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بغداد ـ الصباح الجديد:
تعد زيارة رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معصوم الى الكويت هي الثانية 
لرئي��س عراق��ي منذ ع��ام 1990 
بعد الزيارة التي قام بها الرئيس 
العراقي الراحل جالل الطالباني 
ف��ي ع��ام 2008 ، حي��ث توج��ه 
معص��وم ي��وم األول م��ن ام��س 
االثن��ن ال��ى الكويت ف��ي زيارة 
رس��مية اس��تغرقت يوما واحدا 

فقط .
الزيارة لها ابعادا ايجابية للمدن 
احمل��ررة املس��تعادة م��ن تنظيم 
وان  االرهاب��ي  الس��يما  داع��ش 
معصوم التقى خاللها امير دولة 
الكوي��ت صب��اح االحم��د اجلابر 
الصباح لبحث ملف اعادة اعمار 
تل��ك املدن باإلضاف��ة الى قضايا 

اخرى تهم اجلانبن .
 معص��وم ثم��ن اهتم��ام دول��ة 
اعم��ار  اع��ادة  مبل��ف  الكوي��ت 
املناطق احمل��ررة واملس��تعادة من 
تنظي��م داعش االرهاب��ي ، حيث 
اع��رب عن ش��كره للكويت على 
املانح��ن  مؤمت��ر  اس��تضافتها 
العادة اعمار تل��ك املناطق املقرر 

عقده بداية العام املقبل.
 معصوم اكد ان العراق س��يولي 

هذا املؤمتر اهمية كبيرة ، مقدما 
ش��كره للكوي��ت عل��ى رعايتها 
له ألنه مهم جدا في مس��اعدة 
الع��راق  ان  مبين��ا   ، الع��راق 
اليستطيع اليوم ان يتنبأ بحجم 
ما سيحصل عليه لكنه متفائل 
باالجواء احمليطة التي متهد لعقد 

املؤمتر .
معصوم دعا الشركات الكويتية 
الى لعب دور اكبر في الكثير من 
اجملاالت االس��تثمارية املتاحة في 
العراق مبا فيها املشاريع الكبيرة 
في مج��ال اع��ادة اعم��ار البنى 

التحتية املتضررة في البالد .
وق��ال معصوم ان “احل��وار كفيل 
ف��ي  املش��كالت  جمي��ع  بح��ل 
املنطقة، مش��يراً ال��ى اننا نحن 
م��ع وح��دة اخللي��ج ولي��س من 
مصلح��ة العراق وج��ود خالفات 

في املنطقة”.
وأض��اف معص��وم” وج��دت من 
مرون��ة  الكويتي��ة  احلكوم��ة 
واس��تعدادا لتقدير الظروف في 
الع��راق”، مؤك��دا ان��ه ناقش مع 
اجلانب الكويتي ملف التعويضات 

وميناء خور عبداهلل.
وشدد معصوم على ان العالقات 
بن البلدين جت��اوزت كل األزمات 

الس��ابقة، معربا ع��ن أمله في 
ان تصل العالقات إلى مس��توى 
الطم��وح وخاصة ف��ي مجاالت 

التج��اري  والتب��ادل  االس��تثمار 
الش��ركات  دخ��ول  وتس��هيل 

الكويتية الى  العراق.

وبحس��ب مراقب��ن ف��أن زي��ارة 
معص��وم عل��ى رأس وف��د وزاري 
كبير ال��ى الكويت تعتبر خطوة 

في االجتاه الصحيح ال سيما انها 
تتزامن م��ع مؤمتر املانحن العادة 
اعمار املدن املستعادة من داعش 

االرهاب��ي و الذي تعت��زم الكويت 
عق��ده بداية العام املقبل ، وتأتي 
زي��ارة معصوم ايضا م��ع ارتفاع 
باالس��راع  املطالب��ة  االص��وات 
الع��ادة اعم��ار تلك امل��دن وعودة 
النازحن اليها و الذين يعيش��ون 
اوضاع��ا انس��انية صعب��ة ف��ي 

مخيمات النزوح .
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وع��دَّ 
معصوم، أن الع��راق مبفرده "غير 
ق��ادر" على توفي��ر مبل��غ إعادة 
إعم��ار املناطق املتض��ررة والذي 
يُقدر ب�100 مليار دوالر، مش��يراً 
إل��ى أن املبل��غ "كبي��ر" ويعتمد 
عل��ى منح الدول وم��دى قدرتها 

على الدفع.
وقال معصوم في مؤمتر صحفي 
ب الكويت، عما اذا كانت الكويت 
اتفق��ت مع البن��ك الدولي ودول 
أخ��رى لتوفي��ر املبل��غ املطل��وب 
إلع��ادة إعمار املناط��ق املتضررة 
والذي يقدر ب�100 مليار دوالر، إن 
"املبل��غ كبير وه��ذا يعتمد على 
منح الدول وم��دى قدرتهم على 

الدفع".
ومض��ى معصوم إل��ى القول إن 
"الع��راق مبف��رده غير ق��ادر على 
توفير هذا املبلغ الكبير"، متابعاً 

نس��تطيع  ال  االن  إل��ى  "نح��ن 
أن نعل��ن ع��ن تفاصي��ل مؤمت��ر 

املانحن".
وبش��أن األزمة اخلليجية، أش��ار 
معص��وم إل��ى أن الع��راق "م��ع 
وح��دة اخللي��ج وليس م��ع طرف 
ضد آخر، وهذه العالقات البد من 
احلف��اظ عليها، كما أن ليس من 
مصلحة الع��راق أن تكون هناك 

مشكلة في اخلليج".
وعن حتف��ظ العراق عل��ى البيان 
اخلتامي الجتم��اع وزراء اخلارجية 
الع��رب الذي ُعقد ف��ي األول من 
أمس في القاهرة، أوضح معصوم، 
أن "لكل دولة خصوصيتها، وكل 
م��ن إيران وتركيا وس��وريا واألردن 
ودولة الكويت والسعودية جيران 
لنا، وال نريد ان نقحم نفسنا مع 
طرف ضد ط��رف آخر"، داعيا إلى 
"احلوار كونه احل��ل الوحيد لكل 

املشكالت".
ووافق البن��ك الدولي، األربعاء )1 
تش��رين الثاني 2017(، على منح 
مس��اعدات مالي��ة بقيمة 400 
دوالر للمس��اهمة ف��ي  ملي��ون 
إع��ادة إعم��ار العراق، بع��د حترير 
العدي��د م��ن املدن من س��يطرة 

تنظيم "داعش".

في زيارته التأريخية ولقائه مع األمير صباح األحمد الجابر الصباح
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بغداد - وعد الشمري:
كش��فت وزارة امل��وارد املائي��ة عن 
تقدميها طلب بتأجيل امالء س��د 
اليس��و الترك��ي، مش��يرة إلى أن 
االص��رار على املوعد املق��رر نهاية 
آذار املقب��ل من ش��أنه احلاق كارثة 
حقيقية بالع��راق، مؤكدة ان أثاره 
ستبدو واضحة على سد املوصل، 
يأت��ي ذلك ف��ي وقت، دع��ت جلنة 
الزراعة واملياه في مجلس النواب، 

احلكوم��ة العراقية إل��ى التحرك 
دولياً من أجل الضغط على تركيا 

وتأجيل امالء السد.
وقال املستش��ار ف��ي وزارة املائية 
عون ذياب في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "اجلان��ب التركي حدد 
نهاية شهر آذار املقبل موعداً مللء 

سد اليسو التركي".
وتاب��ع ذي��اب أن "وزراتن��ا اعترضت 
عل��ى ه��ذا املوع��د، بوصف��ه غير 

مالئم كون أشهر اذار ونيسان وآيار 
تعد م��ن االوقات املهمة لتعويض 
خس��ائر خزين العراق��ي الصيفي 
والشتائي السيما في سد املوصل 

ومن ثم سد حديثة".
وأوضح أن "الوزارة طالبت بأن تبدأ 
تركيا بامالء سد اليسو في نهاية 
ش��هر آيار املقب��ل، وبخالف��ه فان 
العراق س��وف يتع��رض إلى كارثة 
كبي��رة وخصوصاً بالنس��بة لنهر 

دجلة".
ورأى أن "املفاوض��ات م��ع اجلان��ب 
م��ن  تنطل��ق  أن  يج��ب  الترك��ي 
محوري��ن االول وعودهم بأن س��د 
اليس��و لن يلح��ق ض��رراً بالعراق، 
والثان��ي يكم��ن بوج��ود نص في 
القان��ون الدول��ي مين��ع دول منبع 
ب��دول  األذى  احل��اق  م��ن  األنه��ر 

املصب".
وأكد ان "العراق م��ا زال في بداية 

املوس��م الش��توي هناك توقعات 
بسقوط امطار بدأت وتستمر الى 
نهاية االسبوع، وتشمل بغداد، أن 
هذه االمط��ار مفيدة ج��داً برغم 

أنها ال حتقق واردات عالية".
"الع��راق  إن  بالق��ول  وخل��ص 
متحم��س ج��داً من أجل تس��وية 
املوض��وع أما بتأجي��ل بداية امالء 
الس��د إلى مدة عام كامل أو ملدة 
اق��ل من ذلك لك��ي ال يحصل في 

آذار كما هو محدد".
ب��دوره، افاد رئي��س جلن��ة الزراعة 
واملياه ف��رات التميمي في تصريح 
إلى "الصب��اح اجلديد"، بأن "ملف 
املي��اه ال يقل خط��ورة عن االرهاب 
والفساد كون فيها جانب تفاوضي 
م��ع دول اجلوار واخ��ر امني يتعلق 
املس��طحات  عل��ى  بالتج��اوزات 

املائية واالنهر".
تتمة ص3

الموارد المائية: إصرار تركيا على ملء سد أليسو في آذار يلحق كارثة بالعراق
لجنة نيابية تطالب الحكومة االتحادية بالتحرك دوليًا لتفعيل الملف

متابعة ـ الصباح الجديد:
الروس��ي  الرئي��س  أس��تقبل 
فالدميير بوتن امس االول االثنن 
نظيره السوري بشار االسد في 
سوتش��ي بجنوب غرب روس��يا 
قب��ل يومن من قم��ة ثالثية بن 
روس��يا وايران وتركيا تهدف الى 
البحث عن حل سياسي لالزمة 
في سوريا، فيما يعقد الرؤساء" 
الروسي فالدميير بوتن، والتركي 
واإليراني  إردوغ��ان،  رجب طي��ب 
حس��ن روحاني، قمة ثالثية في 
مدينة سوتشي الروسية اليوم 
األربعاء، لبحث مختلف جوانب 

التسوية السورية.
الروس��ي  الرئي��س  ويضاع��ف 
السوري،  للنظام  االكبر  الداعم 
اتصاالته قبل ايام من محادثات 
جديدة برعاي��ة االمم املتحدة في 
جنيف به��دف انهاء النزاع الذي 
قتل فيه 330 الف شخص ونزح 

مالين خالل ست سنوات.
وعقد اللقاء بن بوتن واالس��د 

ام��س االول االثن��ن لك��ن ل��م 
يعلن عن��ه قبل ام��س الثالثاء. 
وق��ال الناطق باس��م الكرملن 
االنباء  لوكالة  بيسكوف  دميتري 

الروس��ية ري��ا نوفوس��تي ان��ه 
استغرق اربع ساعات.

وحسب لقطات بثها التلفزيون، 
"هنأ" الرئيس الروس��ي الرئيس 

الت��ي  النتائ��ج  عل��ى  االس��د 
حققه��ا في مكافح��ة االرهاب 
القريب من هزمية "نهائية"، ورأى 
انه يجب "االنتقال الى العملية 

السياسية".
وقال بوتن "اريد ان اهنئكم على 
النتائج التي حتققت في سوريا 
ف��ي مجال مكافح��ة االرهاب"، 
نهائي��ة  "هزمي��ة  ان  مؤك��دا 
بات��ت  لإلرهابي��ن"  وحتمي��ة 
قريبة في س��وريا. واضاف "حان 
الوق��ت لالنتقال ال��ى العملية 

السياسية".
وف��ي إطار التحضي��رات للقمة 
ال��دول  خارجي��ة  وزراء  أج��رى 
الث��الث محادث��ات ف��ي أنطاليا 
التركية األحد املاضي، وكشفت 
وزارة اخلارجي��ة الروس��ية عقب 
احملادثات أّن ال��وزراء توافقوا على 
توصيات بش��أن جمي��ع جوانب 
مؤمتر احلوار الس��وري، وس��يتم 
رفعها إلى القمة في سوتش��ي 
لبحثه��ا، وأّك��د وزي��ر اخلارجية 
الروسي س��يرغي الفروف عقب 
احملادث��ات أن "مش��اركة األكراد 

جرى بحثها".
تفصيالت ص6

قمة روسية تركية إيرانية لالتفاق
على موقف موّحد بشأن سوريا في سوتشي

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
محافظ��ة  مجل��س  أك��د 
االنب��ار ، أمس الثالث��اء ، بوجود 
معس��كرات وتواجد لعصابات 
داع��ش اإلجرامية ف��ي مناطق 
احملافظة الصحراوية , داعياً في 
الوقت نفس��ه القوات األمنية 

إل��ى اقتحامها فور االنتهاء من 
عمليات حتري��ر القاطع الغربي 
كش��ف  فيم��ا   ، للمحافظ��ة 
العش��ائر  باس��م  املتح��دث 
االنبارية عن وجود 2000 عنصر 
من داعش كانوا متواجدين في 
الرم��ادي ومناطق االنبار األخرى 

هربوا باجتاه األراضي السورية .
وق��ال عضو مجل��س احملافظة 
فرحان محمد في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  إن" 
املعلومات املتوف��رة لدينا تفيد 
وأماك��ن  معس��كرات  بوج��ود 
متعددة يتواجد فيها عصابات 

تب��دأ م��ن  اإلجرامي��ة  داع��ش 
صح��راء ناحي��ة الرمانة ومنها 
إل��ى نين��وى وص��الح الدين مما 
يتطلب الشروع بعملية أمنية 
اس��تباقية تضمن تطهير هذه 
املناطق للحيلولة دون وقوع أي 

خرق امني ".

م��ن  احملاصري��ن  ان"  وأض��اف 
عصابات داع��ش اإلجرامية في 
مناط��ق أقضية عن��ه والقائم 
وراوه غرب��ي االنب��ار ف��رت عند 
االقتح��ام إلى مناط��ق صحراء 
ان"  مبين��ا  الغربي��ة"،  االنب��ار 
م��ازاال  وح��وران  الق��ذف  وادي 

يهددان امن واس��تقرار املناطق 
ورود  خلفي��ة  عل��ى  احمل��ررة 
تفيد  اس��تخباراتية  معلومات 
بوج��ود عناص��ر م��ن عصابات 
داع��ش اإلجرامي���ة ف��ي تل��ك 

املنطقتن".
تتمة ص3

مجلس األنبار يكشف عن وجود معسكرات لـ"داعش" في المناطق الصحراوية للمحافظة
طالب الحكومة بتطهيرها في أقرب وقت ممكن

جانب من لقاء بوتني باألسد في سوتشي

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أكد القيادي البارز في حركة التغيير 
الكردية آسو محمود، امس الثالثاء، 
ان اجتم��اع حركته مع وفد حكومة 
اقليم كردستان، كان تشاورياً فقط 
ول��م يصدر عن��ه أي ق��رار، مبيناً ان 
قدم��ت مش��روعها حل��ل  احلرك��ة 
احلكومة احلالية وتشكيل حكومة 

انقاذ وطني بكردستان.
وق��ال محم��ود في مؤمت��ر صحفي 

عقده مببنى احلركة في السليمانية 
عق��ب انته��اء االجتم��اع وتابعت��ه 
"اجتم��اع  ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
حرك��ة التغيي��ر مع وف��د حكومة 
االقلي��م برئاس��ة رئي��س احلكومة 
نيجيرفان بارزاني كان تشاورياً فقط 
ولم يصدر عن��ه أي قرار"، مؤكداً ان 
"احلركة قدمت لبارزاني مش��روعها 
حول حل احلكومة احلالية وتشكيل 
حكومة مؤقتة في كردس��تان حلن 

اجراء االنتخابات".
وأضاف، ان "مش��روع حركة التغيير 
يتضمن بنحو مفصل حل حكومة 
كردستان احلالية وتشكيل حكومة 
مؤقتة عل��ى ان يراع��ى فيها تأمن 
روات��ب املوظف��ن بش��كل أس��اس 
واحلف��اظ على  وح��ل مش��اكلهم 
س��يادة اإلقليم واإلبتع��اد عن حرب 

الوكاالت.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة التخطي��ط، أم��س 
الثالث��اء، ارتفاع حجم االس��تيراد 
اخلارجي ع��ام 2016 إلى 50 مليار 
دوالر، موضحة أن االس��تيراد عبر 
املناف��ذ البحرية هو األعلى قيمة 

مقارنة باملنافذ البرية.

وق��ال املتحدث الرس��مي ل��وزارة 
التخطي��ط عبد الزهرة الهنداوي 
في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "اجله��از املركزي 
التاب��ع لل��وزارة اصدر  لإلحص��اء 
حج��م  ع��ن  الس��نوي  تقري��ره 
املناف��ذ  وبحس��ب  االس��تيراد 

احلدودي��ة"، مبين��ا أن "إجمال��ي 
غي��ر  الس��لعية  االس��تيرادات 
النفطية لعام 2016 بلغ ما يقارب 
50 ملي��ار دوالر مرتفع��ا بنس��بة 
%20 ع��ن س��نة 2015 اذ بلغ في 

تلك السنة 39 مليار دوالر".
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"التغيير" في لقائها بنيجيرفان بارزاني تقدم 
مشروعًا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

"التخطيط" تكشف عن حجم مهول لالستيرادات 
الخارجية عام 2016 يبلغ 50 مليار دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الص��دري  التي��ار  زعي��م  أعل��ن 
مقت��دى الصدر، دعمه لترش��ح 
رئيس الوزراء حيدر العبادي لوالية 

ثانية.
وق��ال الصدر ف��ي ح��وار متلفز، 
إن "العب��ادي يج��ب ان مُينح اربع 
سنوات اخرى إلكمال ما بدأ به"، 
مؤكدا أنه "يدعم ترشح العبادي 

لوالية ثانية وليس ثالثة".
ورجح الص��در أن "يعلن العبادي 
العمل  )م��ن  قريبا اس��تقالليته 
احلزبي("، مش��يرا إل��ى أن "الفرق 

بن احلكومتن السابقة واحلالية 
كالفرق بن األرض والسماء".

من جانب آخ��ر اوضح الصدر، أنه 
ال يقصد ب�"املليش��يات الوقحة 
عصائب اه��ل احلق فقط"، مبينا 
أن��ه "املليش��يات ه��ي كل م��ن 
تتش��به باعمال اإلرهاب حتى لو 

كانت سرايا السالم".
ودعا الصدر إلى "احتواء احلش��د 
الش��عبي في األجهزة األمنية"، 
مشددا على ضرورة أن "ال تذهب 
تضحياته )احلشد الشعبي( هباًء 

منثوراً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن ع��دد م��ن اخلب��راء في الش��أن 
االقتصادي، أن العجز املقدر في موازنة 
العام املقبل يبلغ 19.4 تريليونات دينار، 
داعن إلى ضرورة االنتقال من االقتصاد 

الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي.
جاء ذلك خالل ندوة مناقش��ة عقدت 
ف��ي مق��ر رابط��ة املص��ارف اخلاصة 
العراقية بالتعاون مع مجموعة "نحو 
قيادة اقتصادية" حت��ت عنوان "حلول 
ملعاجل��ة عجز املوازنة العامة للس��نة 

املالي��ة 2018"، وتابعته��ا "الصب��اح 
اجلديد".

