسبة 

بالنس��بة  س��نة(  و)55  للرج��ال 
للنساء.

واوضح معاون املدير العام ان هناك 
معاهد لالشخاص من ذوي االعاقة 
حسب صنف العوق لالطفال مثل 
العوق البدن��ي والعقلي والتوحد ، 
الفتا الى ان هذه املعاهد تعليمية 
وتقدم برامج خاصة لرعاية اصناف 
االعاق��ة كافة ، الفتا ال��ى ان وزارة 
العمل اس��تحدثت قسما جديدا 
في دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ملكافحة التسول والتشرد 
يتولى رس��م السياسات والبرامج 
الت��ي  الفرعي��ة  اللج��ان  جلمي��ع 
ف��ي  ديوان��ي  بام��ر  مت تش��كيلها 
كل محافظ��ة لتتول��ى احل��د من 
ظاهرة التس��ول والتشرد وهي من 
العمل  ووزارة  احملافظات  مسؤولية 

عضو ممثل في هذه اللجان. 

اعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محمود عبد الرضا مال طالل اعمال 
صب ش��ارع الصيدلية في منطقة 
دام��وك ف��ي مدينة الك��وت، والذي 
ينفذ ضمن حمل��ة )الوفاء( لتطوير 
وتأهيل اخلدم��ات في عموم مناطق 
واإلمكاني��ات  باجله��ود  احملافظ��ة، 

الذاتية لبلدية الكوت.
ووجه مال طالل بإكساء الشارع بعد 
االنتهاء م��ن مرحلة الصب، وتأهيل 
األرصف��ة، وكذل��ك إن��ارة الش��ارع 
ليظهر بحلة جديدة ، ورافق احملافظ 
مدير بلدية الكوت املهندس سيف 
درع وعدد من املهندس��ني والفنيني 

في احملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  بارك��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ني 
يحققها  التي  الضافرة  االنتصارات 
وغي��ارى  االمني��ة  قواتن��ا  ابط��ال 
حش��دنا الش��عبي املبارك لتطهير 
مدنن��ا العزيزة من دن��س الدواعش 

اجملرمني .

واكدت الوزيرة خالل لقائها الشيخ 
س��امي املسعودي نائب رئيس ديوان 
الوق��ف الش��يعي ح��رص ال��وزارة 
ال��دؤوب عل��ى مواصلة  وس��عيها 
الطب��ي  واإلس��ناد  الدع��م  تق��دمي 
امليدان��ي ملقاتلينا االبط��ال ووقوف 
مالكاتن��ا الطبي��ة والصحي��ة في 
اخلطوط األمامي��ة مليادين املواجهة 

لتق��دمي  اجملرم��ني  الدواع��ش  ض��د 
واجبهم الوطني واالنساني لتكون 

ركيزة اساسية في انتصارنا املؤزر .
من جانبه اش��اد الشيخ املسعودي 
وتس��ابق  لل��وزارة  الواف��ر  باجله��د 
والصحية على  الطبي��ة  امل��الكات 
تقدمي اخلدم��ات الوقائي��ة والطبية 
الخوانهم املقاتل��ني وهم يخوضون 

لتحرير  وضاري��ة  مع��ارك شرس��ة 
ت��راب الوطن الطهور م��ن دنس زمر 
داعش اإلرهابية فأصبحت ش��ريكا 
فيم��ا نش��هده  وأساس��يا  فاع��ال 
م��ن انتص��ارات وجرى خ��الل اللقاء 
مناقش��ة تعزي��ز الدعم واإلس��ناد 
الطب��ي امليداني ملقاتلين��ا االبطال 

في قواطع العمليات . 

أحالم يوسف
كش��ف مصدر ف��ي ش��عبة الرقابة 
ب��وزارة الصحة ان مراكز املس��اجات 
في بغداد واحملافظات لم متنح شروط 
وموافقات تأسيس حلد االن، الفتا الى 
ان اللجنة االستش��ارية التي كلفت 
بوضع ضوابط وش��روط لفتح املراكز 

ل��م تعل��ن ال��ى االن ع��ن تفاصيلها 
. وبالتال��ي ف��ال يوجد ل��دى أي مركز 
منها إجازة صحي��ة، وبالضرورة يؤدي 
ذلك الى ممارسة اعمال ال متت للطب 

والصحة بصلة.
وأض��اف املص��در ف��ي تصري��ح ل���« 
الصب��اح اجلدي��د« انه س��يتم اتخاذ 

إجراءات صارم��ة إزاء كل جتاوز ومنها 
الغلق والغرامة املالية حيث يتم دفع 
الغرامة من قب��ل صاحب احملل، وبعد 
دفعها يس��مح له بفت��ح احملل فقط 

لغرض االخالء .
وتاب��ع املصدر في الرقابة الصحية ان 
كلف��ة الغرامة تتراوح ما بني 20 ألفا 

الى 100 ألف دين��ار ، بوصفها محال 
جتاوز بغض النظر عن طبيعة االعمال 
التي متارس داخلها. وكانت قد أغلقت 
مراك��ز للمس��اج في مناط��ق زيونة 
والغدي��ر والوزيري��ة وس��يكون هناك 
جلن��ة متابعة ف��ي حال ق��رر أحدهم 

ممارسة العمل في املركز مرة أخرى. 

محافظ واسط يتفقد أعمال صب شارع الصيدلية في منطقة داموك

وزيرة الصحة تبحث مع المسعودي 
تعزيز االسناد الطبي للمقاتلين 

الصحة : مراكز المساجات لم تمنح موافقات للتأسيس 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت دائ��رة صحة بغ��داد الكرخ 
مجموعة من املشاريع االستراتيجية 
املهم��ة والول م��رة ف��ي الع��راق في 
التعليم��ي  اليرم��وك  مستش��فى 
بحض��ور النائب االول حملاف��ظ بغداد 
جاسم البخاتي واملعاون الفني فارس 
عبد اجمليد ومديرة قسم االمور الفنية 
الدكت��ورة خلود كرمي مدير القس��م 

الهندسي املهندس عالء العبيدي.
 وب��ني مدي��ر ع��ام الدائ��رة الدكت��ور 
جاس��ب لطي��ف احلجام��ي ان م��ن 
اهم املش��اريع الت��ي مت افتتاحها هو 
مش��روع جهاز االشعة احلديث والذي 
يدخ��ل اخلدم��ة الول مرة ف��ي العراق 
باس��تعمال الطباعة على الورق بدل 

استعمال الرقائق الشعاعية .

واض��اف املدير الع��ام ان ه��ذا اجلهاز 
ن��وع كانون ياباني املنش��أ واجلهاز هو 
عب��ارة عن حتوي��ل املقاط��ع والرقائق 
اجه��زة  م��ن  والص��ور  الش��عاعية 
االشعة واجهزة التصوير الطبي الى 
ص��ورة ذات وض��وح ع��ال ودقيق جدا 
حيث يس��هل على الطبيب قراءتها 

بدقة واالعتماد عليها بشكل نهائي 
وتكلفة هذا املش��روع املادية اقل من 
تكلف��ة الرقائ��ق الش��عاعية وه��ذا 
اجله��از يعم��ل على اجه��زة املفراس 
والرنني واالشعة والس��ونار  وبجهود 
عالية من قبل قسم االمور الفنية مت 

انطالق هذا املشروع .

»العمل« تستقبل االطفال المتسولين
افتتاح مشاريع طبية استراتيجية  في الدور االيوائية لاليتام 

في مستشفى اليرموك التعليمي

ألول مرة في العراق



لندن ـ وكاالت:

ر اثنان من كبار أعضاء احلزب احملافظ،  حذَّ
بأنَّ املتمردين املؤيدي��ن للبقاء مع أوروبا 
ط��ون إلدراج »طبقات من احلقوق«  يُخطِّ
اجلديدة في تش��ريعات احلكومة بشأن 
خروج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي ورمبا 
يُحاولون »نسف البريكست«، وفي مقاٍل 
البريطانية،  نشرته صحيفة »تلغراف« 
رئيس��ة  فرناندي��ز،  س��يال  انتق��دت 
 »EscEptic»مجموعة أبحاث األوروبي
ف��ي احلزب احملاف��ظ، وجون بن��روس، وزير 
دس��تور س��ابق، زمالئه��م ف��ي احل��زب 
احملاف��ظ مبحاولة وضع ميث��اق للحقوق 
املُثي��رة للجدل في القان��ون البريطاني 
هذا األس��بوع على الرغم من مس��توى 
ق عبر التصويت  احلري��ة اجلديد الذي حتقَّ

على خروج بريطانيا. 
واتهم��ت فرناندي��ز، وه��ي م��ن مؤيدي 
اخل��روج البارزي��ن، وبن��روس، ال��ذي دعم 
حملة البقاء، زمالئهم بالقيام ب�«ضجة 
ُمصطنع��ة« بش��أن تعدي��ٍل يحتف��ظ 
بقدس��ية موعد اخل��روج ف��ي القانون، 
ويُح��ذرون من خط��ر اس��تخدام قانون 
خروج بريطاني��ا من االحتاد األوروبي« في 
إحب��اط نتيجة االس��تفتاء ع��ن طريق 

التسلل«.
ويس��لط التحالف غير الع��ادي الضوء 
على قلق كبار احملافظني في كال جانبي 
النقاش بشأن خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي حول سلس��لة املعارك اجلارية 
التي يخوضها املتمردون املؤيدون ألوروبا 
والذي��ن يحاولون تعديل مش��روع قانون 
االنس��حاب من االحت��اد األوروب��ي، وفي 
األسبوع املاضي، انتقد املتمردون مزاعم 
أنَّه��م يُحاول��ون »منع خ��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروب��ي«، وأصرُّوا على أنَّهم 
يقومون بواجباتهم كبرملانيني من خالل 

فحص التشريعات وحتسينها. 
م دوميني��ك غريف، النائ��ب العام  وق��دًّ
الس��ابق، تعديالاً من ش��أنه أن يس��مح 
مبواصلة تطبيق ميث��اق االحتاد األوروبي 
للحقوق األساسية بعد خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، ويُعد ذلك من بني هذه 
السلس��لة التي تُناقش الي��وم الثالثاء 
املقبل، فيما يتعل��ق باالحتفاظ بقانون 
االحتاد األوروبي، بي��د أنَّه مت توزيع إحاطة 
ر  بني احملافظني املتجولني ف��ي أوروبا حتذِّ
 ، ا مبهمةاً من أنَّ امليثاق يتضمن »أحكاماً
مبا في ذل��ك احلق في احترام الس��المة 
البدني��ة والعقلية، واحلق ف��ي متابعة 
امت��الك األرض واس��تغاللها وضم��ان« 

مستوى عال من احلماية البيئية«. 

وخالل حملة االس��تفتاء، أوضح مايكل 
غوف، وهو أحد قادة »املطالبني باخلروج«، 
كيف تبني أن كيف حوَّل امليثاق العديد 
م��ن اخليارات املتاح��ة لبريطانيا إلى »ال 
ش��يء«، وأنَّه مت جتاهله من قبل القضاة 
ف��ي لوكس��مبورج، فيم��ا تعه��د بيان 
احملافظ��ني لعام 2017 بع��دم جلبه إلى 

قانون اململكة املتحدة.
وم��ن املعروف أن غريف أش��ار إل��ى أنَّه 
سوف يس��حب التعديل إذا نظر الوزراء 
ف��ي ضمان��ات بديلة في مج��االت مثل 
املس��اواة وحقوق الطف��ل، ولكنَّ اليوم، 
كت��ب فرناندي��ز وبنروس��ي أن��ه عل��ى 
الرغم من أن التش��ريع »يجب أن يكون 
ممارس��ة تقنية مملة في نسخ القانوني 
أن��ه س��وف  ، هن��اك خط��ر  ولصق��ه 
يُس��تخدم كحص��ان ط��روادة، إلحباط 
نتيجة االس��تفتاء عبر التسلل، وقالوا 
: »الضج��ة املُصطنعة بش��أن ما إذا  إنَّ
كان يج��ب وضع موعد خ��روج بريطانيا 
من االحت��اد األوروبي في مش��روع قانون 

االنسحاب هو مثاٌل جيٌد على ذلك«.
وت��رك القي��ام بالب��دء بالعم��ل باملادة 
50 بريطاني��ا مع عام��ني للتفاوض مع 
بروكسل قبل مغادرة االحتاد األوروبي في 
آذار 2019، وق��ال ال��وزراء إنَّ حتديد موعد 
في قان��ون اململك��ة املتحدة س��ُيتيح 

للبرملان فرصة التصويت لدعم أو رفض 
االتفاق ولكنَّ املتمردي��ن قالوا إنَّ تأكيد 
التاريخ »أمر صارم للغاية« ألن احلكومة 
ق��د حتت��اج إل��ى وق��ت إضاف��ي إلجراء 

محادثات. 
وف��ي املاضي كان غريف م��ن بني الذين 
انتقدوا تطبيق امليثاق من قبل محكمة 
الع��دل األوروبية، وفي عام 2014، قال إن 
احملكمة كانت »موسعة بشكل خاص« 
في تطبيق احلقوق في الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي »وكان الهدف الصحيح 
لسياسة احلكومة هو محاولة احلد من 

هذا االجتاه«.
وفي الوقت نفس��ه، سُيش��ارك أعضاء 
م��ن  ف��ي سلس��لة  ال��وزراء  مجل��س 
االجتماعات هذا األس��بوع س��يتعرض 
فيها ديفيد ديفيس، وزير خروج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروبي، لضغوط لش��رح 
م��ا س��تحصل عليه اململك��ة املتحدة 
في مقابل مش��روع قانون الطالق الذي 

تطالب به بروكسل.
وأك��د مص��درٌ حكوم��ي مطل��ع على 
األساس��ية  الض��رورة  »إن  احملادث��ات: 
للحكومة البريطاني��ة اآلن هي موازنة 
ما يتم عرضه ضد ما هو ممكن سياسياًا 
مي��ه لالحت��اد األوروب��ي م��ن حي��ث  تقدِّ

التسوية املالية«.

شؤون عربية ودولية6

القاهرة ـ وكاالت :
وافقت محكمة مصرية، األحد، على إجراء فحصي 
طبي شامل للرئيس املصري األسبق محمد مرسي 
على نفقته اخلاصة، على أن يعرض التقرير بجلسة 
3 ديس��مبر في القضي��ة املعروف��ة ب�«التخابر مع 

حماس«.
وجاء هذا القرار خالل جلسة محاكمة مرسي، و21 
آخرين في القضية املعروفة ب�«التخابر مع حماس«، 
أم��ام محكمة جنوب القاهرة، الت��ي أجلتها إلى 3 
كانون األول، الس��تكمال فض األحراز، مع السماح 
ملرس��ي بإجراء فح��ص طبي على نفقت��ه اخلاصة، 
وإعداد تقرير طبي يُعرض على احملكمة، بحس��ب ما 

أفاد موقع »املصري اليوم«.
وقال��ت وكال��ة األناض��ول إن مرس��ي طل��ب إجراء 
فح��ص طبي ش��امل له مبستش��فى خ��اص على 
حسابه الش��خصي، وذلك لتوفر األجهزة واملعدات 
الالزمة هناك إلجراء هذا الفحص )دون حتديد اس��م 

املستشفى(.
وأش��ارت الوكالة نقال عن مصدر لم تسمه إلى أن 
مرس��ي أكد عدم ممانعته، إذا تع��ذر ذلك، بأن يكون 

الفحص مبستشفى حكومي به هذه اإلمكانات.

بيروت ـ وكاالت:
وصل األمني العامل جلامعة الدول العربية، أحمد 
أبو الغي��ط، إلى بيروت امس االثن��ني، للقاء رئيس 
اجلمهوري��ة اللبنانية العماد ميش��ال عون وعددا 

من املسؤولني اللبنانيني.
وف��ي تصريح صحف��ي، أدلى به ل��دى وصوله إلى 
مط��ار رفي��ق احلريري الدول��ي، أكد أب��و الغيط أن 
الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد جتنيبه أو 
اقحامه ف��ي أي خالف، رافضا اخلوض في تفاصيل 
حول اجتم��اع اجلامعة العربية، ال��ذي عقد أمس 

اول االحد في القاهرة حلني لقائه بالرئيس عون.
ويأت��ي زي��ارة أبو الغي��ط إلى لبنان غ��داة اجتماع 
ط��ارئ عق��ده وزراء اخلارجية العرب ف��ي القاهرة 
امس االول األحد بطلب سعودي، شارك فيه لبنان 
عب��ر مندوبه الدائم لدى اجلامع��ة العربية بغياب 

وزير اخلارجية جبران باسيل.
وحمل��ت اجلامع��ة العربية ف��ي البي��ان اخلتامي 
الص��ادر ع��ن اجملتمعني ح��زب اهلل »الش��ريك في 
احلكوم��ة اللبناني��ة مس��ؤولية دع��م اجلماعات 
اإلرهابي��ة في الدول العربية باألس��لحة املتطورة 

والصواريخ البالستية«.

بروكسل ـ رويترز:
ق��ال الرئي��س الفرنس��ي إميانويل ماك��رون امس 
االثن��ني إنه حتدث م��ع املستش��ارة األملانية أجنيال 
ميركل في وقت متأخر مس��اء األح��د بعد انهيار 
جهودها لتشكيل حكومة ائتالفية وقال إن توقف 

العملية ليس من مصلحة فرنسا.
وانس��حب احل��زب الدميقراطي احل��ر املؤيد لقطاع 
األعم��ال بش��كل غي��ر متوق��ع م��ن املفاوض��ات 
املس��تمرة من��ذ ما يزي��د على أربعة أس��ابيع مع 
احملافظني بزعامة ميركل وحزب اخلضر مشيرا إلى 

خالفات يصعب حلها.
وق��ال وزير خارجية هولندا اجلديد هالبه زيلس��ترا 
امس االثنني إن انهيار محادثات ميركل لتش��كيل 
حكومة ائتالفية »أخبار سيئة ألوروبا« نظرا للدور 
القيادي الذي تقوم ب��ه أملانيا أكبر الدول األعضاء 

في االحتاد األوروبي.
وقال زيلس��ترا للصحفي��ني بعد وصول��ه إلجراء 
محادث��ات م��ع نظرائ��ه ف��ي االحت��اد األوروبي في 
بروكس��ل »إنها أخبار س��يئة ألوروب��ا أن يتطلب 

)تشكيل( احلكومة األملانية وقتا أطول«.
وأضاف »أملانيا دولة ش��ديدة التأثي��ر داخل االحتاد 
األوروب��ي لذا فإنه إذا لم تكن لديها حكومة... فإن 

ذلك سيصعب عليهم كثيرا اتخاذ قرارات«.

محكمة القاهرة تسمح 
لمرسي إجراء فحص طبي

عون يستقبل 
أبو الغيط في بيروت

قادة أوروبيون يأسفون 
النهيار محادثات تشكيل 

الحكومة األلمانية

متابعة ـ الصباح الجديد:

القم��ة األفريقي��ة  بينم��ا تتج��ه 
األوروبية التي س��تعقد في ساحل 
الع��اج يوم��ي 29 و30 من الش��هر 
اجلاري، ملناقشة بيع املهاجرين مثل 
العبي��د بامل��زاد العلني ف��ي ليبيا، 
أم��رت حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي 
ف��ي العاصم��ة الليبي��ة طرابلس 
بفتح حتقيق في األم��ر، بينما نقل 
رئيس��ها فائز السراج عن مسؤول 
أميرك��ي رفي��ع املس��توى، رف��ض 
واش��نطن املهل��ة الت��ي منحه��ا 
املش��ير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطني، حلس��م اخلالفات 
بشأن اتفاق الصخيرات قبل نهاية 

الشهر املقبل.
وكشف أعضاء في مجلس النواب 
الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى 
الشرق الليبي مقراًا له، النقاب عن 
أن ع��دداًا م��ن دول االحت��اد األوروبي 
منحت اجمللس مهلة تنتهي بحلول 
منتصف الش��هر املقب��ل لتعديل 
االتف��اق، كما ه��ددت ف��ي املقابل 
بف��رض عقوب��ات عل��ى معرقليه، 
وينتظ��ر أن يجتمع مجلس النواب، 
االثن��ني املقب��ل  ، حلس��م رده على 
مقترح��ات غس��ان س��المة رئيس 
بعث��ة األمم املتحدة، بش��أن تعديل 
اتف��اق الصخيرات املبرم في ش��هر 
كان��ون األول 2015، ال��ذي تنته��ي 
مرحلت��ه االنتقالي��ة الت��ي دام��ت 

عامني، الشهر املقبل.
من جهته، قال فائز السراج، رئيس 
حكومة الوف��اق الوطني املدعومة 
في العاصم��ة طرابلس من البعثة 
األممية، في بي��ان أصدره مكتبه، إن 
نائب وزي��ر اخلارجية األميركي جون 
س��وليفان أبلغ��ه خ��الل لقائهما 
 ، املاض��ي  اجلمع��ة  تون��س،  ف��ي 
بحض��ور الس��فير األميرك��ي بيتر 
بودي، بأن اجملتمع الدولي س��يعمل 
عل��ى توجي��ه رس��الة حازم��ة إلى 
أولئ��ك الذي��ن يّدع��ون أن العملية 
السياس��ية تنته��ي قبل الس��ابع 
عشر من الشهر املقبل، في إشارة 
إلى املهلة التي حددها قائد اجليش 
املش��ير حفتر للتوصل إل��ى اتفاق 

بش��أن تعدي��ل اتف��اق الصخيرات 
املب��رم قبل نحو عام��ني في املغرب 

برعاية األمم املتحدة.
لك��ن نايث��ان ت��ك، الناطق باس��م 
مكت��ب التواصل اإلعالم��ي التابع 
ل��وزارة اخلارجي��ة األميركية، رفض 
تأكي��د تل��ك التصريح��ات، وق��ال 
ف��ي اتص��ال هاتف��ي مع »الش��رق 
األوس��ط« من مكتبه ف��ي مدينة 
دبي، إنه س��يكتفي بالبي��ان الذي 
أصدرته اخلارجي��ة األميركية حول 
تفاصيل اللق��اء، كما رفض تأكيد 
أو نفى ما تردد عن أن انعقاد اللقاء 
بني السراج واملسؤول األميركي في 
تونس ب��دالاً من العاصمة طرابلس، 
مت بس��بب مخاوف أمنية أميركية، 
على خلفية تده��ور الوضع األمني 

الراهن هناك.
وخ��ال البيان ال��ذي أصدرت��ه هيذر 
نوي��رت الناطق��ة باس��م اخلارجية 
األميركية، من أي إشارة إلى مهلة 
حفت��ر وموق��ف اإلدارة األميركي��ة 
منها، وقالت ف��ي املقابل إن اللقاء 

الذي مت بني س��ولبفان والسراج في 
تونس، جاء لتأكيد استمرار شراكة 
الواليات املتحدة مع ليبيا وحكومة 
الوف��اق الوطن��ي والت��زام الواليات 
املتحدة مبس��اعدة الشعب الليبي 
لتحقيق مس��تقبل أكثر استقراراًا 
واحت��اداًا ورخ��اءاً، وقال��ت نوي��رت إن 
س��وليفان ش��كر الس��راج عل��ى 
قيادته وجه��وده لتحقيق املصاحلة 
السياس��ية في ليبيا ولش��راكته 
القوية في مكافحة اإلرهاب وهزمية 

»داعش«.
لكن بيان الس��راج زعم في املقابل 
أن املسؤول األميركي أكد له خالل 
اجتماعهم��ا أن اتف��اق الصخيرات 
يعد اإلط��ار الوحيد الذي يس��مح 
بإمتام العملية السياسية في ليبيا، 
مجدداًا وقوف ب��الده مع جهود األمم 
املتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان 
س��المة ودعم مبادرت��ه حلل األزمة 
والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية 
املس��ؤول  أن  ��ا  موضحاً وبرملاني��ة، 
األميركي أكد »دعم بالده للس��راج 