وقال املستش��ار املالي لرئيس الوزراء، 
مظه��ر محم��د صال��ح، عب��ر دائ��رة 
تلفزيوني��ة م��ن عمان، إن "الس��نوات 
للعج��ز  تتص��دى  األخي��رة  العش��ر 
الفعلي ولم نتصد للعجز الهيكلي، 
ك��ون العراق اس��تخدم قي��د املوازنة 
الس��هل، ما خلق وضعا متباعدا بن 

االيرادات والنفقات".
تتمة ص3

الصدر ُيعلن دعمه
للعبادي لوالية ثانية

العجز في موازنة 2018
يبلغ 19.4 تريليونات دينار



وليام برانيف*

ال متلك الواليات املتحدة اس��تراتيجيًة 
ش��املة في ما يخص اإلرهاب. فخالل 
السنوات الست عشرة منذ اعتداءات 
11 أيلول/سبتمبر 2001، عّولت الواليات 
املتحدة على نظامها للعدالة اجلنائية 
متس��لحًة  العس��كرية،  واجملتمع��ات 
بجهاز اس��تخباري أكب��ر وأفضل، من 
اإلرهابي��ن  أخصامه��ا  عرقل��ة  أج��ل 
واحلؤول دون حص��ول اعتداء كبير آخر. 
غير أنه ف��ي خضم ذلك، وصل اإلرهاب 
العاملي إلى أعلى مستوياته التاريخية، 
م��ا أّدى إل��ى بروز أعم��ال عنف رجعية 
وح��دوث جداالت حول ش��ؤون الهجرة 
والالجئ��ن والقومي��ة واألممي��ة واألمن 
واحلري��ة والدين. وتُعتبر أدوات مكافحة 
اإلرهاب التقليدي��ة ضرورية، لكن يبدو 
أنها غي��ر كافية جلهة احل��ّد من عنف 
اإلرهابين وتداعياته السياسية املضرة 

مع مرور الوقت.
وبهدف إمتام اجلهود العسكرية وجهود 
إنف��اذ القان��ون -- أي س��بل مكافحة 
اإلرهاب التقليدية -- انتهجت الواليات 
املتحدة واجملتمع الدولي منوذًجا مختلًفا 
ه��دف إل��ى تقلي��ص عدد األش��خاص 
الذي��ن يحش��دون ألعم��ال العنف في 

املقام األول م��ن خالل معاجلة العوامل 
الفردية واجملتمعي��ة واالجتماعية التي 
يس��تغلها اإلرهابيون. ول��م يحَظ هذا 
النم��وذج الب��ارز - مكافح��ة التطرف 
العني��ف - باملص��ادر الكافي��ة، ول��م 
يجرِ مّده س��وى بعدد قلي��ل من املوارد 
البش��رية واس��ُتخدم كأولوي��ة ثانوية 
بعي��دة بالنس��بة ملكافح��ة اإلره��اب 
التقليدية. ومنذ اعتماد منوذج مكافحة 
التطرف العنيف، هاجمه النقاد الذين 
لم يعتب��روه صوابً��ا سياس��ًيا مثالًيا 
بش��كل خطي��ر أو وس��يلة ملطف��ة 

ملكافحة اإلرهاب بضراوة.
وترتب��ط هات��ان املش��كلتان، أي ع��دم 
التقليدية  اإلره��اب  كفاية مكافح��ة 
التط��رف  مكافح��ة  زخ��م  وانع��دام 
العنيف، مباش��رًة بتقدي��ر غير مالئم  
لطبيع��ة اإلرهاب اجلوهري��ة. فاإلرهاب 
هو في األس��اس ش��كل من أش��كال 
وبالتالي، يجب  العنيف��ة.  السياس��ة 
أن تك��ون اس��تجابتنا سياس��يًة ف��ي 
املقام األول. ونظرًا إلى تركيز مكافحة 
التطرف العنيف على عوامل سياقية 
تتي��ح اإلره��اب على املس��توى الفردي 
بإمكانه��ا  واالجتماع��ي،  واجملتمع��ي 
تغيير الظروف السياسية التي تسمح 
بالتعبئة العنيفة. أما مكافحة اإلرهاب 
التقليدي��ة، فتفتق��ر إلى ه��ذا البعد 
السياس��ي. وبإمكان من��وذج مكافحة 

التط��رف العني��ف، إن متّ حص��ره مببدأ 
توجيهي، أن يش��ّكل مباشرًة األساس 
الستجابة استراتيجية جديدة شاملة 
لإلره��اب، حي��ث تضطل��ع مكافح��ة 
اإلره��اب التقليدي��ة بدور ض��روري إمنا 

ثانوي.
االس��تراتيجية  ته��دف  أن  ويج��ب 
الش��املة اجلامع��ة، داخ��ل احلكوم��ة 

اإلره��اب.  تهمي��ش  إل��ى  وخارجه��ا، 
تهمي��ش  اس��تراتيجية  وستس��اعد 
ش��املة عل��ى ب��ذل جه��ود »باحلجم 
املناسب« ملكافحة اإلرهاب التقليدية. 
فال يش��ير وضع اس��تراتيجية شاملة 
إلى أنه يجب أن يبقى اإلرهاب متصدرًا 
س��ّلم أولويات أجندت��ْي األمن الوطني 
والقومي على حس��اب حتدي��ات أخرى. 

ال ب��ل عل��ى العك��س، يعت��رف منوذج 
التهميش بأن اإلرهاب ال يشكل تهديًدا 
وجوديًا للوالي��ات املتحدة، وميكن إيالؤه 
أهميًة ثانوية بالنس��بة خمل��اوف أمنية 
قومية أخرى ف��ي منطقة ما، كما أنه 
يس��مح باملزيد من الدع��م املعّد وفق 
سياق إقليمي واملقدم للشركاء الذين 
رمبا يك��ون أو ال يكون اإلره��اب من أبرز 

أولوياتهم.

سيموس هيوز
أصبح��ت مكافحة التط��رف العنيف 
الفيدرالي.  مستحيلًة على املس��توى 
ففي حن اضطلع��ت إدارة ترامب بدور 
في القض��اء على مكافح��ة التطرف 
العني��ف، تقع ه��ذه املس��ؤولية على 
عاتق ع��دد من اجله��ات الفاعلة. ففي 
أوائ��ل عه��د إدارة أوباما، على س��بيل 
املثال، أوقف الرئي��س برامج مكافحة 
التط��رف العني��ف، واس��تغرق إطالق 
استراتيجية وطنية ل�«متكن الشركاء 
احمللين من منع التط��رف العنيف في 
الوالي��ات املتحدة« س��نتن. واآلن، جتد 
إدارة ترامب نفس��ها في وضع مشابه، 
حيث أنه��ا أوقف��ت برام��ج مكافحة 
التط��رف العنيف وتفتق��ر عموًما إلى 
كافة أن��واع تنس��يق اجله��ود الرامية 
إل��ى مكافحة التط��رف العنيف على 

املستوى الفيدرالي.
وبالفعل، قد يساهم املصطلح اجلديد 
ملكافح��ة التط��رف العنيف ال��ذي متّ 
اعتماده في ظ��ل إدارة ترامب، أي »منع 
اإلره��اب«، في تقليص هذه املش��كلة. 
فيوض��ح ه��ذا املصطل��ح أن النقاش 
يتمحور ح��ول البرامج واألف��راد الذين 
يجت��ازون عتب��ًة مح��ددة. غي��ر أنه ال 
يعالج سوى مس��ألة العنف، ويفشل 

في اإلق��رار بأن التطرف يش��ّكل بدوره 
جزًءا كبيرًا من املسألة.

ونظرًا إل��ى غياب مناصري��ن متأصلن 
احلكوم��ة  داخ��ل  مماثل��ة  لبرام��ج 
الفيدرالي��ة، ال ب��ّد من إيج��اد طريقة 
الضروري��ة إلش��راك  احلواف��ز  لتوفي��ر 
فق��د  العني��ف.  التط��رف  مكافح��ة 
ع��ن  وترام��ب  أوبام��ا  إدارت��ا  تنازل��ت 
مس��ؤولية مكافحة التطرف العنيف 
لصال��ح القطاع اخل��اص، وطلبتا مثاًل 
م��ن ش��ركات التكنولوجي��ا حذف أي 
محتوى متطرف من مواقعهما. غير أن 
هذا الهدف كان س��هل املنال. فالعمل 
الش��اق، الذي لم ينفذ بعد، يسفر عن 
بروز برامج وقاي��ة ملعاجلة التطرف في 

مهده.
ورغم هذه التحديات، ميكن إنقاذ برامج 
مكافحة التطرف العنيف احمللية. فقد 
تبتعد هذه البرامج عن منوذج البرنامج 
امل��دار فيدرالًيا القائم على التعاون بن 
الوكاالت، لكن اجلهود اجلديدة قد متّكن 
الشركاء احمللين من تنفيذ العمل، كما 
هي احلال في برامج قائمة في نيويورك 
ودنفر. غير أنه على احلكومة الفيدرالية 
االنخراط في مس��ألة مراقب��ة اجلودة، 
وتش��جيع أفضل املمارس��ات إلشراك 
اجملتمع ودع��م التعاون بن املس��ؤولن 
على مستوى الواليات واملستوى احمللي.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الن��واب  مجل��س  عض��و  نف��ى 
عن ال��دورة الس��ابقة اخلبير في 
الدستوري لطيف شيخ   القانون 
مصطف��ى، ان يكون قرار احملكمة 
االحتادية بالغاء نتائج االستفتاء، 
اح��ادي اجلان��ب او مس��يس كما 
اشار اليه مسعود بارزاني في بيان 
عقب خالل��ه على ق��رار احملكمة 

بالغاء نتائج االستفتاء.   
واضاف ش��يخ لطيف في حديث 
للصباح اجلدي��د، ان قرار احملكمة 
م��ع  متع��ارض  غي��ر  االحتادي��ة 
البي��ان  وان  العراق��ي،  الدس��تور 
ال��ذي أعلن��ه مس��عود بارزان��ي 
والذي يطعن فيه بعدم دستورية 
وقانونية قرارات احملكمة االحتادية، 
كالم غي��ر منطق��ي، وان قان��ون 
تش��كيل احملكمة االحتادي ساري 
املفع��ول وال ميك��ن الطع��ن في 

دستوريتها.
وتوق��ع ش��يخ لطي��ف ان يكون 
ع��دم حض��ور ممث��ل ع��ن اقليم 
كردس��تان في احملكم��ة االحتادية 
لشرح موقف االقليم او االسباب 
التي دفعت الى اجراء االس��تفتاء 
ناب��ع م��ن اتف��اق غي��ر معلن بن 
بغداد واربي��ل، لكي ترفع احملكمة 
الغاء  االحتادي��ة باصداره��ا ق��رار 
نتائ��ج االس��تفتاء، احل��رج عل��ى 
حكوم��ة االقلي��م، وه��و م��ا من 
ش��أنه ان يفتح الباب امام جولة 
جديدة من احلوار بن اربيل وبغداد 
التي كانت تشترط على االقليم 
الغ��اء نتائ��ج االس��تفتاء قبي��ل 
الدخول في أي حوارات سياسية.  
وقال ان البيان الذي اصدره بارزاني 
يعكس العقلية العشائرية التي 
يتعام��ل به��ا ه��و وحزب��ه وعدم 
والدس��تور،  بالقانون  اعترافه��م 
وتابع »ان تأس��يس ه��ذه احملكمة 
مت بق��رار وه��و قانون س��اري على 
اجلمي��ع ما لم يتم اص��دار قانون 
آخ��ر يلغيه او يعلو علي��ه، مبيناً 
ان تلك االنتقادات من قبل بارزاني 
حج��ج ضعيفة، وان��ه اذا ما كان 
ملماً بالشؤون القانونية ملا اصدر 

هذا البيان مبيناً انه كان بامكانه 
ان يقدم دعوى ض��د قرار احملكمة 

االحتادية.
واك��د ش��يخ لطي��ف ان اج��راء 
االس��تفتاء لم يكن قرارًا يخالف 
الدس��تور وه��و اليتع��ارض م��ع 
م��واد الدس��تور العراق��ي ال��ذي 
يعترف صراحة بحق الشعب في 
التعبي��ر ع��ن رأيه، اال ان��ه تدارك 
ان املقاص��د من وراء االس��تفتاء 
اال وهو االس��تقالل يعد مخالفاً 
للدس��تور، وه��و ما اش��ارت اليه 
احملكمة االحتادية في قرارها الذي 
يقول بان االهداف التي تقف وراء 

االستفتاء تهدد وحدة البالد.   
واضاف ان ق��رار احملكمة االحتادية 
مل��زم جلمي��ع احلكوم��ات احمللية 
واالقليمي��ة في العراق، مؤكدا ان 

قرار اجراء االستفتاء لم يكن قرارا 
صائبا وأتى في وقت غير مناسب 
ادى الى خسارة شعب كردستان 
وكان  م��ن مكتس��باته،  لكثي��ر 
االجدر بالسلطات في االقليم ان 
تتحلى بالش��جاعة وتعلن الغاء 

نتائجه.  
وكانت احملكمة االحتادية قد ذكرت 
أن األم��ر اإلقليم��ي املش��ار إليه 
وقد تضمن إجراء االس��تفتاء يوم 
2017/9/25 في إقليم كردس��تان 
واملناط��ق األخرى خ��ارج اإلقليم 
واله��ادف ال��ى اس��تقالل إقليم 
كردس��تان واملناط��ق املش��مولة 
باالس��تفتاء خ��ارج اإلقلي��م عن 
الع��راق وإنش��اء دولة مس��تقلة 
خارج النظ��ام االحتادي جلمهورية 
الع��راق , يخال��ف أح��كام امل��ادة 

)1( م��ن الدس��تور والت��ي تن��ص 
عل��ى )جمهوري��ة الع��راق دول��ة 
ذات  مس��تقلة  واح��دة  احتادي��ة 
س��يادة كامل��ة , نظ��ام احلك��م 
فيه��ا جمه��وري نياب��ي )برملاني( 
دميقراطي وهذا الدس��تور ضامن 

لوحدة العراق(«.
وذكر املتحدث الرس��مي باس��م 
احملكمة اياس ساموك أن احملكمة 
أن االس��تفتاء  االحتادي��ة أك��دت 
الذي اجري في إقليم كردس��تان 
واملناط��ق األخرى خارج��ه ووفقاً 
لله��دف ال��ذي اج��ري م��ن اجل 
حتقيق��ه وه��و اس��تقالل اقليم 
م��ن  ل��ه  س��ند  ال  كردس��تان, 
ألحكام��ه  ومخال��ف  الدس��تور 
عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة 
)ثالثاً( من املادة )93( من الدستور 

دس��تورية  بع��دم  احلك��م  ق��رر 
االس��تفتاء وإلغاء اآلثار والنتائج 

كافة املترتبة عليه.
الدميقراط��ي  احل��زب  رئي��س 
مس��عود بارزاني اصدر بدوره بياناً 
عقب خالل��ه على ق��رار احملكمة 
الفيدرالية بشأن »عدم دستورية« 
اس��تفتاء كردس��تان، االمر الذي 
ولد ردود فعل في االقليم وبغداد 

على حد سواء.  
بارزان��ي ع��ّد ف��ي بيان��ه ان ق��رار 
احملكمة االحتادية سياسي وأحادي 
اجلانب، مشيرا الى عدم وجود اي 
قانون ميكنه الغاء اصوات املالين 

من شعب كردستان.
وأب��رز بارزاني الكثير من اش��ارات 
مواق��ف  حي��ال  االس��تفهام 
وممارس��ات احملكم��ة الفيدرالي��ة 

طوال م��دة عملها، مش��يرا الى 
صياغ��ة  قب��ل  تأسس��ت  انه��ا 
الدس��تور العراق��ي وكان ينبغي 
أن تتأسس محكمة جديدة بعد 
سن الدس��تورعام 2005، اضافة 
ال��ى عدم وج��ود اس��اس قانوني 
الستمرارها وهي خاضعة للقرار 
السياسي وال تتمتع باالستقاللية 

في اتخاذ القرارات«.
واش��ار ال��ى ان احملكم��ة اختارت 
الصم��ت ازاء جمي��ع االنتهاكات 
التي مارس��تها بغداد بحق مواد 
الدس��تور العراق��ي، وق��ال »ملاذا 
صمتت احملكمة عن عدم تطبيق 
املادة 140 منذ ع��ام 2007 وحتى 
تنفيذه��ا  ع��دم  أن  برغ��م  اآلن 
خل��ق العديد من املش��كالت بن 

كردستان وبغداد.

خبير قانوني ينتقد بيان بارزاني ويؤكد أن قرار
المحكمة االتحادية بإلغاء نتائج االستفتاء دستوريًا

قال إّن االستفتاء كان خاطئًا حتى من الناحية القانونية

القضاء على داعش واستكمال عمليات التحرير ملا 
تبقى من االراضي العراقية س��يضعان العراق في 
ميدان جدي��د يتطلع مالين العراقين والعالم من 

خلفهم من اجل ان يروا بالدهم في حلة جديدة ..
فاإلرهاب يلفظ انفاسه االخيرة وهاهم االرهابيون 
يدفنون في ارض العراق التي توهموا بانها ستكون 
مالذه��م الدائم ومثلما كانت احل��رب ضد االرهاب 
معرك��ة وطنية تكاتفت القوى اخليرة في س��بيل 
اجنازه��ا وتتويجه��ا بالنص��ر ف��ان االعم��ار والبناء 
معركة اخرى تنتظر من القادة اخمللصن في ش��تى 
امليادي��ن والعناوي��ن ان يش��مروا ع��ن س��واعدهم 
للنج��اح فيه��ا ولرمبا س��تكون الش��هور القليلة 
املقبل��ة واملتبقية من عمر حكوم��ة رئيس الوزراء 
حي��در العب��ادي فرص��ة حقيقية لتثبي��ت معالم 
واس��س هذه املرحلة اجلديدة التي ستمهد ملرحلة 
اعظم واكبر في مهماتها ويدرك اجلميع ان مهمة 
ومس��ؤولية اعم��ار العراق تصط��دم مبلف خطير 

اسمه ملف مواجهة الفساد والقضاء عليه .
ولطاملا حت��دث الكثي��رون عن التراب��ط الكبير بن 
خالص العراق دولة وشعبا وبن اجناز وحسم ملفات 
الفس��اد الت��ي تكاث��رت م��ع تكاثر اخلناج��ر عليه 
وانشغاله مبواجهة االرهاب واليختلف هذا الترابط 
عن تراب��ط البناء واالعم��ار بالنزاهة والش��فافية 
فثم��ة معوق��ات تق��ف حائ��ال امام االنط��الق في 
عملي��ات اعادة بناء املدن العراقي��ة منها مايتعلق 
بانخفاض اس��عار النفط ونقص الس��يولة املالية 
ومنه��ا اخلش��ية من اع��ادة تدوير الفس��اد لتكون 
مش��اريع االعمار املقبلة في اياد غير امينة تنتمي 
ال��ى فصيل املفس��دين ومالم يتم اص��دار قرارات 
حاس��مة وحازمة وجريئة تقطع دابر نوازع االرهاب 
وتس��تأصل جذوره الت��ي تعمقت طوال الس��نن 

املاضية.
 الميك��ن االطمئنان بالش��روع في تأهي��ل وترميم 
مرافق العمران وتش��ييد املشاريع وتأسيس البنى 
التحتية للمدن اجلديدة وحسنا فعل رئيس الوزراء 
حي��در العبادي الذي اصدر خ��الل اليومن املاضين 
قرارات مهمة اصابت عدد من مكامن الفس��اد في 
العراق مبقتل منه��ا مايتعلق مبطار النجف ومنها 
الق��اء القبض على ع��دد من املس��ؤولن االمنين 
البارزي��ن الضالع��ن بالفس��اد وقد ش��كلت هذه 
الق��رارات واخلطوات اعالنا واضح��ا ملعالم املرحلة 
املقبلة يريد لها العراقيون ان تتنامى وان تس��تمر 
من اج��ل ان تتعمق عندهم بوارق االمل بغد جديد 
افضل من س��ابقه .. مل��ف اعادة البن��اء واالعمار 
وملف القضاء على الفس��اد هما التحديان االكبر 
امام الدولة العراقية في املرحلة املقبلة ومن املهم 

ان يستعد ويتكاتف اجلميع للنجاح فيهما.

تحديان !

من مكافحة التطرف العنيف إلى »منع اإلرهاب«:
 تقييم السياسات األميركية الجديدة

تقـرير

بارزاني

بارزاني عدّ في 
بيانه ان قرار 
المحكمة االتحادية 
سياسي وأحادي 
الجانب، مشيرا 
الى عدم وجود اي 
قانون يمكنه الغاء 
اصوات الماليين من 
شعب كردستان
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ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
تصاع��دت ف��ي اآلونة األخي��رة حدة 
التحذيرات من تفشي ظاهرة الصيد 
اجلائر ف��ي البر واألهوار مبناطق جنوب 
الع��راق, خاص��ة لألس��ماك والطيور 

واحليوانات النادرة.
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  ويق��ول 
ق��ار,  ذي  ف��ي  الصيادي��ن  جمعي��ة 
راس��م كرمي في تصريح صحفي ، إن 
»جمعي��ة الصيد كان له��ا دور كبير 
في الس��ابق من خ��الل القضاء على 
الصي��د اجلائر وقلع نباتات الغضا في 
البادية«, الفتاً الى ان »اجلمعية تعتبر 

الع��ن الس��اهرة ف��ي حف��ظ االمن 
واالمان مبناطق البادية من خالل رصد 
احلاالت املشبوهة وايصالها بالسرعة 

املمكنة الى القوات االمنية«.
وأض��اف ك��رمي أن »عناص��ر اجلمعية 
ميلك��ون باجات خاصة تس��مح لهم 
بالصي��د والتج��وال مبع��دات وادوات 
الصي��د كاف��ة ما ع��دا تل��ك احملرمة 
بالصع��ق  الصي��د  كأدوات  قانوني��اً 

الكهربائي وغيرها«.
وتاب��ع ك��رمي أن »ف��ي االون��ة االخيرة 
التي ش��هدت وصول قائ��د عمليات 
الرافدي��ن, الل��واء عل��ي دبع��ون الى 

منصب القي��ادة انقطع ربط الوصل 
بن جمعية الصيد واالجهزة االمنية, 
لم تع��د العالقة كما كانت س��ابقا 
من تعاون وثيق بن الطرفن«, مشيراً 
الى ان »قيام االجهزة االمنية التابعة 
للقيادة باعتقال 10 صيادين مجازين 
من محافظة البصرة وحجزهم مبقر 
القيادة ملدة 4 ايام في الفترة املاضية 
دون اي ام��ر قب��ض قضائ��ي يعتب��ر 

مخالفة قانونية«.
وأكد الناطق الرسمي باسم جمعية 
الصيد, أن »جميع صيادي محافظات 
ذي ق��ار واملثن��ى والبص��رة يطالبون 

بضرورة افس��اح اجملال لهم ملمارسة 
هواي��ة الصيد التي تعتبر متنفس��اً 

لهم«.
م��ن جانبه��ا, ردت قي��ادة عملي��ات 
الرافدي��ن على جمعي��ة الصيد, بأن 
االخي��رة »لي��س لها دراي��ة كافية مبا 
يص��در ع��ن القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة ورئي��س مجل��س ال��وزراء 
م��ن اوام��ر متن��ع الصي��د اجلائ��ر في 
بكافة  الصحراوي��ة  املناط��ق  جميع 

اشكاله«.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء علي 
الدبع��ون ف��ي تصري��ح صحف��ي، ان 

للقيادة  التابع��ة  االمنية  »االجه��زة 
تعم��ل وف��ق االط��ر القانوني��ة التي 
رس��مت لها«, الفتاً ال��ى ان »القانون 
فوق ال��كل ول��م يتم اس��تثناء احد 

منه«.
وأش��ار ال��ى أن »الصيادي��ن الذين مت 
القب��ض عليه��م مؤخ��راً كان م��ن 
بينه��م عناصر امنيون يتبعون لوزارة 
الداخلي��ة العراقية ومت��ت احالتهم 
الى اجلهات اخملتصة لينالوا عقابهم 

القانوني«.
وبن دبعون, ان »الذين يحملون اجازة 
قانونية للصيد لم يتم اس��تثناؤهم 

م��ن اج��راءات القي��ادة للقضاء على 
ظاهرة الصيد اجلائر س��واء تلك التي 

في الصحراء او املسطحات املائية«.
وأوض��ح قائ��د العملي��ات, أن »هناك 
تراقب  قطع��ات امنية متخصص��ة 
وضع الصيد اجلائر خاصة في املناطق 
الصحراوية وس��تكون العقوبة اشد 

ملن يتم القبض عليه مستقبال«.
في غضون ذلك, اشادت مديرية بيئة 
ذي قار باالجراءات االخيرة التي قامت 
بها قي��ادة عمليات الرافدين للقضاء 

على الصيد اجلائر في الصحراء.
وق��ال مدي��ر البيئ��ة, محس��ن عزيز 

ف��ي تصريح صحف��ي، إن »االجراءات 
الرافدين  االخي��رة لقي��ادة عملي��ات 
تعتبر ممتازة للحد من ظاهرة الصيد 
اجلائر ف��ي احملافظة واملناط��ق اجملاورة 

لها«.
وب��ن, أن »دوائر البيئ��ة في احملافظات 
اجلنوبي��ة من الب��الد تعم��ل جاهدة 
للحد من ه��ذه الظاه��رة اخلطيرة«, 
مش��يراً الى ان »وزارة البيئة اطلقت 
خالل اليومن املاضين 10 صقور في 
الصح��راء, مت اس��تالمها م��ن اجلانب 
الكويتي كانت مهربة الى هناك من 

العراق«.

البيئة تؤيد منع عمليات الرافدين »الصيد الجائر« في الجنوب 
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بغداد – اعتقال ارهابي 
ذكر مصدر امن��ي في قيادة عمليات 
بغ��داد ام��س الثالثاء إلق��اء القبض 
عل��ى ارهابي يتواج��د في حي اجلهاد 

هارب من محافظة االنبار.
وذكر املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه انه "بناًء على معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة متكن��ت قواتنا 
االمني��ة وبالتع��اون مع مف��رزة من 
االم��ن الوطن��ي م��ن الق��اء القبض 
على ارهابي مطل��وب قضائيا هارب 
من محافظ��ة االنبار يكنى )ابو علي 
طباب��ة( ويتواج��د ف��ي ح��ي اجلهاد 
ضمن جان��ب الكرخ ف��ي العاصمة 
بغداد" ، مضيفا ان االرهابي "ينتمي 
لعصابات داعش والي��ة االنبار قاطع 

الورار".

ديالى – خطة امنية 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات دجلة امس 
الثالث��اء، تثبي��ت ف��وج م��ن مغاوير 
اجليش في مناطق حوض الطبج في 
ناحية جلوالء ش��مال ش��رقي ديالى 

لترسيخ االمن ومسكها.
وق��ال نائ��ب قائ��د العملي��ات اللواء 
الركن حس��ن اجلوران��ي إن "عمليات 
دجلة قامت فجر ي��وم امس بتثبيت 
ف��وج مغاوير من اجلي��ش في مناطق 
حوض الطبج بأطراف ناحية جلوالء 
شمال شرقي ديالى، لترسيخ أمنها 
ومسكها بشكل محكم" ، مضيفا 
أن "ق��وات الف��وج ب��دأت باالنتش��ار 
وتثبيت النقاط ف��ي مناطق الطبج 
اي��ة  م��ن  وتطهيره��ا  ومتش��يطها 
اجس��ام غريبة بهدف ترسيخ االمن 
وتطمني االهالي في املناطق القريبة 

منها". 

واسط – اشتباك مسلح 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
الثالث��اء  ام��س  واس��ط  محافظ��ة 
تفاصي��ل االش��تباك املس��لح الذي 
ح��دث ليلة اول ام��س بني مجموعة 

مسلحة وقوة من شرطة واسط.
وق��ال املس��ؤول االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "عجل��ة 
موني��كا بيضاء تابع��ة لفصيل في 
احلش��د الش��عبي حاول��ت التوقف 
ف��ي مكان ممنوع في س��احة العامل 
وسط الكوت وبعد منعهم من قبل 
افراد الش��رطة قام��وا بتهديد افراد 
الدورية واالعت��داء على ضابط برتبة 

نقيب واطالق النار عليه .

صالح الدين – احباط تعرض 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 

محافظة ص��الح الدين امس الثالثاء 
إحباط تع��رض لداعش عل��ى نقاط 
تابع��ة ل��ه مرابطة على احل��دود مع 

محافظة ديالى .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اسمه إن "قوات اللواء 
متكنت من أحباط تع��رض لعدد من 
عناصر داع��ش على نق��اط مرابطة 
في قاطع منطقة البو عيسى ضمن 
ح��دود ص��الح الدي��ن ، وأن "احب��اط 
التعرض لم يس��فر عنه أية أضرار"، 
الفتا الى أنه "هذا التعرض يعد الرابع 
م��ن نوعه الذي تصده قوات احلش��د 
الشعبي في املنطقة املذكورة خالل 

االسبوعني املاضيني".

االنبار – اعتقال مطلوب 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة األنبار ام��س الثالثاء، بأن 

قوة أمنية اعتقلت خطيب مس��جد 
في مدينة هيت.

ع��دم  ال��ذي طل��ب  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "قوة أمنية 
داهمت منزل إمام وخطيب مس��جد 
احلس��ني ف��ي مدينة هي��ت، )70 كم 
غ��رب الرمادي(" ، مضيف��ا أن "القوة 
اقتادت الشيخ الى جهة مجهولة".

الديوانية – ضبط اسلحة
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة الديوانية امس الثالثاء ان 
القوات األمنية ضبطت في سيطرة 
محافظ��ة  ف��ي  الش��امية  قض��اء 

الديوانية أسلحة متنوعة .
وأف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان" الق��وات 
املهناوي��ة  س��يطرة  ف��ي  األمني��ة 
اس��تطاعت مس��اء ي��وم ام��س من 

ضبط عجلة حتمل اسلحة وعمالت 
نقديه قدمية" ، مش��يرا ال��ى انه" مت 

تسليمها الى اجلهات اخملتصة".

ذي قار – اعتقال مطلوب 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س الثالثاء ان 
مكت��ب مكافح��ة إج��رام الناصرية 
متكن من إلق��اء القبض على متهم 
وامللقب )أبو الغرب��ة( والذي يعد من 
اخط��ر اجملرم��ني الرتكاب��ه ع��دد من 
جرائم الس��رقة باحملافظ��ة والصادر 
بحق��ه حكم��ني غيابيني بالس��جن 
املؤب��د و60 عام��ا اس��تنادا للم��واد 

)443و44 (ق.ع.
واضاف املص��در االمني لقد مت نصب 
كمني محكم وإلق��اء القبض عليه 
بع��د متابعته عن��د وصوله إلى حي 
كان  وال��ذي  الناصري��ة  مبدين��ة  أور 

مختب��ئ داخل خزان املي��اه مت توقيف 
املتهم أصوليا حلني إكمال اإلجراءات 

القانونية بحقه.

نينوى – محاولة تسلل 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة نين��وى امس الثالث��اء ان 
ق��وات احلش��د الش��عبي احبط��ت 
محاولة تس��لل لعناصر داعش على 

احلدود غربي املوصل.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "الق��وة الصاروخية 
ف��ي  والعش��رون  التاس��ع  لل��واء 
احلش��د الش��عبي متكن��ت من رصد 
واس��تهداف جتمعا لعناص��ر داعش 
حاولوا التسلل من االراضي السورية 
باجتاه تل صفوك احلدودي", الفتا الى 
ان "الضربات حققت اصابات مباشرة 

في صفوف داعش ".

اعتقال إرهابي هارب من األنبار شمالي بغداد * اشتباكات مسلحة بمنطقة البو عيسى شرقي صالح الدين
ضبط اسلحة متنوعة في الشامية جنوبي الديوانية * احباط تسلل إرهابي على الحدود غربي الموصل  

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالش��غال العامة، آن نافع اوسي، أمس الثالثاء، 
عن اع��ادة اخلدمات لعدد من األحياء الس��كنية 
بنسبة %100 في قضاء تلعفر مبحافظة نينوى.

وذكر بيان ملكتب الوزيرة تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، ان "امل��الكات الفنية واخلدمية في 
مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة وبجهود 
متواصلة اجنزت اعمالها في إعادة اخلدمات لعدد 

من االحياء السكنية في قضاء تلعفر".
وبينت اوسي بحسب البيان ان "االعمال اخلدمية 
شملت فتح وتنظيف كافة الشوارع الرئيسية 
والفرعية لإلحياء من األنقاض والسواترالترابية 
ورفع الصبات الكونكريتة ومخلفات الس��يارات 
احملروق��ة، باالضافة إلى ردم احلفر التي س��ببتها 
عصاب��ات االرهابية من خالل تفجير الس��يارات 
املفخخ��ة فضالً عن رفع أنقاض البيوت املهدمة 
التي أغلقت الشوارع ومبشاركة عدد من اآلليات 
التخصصية، حيث بلغ عدد أطوال الشوارع التي 
مت تنظيفها في ه��ذه اإلحياء )17500( م"، مبينا 

ان "األتربة واألنقاض التي مت رفعها )6500( م3".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئ��ة النزاهة، أمس الثالث��اء، عن صدور 
حكٍم غيابيٍّ بحقِّ محافظ ديالى الس��ابق )عامر 
س��لمان يعكوب( بالسجن ملدة س��بع سنواٍت، 
وفقاً ألحكام املادَّة 340من قانون العقوبات؛ بعد 
ادانته ب� "إحل��اق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح 

." اجلهة التي يعمل فيها وإهدار املال العامِّ
وقال��ت دائرة حتقيق��ات الهيئة، ف��ي بيان تلقت 
" الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، إن "محكمة 
جناي��ات ديالى الثاني��ة أصدرت حكمه��ا بإدانة 
املُتَّه��م اله��ارب إله��داره امل��ال الع��امَّ وقيامه 
بصرف مبالغ ماليٍة إلحدى الشركات عن أعماٍل 
غي��ر منجزٍة في مش��روع إنش��اء خط��ني قابلو 
أرض��ي حملطة اخلالص 733k بطول س��بعة كيلو 

مترات".
وأوضح��ت الدائ��رة أنَّ "محافظ��ة ديالى س��بق 
أن تعاق��دت مع إحدى الش��ركات األهلية؛ إلجناز 
املش��روع املذكور مببل��ٍغ ق��دره )2,765,000,000( 
دين��ارٍ، لكن الش��ركة لم تنجز س��وى كيلومتٍر 
واح��د فق��ط، رغ��م اخملاطب��ات واإلن��ذارات التي 
َهت إليها، وقامت بتجهيز املش��روع مبواّد من  ُوجِّ
مناش��ئ غير رصين��ٍة خالفاً للعق��د، ورغم ذلك 
قامت احملافظة بصرف مبالغ ماليٍة عن املسافة 

غير املنجزة من املشروع".
وق��ال البي��ان، إن "احملكمة، وبع��د اطالعها على 
أقوال املُمثِّل��ني القانونيِّني جمللس احملافظة وديوان 
احملافظ��ة ومديري��ة الكهرب��اء في  ديال��ى الذين 
طلبوا الش��كوى والتعويض ضدَّ املتهم الهارب، 
إضافة إلى أقوال الش��هود، وصلت إلى القناعة 
ة بإدانة املُتَّهم الذي أخلَّ بواجبات وظيفته  التامَّ
وتسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ قرابة ثالثة مليارات 

دينارٍ".  

إعادة الخدمات لعدد من 
أحياء تلعفر بنسبة 100 %

حكم بالسجن 7 أعوام على 
محافظ ديالى السابق

الملف األمني

مجلس األنبار يكشف عن وجود 
معسكرات لـ"داعش" في املناطق 

الصحراوية للمحافظة
وم��ن جانب��ه أعل��ن القيادي في احلش��د 
االنبار  العش��ائري مبحافظ��ة  الش��عبي 
قطري الس��مرمد يوم ، أمس الثالثاء  ، إن 
من أولويات املرحلة املقبلة تطهير وتأمني 
املناط��ق الصحراوي��ة بني االنب��ار وصالح 
الدين ونينوى والقضاء على معس��كرات 

وجحور داعش الوهابية".
وق��ال الس��مرمد لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ إن" داع��ش الوهابية متتلك خاليا 
نائمة ف��ي املناطق الصحراوية والكهوف 
ب��ني االنب��ار ونين��وى وصالح الدي��ن وهي 
مناطق واس��عة ويس��تعملها التنظيم 

لالختباء والتمركز".
وأضاف إن "املعلومات االستخبارية تشير 
لهرب داعش من راوه والقائم إلى منطقة 
املاحلة والكعرة واحلس��ينيات والشعباني 
والصخريا الت��ي تقع بني صح��راء االنبار 
ونين��وى ما يتطل��ب تأمني تل��ك املناطق 

ومتشيطها بدقة".
وبني أن" املناطق الصحراوية حتتاج لقوات 
خاصة تكون مخولة في تفتيش الصحراء 
والكهوف والودي��ان لضمان القضاء على 
العصاب��ات اإلرهابي��ة واحلفاظ على نصر 
القطعات العسكرية بتحرير مدن أعالي 

الفرات".
ومن جهته كش��فت عش��ائر االنبار عن 
أع��داد داع��ش الهارب��ني باجت��اه األراضي 
الس��ورية ، مؤكدة  مقت��ل أكثر من 150 

منهم في راوة".
وقال املتحدث بأس��م العش��ائر االنبارية 
غس��ان العيث��اوي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
الوهابي��ة  داع��ش  ان "عناص��ر  اجلدي��د‘‘ 
الذي��ن كان��وا متواجدي��ن ف��ي الرم��ادي 
ومناط��ق االنب��ار األخ��رى هرب��وا باجت��اه 
األراضي السورية في منطقتي البوكمال 
ودي��ر ال��زور وان أعدادهم ق��درت ب� 2000 
عنصر"، مشيرا الى ان "هنالك مضافات 
واف��راد تابع��ني للدواع��ش متواجدين في 

الصحراء".
وأض��اف إن" األجه��زة األمني��ة تعقب��ت 
العناص��ر الهاربة من قض��اء راوة"، الفتاً 
إلى إن "أكثر من 150 داعش��يا قتلوا على 

أسوار راوة والقرى احمليطة بها".
وبني إن "العناصر اإلرهابية اتخذت النساء 
واألطفال مالذا أمنا للهرب من االنبار الى 
سوريا"، موضحاً ان “هرب اإلرهابيني على 
شكل مجاميع حدث قبل بدء العمليات 

العسكرية".
وال��ى ذل��ك أفاد مص��در امني ف��ي قيادة 
ش��رطة محافظة االنبار ، أمس الثالثاء ، 
ب��أن القوات األمنية اعتقل��ت 11 عنصرا 

بتنظي��م داعش اإلجرام��ي بعملية دهم 
وتفتيش غربي االنبار   .

املوارد املائية: إصرار تركيا على ملء 
سد أليسو في آذار يلحق كارثة 

بالعراق
وأضاف التميم��ي أن "احلكومة لم تلفت 
طوال الس��نوات املاضية إلى جهودنا في 
معاجل��ة ازمة املي��اه بل أن رئي��س الوزراء 
اقصانا من اللجن��ة العليا للمياه بعدما 
كنا فيها اعضاء مراقبني وارس��لنا طلباً 
ملعرفة اس��باب هذا االبع��اد ولم نحصل 

على االجابة منذ شهرين".
وحذر من "من اصرار تركيا على امالء سد 
اليس��و في اذار املقبل وهو موس��م ذوبان 
الثلوج التي توف��ر خزين للمياه العراقية، 

بالتزامن مع شحة االمطار".
ويتح��دث التميم��ي عن "وج��ود تقصير 
حكومي في التعامل مع ملف املياه وعدم 
التنس��يق مع ال��وزارات املعنية الس��يما 

املوارد املائية والزراعة واخلارجية".
ودعا "وزارة اخلارجية للتحرك دبلوماس��ياً 
ومتابعة امللف وش��رح مظلومية العراق 
بالنس��بة لدول االحتاد االوروب��ي واجملتمع 
الدولي من أجل الضغط على تركيا وتأجل 

عملية امالء سدها املثير للجدل".