وما يبذله من جهد لتحقيق األمن 
واالستقرار في بالده وموقفه احلازم 
ضد اإلرهاب«، كما جدد »ما أعلنته 
للوالي��ات  الدائ��م  املمث��ل  نائب��ة 
املتح��دة لدى مجلس األمن الدولي 
ميش��يل سيسون اخلميس املاضي 
من أن اجملتمع الدولي سيعمل ضد 
كل من يزعزع االس��تقرار في ليبيا، 
والتش��ديد على ضرورة محاس��بة 
معرقلي العملية السياسية التي 

تقودها األمم املتحدة«.
وأعرب السراج عن »امتنانه لدعم 
دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س  إدارة 
ترم��ب حلكومت��ه وملس��ار التوافق، 
ومل��ا قدمته وتقدمه من مس��اعدة 
عملية فعالة في املسار السياسي 
واألمني للقضاء عل��ى بؤر اإلرهاب 
»أهمي��ة  ا  مؤك��داً ليبي��ا«،  ف��ي 
اآلن  من��ذ  والتجهي��ز  االس��تعداد 
انتخابات واالس��تفتاء على  إلجراء 
الدس��تور«، حيث طلب »مساهمة 
واإلقليمي��ة  الدولي��ة  املنظم��ات 
باإلش��راف واملراقب��ة إلجن��اح ه��ذا 

االستحقاق الدميقراطي«.
وقال الس��راج في بيانه إن احملادثات 
تناول��ت م��ا وصف��ه ب�«العالق��ات 
الثنائي��ة اإلس��تراجتية« ب��ني ليبيا 
والوالي��ات املتح��دة والت��ي جتل��ت 
ف��ي مكافحة اإلره��اب والعمليات 
الناجح��ة التي نُفذت ف��ي مدينة 
سرت وما حولها ومناطق أخرى في 
ليبيا بتنس��يق كامل بني البلدين، 
مش��يراًا إل��ى أن��ه طال��ب بدع��م 
أجه��زة الدول��ة املعني��ة مبحارب��ة 
لرف��ع  نوع��ي  بتس��ليح  اإلره��اب 
كفاءتها وقدراتها في تعقب فلول 

املتطرفني.
وأوضح السراج أن احملادثات تطرقت 
العالق��ات  وتطوي��ر  تنمي��ة  إل��ى 
التعاون  وأن يش��مل  االقتصادي��ة، 
مجاالت مختلف��ة لتحريك عجلة 
واس��تقطاب  الليب��ي  االقتص��اد 
شركات االس��تثمار األميركية في 
عمليات إعمار ليبيا، وجتديد وحتديث 
البني��ة التحتي��ة واملراف��ق العامة 
مبختلف مناط��ق البالد إضافة إلى 

االستثمارات في مجال النفط.
إلى ذلك، أعلن أحمد معيتيق نائب 
الس��راج، تش��كيل جلنة للتحقيق 
في تقارير إعالمية زعمت انتش��ار 
ظاهرة جت��ارة الرقيق ف��ي ضواحي 
ا  متعه��داً طرابل��س،  العاصم��ة 
بتق��دمي املتهمني للعدالة إذا أثبتت 
التحقيق��ات صحة ه��ذه التقارير، 
كم��ا أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة ف��ي 
حكومة الس��راج، عقب لقاء مدير 
إدارتها األفريقية مع س��فراء الدول 
األفريقي��ة بطرابلس، أن »ما نش��ر 
إعالمياً��ا يخضع للتحقيق من قبل 
األجه��زة الليبي��ة املعني��ة، وإذا ما 
ثبتت هذه املزاعم فستتم معاقبة 

كل املتورطني فيها«.
وف��ي تس��جيل الُتقط بواس��طة 
هاتف محمول يظهر ف��ي التقرير 
ش��ابان يُعرض��ان للبيع ف��ي املزاد 
للعمل ف��ي مزرعة، ليوضح بعدها 
الصحافي معّد التقرير أن الشابني 
بيعا مببلغ 1200 دينار ليبي، أي 400 

دوالر لكل منهما.

بينما تتجه القمة األوروبية ـ األفريقية لفتح ملف »العبودية« 

واشنطن ترفض مهلة حفتر لحسم
الخالفات بشأن اتفاق الصخيرات

كشف أعضاء في مجلس 
النواب الذي يتخذ من مدينة 

طبرق بأقصى الشرق 
الليبي مقرًا له، النقاب عن 

أن عددًا من دول االتحاد 
األوروبي منحت المجلس 

مهلة تنتهي بحلول 
منتصف الشهر المقبل 

لتعديل االتفاق، كما 
هددت في المقابل بفرض 

عقوبات على معرقليه

انتشار ظاهرة جتارة الرقيق في ضواحي العاصمة طرابلس

تقـرير
عبر إدراج تشريعات جديدة بشأن خروج بريطانيا

اثنان من كبار المحافظين ُيحذِّران من تخطيط مؤيدي البقاء لـ«نسف البريكست«
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األمم المتحدة تحث اليابان
 على توطين المزيد من الالجئين

طوكيو ـ رويترز:
ق��ال رئي��س مفوضي��ة األمم املتحدة 
العليا لشؤون الالجئني امس االثنني 
إن املفوضية حثت اليابان على توطني 
املزيد م��ن طالبي اللجوء ومارس��ت 
ضغوطا عليها للمس��اعدة في حل 
أزمة الالجئني العاملية بعد أن أعطت 
وضع الجئ لثالثة أشخاص فقط في 

النصف األول من العام.
ال��دول  أق��ل  والياب��ان واح��دة م��ن 
العال��م اس��تقباال  املتقدم��ة ف��ي 
لالجئ��ني. فقد اس��تقبلت 28 الجئا 
فق��ط في ع��ام 2016 رغ��م تلقيها 
طلبات من عدد قياس��ي من طالبي 

اللجوء بلغ 10091 شخصا.
ولم توطن اليابان منذ 2008 س��وى 
عدد مح��دود من الالجئني مبوجب ما 

يطل��ق عليه برنامج إع��ادة التوطني 
ف��ي دول��ة ثالث��ة وقام��ت بتوط��ني 
إجمالي 152 ش��خصا، أغلبهم من 
أقلي��ة الكارين العرقية م��ن ميامنار 
الذي��ن يعيش��ون ف��ي مخيمات في 

تايالند وماليزيا.
وق��ال فيليب��و جراندي مف��وض األمم 
املتحدة الس��امي لش��ؤون الالجئني 
في مؤمت��ر صحفي في طوكيو »هذا 
برنامج صغي��ر للغاية )يش��مل( ما 
ب��ني 20 و30 الجئا س��نويا«. وأضاف 
أن ت��درس  »طلب��ت م��ن احلكوم��ة 

إمكانية توسعته«.
ويعكس إحجام اليابان عن استقبال 
الالجئ��ني ح��ذرا أوس��ع نطاق��ا جتاه 
الهج��رة في دول��ة يفتخ��ر العديد 
الثقافي  بتجانس��ها  من س��كانها 

والعرقي.
وأثار الس��جل الضعيف لليابان في 
انتقادات حادة  املهاجرين  اس��تقبال 
م��ن منظم��ات دولي��ة مدافعة عن 
حقوق اإلنسان كما أنه يتعارض مع 
وضع الياب��ان التقليدي كمانح دولي 

رئيسي للمساعدات لالجئني.
الياب��ان للمفوضية  لك��ن تبرع��ات 
العلي��ا لش��ؤون الالجئ��ني تراجعت، 
فق��د أصبح��ت رابع أكب��ر مانح في 
العام حتى الثاني من أكتوبر تشرين 
إذ قدمت 152 ملي��ون دوالر باملقارنة 
م��ع وضعه��ا كثان��ي أكب��ر مان��ح 
قب��ل أرب��ع س��نوات ، وق��ال جراندي 
»مس��اهمات احلكوم��ة للمفوضية 
العليا لشؤون الالجئني تتراجع بعض 

الشيء سنويا منذ 2013.

وفود الفصائل الفلسطينية تتوجه
الى القاهرة لمناقشة اتفاق المصالحة

القدس ـ أ ب ف :
غادرت وفود الفصائل الفلسطينية 
ام��س االثن��ني غزة عب��ر معبر رفح 
احل��دودي متوجه��ة ال��ى القاه��رة 
للمش��اركة ف��ي جلس��ات احل��وار 
الوطن��ي الت��ي تبدأ الي��وم الثالثاء 
في القاهرة برعاية مصر ملناقش��ة 
اتفاق املصاحلة وتش��كيل حكومة 

الوحدة.
وق��ال مس��ؤول في املعب��ر لوكالة 
كاف��ة  »وف��ود  ان  ب��رس  فران��س 
الفصائ��ل خصوص��ا فتح وحماس 
واجلبهت��ني  االس��المي  واجله��اد 
)لتحرير  والدميوقراطية  الش��عبية 
فلس��طني( غ��ادرت ام��س )االثنني( 
غزة باجتاه القاهرة«، موضحا انه مت 

نقل الوفود في حافلة واحدة.

وق��ال خلي��ل احلية عض��و املكتب 
السياس��ي حلماس قبي��ل مغادرة 
الفصائ��ل  اجتم��اع  ان  الوف��د 
س��يناقش مجموعة م��ن امللفات 
املهمة ف��ي مقدمتها ان »منظمة 
التحرير واالنتخابات العامة واالمن 
وتش��كيل حكومة وح��دة وطنية 

واحلريات العامة«.
واضاف ان »املطلوب هو وضع جدول 
الوطني  اجملل��س  زمن��ي النتخابات 
ملنظمة التحرير وسرعة إجناز قانون 
االنتخابات«، موضح��ا ان مرجعية 
ه��ذه احل��وارات س��تكون اتفاقتي 
2005 ووثيقة القاه��رة 2011 التي 
توصل��ت اليه��ا الفصائ��ل برعاية 

مصر.
م��ن جهت��ه، ق��ال مس��ؤول ملف 

املصاحل��ة ف��ي حرك��ة فت��ح عزام 
االحم��د ف��ي تصريح بثت��ه وكالة 
االنب��اء الفلس��طينية الرس��مية 
)وفا( ان »الهدف م��ن االجتماع هو 
أن تكون الفصائل ش��ريكة فعليا 
وليس��ت مراقب��ة لط��ي صفح��ة 
واكد  نهائي«.  االنقس��ام بش��كل 
ان »متك��ني احلكوم��ة ه��و خط��وة 
أساس��ية للمضي ف��ي إمتام كافة 

خطوات املصاحلة«.
وصرح موسى ابو مرزوق القيادي في 
حماس في تغريدة على موقع تويتر 
ان مس��الة »النقط��ة االولى على 
جدول اعمال حوار الفلسطيني ان 
ح��زب اهلل )اللبناني( ليس منظمة 
ارهابية وان مض��ى ذلك التصنيف 

فنحن جميعا الى نفس املصير«.



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد تقرير للبن��ك املركزي، أمس 
االثن��ن، بانخفاض الودائع املالية 
2016، مش��يرا  لع��ام  املصرفية 
الى ضع��ف مس��اهمة القطاع 
احملل��ي  الن��اجت  ف��ي  املصرف��ي 

اإلجمالي.
وبن التقري��ر الذي أع��ده البنك 
»الودائ��ع  أن  العراق��ي،  املرك��زي 
املالية لعام 2016 حسب مؤشر 
هير فندل – هيرشمان »سجلت 
انخفاضا لتصل الى 62.4 ترليون 
دين��ار مقارن��ة مببلغ ق��دره 63.3 
تريلي��ون دين��ار ف��ي ع��ام 2015، 
املوج��ودات  حج��م  وانخف��اض 
املصرفي من 222.8 تريليون دينار 

عام 221.2 ترليون دينار«.
املوج��ودات  أن »معظ��م  وذك��ر، 
تترك��ز في مص��رف الرافدين، مما 
يعني أن هناك احتكارا من قبلها 
س��ينعكس س��لبا على مصرف 
الرافدين واجلهاز املصرفي بشكل 

عام«.
»معظ��م  أن  التقري��ر،  وأض��اف 
الودائ��ع احلكومي��ة ترك��زت في 
مص��رف الرافدي��ن وبواقع 2392 
نقطة من أصل 3050 نقطة كما 

هو احلال بالنسبة للموجودات«.
أم��وال  رؤوس  »ارتف��اع  ان  وب��ن 
املصارف ال��ى 11.7 تريليون دينار 
ع��ام 2016 بع��د أن كان��ت 10.1 
تريلي��ون دين��ار ف��ي ع��ام 2015 
نتيجة تأسيس 8 مصارف خاصة 
جديدة منها 7 مصارف إسالمية 

وواحد مصرف جتاري أجنبي«.
وأوضح، أن »مؤش��رات السالمة 

املالية بينت معدل نسبة كفاية 
املصرف��ي  للقط��اع  امل��ال  رأس 
بلغ��ت %128 لعام 2016 مقارنة 
بالنس��بة نفس��ها لع��ام 2015 

والبالغة 106%«.
وأش��ار ال��ى أن »ه��ذه النس��بة 
املرتفع��ة تعكس ق��درة وكفاءة 
اجلهاز املصرفي، وه��ي أعلى من 
النس��بة احمل��ددة من قب��ل جلنة 

بازل البالغة %8 والنسبة احملددة 
من قبل البنك املرك��زي البالغة 

.»12%
ولف��ت التقري��ر ال��ى، أن »حجم 
االنتشار املصرفي لم يتغير كثيرا 
خالل السنوات املاضية، حيث بلغ 
في عام 2016، 2.81، أي ما يقارب 
3 فروع لكل 100 ألف نسمة، مما 
يعني أن العراق بحاجة الى زيادة 

عدد فروع املص��ارف بغية وصول 
اخلدمات املصرفية الى اكبر عدد 

ممكن من السكان«.
وأك��د »ارتف��اع نس��بة القروض 
للقطاع اخلاص ال��ى الناجت احمللي 
اإلجمال��ي ال��ى %9.2 ف��ي ع��ام 
2016 مما يكش��ف م��دى ضعف 
مس��اهمة القطاع املصرفي في 

الناجت احمللي اإلجمالي«.

ف��ي ش��أن آخ��ر، أعل��ن مص��در 
املرك��زي  البن��ك  ف��ي  مس��ؤول 
العراقي، أم��س االثنن، عن الغاء 
ق��رار إغ��الق بعض املص��ارف في 

إقليم كردستان.
وقال املص��در ان الغاء قرار إغالق 
بع��ض املصارف ف��ي اإلقليم من 
قب��ل البن��ك املرك��زي العراق��ي 
ج��اء بعد اجتماع��ات عقدت مع 

مدراء البنوك في بغداد واالقليم، 
بحسب وكالة بترا االردنية.

وأض��اف انه مت التوافق حول عودة 
العمل وتسيير احلواالت وبانتظار 

القرار الرسمي.
وكان��ت بغ��داد اوقف��ت جمي��ع 
التعام��الت التجارية واملالية مع 
االستفتاء  اجراء  االقليم عشية 

في 25 من شهر أيلول املاضي.

سجلت تراجعًا لتصل إلى 62.4 ترليون دينار

انخفاض الودائع المالية المصرفية في 2016

ارتفاع رؤوس أموال 
المصارف الى 11.7 
تريليون دينار عام 
2016 بعد أن كانت 
10.1 تريليون دينار 
في عام 2015 نتيجة 
تأسيس 8 مصارف 
خاصة جديدة منها 7 
مصارف إسالمية وواحد 
مصرف تجاري أجنبي

جانب من أحد املصارف العراقية

اسطنبول ـ رويترز:
أفاد ن��ص كلم��ة لوزي��ر الطاق��ة الترك��ي بيرات 
البي��رق أمس االثن��ن أن بالده تعك��ف على واردات 
غاز محتملة من الش��رق األوسط وشمال أفريقيا 

وشرق املتوسط وأفريقيا.
وف��ي نص الكلمة الت��ي ألقاها البي��رق أمام جلنة 
املوازنة البرملانية، قال الوزير إن تركيا تتطلع لتنويع 
م��وارد ومس��ارات واردات الغ��از الطبيعي من أجل 

زيادة املنافسة.
عل��ى صعيد متص��ل، وقع��ت ش��ركتا »بوتاش« 
التركي��ة ألنابي��ب الغ��از و«Qatargas« القطرية، 
اتفاقية لتزويد تركيا مبلياري متر مكعب من الغاز 
املس��ال. وجاء توقيع االتفاقية عل��ى هامش زيارة 
الرئي��س التركي طي��ب أردوغان إلى قط��ر األربعاء 

املاضي.
وذكرت صحيفة »يني شفق« التركية، أن االتفاقية 
تقضي بتصدير قطر ملياري متر مكعب من الغاز 
الطبيعي املس��ال إلى تركيا، مبينة أن هذا احلجم 
يعادل 20 س��فينة ناقلة للغاز، وعند تس��خينها 
ومعاجلتها تعادل 100 مليون متر مكعب من الغاز 

الطبيعي.

لندن ـ رويترز:
تعاف��ى الي��ورو م��ن أدنى مس��توى في ش��هرين 
مقابل الن الذي س��جله في املعامالت اآلسيوية 
أمس االثنن، م��ع جتاهل املس��تثمرين للمخاطر 
السياسية املترتبة على فشل املستشارة األملانية 

أجنيال ميركل في تشكيل حكومة ائتالفية.
وبع��د موجة بيع ح��ادة في املعامالت اآلس��يوية 
املبكرة انخفض خاللها الي��ورو 0.8 باملئة مقابل 
العمل��ة الياباني��ة إلى 131.16 ين مس��جال أدنى 
مس��توى منذ 15 أيلول، تعافت العملة األوروبية 
املوح��دة بنحو واح��د باملئة ليج��ري تداولها عند 
132.33 ي��ن بزي��ادة طفيف��ة عن مس��تواها يوم 

األحد.
كما ن��زل الدوالر مقاب��ل الن، ال��ذي يزيد اإلقبال 
علي��ه عادة في أوقات الضبابي��ة، خالل املعامالت 
اآلس��يوية لينخفض إلى أقل مستوى في شهر. 
لكن العملة األمريكية س��جلت ارتفاعا طفيفا 
مقاب��ل الن ف��ي املعامالت األوروبي��ة لتصل إلى 

112.05 ين.
وهب��ط الي��ورو 0.5 باملئ��ة مقاب��ل ال��دوالر ف��ي 
املعامالت اآلس��يوية إلى 1.722 دوالر مبتعدا عن 
أعلى مس��توى في ش��هر عند 1.1862 دوالر الذي 
س��جله يوم األربعاء املاضي، لكنه تعافى ليجري 
تداول��ه بارتف��اع 0.1 باملئ��ة ع��ن اليوم الس��ابق 

مسجال 1.1802 دوالر في تعامالت لندن.

موسكو ـ رويترز:
قالت روس��نفت، أكب��ر منتج روس��ي للنفط، في 
إش��عار أمس االثنن إنها وقعت اتفاقا لتوريد اخلام 
مع سي.إي.إف.س��ي تش��اينا إنرجي مؤكدة بذلك 

تقريرا نشرته رويترز األسبوع املاضي.
وقد يس��اعد اخلام الروس��ي الصن، أكبر مستورد 
للنفط في العالم، في طموحها إلقامة سلس��لة 

عاملية متكاملة لتوريد النفط.
يعزز االتفاق تفوق روس��يا على الس��عودية كأكبر 
مورد للنفط إلى الصن ويس��مح لشركة سي.إي.

إف.س��ي، وهي ش��ركة جت��ارة نفط غير ش��هيرة، 
بدخول قائمة أكبر عشرة جتار نفط في العالم.

وس��تجعل الصفقة من الش��ركة الصينية العبا 
مهيمنا في س��وق خام إسبو وقد متكنها من حتدي 
شركات جتارة النفط الغربية املهيمنة مثل فيتول 

وترافيجورا.
كانت سي.إي.إف.سي اتفقت في أيلول على شراء 
14.2 باملئة في روسنفت في صفقة جتاوزت قيمتها 

التسعة مليارات دوالر.
وقالت روس��نفت إنها س��تورد ما يص��ل إلى 60.8 
مليون طن م��ن النفط على مدى خمس س��نوات 

بدءا من أول كانون الثاني 2018.
وس��يتحدد س��عر النف��ط عل��ى أس��اس معادلة 

مرتبطة بأسعار السوق العاملية.

تركيا تتطلع لتنويع 
إمدادات الغاز

ارتفاع اليورو أمام الين

روسنفت: اتفاق لتوريد 
النفط مع شركة صينية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

هبطت أسواق األس��هم في الشرق 
األوسط في نحو عام في حن تراجع 
س��هم »دانة غاز« في أبوظبي نظراً 
لقرار م��ن احملكمة العليا البريطانية 

في شأن صكوك أصدرتها.
وتراجع املؤش��ر العام لسوق أبوظبي 
1.1 ف��ي املئ��ة، م��ع هب��وط س��هم 
»أبوظب��ي الوطنية للطاقة« )طاقة( 
4.6 ف��ي املئة في تداول هزيل للغاية، 
بينما انخفض سهم »دانة غاز« التي 
تسعى إلى تفادي سداد مستحقات 
صك��وك أصدرتها من خ��الل اإلعالن 

عن عدم صالحيتها 4.2 في املئة.
وقضت محكمة علي��ا في لندن بأن 
طعون الش��ركة عل��ى صحة تعهد 
ش��راء الصك��وك »ال أس��اس له��ا« 
وأن االتف��اق »س��اري املفع��ول وقابل 
لإلنف��اذ«. وكان ذل��ك نص��راً حلائ��زي 
الصك��وك، لكن��ه ال ي��زال خط��وة 

قانونية في النزاع.
وقالت »دانة« إنها ستستأنف حكم 
احملكمة العليا، وتتطلع أيضاً جللسة 
للنظر  إماراتية  ستعقدها محكمة 
في صالحية هيكل الصكوك في 25 

كانون األول املقبل.
وهب��ط مؤش��ر س��وق دب��ي 1.1 في 
املئة أيضاً، مع تراجع س��هم »إعمار 
العقاري��ة« 1.2 في املئ��ة. وانخفض 
للخدم��ات  »أرامك��س«  س��هم 
اللوجس��تية 3.6 في املئ��ة إلى 4.55 

درهم.
وف��ي س��لطنة عمان، هبط س��هم 
»العماني��ة لالتص��االت« )عمانت��ل( 
خفض��ت  بعدم��ا  املئ��ة،  ف��ي   1.2
وكال��ة »مودير« للتصنيف االئتماني 
تصنيف��ه إل��ى Baa3، بأعل��ى درجة 

واحدة من عالي اخملاطر.
وأش��ارت »موديز« إلى قيام »عماتل« 
باالس��تحواذ عل��ى حص��ة إضافية 
قدره��ا 12.1 ف��ي املئ��ة ف��ي »زي��ن 
الكويتي��ة« لالتصاالت هذا الش��هر 

مقابل 1.35 بليون دوالر.
وف��ي قط��ر، تراج��ع س��هم »ازدان« 
للتطوي��ر العق��اري، ال��ذي خفضت 
»س��تاندرد آن��د ب��ورز« تصنيفه إلى 
عالي اخملاطر األسبوع املاضي، 1.9 في 
املئة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 

56 في املئة.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أثب��ت دول ف��ي 
املاضي��ة،  الفت��رة  خ��الل  املنطق��ة 
متكنه��ا م��ن إيجاد ظروف مناس��بة 
لتطوي��ر قدراتها االس��تثمارية على 

وتعزي��ز األصول  الداخلي،  املس��توى 
ولفت االنتباه الى النشاطات املالية 
القائمة،  والتنظيمية  واالقتصادي��ة 
به��دف توس��يع ف��رص االس��تثمار 
أكب��ر  حاج��ات  لتلبي��ة  وتنويعه��ا 
شريحة من اجملتمع احمللي واإلقليمي 
أدوات  أن  ع��ن  فض��الً  وأهدافه��ا، 
االستثمار تطورت في املرحلة احلالية 
باجت��اه جذب االس��تثمارات اخلارجية 
والتي تتطلب غالباً مناخات وظروفاً 

أكثر كفاءة وتنظيماً.
وأكد تقرير أسبوعي لشركة »املزايا 
القابض��ة« أن »دول املنطق��ة ركزت 
أخي��راً عل��ى كل م��ا يتعل��ق بجذب 
االستثمارات وحتسن قيمة السيولة 
املتداول��ة، نتيجة انخفاضها وتراجع 
عائدات بي��ع النفط، إضاف��ة إلى أن 
اجلهود م��ا زالت متواصل��ة من قبل 
جميع األطراف لتحقيق هذه األهداف 
لتجاوز العقبات والتحديات القائمة، 
والتوزيع  املطل��وب  التنوي��ع  وحتقيق 

العادل للمصادر والفرص«.
وأضاف التقرير »برغم تشابه اخلطط 
واملش��اريع واألهداف ف��ي اقتصادات 
دول املنطق��ة واحملي��ط، إال أنه��ا قد 
تكون قادرة عل��ى النجاح والنمو في 
الظروف املشابهة إذا توافرت عوامل 
النجاح، وف��ي مقدمها توافر مصادر 

الطل��ب احمللي واقتن��اص الفرص بن 
فترة مالية وأخ��رى، وبن تطور مالي 
واقتص��ادي خ��الل الفت��رة املقبل��ة، 
الفردي��ة  االس��تثمارات  إذ ش��كلت 
النواة األساس��ية ف��ي تطوير فكرة 
االستثمار عبر احلدود لدول املنطقة، 
العقاري��ة  األس��واق  واس��تطاعت 
اإلماراتي��ة على س��بيل املثال جذب 
س��يولة األفراد في شكل خاص في 
البدايات من ال��دول اخلليجية اجملاورة 

كافة«.
ولفت إلى أن »املسارات االستثمارية 
كبي��رة  أهمي��ة  ش��كلت  احلالي��ة 
في توس��يع قاع��دة االس��تثمار في 
القطاع��ات االقتصادية كافة، والتي 
تتواص��ل برغم التحدي��ات واألخطار 
التي حتيط بها، إضافة إلى أن االرتفاع 
املسجل في حدة املنافسة بن أسواق 
االس��تثمار احمللي واخلارجي، تضاعف 
خ��الل الس��نوات األخي��رة للضغط 
على حجم الس��يولة االس��تثمارية 
احملل��ي  املس��توى  عل��ى  املتواف��رة 
ملصلحة فرص االس��تثمار اخلارجية، 
والتي تتمتع بأس��عار جيدة وعائدات 
مستقرة ومرتفعة في أحيان كثيرة، 
ما كان له أثر في االنحسار املسجل 
لقيمة الس��يولة االس��تثمارية في 

الوقت احلالي«.

تقـرير
المنطقة تركز على جذب االستثمارات وتحسين قيمة السيولة المتداولة

تراجع عام لبورصات الشرق األوسط

احدى بورصات الشرق األوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالعراق  التضخ��م  تراجع مع��دل 
خالل تش��رين األول املاضي بنسبة 
%0.6 على أساس شهري، بحسب 

بيان لوزارة التخطيط.
التراج��ع  أن  البي��ان،  وأوض��ح 
بس��بب انخفاض أس��عار األغذية 
واملشروبات %0.1، مساهما ب�4.5% 

مبعدل التغير الشهري.
وأش��ار البي��ان إلى تراجع أس��عار 
الفواك��ه %4.4، واألس��ماك 1.8%، 
الس��كرية  واملنتج��ات  واللح��وم 
ب�%0.1 لكل منهما، بينما ارتفعت 
أس��عار األلب��ان واجل��ن والبي��ض 
%0.1 ع��ن ايلول الس��ابق، وكذلك 

اخلضروات ب�2.4%.
وأضاف، أن أسعار املالبس واألحذية 
خالل تشرين األول املاضي تراجعت 
ب�%0.2، مبساهمة %1.9 في معدل 
التغي��ر الش��هري، كم��ا تراجعت 
أس��عار الس��كن %1.8، لتس��هم 
بأكبر نس��بة ف��ي مع��دل التغير 

الشهري 85.2%.
في املقابل؛ ارتفعت أس��عار النقل 
خالل تش��رين األول 2017، بنسبة 
 ،21.8% التعلي��م  وكذل��ك   ،0.2%
واملطاعم %0.6، والسلع واخلدمات 

املتنوعة 1%.
مع��دل  أن  إل��ى  البي��ان،  ولف��ت 

التضخم بالبالد في تش��رين األول 
املاضي، ارتفع ب�%0.1 على أس��اس 

سنوي.
وأوض��ح املتحدث الرس��مي لوزارة 
التخطيط عب��د الزهرة الهنداوي، 
أن مسح األسعار لشهر سبتمبر 
2017 لم يشمل محافظتي األنبار 

ونينوى، بس��بب األوضاع السائدة 
فيها .

التضخ��م  مع��دالت  وس��جلت 
بالعراق في ايل��ول املاضي، ارتفاعا 
بنس��بة %0.4 على أساس سنوي، 
وكذلك ارتفاعا ب�%0.2 على أساس 

شهري.

»التخطيط«: تراجع معدل
تضخم تشرين األول 0.6 %

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املكلف بامللف السياسي 
واإلعالمي  والثقاف��ي  واالقتصادي 
في الس��فارة الس��عودية ببغداد 
،مشعل بن متعب العتيبي، أمس 
االثنن، عن توجيه دعوات رس��مية 
م��ن قب��ل الس��عودية ، إل��ى 100 
شخصية عراقية من رجال األعمال 

واخملتصن في املال واألعمال.
ب��ن  ان م��ن   ، العتيب��ي  واض��اف 
والرياضة  الش��باب  وزير  املدعوين 
ال��ذي   ، عبط��ان  عبداحلس��ن 
سيكون موجوداً في الرياض خالل 
األي��ام املقبلة، ملقابلة املس��ؤولن 
واحلدي��ث معه��م  اململك��ة  ف��ي 
بشأن املس��ائل املشتركة ،وتطوير 

العالق��ات ف��ي اجملاالت الش��بابية 
والرياضية.

وأش��ار العتيب��ي، ان هن��اك دعوة 
مقدمة الى رئي��س البنك املركزي 
ورئي��س هيئة الرقاب��ة املالية ، من 
اج��ل تعزي��ز العالق��ات وتطويرها 
ف��ي اجلان��ب االقتص��ادي واملال��ي 
واالستثماري في اململكة والعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
صعد املؤشر العام لبورصة العراق 
بنهاي��ة تعامالت��ه أم��س االثن��ن، 
عن��د  بإغالق��ه   ،1.49% بنس��بة 
رابحاً   ،579.46 النقط��ة  مس��توى 
8.48 نقطة، مقارنة مبستوى اغالقه 

بجلسة األحد.
ودّعم صعود املؤش��ر ارتفاع أسهم 
8 ش��ركات م��ن بينه��ا 5 مصارف، 
كردس��تان  مص��رف  تقدمه��ا 
االس��المي  ب�%9.09،واملص��رف 
ب���%6.25، واملعدنية والدراجات 5%، 
والهالل الصناعية %3.45، ومصرف 

الشرق األوسط 2.63%.

ف��ي املقاب��ل؛ تراجع��ت أس��هم 9 
ش��ركات، عل��ى رأس��ها األلبس��ة 
اجلاهزة ب���%4.02، واخلياطة احلديثة 
ب�%2.84، ومص��رف املوصل 2.78%، 
واخل��امت   ،1.79% للتأم��ن  واخللي��ج 

لالتصاالت 1.52%.
وقفزت تداوالت أمس حجما وقيمة، 
م��ن خالل ت��داول 12 مليار س��هم، 
بقيم��ة 4.56 ملي��ار دين��ار، مقابل 
ت��داول 2.18 ملي��ار س��هم، بقيمة 
1.16 مليار دينار باجللسة السابقة.
وحافظ��ت أس��هم املص��ارف على 
ص��دارة نش��اط الت��داوالت، وج��اء 
سهم املوصل في مقدمة الترتيب 

حجما وقيم��ة، بتداول 10.76 مليار 
س��هم، بقيم��ة 3.77 ملي��ار دينار، 
مّثل��ت نس��بة %89.7 م��ن احلجم، 

و%82.7 من السيولة.
وبل��غ عدد األس��هم املش��تراة من 
املستثمرين األجانب 197.57 مليون 
سهم، بقيمة 160.86 مليون دينار، 
من خ��الل تنفي��ذ 47 صفقة على 

أسهم 5 شركات.
ف��ي حن بلغ عدد األس��هم املباعة 
من املستثمرين األجانب 135 مليون 
سهم، بقيمة 106 مليون دينار، من 
خالل تنفيذ 25 صفقة على أسهم 

شركتن.

بغداد والرياض تنقاشان
ملفات اقتصادية واستثمارية

أسهم المصارف ترتفع
بمؤشر »األوراق المالية«

سوق األوراق املالية
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كلم��ا اقترب موعد مناقش��ة قانون 
املوازن��ة االحتادية للع��ام املقبل، في 
البرملان اتس��ع نطاق االعتراضات من 
قب��ل ن��واب وسياس��يني، عل��ى آلية 
توزي��ع األم��وال، والتح��دث عن وجود 
غنب حل��ق مبحافظاتهم، ومطالبتهم 
بزيادة نس��بة تخصيصات  احلكومة 
مدنه��م. ممثل��و احملافظ��ات الغربية 
يطالبون بزيادة حصة محافظاتهم، 
كونه��ا تعاني م��ن تض��رر كبير في 
البن��ى التحتي��ة نتيج��ة للعمليات 
العس��كرية الت��ي رافق��ت حتريره��ا 
من داع��ش، وممثلو إقليم كردس��تان 
يطالبون باالبقاء على حصة االقليم 
املعتم��دة في الس��نوات الس��ابقة 
والبالغة 17 % م��ن املوازنة او االبقاء 

عل��ى النس��بة املعتم��دة وهي 12% 
إضاف��ة للنفقات الس��يادية. إضافة 
الى ان محافظات الوس��ط واجلنوب 
ه��ي اصال تعاني من ع��دم وجود بنى 
حتتي��ة وتعاني ايضا م��ن نقص كبير 
ف��ي اخلدم��ات املقدم��ة للمواطنني. 
وبرغ��م ان احلكوم��ة متوجه��ة نحو 
التصوي��ت عل��ى مش��روع القان��ون 
بصيغته احلالية وارساله الى مجلس 
النواب لغرض التصويت عليه، بغض 
النظر عن االعتراضات املش��ار اليها، 
اال ان تل��ك االعتراضات تكش��ف عن 
مشكلة، س��يرتفع منسوبها عاجال 
أم آج��ال، وهي مش��كلة مت حلها من 
قبل الدس��تور، وال حتت��اج الى جتاهل 
او اهم��ال لتتس��ع، ب��ل حتت��اج ال��ى 

تطبي��ق النص الدس��توري، والوقاية 
م��ن االعتراضات مس��تقبال، اضافة 
الى ان تل��ك االعتراضات، لها س��ند 
م��ن الدس��تور، وهي فرص��ة مهمة 
لتطبي��ق النصوص الدس��تورية ذات 
الصل��ة، حتقيقا للعدالة ف��ي توزيع 
الثروة بني أفراد الش��عب. الدس��تور 
أش��ار في امل��ادة 111 ال��ى ان النفط 
والغ��از مل��ك كل الش��عب العراقي 
في كل االقالي��م واحملافظات. ولكون 
ان املوازنة االحتادية، تتكون من مصدر 
رئيس واساس هو النفط، فإنه يكون 
لكل الش��عب العراق��ي، وال تفضل 
محافظة على محافظة أخرى حتى 
ل��و كانت منتجة. املادة 112 اش��ارت 
الى ان على احلكومة ان توزع وارداتها 

بنحو منصف يتناس��ب م��ع التوزيع 
الس��كاني في جميع انحاء البالد مع 
حتديد حص��ة ملدة مح��ددة لألقاليم 
املتضررة والت��ي حرمت منها بصورة 
مجحفة م��ن قبل النظام الس��ابق 
والت��ي تضررت بع��د ذلك، مب��ا يؤمن 
التنمية املتوازن��ة للمناطق اخملتلفة 
وينظم ذلك بقانون. هذه املادة وضعت 
مبدأ عاما وهو النس��بة الس��كانية 
ف��ي توزي��ع امل��وارد املالي��ة مبعنى ان 
القاعدة العامة في توزيع الثروة هي 
النسبة السكانية، وهذا يعني وجود 
تعداد عام للسكان، يتم على ضوئه 
حتدي��د نس��بة كل محافظة، ولكون 
ان احلكومة لم تق��م بالتعداد العام 
للسكان منذ س��قوط النظام وحلد 

االن، وهو استحقاق قانوني ودستوري 
ملح، ينبغي عل��ى احلكومة ان تقوم 
به، لضمان توزيع عادل للموارد. لكن 
ثمة بديل وه��و االعتماد على بيانات 
وزارتي التخطيط والتجارة، في حتديد 
نسب كل محافظة وهو ما ال يطبق 
أيضا في إقليم كردستان، اذ ان نسبة 
ال%17 أعطي��ت م��ن دون االس��تناد 
على اي وثيقة رسمية. وحتى نسبة 
ال%12 الت��ي اعتم��دت ف��ي موازنة 
العام املقبل، ال تعتمد على اي اساس 
قانون��ي. لذل��ك، يفت��رض باحلكومة 
وانه��اء للنزاع بينه��ا وبني االقليم ان 
تعمد ال��ى تطبيق الس��ياقات التي 
تعتمدها في احتساب حصص باقي 
احملافظات ان تعتمدها في احتس��اب 

حصة اقليم كردستان. واألمر األهم 
هو اجراء التعداد الس��كاني. الطريق 
االخ��ر لتوزيع ال��واردات االحتادية وهو 
استثنائي ومؤقت، يتمثل بتخصيص 
التي  للمحافظ��ات  إضافي��ة  حصة 
النظ��ام  سياس��ات  م��ن  تض��ررت 
السابق، والتي تضررت فيما بعد ألي 
سبب كان، وهو ما يعني شمول املدن 
احملررة م��ن داعش، ولكن ملدة محددة. 
واش��ترطت امل��ادة لتطبيقه��ا وجود 
قان��ون خاص لتنظي��م عملية توزيع 
الواردات بالش��كل املقرر. ونالحظ ان 
املادة 106 من الدس��تور أش��ارت الى 
استحداث هيئة عامة لغرض مراقبة 
تخصيص ال��واردات االحتادية، تتكون 
م��ن خب��راء ف��ي احلكوم��ة االحتادية 

واالقالي��م واحملافظ��ات وممثلني عنها 
تضطلع مبسؤولية التحقق من عدالة 
والقروض  املن��ح واملس��اعدات  توزيع 
مبوجب اس��تحقاق االقالي��م اضافة 
الى التحقق من االس��تعمال األمثل 
الش��فافية  املالية وضمان  للم��وارد 
والعدال��ة عن��د تخصي��ص األموال 
وفقا للنس��ب املقررة. ان استحداث 
هذه الهيئة مهم جدا، في ظل عدم 
تخصي��ص امل��وارد االحتادية بش��كل 
قانون��ي، واالعتماد عل��ى معايير قد 
ال تتطابق مع الدس��تور، على ان يتم 
تنس��يب موظفني م��ن دوائ��ر أخرى 
اليه��ا، ذلك ان تعي��ني موظفني جدد 
يثقل كاه��ل اخلزينة ويزيده��ا اعباًء 

مالية إضافية. 
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الرئيس الفخري 
للمسابقة العالمية 

ضد عمل األطفال

عندما اجتمع قادة العالم في اوسلو 
اس��تراتيجية إلنه��اء عمالة  اليجاد 
االطف��ال ، كان لدينا طم��وح،  واالن 
بعد مضي عشرين عاما حان الوقت 
إلن نس��أل : م��اذا عملن��ا م��ن اج��ل 

حتقيق ذلك؟
اجلواب ه��و ان النتائج كانت س��يئة 
، ل��م  فمن��ذ ذل��ك االجتم��اع األول 
يتمك��ن العالم حتى م��ن تخفيض 
عدد االطفال العاملني مبقدار النصف 
وفي الس��نوات اخلمس األخيرة متكن 
اجملتم��ع الدول��ي من تخفي��ض عدد 
االطفال العاملني مبق��دار 16 مليون 
فقط أي أن رقم التخفيض هو االبطأ 
من��ذ عقود وم��ن بني ع��دد االطفال 
العامل��ني اليوم والبال��غ 152 مليون 
طف��ل ف��إن 73 مليون منه��م يؤدون 
اعم��اال تع��د خطيرة وحت��ى عمالة 
جس��ديا  تؤث��ر  »اآلمن��ه«  االطف��ال 
ونفس��يا عليهم لفت��رة طويلة بعد 

سن البلوغ.
واالس��وأ من ذلك ان��ه طبقا ألحدث 
البيانات من منظمة العمل الدولية 
فلق��د احزز العالم أقل قدر ممكن من 
التق��دم من اجل حماي��ة اكثر فئات 

البش��ر تعرضا للمخاط��ر : االطفال 
بني س��ن اخلامس��ة واحلادية عش��رة 

والفتيات.
املش��كلة ليست في اننا فشلنا في 
تعلم اي ش��يء من جتمعاتنا العاملية 
االربعة )اخرها عقد في بيونس ايريس 
في وقت س��ابق من هذا الش��هر) بل 
املش��كلة هي اننا نفشل في التقيد 

بنصائحنا .
حالي��ا ف��إن هن��اك تط��ورات عاملية 
مزعج��ة لعمال��ة االطف��ال واالجتار 
به��م علما انه كان م��ن املفترض ان 
يكون ه��ذا القرن قرن متك��ني الناس 
األكثر تهميشا ولكن عوضا عن ذلك 
نشهد عوملة من النوع االكثر انحرافا 
بحيث زاد عدد الضحايا من األطفال 

بنحو كبير.
نظرا إلن املتاجرين بالبش��ر ميكنهم 
بس��هولة ايجاد فريسة لهم وسط 
الفوضى ف��إن االطفال ف��ي مناطق 
الن��زاع عل��ى وج��ه اخلص��وص ه��م 
االكثر ضعفا . لقد اس��ترعت سوريا 
االهتم��ام لس��نوات وذل��ك بس��بب 
العن��ف الفظي��ع الذي يتع��رض له 
الصع��ود  ولك��ن  هن��اك  االطف��ال 

العاملي للعصابات املنظمة يعني ان 
االطفال في آس��يا وافريقيا واميركا 
الالتيني��ة واوروب��ا ه��م ف��ي خط��ر 
كذل��ك. إن القضاء على هذا التوجه 
يتطلب استثمارا عاجال ومنسقا في 
التعليم واآلمان في كل مكان يكون 
االطفال فيه ف��ي خطر- في مناطق 
الص��راع ومخيم��ات الالجئ��ني وفي 
املناطق املتأثرة بالكوارث الطبيعية.

انا اتعجب احيانا كيف وصلنا لهذه 
وثالث��ني  الس��بع  فخ��الل  النقط��ة 
س��نة املاضي��ة قم��ت ان��ا وزمالئ��ي 
بانق��اذ اكث��ر من 87 ال��ف طفل من 
العمالة القس��رية ف��ي الهند حيث 
قمنا بإنق��اذ فتيات تعرضن لالعتداء 
بش��كل فقدن بس��ببه القدرة على 
ال��كالم ومؤخرا قمنا بإنق��اذ أطفال 
م��ن مصن��ع مالب��س ف��ي نيودلهي 
مت اجباره��م خالل الس��نوات الثالث 
املاضية على اجللوس والعمل ملدة 20 
س��اعة باليوم في قبو من دون تهوية 
وعندما مت جلبهم الى موكتي اشرام 
وه��و مرك��ز اع��ادة التأهي��ل املؤقت 
العائ��د لن��ا كان الكثي��ر منهم غير 
قادر على املش��ي أو حت��ى النظر في 

الشمس .
نحن فخورون بإجنازاتنا ولكن فس��اد 
البشر وانحرافهم هو مصدر لألسى 

املستمر.
كي��ف ميك��ن أن ننهي ه��ذه املعاناة 
لالب��د ؟ إن التجمع��ات العاملية مثل 
ذلك ال��ذي انتهى مؤخ��را من املؤكد 
انها تلع��ب دورا ولكن الكالم لوحده 
مش��كالت  فهن��اك  كافي��ا  لي��س 
خطي��رة تواج��ه البش��رية والت��ي ال 
التعام��ل معه��ا اال عندم��ا  ميك��ن 
يصب��ح اصحاب الش��أن مش��اركني 

بشكل كامل .
إن بإمكانن��ا التعلم م��ن النجاحات 
الت��ي حتقق��ت ف��ي مج��ال الصحة 
العام��ة فعلى س��بيل املث��ال كانت 
األمراض مثل شلل األطفال واجلدري 
تقض��ي عل��ى املاليني ف��ي وقت من 
األوقات ولكن من خالل تنسيق جهود 
واملؤسس��ات  واملتطوع��ني  األطب��اء 
الدولي��ة واحلكوم��ات احمللية واجملتمع 
املدني مت تروي��ض تلك األمراض حيث 
نح��ن حتت��اج اآلن ال��ى تع��اون مماثل 

لتقليص عمالة األطفال.
املكان األول الذي يجب ان نبدأ به هو 

استهداف القطاعات التي توجد بها 
عمالة األطفال مثل الزراعة فإضافة 
الى األط��ر القانوني��ة القوية ،يجب 
عم��ل آليات مس��اءلة قوية من اجل 
ضمان عدم استخدام عمالة االطفال 
ف��ي سالس��ل التوريد. لق��د وجدت 
ان��ه بوج��ود احلواف��ز الصحيحة فإن 
م��ن املمكن ان يصبح املس��تهلكني 
والش��ركات شركاء في القضاء على 

عمالة األطفال.
لق��د ظه��ر اح��د األمثلة عل��ى هذا 
التعاون من جتارة الس��جاد في جنوب 
اس��تغالل  يت��م  كان  حي��ث  آس��يا 
األطف��ال م��ن دون رحمة وم��ن اجل 
اح��داث التغيير قمن��ا باطالق حركة 
لتوعي��ة املس��تهلكني بالغرب وذلك 
من اجل اجبار مالك مصانع السجاد 
على التص��رف مبس��ؤولية وهذا ادى 
الى خلق تصنيف »النس��يج اجليد« 
وه��و ملص��ق مبنزل��ة ش��هادة على 
ع��دم اش��راك اي طفل ف��ي تصنيع 
ذل��ك املنت��ج علم��ا انه من��ذ اطالق 
ذل��ك امللصق قبل اكثر من عش��رين 
عام��ا ،انخفضت عمالة االطفال في 
صناعة السجاد في املنطقة بشكل 

كبي��ر لتص��ل االن ال��ى مائت��ي الف 
مقارنة بنحو املليون طفل.