العجز في موازنة 2018
يبلغ 19.4 تريليونات دينار

، مش��يرا إل��ى أن��ه "ص��درت تش��ريعات 
وتصرف��ات مالية خارج املوازن��ة، ما جعل 

الهدر املالي كبيرا".
الكهرب��اء  "قط��اع  أن  صال��ح  وأوض��ح 
يس��تهلك في الع��ام الواح��د 14 تريليون 
دينار بينما ايراداته تبلغ تريليون دينار، وهذا 
تتحمل��ه املوازنة العامة بس��بب االعتداء 
عل��ى الش��بكات العام��ة وعدم تس��ديد 
أجور اجلباية"، الفتا إل��ى أن "االيرادات غير 

النفطية تبلغ في املوازنة أقل من 10٪".
وقال مدي��ر الندوة، س��مير النصي��ري، إن 
"العجز الهيكلي في املوازنات العامة هو 
أح��د نتائج اخللل البنيوي في االقتصاد، ما 
أدى الى مواجهة حتقيق اس��تقرار النظام 
النق��دي واملال��ي حتديات أساس��ية أبرزها 
العج��ز غير النفط��ي والعجز ف��ي ميزان 
املدفوع��ات والعج��ز ف��ي املوازن��ات منها 
الس��ابقة وموازن��ة 2017 وموازن��ة 2018 

الذي يقدر بحدود 19.4 تريليونات دينار".
ولف��ت إل��ى أن "من أس��باب ه��ذا العجز 
املالي��ة  االس��تدامة  اس��تقرار  موض��وع 
واحملافظ��ة عل��ى امل��وارد املالي��ة ف��ي كل 
الظ��روف لذل��ك يتطل��ب االم��ر االنتقال 

باالقتصاد من الريعي إلى اإلنتاجي".
وأوضح اخلبير املالي، عبيد محل، أن "إيرادات 

الضرائب التي يحصل عليها العراق حاليا 
تأتي من الش��ركات النفطي��ة"، مبينا أن 
"االيرادات غير النفطي��ة في العام املقبل 
ستكون 12 تريليون دينار"، داعيا احلكومة 
ال��ى "مغادرة االعتماد عل��ى موارد النفط 
عبر تطوي��ر الصناع��ة والزراع��ة وحتقيق 
االمن الغذائ��ي ومنع االس��تيراد واملصادر 

األخرى املوجودة".
م��ن جهت��ه، ق��ال االكادميي ف��ي اجلامعة 
املس��تنصرية ميث��م لعيب��ي، إن "املوازنة 
العام��ة لالقتص��اد العراق��ي ذات اهمية 
العالية  الريعي��ة  اس��تثنائية، لألس��باب 
واعتم��اد القطاعني الع��ام واخلاص بأغلب 
أن  مبين��ا  متويله��ا"،  عل��ى  متغيرات��ه 
"االصالح��ات ف��ي املوازنة يج��ب أن تكون 
اصالح��ا للبن��ود فيه��ا وان يتم تقس��يم 
االي��رادات في جداول داخ��ل املوازنة، وعلى 
مجل��س ال��وزراء اصدار بيان ح��ول املوازنة 
فيما يخص القطاع اخلاص واالستثمارات 
والقطاع��ات االخرى، وحصص الش��ركات 
النفطي��ة املغيبة عن املوازن��ة"، الفتا الى 
أن "هن��اك مؤش��رات لبيان حج��م العجز 
الهيكلي في املوازن��ة وااليرادات النفطية 
املوازنة  وبالتال��ي  املنس��وبة للقطاع��ات 

ضبابية".
ونوه إلى أن "املوازن��ة ال تختلف كثيرا من 
حيث س��ابقاتها اال في تفاصي��ل االرقام، 

لكنه��ا ال ترتقي الى كونها موازنة الدولة 
العراقية، فهي ال تزال مجرد توزيع للنفقات 
وفق تقسيمات بسيطة وقدمية، ال تعكس 
درجة تطور موازناتي عالية"، مش��يرا إلى 
أنها "تفتقر الى وجود مقدمة تبني برنامج 
عمل احلكومة للسنة املقبلة، واجتاهاتها 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  العام��ة 
والسياس��ية، وال يوج��د بع��د زمني لربط 
املوازنة بخطط الوزارات واس��تراتيجياتها 

ضمن االطار املتوسط والبعيد".
وأكد أنه "ما زالت مش��كلة االنفاق العام 
قائم��ة واملتمثل��ة بارتباط االنف��اق العام 
باإلي��رادات النفطي��ة، ول��م يت��م تطوي��ر 
مؤش��رات تبني مدى ق��درة االي��رادات غير 
النفطي��ة عل��ى متويل االنف��اق االجمالي، 

واجلاري بأقل تقدير".

"التخطيط" تكشف عن حجم مهول 
لالستيرادات اخلارجية عام 2016 يبلغ 

50 مليار دوالر
وأضاف الهنداوي، أن "إجمالي االستيرادات 
للمنتج��ات النفطي��ة لس��نة 2016 بلغ 
ملي��اري دوالر مس��جال انخفاضا بنس��بة 
%12 ع��ن س��نة 2015 إذ انخف��ض معدل 
النمو املركب بنس��بة تقترب من %34 عن 

سنة 2014". 
"حج��م  أن  إل��ى  الهن��داوي  وأش��ار 

االستيرادات الس��لعية غير النفطية عبر 
املناف��ذ البحرية بلغ حوالي 43 مليار دوالر، 
مس��جال ارتفاعا ع��ن عام 2015 بنس��بة 
%23 حيث كان في تلك الس��نة 35 مليار 
دوالر"، مش��يرا إلى أن "االس��تيرادات عبر 
املناف��ذ البحرية هو األعلى قيمة باملقارنة 
مع املنافذ البرية التي بلغ حجم االستيراد 
عبره��ا نحو 4 ملي��ارات دوالر واجلوية التي 
لم يس��جل االس��تيراد عبرها س��وى 100 

مليار دينار عراقي فقط".

"التغيير" في لقائها بنيجيرفان بارزاني 
تقدم مشروعاً لتشكيل حكومة إنقاذ 

وطني
وان جت��رى االنتخاب��ات ف��ي موعدها احملدد 
بطريق��ة نزيه��ة وش��فافة حت��ت مراقبة 
دولية وان ال تؤخر مهما كانت األسباب مع 
اجراء االستعدادات لها وقطع الطريق عن 

التزوير".
التغيي��ر  وأوض��اف محم��ود، ان "حرك��ة 
تعتقد بأن تأخير حل املشكالت مع بغداد 
سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة جداً 
على مواطني اإلقليم، مش��دداً في الوقت 
نفسه على ضرورة ان حتل جميع املشكالت 
م��ع احلكومة االحتادية قب��ل نهاية العالم 
احلالي لعدم ازدياد املشكالت على االقليم 

ومواطنيه".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

يواصل صندوق إعادة إعمار املناطق 
االستعدادات  اإلرهاب  املتضررة من 
لعقد املؤمت��ر الدولي للمانحني في 

الكويت في آذار من العام املقبل.
وذك��ر بي��ان ص��در ع��ن الصن��دوق 
اطلع��ت "الصب��اح اجلدي��د" على 
نس��خة من��ه ان النقاش��ات دارت 
ح��ول االس��تعدادات لعق��د املؤمتر 
الدول��ي للمانح��ني والذي يش��مل 
وحتدي��د  التنظيمي��ة  النواح��ي 
واحمل��اور  التوقيت��ات  مقترح��ات 
الرئيس��ة ل��ه واملتحدث��ني وقائمة 
املؤمتر  وتوقعات مخرجات  املدعوين 

وآليات متابعة تلك اخملرجات.
وأوض��ح البيان ان رئي��س الصندوق 
مصطفى الهيت��ي ترأس االجتماع 
ال��ذي حض��ره كل من فري��ق عمل 
البنك الدولي وممثلني من الصندوق 
االقتصادي��ة  للتنمي��ة  الكويت��ي 
العربية ش��يخ احمد علي الصباح 
واملدير اإلقليمي عبد اهلل املصيبيح 
ملناقشة االستعدادات لعقد املؤمتر 

الدولي للمانحني في آذار املقبل.
وق��د وق��ع صن��دوق إع��ادة إعم��ار 
املناط��ق املتض��ررة م��ن العمليات 
اإلرهابي��ة في العراق ف��ي الكويت 
عل��ى مذك��رة تفاه��م إطارية مع 
للتنمي��ة  الكويت��ي  الصن��دوق 
االقتصادي��ة العربي��ة إلدارة منحة 
حكوم��ة الكوي��ت، املقدمة لدعم 
املناط��ق  ف��ي  الصح��ي  القط��اع 
املتض��ررة من العملي��ات اإلرهابية 
في العراق وذلك بقيمة 100 مليون 
دوالر اميركي أي نح��و 30.6 مليون 

دينار كويتي.
وقد وقع مذكرة التفاهم االطارية، 
نياب��ة ع��ن صن��دوق إع��ادة اعمار 
املناط��ق املتض��ررة م��ن العمليات 
اإلرهابي��ة، مصطف��ى محمد امني 
الهيت��ي – رئيس الصن��دوق- فيما 
وق��ع نيابة عن الصن��دوق الكويتي 
للتنمي��ة االقتصادية العربية، غامن 
س��ليمان الغنيم��ان – نائ��ب املدير 

العام.        
وبحس��ب متخصص��ني في مجال 
فك��رة  نش��أت  الدول��ي،  التع��اون 
التعاون اإلمنائي واملعونات األجنبية 
املاض��ي  الق��رن  أربعيني��ات  ف��ي 
العاملي��ة  احل��رب  بع��د  وباألخ��ص 

الثانية، وقد ط��رأت تغييرات كثيرة 
على فلسفة املعونات منذ نشوئها 
وال��ى يومنا هذا، فف��ي فترة احلرب 
الب��اردة -1945 1989 كان التوج��ه 
نح��و التصنيع، الس��يما وأن الدول 
الغربي��ة كانت تبحث عن أس��واق 
ملنتجاته��ا ع��ن طري��ق مس��اعدة 
ال��دول احلليفة لها، حي��ث إن زيادة 
الناجت القوم��ي اإلجمالي من خالل 
الفائ��دة على  التصنيع س��يعمم 

الشعوب في زيادة دخلها.
الثمانيني��ات  عق��د  وف��ي 
التركيز على  أنتقل  والتسعينيات، 
بناء املؤسسات واإلصالح القانوني 
والدميقراطي��ة،  الرش��يد  واحلك��م 
وذلك بتحدي��د مس��ارين: األول ما 
يس��مى Top-down وال��ذي يعني 
بإصالح السياسات، واملسار الثاني 
وال��ذي يعن��ي باجملتمع��ات احمللي��ة 
أو القاع��دة البش��رية األساس��ية 
Grassroots، حي��ث يجري التركيز 

على بناء رأس املال االجتماعي.
بحسب جلنة االقتصاد واالستثمار 
املن��ح  "قيم��ة  ف��ان  النيابي��ة 

واملس��اعدات الت��ي حص��ل عليها 
العراق من��ذ الع��ام 2004 إلى عام 
2015 بلغ��ت 20 ملي��ار دوالر م��ن 
عدد من الدول املانحة، أما القروض 
التي حصل عليها من بعض الدول، 
فتتضمن ش��روطا وفوائ��د معينة 
تك��ون مح��ددة مبدة زمني��ة، وعلى 
الدولة تس��ديد هذه القروض على 

وفق الشروط املوضوعة".
م��ن الناحية املؤسس��ية، تتحمل 
العراقي��ة  التخطي��ط  وزارة 
مسؤولية اإلش��راف واملتابعة على 
برام��ج التع��اون الدولي ف��ي اجملال 
اإلمنائ��ي واالس��تفادة القصوى من 
املنح واملساعدات الدولية املقدمة 
للعراق والعمل على استثمار هذه 
املنح واملس��اعدات بنحو فاعل في 
عملية التنمية الوطنية الشاملة 

والتنسيق مع اجلهات املستفيدة.
إال أن تغيي��ر الظروف السياس��ية 
الداخلية واخلارجية، وتعدد اإلدارات 
إل��ى  اللج��وء  فرض��ت  وتبدله��ا، 
ودولية،  ع��دة تش��كيالت وطني��ة 
منف��ردة أو مش��تركة تتول��ى إدارة 

الدولي��ة. فقد  واملس��اعدات  املنح 
أس��س املرفق الدولي ألعمار العراق 
ع��ام 2004 لتأم��ني قن��اة متعددة 
األطراف لتنس��يق جه��ود املانحني 
ف��ي نش��اطات األعم��ار والتنمية. 
وتضم��ن املرفق نافذتني، األولى تدار 
من قبل مجموعة التنمية التابعة 
 United Nationsاملتح��دة ل��ألمم 
 ،)Development Group )UNDG
والثاني��ة م��ن قبل البن��ك الدولي. 
ويعد هذا الصندوق األول من نوعه 
ال��ذي يش��ترك ف��ي إدارت��ه البنك 
الدولي واألمم املتحدة، واكبر صندوق 
ملا بع��د األزم��ات من حي��ث املوارد 
املالي��ة، حي��ث بلغت مس��اهمات 
25 دول��ة مانح��ة $1.84 مليار دوالر 

نهاية 2007.
وأنيطت مهمة إدارة اس��تراتيجية 
الهيئ��ة  إل��ى  اإلعم��ار  إع��ادة 
االس��تراتيجية الع��ادة اإلعمار في 
العراق مبوجب قرار سلطة االئتالف 
املؤقتة رقم 7 لس��نة 2003 لتكون 
جهة وطنية مسؤولة لبناء عالقة 
ش��راكة م��ع اجملتم��ع الدول��ي مبا 

فيها املنظم��ات الدولية والهيئات 
املانحة التي تق��دم املنح والقروض 
واملس��اعدات املالية والفنية لدعم 
جهود اإلعمار والتنمية في العراق.

التوجه��ات  صياغ��ة  تتول��ى  وان   
االستراتيجية للمساعدات املقدمة 
قب��ل القن��وات الثنائي��ة واملتعددة 
األطراف. كما تضع أولويات اإلعمار 
التوزيع  بطريقة ش��فافة تضم��ن 
العادل للمس��اعدات على مناطق 
العراق كافة من دون متييز طائفي أو 
عرقي وتأمني اتساقها مع األولويات 
الوطني��ة إلعادة اإلعم��ار مع األخذ 
بنظ��ر االعتبار االس��تغالل األمثل 
للم��وارد املالية ومراقب��ة تنفيذها 
ومراعاة تكاملها مع املوازنة العامة 

للدولة.
الي��وم، وبع��د عمليات حتري��ر أجزاء 
واس��عة م��ن األراض��ي الت��ي كان 
يس��يطر عليه��ا تنظي��م داع��ش 
األجه��زة  به��ا  قام��ت  اإلرهاب��ي 
العراقية بإسناد دولي، يوّفر برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي في العراق، عبر 
صن��دوق متويل االس��تقرار الفوري، 

دعم��اً ألولويات حتّددها الس��لطات 
العراقية االحتادية واحمللية، ويتضمن 
تأهي��ل عي��ادات ومراك��ز ش��رطة 
ومنش��آت مي��اه وكهرب��اء ومباني 
حكومي��ة وطرق. كم��ا يوفر فرص 
عم��ل قصي��رة املدى عبر مش��اريع 
عم��ل ومنح صغيرة للمؤسس��ات 
بهدف إحياء االقتصاد احمللي، إضافة 
إلى قروض صغيرة للمنظمات التي 

تعمل على املصاحلة.
وترى املمثل��ة املقيمة لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي ومنس��قة الشؤون 
اإلنسانية في العراق، ليز غراندي، أن 
رة حديثاً تعيش بعض  املناطق احمل��رّ
أصعب الظروف في البالد، مش��يرة 
إل��ى أن الس��كان الذي��ن أرغمهم 
تنظي��م داعش على الف��رار يريدون 
العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم، 
لك��ن ذل��ك غاي��ة ف��ي الصعوب��ة 
بسبب ما حصل من تدمير للبيوت 
وتعطيل لشبكات الكهرباء وإغالق 
لألعمال، فض��اًل عن ض��رورة إعادة 
تأهي��ل امل��دارس وعي��ادات الرعاية 

الصحية وفتحها.

تتواصل 
االستعدادات لعقد 
المؤتمر الدولي 
للمانحين في 
الكويت في آذار 
المقبل ويشمل 
النواحي التنظيمية 
وتحديد مقترحات 
التوقيتات والمحاور 
الرئيسة له

اثار الدمار للمناطق احملررة في املوصل

بحضور فريق عمل البنك الدولي 

صندوق إعادة اإلعمار يواصل استعداداته
لعقد مؤتمر المانحين في الكويت
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متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلم��ي تعدي��ل آلية 
لطلب��ة  الش��امل  االمتح��ان 
الدراس��ية  للس��نة  الدكت��وراه 

. 2017/2018
وقال مدير عام البحث والتطوير 
الدكتور غسان حميد عبد اجمليد 
إن وزي��ر التعليم العالي والبحث 
العلم��ي الدكت��ور عب��د ال��رزاق 
التعديل  ناقش مقترح  العيسى 
في هيئة الرأي وحصلت املوافقة 
باإلجم��اع ، الفت��ا ال��ى أن االلية 
اجلديدة التي ستطبق على طلبة 
الس��نة  املقبولني في  الدكتوراه 
تتضمن   2017/2018 الدراس��ية 
طرح مشاريع البحوث واالطاريح 
بع��د انته��اء الفص��ل االول من 

السنة الدراسية االولى .
واضاف املدير العام ان تس��جيل 
أحدها يتم بع��د انتهاء الفصل 
الثان��ي واقراره��ا قب��ل االمتحان 
الش��امل الذي س��يكون حتريريا 
مبوضوع املش��روع واملواضيع ذات 
العالق��ة فق��ط ، الفت��ا ال��ى أن 
االمتح��ان الش��فوي س��يعرض 
من خالل��ه الطالب في جلس��ة 
مس��حا   ) )س��منر  حواري��ة 
للبح��وث الس��ابقة التي تتعلق 
مبش��روع االطروحة او البحث مع 
حتديد مس��ار املش��روع والنتائج 

املتوقعة.
وأش��ار املدير العام ال��ى أن جلنة 
امتحانية في كل قس��م او فرع 
الطال��ب  أهلي��ة  ستش��خص 
لعبور االمتحان في ضوء نتيجة 
االمتحانني التحريري والش��فوي 
الت��ي يج��ب أن ال تق��ل عن 70% 
التعدي��ل  فلس��فة  أن  وتاب��ع   ،
اجلديد تهدف ال��ى تقليل اجلهد 
والوقت وتكري��س املتابعة باجتاه 

تنفيذ االطروحة ونش��ر البحوث 
العلمي��ة الرصين��ة ف��ي ض��وء 
الزمني املوضوع إلجناز  الس��قف 

املشروع. 
عل��ى صعي��د متص��ل دع��ا وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكت��ور عب��د الرزاق العيس��ى 
الباحثني واألس��اتذة إلى تكثيف 
العلمية  وبحوثه��م  كتاباته��م 
حتق��ق  حت��ى  عاملي��ا  ونش��رها 
العراقي��ة تقدما في  اجلامع��ات 

التصنيفات العاملية.
وق��ال العيس��ى خ��الل حضوره 
املؤمت��ر العلمي األول لكلية صدر 

الع��راق اجلامعة إن وزارة التعليم 
العالي عملت على تبني أسلوب 
باجتاه  االس��تراتيجي  التخطيط 
مس��ارات تأخ��ذ بنظ��ر االعتبار 
التوجه��ات والرؤى املس��تقبلية 
التي من شأنها أن تخدم ميادين 

العمل في اجملتمع.
وأضاف الوزير أن تلك امليادين التي 
س��يكون التطبيق العملي فيها 
مرتبط��ا مب��ا تغذيه املؤسس��ات 
التعليمي��ة، مؤكدا تاريخ العراق 
وحاض��ره ميثل مس��يرة ال تعرف 
التوق��ف ألنه��ا قافل��ة يقوده��ا 
مبدعون ينهلون من بحر املعرفة 

ويتزودون م��ن خب��رات متراكمة 
أرس��اها علم��اء وأس��اتذة جدوا 
وثاب��روا ليكون��وا مث��اال يحتذى 

بهم.
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  وثم��ن 
جهود الباحث��ني العراقيني الذين 
نال��وا أعل��ى نس��بة زي��ادة ف��ي 
العاملية  باجملالت  االستش��هادات 

والسيما في حقل الرياضيات. 
من جانبها أعلنت وزارة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلمي متديد 
التقدمي لقناة التعليم احلكومي 
اخل��اص الصباح��ي امل��وازي إل��ى 

اليوم األربعاء .

وق��ال املتحدث الرس��مي للوزارة 
إن  العب��ودي  حي��در  الدكت��ور 
الوزارة م��ددت م��دة التقدمي إلى 
قن��اة التعلي��م احلكومي اخلاص 
األربعاء  الي��وم  إل��ى  الصباح��ي 
الس��اعة الثاني��ة عش��رة ليال ، 
مضيفا أن معدل الطالب املتقدم 
ينبغ��ي أن ال يقل عن درجتني عن 
احلد األدن��ى للقبول ف��ي كليات 
الط��ب عل��ى املس��توى الوطني 
بحي��ث إن اجملموع املس��موح به 
للتقدمي ال��ى هذه الكليات يجب 
ان ال يقل عن 663 حتى يتس��نى 

للطالب التنافس مع أقرانه.

أن  الرس��مي  املتح��دث  وتاب��ع 
معدل الطالب بالنسبة لكليات 
اجملموع��ة الهندس��ية يج��ب أن 
ال يق��ل عن ثالث درج��ات عن أقل 
مع��دل مت قبول��ه ف��ي القب��ول 
املرك��زي للكلية نفس��ها ، فيما 
س��تكون أربع درج��ات فارقة عن 
أقل معدل مت قبول��ه في القبول 
املركزي بالنسبة لكليات العلوم 
، فيم��ا ال يقل معدل التقدمي الى 
التخصص��ات األخرى عن خمس 
درج��ات عن اقل مع��دل مت قبوله 
ف��ي القب��ول املرك��زي للكلي��ة 

نفسها او املعهد. 