إن مث��ل تل��ك البرام��ج ه��ي برامج 
مفيدة ولكن التغييرات األكثر اهمية 
يجب ان تأتي من اجلهود العاملية التي 
تقودها األمم املتحدة. إن إنهاء احللقة 
املفرغ��ة لعمال��ة األطف��ال واألمية 
والفق��ر س��يتطلب توحي��د جه��ود 
الوكاالت احلكومي��ة حول كل هدف 
من اهداف التنمية املس��تدامة التي 
تؤثر على األطفال بش��كل مباش��ر 
وهذه تش��مل اله��دف 8 الذي ينهي 
العمالة القسرية والعبودية احلديثة 
واإلجت��ار بالبش��ر وعمال��ة األطف��ال 
واله��دف 4 ال��ذي يضم��ن التعليم 
للجميع والهدف 3 الذي يوفر الرعاية 
الصحية للجمي��ع والهدف 16 الذي 
يقضي على جميع أش��كال العنف 

ضد األطفال.
وحت��ى ننج��ح يتوج��ب عل��ى أمني 
ع��ام األمم املتح��دة انتونيو جوتيريس 
تخصيص املزيد من املوارد لتحس��ني 
حياة األطف��ال حيث يتوج��ب عليه 
اوال الدعوة إلجتماع لرؤس��اء وكاالت 
الدولي��ة  واملنظم��ات  املتح��دة  األمم 

وق��ادة العال��م م��ن اج��ل صياغ��ة 
برنامج عم��ل وذلك من اجل تكثيف 
وتنس��يق اجلهود حلماية الصغار في 

كل مكان.
اإلرادة  فق��ط  املط��اف  نهاي��ة  ف��ي 
السياس��ية ميكنها فق��ط تعطيل 
الوض��ع الكئي��ب لعمال��ة األطفال 
فنحن ال نس��تطيع بن��اء عالم اكثر 
أمنا وإس��تدامة من دون التحقق من 
حري��ة وس��المة وتعلي��م كل طفل 
علما ان عمل األطفال يحرم األطفال 

من تلك العوامل الثالثة.
وبينما أبحث في كيفية حتقيق تقدم 
، ال استطيع نسيان الفتاة الصغيرة 
التي التقيت بها ف��ي البرازيل والتي 
تعرض��ت يديه��ا الصغيرت��ني جلروح 
قطفه��ا  بس��بب  نازف��ة  فظيع��ة 
س��ؤاال  س��ألتني  حي��ث  للبرتق��ال 
بس��يطا لم يكن لدي أي إجابه عليه 
: » كي��ف ميكن للعالم ان يس��تمتع 
بالعصي��ر من ذلك البرتق��ال عندما 
ينزف أطف��ال مثلي دماءهم من اجل 

التقاطه »؟
إن هذا السؤال يجب ان نطرحه على 

انفسنا؟

إنهاء عمالة االطفال كنشاط تجاري
PROJECT
SYNDICATE

رحلة االلمان صوب جامايكا

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

1 -زوايا نظر  
لم يحصل ان تدحرجت ازمة  التغيير )االحتالل) لعام 2003 
الى مفترق طرق ساخنة ومصيرية و متضاربة، مرة واحدة، 
كما حصل بعد حترير املوصل من فلول داعش في العاش��ر 
من متوز 2017  كما لم يحصل ان ضرب التش��رذم اجملتمعي 
والسياس��ي واجلغرافي ب��ني املكونات العراقي��ة )قوميات. 
اديان. طوائف. عش��ائر. عقائد..) وفي داخل كل مكون، كما 
حص��ل في فترة اق��ل من عام واحد يبدأ م��ن اطالق حملة 
»عائدون ي��ا نيوى« في 16 تش��رين االول-اكتوبر 2016  الى 

استفتاء اقليم كردستان في 25 ايلول- سبتمبر 2017.   
 فق��د ازدح��م املش��هد، فج��أة، بالعب��ني م��ن كل منحدر 
يسعون الى االستثمار في هذا االنتصار، وباخرين استغلوا 
املناس��بة لغس��ل س��جالتهم ووجوههم مما علق بها من 
طعون، كم��ا انفتحت ملفات نائمة موصول��ة بالترتيبات 
وتناس��ب احلقوق واالمتيازات لدولة احملاصصة، او ما يتعلق 
بهوية ووظيفة ومس��تقبل الدول��ة ، او متصلة بالعالقات  

وااللتزامات مع دول اجلوار ودول التحالف ضد االرهاب.
 ومبوازاة ذلك انفجرت اس��ئلة مؤجلة كانت اعمدة الدخان 
قد دّستها طي النسيان وفي شعاب املساومات، من قبيل 
كلفة النصر »من يدفع ومن يعوَّض« واخرى مسكوت عنها 
خشية استفزاز ثيران »اخليانة« التي تقيم في صالة اخلزف 
وقد سهلت اغتصاب االراضي واحتالل املوصل، وثالثة حتتاج 
الى اجابات خادعة تعيد توازن القوى باملراضاة، وقل بالرضا 
على مضض، في وقت اندلع  احلديث )الضجيج) عما سمي 
مبرحل��ة ما بعد داعش، قبيل هزمي��ة دولة اخلالفة، وكان في 
جوه��ره موصوال ببناء مس��وغات املعركة املقبلة: معركة 
اجلمي��ع ضد اجلمي��ع، او معركة املس��اومات ب��ني اجلميع، 
وقد لع��ب في ه��ذا امللعب جيش م��ن القوال��ني وطوابير 
من اصحاب السياس��ة وصناع تصفيات احلس��اب، وجس 
النبض، وزعيق الشاش��ات امللون��ة، والقليل منهم وضعوا 
كراهياتهم وانحيازاتهم الطائفية واالثنية وااليديولوجية 
جانب��ا لي��روا احلقائق من دون رت��وش،  وال حاجة الس��تباق 
االح��داث ملعاين��ة ردود االفعال في الش��ارع، وم��ا تخفيه 
الصورة الزاهية لالس��ترخاء العام، املبالغ في تس��ويقها، 
ف��ان احلاجة هنا، وفي هذا العماء اجلمعي، الى »نظر« زرقاء 
اليمامة، التي ش��اهدت ما لم يش��اهده ابناء عش��يرتها 
اجلاهلي��ة »جديس« من غ��زاة ملوطنها على بعد مس��يرة 
ثالثة ايام، والى مبادرة امللك االغريقي »كروسس« يوم وضع 
كهنة معاب��د اليونان قبل ثمانية االف س��نة في حضيرة 
االختب��ار ليكتش��ف انهم جهل��ة، حاجتنا ال��ى مراجعة 
حقيقية وش��جاعة وصادمة تبدأ من حيث انتهت معركة 
راوة منتصف تش��رين الثاني- نوفمبر اجلاري، كآخر معاقل 
دولة ابو بكر البغدادي، إذ س��قط معها العقل السياسي 
الس��ائد والقابض على لعبة »الكت��ل« و«املكونات« والذي 
اوصل البالد الى حافة االستقالة من اخلارطة، وانام املاليني 

على وسادة »كل شيء على ما يرام«.
اقول ثم��ة القليل من اصحاب ال��رأي والنظر رصد ما كان 
يج��ري في ال��دورة الدموي��ة للحاضر العراقي س��رطانات 
عش��ية هزمي��ة داع��ش، وم��ن ب��ني اولئ��ك القليل��ني كان 
»مصطفى فيلد« مدير منتدى االديان بلندن حيث رصد في 
مقال له في االندبندن��ت ان الوحدة العراقية املتجلية في 
انتصار املوصل »ما تزال هشة« وان االسئلة »ستستيقظ 
م��ن النوم« بعد ان ينتهي تهدي��د داعش للعراق.. وفي هذا 
القول اش��ارة الى ش��يء ما س��يحدث، كانت فتاة جديس 

مصيبة في االحساس به.
******

كافكا:
»احلياة حرب، مع نفس��ك، ومع ظروفك، ومع احلمقى الذين 

صنعوا هذه الظروف«,

إعادة تركيب ما جرى..
1
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دراسة

اصدارخبر

املناهج االنكليزية والفرنسية مع ظهور 
جلهد يدعو الى النقد اإلسللالمي يالحق 
األثللر االبداعللي عبللر صلته بالشللريعة 
اإلسللالمية وموقللف القللرآن الكرمي من 
مجمللل مايحصللل فللي اجملتمللع علللى 
مسللتوى األفللراد واجلماعللة ، اال ان هذا 
املنهج لم يتمكن من محايثة املتغيرات 
احلاصلة فللي اجملتمع العربللي وظل يدور 
في منطقة الصلة بني الشللريعة واألثر 
ومنافسللته  تأثيللره  فانحسللر  األدبللي 
والرومانسللية  الكلتسللية  للمناهللج 
واالنطباعية التي بللدأت بوضع خطوات 
مهمة على سبيل تخليق حركة نقدية 
جديللدة تتجللاوز النقد البالغللي العربي 
ومتوازيللة مللع اجلهد النقللدي  العاملي ، 

بكون ان هللذه املناهج تقللدم اقتراحات 
علمية ملعاينة األثللر األدبي اوال ولظهور 
اشللكال أدبية جديدة تتطلللب وجهات 
نظر جديدة لم يأت عليها النقد البالغي 
العربللي القللدمي  كالروايللة واملسللرحية 
وفيما بعللد القصة القصيرة والشللعر 
احلديث )التفعيلللة(، ولم يجد نقاد تلك 
احلركة تقاطعا بني هذه املناهج اجلديدة 
ووجهات نظر األثر االبداعي العربي الذي 
أثري بالبحث والدراسة العلمية الواعية 
التي  اسللهمت في تقدم وتطور احلركة 
االبداعيللة ، وما ان ظهر منهج الواقعية 
االشللتراكية حتللى ظهرت بللوادر النقد 
املاركسللي املعروف بالنقللد االجتماعي 
املستنير بطروحات بليخانوف ولوكاتش 
فيمللا بعللد ، ويالحللظ ان تبنللي هللذه 
املناهللج النقديللة كان مرتبطللا بتطور 
النللص االبداعي املسللتجيب للتحوالت 
االجتماسياسللية في البلللدان العربية 
وكذلك أثر التحوالت في اجملتمع الدولي  
، وبظهللور البنيويللة فقللد ظهللر النقد 
النصللي الللذي يهتللم ببنائيللة النللص 
بصرف النظر عللن املؤلف واملتلقي على 
حد سللواء ، ووجد العرب انفسهم امام 
مقتللرح نقدي جديللد عللّدوه مهما في 
مقاربة النصوص االبداعية واسهم هذا 
النقد النصي في الكشللف عن مناطق 
جديدة لم يألفها النقد العربي  سللابقا 
، علللى أن حقبة السللتينيات من القرن 
املاضي شللهد قيام حتوالت حاسمة في 
اجملتمع الغربي جنم عنها ظهور   مناهج 
مابعد البنيوية املرتبطة بظهور مرحلة 
مابعد احلداثة التي تعد استمرارا ملرحلة 
احلداثة التي مثلتها مناهج البنيوية من 
اسلللوبية وسلليميائية ، لذا  فقد كانت 
مناهج مابعد البنيوية  من التفكيكية 
ونظرية التلقي والنقد النسوي والبنيوية 
التكوينيللة وظهللور النقللد الثقافللي ، 
كانللت نتيجللة واسللتجابة للتحللوالت 
االجتماعية ، ولللو راجعنا مصدرية هذه 
املناهللج والنقللاد الذيللن اسللهموا في 
ظهورها لوجدناها مرجعيات فلسللفية 
عامليللة علللى الرغللم مللن ظهورها في 
اجملتمللع الفرنسللي حيث يعيللش هؤالء 

النقاد مع اختللالف  أصولهم اجملتمعية 
وانتماءاتهللم السياسللية ، لللذا فقللد 

اتصفت هذه املناهج بقدرتها على عبور 
مواطن التأسلليس الى مجتمعات أخرى 

اسللهمت في تقدمي إضافللات وتداخالت 
بللني هذه املناهج واجلهللد الفكري احمللي 
لتقدمي مشللهد نقدي يتماهى وطبيعة 
النصوص االبداعية اجلديدة اخلارجة من 
حتللوالت مجتمعاتهللا وهذا مللا يحصل 
في مجتمعنللا العربللي والعراقي حيث 
نالحللظ اجتهاداً في تبني هللذه املناهج 
وتقدمي اضافات نقدية على وفق ماينجزه 
النص االبداعي ، وبذا فقد حتقق التفاعل 
والتحللاور بللني املناهللج العابللرة ملوطن 
احملليللة  النقديللة  واحلللركات  ظهورهللا 
لضمللان وجود جهللد نقللدي ذي مالمح 
محلية بعيدا عن النصية والقسرية في 

تطبيق تلك املناهج ..
وتأسيسا على ماذكرناه نستنتج مايلي 

 --:
 * ان املناهللج النقديللة والبحثية تخرج 
من معطف الللرؤى الفلسللفية، ومبا أن 
اخلطاب الفلسفي العربي قد توقف منذ 
656هجريللة فإن امكانيللة وضع منهج 
نقللدي عبر الفلسللفة العربية صار أمرا 
صعبا بل مسللتحيال، فيمللا عدا بعض 
احملاوالت اليجاد نقد اسللالمي اال انها لم 
تتمكن مللن محايثة التحول في اجملتمع 
والسياسللة والنص مثل محاوالت سيد 

قطب .
  * ان الللدرس البالغللي العربللي القللدمي 
لم يعد يسللتجيب للتحللوالت النصية 
احلديثللة مقارنللة مع موجهللات املناهج 
احلديثللة، لللذا صللار التوجلله الللى تلك 

املناهج.
* لللم يجللد النقاد فللي هللذا التوجه ما 
يتقاطع وموجهات النص االبداعي احمللي، 
بل توفللرت فرص للدخول الى النص  من 

زوايا متعددة .
   * اجتهد النقاد العرب في استخدامهم 
لتلللك املناهللج  علللى سللبيل االضافة 
واالقتللراب مللن النص احمللللي .. * هنالك 
تفللاوت فللي فهللم واسللتيعاب النقللاد  
العراقيللني لتلك املناهج وتأثير ذلك عند 

مقاربتهم للنصوص االبداعية.
* ان املناهللج النقديللة العابللرة تقللدم 
مقترحات صاحلللة ملقاربة النصوص، لذا 

فقد امتلكت صفة العاملية.
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* سللأعد مايللرد فللي مقالتللي هللذه من 
مفاهيللم وآراء مبنزلللة ردود هادئللة علللى 
وجهللات النظر التي تطرح في هذا املؤمتر 
او ذاك او في هذه الصحيفة أو تلك فيما 
يتعلق باحلركة النقدية العربية والعراقية 
وإطالق توصيف املناهج النقدية املستوردة 
واملطالبللة الدائمة لوضللع منهج نقدي 
محلي او عربي يحمل خصوصية اجملتمع 
العربي والعراقي وينتج من رحم النسيج 
االجتماعللي والفكللري اخلاص ، والشللك 
بأننا لن نعللدم النوايللا الطيبة واخمللصة 
لوجهللات النظر هللذه والدوافللع النبيلة 
حملاوالت ايجاد منهج نقدي اليفرط باجلهد 
النقللدي العربللي منذ اجلرجانللي الى ابن 
قدامللة واجلاحظ والباقالني والقرطاجني 
وسللواهم من النقللاد العللرب الذين أثروا 
النص اإلبداعي العربي شللعرا ونثرا حتى 
دخول املغول الللى بغداد عام 656 هجرية 
ودخللول االرض العربيللة في جلللج الظالم 
والتخلللف بتعاقب القللوى اخلارجية في 
السيطرة عليها لقرون عديدة حتى افول 
الدولة العثمانية وتقسيم االرض العربية 
الى دول بعد احلرب العاملية األولى --1914

1918 م ، ولعل املراجعة السريعة للحركة 
النقديللة العربيللة منللذ ظهللور حركللة 
اإلحياء العربي وظهللور املدارس الفكرية 
فللي نهاية القرن التاسللع عشللر العقود 
األولى للقرن العشرين سيتبني لنا اجلهد 
الكبيللر الللذي بذله رواد هللذه احلركة من 
أجل قيام حركة نقدية جتديدية تستفيد 
مللن الللدرس البالغي العربللي الذي وضع 
أسسه النقاد العرب القدامى واالجتاهات 
النقدية العامليللة التي تعّرف عليها نقاد 
حركة اإلحياء العربي من خالل الدراسللة 
فللي الللدول الغربيللة وكذلك مللن خالل 
 ، العامليللة  االدبيللة  باحلللركات  االتصللال 
ونتيجة للجمع بني هذين التوجهني متت 
الدعوة الى املناهج النقدية الرومانسية 
والواقعية واإلنطباعية وجتدر االشارة الى 
ان هللذه املناهج كانت نتللاج مجتمعات 
تأثيللرا  ان أكثرهللا  اال  غربيللة مختلفللة 

عالمية المناهج النقدية

عبد علي حسن 

ما ان ظهر منهج الواقعية 
االشتراكية حتى ظهرت بوادر 

النقد الماركسي المعروف 
بالنقد االجتماعي المستنير 

بطروحات بليخانوف ولوكاتش 
فيما بعد ، ويالحظ ان تبني 

هذه المناهج النقدية 
كان مرتبطا بتطور النص 

االبداعي المستجيب للتحوالت 
االجتماسياسية في البلدان 

العربية وكذلك أثر التحوالت في 
المجتمع الدولي  ، وبظهور 

البنيوية فقد ظهر النقد النصي 
الذي يهتم ببنائية النص بصرف 

النظر عن المؤلف والمتلقي 
على حد سواء

قحطان جاسم جواد

منللذ تأسلليس الدولللة العراقيللة 
احلديثة لعب اليهود دورا مهما فيها 
متثل في اسللهامات غيللر اعتيادية 
في احلياة السياسية واالقتصادية 
والثقافية . وما شخصية ساسون 
حسللقيل وزيللر املاليللة ودوره فللي 
تطويللر قوانني الدولللة االقتصادية 
اال مثللاال حيا للدور  الريادي. كذلك 
لليهللود  كان  والفللن  االدب  فللي 
دورهم الريادي في القصة واملسرح 
والغنللاء واملوسلليقى ،لكللن هللذا 
الدور الريادي اضمحل او اخفي عن 
عمد بعد احداث الفرهود  وسللفر 
الى اسللرائيل  العراقيللني  اليهللود 
، حيللث منعللت كتبهللم واوقفت 
نشللاطاتهم التعليمية والثقافية 
واملطابع والصحف وصودرت جميع 
ومطبوعاتهم  وكتبهللم  وثائقهم 
االخرى .ومما زاد من سللوء احلال بعد 
وصللول البعث الى السلللطة عام 
1968واتهام بعللض اليهود بالتآمر 
على السلللطة واعللدام مجموعة 
منهم في سللاحة التحرير، وظلت 
املشللانق  معلقةعلللى  جثثهللم 

.وكذلك مصادرة ومنع كل نشللاط  
لهللم وحجللز مطبوعاتهللم مللن 
الصحف والكتللب واجملالت وخزنها 
فللي دائللرة اخملابللرات العامللة. وقد 
كشللف عللن هللذا االمر بعللد عام 
2003 ! وخالل اعللوام 1968– 2003 
جرى التعتيم علللى اجنازات اليهود 
مللن االدباء في العللراق بطريقة لم 
تسللمح الي ذكر لهم فللي االعالم 
العراقي املرئي واملكتوب واملسموع 
بحيللث نسللبت بعللض االجنللازات  
االدبيللة الى آخرين ، فللي وقت كان 
بعض ادبللاء اليهود لهللم االولوية 
والريللادة في ذلك . وقللد بني د. علي 
محمد هللادي الربيعي فللي كتابه 
القيللم ) اسللهامات  يهللود العراق 
في املسللرح ( الصادر عن مؤسسة 
الصادق الثقافية ، ان هناك قصصا 
ليهللود عراقيللني يعللود زمنها الى 
1920– 1927منها ماكتبه  عامللي 
القللاص والصحفللي واحملامللي انور 
الغللادر(  العاشللق   ( شللاؤل مثللل 
املنشللورة في مجلللة املصباح عام 
الكوت  1924،وكذلك قصة حصار 
وقصللة ذكريللات املنشللورتني فللي 
جريللدة العالم العربللي عام 1927. 
كما كتب القاص اليهودي سلمان 

درويش قصص ) الفقير(في جريدة 
 ( 1929وقصللة  عللام  االسللتقالل 
جتربللة ( في جريللدة العالم العربي  
عللام 1929وقصة) فللي باريس( في 
جريللدة البللالد عللام 1930وقصص 
اخللرى لكتاب  يهللود اخرين حددت 
الدكتللور  قبللل  مللن  اسللماؤهم 
الربيعللي فللي كتابه آنللف الذكر . 
وقد ذكر فيها ان اكثرمن عشللرين 
كاتبللا يهوديا للقصة رمبا نسللمع 
بهللم الول مللرة بسللبب التعتيم 
الذي جللرى على اليهللود الكثر من 

خمسني عاما ! 
ولم يتوقللف د. الربيعي عند كتاب 
القصللة اليهللود بل اشللار الى دور 
نقاد املسللرح من اليهود العراقيني 
وطريقة تناولهم للنقود املسرحية 
، اذ كانوا يصفون احداث املسرحية 
وصفا دقيقا ومتكامال ثم يؤشرون 
 . عليهللا  النقديللة  مالحظاتهللم 
ويذكر منهم سلللمان شينة الذي 
كتللب في مجلللة الصبللاح العدد 
103فللي 6/24/ 1926ويبدو انها من 
مقللاالت النقد االولى في املسللرح 
العراقللي . كذلللك اسللهم االديب 
اليهودي شللاؤول  حللداد في كتابة 
موضوعات مسللرحية نشللرها في 

الصبللاح عللام 1928،كمللا كتللب 
فللي صحيفللة البرهان ،كما نشللر 
مقالته حللول التمثيل املسللرحي 
فللي جريدة العللراق بعددها  املرقم 
فيها  1929ويقترح   /6/4 2780فللي 
شللاؤول علللى احلكومة تأسلليس 
فرقللة  متثيلية ودعللوة خبراء متثيل 
العراقيللني  لتدريللب  مصللر  مللن 
مقابل راتب شللهري . كذلك كتب 
درويش(ثللالث  شللالوم  اليهللودي) 
مقللاالت في الفن املسللرحي منها 
) الى هللواة املسللرح ... لكي تكون 
ممثللال مجيدا ( نشللرها فللي جريدة 
العللراق بعددها املرقللم  2951 في 
20/ 12/ 1929كمللا عثر د. الربيعي 
التللي  املسللرحيات  بعللض  علللى 
كتبها  اليهود من العراقيني منها 
مسللرحية) طيش( لشالوم درويش 
وقداجتلله فيهللا باجتاه  املسللرحية 
الواقعية، وهو ماكان يشللغل اهل 
املسرح آنذاك سللواء في العراق او 
الوطللن العربللي . وقد تنللاول فيها 
حياة اسللرة ارسللتقراطية تسعى 
نحو املدنية لكنها تقع في اخطاء 
واكد علللى عملية النقد واالصالح 

في اجملتمع .
تناول املؤلللف د. الربيعي في كتابه 

آنللف الذكر دور اليهللود في ترجمة 
املسللرحيات  وتقدميها في املسرح 
او على شللكل مطبوعللات . منها 
تراجم القللاص انور شللاؤول  الذي 
ترجم مسرحية ) شريدان ( للكاتب 
االجنليللزي) وليم تللل ( وطبعت في 
مطبعة  اجلمعيللة اخليرية ببغداد 
عللام 1931وهللي اول ترجمة عربية 
وعراقية لهذه  املسللرحية العاملية 
. كما تناول مسرحية اخرى بعنوان 
) ربقة واسحق ( للكاتبةالفرنسية 
جوي دافلني وترجمها شاؤول ايضا 
عن الفرنسية . كما ترجم مسرحية 
ثالثة بعنللوان ) موسللى ( للكاتب 
لورانس الجناز ونشللرت فللي جريدة 
احلاصد بعددها  املرقم 16 في 6/6/ 
1929،وقد متيزت املسرحيتان بانهما 
حتتكمللان على منظومللة  فكرية 
قيمللة وانسللانية المسللت الفكر 
الللذي يؤمن  به مترجمها  شللاؤول 
وهللو الفكللر التقدمللي . ان هللذه 
املعلومات القيمة في كتاب د علي 
الربيعللي تدعونا العللادة النظر في 
تقوميات واجنازات القصة واملسللرح 
في العراق النها استبعدت اليهود 
عللن الريللادة وهي فرصة مناسللبة 

استنادا للمعلومات اجلديدة.