التعليم العالي تعلن تعديل آلية االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

 تهدف فلسفة 
التعديل الجديد الى 

تقليل الجهد والوقت 
وتكريس المتابعة 

باتجاه تنفيذ االطروحة 
ونشر البحوث العلمية 

الرصينة في ضوء 
السقف الزمني 

الموضوع إلنجاز 
المشروع 

مبنى وزارة التعليم العالي

»الشعبية« توزع األدوية 
المزمنة والعامة على 

عياداتها لشهرين متتاليين

تأهيل مطار البصرة الدولي 
للحصول على شهادة »األيزو«

الصناعة تنفذ تجربة 
السخان الشمسي بالتعاون 
والتنسيق مع الكهرباء  

اعالم الصحة 
باشرت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتوزيع 
أدوية األم��راض املزمنة والعام��ة على عياداتها 
في بغداد واحملافظات ولش��هري تش��رين الثاني 

اجلاري وكانون األول املقبل .
وق��ال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق 
اجلميلي بدأت الدائرة ومن خالل قسم الصيدلة 
واخمل��ازن بتجهيز العي��ادات الطبية الش��عبية 
واالستش��ارية ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات إضافة 
إلى الصيدلي��ة املركزية بأدوية األمراض املزمنة 
والعامة ولشهرين متتاليني وهي تشرين الثاني 
اجلاري وكانون األول املقبل وذلك لتالفي حصول 
إي إرباك في التوزيع للشهر املقبل بسبب اجلرد 

السنوي مما يؤخر وصول الدواء الى املرضى.
الداؤني��ل  مادت��ي  توف��ر  الع��ام  املدي��ر  وأك��د 
والكلوكوف��ج ضم��ن األدوي��ة التي ت��وزع بعد 
انقطاع ملدة وهي خاصة لعالج مرضى السكري 
إضافة إل��ى توفير األدوية األخرى كاألنس��ولني 
اخلاب��ط واخمللوط وعدد من أدوي��ة ارتفاع ضغط 
الدم والقلبية والصرع وغيرها من أدوية األمراض 

املزمنة فضال عن األدوية العامة.

البصرة - الصباح الجديد:
وضع قسم اجلودة الشاملة والتطوير املؤسسي 
ف��ي وزارة النقل خط��ة لتأهيل مط��ار البصرة 
 iso الدولي لغرض احلصول على ش��هادة األيزو
9001:2015  كون ذلك م��ن متطلبات املنظمة 

الدولية للطيران. 
وب��ني مدير اجل��ودة في ال��وزارة ناظ��م حمد بأن 
فريقا متخصصا من قس��م اجل��ودة في الوزارة 
وتشكيالتها سيتم اجناز العمل بخطة التطوير 
خ��الل ثالثة اش��هر وبواقع ارب��ع مراحل ليكون 
بعده��ا نظام اجل��ودة في مط��ار البصرة مهيئا 
للمطابق��ة الدولية للحصول على الش��هادة 

املطلوبة. 

اعالم الصناعة 
باش��رت هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر الصناعي  
اح��دى تش��كيالت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
بنص��ب امنوذج س��خان شمس��ي ف��ي  دائرة 
التدري��ب وبحوث الطاق��ة التابعة ال��ى وزارة 
الكهرب��اء ضمن نش��اطات اجمللس املش��ترك 
للمب��ادرة الوطني��ة الس��تدامة الطاق��ة بني 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن ممثلة بهي��أة البحث 
والتطوي��ر الصناع��ي ووزارة الكهرب��اء /دائ��رة 

التدريب وبحوث الطاقة.
وق��ال املهندس عبد الغني ال جعفر مدير عام 
الهيئ��ة ف��ي تصريح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة ف��ي مقر الوزارة: ان هذا املش��روع جاء 
بعد مباحثات عدة اجريت م��ع وزارة الكهرباء 
لغ��رض تطبيق التجرب��ة ومن ث��م تعميمها 
على كافة املؤسس��ات ، مشيرا الى ان اجمللس 
املشترك الستدامة الطاقة يسعى الى تطوير 
عمل الطاقات املتجددة ومحاولة تعميم هذا 
املشروع وزيادة امكانية االستفادة من اخلبرات 
والكفاءات  واخلطوط االنتاجية لهذا املشروع 

في مركز بحوث الطاقة التابع للهيأة .
واوضح ال جعف��ر ان كوادر الهيأة قامت ايضا 
بنص��ب الس��خان الشمس��ي ف��ي مدرس��ة 
دار اجلوادي��ن لاليت��ام واملس��نني ف��ي مدين��ة 
الكاظمية املقدس��ة ومن املؤمل ان يتم ريط 
هذه املنظومة الكترونيا بالشبكة الوطنية . 
يذك��ر ان الهيئة متتلك مرك��زا لبحوث الطاقة 
املتجددة والبيئة يختص بأجراء البحوث واعداد 
التصاميم وتصنيع وتطوير منظومات الطاقات 
املتجددة فضال عن اجراء الفحوصات والتقييم 
خلصائص اللوح الشمسي ومصفوفات االلواح 
الشمس��ية كما يقوم ياجراء الفحوصات على 
الس��خانات الشمس��ية ومنظوم��ات التدفئة 

والتبريد العاملة بالطاقة الشمسية.
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب ف��ي وزارة التج��ارة عن تنفيذ 
ف��ي  املش��تركة  الرقابي��ة  اللج��ان 
الشركة عدد من الزيارات التفتيشية 
للمطاحن العامل��ة ووكالء الطحني 
واالف��ران واخملابز والناقل��ني في بغداد 

رصدت من خاللها 215 مخالفة. 
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
طه ياس��ني عباس ان اللجان الرقابية 
املشتركة نفذت 165 زيارة للمطاحن 
العامل��ة ف��ي بغ��داد ج��رى خاللها 
سحب 294 امنوذج طحني و65 امنوذج 
حب��وب الغراض الفح��ص اخملتبري ومت 
تأش��ير 29 مخالف��ة فيم��ا حقق��ت 
جل��ان رقابة ال��وكالء 290 زيارة لوكالء 
الطح��ني مت فيها س��حب 235 امنوذج 
طح��ني للفحص اخملتب��ري نتج عنها 

تأش��ير 49 مخالفة فيما رصدت تلك 
اللجان ايضا )16( مخالفة للناقلني. 

واض��اف مدير ع��ام الش��ركة ان جلان 
رقابة اخملابز واالفران حققت 258 زيارة 
للمخاب��ز واالفران في بغداد اس��فرت 
عن رصد 121 مخالفة حيث س��يتم 
احال��ة جميع اخملالفات الى االقس��ام 
واللج��ان اخملتصة لتطبيق الش��روط 

اجلزائية بحق اخملالفني . 
على صعيد متصل اشار املدير العام 
ال��ى ان جلنة رقابية مش��تركة تابعة 
لف��رع تصني��ع احلبوب ف��ي كركوك 
تفتيش��ية  زي��ارات  ع��دة  حقق��ت 
ش��ملت عددا من املطاح��ن العاملة 
في احملافظ��ة وتخللت تل��ك الزيارات 
متابع��ة وتدقي��ق خلط��ات احلب��وب 
نوعي��ة  عل��ى  واالط��الع  املتس��لمة 
الطح��ني املنت��ج مع س��حب عينات 
عشوائية من االنتاج لغرض الفحص 

اخملتبري . 

من جانبها اعلنت الش��ركة العامة 
لتجارة احلب��وب عن مواصلة املالكات 
م��ن  العم��ل  والفني��ة  الهندس��ية 
اجل اعادة تأهيل س��ايلو الش��رقاط 
بع��د االضرار التي حلق��ت به من قبل 

عصابات داعش االرهابية .
وقال مدير عام الشركة املهندس هيثم 
جمي��ل اخلش��الي ان امل��الكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي س��ايلو الش��رقاط 
تواص��ل العمل ولس��اعات متاخرة من 
اللي��ل من اج��ل اعادة تأهيل الس��ايلو 
بع��د حتري��ره م��ن عصاب��ات »داع��ش« 
االرهابي��ة ليباش��ر في تس��لم احلبوب 
واحلكومية  االهلي��ة  املطاح��ن  وجتهيز 

لدعم البطاقة التموينية .
القس��م  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
الهندس��ي وبعد االط��الع على حجم 
االض��رار وج��ه بتخصيص مبل��غ )٥٦( 
مليون دين��ار لغرض البدء بالتش��غيل 
اجلزئ��ي وتفري��غ احلنطة املوج��ودة في 

بن��زات الس��ايلو والت��ي تق��در بحدود 
سبعة االف طن كما مت اعداد كشوفات 
باالضرار التي حلقت بالس��ايلو ورفعها 
ال��ى مجل��س محافظة ص��الح الدين 
لغرض اعادة اعمار الس��ايلو عن طريق 

صندوق اعمار املناطق احملررة .
م��ن جانب اخر اش��ار املدي��ر العام الى 
اس��تمرار فرع الش��ركة في محافظة 
النج��ف االش��رف بتجهي��ز املطاح��ن 
في النجف وكرب��الء باحلنطة اخمللوطة 
حيث بلغت الكميات االجمالية اجملهزه 
ملطاح��ن النجف وكرب��الء )1263( طن 
حنط��ة محلية ومس��توردة ، مش��يراً 
ال��ى ان س��ايلو بعقوب��ة ق��ام كذل��ك 
بتجهي��ز املطاحن االهلي��ة واحلكومية 
في محافظة ديالى بحصة جديدة من 
احلنطة حيث بلغت الكمية اجملهزة )3( 
االف و588 طنا وحس��ب كتاب قس��م 
التس��ويق كوجبة اولى لدعم البطاقة 

التموينية .

تقرير

رصد 215 مخالفة للمطاحن والوكالء والناقلين واالفران في بغداد 
اعادة تأهيل سايلوالشرقاط بعد تعرضه الضرارجسيمة

ناصر عبد *
جهزت الش��ركة العامة للصناعات 
الهيدروليكية احدى ش��ركات وزارة 
الصناعة واملعادن وزارة النفط ب)7( 
كرفان��ات متحرك��ة ذات مواصفات 
اجله��ه  متطلب��ات  وبحس��ب 
املس��تفيدة فيما متكنت الش��ركة 
من تأهيل احملطة الكهربائية وورشة 

تصنيع املستلزمات الطبية.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
حيدر ناصر ظاهر في تصريح للمركز 
االعالمي في ال��وزارة :بأنه وفي اطار 
لتزويد  املس��تمر  الش��ركة  س��عي 
مؤسس��ات الدولة كافة  مبنتجاتها 
من خ��الل ابرامها لعق��د جتهيز )7( 
كرفانات متحركة بقياس )8م ×275 
س��م2( لصال��ح الش��ركة العامة 
لالستكش��افات النفطي��ة التابعة 
لوزارة النف��ط ،مضيفا ب��ان العقد 
يتضم��ن جتهي��ز )4( كرفان��ات ن��وع 
الزبون يتكون م��ن من غرفة مكتب 
وغرفة ن��وم  كذلك جتهيز )3( كرفان 
نوع حمام بجميع امللحقات وحسب 

اجله��ات  ومواصف��ات  متطلب��ات 
املستفيدة والتي متتاز باجلودة واملتانة 
العالية ، منوها بأن التعاون متواصل 
م��ع وزارة النفط حي��ث بلغت اعداد 
الكرفانات اجملهزة للش��ركة العامة 
 )203( النفطي��ة  لالستكش��افات 
كرف��ان متع��ددة االغ��راض واالنواع 

منها الثابتة واالخرى املتحركة.
من جانب آخ��ر اكد  ظاهر بان كوادر 
وبأمكانياته��ا  الفني��ة  الش��ركة 
الذاتي��ة  متكنت م��ن اع��ادة تأهيل 
احملطة الكهربائية الرئيسية وبفترة 
قياس��ية بلغت 21 يوما بأستخدام 
مواد كهربائية ذات مناش��ىء عاملية 
رصينة ) ش��ركة ش��نايدر ،ش��ركة 
سوكومك( االمر الذي ساهم بشكل 
ايجاب��ي كبي��ر عل��ى زي��ادة االنتاج 
وحتس��ينه ، مضيف��ا ب��ان االعم��ال 
بقاط��ع  بناي��ة  ع��زل كل  ش��ملت 
رئيس��ي لضم��ان القي��ام بأعم��ال 
الصيان��ة بصورة صحيح��ة كذلك 
فق��د مت اعتم��اد س��اقية االس��الك 
املعلقة )كيبل تري( الهوائي في هذة 

االعمال لضمان عدم غرق القابلوات 
في مياه االمطار والتي كانت تشكل 
أضافة  للشركة  مشكلة مستمرة 
الى جم��ع كافة مفاتي��ح التحويل 
الي��دوي ولوحات التوزي��ع في مكان 

واحد فيما 
وأش��ار املدي��ر الع��ام بان��ه وضمن 
توجيه��ات الس��يد وزي��ر الصناعة 
واملع��ادن املهن��دس محمد ش��ياع 
الس��وداني بض��رورة الس��عي اجلاد 
وزارات  م��ع  العق��ود  الس��تقطاب 
الدولة االخرى بهدف تعظيم املوارد 
املالية للشركة واستثمار الطاقات 
العاملة فيها ولغ��رض اجناز تأهيل 
الورشة اخلاصة مبشروع املستلزمات 
م��ع  التعاق��د  مت  حي��ث  الطبي��ة 
الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية التابعة لوزارة 
النفط لغ��رض تأمني االثاث الطبي 
الطبيع��ي  الع��الج  ومس��تلزمات 

لهم.

*اعالم الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:
سجلت دائرة التشغيل والقروض 
التابعة لوزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية اكثر م��ن )11( ألف 
باحث عن العمل عن طريق موقع 
الوزارة االلكتروني خالل تش��رين 
االول 2017، كم��ا اس��تحصلت 
)95( فرص��ة عمل في القطاعني 

العام واخلاص. 
وق��ال مدير عام دائرة التش��غيل 
والق��روض عم��ار عب��د الواح��د 
 )11621( س��جلت  الدائ��رة  ان 
باحث��ا عن العم��ل بواقع )8202( 
من الذك��ور و)3419( م��ن االناث 
اج��راءات  جمي��ع  واكمل��ت 
بطاق��ات  واص��دار  التس��جيل 
استشارية جلميع اقسام العمل 
في بغداد واحملافظات ، مشيرا الى 
ان املسجلني في قاعدة البيانات 
اخلدم��ات  ف��ي  االولوي��ة  له��م 

املقدمة م��ن قبل الوزارة س��واء 
اكان��ت ف��رص عم��ل أم قروضاً، 

فضال عن التدريب اجملاني. 
ال��ى ذل��ك اك��د عب��د الواح��د 
التابع��ة  االس��تقصاء  ف��رق  ان 
للدائ��رة اج��رت )126( زيارة خالل 
املدة نفس��ها الى مواقع العمل 
اخملتلفة التابعة للقطاعني العام 
واخل��اص منها )11( زي��ارة ملواقع 
ف��ي القطاع الع��ام و)115( زيارة 
ملواقع ف��ي القطاع اخلاص ، الفتا 
الى ان هذه الزيارات تأتي للبحث 
عن فرص عمل للمس��جلني في 

قاعدة بيانات الدائرة. 
الف��رص  ع��دد  ان  واوض��ح 
للزي��ارات  املس��تحصلة 
للمش��اريع  االس��تقصائية 
ومواق��ع العمل بل��غ )95( فرصة 
عمل اغلبها في القطاع اخلاص ، 
مشيرا الى اجراء مقابلة ل�)175( 

باحثا من الراغب��ني في احلصول 
عل��ى فرص��ة عمل ومت تش��غيل 
ستة منهم في القطاع اخلاص. 

وبني ان ترشيح العاملني يتم من 
خالل برنامج الكتروني وفق تاريخ 
تس��جيلهم على االختصاصات 
املطلوبة ومن ثم اجراء مقابالت 
مواءم��ة  م��دى  ملعرف��ة  له��م 
قدراتهم مع شروط فرص العمل 
وارس��الهم ال��ى مواق��ع العمل 

للتشغيل.
يذكر ان جلان االستقصاء التابعة 
للدائرة معنية بالبحث عن فرص 
العم��ل في مؤسس��ات ومرافق 
الدول��ة اخملتلفة ف��ي القطاعني 
العام واخلاص، وحس��ب املؤهالت 
املطلوب��ة من ارب��اب العمل، وان 
اشغال هذه الفرص في القطاع 
ارباب  اخل��اص مره��ون مبوافق��ة 

العمل والشركات االهلية. 

»الهيدروليكية« تجهز وزارة
 النفط بالكرفانات المتحركة 

استحصلت 95 فرصة في القطاعين العام والخاص

تسجيل 11 ألف باحث عن العمل خالل 
تشرين االول الماضي

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التجارة عن مشاركتها 
الورش��ة احلواري��ة ملناقش��ة  ف��ي 
مش��روع قان��ون حتوي��ل البطاق��ة 
التموينية من الورقية الى البطاقة 
االلكترونية والتي وضعتها اللجان 

املتخصص��ة داخ��ل قب��ة مجلس 
الن��واب الص��الح نظ��ام البطاق��ة 
والت��ي تعتم��د عل��ى  التمويني��ة 
جتهيزها من قبل ش��ركات القطاع 
تكنولوجي��ة  وبطريق��ة  اخل��اص 
حديث��ة نظمها مجل��س االعمال 

الوطني العراقي .
واوض��ح وكيل ال��وزارة االقدم وليد 
املوس��وي ان ه��ذا املش��روع ج��اء 
عمل لعدة ش��هور م��ن قبل جلنة 
اص��الح البطاق��ة التمويني��ة من 
والتجارة وجلنة  التخطي��ط  وزارتي 

االقتصاد واالستثمار النيابية والذي 
يعد مش��روعا حضاريا اس��تثماريا 
تعتمده الكثير من الدول املتقدمة 

.
ولفت وكيل الوزارة الى ان املشروع 
س��يحد م��ن التالعب وجت��اوز كل 

الس��لبيات ف��ي عمل ه��ذا امللف 
احلي��وي للبطاق��ة التموينية التي 
متثل عصب احلياة لبعض العائالت 
الواقع��ة حتت خ��ط الفق��ر والذي 
يضمن وصولها اليهم بش��فافية 
عالي��ة ودق��ة  التوزيع والس��يطرة 

عل��ى اخلزين واس��تحصال املبالغ ، 
مبيناً ان الوزارة طبقت هذا املشروع 
على مدى )3( اشهر كبيئة جتريبية 
ف��ي ناحية احلري��ة بالنجف وكانت 
ناجحة ونالت رضا املواطن والوكيل 

معا .

التجارة تسعى الى تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى الكترونية 
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برلين ـ وكاالت:

تعيللش املستشللارة األملانيللة، أجنيللا 
ميللركل، معركة حياتها السياسللية 
لاسللتمرار في السلللطة فللي أملانيا 
بعد انهيار محادثات تشكيل االئتاف، 
واعترفت أقوى امرأة في العالم حللفاء 
احلزبني امس االول االثنني، أن مصيرها 
هو اآلن إلللى حٍد كبير خرج من يديها، 
بعللد القرار الصللادم ِمن ِقبللل »احلزب 
الدميقراطللي احلللر« املؤيللد لألعمللال 

التجارية باخلروج من احملادثات.
ميللركل  مسللتقبل  ويعتمللد 
كمستشارة اآلن على ما إذا كان ميكن 
إقناع حزب آخر بدعم حكومتها، وإلى 
مدى اسللتعداد الرئيس األملاني فرانك 
والتر شتاينماير إلعطائها وقًتا لعقد 
اتفللاق، كمللا يعتمد أيًضللا على حزب 
ميركل الدميقراطي املسيحي نفسه، 
ومللا إذا كانللوا مسللتعدين ملواصلللة 
دعمهللا كزعيمللة للحزب، وسللُيترك 

الكثير للسيد شتاينماير.
منصًبللا  األملانيللة  الرئاسللة  وتعتبللر 
احتفاليا إلى حد كبير، ولكن في هذه 
احلالة سللتكون مسللؤولياتها توجيه 
الباد مللن خضم األزمة السياسللية 
احلاليللةل أما لكٍل من ميللركل وأملانيا 
على حٍد سللواء، يوجللد اآلن ثاث طرق 
فقللط للخللروج مللن هللذه الفوضى، 

جميعها صعبة وغير مرغوبة.