إسهامات اليهود في  المسرح العراقي

متابعة الصباح الجديد:
 

صرح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة 
اإلسكندرية، بأن املشللروع يعد أكبر مشروع 
للتوثيللق في الوطن العربللي ويركز على تراث 
الشللعوب العربيللة خاصللة خللالل القرنللني 
األخيريللن، في ظللل ما تعرضت للله املنطقة 
العربيللة من صراعات دمللرت جانبا كبيرا من 
وثائقهللا وتاريخهللا، وبصفة خاصللة في دول 

مثل العراق وسورية واليمن وليبيا.
بللدوره، أكد الدكتور خالد عزب رئيس قسللم 
املشللروعات مبكتبة االسللكندرية أن املشروع 
الللذي ينفذه قطاع املشللروعات فللي مكتبة 
اإلسكندرية يشارك فيه عدد من املؤسسات 
العربية على رأسها املنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم مبشللروع الفن التشللكيلي 
العربللي الذي يضم حصرا للوحللات الفنانني 
الذاتيللة،  وسلليرهم  العللرب  التشللكيليني 

كما تسللهم مؤسسللة البابطني مبشللروع 
موسللوعة البابطني للشللعراء العرب، ونوه 
عزب الى أن املشروع سلليكون األكبر عربيا، 
نظللرا ألنه يركللز على تللراث العللرب مبعناه 
الطبيعللة  ذا  التللراث  متجللاوزا  الشللامل 

السياسية.
ويسللهم عللدد مللن الشللخصيات العامة 
العربيللة فللي املشللروع، وسللتعلن مكتبة 
اإلسكندرية خالل األشهر املقبلة مزيدا من 

املعلومات عن تفاصيله.

متابعة الصباح الجديد:

صدر مؤخراً عن دار “مسللكيلياني” التونسللية 
املتخصصة في نشر ترجمات للروايات العاملية، 
ترجمللة لرواية “ظل الريح” لكارلوس رويز زافون 
املولود في مدينة برشلللونة عللام 1964، والذي 
يعللد راهنللا واحللدا من أهللم وأشللهر الكتاب 
اإلسللبان. فقد أحرزت هذه الرواية عند صدورها 
قبل سللنوات على شللهرة عاملية واسعة، وبها 

نّوه كبار النقاد.
كمللا أحرزت على جوائز رفيعللة في عدة بلدان. 
وقد أجنز الترجمة السللوري معاوية عبداحلميد، 
ُمظهرا مرة أخرى عناية فائقة بكل عمل يقوم 
بنقللله إلللى اللغللة العربية، وبللاذال كل ما في 
وسللعه لتكون الترجمة عاكسة جلمال العمل 

وبراعة صاحبه لغويا وأسلوبيا وفنيا.
وقد جاءت رواية “ظللل الريح” مختلفة عن جّل 
الروايات التللي كتبت عن “الفتللرة الفرانكية”. 
والتي عادة ما تركز على الصراعات السياسية 
والعقائديللة. لكن هللذه الرواية تتميللز بَنَفس 

ملحمي وشللعري يذّكر بروائع مثل “البؤسللاء” 
كارامللازوف”  و”اإلخللوة  هوغللو،  لفيكتللور 
لدستويفسللكي، و”مئللة عللام مللن العزلللة” 
لغابرييل غارسيا ماركيز. وفيها تتعدد األصوات 
واحللدة  وتفضللي كل  وتتشللابك،  واحلكايللات 
منهللا إلى أخللرى ليجد القارئ نفسلله مأخوذا 
ومندهشللا إزاء كل واحللدة من هللذه احلكايات 

العجيبة والغريبة.
فللي الروايللة تختلللف الشللخصيات وتتعللدد 
متناقضللة في أسلللوب حياتها وفللي أفكارها 
وفي مسارها، ما يجعلها تتصادم في ما بينها 
وال تتآلف إالّ نادرا. وجند بني هذه الشللخصيات، 
رجال دين متزمتني وأغنياء يتصفون بالغطرسة 
والعنف، وفقراء يعيشللون اجلوع والتشرد، لكن 
ذلك ال مينعهللم من التحلي بالنبللل والطيبة، 
وعاهللرات يعرفن كيف ينسللجمن مع تطورات 
األحللداث وتقلبللات األيللام، ومخبريللن يتلّذذون 
مبالحقللة اآلخرين وتنغيص حياتهم، وانتهازيني 
يتقنللون في كل مللرة االنقالب علللى أفكارهم 
ليكونوا على الصورة التي تروق ألهل السلطة 

والنفوذ.

مللن الصعب تلخيللص رواية ضخمللة ومليئة 
بأحللداث عديللدة وفيها تتحرك العشللرات من 
الشللخصيات، ثم إنها ليسللت رواية واحدة بل 
عدة روايللات. كل واحدة من هذه الروايات تنفرد 
بخصائصها ومدلوالتها. لذلك جاءت موسومة 
بنفللس البعد امللحمي التللي تتميز به األعمال 

ئيللة  ا و لر والتي ا الكبيللرة 
ال نللكاد جند 
مثيال  لهللا 
األدب  فللي 

املعاصر.

قريبا إطالق مشروع ذاكرة العرب خالل العام 2018
من مكتبة االسكندرية

»ظل الريح«” لـ«كارلوس زافون« تصدر بترجمة جديدة

غالف الكتاب
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متابعة الصباح الجديد: 

بس��بب كل اإلحباط��ات والصعوبات 
التي واجهت وال��ت ديزني خالل بداية 
أن  بس��هولة  ميكن��ه  كان  طريق��ه، 
يتراج��ع، وكان س��يصبح معذورًا إلى 
أبعد مدى إذا متك��ن من اليأس وأغلق 
أبواب جه��ده في وج��ه حلمه، لكنه 
ل��م يفعل، ظ��ل ُمصدًق��ا ومؤمًنا أن 
بإمكان��ه أن يصن��ع ش��يًئا مختلًفا، 
فعل كثيرًا من األشياء اجملنونة، وأقدم 
على كثير من اخلطوات غير احملسوبة، 
التي قال عنها احمليطون به إنها توحي 
بسوء إدارته وعدم كفاية خبرته ، لكن 
حت��ى تلك اخلط��وات املرجتلة املتعثرة 
قادت إلى مزيد من النجاح، وتس��ببت 
ف��ي تأس��يس إمبراطوري��ة ليس��ت 
فق��ط ه��ي م��ن األكث��ر جناًحا وث��راًء 
على مس��توى العالم، لكنه��ا أيًضا 
اضطلعت بتصدي��ر البهجة ألطفال 
العال��م جميعاً، وأسس��ت كثيرًا من 
الكارتونية  والش��خصيات  األيقونات 
التي تنتم��ي لعال��م الطفولة ومتثل 
نقاءها وصفاءه��ا وبهجتها في ذهن 

الكبار أيًضا.

اإلصرار عنوان النجاح
»مُيكن��ك أن تُصم��م وتخل��ق، وتبني 
امل��كان األكث��ر م��ن رائع ف��ي العالم 
أجم��ع، ه��ذا س��يدفع الن��اس أيًضا 
إلى جعل أحالمه��م حقيقة« هكذا 
كان يق��ول والت، وهكذا كان يش��عر 
بعمق مس��ؤوليته في حتقيق حلمه، 
والتي س��تكون جتربة ُملهمة بدورها 
للجمي��ع لتحقيق أحالمهم وجعلها 

حقيقة واقعة.
وبرغم اإلصرار والتحدي واملس��ؤولية 
ف��ي اجلمل��ة الس��ابقة، إال أّن حي��اة 
والت بكل أحداثه��ا كانت تقوده إلى 
أن يتخل��ى عن كل هذا، فوفًقا لكتاب 
»وال��ت ديزني« ال��ذي كتب��ه األخوان 

كاترين وريتش��ارد جرين، والذي جمعا 
أحداث��ه م��ن خ��الل أصدق��اء ديزن��ي 
وأقاربه ومن خ��الل زيارة األماكن التي 
عاش فيه��ا، حيث قادته��م زيارة إلى 
مدين��ة ديزن��ي ناال خالله��ا كثيرًا من 
املتعة والبهجة، أن يبحثا ملدة خمس 
س��نوات كاملة وراء الرجل الذي كان 

سبًبا في تأسيسها.
 ي��روي األخ��وان أن��ه كان ل��دى والت 
أس��باب قوية تدفع��ه لالعتق��اد أنه 
أس��وأ الناس حًظ��ا، ومش��وار حياته 
يتس��م بكثي��ر من قصص الفش��ل 
قب��ل كل جناح وخيب��ة األمل قبل كل 
انتصار، لكنه كان دائم اجلوع والنهم 

لغزو اآلفاق اجلديدة وقهرها.
وف��ي عام 1911 حني كان عمر والت ال 

يتجاوز الس��نوات التس��ع، انتقل مع 
أسرته إلى مدينة كنساس بعد مرض 
والده الذي اضطره إل��ى بيع مزرعته، 
وح��اول الوالد أن يس��تثمر ثمنها في 
احلصول على حق توزيع الصحف على 
ألفي عميل، فاعتمد على ولديه والت 
وروي إليصال الصحف للمش��تركني، 
وه��و ما كان يدفع والت لالس��تيقاظ 
ف��ي الثالثة والنصف فج��رًا ويتخلى 
ع��ن دفء س��ريره ألداء عمل��ه، كم��ا 
يس��تغرق من��ه نحو الس��اعتني بعد 

الظهيرة لتوزيع الصحف املسائية.
وكان أعظم ما يتوق إليه والت وقتها 
هو أن يحصل على دخل إضافي ثابت 
من خالل توزيع 50 صحيفة على قائدي 
والنصف  السادس��ة  ف��ي  املركب��ات 

صباًحا ، بإضافة إل��ى عمله مع أبيه، 
وعندم��ا أعل��ن ألبيه فكرت��ه أصّر أن 
يكون ربح هذا العمل حلسابه، وهو ما 
دفع والت لالتفاق سرًا مع موزع جرائد 
آخر للحصول على النسخ اخلمسني 

منه بعيًدا عن أعني أبيه.
وف��ي عام 1917 بدأ والت في الرس��م 
لصحيف��ة الطالب، ولك��ن مغامرته 
األكب��ر كان��ت كذبته بش��أن س��نه 
مبس��اعدة والدت��ه حت��ى يتمكن من 
االنضمام إلى فريق اإلس��عاف التابع 
للصلي��ب األحمر في أوروبا بعد احلرب 
العاملية األولى، وه��و ما قاد والت إلى 
فرنس��ا في عام 1918 حيث بدأ وملدة 
تس��عة أش��هر في قيادة ش��احنات 
اإلم��داد وس��يارات اإلس��عاف ونق��ل 

الضباط.
عاد وال��ت إلى أس��رته التي تش��تت 
ش��ملها، وفًقا لكتاب األخوين جرين، 
عام 1921، إذ انفصل والت عن أسرته 
وعثر وقته��ا على من��زل يؤجر بعض 
الغرف، كما استطاع استئجار مكان 
صغي��ر لينت��ج في��ه أفالم رس��ومه 
املتحرك��ة، ووض��ع كل تركي��زه ف��ي 
العم��ل، وأنت��ج إعالنًا لش��باب كانوا 
مهتم��ني بتعل��م ه��ذه احلرف��ة، لم 
يك��ن يحص��ل منه��م على م��ال وال 
ه��م كذلك، وق��د كان االتفاق بينهم 
أن يعلمهم ووعدوه هم أن يش��ركوه 
في األرباح في املستقبل، كل ذلك لم 
يكن يوح��ي أبًدا بكل التوس��ع الذي 

سيصل إليه مشروع والت وحلمه.

والت ديزني مع الفأر ميكي
كان اليق��ني ال��ذي يُح��رك الرجل هو 
الطاق��ة الت��ي جعلته يبتك��ر كثيرًا 
املميزة  الكارتونية  الش��خصيات  من 
ومنها شخصية ميكي ماوس، والتي 
قال عنها : إن الناس عندما يضحكون 
عل��ى ميك��ي فإنه��م يفعل��ون ذلك 
ألنه يب��دو إنس��انًيا ج��ًدا، وه��ذا هو 
س��ر ش��عبيته، واعترف والت بفضل 
ش��خصية ميك��ي الكارتونية عليه 
قائاًل: »آمل أال ننس��ى أبًدا أن كل هذا 
النجاح قد انطلق من فأر«، يقني والت 
بحلمه وصل ب��ه إلى أن يحصل على 
22 جائزة أكادميية خ��الل حياته، كما 
جعله الس��بب في تأثير أكبر مدينة 

مالٍه في العالم وهي ديزني الند.
أصبحت ش��ركة والت ديزني من أكبر 
التكت��الت الس��ينمائية واإلعالمي��ة 
عل��ى مس��توى العال��م م��ن حي��ث 
اإليرادات الت��ي حتققها، بعد أن كانت 
في البدء  مج��رد فكرة لألخوين والت 
وروي ديزني، يهدف��ون من خاللها إلى 
تصميم الرس��وم املتحركة، وأسسوا 
حينها الشركة األولى في 16 أكتوبر 
1923، أما ش��ركة والت ديزني لإلنتاج 
فق��د  احلال��ي  واس��مها  بش��كلها 
أسس��ت عام 1986، وجاء نش��اطها 
ش��ركًة رائ��دًة ف��ي صناعة الرس��وم 
املتحرك��ة األميركي��ة، وذل��ك قبل أن 
يتنوع إنتاجها ليش��مل األفالم احلّية 
واألعم��ال التلفزيونية، وقد وس��عت 
اهتماماته��ا  ديزن��ي نط��اق  ش��ركة 
وأصبح��ت ترك��ز أيًضا على املس��رح 
واإلذاع��ة والكتب واجمل��الت املطبوعة 
ووسائل اإلعالم عبر شبكة اإلنترنت، 
كما أنشئت أقسام جديدة للشركة 
من أجل تس��ويق محتوى أكثر نضًجا 
يرتب��ط باألس��رة فيجع��ل العالمات 
التجاري��ة الرائدة العاملية التي تتعلق 
باألسرة تسعى أيًضا للتعامل معها 
من أجل احلمالت اإلعالنية ملنتجاتها.

كل هذا النجاح انطلق من الفأر«ميكي» 

»والت ديزني« مصدر البهجة ألطفال العالم

والت ديزني مع شخصياته املشهورة

شريط ملون
مشغل مستشفى الرشاد ينتج

أكثر من)500( دشداشة نسائية
أنتج مش��غل اخلياطة التابع الى مستش��فى الرشاد )510( 

دشداشة نسائية خالل شهر تشرين األول / أكتوبر.
وق��ال مدي��ر ملستش��فى الدكتور عل��ي رش��يد الركابي: ان 
مش��غل اخلياطة التابع ملستش��فاه أنتج )510( دشداش��ة 
نس��ائية خ��الل الش��هر املاض��ي مت توزيعها عل��ى املريضات 
الراق��دات في الرده��ات، مبيناً: ان هذا املش��غل مت دعمه من 
قبل مدي��ر عام صحة بغداد / الرصاف��ة الدكتور عبد الغني 

سعدون الساعدي من حيث توفير املواد االولية واالقمشة. 
وأوضح الركابي: ان املش��غل مجهز مبكائ��ن خياطة حديثة 
يعم��ل عليها خياط��ات ماه��رات يقومن بخياط��ة املالبس 
النس��ائية بواقع )17( دشداش��ة يوميا يتم ادخالها مخزنياً 

ومن ثم توزع الى الردهات حسب حاجة املريضات.

حملة صحية كبرى في منطقة الحسينية
اوعزت دائ��رة صحة بغ��داد الرصافة بتنفي��ذ حملة صحية 

كبرى في منطقة احلسينية لدعم املناطق العشوائية.
وق��ال مدير ع��ام دائرة صحة بغ��داد الرصاف��ة الدكتور عبد 
الغني س��عدون الس��اعدي: ان تنفيذ هذه احلملة الصحية 
لدعم هذه املناطق، الس��يما في مج��ال التحصني ومتابعة 
اح��وال الطبية والصحية وتقدمي جمي��ع اخلدمات في مجال 

الطبي والوقائي. 
م��ن جانب اخ��ر ناقش مدي��ر الدائ��رة الزي��ارات امليدانية الى 
املؤسسات الصحية خالل ايام اجلمعة والسبت وبني اهمية 

الزيارات من اجل االرتقاء باخلدمة الطبية الى املواطنني. 

غوغل يحتفل بـ »يوم الطفل«
احتف��ل محرك البحث غوغل باليوم العاملي للطفولة، الذي 
يواف��ق اعتماد اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة اإلعالن العاملي 
حلقوق الطف��ل في 1959عام ،و التي تعد االتفاقية األوس��ع 
عاملي��اً بعد توقيع 191 دولة عليه��ا، وتصديق اجلميع عليها، 

ماعدا الواليات املتحدة، والصومال. 
ومن��ذ 1990 يحتف��ل باليوم العاملي ف��ي 20 نوفمبر من كل 
عام لتعزيز التآزر والوعي الدولي بني االطفال في جميع انحاء 

العالم. 
وتق��وم منظمة اليونيس��يف، وه��ي منظم��ة األمم املتحدة 
للطفول��ة، بتعزيز وتنس��يق ه��ذا اليوم ف��ي كل الدول التي 

حتتفل به والذي يبلغ عددها 191 دولة حول العالم.
ويرجع االحتف��ال باليوم العاملي للطفل إلى توصية منظمة 
االمم املتحدة ع��ام 1954 بإقامة يوم عاملي للطفل في جميع 
دول العال��م لتعزي��ز التراب��ط الدول��ي، والتوعي��ة بحق��وق 
األطفال في جميع أنحاء العالم، وحتسني املستوى املعيشي 

للطفل.

لندن تطلق سيارة من دون سائق في عام 2021 
 تخطط لندن لطرح أولى السيارات من دون سائق بحلول عام 
2021 بحسب ما ذكرت وزارة املالية البريطانية، بهدف تطوير 
السيارات الذاتية القيادة ومتويل تطوير الذكاء االصطناعي.

 وم��ن املتوقع أن يعلن وزير امل��ال البريطاني »فيليب هاموند« 
ع��رض امليزانية اخلاصة لعمل الس��يارة، والتي ميكن أن تصل 

تكلفتها إلى 28 مليار جنبيه إسترليني.
 كم��ا س��يعلن الوزير ع��ن صندوق يخصص ل��ه 400 مليون 
جنيه إس��ترليني للشركات التي تريد أن تشارك في صناعة 

سيارة من دون قائد.
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طارق حرب:
ش��هدت بغداد ع��رض اول فلم س��ينمائي 
س��نة ١٩٠٩ في دار الش��فاء بالكرخ وقيام 
البغ��دادي اليهودي بلوكي باقامة س��ينما 
في بستان الواوية مبنطقة بني السنك وباب 
الشيخ، وترتب عرضه على اتساع العروض 

في بغداد ودورها.
وق��د ج��رت ع��دة مح��اوالت إلنت��اج فل��م 
سينمائي في بغداد كانت اولها سنة ١٩٣٠ 
اذ سافر التاجر املعروف حافظ القاضي الى 
انگلترا جللب اجهزة ولوازم س��ينمائية كي 
يتم انتاج فلم اال انه لم يوفق في مس��عاه 
لك��ن ف��ي بداي��ة االربعينيات ش��رع بعض 
البغداديني بتكوين الشركات السينمائية.

و كان��ت ش��ركة فوك��س النت��اج االف��الم 
العاملية كلفت الفنان حقي الشبلي النتاج 
فلم روائ��ي وثائقي يق��وم ببطولته وروايته 
ع��ن االثار ومعال��م بغداد وامل��دن العراقية، 

وكان ذلك سنة ١٩٣٤ .
وف��ي س��نة ١٩٤٢ مت تأس��يس اول ش��ركة 
االف��الم  النت��اج  بغ��داد  ف��ي  س��ينمائية 
الس��ينمائية وه��ي ش��ركة اف��الم بغ��داد 
احملدودة من مؤسس��ي هذه الش��ركة ناصر 
نعيم تاج��ر وصناعي اذ كان صاحب معمل 
والتاج��ر مه��دي البصام وصاح��ب االمالك 
حس��ن حس��ني برأس��مال متواضع وكان 

سعر السهم الواحد دينار واحد.
هذه الش��ركة فش��لت في انت��اج اي فلم 
وفي س��نة ١٩٤٦ مت تأسيس شركة عراقية 
مصرية النتاج االفالم الس��ينمائية باس��م 
ش��ركة اف��الم الرش��يد انتج��ت فل��م ابن 
الش��رق الذي اخرجه اخملرج املصري املعروف 
نيازي مصطفى ومثل فيه من مصر مديحة 
يسري ونورهان وبش��ارة واكيم ومن العراق 
املط��رب الريف��ي حضي��ري ابو عزي��ز وعزيز 
على وعادل عب��د الوهاب وكذلك ممثلني من 
السودان، وقد مت عرض الفلم في العيد وفي 

سينما غازي وجنح جناحا كبيرا.
وكان ه��ذا النج��اح وراء تأس��يس ش��ركة 
اصح��اب س��ينما احلم��راء العراقي��ة وكان 
صاحب س��ينما احلمراء اس��ماعيل شريف 
حيث قامت هذه الشركة بالتعاون مع احتاد 
الفنان��ني املصريني من انت��اج فلم القاهرة/ 
بغ��داد الذي كت��ب قصته حقي الش��بلي 
ويوس��ف جوهر ومثل��ه من الع��راق عميد 
املس��رح العراقي حقي الش��بلي وابراهيم 
ج��الل وعفيفة اس��كندر وفخ��ري الزبيدي 
وس��لمان اجلوهر وع��دد من طلب��ة الفنون 
اجلميل��ة والفنانة املصرية مديحة يس��ري 
وقام باخراجه املصري احمد بدر خان وعرض 

الفلم في سينما احلمراء سنة ١٩٤٧ .

وجن��ح ه��ذا الفلم كس��ابقه ق��ام عدد من 
املستثمرين البغداديني بانشاء اول ستوديو 
سينمائي في بغداد باس��م استوديو وكان 
مكان��ه  عل��ى الش��ارع العام ال��ذي يخرج 
من الكرادة ويتوجه الى معس��كر الرش��يد 
والزعفراني��ة وقبل الوصول الى املعس��كر 
وكان اول فل��م انتج��وه في بغ��داد هو فلم 
علي��ا وعص��ام ال��ذي كتب قصت��ه احملامي 
واالدي��ب البغ��دادي اليه��ودي انور ش��اؤول 
واملس��توحى م��ن قص��ة رومي��و وجولييت 
ولكن باس��لوب بدوي واشترك في التمثيل 
توفي��ق وجعف��ر  وعزمي��ة  ابراهي��م ج��الل 
السعدي وفوزي محسن االمني ويحي فائق 
وعب��د اهلل العزاوي وس��ليمة مراد واخرجه 
اخملرج الفرنس��ي اندريه ش��وتان وس��اعده 
يحيى فائق وقام بتصويره وعمل االنارة فيه 

الفرنسي جاك المار .
عرض الفلم في سينما روكسي سنة ١٩٤٩ 
وحقق الفلم جناحا هائال بس��بب موضوعة 
وتناول��ه حي��اة البادية وتقنيت��ه املتقدمة ، 
ولكن التجربة الثانية لهذه الشركة ولهذا 
االستوديو فلم ليلى في العراق كان نصيبها 
الفش��ل فقد فش��ل فلم ليلى في العراق 
فش��ال ذريعا  بالرغم من بطولة اللبنانيني 
محمد س��لمان ونورهان ومن بغداد عفيفة 
اس��كندر وابراهيم جالل وجعفر السعدي 
وعب��د اهلل العزاوي واخرج��ه املصري احمد 

كامل مرس��ي وعرض في س��ينما روكسي 
سنة ١٩٤٩.