 سللتكون أول مكاملللة هاتفية مليركل 
بعللد انهيار احملادثللات إلى شللركائها 
السللابقني فللي االئتاف، وهللو احلزب 
لتطلللب  االجتماعللي،  الدميقراطللي 
منهم ما إذا كانوا قد يفكرون في فترة 
والية أخرى إلى جانبها، واملشكلة هي 
أنَّ زعيم احلزب االشتراكي الدميقراطي، 
مارتللن شللولتز، قللد تعهد بللأنَّ حزبه 
سيكون في املعارضة بعد أن عانى من 
أسوأ نتيجة في تاريخه في انتخابات 

أيلول املاضي.
ولللم يفوت شللولتز أي وقت من امس 
االول االثنني حيث أوضح أنه يصر على 
قللراره، متسللرعا فللي التصويت على 
إدارة احلزب لتأييد قللرار بعدم الدخول 
في ائتاف جديللد، وأضاف: »إنَّنا نعتبر 
إنَّلله مللن األهميللة مبللكان أن يتمكن 
املواطنللون مللن إعادة تقييللم الوضع. 
ونحن ال نخجل من االنتخابات اجلديدة. 
وقال احلزب فللي بياٍن له »إننا لن نكون 
مستعدين للدخول في االئتاف نظرا 

لنتائج انتخابات 24 أيلول«.
الرئيللس  يضغللط  أن  املتوقللع  ومللن 
شللتاينماير، وهو زعيم سابق للحزب 
االشللتراكي الدميقراطللي، كثيرًا على 
احلللزب إلعللادة النظللر، حيللث توجللد 
هنللاك أصللوات مخالفللة فللي احلزب. 
وقد اسللتدعى بللودو هومبللاش، مدير 
حملة احلزب الدميقراطي االشللتراكي، 
التصريللح السللابق للزعيم السللابق 
جيرهارد شرودر بالقول »البلد أوال، ثم 

احلللزب«، ولكن تغيير فللي قلب احلزب 
الدميقراطللي االشللتراكي لللن يكللون 
بالضرورة شلليء جيد مليللركل.، حيث 
يعتقد الكثيللرون في احلزب أنَّه يتعني 

عليلله فقللط التفكيللر في تشللكيل 
ائتاف جديد حتت قيادة جديدة.

 إذا لللم تتمكللن ميللركل مللن العثور 
علللى شللريك لتشللكيل حتالللف مع 

أغلبيللة في البرملللان، فإنَّهللا ميكن أن 
حتاول تشللكيل حكومللة أقلية، وقال 
احلللزب الدميقراطللي احلر يللوم االثنني 
إنَّلله على اسللتعداد للنظللر في دعم 

حكومة أقليللة بقيادة ميركل بالرغم 
من االنسللحاب من محادثات االئتاف، 
وأوضللح ماركو بوشللمان، أحللد كبار 
نواب احلزب الدميقراطي احلر: »إذا كانت 
هناك مبادرات جيدة، فنحن جاهزون«. 
باملعارضللة  نهتللم  ال  »إننللا  وأضللاف 
األساسية وإمنا نريد املساهمة بشكٍل 

بناء«. 
لكللن أملانيللا ما بعللد احلرب لللم يكن 
لديهللا أبللًدا حكومللة أقليللة، وهناك 
مخللاوٌف عامللة خطيللرة حللول هذه 
الفكرة. وكانت التجارب مع حكومات 
األقلية على املسللتوى اإلقليمي متيل 
إلللى أن تكللون قصيللرة األجللل وغير 
سعيدة، حيث تطالب أحزاب املعارضة 
بنفقاٍت ضخمة مقابل الدعم في كل 

تصويت.
وكانللت ميركل قللد أوضحت من قبل 
أنَّهللا ال حتب فكللرة حكومللة األقلية، 
وتخشللى أن تسللبب حالة مللن عدم 
االستقرار. وفي نهاية املطاف سيكون 
األمر متروًكا للرئيس شتاينماير ما إذا 
كانت سللتحصل على فرصللة أخرى. 
اذا لللم  ومبوجللب الدسللتور األملانللي، 
يُسلليطر أحد األحزاب علللى األغلبية 
في البرملان، فان األمر يرجع إلى الرئيس 
في ما إذا كان سيقرر تشكيل حكومة 

أقلية أو إجراء انتخاباٍت جديدة.
 تُعد االنتخابللات اجلديدة اخليار األكثر 
احتمللاال إذا لللم يكن مبقللدور ميركل 
أن تشللكل حتالفا ، وهو شلليء ال أحد 

يريده تقريًبا، وستعرب جميع األحزاب 
الرئيسللية عن قلقها مللن أن يعاقب 
الناخبون على فشلللهم في تشكيل 
حكومة، وقد صللف روبرت هابيك من 
حللزب اخلضر يللوم االثنللني االنتخابات 
اجلديللدة بأنهللا »عمليللة هللدم غيللر 

منضبطة«.
وسلليتعني على ميركل إقنللاع حزبها 
بأنَّهللا مللا زالت الشللخص املناسللب 
لقيادة االنتخابللات في تصويٍت جديد 

بعد فشلها في تشكيل حكومة. 
ووجدت دراسللة خاصللة بتكليف من 
احلزب الدميقراطي املسيحي في أعقاب 
انتخابللات أيلول أنَّ احلللزب كان أفضل 
حتت قيادة مختلفة. ولكن ليس هناك 
خليفللُة واضح مليركل، ممللا يجعل من 
الصعب على احلزب العثور على زعيم 
جديد في وقٍت قصير والذي سلليكون 

غير كافي إلجراء انتخابات مبكرة.
ويعتبر حللزب »البديل من أجل أملانيا« 
هللو احلزب الوحيد الللذي يرحب بإجراء 
انتخابللات جديللدة، والللذي يأمللل في 
حتقيللق املزيللد مللن املكاسللب علللى 
خلفية االستياء الشعبي من األحزاب 
الرئيسللية، وفللي نهاية املطللاف، فإن 
قرار مللا إذا كان ينبغي إجراء انتخابات 
جديدة ليس من شأن ميركل، فالرئيس 
األملاني، شتاينماير، هو الوحيد صاحب 
هذه السلطة، وذلك بعد أن يتم عرض 
حكومللة محتملة للبرملان وفشلللها 

في الفوز بأغلبية.
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بوكو حرام ـ أ ب ف :
قتللل 50 شللخصا على االقللل الثاثاء فللي هجوم 
انتحاري استهدف مسجدا في موبي بشمال شرق 
نيجيريا معقل جماعة بوكو حرام االسللامية منذ 

ثماني سنوات، بحسب حصيلة اوردتها الشرطة.
وقال الناطق باسللم شللرطة والية ادامللاوا عثمان 
ابوبكللر لوكالة فرانس برس »حتى االن سللقط 50 
قتيا« والعديد من اجلرحى اثر هجوم انتحاري امس 

الثاثاء ضد مسجد في موبي خال صاة الفجر.
وقال املسللؤول ان االنتحاري دخل الى املسللجد مع 

املصلني وفجر نفسه خال الصاة.
وفي وقللت سللابق اعلن مسللؤول في وكالللة ادارة 
االحللوال الطارئة في والية اداماوا هارونا فارو ورئيس 
حكومة موبي احمللية موسى حمد بيلو عن سقوط 

15 قتيا.
ونقل العديد من اجلرحى الى مستشفيات املنطقة 

لتلقي العاج بحسب عدة مصادر.
ولم تتللن اي جهة االعتداء لكنلله يحمل بصمات 
جماعة بوكو حرام التي تشللن هجمات تكرارا ضد 

قرى واعتداءات انتحارية.
واوقع مترد هذه اجلماعة اجلهادية املستمر منذ ثماني 
سللنوات 20 الف قتيل على االقل وتسبب بتشريد 

2,6 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا.

بيروت ـ وكاالت:
دعا قائد اجليش اللبناني العماد جوزاف عون اجليش 
اللبناني إلى اجلهوزيللة التامة عند احلدود اجلنوبية 
للبللاد ملواجهللة تهديللدات إسللرائيل وخروقاتهللا 

ومخططاتها املوجهة ضد لبنان.
وجللاء فللي توجيهللات قائد اجليللش امللس الثاثاء 
إلللى العسللكريني اللبنانيللني مبناسللبة الذكللرى 
السياسللية  »األوضللاع  أن  البللاد  السللتقال   64
االسللتثنائية التي مير بها لبنان تسللتدعي منكم 
التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، واملواظبة 
علللى اتخللاذ التدابيللر الكفيلللة باحلفللاظ علللى 
االستقرار األمني، ألن هذا االستقرار يشكل قاعدة 
صلبة إلعادة إنتاج احللول السياسللية املنشللودة، 
وجسللر عبللور لانتقال مجللددا من ضفللة القلق 

والشك إلى ضفة اخلاص واإلنقاذ«.
وحث عون القللوات اللبنانية على عدم التهاون مع 
اخلارجللني عن القانللون والنظام ومرتكبللي اجلرائم 
املنظمة واالعتداءات على املواطنني، وعلى التصدي 
بكل حزم وقللوة ألي محاوالت السللتغال الظروف 
الراهنللة بهللدف زرع الفتنللة والتفرقللة والفوضى 
وتعريللض وحللدة لبنللان الوطنية وسلللمه األهلي 

ومصالح شعبه للخطر.
وتابع عون داعيا العسكريني إلى متابعة العمليات 
االسللتباقية ضد اخلايا والشبكات اإلرهابية، حتى 
توقيف كل متورط في سفك دماء اجليش والشعب 
اللبناني وإحالتهم إلى القضللاء »لينالوا جزاءهم 

العادل«.
واستطرد قائا: »أدعوكم أيضا إلى اجلهوزية التامة 
علللى احلللدود اجلنوبية ملواجهللة تهديللدات العدو 
اإلسللرائيلي وخروقاته، وما يبيته من نيات عدوانية 
ضد لبنان وشعبه وجيشه، كما إلى السهر الدائم 
على حسن تنفيذ القرار 1701، بالتنسيق والتعاون 
مللع قللوات األمم املتحللدة فللي لبنللان، حفاظا على 

االستقرار«.
وذكر قائد اجليش أن االحتفاالت بذكرى االسللتقال 
جتللري فللي العالم اجلللاري في حني ال تللزال األصداء 
اإليجابية  لعملية »فجر اجلرود« تتردد محليا ودوليا، 

بعد أن تكللت بانتصار لبنان على اإلرهاب.
يذكللر أن القللرار 1701 الللذي تبنللاه مجلس األمن 
الدولي في عللام 2006 وضع حدا للحرب بني »حزب 
اهلل« اللبناني وإسللرائيل أوكل إلى اجليش اللبناني 
مهمللة ضبللط األمن عند احلللدود اجلنوبيللة للباد 

ويطالب لبنان وإسرائيل باحترام خطوط التماس.

50 قتيال على االقل في 
هجوم انتحاري استهدف 

مسجدا في نيجيريا

الجيش اللبناني يعلن 
الجهوزية التامة عند 
الحدود مع إسرائيل 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أسللتقبل الرئيس الروسي فادميير 
بوتللني امللس االول االثنللني نظيره 
السوري بشار االسد في سوتشي 
بجنللوب غرب روسلليا قبللل يومني 
من قمللة ثاثية بني روسلليا وايران 
وتركيللا تهدف الى البحث عن حل 
سياسللي لازمة في سوريا، فيما 
فادميير  الروسي  الرؤسللاء«  يعقد 
بوتني، والتركي رجب طيب إردوغان، 
واإليراني حسن روحاني، قمة ثاثية 
في مدينة سوتشي الروسية اليوم 
األربعللاء، لبحث مختلللف جوانب 

التسوية السورية.
ويضاعف الرئيس الروسي الداعم 
االكبر للنظام السللوري، اتصاالته 
قبللل ايللام مللن محادثللات جديدة 
برعايللة االمم املتحللدة فللي جنيف 
بهدف انهاء النللزاع الذي قتل فيه 
330 الللف شللخص ونللزح مايني 

خال ست سنوات.
وعقللد اللقللاء بني بوتني واالسللد 
امللس االول االثنني لكللن لم يعلن 
عنلله قبللل امللس الثاثللاء. وقللال 
دميتري  الكرملللني  باسللم  الناطق 
بيسكوف لوكالة االنباء الروسية 
ريللا نوفوسللتي انه اسللتغرق اربع 

ساعات.
التلفزيون،  وحسللب لقطات بثها 
»هنللأ« الرئيللس الروسللي الرئيس 
االسللد على النتائج التي حققها 
فللي مكافحللة االرهللاب القريللب 
مللن هزميللة »نهائيللة«، ورأى انلله 
يجللب »االنتقللال الللى العمليللة 

السياسية«.
وقال بوتني »اريللد ان اهنئكم على 
النتائللج التي حتققت في سللوريا 
االرهاب«،  فللي مجللال مكافحللة 
مؤكللدا ان »هزمية نهائية وحتمية 
لإلرهابيني« باتت قريبة في سوريا. 
واضاف »حللان الوقت لانتقال الى 

العملية السياسية«.
للقمة  التحضيللرات  إطللار  وفللي 
أجللرى وزراء خارجيللة الدول الثاث 
التركية  أنطاليللا  محادثللات فللي 
وزارة  وكشللفت  املاضللي،  األحللد 
اخلارجية الروسللية عقب احملادثات 
أّن الللوزراء توافقوا علللى توصيات 
بشللأن جميع جوانللب مؤمتر احلوار 
السوري، وسيتم رفعها إلى القمة 
في سوتشللي لبحثهللا، وأّكد وزير 
الروسي سيرغي الفروف  اخلارجية 

عقب احملادثات أن »مشاركة األكراد 
جللرى بحثهللا«، لكنلله لللم يعلن 
عللن النتائللج التللي توصللل إليها 
اجملتمعون بهذا اخلصوص، مشددًا 
على أن القيادات العسللكرية من 
الثللاث سلليجرون كذلك  الللدول 
محادثللات متهيللداً لقمللة بوتني - 

إردوغان - روحاني في سوتشي.
»منصللة  وفللد  رئيللس  وكشللف 
القاهللرة« إلى مفاوضللات جنيف 
فراس اخلالللدي، أن اجتماع الرياض 
للمعارضللة السللورية الللذي تبدأ 
اليوم االربعاء، سلليعيد تشللكيل 
للمفاوضللات«  العليللا  »الهيئللة 
بحّلللة جديللدة، مبنية علللى رؤية 
مشللتركة مللن كل قللوى الثللورة 
واملعارضة، موضًحا أّن »وفد الهيئة 
العليللا للمفاوضللات املنبثللق من 
الهيكليللة اجلديدة سلليكون ممثل 
املعارضللة الوحيللد فللي محادثات 
جنيللف املقبلة«، في مللوازاة ذلك، 
أعلللن رياض حجاب رئيس »الهيئة 
العليا للمفاوضات« استقالته من 
منصبلله أمللس االول االثنني، على 
خلفية خافات في وجهات النظر 

داخل الهيئة. 
منّوًهللا إلى أّنه »منللذ تولي أعباء 
مهمللة املنسللق العللام للهيئللة 
العليا للمفاوضات في كانون األول 

2015 أخذنا على عاتقنا مسؤولية 
متثيللل القضية العادلة للشللعب 
السللوري األبي، وعلى رغللم تباين 
املواقف وتعدد اآلراء بقيت الهيئة 
متماسللكة نتيجللة اجلهللد الذي 
بذلنللاه لتقريللب وجهللات النظر، 
أجد نفسللي اليوم مضطراً إلعان 
اسللتقالتي مللن الهيئللة العليللا 
للمفاوضللات متمنيللاً لهللا املزيد 
من اإلجناز، ولبلدي احلبيب سللورية 
واالسللتقرار«،  واألمللان  السلللم 
وظهرت خافات جديدة بني فصائل 
املعارضة السللورية بشللأن املبادئ 
احلاكمة ملامح املرحلة االنتقالية 
املفتللرض أن يفضي إليها مسللار 

جنيف.
وتواصل وفود املعارضة السورية من 
املنصات الثاث )الرياض، موسكو، 
القاهرة( استعداداتها باجتماعات 
حتضيرية، متهيداً حملادثات غداً التي 
تسللعى إلللى التوافللق علللى وفد 
موحد للمعارضة للمشللاركة في 
جنيف، وقال األمني العام السللابق 
لائتللاف الوطنللي املعللارض عبد 
اإلله الفهد، إنه ستتم في اجتماع 
الرياض إعادة انتخاب هيئة جديدة 
ينبثق منها وفللد واحد ملفاوضات 
جنيف »سلليأخذ في االعتبار أكبر 
مشللاركة ممكنللة للمعارضللة مبا 

يتناسللب مللع القللرار 2254، نأمل 
بللأن نصللل إلللى املطلللوب ليكون 
هناك وفللد مفاوض واحللد ليمثل 
السللوريني في املفاوضات للوصول 
إلى هيئة حكم انتقالي بحسللب 
القللرارات األمميللة«، مثمنللاً جهود 

الرياض في استضافة االجتماع.
التفللاوض  وفللد  عضللو  واتهللم 
في  املشللارك كعضللو مسللتقل 
اجتماع »الريللاض« خالد محاميد 
الثاث  املعارضة  أعضاء منصللات 
بعدم النضج السياسي، ما يعرقل 

جهودها لوفد موحد إلى جنيف.
عائللق  وأبللرز  »أهللم  أن  وأوضللح   
لتحقيق أهداف منصات املعارضة 
الثاث )الرياض وموسكو والقاهرة( 
في توحيد املواقف واآلراء، وبالتالي 
توحيللد الوفللد املفللاوض هو عدم 
نضج الوعي السياسي لدى أفراد 

املعارضة«. 
وفي مللوازاة ذلك، تسللتعد مدينة 
سوتشللى الروسللية من ناحيتها 
اليوم االربعاء السللتضافة القمة 
الروسية اإليرانية- التركية، ولفت 
وزير اخلارجية التركي مولود غاويش 
أوغلو إلى أن التطورات في سورية 
تسير نحو األفضل وأن هدف قمة 
سوتشللي هو »تتويج هذه املرحلة 

بإيجاد حل سياسي«.

الروسللي  اخلارجيللة  وزيللر  وأكللد 
الرؤسللاء،  أن  الفللروف  سلليرغي 
الروسللي فادميير بوتللني واإليراني 
حسن روحاني والتركي رجب طيب 
أردوغان، سيبحثون في القمة اليوم 
فللي قضايا »مؤمتر احلللوار الوطني 
السوري« املقرر عقده في 2 كانون 
األول املقبل، وشللدد علللى ضرورة 
أن يكللون احلللوار واسللع التمثيللل 
مبشللاركة أطياف املعارضة كافة، 
وسبق أن أبدت أنقرة اعتراضاً على 
دعوة »االحتاد الدميوقراطي الكردي« 

إلى سوتشي.
وواصللل وزيللر اخلارجيللة الروسللي 
انتقاداته لل«آلية التحقيق الدولية 
املشللتركة« اخلاصللة بالهجمللات 
الكيميائية في سللورية، وقال إنها 
تصرفت بشللكل مخٍز، ولم ترسل 
خبللراء إلى موقع احلللدث، وزعم أن 
»اآلليللة« اكتفللت مبقاطللع فيديو 
أرسلتها منظمات غير حكومية، 
باالرتباط  واتهم تلللك املنظمللات 
باملتطرفني »وحتى مع اإلرهابيني«، 
كما اتهم الواليات املتحدة برفض 
وسللط«  »حلللول  إلللى  التوصللل 
للتوافق على مشللروع قللرار متديد 
واليللة »آليللة التحقيللق«، وكانت 
»اآللية« قالت في آخر تقرير لها إن 
القوات احلكومية السورية تتحمل 

بغللاز  الهجللوم  عللن  املسللؤولية 
السللارين على خان شلليخون يوم 
4 )نيسللان( املاضي، وترفض روسيا 
وتنتقللد  »اآلليللة«،  اسللتنتاجات 
أسلللوب عملهللا فللي التحقيللق، 
وتصر على اعتبار ما جرى في خان 
شلليخون »مسللرحية« أو هجوما 
»املسلللحون«  نفللذه  »مفبللركا« 
لتحميل النظام املسؤولية، ومنح 

األميركيني مبررات لضربه.
وكانللت روسلليا قالللت األمللر ذاته 
الكيميائللي  للهجللوم  بالنسللبة 
على الغوطة الشرقية عام 2013، 
واسللتخدم مندوب روسلليا الدائم 
لللدى األمم املتحللدة حللق النقللض 
)الفيتللو( مرتني األسللبوع املاضي، 
وأجهللض قراريللن لتمديللد واليللة 
والثاني  أميركللي،  األول  »اآلليللة«؛ 
أن  إال  التقنللي،  للتمديللد  يابانللي 
موسكو اشللترطت تعديات على 
بنيللة »آليللة التحقيق« وأسلللوب 
عملهللا للموافقة علللى أي متديد، 
وانتهللت واليللة »اآلليللة« يللوم 17 
نوفمبر احلالي، وفي محاولة إلنقاذ 
املوقف، تقدمت السويد وأوروغواي 
مبشللروع قرار، تقول موسللكو إنه 
يصللوت  أن  وينتظللر  »تصاحلللي«، 
مجلللس األمن عليلله قريبللا بعد 

استكمال املشاورات.

موسكو تنتقد آلية التحقيق الدولية الخاصة بالهجمات الكيميائية 

قمة روسية تركية إيرانية لالتفاق 
على موقف موّحد بشأن سورية في سوتشي

تستعد مدينة سوتشى 
الروسية اليوم االربعاء 

الستضافة القمة 
الروسية اإليرانية- 

التركية، ولفت وزير 
الخارجية التركي مولود 

غاويش أوغلو إلى أن 
التطورات في سورية 

تسير نحو األفضل وأن 
هدف قمة سوتشي هو 

»تتويج هذه المرحلة 
بإيجاد حل سياسي«.
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إهانات الناتو تغضب األتراك ضد الحلف وأنقرة لن تقطع عالقتها به
انقرة ـ وكاالت:

املتحللدث  كالللني،  إبراهيللم  أعلللن 
باسم الرئاسللة التركية، أن باده ال 
تخطط لقطع عاقاتهللا مع الناتو 
بعللد احلللادث املهني خللال مناوراته 
فللي النرويللج، فيما طالبللت أحزاب 

معارضة باالنسحاب من احللف.
وقال كالني »إن تركيا ال تعتزم قطع 
العاقات مع الناتو بعد ذلك احلادث. 
لكنهللا تريد أن تفهم كيف ميكن أن 
يحدث ذلك أثناء تدريبات عسكرية، 

ومللا إذا كان مللن املمكللن أن يتكرر 
ثانية في املستقبل«.

كبيللر  توبشللو،  يالشللني  وكان 
مستشللاري الرئيللس التركي، رجب 
طيب أردوغللان، قد اقترح امس االول 
االثنني على أنقللرة،  إعادة النظر في 
عاقتها مع الناتللو. ووفقا له، »هذه 
املنظمللة التللي تنظر بعللني العداء 
لعضو فيها ليسللت اخليللار الوحيد 

لتركيا«.
وقدم كل مللن أمني عام احللف ينس 

ستولتينبيرغ، ووزير الدفاع النرويجي، 
فرانللك بللاك جنسللن، وقائللد املركز 
العسللكري املشللترك فللي النرويج، 
أنللدرزج ريودويتز، رسللائل اعتذار إلى 
تركيا، على خلفيللة الواقعة، ووعود 

مبحاسبة املتورطني.
رفللض  التركللي  الرئيللس  أن  إال 
االعتذارات التي قدمها حلف الناتو 

حول احلادثني أثناء املناورات.
بثلله  فللي خطللاب  أردوغللان  وقللال 
التلفزيون التركي السللبت املاضي: 

»لقللد رأيتم سلللوكا مسلليئا أثناء 
منللاورات الناتللو أمللس االول االثنني  
هناك أخطاء ال يرتكبها مجانني، بل 
أنذال«، مضيفا: »هذه األزمة لن حتل 

باعتذار بسيط«.
وبسبب هذه احلوادث ، سحبت أنقرة 
40 جنديا تركيا كانوا يشاركون في 
هللذه التدريبات. ومللن جهته، اعتبر 
دوغو بيرينشيوك، رئيس حزب)وطن( 
التركي، امس االول االثنني » أن حلف 
شللمال األطلسللي ليللس الضامن 

السللتقال تركيا، بللل على العكس 
يقوض ذلك، لذلك يجب على الدولة 
أن تنسللحب مللن املنظمللة«، وذلك 
تعليقا على الفضيحة التي حصلت 
أثناء تدريبات )الناتو( في النرويج من 

8 إلى 17 تشرين الثاني اجلاري.
ووفقللا لنائللب رئيس احلللزب، رئيس 
الدولية، سللونير  العاقللات  مكتب 
بللوالت، فإن كل يوم ميللر تتجه تركيا 
بشللكل متزايد بعيدا عللن الواليات 

املتحدة وحلف الناتو.

ودعللا األمللني العام حلللزب »الوطن« 
ريحللان أوتكو، البرملللان إلعادة النظر 
على نحو سللريع، فللي القانون الذي 
اعتمد في عام 1952 بشأن انضمام 
تركيا إلى حلف شمال األطلسي ».

وذكر بيان احلزب، أن أعضاءه احتجوا 
وتظاهللروا أمللام سللفارات الواليات 
املتحللدة وبعثللات الناتو فللي أنقرة 
وإسللطنبول وإزميللر، علللى احلللادث 
الفاضللح  الذي وقع خللال مناورات 

الناتو في النروج.



7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اف��ادت بيانات جتارية بأن إمدادات 
النفط الثقيل من العراق العضو 
ف��ي »أوبك« ع��وض النقص في 
ام��دادات املنظم��ة ع��ن النفط 
الفنزويل��ي لزبائ��ن مهمني مثل 

الواليات املتحدة والهند.
وأظهرت بيانات »رويترز« أن العراق 
زاد شحنات اخلام واملكثفات إلى 
الهن��د مبق��دار 80 أل��ف برميل 
يومي��اً في العام احلالي، في حني 
انخفضت ش��حنات فنزويال 84 
ألف برميل يومياً. وصدر العراق، 
ثاني أكبر منت��ج في أوبك، 201 
أل��ف برميل يومي��اً إضافية من 
النفط إلى الواليات املتحدة في 
العام احلالي حتى تشرين الثاني، 
حيث انخفضت شحنات فنزويال 

نحو 90 ألف برميل يومياً.
كن��دا  م��ن  ش��حنات  وحلً��ت 
والبرازي��ل غي��ر العضوي��ن ف��ي 
املنظمة، محل النفط الفنزويلي 

أيضاً للواليات املتحدة والهند.
الى ذلك، تش��هد أسواق النفط 
ح��االً م��ن اله��دوء م��ع إحجام 
املتعامل��ني ع��ن تكوي��ن مراكز 
كبيرة قب��ل اجتم��اع »منظمة 
)أوبك(  للنف��ط«  الدول املصدرة 
نهاي��ة الش��هر اجل��اري وال��ذي 
من املتوق��ع أن تق��رر خالل�ه ما 
إذا كان��ت س��تواصل خفوضات 
لدع���م  الرامي���ة  اإلنت��اج 

األسع�ار.
وارتفع��ت أس��عار النفط أمس 
بتوقع��ات  مدعوم��ة  الثالث��اء 
لتمديد اتفاق أوبك خلفض اإلنتاج 
إال أن زي��ادة اإلنتاج ف��ي الواليات 

املتحدة تكبح املكاسب.
اآلجلة خلام  العق��ود  وس��جلت 
للبرمي��ل  دوالر   62.51 برن��ت 
مرتفعة 29 س��نتا مبا يوازي 0.5 

باملئة عن سعر اإلغالق.
وارتف��ع خ��ام غ��رب تكس��اس 
الوس��يط األمريكي 18 سنتا أو 

0.3 باملئة إلى 56.60 دوالر.
وقال املتعامل��ون إن تخفيضات 
اإلنت��اج الت��ي تقوده��ا منظمة 
أوب��ك تدع��م األس��واق بصفة 

عامة.
وم��ن املق��رر أن ينته��ي العمل 
بخف��ض اإلنتاج ف��ي آذار 2018 
لكن أوبك ستجتمع في الثالثني 
لبح��ث  احلال��ي  الش��هر  م��ن 

مستقبل االتفاق.
وفي الس��ياق، دعا وزي��ر الطاقة 
اإلمارات��ي س��هيل املزروعي دول 
املس��تقلني  واملنتجني  »أوب��ك« 
إل��ى متديد خف��ض إنتاج النفط 
لتحقيق االستقرار في األسواق 
األسعار«، مشيراً  على  واحلفاظ 
إل��ى أن قرار متدي��د اتفاق خفض 
إنت��اج النف��ط بإمكان��ه إزال��ة 

التخمة في اخملزون.
وق��ال ف��ي تصريحات أم��س، إن 
أس��عار النفط احلالية منطقية 
األط��راف«،  جلمي��ع  ومناس��بة 
الفت��اً الى أن »األس��واق العاملية 

ف��ي حاج��ة إل��ى خف��ض 158 
مليون برمي��ل لتحقيق التوازن، 
ما ينعكس مباش��رة على إعادة 
االس��تثمار ف��ي القط��اع ف��ي 

شكل عام«.
وأبدى »تفاؤله جتاه قطاع النفط 
خ��الل العام املقب��ل في ظل منو 
أن  مؤك��داً  العامل��ي«،  الطل��ب 
»الت��زام الدول بخف��ض اإلنتاج 
غير مس��بوق ونأمل استمراره«، 
مضيف��اً أن اإلم��ارات لم توقف 
اس��تثماراتها في قطاع النفط 
وأن  األس��عار،  انخف��اض  من��ذ 
»أدنوك«  التي تطلقها  املشاريع 
تس��اهم في تعزيز أداء القطاع 
الصناعي ف��ي الدولة من خالل 

االستثمارات اجلديدة.
وأوضح أن »ستراتيجية اإلمارات 
للطاق��ة 2050« س��توفر عل��ى 
الدول��ة 700 بلي��ون درهم )نحو 
190 بلي��ون دوالر(، كما تتضمن 
بلي��ون   600 بقيم��ة  مش��اريع 
درهم، ج��زء كبير منها معروض 
للقطاع اخلاص ضمن املش��اريع 
وتس��تهدف  املس��تقبلية، 
الستراتيجية الوصول بالطاقات 
املتجددة للمس��اهمة بنس��بة 
50 ف��ي املئ���ة م���ن حاج���ات 

اإلم�ارات.
إلى ذلك، قال وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغن��ه أم��س، إن غالبية 
أعض��اء »أوبك« يدعم��ون متديد 
اتفاق خفض اإلنتاج، لكن القرار 
النهائي س��يتخذ في االجتماع 
تش��ري�ن   30 ف���ي  املقب���ل 

الثان�ي.
ونق��ل موق��ع »معلوم��ات وزارة 

النفط اإليراني��ة« على اإلنترنت 
)ش��انا( ع��ن زنغنه قول��ه »إذا مت 
متديد خفوضات اإلنتاج سيجري 

أيضاً متديد إعفاء إيران«.
في السياق، أشار موقع »مبادرة 
البيانات املشتركة« )جودي( إلى 
تراجع ص��ادرات الس��عودية من 
اخلام إل��ى 6.549 ملي��ون برميل 
يومياً في أيل��ول مقارنة ب� 6.71 
ملي��ون برمي��ل يومي��اً ف��ي آب، 
وأض��اف أن اس��تهالك املصافي 
الس��عودية من اخلام يزيد 0.188 
إلى 2.808  مليون برميل يومي��اً 
ملي��ون برميل يومياً ف��ي أيلول، 
في حني أن معدل احلرق املباش��ر 
للخ��ام يزيد مبقدار أل��ف برميل 
يومياً ف��ي أيلول إل��ى 660 ألف 

برميل يومياً. 
ولفت املوقع إل��ى تراجع مخزون 
اخلام في السعودية 1.344 مليون 
ملي��ون   253.271 إل��ى  برمي��ل 
برميل في أيل��ول، وارتفع اإلنتاج 
0.022 ملي��ون برميل يومياً على 
أساس شهري إلى 9.973 مليون 
برميل يومياً. كما ارتفع الطلب 
على املنتج��ات النفطية 0.138 
إلى 2.805  مليون برميل يومي��اً 
ملي��ون برميل يومياً ف��ي أيلول، 
وارتفعت الصادرات من املنتجات 
النفطي��ة 0.102 ملي��ون برميل 
إل��ى 1.55 ملي��ون برميل  يومياً 

يومياً.
إلى ذلك، أكدت مصادر في قطاع 
النف��ط و »أوب��ك« أن ف��ي ظ��ل 
معاناة قطاع الطاقة الفنزويلي 
املتعثر لضخ ما يكفي من اخلام 
لتحقي��ق ه��دف اإلنت��اج ال��ذي 

حددت��ه »أوبك« لك��راكاس، بدأ 
منافسوها داخل املنظمة بسد 

هذه الفجوة.
وس��جل إنتاج النفط في البلد 
الواقع في أميركا اجلنوبية أدنى 
مس��توياته ف��ي 28 س��نة ف��ي 
تش��رين األول، إذ تكافح شركة 
النفط الوطنية »بي دي في اس 
ايه« لتدبي��ر التمويل حلفر اآلبار 
وصيانة حق��ول النفط واحلفاظ 
اس��تمرارية عمل خطوط  على 

األنابيب واملرافئ.
ف��ي س��ياق منفص��ل، أك��دت 
»روس��نفت«، أكبر منتج روسي 
للنفط، في إش��عار أنها وقعت 
اتفاقاً لتوريد اخلام مع »س��ي إي 
إف س��ي تش��اينا إنرج��ي«. وقد 
يس��اعد اخلام الروس��ي الصني، 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 
في طموحها إلقامة سلس��لة 
النفط.  لتوريد  عاملية متكاملة 
ويعزز االتفاق تفوق روسيا كأكبر 

مورد للنفط إلى الصني. 
وكانت »سي إي إف سي« اتفقت 
في أيل��ول على ش��راء 14.2 في 
املئة من »روسنفت« في صفقة 
جت��اوزت قيمته��ا تس��عة باليني 
دوالر. وأك��دت »روس��نفت« أنها 
»ستورد ما يصل إلى 60.8 مليون 
طن من النفط على مدى خمس 
سنوات بدءاً من أول كانون الثاني 
2018«. وسيتحدد سعر النفط 
على أس��اس معادل��ة مرتبطة 

بأسعار السوق العاملية.
إلى ذلك، أكد جتار أن »مؤسسة 
أبرم��ت  الكويتي��ة«  البت��رول 
عقوده��ا احملددة املدة لعام 2018 

لبي��ع زيت الغاز ووقود الطائرات. 
واتفقت الش��ركة على بيع زيت 
الغاز الذي يحتوي على 500 جزء 
في املليون من الكبريت في العام 
املقبل بعالوة 65 سنتاً للبرميل 
فوق متوسط أس��عار زيت الغاز 
في الشرق األوسط الذي يحتوي 
على النسبة ذاتها من الكبريت 
وه��و ما يزيد خمس��ة س��نتات 

على عالوة عقود 2017.
وأبرمت املؤسسة عقودها احملددة 
املدة لوقود الطائرات لعام 2018 
بع��الوة 70 س��نتاً للبرميل فوق 
متوسط أس��عار وقود الطائرات 
في الشرق األوسط وهو ما يقل 
ع��ن الع��الوة التي أُتف��ق عليها 
للعام احلال��ي ودارت بني 90 و95 

سنتاً للبرميل.
»أدنوك للتوزيع« تطرح لالكتتاب 
م��ن  املئ��ة  ف��ي  و20   10 ب��ني 

أسهمها
حددت شركة »أدنوك« اإلماراتية 
رأسمال »أدنوك للتوزيع« التابعة 
لها بقيم��ة بليون دره��م )نحو 
272 ملي��ون دوالر(، مؤك��دة أنها 
تعت��زم طرح ما ب��ني 10 و20 في 
املئة من أسهم الشركة في 26 
من الش��هر اجلاري، وأن االكتتاب 
يتعلق ب�1.25 بليون سهم كحد 

أدنى.
التنفيذي لشركة  الرئيس  وقال 
»أدنوك للتوزيع« س��عيد مبارك 
تصريح��ات  ف��ي  الراش��دي 
»ط��رح  إن  أم��س،  صحافي��ة 
أدن��وك للتوزي��ع لالكتتاب العام 
ف��ي س��وق أبوظبي واملق��رر في 
منتص��ف كانون األول املقبل لن 

يق��ل عن 10 في املئة«، مش��يراً 
إلى أنه »سيشمل كل نشاطات 

الشركة«.
ل���  التنفي��ذي  الرئي��س  وأك��د 
»أدن��وك« ومجموعة ش��ركاتها 
اجلاب��ر »ع��زم  س��لطان أحم��د 
الش��ركة ط��رح حص��ة أقلي��ة 
للتوزي��ع،  أدن��وك  أس��هم  م��ن 
أكبر ش��ركة لتسويق املنتجات 
البترولية وتوزيعها، وملتاجر البيع 
بالتجزئة في اإلمارات، لالكتتاب 
الع��ام في س��وق أبوظبي ألوراق 

املال«. 
وأوض��ح أن »ق��رار أدن��وك بطرح 
جزء من أس��هم ش��ركة أدنوك 
للتوزيع، خطوة تاريخية ومهمة 
هي األولى من نوعها في مسيرة 
أدنوك نحو التطوير والتحديث«، 
»االكتت��اب  أن  عل��ى  مش��دداً 
املقت��رح حصل عل��ى املوافقات 
أوراق  هيئ��ة  م��ن  الضروري��ة 
امل��ال والس��لع وس��وق أبوظبي 
املالي��ة والس��لطات املعنية في 

اإلمارات«. 
وأض��اف أن »الط��رح ميثل فرصة 
مس��بوقة  غي��ر  اس��تثمارية 
للمواطن��ني واملس��تثمرين م��ن 
ف��ي  للدخ��ول  العال��م  أنح��اء 
استثمارات مشتركة مع أدنوك 

للتوزيع«.
وأكد اجلاب��ر أن االكتت��اب العام 
ال��ذي تن��وي »أدنوك القي��ام به 
س��تراتيجيتها  م��ع  يتماش��ى 
املتكامل��ة 2030 للنم��و الذكي 
والتي تركز عل��ى حتقيق أقصى 
قيمة م��ن عملياتها في اجملاالت 

كافة«.

سوق النفط بانتظار اجتماع المنظمة الشهر الجاري

العراق يعوض نقص إمدادات الخام في »أوبك«

العراق زاد شحنات الخام 
والمكثفات إلى الهند 
بمقدار 80 ألف برميل 
يوميًا في العام الحالي، 
في حين انخفضت 
شحنات فنزويال 84 ألف 
برميل يوميًا. حيث صدر 
العراق، ثاني أكبر منتج 
في أوبك، 201 ألف برميل 
يوميًا إضافية من النفط 
إلى الواليات المتحدة في 
العام الحالي حتى تشرين 
الثاني، حيث انخفضت 
شحنات فنزويال نحو 90 
ألف برميل يوميًا.

منصة لتصدير النفط في جنوبي العراق

اسطنبول ـ رويترز:
نزلت الليرة التركية إلى مس��توى قياسي عند 
3.9519 لي��رة لل��دوالر أمس الثالث��اء، لتواصل 
نزيف اخلس��ائر بفعل اخملاوف املرتبطة بعالقات 
أنقرة املتوترة مع واش��نطن ومخاطر التضخم 

والضبابية التي تكتنف السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش بلغت 
العملة التركية 3.9480 للي��رة للدوالر، بعدما 
نزلت عن املستوى القياسي املنخفض السابق 
البالغ 3.9417 الذي س��جلته في كانون الثاني. 

وأغلقت الليرة عند 3.9290 يوم االثنني.
وتترك��ز اخملاوف املرتبطة بالعالق��ات األمريكية 
على محاكمة تاجر الذهب التركي رضا ضراب 
املتهم بانته��اك العقوبات األمريكية مع إيران، 
وهي قضية وصفها املتحدث باس��م احلكومة 
التركية يوم االثنني بأنها ”مؤامرة واضحة على 

تركيا“ تفتقر ألي أساس قانوني.
وينت��اب القل��ق املتعامل��ني أيضا بش��أن آفاق 
السياسة النقدية، بعدما قال الرئيس التركي 
رج��ب طيب إردوغان األس��بوع املاض��ي إن عدم 
تدخل احلكومة في السياس��ة النقدية تسبب 

في معاناة تركيا من ارتفاع التضخم.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار الذهب أمس الثالثاء قبل صدور 
مذك��رة اجتم��اع مجلس االحتياط��ي االحتادي 
)البنك املرك��زي األمريكي( األخي��ر خالل األيام 
املقبل��ة والتي قد تعطي مؤش��را عل��ى وتيرة 

الرفع احملتمل ألسعار الفائدة.
وارتف��ع الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إل��ى 1279.21 دوالر لألوقي��ة )األونصة( بحلول 
الس��اعة 0553 بتوقيت جرينت��ش ونزل املعدن 
نحو 1.4 باملئة يوم االثنني متكبدا أكبر خسارة 
يومية من حيث النسبة املئوية منذ 11 أيلول.

وارتفع الذهب ف��ي العق��ود األمريكية اآلجلة 
تس��ليم كان��ون األول 0.3 باملئة إل��ى 1279.20 

دوالر.
وارتفع الس��عر الفوري للفض��ة 0.2 باملئة إلى 
16.95 دوالر لألوقي��ة وزاد البالتني 0.5 باملئة إلى 

928.50 دوالر.
وصعد البالديوم 0.3 باملئة إلى 991.50 دوالر.