االم��ر الذي ترت��ب علي��ه انتهاء الش��ركة 
وس��حب املس��اهمون اموالهم وفي سنة 
١٩٥٣ اس��تطاع ي��اس عل��ي الناص��ر م��ن 
تأس��يس ش��ركة دنيا الف��ن عل��ى قدرات 
عراقي��ة خالصة بانت��اج اول فل��م بغدادي 
عراق��ي صمي��م هو فلم فتنة وحس��ن عن 
قصة وس��يناريو واخراج حيدر العمر وجرى 
عرضه سنة ١٩٥ وادى النجاح الى تشجيع 
ه��واة الس��ينما واصح��اب رؤوس االم��وال 
على تأس��يس شركات سينمائية والشروع 
بانتاج االفالم فتم انتاج فلم من املس��ؤول 
س��نة ١٩٥٧ وهو من انتاج ش��ركة س��ومر 
للس��ينما مثل فيه خليل ش��رقي وسامي 
عبد احلميد ورضا الشاطئ عن قصة ادمون 
صبري وصوره الهندي دفيجا ومثلته ناهدة 

الرماح وهو اول فلم تناول الواقع العراقي.
وبعد ذلك مت انتاج فلم س��عيد أفندي سنة 
١٩٥٨ ال��ذي يع��د عالم��ة بارزة ف��ي االفالم 
البغدادي��ة حيث مثل فيه يوس��ف العاني 
وزينب واخرجه كامران حس��ني الذي تكلم 
ع��ن احلي��اة االجتماعية في احمل��ال واحلارات 
البغدادي��ة والعالق��ات االجتماعية وانتقاد 
البغ��دادي  اجملتم��ع  ف��ي  احل��االت  لبع��ض 
وبع��د انقالب ١٩٥٨ دخل��ت الدولة في هذا 

املضمار.

أوتاوا ـ وكاالت: 
 أفادت دراس��ة كندي��ة حديثة بأن 
تطعي��م األطفال ض��د األنفلونزا 
املوس��مية يجعلهم أق��ل عرضة 
خلطر اإلصاب��ة مبضاعفات خطيرة 
الفيروس تس��تلزم دخولهم  جراء 

إلى املستشفى.

الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون مبعهد 
الصح��ة العامة مقاطعة أونتاريو 
العل��وم  معه��د  م��ع  بالتع��اون 
بكن��دا،  الس��ريرية  التقييمي��ة 
ونشروا نتائجها في دورية علمية.

الدراس��ة،  نتائج  إل��ى  وللوص��ول 
فح��ص فري��ق البح��ث س��جالت 

م��ا يق��رب م��ن ١٠ آالف طفل في 
لألطف��ال،  أونتاري��و  مستش��فى 
تتراوح أعمارهم بني ٦٠ أشهر إلى 

ما دون اخلمس سنوات.
وأثبتت النتائ��ج أن األطفال الذين 
تلقوا تطعيًما كاماًل ضد األنفلونزا 
انخف��ض لديه��م خط��ر الدخول 

إلى املستش��فى بس��بب اإلصابة 
باألنفلونزا بنسبة ٦٠%.

وقال الباحثون إن نتائج الدراس��ة 
األنفلون��زا  لقاح��ات  أن  أظه��رت 
فعالة ف��ي خفض خطر األنفلونزا 

لدى األطفال الصغار.
كثي��رة  س��الالت  وج��ود  وم��ع 

ومختلفة من فيروسات األنفلونزا 
التي تصيب البش��ر، ميكن الوقاية 
املس��بقة م��ن في��روس األنفلونزا 
املوس��مية من خالل احلصول على 
لقاحات تقوي��ة املناعة، التي تقي 
اإلصاب��ة م��ن الس��الالت احملتملة 

للفيروس.

ووفًق��ا ملنظمة الصح��ة العاملية، 
فإن األنفلونزا املوس��مية تتسبب 
ف��ي ٣ إل��ى ٥ ماليني حال��ة إصابة 
خطي��رة كل ع��ام ح��ول العال��م، 
وم��ا يتج��اوز نصف ملي��ون حالة 
وفاة، ع��الوة على اآلثار االقتصادية 

الضخمة.

التطعيم ضد األنفلونزا يحصن األطفال من دخول المستشفى

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

رمب��ا يتص��ل بك صديق��ك أو ش��ريك حياتك 
ليخبرك مبعلومات قد تكون مفيدة جدا لك. 
لديك العديد من املهارات فلم ال تس��تغلها 
في الكتابة أو الرسم؟ لم ال تفكر في القيام 

برحلة قصيرة مع األصدقاء ملكان مختلف؟

التجمع مع بعض األصدق��اء اليوم قد يكون 
ل��ه نتيجة مثمرة ومفيدة على املدى البعيد. 
رمب��ا تناقش بع��ض املوضوعات مع ش��خص 
غري��ب عنك ولكن��ك ستس��تفيد منه جدا 

خاصة في اجملاالت التي تهتم بها.

يقدم لك شخص ما هدية، رمبا تكون مفاجأة، 
ولذلك ستندهش جدا. رمبا تكون هذه الهدية 
عبارة عن مجموعة أخبار س��ارة ومدهشة أو 
هدية مادية. اس��تمع لهذا الشخص بعناية 

وبحرص شديد. 

كل األم��ور املتعلق��ة باحل��ب والرومانس��ية 
والزواج تس��ير على ما يرام اليوم. تبدو اليوم 
متعاونا ومشجعا ملن حولك. يدور حوار مثمر 
بينك وب��ني بعض األصدقاء. يج��ب عليك أن 

تفكر قبل أن تتكلم.

اليوم ال يبش��ر باخلير ألس��باب كثيرة ستجد 
اجلمي��ع في حالة س��يئة للغاي��ة، ولكن على 
الرغم من ذلك ما زلت تقاوم كل الظروف حتى 
تستمتع بيومك. اهتم بالدعوات التي تعرض 

عليك، وال ترفضها فقد تستفيد منها.

كم هائل من األخبار الس��ارة قد يأتيك اليوم 
وقد ترتب��ط هذه األخب��ار بوضع��ك املادي أو 
بالعائلة. ستدفعك هذه األخبار لتغيير ديكور 
املنزل. رمبا تقرر رسم لوحة فنية جديدة لتزين 

بها منزلك.

أنت تهتم مبش��اعر اآلخرين. ستش��عر اليوم 
بأنك ال تس��تطيع العيش ب��دون التحدث مع 
من حولك حت��ى إن كن��ت ال تعرفهم جيدا. 
تتميز بالطيب��ة واإلخالص ولذلك يلجأ إليك 

اجلميع للمشورة وطلب النصيحة.

تبدو جذابا للغاية اليوم وتلفت أنظار اجلميع. 
تثبت حضورك في أي م��كان تذهب إليه في 
منزل أح��د األصدق��اء. لديك بع��ض األخبار 
املهم��ة الت��ي تري��د أن تنش��رها، ولذل��ك ال 

تتعجب إن وجدت اآلخرين ملتفني حولك.

تعتم��د الي��وم عل��ى حدس��ك في كش��ف 
مؤمرات وأكاذي��ب اآلخرين. تص��اب باكتئاب 
وحزن شديدين بسب سلوك أقرب األشخاص 
إلي��ك. ل��م تعد ق��ادرا على فه��م كلماتهم 

وتعبيراتهم.

قد يؤدي سوء الفهم اليوم إلى فوضى عارمة 
في منزلك. اس��تغل مهاراتك ف��ي التواصل 
ودبلوماس��يتك في حل اخلالف��ات والنزاعات 
اليوم. تس��تغل وقت فراغك اليوم في رس��م 

لوحة ما أو في كتابة قصة قصيرة.

تب��دو اليوم في حال أفضل. ال تظن أن احلبيب 
ال يالح��ظ ذل��ك. اذا كنت ترغب ف��ي النجاح 
وفي حتقيق ش��يء ذي قيمة، فحان الوقت أن 
تتحال��ف مع اآلخري��ن، قد يكون��ون أقرباء أو 

أصدقاء أو زمالء في العمل. 

الدلو الحوتالجدي

لدي��ك ق��درات فنية رائعة ولذل��ك قد تفكر 
ف��ي تنفي��ذ مش��روع فن��ي من ن��وع خاص. 
ستكون سعيدا جدا بالنتائج التي حتققها. 
حتاول مراعاة مشاعر اآلخرين بينما ال يراعي 

اآلخرون مشاعرك وهذا األمر يزعجك جدا.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. ممثل سوري

2. يصنع من قش��ور التفاح o حر 
النار

3. متشابهان o نزيف االنف
4. اسم ذكر o نصف ارجع

 o 5. لتفسير املعنى و االسترسال
كلمة الي مبعثرة

6. كلمة لالطراء معكوسة
ي��اس  ض��د   o للتعري��ف   .7

معكوسة
واح��د   o بي��ده  ش��يء  مل��س   .8

باالنكليزي o عكس امين
9. للن��داء o اكبر دولة في العالم 

مساحة
10. اسم جهاز رصد الزالزل

1. سنة o مدينة اثرية سورية
2. كلمة جوهر معكوس��ة o محى 

شيئ ما
3. م��ن االس��ماء اخلمس��ة o نع��م 

باالجنبي
4. اغنية لراش��د املاجد o للس��ؤال 

باالجنبي
5. من اخترع املصباح الكهربائي

6. للتمني o نصف روعة
7. اقصر نه��ر في العال��م o كلمة 

اخرى للموبايل معكوسة
8. الم o القمار

9. عمر o اسم زوجة فرعون
صغي��ر  حي��وان   o بال��غ  ول��د   .10

معكوسة

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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أول شركات اإلنتاج السينمائي في بغداد
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العواصم ـ وكاالت:

تس��تأنف منافس��ات دوري أبط��ال 
أوروب��ا ه��ذا األس��بوع بع��د فت��رة 
عودته��ا  وف��ي  الدول��ي،  التوق��ف 
يس��عى 12 فريًقا لضم��ان التأهل 
لدور ال�16 قبل جولة على نهاية دور 

اجملموعات.
بالفع��ل  ف��رق  أربع��ة  وضمن��ت 
املش��اركة ف��ي ثم��ن النهائي وهي 
باريس س��ان جيرمان وبايرن ميونيخ 
ومانشس��تر س��يتي وتوتنهام، أما 
فرق مانشس��تر يونايتد وبرش��لونة 
وريال مدريد وإش��بيلية وبازل وروما 
وليفربول  ويوفنت��وس  وتشيلس��ي 
دونيتس��ك وبش��كتاش  وش��اختار 
وبورت��و فأمامه��ا فرص��ة لضم��ان 

التأهل املبكر.
وتنطلق اجلولة اخلامسة مساء اليوم 
الثالثاء وقد يضمن فيها ريال مدريد 
حامل اللقب التأه��ل لدور ال�16 إذا 
فاز عل��ى مضيفه أبويل نيقوس��يا 
وإذا تع��ادل أيضا ولم يفز بوروس��يا 
دورمتوند على ضيف��ه توتنهام الذي 
ضم��ن بالفعل املش��اركة ف��ي دور 
ال�16.. وال تزال لدى بوروس��يا فرصة 
حس��ابية، فعلي��ه أن يف��وز عل��ى 
توتنه��ام وينتظر ع��دم انتصار ريال 

مدريد على أبويل نيقوسيا.
ويستضيف مانشستر سيتي الذي 
ضمن التأه��ل بتصدره للمجموعة 
السادس��ة ب�12 نقطة فريق فينورد 
اجملموعة  الهولن��دي متذيل  روتردام 

بال رصيد.
وتسعى كتيبة املدرب اإلسباني بيب 
جوارديوال في ه��ذه املباراة للحفاظ 

عل��ى املرك��ز االول باجملموع��ة وهذا 
عبر الفوز عل��ى فينورد وعدم تغلب 
ش��اختار ثاني اجملموعة بتسع نقاط 
عل��ى نابولي الثالث بثالث نقاط في 

إيطاليا.
للتعادل  األوكراني  الفري��ق  ويحتاج 
على األقل حتى يتأه��ل لدور ال�16، 
أما نابولي فال هامش للخطأ أمامه 

ملواصلة الطريق نحو ثمن النهائي.
ويح��ل ليفرب��ول متص��در اجملموعة 

اخلامس��ة بثماني نقاط ضيفا على 
إش��بيلية ثان��ي اجملموع��ة بس��بع 
نق��اط، وم��ن يفز ف��ي ه��ذه املباراة 
سيضمن التأهل للدور املقبل، كما 
أن الري��دز يكفيهم التع��ادل.. وفي 
نفس اجملموعة يستضيف سبارتاك 
موسكو املركز الثالث بخمس نقاط 
ماريبور السلوفيني املتذيل بنقطة.

ويبتع��د بش��يكتاش بخط��وة عن 
التأه��ل لدور ال�16 إذ يتصدر الفريق 

التركي اجملموعة الس��ابعة بعش��ر 
نقاط ويكفي��ه التعادل أمام ضيفه 
بورتو الوصيف بس��ت نق��اط، كما 
ميكن��ه أن يخس��ر ويضم��ن التأهل 
أيضا بشرط أال يفوز اليبزيج األملاني 
ثال��ث اجملموعة بس��ت نق��اط على 
موناكو املتذيل بنقطتني في فرنسا، 
أما بورتو فيمكنه ضمان التأهل إذا 

فاز في تركيا.
وفي مباريات يوم غٍد األربعاء يخوض 

أتلتيكو مدري��د مباراة حياة أو موت 
أم��ام ضيفه روما ضمن منافس��ات 
اجملموع��ة الثالث��ة الت��ي يتصدرها 
الفري��ق اإليطال��ي بثمان��ي نق��اط 
متقدم��ا بنقط��ة على تشيلس��ي 
الوصي��ف والذي يح��ل ضيفا على 

كاراباج األذري.
التعادل يكفي روما لضمان التأهل، 
كما أن تشيلس��ي سيصعد لثمن 
النهائي إذا فاز في أذربيجان أو حتى 

تع��ادل بش��رط أال يحق��ق أتلتيكو 
مدريد الفوز.

ومن جانبه يحتاج برشلونة متصدر 
نقاط  الرابع��ة بعش��ر  اجملموع��ة 
لنقطة خالل زيارته ليوفنتوس ثاني 
اجملموعة بسبع نقاط حتى يضمن 
التأه��ل، األم��ر ال��ذي س��يضمنه 
أيضا فريق الس��يدة العجوز إذا لم 
يخسر ولم يفز سبورتنج لشبونة 
صاحب املركز الثال��ث بأربع نقاط 
والذي الزالت فرصة التأهل أمامه 
إذا فاز عل��ى ضيفه أوليمبياكوس 

اليوناني متذيل اجملموعة بنقطة.
يحت��اج  برش��لونة،  وكح��ال 
ال�12  يونايتد صاحب  مانشس��تر 
نقط��ة، ومتص��در اجملموعة األولى 
لنقط��ة واحدة خ��الل زيارته لبازل 
بس��ت  الوصي��ف  السويس��ري 
نقاط بفارق األهداف أمام سسكا 

موسكو الثالث.
وميك��ن للمان يونايتد إذا خس��ر أن 
يتأهل أيضا لثمن النهائي بشرط 
موس��كو  سس��كا  يحص��د  أال 
النق��اط الثالث عندما يس��تقبل 

بنفيكا متذيل الترتيب بال رصيد.
أم��ا اجملموع��ة الثانية فحس��مت 
بالفع��ل إذ ضم��ن باري��س س��ان 
جيرمان املتصدر حاليا ب�12 نقطة 
باي��رن ميونيخ  التأه��ل، وكذل��ك 
الوصيف بتس��ع نقاط، وستحدد 
اجلولت��ان املتبقيت��ان فق��ط م��ن 

سيكون أول وثاني اجملموعة.
ويس��تقبل باري��س س��ان جيرمان 
فريق سيلتيك األسكتلندي الثالث 
بث��الث نق��اط، فيما يح��ل البايرن 
ضيفا عل��ى أندرخل��ت البلجيكي 

املتذيل بال رصيد.

وسط إثارة مترقبة

التأهل المبكر يغازل 12 فريقًا في دوري أبطال أوروبا

جانب من مباريات دوري أبطال أوروبا

لندن ـ وكاالت:
قال��ت تقارير صحفية إجنليزية، أمس، إن نادي 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، يتوقع عودة ريال 
مدريد اإلسباني الصيف املقبل، للتعاقد مع 

حارسه دافيد دي خيا.
وقال��ت صحيفة »ديل��ي مي��ل« اإلجنليزية إن 
الشياطني احلمر يتوقعون أن يحاول ريال مدريد 
م��ن جدي��د التعاقد مع احل��ارس في الصيف 
املقبل، خاصة وأنه سيتبقى له موسم واحد 
في عقده النادي.. ويعتبر دي خيا، من األهداف 
الرئيسية لنادي ريال مدريد على مر السنوات 
املاضي��ة، وكان الفريق امللك��ي قريًبا جًدا من 
ضمه ف��ي صي��ف ع��ام 2015، لك��ن واقعة 

الفاكس الشهيرة عطلت الصفقة.
وقام مانشستر يونايتد، بعدها بتجديد عقد 
احل��ارس دي خيا ألربع س��نوات جديدة، بحيث 
ينتهي عقده احلالي مع الفريق في صيف عام 

.2019
وتأت��ي هذه األنباء من إجنلت��را على الرغم من 
إش��ارة العديد من التقارير في إسبانيا إلى أن 
ريال مدريد مهتم بشكل كبير بحارس أتلتيك 
بيلب��او، كيبا أريزاباالج��ا )23 عاًما(، حيث تردد 
أنه س��يوقع للملكي، الصيف املقبل بشكل 

مجاني.

»مان يونايتد« 
يستعد لمعركة 

جديدة مع ريال مدريد

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

نابولي ـ دونيتسك
مان سيتي ـ روتردام

نيقوسيا ـ ريال مدريد

موناكو ـ اليبزيج
إشبيلية ـ ليفربول

دورتموند ـ هوتسبيرز

دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:
حق��ق الالع��ب الدول��ي املصري 
محمد صالح، رقم��ا تاريخيا مع 
فريق��ه نادي ليفرب��ول اإلجنليزي، 
تفوق من خالل��ه على مهاجمي 
األوغوياني  الس��ابقني،  الفري��ق 

لويس سواريز واإلسباني فيرناندو 
توريس.

للدوري  الرس��مي  وذكر احلساب 
اإلجنلي��زي املمت��از لك��رة القدم 
التواصل االجتماعي  على موقع 
"تويتر" أّن محمد صالح متكن من 

تس��جيل 9 أهداف في 12 مباراة 
لعبها في مسابقة "البرمييرليغ" 
خالل املوسم اجلاري، وهي أفضل 
انطالقة لالعب في نادي ليفربول 
خالل تاريخ البطولة بالتس��اوي 
م��ع اإلجنليزي دانييل س��توريدج 

 ،  )2014  �2013( موس��م  ف��ي 
كما أصب��ح أول العب يس��جل 
8 أه��داف ف��ي أول 12 مباراة مع 
ليفربول في البطولة اإلنكليزية 
من��ذ نحج اإلجنلي��زي روبي فاولر 
في حتقيق ذلك مبوس��م )1994-

.)1995
وأح��رز محم��د ص��الح 9 أهداف 
املمتاز  اإلنكلي��زي  ال��دوري  ف��ي 
حتى اآلن، كما سجل 4 في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ، وهدف 
آخر في الدور التمهيدي في ذات 

املسابقة القارية.
وتع��د هذه أفض��ل انطالقة في 
تاري��خ محمد صالح م��ع الفرق 
اخملتلفة، إذ س��جل 5 أهداف في 
أول 11 مب��اراة مع روما اإليطالي 

املوسم املاضي.

محمد صالح يتفوق على لويس سواريز وفرناندو توريس في ليفربول



بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلماعي��ة  الهج��رة  اس��تمرت 
لالعبي أربيل بعد اعتباره هابطا 
للدرجة األولى، حيث انتقل ميران 
خسرو إلى صفوف زاخو لتمثيله 

في املوسم املقبل.
وق��ال مص��در بن��ادي زاخ��و في 
تصريح��ات صحفية إن خس��رو 
انضم رس��ميا للفريق، وهو ميثل 
إضاف��ة مميزة للفري��ق ملا ميتلكه 
بدني��ة جيدة..  م��ن مواصف��ات 
واش��ار الى ان انتقال الالعب جاء 
ف��ي الوقت املناس��ب وقبل غلق 
باب االنتقاالت، والتحق بتدريبات 
الفري��ق الذي يس��تعد ملواجهة 

نفط اجلنوب.
يشار إلى أن عدد من العبي أربيل 

غادر الفريق، منهم كوسرت بايز 
إلى املين��اء وكامي��ران خالد إلى 
نفط الوسط ونوزاد عبد احلميد 
إل��ى النج��ف ونياز محم��د إلى 

أمانة بغداد.
من جانب اخر، انضم العب فريق 
أربيل الس��ابق ني��از محمد، إلى 
أمان��ة بغداد لتمثيله باملوس��م 
املقبل، ال��ذي بدأ أم��س األثنني، 
وقال نياز محم��د في تصريحات 
صحفية: »ق��رار االحت��اد بهبوط 
أربي��ل دفعني للبحث عن فرصة 
للتعاق��د م��ع ن��اد ف��ي ال��دوري 
املمتاز«، الفًتا إلى أنَّ عرض أمانة 
بغداد كان األفضل، ولم أتردد في 

قبوله.
وأش��ار »فرصة العب��ي أربيل في 

االنتق��ال ألندي��ة أخ��رى كان��ت 
محدود، نظرًا لصدرو قرار هبوط 
الفريق للدرج��ة األولى، في وقت 
متأخر. احلم��د هلل أنني تعاقدت 
مع أمانة بغ��داد، وهو من الفرق 

املميزة«.
وبني »سبق وكانت له جتربة خارج 
أربيل املوس��م املاضي حتديًدا مع 
نفط الوسط. أسعى إلثبات ذاتي 
بتجربة جدي��دة مع أمانة بغداد. 
أسعى لالنسجام مع زمالئي في 
أقرب وقت وأن أكون جاهزًا خلوض 

مباريات الدوري«.
يذكر أنَّ نياز محمد، سبق ولعب 
لنف��ط الوس��ط، وش��ارك معه 
ف��ي بطولة األندي��ة العربية في 

مصر.

إعالم المركز الوطني
ق��دم املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 
باملصارعة،  الرياضي��ة  املوهب��ة 
5 العب��ني لتش��كيلة منتخ��ب 
الع��راق لفئ��ة األح��داث ال��ذي 
سيشارك في منافسات بطولة 
الطفل العاملي التي ستقام في 
إيران ابتجاء من يوم 21 تش��رين 
الثاني اجلاري مبش��اركة نحو 16 

دولة.
الوطن��ي  املرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
باملصارعة، الدكتور علي سلمان: 
الشباب  وزير  لتوجيهات  تنفيذاً 
والرياضة عبد احلس��ني عبطان، 
ومدير عام دائرة ش��ؤون االقاليم 

املوس��وي،  طال��ب  واحملافظ��ات 
ف��ان املركز الوطن��ي زج نحو 40 
موهوب��اً من مركز بغ��داد وفروع 
احملافظ��ات في االختب��ارات التي 
نظمه��ا احتاد اللعب��ة في قاعة 
الش��بابية،  باملدينة  املصارع��ة 
ث��م قل��ص الع��دد إل��ى 10، ومت 
انتقاء 5 مصارعني حققوا املركز 
ليدخلوا ضمن تش��كيلة  االول 
منتخب االح��داث العراقي الذي 
سيش��ترك في بطول��ة الطفل 
العاملي في إيران، مش��يراً إلى ان 
املصارع��ني هم ) س��جاد حيدر 
وحي��در جاس��م وحس��ن عايد 

وحسني جعفر وكاظم ماجد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الش��رطة  ن��ادي  فري��ق  أس��تهل 
منافس��ات بطولة االندية اآلسيوية 
بك��رة الي��د بتحقي��ق الف��وز على 
الهن��دي  الهن��د  فري��ق  مضيف��ه 
بنتيجة 51 هدفاً مقابل 37 هدفاً في 
املباراة التي اقيمت مس��اء أمس في 
مدينة حيدر آباد الهندية، وسيلعب 
الش��رطة مباراته الثانية امام فريق 

االهل��ي القطري حلس��اب اجملموعة 
الت��ي تضم ايض��اً فريق��ي النجمة 

البحريني وراكور االوزبكي.
بع��د  أفضلي��ة  الش��رطة  وف��رض 
تفوق العبه احملترف اإليراني س��عيد 
أه��داف   10 بتس��جيله  باخ��وداري 
وس��جل مثلها حس��ني علي حمزة 
فيما س��جل 8 اهداف كل من علي 
عدنان وبدر الدي��ن حمودي، وتوزعت 

بقية األهداف بني عناصره الشبابية.. 
يش��ار إل��ى ان فريق نادي الش��رطة 

يقوده املدرب ظافر صاحب. 
من جانب��ه، اب��دى جنم الفري��ق بدر 
الدين حمودي في اتصال هاتفي مع 
بتحقيق  اجلديد« سعادته  »الصباح 
الفوز مؤكداً ان اجلانب املعنوي كبيراً 
في حتقيق النجاح والتفوق للقيثارة 

في املباريات املقبلة.
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عبطان يدعم »الكابادي« 
بـ 15 مليون دينار

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قدم وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان، 
دعماً مالياً قدره 15 ملي��ون دينار الى احتاد الكابادي 
لغرض مشاركة فريقي الرجال والنساء في بطولة 

ايران الدولية التي تنطلق يوم غٍد االربعاء.
وقال عبطان خالل اس��تقباله وفد االحتاد، ان برنامج 
ال��وزارة يرك��ز بش��كل كبي��ر عل��ى دع��م االلعاب 
التي لديها اس��تحقاقات دولية مهم��ة، مؤكدا ان 
طموحنا ليس املشاركة في البطوالت، وامنا احلصول 
على اجنازات ومقاعد مهمة في االحتادين االس��يوي 

والدولي.
وقدم الوفد باقة ورد إلى الوزير تعبيراً عن امتنانهم 
وش��كرهم مل��ا تبذله ال��وزارة من جه��ود كبيرة في 
خدم��ة الرياضة العراقي��ة، واعدين بتق��دمي افضل 

املستويات في بطولة ايران الدولية للكابادي.

كرار يحط رحاله
 في القلعة الخضراء

ندوًة عن تعزيز 
المواطنة لدى الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتق��ل مدافع ال��زوراء الس��ابق، كرار محم��د، إلى 

الشرطة، قبل ساعات من غلق باب االنتقاالت.
وقال مصدر مقرب م��ن الالعب إنه قرر االنتقال إلى 
الش��رطة، في وقت س��ابق، نتيجة خ��الف مع إدارة 
ال��زوراء، حول مس��تحقاته املالية.. وأوض��ح أن إدارة 
الش��رطة، أب��دت رغبتها لضم الالع��ب، الذي رحب 
بالع��رض، واتف��ق الطرف��ان على تفاصي��ل العقد، 
إال أنهم��ا لم يعلن��ا عن الصفقة، حتى الس��اعات 
األخيرة من االنتقاالت، حتى يحسم كرار متعلقاته 

مع فريقه السابق.
وأش��ار إلى أن كرار محمد، س��ينخرط في تدريبات 
الفريق، بعد مباراة أمس أمام الصناعات الكهربائية، 
ف��ي افتتاح منافس��ات الدوري، والتي س��تقام على 

ملعب الشعب الدولي.
وت��وج كرار مع الزوراء، املوس��م املاضي، بلقب كأس 
الع��راق، بع��د الفوز عل��ى فريق نفط الوس��ط، في 

املباراة النهائية، بهدف من دون رد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت دائرة الدراس��ات وتطوير املالكات الش��بابية 
ف��ي وزارة الش��باب والرياض��ة، أول أمس، ن��دوًة عن 
تعزي��ز املواطنة لدى الش��باب، بحضور مستش��ار 
الوزارة لش��ؤون الرياضة الدكتور حس��ن علي كرمي 
ومدير عام دائرة الدراس��ات الدكتور عاصفة موسى 
ومش��اركة ع��دد م��ن املوظف��ني، على قاع��ة دائرة 

العالقات والتعاون الدولي في مبنى الوزارة.
وبين��ت احملاض��رة مدي��ر قس��م البحوث ف��ي دائرة 
الدراس��ات الدكت��ورة نهلة التميم��ي، ان الوطنية 
تتمثل في االنتماء إلى األرض، وهي جزء من املواطنة 
الت��ي تش��مل إل��ى جانبها املش��اركة ف��ي مجال 
السياس��ية، والتس��اوي باحلقوق والواجبات، مبينًة 
إن هن��اك مواطنًة عامليًة واخرى محلية، وان الفوارق 
بينهما تتجس��د في ش��عور االنتماء إلى جماعة أو 

أفكار محلية كانت أم عاملية.
وأك��دت التميمي، إن الدس��تور العراق��ي ال يحتوي 
تعريف��ا واضحا للمواطنة، موضحًة انها مش��كلة 
تواج��ه املواطنني الذين يج��ب ان تكون لهم حقوق 
على الدولة التي يعيشون فيها، موضحة إن شروط 
حتقي��ق املواطنة تتمثل ف��ي ان يكون الوطن مصدر 
احلق��وق، وان يش��ترك االفراد في السياس��ة، ووجود 
عالقة ب��ني االفراد والدولة، فضال ع��ن عدم التمييز 

على اساس العرق والدين والطائفة.
وطالب مستشار الوزارة لش��ؤون الرياضة الدكتور 
حس��ن علي كرمي، التركيز على اجليل اجلديد لغرس 
مفاهي��م املواطن��ة واالنتماء للوط��ن واالبتعاد عن 
التنظير والتحول الى املش��اريع العملية التي تؤكد 
عل��ى املواطن��ة والثواب��ت الوطنية، واعتم��اد احد 
الشعارات عن املواطنة لكي يكون ملبيا لتطلعات 

اجلميع.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حق��ق فري��ق ال��زوراء ف��وزأً فقيراً 
على فريق الصناعات الكهربائية 
به��دف م��ن دون رد ف��ي املب��اراة 
الت��ي اقيم��ت أمس ف��ي ملعب 
الش��عب الدول��ي ضم��ن ال��دور 
االول م��ن املرحل��ة االول��ى لدوري 
الك��رة املمت��از، وحق��ق البح��ري 
ف��وزاً ثمين��اً على فريق احلس��ني 
في ملعب الزبير بالنتيجة ذاتها، 
فيما س��جل الكهرباء فوزأً كبيراً 
عل��ى فريق نفط الوس��ط بثالثة 
أهداف مقاب��ل هدف واحد لنفط 
الوسط، وانتهت مباراة السماوة 
وضيف��ه أمان��ة بغ��داد بالتعادل 
الس��لبي، فيم��ا انته��ت مب��اراة 
فريقي الديوانية واحلدود بالتعادل 

بهدف ملثله.
من جانب اخر، حسمت إدارة نادي 
الطلبة، أمرها بش��كل رس��مي، 
واختارت ملعب الش��عب الدولي، 
الس��تضافة مباري��ات الفريق في 
الدوري املمتاز.. وق��ال نائب رئيس 
الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي الطلبة، 
محمد الهاش��مي،  إنه مت االتفاق 
مبلع��ب  املباري��ات  خ��وض  عل��ى 
الش��عب بداية من اليوم الثالثاء، 

باستقبال فريق نفط ميسان.
 وأوضح أن اإلدارة كانت قد اختارت 
ملعب ن��ادي التاجي، لكن اعتذار 
إدارة األخي��ر، دفع الطلبة خملاطبة 
أمانة بغداد، واعتذرت إدارته أيضا، 
هو م��ا أدى لع��ودة الفريق مللعب 

الشعب.
 وأش��ار إلى أن اس��تئجار ملعب 
الشعب يتطلب دفع مبالغ كبيرة، 
وأن اإلدارة حاول��ت تقلي��ص تلك 

النفقات، في ظ��ل الظرف املالي 
الصع��ب الذي يعيش��ه الطلبة، 
لكن الن��ادي أضطر للع��ودة إلى 

هذا امللعب.
وفي س��ياق متصل، بات النجف، 
جاهزًا ملباراته ف��ي افتتاح الدوري 
أم��ام ضيف��ه  املمت��از  العراق��ي 
النفط اليوم.. وقال ناظم شاكر، 
مدرب فريق النجف في تصريحات 
أكم��ل  فريقن��ا  إنَّ  صحفي��ة 
التحضيرات للدوري بصورة عامة 

من خالل معسكر تدريبي خارجي 
بتركي��ا«.. وأش��ار  أنطالي��ا  ف��ي 
»املعس��كر كان مؤثرًا في حتضير 
الفري��ق، وزي��ادة االنس��جام ب��ني 
الالعبني والوق��وف على اجلاهزية 
من خالل املباريات التجريبية الذي 

خاضها الفريق«.
وتابع »استعداداتنا استمرت بعد 
الع��ودة للنج��ف، وخضن��ا عددًا 
من املباري��ات التجريبية، ومنحنا 
الالعبني الفرصة واختبرنا اجلميع 

الختيار التشكيلة النهائية التي 
»الفريق  وبني  الفريق«..  س��تمثل 
ب��ات جاه��زًا الس��تضافة النفط 
ال��ذي يع��د م��ن الف��رق املميزة، 
وصيًف��ا،  ح��ل  املاض��ي  والع��ام 
وحاف��ظ على تش��كيلته، إال أننا 
نسعى لتسجيل بداية طيبة في 
الثالث..  بالنق��اط  والفوز  الدوري، 
وأوض��ح إدارة الن��ادي متكنت من 
إضافة العب اربيل الس��ابق نوزاد 
الفريق  عبد احلمي��د لتش��كيلة 

ويعد إضافة جيدة، ال س��يما وأن 
الالعب س��بق ومثل كرة النجف 

في املوسم املاضي.
ه��ذا وس��تجرى الي��وم الثالث��اء 
األول  ال��دور  ضم��ن  مباري��ات   5
املمت��از  ال��دوري  ملنافس��ات 
 ،2018/2017 اجلدي��د  للموس��م 
حي��ث س��يلعب النج��ف ام��ام 
النف��ط والطلب��ة مبواجهة نفط 
ميس��ان وامليناء يضي��ف اجلوية، 
ونفط اجلنوب يواجه زاخو وكربالء 

يضي��ف الش��رطة ف��ي ملع��ب 
كربالء الدولي.

فيما، شدد وزير الشباب والرياضة 
عبد احلسني عبطان، على ضرورة 
حفظ االمن والنظام في املالعب 

الرياضية.
وق��ال عبط��ان خالل اس��تقباله 
املنش��آت  حماي��ة  ع��ام  مدي��ر 
والش��خصيات اللواء الركن عامر 
املش��جعني  حماي��ة  ان  ص��دام 
وحف��ظ االم��ن في املالع��ب يعد 
من االولويات عند وزارة الش��باب 
والرياضة، والس��يما ان العاصمة 
بغداد مقبلة على رفع احلظر عن 
مالعبها فضال عن ان اجلميع يتابع 
املباري��ات الت��ي تقام ف��ي العراق 
اجلماهيري��ة  املباري��ات  وخاص��ة 
والدولية، مبينا انه يتوجب علينا 
ان ننق��ل افضل الص��ور للعالم 
عن تنظيم املباريات وادارتها لكي 
نس��تحق ع��ن جدارة رف��ع احلظر 

الكلي.
واضاف ان تطبي��ق النظام يعتبر 
ظاه��رة حضاري��ة رائع��ة، وعلى 
اجلمي��ع االلتزام بذلك، والس��يما 
املش��جعني فضال ع��ن التزامهم 
بال��روح الرياضي��ة ف��ي املباريات 
وت��رك حاالت الفوضى والش��غب 
النها تنقل صورة سيئة ستكون 
عواقبها س��لبية عل��ى موضوع 

رفع احلظر.
من جانبه اكد اللواء عامر صدام 
عل��ى جاهزي��ة قوة ام��ن املالعب 
لف��رض االمن والنظ��ام في كافة 
املباري��ات واملهرجان��ات الرياضية 
مؤك��دا ان ام��ن املالعب اصبحت 
له��ا اهمية كبرى والس��يما بعد 
رف��ع احلظ��ر اجلزئي ع��ن املالعب 

الرياضية.
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فوز فقير للزوراء وثمين للبحري والكهرباء يعطب نفط الوسط 
اليوم.. إقامة 5 مباريات ضمن الدور االول لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ ظمياء العزاوي*

مع اختتام التصفيات  اآلسيوية لفئة 
الش��باب بك��رة القدم املؤهل��ة تأهل 
منتخبنا الش��بابي إلى نهائيات كأس 
أمم آس��يا للش��باب واملق��ررة إقامتها 
في إندونيس��يا ش��هر تش��رين االول 
م��ن العام املقب��ل 2018  بعد أن تأهل 
املنتخ��ب  ضم��ن أفض��ل املنتخبات 
احلاصلة على املرك��ز الثاني بعد فوزه 
على لبنان وخس��ارته امام قطر بفارق 

ركالت اجلزاء في مباراة فاصلة.
 ويبدو ان منتخب الش��باب  يس��عى  
دائم��ا وب��كل  قوت��ه  بالرغ��م  من ان 
امكانيات��ه احمل��دودة من حي��ث  عدم  
وجود ملعب خاص مبنتخب الش��باب  
كي  يتدرب،  غي��ر انهم  وجدوا موقع 
بدي��ل لهم  في احد مالع��ب اجلادرية 
لك��ي يكونوا باس��تعداد ت��ام جلميع 
مباريات��ه،  وكذلك ع��دم وجود الدعم 
املال��ي  للمنتخب الش��بابي ان  مثل 
هذه االمور باتت تشكل خطرا واعاقة  
ف��ي جتهي��ز الالعبيني في املش��اركة 
مس��تقبال م��ن ق�ل��ة امكانياته��م 
ان جمي��ع م��ا يحتاج��وه   .. املادي��ة  

هوالتموي��ل والدعم املادي العداد هذا 
املنتخب  قب��ل االنطالق الى تصفيات 
اس��يا لتقدمي وضمان لهم اس��تعداد 
جيد   م��ن حيث توف��ر وتذليل جميع 
تدريباتهم  تواجه��ه  التي  الصعوبات 

املكثفة.
وم��ن املؤكد ان االم��ور املالية هي من 
املشكالت التي يعاني منها الالعبون 
وجمي��ع االندي��ة الرياضي��ة التي لم 
يصلها اي دعم م��ادي ومعن�وي وهذا 
مايقف حج��ر عثرة ام��ام مؤهالتهم 
وه��ذا بالطبع س��وف يعيق طريقهم 
الرياض��ي وازدهار اجنازاته��م ان كانت  
على املس��توى احمللي او الدولي،   واننا 
نتس��ائل في الوس��ط الرياض��ي  ملاذا 
التجاهل املادي للشباب الواعد اال يحق 
االستفادة من هذه الطاقات الشبابية 
املوهوبة الذين له��م  امكانات هائلة 
م��ن  الطاق��ات الواع��دة والناجح��ة 
في املس��تقبل القريب والبعيد  ومن 
خالل تدريباتهم املس��تمرة  سيثبتون 

جدارتهم  بأكمل وجه.
مدرب منتخبنا الش��بابي املتأهل إلى 
نهائيات آس��يا، الكابنت قحطان جثير 
قال في تصريحات صحفية: سنعمل 
على تصحي��ح االخطاء والتفوق على 

الصعوب��ات التي تواجهن��ا كي نرتب 
اوراقن��ا لتحقيق النج��اح في مالعب 
جاكارتا س��عيا م��ن املنتخب خلطف 

احدى بطاق��ات التأهل ملونديال كأس 
العال��م للش��باب،  وس��تكون هناك 
العدي��د م��ن برام��ج اإلع��داد احمللية 

والتدريب��ات املكثف��ة خ��الل الفت��رة 
املقبلة  حتى يكتم��ل برنامج اإلعداد 
طي��ب   بش��كل  الالعب��ني  وجتهي��ز 

ليساهم في النجاح، فهوالء الشباب 
بحاجة ملن يوف��ر لهم االجواء املريحة 
واملثالي��ة ملمارس��ة تدريباته��م لكي 
يلبوا طموحاتهم ورغباتهم لالفضل 
ونأمل من اجلهات املعنية توفير الدعم 
املادي الجناح املس��يرة وكل ما يعترض 

طريق النجاح بالصورة املتميزة.
ويض��م الفريق  العديد م��ن العناصر 
الب��ارزة م��ن الش��باب وم��ن ابرزه��م 
الهداف محمد داود ومحمد رضا جليل 
ومنتظر محمد وحبيب محمد خلف 
وعلي عبادي  حارس املرمى  الذين كاوا 
النج��وم االبرز لعبوا ف��ي التصفييات 
باجملموع��ة الثالثة  الت��ي تنتظر لهم 
اجلماهي��ر مس��تقبل مش��رق  وق��د 
اثبتوا جنوميته��م البراقة في لعبهم 
وبأدائهم رغم االمكانات الش��حيحة 
لكن��م تغلبوا عل��ى الظ��روف وعلى 
انفس��هم وننتظر املزيد م��ن التفوق 
في نهائيات اس��يا املقبلة مبس��تقبل 
وطم��وح  موه��وب  وبجي��ل  مش��رق 

وواعد.
 وقد كان تأهل منتخب شباب العراق 
إلى نهائيات كأس آسيا للشباب  بعد 
خسارته أمام املنتخب القطري بفارق 
ضربات الترجيح حيث سجل منتخب 

قطر 3 أهداف من أصل أربع محاوالت  
في ح��ني س��جل الع��راق هدفني من 
خم��س مح��اوالت  وانته��ت مب��اراة 
ش��باب العراق وقط��ر بوقتها األصلي 
ضمن تصفيات كأس آس��يا حتت سن 
19 عام��اً بالتعادل )1-1(، وجاء الهدف 

العراقي عن طريق ضربة جزاء .
والبد م��ن الهتم��ام وتوحي��د املظلة 
الش��بابي  املنتخب  برعاي��ة  املعني��ة 
والرياضي وعدم اضاعة هكذا مؤهالت 
النهم هم االساس لصقل مواهبهم 
وتقدمي املميزين منهم لتمثيل العراق 
ف��ي احملاف��ل الدولية بش��باب رياضي 
واعد بامتالكهم مواهب حقيقية وال 
بد من صقلها ورعايتها لتمكنهم من 
حتقيق التمييز واالبداع في املستطيل 

االخضر .
وجدير بالذكر ان نهائيات كأس اس��يا 
2018 س��تقام خ��الل امل��دة م��ن 18 
تش��رين الظاول حتى 4 تشرين الثاني 
2018، واملنتخب��ات االربعة االوائل فى 
البطولة س��يتأهلوا الى كأس العالم 

للشباب 2019.

للثقاف��ة  الش��بكة  مؤسس��ة   *
واإلعالم

بعد التاهل إلى نهائيات آسيا

منتخب الشباب الكروي مستقبل واعد يحتاج إلى المزيد من األهتمام

تقرير

محمد داوود في صراع على الكرة مع العب لبناني

خسرو يلتحق بزاخو ونياز ينضم إلى »بغداد« »يد الشرطة« تسجل فوزها االول آسيويا

5 مواهب بالمصارعة في منافسات الطفل العالمي

علي سلمان

بغداد ـ أثير الشويلي*
اختتم��ت، يوم ام��س األول، الدورة 
حل��كام  الدولي��ة  التحكيمي��ة 
االحت��اد  وبإش��راف  الش��اطئية، 
 ،FIFA الق��دم   لك��رة  الدول��ي 
وبحضور امني سر احتاد كرة القدم 
صباح رضا، واغلب اعضاء اللجنة، 
وبوجود احملاضر الدولي محمد عبد 
القادر مرسي من جمهورية مصر 
العربية، وقد اشترك في الدورة 25 
حكم��ا، فيما اختير احلكم الدولي 
واحملاض��ر العراق��ي احم��د عباس 
الدورة املصري  كمساعد ملش��رف 
اجلنس��ية، وقد اعرب املش��اركون 
عن س��عادتهم إلقامة مثل هكذا 
دورات في بغداد واحملافظات، بعد ان 
سبقت هذه الدورة دورة دولية عام 
2013 ف��ي محافظ��ة اربيل. واكد 
احملاض��ر املس��اعد، احم��د عباس 
عبدالرحمن: ان الدورة شارك فيها 
اغل��ب ح��كام الكرة الش��اطئية 
والت��ي هي بحاجة ال��ى عدد جيد 
من احل��كام بس��بب زيادة نس��بة 
املش��اركات ف��ي البط��والت التي 

تقيمها جلنة احلكام .
فيما اعرب احملاضر الدولي، محمد 
مرس��ي، عن سعادته باحلضور الى 
بل��ده الثاني العراق، وقدم ش��كره 
ال��ى جمي��ع اعض��اء جلن��ة الكرة 
الشاطئية ملا قدموه له خالل فترة 
الدورة. وق��ال: هناك حكام جيدون 
الش��اطئية،  الك��رة  لعب��ة  ف��ي 
وس��ينالون الش��ارة الدولية قريبا 
مل��ا ميتلكوه من مواصف��ات وذكاء، 
بع��ض  هن��اك  ان  م��ن  بالرغ��م 

املعلوم��ات كان��ت غائب��ة عنهم، 
لكننا قدمنا لهم ش��رحا مفصال 
وكان  املس��تحدثات  جمي��ع  ف��ي 
االس��تجواب جيدا جدا، باالضافة 
الى االختب��ارات البدنية والعملية 
والنظرية، وهناك الكثير من الذين 
يري��دون ان يخدم��وا اللعب��ة ف��ي 

العراق.

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

حكام الشاطئية

»الشاطئية« تختتم دورتها اآلسيوية



الصباح الجديد - وكاالت:
بيع��ت ورقة غ��ار ذهبية صنعت 
لتاج نابليون، عن��د تتويجه عام 
1804، بس��عر 625 أل��ف ي��ورو، 
خالل مزاد نظمته دار "أوزنا"، في 

فونتينبلو قرب باريس.
وجتاوز هذا املبلغ بكثير الس��عر 
بح��دود  وكان  أساس��ا،  املق��در 
100 إل��ى 150 أل��ف ي��ورو، على 
ما أوضحت دار املزادات، مش��ددة 
على أن ه��ذا املزاد أث��ار اهتماما 
جامع��ي  ف��ي صف��وف  كبي��را 

التحف األجانب والفرنسيني.
وأضاف��ت أن ه��ذه الورق��ة، التي 
دقيق��ة،  بتفاصي��ل  تتمت��ع 
"حفظت في عائلة الصائغ حتى 

أيامنا هذه".
وكان نابليون قد رأى أن التاج، الذي 
يظهر أعلى جبني اإلمبراطور في 

لوح��ة دافيد الش��هيرة "تتويج 
نابليون" ثقيل جدا خالل جلسة 
قياس، فقرر الصائغ مارتان غيوم 

بييني��ه يومه��ا س��حب 6 أوراق 
كبيرة، ووزعها على بناته.

وبيعت، األحد، إحدى هذه األوراق 
في املزاد.

الت��اج كان مؤلف��ا م��ن 44 ورقة 
كبي��رة و12 ورق��ة صغي��رة، وقد 
أذي��ب خ��الل مرحل��ة اس��تعادة 
النظام امللكي )1815-1830( مع 
الش��عارات األخرى، التي ابتكرت 
لنابلي��ون من صوجلان  خصيصا 

وغيره.
وفقد أث��ر األوراق اخلمس األخرى، 
أخ��رى  كبي��رة  ورق��ة  وبيع��ت 
انفصل��ت عام 1805 ع��ن التاج، 
خ��الل  نابلي��ون  اعتم��ره  ال��ذي 
تتويجه، في الثمانينيات بس��عر 
80 أل��ف فرن��ك فرنس��ي، وباتت 
اآلن ضم��ن مجموع��ة متح��ف 

فونتينبلو الوطني. 

متابعة - أحالم يوسف:
يوم الطف��ل العاملي ه��و احلدث الذي 
يحتفل به في أيام عدة، حيث خصص 
يوما ل��كل حال��ة، منها ي��وم حماية 
األطفال، الذي أنش��ئ من قبل االحتاد 
النس��ائي الدميقراط��ي الدول��ي ف��ي 
مؤمتر باريس. مت اختيار يوم العش��رين 
من تشرين الثاني/نوفمبر ليكون يوما 
للطفل، وق��د جاء بعد توقيع اتفاقية 
حق��وق الطف��ل في ه��ذا التاريخ من 
الع��ام  1989 والت��ي ترج��ع أيضا إلى 
إعالن حقوق الطف��ل الذي أؤرخ أيضا 
ف��ي العش��رين م��ن تش��رين الثاني/

نوفمبر لعام  1959.
اما ي��وم الطفل فيصادف العش��رين 
الثاني/نوفمب��ر  م��ن ش��هر تش��رين 
وقد أنش��ئ حس��ب توصية من قبل 
األمم املتح��دة. حيث أوص��ت اجلمعية 
العامة لألمم املتح��دة في العام 1954 

م، ب��أن تقي��م جمي��ع البل��دان يوم��اً 
عاملي��اً للطف��ل يحتفل ب��ه، بوصفه 
يوماً للتآخ��ي والتفاهم على النطاق 

العاملي بني األطفال.
 وأيضاً ح��دد وقتها ي��وم اخلامس من 
ش��هر تش��رين الثاني يوم��اً للطفل 
العامل��ي، وقد س��بقه وت��اله عدد من 

االتفاقات الدولية حول حقوق الطفل، 
التي تختل��ف عليه البلدان، حس��ب 

عاداتها والتقاليد املتبعة بها.
وفي أغل��ب دول العالم يتم االحتفال 
به يوم العش��رين م��ن نوفمبر، حيث 
أعلن��ت األمم املتح��دة في ه��ذا اليوم 

قانون حقوق الطفل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نخب آل فويلح

جمال جصاني

ما جرى مؤخراً فيما يطلق عليه ب� )املناطق املتنازع عليها( 
وبنح��و خاص ف��ي مدينة كركوك، قد يب��دو مفاجئاً لغير 
القلي��ل من متابعي األوض��اع فيها، لكن االم��ر على غير 
ذل��ك عند من كان قريباً من القضية الكوردية وتفصيالت 
وضعه��ا، على صعيد الفكر والتطبي��ق وطبيعة العالقة 
ب��ني فصائلها اخملتلف��ة واملتخاصمة عند مفت��رق الطرق، 
وكان متخفف��اً م��ن وزر املواق��ف الدوغمائية والرس��ائل 
اخلالدة. لقد منحتني األقدار فرصة التعرف عن كثب على 
جوانب مهمة من تلك التفصيالت، بعد ان رمتني األوضاع 
السياس��ية املتازم��ة  واحلم��الت القمعية التي ش��نتها 
اجهزة النظام املباد ضد تنظيماتنا السياس��ية في العام 
1979، ال��ى املناطق اخلارجة عن س��يطرة النظام املباد في 
كوردس��تان، واملتآخمة للحدود العراقي��ة - االيرانية. لقد 
منحتني تلك الصدفة فرصة التعرف أكثر ال على عدد غير 
قليل من القيادات السياس��ية والعسكرية لتلك االحزاب 
ومس��توى تفكيرها وثقافتها وحسب، بل ساعدتني على 
اقام��ة عالقات مباش��رة مع س��كان تلك املناط��ق، الذين 
م��ا زالت ذاكرتي حتتض��ن لهم؛ كل ذلك الكرم ومش��اعر 
احلب واحل��رص التي منحونا اياها وبش��كل أكبر حتى من 
رفاقن��ا الكورد. لقد تأكدت متاماً م��ن االختالف اجلذري بني 
ما يش��غل عقل وضمائر ه��ذه القطاعات الواس��عة من 
الش��عب الك��وردي اخلالية م��ن كل ما له صلة بترس��انة 
الضغائن والعقائد الشوفينية والفئوية الضيقة وحطام 
اآليديولوجيات، وما يستوطن عقل وسلوك عدد غير قليل 
من املنتسبني لنادي "النخب" من حزبيني ومتطفلني على 
والئم الثقافة واالعالم، حيث اخلطابات املتش��نجة املثقلة 

بكراهية اآلخر اخملتلف.
لقد دفع س��كان هذا الوط��ن القدمي من ش��تى الرطانات 
والهلوس��ات واالزي��اء، وما زالوا يس��ددون فواتير قاس��ية 
وباهضة، حلزمة من االسباب التي ما زالت مبهمة وبعيدة 
ع��ن ادراك اصحاب املصلحة احلقيقي��ة فيها، وذلك للدور 
الذي مارسته وما زالت تواصله هذه "النخب" املتخصصة 
بتوري��ط هذه األق��وام وامللل بحلق��ات ال تنتهي من حروب 
ونزاعات الكراهة وش��يطنة اآلخر اخملتلف. من دون سموم 
هذه "النخب" السياس��ية واالعالمية والتعبوية، مبقدورنا 
رس��م واقع آخ��ر للعالقة بني ش��عوب أقدم مس��توطنة 
عرفتها البش��رية، وهذا م��ا تصفحته في محطات بغداد 
وجن��وب العراق وجبال ووديان كوردس��تان ومدن الش��تات 
واملنافي التي رمتنا اليها االقدار ملا يقارب الربع قرن )1979-
2003( حيث تبني لي بوضوح حقيقة الدور الذي ال يحيدون 
عنه الى يوم يفطسون؛ واملتمثل بضخ املزيد من السموم 
ش��ديدة االنفج��ار لبؤر التوت��ر اليقظة منه��ا أو النائمة.  
وبالرغ��م من ان بس��طاء الناس ال وق��ت لديهم ملثل هذه 
احلذلقات والرطانات العدوانية، اال انهم غير محصنني من 
ش��رورها وتأثيراتها الضارة، ولدينا أمثلة عديدة على ذلك، 
حيث تس��اق اجلم��وع حتت ظل تلك اليافطات املتش��نجة 
ال��ى مهالك ال ناقة لها فيها وال جمل. ان هذه الش��ريحة 
التي يذكرنا دورها ب� "حصان طروادة" وكما أشرنا ال ميكن 
ان تتعاطى مبس��ؤولية وش��جاعة مع ما تخلفه مواقفها 
وقراراته��ا املته��ورة من نتائ��ج وعواقب، فه��ي دائماً على 
حق، وهذه اخلصال جتمع ب��ني جميع فصائلها املتناثرة في 
العاصم��ة االحتادية )بغداد( وعاصمة االقلي��م )أربيل( وما 
يطل��ق عليه ب��� "املناطق املتنازعة" وعلى رأس��ها مدينة 
كركوك، والتي شهدت ارتفاعاً الصوات كانت خافتة، قبل 
ان تدور الدوائر على "صقور" املعسكر اآلخر، ليحل مكانها 
ن��وع آخر من "الصقور" لكنها لم تش��ذ عن الطريق الذي 

خطه االب الروحي لها جميعاً أي صقر آل فويلح...    

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العامل��ي  املمث��ل  يش��ارك 
ج��ورج كلوني ف��ي بطولة 
املسلس��ل  وإخ��راج 
Catch- اجلديد  التلفزيوني 
22، وه��و جتس��يد لرواي��ة 
شهيرة حتمل االسم نفسه 
للكاتب جوزيف هيلر والتي 

  صدرت عام 1961.
ف��ي  كلون��ي  ويجّس��د 
املسلس��ل دور "يوساريان" 
وزم��الؤه  يس��عى  ال��ذي 
احل��رب  خ��الل  الطي��ارون 
العاملية الثانية في إيطاليا، 

املعس��كرات  أح��د  وف��ي 
بعقالنيته��م  لالحتف��اظ 
من أجل الوف��اء مبتطلبات 
من  يتمكنوا  اخلدمة، حتى 

العودة لديارهم.

نش��رت املمثل��ة املصرية 
غ��ادة عب��د ال��رازق صورة 
مواق��ع  عل��ى  جدي��دة 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
حيث وصعت ماسك على 
كالعادة  وعب��ر  وجهه��ا، 
عدد كبير م��ن متابعيها 
ع��ن اعجابه��م، كذل��ك 
انتقادهم، ملا تنشره غادة 

وتظهر به امام اجلمهور.
وكان��ت منذ اي��ام الفنان 
غادة عبد الرازق قد دعمت 
مواطنته��ا ش��يرين عبد 
"كلنا   " الوهاب مغ��ردة: 
معاكي بعد ربنا، علشان 
كلن��ا بنغل��ط، احنا مش 
انبياء، ربنا خلقنا علشان 

ونتأس��ف،  ونتوب،  نغلط 
انسانة  وانتي  مش عيب، 
بتح��ب بلدها جدا، وكلنا 
ربن��ا  ده  م��ن  متأكدي��ن 
جميعاً  علين��ا  يس��ترها 
ي��ا رب، الن الدني��ا بق��ت 
ومبقتي��ش  اوي  وحش��ة 
عارف��ة الضربة هتجيلك 

من مني، كلنا بنحبك".

تشعر العارضة العاملية 
حلماس��ة  حدي��د  بي��ال 
للمش��اركة  ش��ديدة 
فيكتوري��ا  ع��رض  ف��ي 
الس��نوي،  س��يكريت 
واملقرر إقامته في ال�28 
من الش��هر اجل��اري في 

شنغهاي بالصني.
العارض��ة  ونش��رت 
الشهيرة )21 عاًما( صور 
لع��روض  التحضي��رات 
أزياء VS السنوية، حيث 
اصطف��ت إل��ى جان��ب 
عارضات األزياء العامليات 
اللواتي سيش��اركن في 
إط��الق احلدث الس��نوي 

األضخم عل��ى اإلطالق، 
وعّلق��ت عل��ى الص��ور 
رأي��ت  "وأخي��رًا  قائل��ًة: 
احل��دث مع هؤالء  موقع 
الفتيات الرائعات، جميٌل 
للغاية وممتنة للغاية، ال 
أس��تطيع انتظ��ار ي��وم 

اإلثنني أكثر من ذلك".

جورج كلوني

بيال حديد

غادة عبد الرازق

أخبــارهــــــــــم

 بغداد - زينب الحسني:
لبدء  اتخذه��ا عش��اقها عنوان��اً 
ارتبط  صفح��ة يومي��ة جدي��دة، 
اس��مها بكل األزمن��ة واالمكنة، 
ف��ال ح��دود لصوته��ا، وال حواجز 
حتول دون مالمستِه لشغاف الروح 

والقلب.
اختارت فيروز ان تس��كن القلوب، 
وتبتعد عن األنظ��ار، ليظل صدى 
صوته��ا ناقوس��اً لعش��ق احلياة، 
واختاره��ا محبوها لتك��ون أميرًة 

باحلب وميامًة للسالم.
غنت لكعبة األس��ود بغ��داد، وارز 
لبن��ان، وحلب، ولربيع فلس��طني، 
وش��اطئ االس��كندرية، للوط��ن 

واحلبيب. 
صوتها يثير في االنسان املشاعر، 
ويتعام��ل مع منطق��ة راقية من 
االحس��اس، وهو الصوت البشري 

الوحيد الذي يس��تطيع أن يعطي 
الذهن احملاصر، فرص تصور أصوات 

املالئكة. 
ص��وت فيروز ل��ه الق��درة على أن 
اخملاوف،  ويب��دد  االح��زان،  يغس��ل 
ويب��رئ االس��قام واآلالم. صوته��ا 
شالل من العطر، يرش على سماء 

الوجود رذاذاً من االلهام.
سطرت املطربة اللبنانية الكبيرة 
مسيرة فنية وإنسانية ممتدة ألكثر 
من ستني عاماً قدمت خاللها نحو 
800 أغني��ة، يحفظ كل عش��اق 

الغناء العرب منها الكثير.
ف��ي ذك��رى والدة بلب��ل الصب��اح 
"في��روز" ودخولها س��نة جديدة، 
الثانية  تطف��ئ ش��معتها  حيث 
والثمان��ون ه��ذه نب��ذه مختصرة 

عنها:
ول��دت الفنانة فيروز في لبنان )21 

تش��رين الثان��ي 1935(، اس��مها 
احلقيق��ي "نهاد رزق ودي��ع حداد"، 
قدمت مع زوجه��ا الراحل عاصي 
الرحباني، وأخيه منصور الرحباني 

املعروفني باألخوين رحباني العديد 
من األغاني واألوبريتات.

بدأت الغناء وهي في عمر اخلمس 
س��نوات، والقت رواجاً واس��عاً في 

العربي والش��رق األوسط  العالم 
والعديد من دول العالم، وهي من 
أقدم فّناني العالم املستمرين إلى 
حد الي��وم، ومن أفض��ل األصوات 
العربي��ة وم��ن أعظ��م مطرب��ي 
وأوس��مة  نال��ت جوائ��ز  العال��م 

عاملية.
نشأت فيروز في حارة زقاق البالط 
في مدينة بيروت في لبنان، لعائلة 

فقيرة احلال.
والدها وديع حداد سرياني األصل، 
كان قد نزح مع عائلته من مدينة 
ماردين الواقعة ف��ي تركيا حالياً، 
وعمل الحقاً ف��ي مطبعة لوجور 

ببيروت.
لي��زا  تدع��ى  ماروني��ة  ووالدته��ا 
البستاني توفيت في اليوم نفسه 
الذي سجلت فيه فيروز أغنية "يا 

جارة الوادي".

ب��دأت عمله��ا الفن��ي ف��ي ع��ام 
1940 كمغنية كورس في اإلذاعة 
اللبنانية، عندما اكتشف صوتها 
املوسيقي محمد فليفل، وضمها 
لفريقه الذي كان ينش��د األغاني 

الوطنية.
وألف له��ا حلي��م الروم��ي مدير 
اغانيه��ا،  أول  اللبناني��ة  اإلذاع��ة 
وكان��ت انطالقته��ا اجلدي��دة عام 
1952 عندما بدأت الغناء لعاصي 
الرحبان��ي، وكان��ت األغان��ي التي 
غنتها في ذل��ك الوقت متأل جميع 
القنوات اإلذاعية، بدأت ش��هرتها 
ف��ي العال��م العرب��ي من��ذ ذلك 

الوقت.
كانت أغلب أغانيها آنذاك لألخوين 
اللذين  الرحباني،  عاصي ومنصور 
يشار لهما دائماً باألخوين رحباني، 

ومازالت نهراً من العطاء.

في ميالدها.. " فيروز" أميرة الحب ويمامة السالم
اثنان وثمانون شمسًا لسيدة الصباحات

فيروز

الصباح الجديد - وكاالت:
اختار أميركي ومكس��يكية، أن يعق��دا قرانهما، على 
احل��دود بني بلديهما، في خطوة ذات رمزية، تتعارض مع 
توّجه��ات الرئيس األميركي دونالد ترام��ب، لبناء جدار 

حدودي فاصل ملنع دخول الالجئني.
وأك��دت الع��روس إيفيليا رييس وهي ترتدي الفس��تان 
األبي��ض "هذا اجلدار ليس موج��ودا في نظر من يحّبون 

بعضهم.. احلّب ال يعرف حدودا".
وقام قاض مكس��يكي بعقد القران عند "باب األمل"، 
وه��و باب في الس��ياج الش��ائك الذي يفص��ل أراضي 
البلدي��ن في منطق��ة بالياس دي تيخوان��ا، وقد فتحه 
حرس احلدود األميركيون س��اعة واح��دة، خصيصا من 

أجل الزفاف.
وتبعا لذلك، يكون الزواج قد ُعقد متاما على احلدود بني 

البلدين.
وذكرت العروس أنها التقت زوجها براين هيوسنت، قبل 
ثالث سنوات في تيخوانا، ولم يكن ممكنا أن تذهب إلى 
هيوس��نت ألنها ال متل��ك الوثائق املطلوب��ة لذلك، وهي 
مش��كلة ستنتهي بعد عقد الزواج، كما أن الرجل لم 

يكن قادرا على الذهاب إلى تيخوانا.
ومتت��د احلدود على ثالثة آالف و200 كيلومتر. وقد تعّهد 
ترام��ب خ��الل حملت��ه الرئاس��ية أن يبني ج��دارا بني 

البلدين، وهو ما أدى إلى توتر العالقة مع مكسيكو.

زواج أميركي يكسر 
جدار ترامب

العاملي��ة،   HMD ش��ركة  أعلن��ت 
الش��ركة املط��ورة لهواتف نوكيا، 
 Nokia 2 عن إطالق الهاتف الذكي

في منطقة شرق املتوسط. 
ترتب��ط هوات��ف نوكيا ف��ي أذهان 
الطويل،  البطاري��ة  بعم��ر  اجلميع 
واليوم فإّن الش��ركة الرائدة ترتقي 
بهذا املفهوم إلى مستوى آخر، مع 
إطالق هاتف ذكي مع بطارية تدوم 

حتى يومني متتاليني.
 Nokia 2 حيث متّ تصمي��م هاتف 
بحيث يعمل لفترات أطول من دون 
الذكية  بالهواتف  مقارنة  ش��حن 

األخرى.
ومبا تقدمه من تفوق، فإّن البطارية 
الت��ي ت��دوم مل��دة يوم��ني متتالني، 
حي��ث  األداء.  عل��ى  تس��اوم  ال 
يجم��ع الهات��ف الذك��ي م��ا بني 
املعال��ج كوالك��وم س��نابدراجون 
  ™Qualcomm® Snapdragon
وشاشة يصل حجمها إلى 5 إنش 
ذات جودة ع��رض عالية، إلى جانب 
جتارب أندرويد اخلام واآلمنة املواكبة 

آلخر التحديثات. 
 Nokia يوفر الهاتف الذكي اجلديد
2 تقني��ات حديث��ة يعتم��د عليها 

طوال اليوم وبصورة دائمة.
وف��ي ه��ذه املناس��بة عّل��ق يوهو 

س��ارفيكاس، الرئي��س التنفي��ذي 
 HMD ش��ركة  ف��ي  للمنتج��ات 
العاملي��ة: "يعتم��د األف��راد عل��ى 
هواتفه��م الذكية بص��ورة كبيرة، 
وم��ن دون وعي منهم يس��تنزفون 
بطارياتهم في أثناء اس��تعمالهم 
الهاتف الذكي وبالتالي فإنها نادراً 
ما تصمد حتى نهاية اليوم. نحن ال 
نظن بأنه يتوجب على املش��تركني 
للهات��ف  اس��تعمالهم  تقلي��ل 
الذك��ي، وله��ذا قمن��ا بتصمي��م 
هاتف ميتلك القوة على اإلستمرار 
في الوقت الذي حتتاج فيه األجهزة 

األخرى إلى الراحة."
 وتاب��ع: "اردن��ا عبر إط��الق الهاتف 
الذك��ي Nokia 2 أن نك��رر جترب��ة 
الت��ي نقدمها،  الفري��دة  أندروي��د 
ولكن مع بطارية تدوم ملدة طويلة، 
املش��تركون  ينس��به  م��ا  وه��ذا 

ويتوقعونه من هواتف نوكيا. 
وجلع��ل ذل��ك حقيقة، ف��إن جميع 
 Nokia الذك��ي  الهاتف  مكون��ات 
2 من الشاش��ة إلى البطارية إلى 
تصمي��م نظ��ام الش��رائح، مت��ت 
هندس��ته بحيث يس��تهلك جزًء 
قليالً م��ن الطاقة قدر اإلمكان من 
وبالتالي مينح  الضخمة،  البطارية 
املس��تعملني عمر بطاري��ة طويل 

يعتمدون عليه."
باتريك حرب، املدير العام لش��ركة 
HMD Globalفي الشرق املتوسط 
وإي��ران ق��ال م��ن جهته:"هواتفنا 
أصبح��ت امت��داد ملا نح��ن عليه.  
ومع ازدياد نس��بة حاملي الهواتف 
الذكية في منطقة شرق املتوسط، 
يطمح الناس أن يبقوا على اتصال 
وحتقيق أفضل اس��تعمال للهاتف 

على امتداد ساعات يومهم. 
ونحن ف��ي HMDفخورين بأن نقدم 
لزبائنن��ا في الع��راق واألردن هاتف 

باس��تطاعته أن يواكب حاجاتهم 
اليومي��ة من االتص��االت الهاتفية 
الى اس��تعمال تطبيق��ات مواقع 
وتق��دمي  االجتماع��ي  التواص��ل 
محت��وى مبتك��ر، وكل ذل��ك عبر 
ش��حن الهات��ف ملرة واح��دة خالل 

اليوم".
 Nokia 2 يق��دم الهات��ف الذك��ي
متان��ة ال تضاهى ف��ي التصميم، 
مس��توحاة م��ن الس��مات املميزة 
لهواتف نوكيا وتاريخها في تقدمي 

اجلودة والبساطة واملوثوقية. 

يتأل��ف الهات��ف الذكي م��ن إطار 
مصنوع بدقة م��ن كتلة األملونيوم 
املوح��دة، ف��ي ح��ني يكم��ل زجاج 
 Corning®غوري��ال كورنين��ج 
Gorilla® مظه��ر البوليكاربونيت 
عل��ى خلفي��ة الهات��ف، مم��ا مينح 
اجله��از احساس��اً رائع��اً وجودة ال 
تضاه��ى، مب��ا يتوافق مع س��معة 

هواتف نوكيا الذكية الرائدة. 
جتتم��ع امل��واد العالية اجل��ودة، مع 
واملريح خللق  امل��دروس  التصمي��م 
من��وذج فري��د وعمل��ي وأني��ق ف��ي 
نفس الوقت. كما أنه سيدهش��ك 
بسعره املعقول في متناول اجلميع 
واإلس��تعمال  املذهل��ة  واخلب��رات 

لفترات طويلة. 
يتعدى ذلك الس��عة العالية التي 
تتجاوز 4100 مللي أمبير للبطارية، 
العالية  الكبيرة  الشاشة  وكذلك 
الدق��ة بحجم 5 أن��ش التي تقدم 
مش��اهدة واضح��ة ومضيئ��ة مع 
اس��تهالك قلي��ل ج��داً للطاق��ة، 
 Nokiaحيث يق��دم الهاتف الذكي
2 ل��ك حري��ة اإلس��تعمال لتغمر 
نفس��ك في جتربة ترفيه مستمرة 
الفيديوه��ات  مش��اهدة  عب��ر   –
عالي��ة اجلق��ة والص��ور الواضحة 
أغانيك  إل��ى  اإلس��تماع  وكذل��ك 

التواصل  املفضلة ومتابعة قنوات 
اإلجتماع��ي واس��تعراض اإلنترنت 

دون القلق حيال نفاذ البطارية.  
يوفر الهات��ف كاميرا خلفية بدقة 
8 ميجاباي��ت م��ع مي��زة اإللتقاط 
التلقائ��ي،  والتركي��ز  التلقائ��ي 
 Nokia وبالتالي فإّن هات��ف نوكيا
2 يضم��ن لك التقاط ص��ور رائعة 

كل مرة. 
عالوة عل��ى ذلك يحت��وي الهاتف 
 5 بدق��ة  أمامي��ة  كامي��را  عل��ى 
ميجاباي��ت متكن��ك م��ن التق��اط 
الص��ور من كافة الزواي��ا. وبالتالي 
س��يتيح لك الس��عة حلفظ كافة 
ذكرياتك مع بطاق��ة الذاكرة التي 
تس��ع عدداً ال مح��دوداً من الصور 
ومقاطع الفيديو وكذلك حتميلها 

على جوجل فوتوز.
تقدم هوات��ف نوكيا دائم��اً أحدث 
إص��دارة من هوات��ف نوكيا وجتارب 
بنقاء ال يضاهي، كما يأتي مع مزايا 
 Google Assistant مث��ل  مذهلة 
ولك��ن م��ن دون حتمي��ل تطبيقات 
مسبقة أو خلفيات. يتوافق هاتف 
Nokia 2 مع أندرويد نوجات وأندرويد 
أوريو، ويستقبل التحديثات األمنية 
بصورة دورية لضمان أمن وسالمة 

هاتف الذكي.

نوكيا 2: بطارية تدوم لمدة يومين متتاليين من عملية شحن واحدة

احتفاالت بمناسبة يوم الطفل 
العالمي في عدة دول

ورقة غار من تاج نابليون تباع
 بـ625 ألف يورو
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