وي��وم االثنني نزل��ت الفضة 2.3 باملئ��ة لتمنى 
بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ 26 
أيلول وفقد البالتني نحو ثالثة باملئة وهو أس��وأ 

أداء للمعدن منذ أوائل أيار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التخطيط، أم��س الثالثاء، ارتفاع 
اجمالي االستيرادات  للعام املنصرم 2016 من 
املواد الس��لعية واملنتجات النفطية بنس��بة 
%18 باملقارنة مع عام 2015، بعد ان بلغ اجمالي 
هذه االس��تيرادات نحو 50 مليار دوالر، في حني 
كان ع��ام 2015 نحو 42 مليار دوالر، ومبعدل منو 

مركب مقداره %15 عن سنة 2014.
واوضح املتحدث الرس��مي ل��وزارة التخطيط 
عبدالزه��رة الهن��داوي ف��ي بي��ان صحافي، ان 
اجلهاز املرك��زي لالحصاء التابع لل��وزارة اصدر 
االس��تيرادات  الس��نوي ع��ن حج��م  تقري��ره 
وبحس��ب املناف��ذ احلدودية، مبين��ا ان اجمالي 
االستيرادات الس��لعية غير النفطية بلغ نحو 
50 مليار دوالر، مرتفعا بنس��بة %20 عن سنة 

2015 ، اذ بلغ في تلك السنة 39 مليار دوالر.
واض��اف ان اجمال��ي االس��تيرادات  للمنتجات 
دوالر  ملي��اري  بل��غ   2016 لس��نة  النفطي��ة 
مسجال انخفاضا بنسبة %12 عن سنة 2015 
اذ انخفض معدل النمو املركب بنسبة تقترب 

من %34 عن سنة 2014 .
ولف��ت الهنداوي إل��ى ان حجم االس��تيرادات 
الس��لعية غير النفطية عب��ر املنافذ البحرية 
بلغ نح��و 43 مليار دوالر، مس��جال ارتفاعا عن 
ع��ام 2015 بنس��بة %23 حي��ث كان ف��ي تلك 

السنة 35 مليار دوالر.
واش��ار إلى ان االستيرادات عبر املنافذ البحرية 
هي االعلى قيم��ة باملقارنة م��ع املنافذ البرية 
التي بلغ حجم االستيراد عبرها نحو 4 مليارات 
دوالر، واجلوية التي لم يسجل االستيراد عبرها 

سوى 100 مليار دينار عراقي فقط.

الليرة التركية
تهبط أمام الدوالر

الذهب عند 1279 دوالرًا 
لألوقية

50 مليار دوالر 
استيرادات العراق 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أك��د كبير مفاوضي االحت��اد األوروبي 
لش��ؤون »بريكزت« ميش��ال بارنييه، 
االس��تعداد لعرض االتف��اق التجاري 
اململك��ة  »األكث��ر طموح��اً« عل��ى 
املتح��دة بعد انفصاله��ا عن االحتاد، 
ش��رط احترامها الش��روط االوروبية 

الصارمة.
وم��ا زال فت��ح املفاوضات م��ع لندن 
في ش��أن اتف��اق للتج��ارة احلرة بعد 
االتف��اق   2019 اذار  ف��ي  انفصاله��ا 
على ظروف االنفص��ال التي منحت 
أولوية على غرار تبعاته على أرلندا أو 

املتوجبات املالية.

وق��ال بارنييه أثناء خطاب امام مركز 
»االص��الح األوروبي للدراس��ات«: »إذا 
جنحن��ا في التفاوض على انس��حاب 
منظم وحتديد قواعد تعامل منصفة 
للمس��تقبل فال بد ان تكون عالقتنا 
املس��تقبلية طموحة. هذا هو اخليار 

الذي نفضله«.
وأضاف: »هذا السبب الذي دفعنا إلى 
بدء اس��تعدادات داخلية م��ع الدول 
األعضاء كي نبحث املس��تقبل ما ان 
نتفق عل��ى طريقة معاجلة املاضي«. 
ووسط هذه الظروف »سيكون االحتاد 
األوروبي مس��تعداً لع��رض مقاربته 
االكث��ر طموحاً م��ن اتفاقات التبادل 

احلر« على اململكة املتحدة.
لك��ن بارنييه ذكر بحاج��ة لندن إلى 

االختيار بني معايير االحتاد في ملفات 
البيئ��ة والصحة، او حق��وق العمال 
ومعايير شركاء آخرين، في إشارة إلى 
طلب وزي��ر التج��ارة األميركي ويلبر 
روس أخيراً اتب��اع القواعد األميركية 

في اطار اتفاق جتاري مقبل.
وش��دد كبي��ر املفاوض��ني االوروبيني 
على »وحدة السوق املوحدة«، مؤكداً 
على اس��تحالة وجود س��وق موحدة 
»عل��ى الطلب« ال س��يما في مجال 
اخلدم��ات املالية التي يتمس��ك بها 

البريطانيون.
وذكر ب��أن »في مجال اخلدمات املالية 
يلمح عدد من األص��وات البريطانية 
إلى أن بريكزت ال يعني بريكزت. لكن 

العكس صحيح في كل مكان«.

ولفت إلى أن م��زودي اخلدمات املالية 
الذي��ن يتخذون مق��راً ف��ي اململكة 
املتحدة س��يفقدون »جواز الس��فر« 
الذي يفتح السوق املوحدة امامهم.

وأضاف بارنييه أن فش��ل املفاوضات 
»ليس السيناريو الذي نتبناه، ولو اننا 

مستعدون له«.
وحدد رئي��س اجمللس االوروب��ي دونالد 
توس��ك للمملك��ة املتح��دة مهلة 
تنتهي في مطلع كانون األول املقبل 
إلح��راز تقدم في ملف��ات ذات أولوية 
متعلقة ب�»بريكزت« شرطاً ليطلب 
م��ن ال��دول االعض��اء ال���27 الضوء 
االخض��ر لب��دء املرحل��ة الثانية في 
املفاوض��ات في قم��ة أوروبية مقبلة 

في منتصف الشهر نفسه.

تقـرير
بدء المرحلة الثانية لمفاوضات قمة »اليورو«

االتحاد األوروبي يبدي استعداده التفاق تجاري مع بريطانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراج��ع املؤش��ر الع��ام لبورصة 
تعام��الت أمس  بنهاية  الع��راق 
بإغالقه   ،1.07% بنسبة  الثالثاء، 
عند مس��توى النقطة 573.28، 
6.18 نقط��ة، مقارن��ة  خاس��راً 

مبستوى اغالق جلسة االثنني.
وتأثر أداء املؤشر ، بتراجع أسهم 
18 شركة، على رأسها املصرف 

األهل��ي %4.08، ومدين��ة ألعاب 
الك��رخ %3.26، ومص��ارف باب��ل 
%3.23، واش��ور %3.12، واملنصور 

.2.6%
أس��هم  ارتفعت  املقاب��ل؛  ف��ي 
تقدمه��ا  فق��ط،  ش��ركات   5
والبالس��تيكية  الكيماوي��ة 
%1.72، واالستثمارات السياحية 
الهندس��ية  واالعم��ال   ،1.54%

%1.45، واخلياطة احلديثة 1.17%، 
واملفروش��ات  الس��جاد  وأخي��را 

.1.11%
وتراجعت ت��داوالت أمس حجما 
وقيم��ة، من خ��الل ت��داول 5.92 
مليار س��هم، بقيمة 5.33 مليار 
دين��ار، مقاب��ل ت��داول 12 مليار 
س��هم، بقيمة4.56  مليار دينار 

بجلسة أول من أمس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيع��ات البنك املركزي 
العراق��ي من العمل��ة األجنبية، 
خ��الل م��زاد أم��س الثالث��اء، إلى 
131.27 ملي��ون دوالر، مقابل بيع 
118.67 ملي��ون دوالر مبزاد االثنني، 
بزيادة 12.6 مليون دوالر، بحسب 

بيان للمركزي.
وأض��اف املرك��زي، في بيان��ه، أن 

س��عر الص��رف بل��غ 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعق��د 
مبشاركة 37 مصرفاً، و9 شركات 

للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائج املزاد املق��رر اليوم األربعاء، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ نحو 161.17 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 

أرصدة املصارف ف��ي اخلارج نحو 
131.45 ملي��ون دوالر، ف��ي ح��ني 
ُق��درت الكمية املبيع��ة نقداً ب� 

820 ألف دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف 
ف��ي اخل��ارج يكون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.

أسهم المصارف والصناعة
تتراجع بمؤشر "األوراق المالية"

ارتفاع مبيعات »المركزي«
من العملة األجنبية
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بعد اعالن االقليم احترامه لتفسير 
احملكم��ة االحتادي��ة الذي ل��م يجز 
»انفص��ال أي من مكونات النظام 
االحتادي«.. وقرارات برملان كردستان 
بتأجيل االنتخابات والغاء الرئاسة 
وتوزيع صالحياتها، ومباحثات في 
االقلي��م لزيارة وفد م��ن »البارت« 
ال��ى »كوران«، والدعوة لتش��كيل 
حكوم��ة مؤقت��ة تش��ترك فيها 
جمي��ع القوى، او وف��د ميثل جميع 
االط��راف للحوار مع بغداد، واعالن 
كتل��ة »الب��ارت« البرملانية العودة 
الجتماعات مجلس النواب.. وبعد 
القبول العام باملبادىء الدستورية 
لس��يطرة احلكومة االحتادية على 
املناف��ذ احلدودي��ة البري��ة واجلوية 
وعلى  احمللية،  احلكومة  مبش��اركة 
كركوك ومعظ��م املناطق املتنازع 

عليه��ا وآبار النفط خصوصاً »باي 
حس��ن« و«افان��ا«، والني��ة لدف��ع 
روات��ب االقليم، فان االمور تش��ير 
كلها الى امكانية بدء حوار تتوفر 
فيه شروط موضوعية للنجاح، إن 

توفرت الشروط الذاتية؟ 
1 - مس��كت اربي��ل )كعاصم��ة 
ايل��ول   25 ي��وم  لالقلي��م( حت��ى 
املاض��ي املب��ادرة واالم��ر الواق��ع، 
وقام��ت بقفزة كبيرة ال��ى االمام 
باالس��تفتاء والدعوة لالس��تقالل 
خ��ارج  الواق��ع  االم��ر  وتقن��ن 
فحصل  املوضوعي��ة.  املعطي��ات 
صيح��ات  واطلق��ت  االس��تفتاء 
النصر. وبعد 3 اس��ابيع فقط، أي 
في 16 تشرين االول، دخلت القوات 
االحتادية كركوك واملناطق املتنازع 
لتبن  عليه��ا بس��هولة كبي��رة، 

اخلطأ الفادح للتقديرات.. فلم جتد 
اربيل م��ن تبريرات امامها س��وى 
اتهام بغداد بالعدوان، وش��ركائها 
بالتخ��اذل  وحلفائه��ا  باخليان��ة، 
ونكث الوع��ود. فانتقل��ت املبادرة 
ال��ى بغ��داد، وباتت متتل��ك فرصة 
يجب ان ال تفوت الجراء تس��ويات 

حقيقية على وفق الدستور.
2 - يؤس��فنا القول ان قوى مهمة 
ل��دى الطرفن ما زالت تفكر، كما 
فكرت اربي��ل وبغداد طوال ال�100 
سنة االخيرة. أي مبنطق اخلصومة 
والترب��ص وإظه��ار رؤي��ة دعائية، 
واضمار اخ��رى حقيقية. فالطرف 
ال��ذي بيده املبادرة وميس��ك باالمر 
الواق��ع، يس��عى لف��رض اقس��ى 
االخر لكسب  ليس��عى  شروطه، 
الوقت، واستغالل اية فرصة العادة 

جتميع قواه. فتعاقبت »املفاوضات 
االزمات  ومسلسل  والتصادمات«، 
والتراجع،  التق��دم  املتك��ررة م��ن 
والهزمية  املؤقت لطرف،  واالنتصار 
املؤقتة لالخر، مع استمرار خسائر 

اجلميع.
3 - س��بب ذلك ان قوى مهمة من 
الطرفن ل��م تصل بعد ملش��روع 
مش��ترك يجم��ع اجلمي��ع. فلكل 
مش��روعه اخلاص. قوى غارقة في 
ال  قدمية/جدي��دة  مركزي��ة  رؤي��ة 
تخلو م��ن عنصري��ة الدارة البالد، 
مع ادعاءات التمس��ك بالدستور. 
احمللية  واحلكوم��ات  فالالمركزي��ة 
ام��ور مفروضة  والفيدرالي��ة هي 
يج��ب اخل��الص منه��ا، وافراغه��ا 
م��ن معانيه��ا، حس��ب احل��االت.. 
بينما تس��يطر على قوى مقابلة 

رؤى ال تخل��و من عنصري��ة ايضاً، 
وان احلك��م الذات��ي والالمركزي��ة 
والفيدرالية، هي اس��تقالل عملي 
الس��تقالل  وص��والً   ،de facto
شرعي de jure، وان خرائط كاملة 
متتد من احلدود الس��ورية الى بدرة 
في الكوت ملناطق ش��رق دجلة بل 
تتعداها، هو املش��روع الذي يجب 

حتقيقه بطريقة او اخرى.
4 - من دون حس��م ه��ذه النقطة 
سيصعب حل االشكاالت املعقدة 
للوص��ول  تراكم��اً،  ت��زداد  والت��ي 
ملشترك نهائي، على االقل ملرحلة 
تتجاوز املراحل املؤقتة واالنتقالية، 
وارساء اس��س حقيقية للمرحلة 
الدائم��ة كم��ا اراد الدس��تور. وإال 
لن يتحقق االس��تقرار، ويس��تمر 
واالزم��ات، مما  منط��ق اخلصوم��ة 

يغل��ق االنفت��اح على املس��تقبل 
م��ن  ب��روح  وخيارات��ه،  وافاق��ه 
االيجابي��ة والرضا واحلرص املتبادل 
على احلقوق واملصالح املش��تركة، 
واملنطق��ة.  والع��راق  للمكون��ات 
ليصبح م��ا تفعله اربي��ل وتفكر 
ب��ه - بارادته��ا ووعيه��ا- اضاف��ة 
كمي��ة ونوعي��ة ملصلح��ة بغداد 
للع��راق كل��ه.. وم��ا  ومتثيليته��ا 
تفعله وتفكر به بغ��داد –بارادتها 
ووعيه��ا- ومب��ا متثله م��ن مصالح 
جميع احملافظات واالقاليم اضافة 
كمي��ة ونوعي��ة ملصلح��ة اربي��ل 
ومتثيليته��ا لالقلي��م. وليطمئ��ن 
اجلمي��ع لاللي��ات املطروحة حللول 
عادل��ة لالمور اخلالفي��ة على وفق 

نص وروح الدستور. 
كان التص��ور ان الدس��تور يحقق 

ه��ذه املعادل��ة. فان حصل س��وء 
تطبي��ق من فريق، وجت��اوز من اخر، 
فيمكن فعالً االستنجاد بالدستور 
الس��تثمار الظ��روف املوضوعي��ة 
والسيطرة على النزعات الذاتية.. 
حت��ى وان اقتضت الضرورة اقتراح 
تعديالت على وفق آلياته.. لنتجاوز 
واالزم��ات  واالس��اءات  العط��الت 
املتبادل��ة، ولبن��اء او اع��ادة بن��اء 
عالق��ات ايجابية تكم��ل بعضها 
تش��اكس  س��لبية  -وليس��ت 
بعضها- ب��ن اربيل وبغ��داد، ومع 
اجل��وار.  ودول  جميع��اً،  املكون��ات 
بخالفه سنس��تمر مبنطق االعوام 
ال�100 السابقة، لنخرج من ازمة 
وندخل في ازمة اخرى، لنتقاس��م 
اخلس��ائر بدل ان نتقاس��م املنافع 

واحلقوق.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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الرئيسة والمديرة 
التنفيذية لمؤسسة 

ماستركارد

في محيط من األخب��ار الكئيبة، 
عل��ى  مش��رقة  س��مة  تظه��ر 
األف��ق. وم��ن املتوق��ع أن تظه��ر 
أح��دث أرق��ام البن��ك الدولي عن 
احلس��ابات املصرفية لألفراد، التي 
ستصدر في الربيع املقبل، أن عدد 
األشخاص الذين ميلكون حسابات 
في املصارف أو املؤسس��ات املالية 
الرس��مية األخ��رى قد ع��رف منوا 

كبيرا. 
وف��ي آخر مرة نش��ر فيه��ا البنك 
الدولي تقري��ره العاملي فيندكس، 
في نيسان / أبريل 2015، متكن نحو 
700 مليون بال��غ، معظمهم في 
البلدان النامية، من احلصول على 
اخلدم��ات املالية خالل الس��نوات 
الث��الث املاضية. وق��د حقق ذلك 
زيادة في عدد األفراد »املصرفين« 
بنس��بة تزيد على 21 ف��ي املائة. 
وألن توس��يع نطاق احلصول على 
اخلدمات املالية يساعد على إيجاد 

طريق للخروج م��ن الفقر، فإن أي 
زي��ادة في هذا املقياس تعد عالمة 

إيجابية على التنمية البشرية.
ولك��ن منظمتي لن تعل��ن الفوز 
عندم��ا يتم نش��ر التقرير اجلديد. 
وبغ��ض النظر عما تظهره بيانات 
البنك الدولي، يظل اإلدماج املالي 
العامل��ي ألش��د الناس فق��را في 

العالم هدفا بعيد املنال.
وف��ي الوق��ت احلال��ي، م��ا ي��زال 
هن��اك نحو بليوني ش��خص بالغ 
املالية  اخلدمات  مس��تبعدين من 
الرس��مية. إن املتطلبات املفرطة 
املرتفع��ة  والرس��وم  للتوثي��ق، 
ف��رص  ومحدودي��ة  للحس��ابات، 
املص��ارف،  ف��روع  إل��ى  الوص��ول 
واإلدراك ب��أن املؤسس��ات املالي��ة 
»فق��ط لألغني��اء« ه��ي م��ن بن 
التي  األكث��ر صعوب��ة  العقب��ات 

يجب التغلب عليها.
وفي مؤسسة ماس��تركارد، نحن 

إزالة  باملس��اعدة ف��ي  ملتزم��ون 
ه��ذه احلواجز أمام أفقر الناس في 
العالم. هذا الشهر في أكرا، غانا، 
عقدنا الندوة الس��نوية اخلامسة 
بش��أن الشمول املالي، واجلمع بن 
املئات من مقدمي اخلدمات املالية، 
واألكادميين  السياسات  وواضعي 
لدراس��ة كيفية  التنمية  وخبراء 

توسيع وتعميق االندماج املالي.
نحن نقوم باستضافة هذا املؤمتر 
العاملي منذ ع��ام 2013، وفي كل 
ع��ام، يظه��ر قل��ق جدي��د: ميكن 
تفع��ل  أن  املالي��ة  للمؤسس��ات 
املزي��د للتركي��ز عل��ى احتياجات 
أفقر الزبناء. وألن البنوك غالبا ما 
ال تأخذ بعن  االعتبار س��لوكيات 
فإنها  الفق��راء،  الزبناء  وتطلعات 
ال تق��دم دائما املنتجات واخلدمات 
التي يحتاجه��ا هؤالء. وإذا تغيرت 
أولويات الصناعة، فإن احلواجز التي 

حتول دون إدراجهم ستتالشى.

وينبغ��ي أن يك��ون عك��س ه��ذا 
االجتاه أس��هل مما ه��و عليه. بعد 
كل ش��يء، عندما يزده��ر األفراد، 
تزده��ر املص��ارف والبن��وك أيضا. 
مييل الفقراء إل��ى توفير املزيد من 
املال عندما يتمكنون من الوصول 
إلى احلس��ابات املصرفية أو إجراء 
الدف��ع عب��ر الهاتف النق��ال. مع 
حتقيق وفورات زيادة االزدهار العام. 
وتكون حالة األطف��ال أفضل في 
املدرس��ة عندما يتمكن اآلباء من 
دفع الرس��وم بسهولة. وأصبحت 
املرأة أكث��ر متكينا لب��دء األعمال 
التجارية. وميكن لألسر املعيشية 
الفقيرة أن تتص��دى بنحو أفضل 
للصدمات الس��لبية مثل فش��ل 
الك��وارث  أو  امل��رض  أو  احملاصي��ل 

الطبيعية.
إن اآلث��ار االقتصادي��ة اإليجابي��ة 
احلس��ابات  بفض��ل  واضح��ة. 
ألصح��اب  ميك��ن  املصرفي��ة، 

إثبات جدارة  الناش��ئة  املش��اريع 
االئتمان واالستفادة من املقرضن 
الرس��مين املس��ؤولن. ومع رأس 
املال، ميكن للمؤسسات الصغيرة 
أن تنم��و لتصبح ش��ركات أكبر، 
وخاص��ة  اآلخري��ن،  وتوظ��ف 

الشباب.
وق��د س��اعدت التكنولوجيا على 
سد الفجوة في السنوات األخيرة. 
إن جناح برامج الدفع الرقمية، مثل 
احملمولفي  M-Pesaعل��ى  تطبيق 
كيني��ا، ي��دل عل��ى مدى س��رعة 
الزبن��اء الضعف��اء في اس��تغالل 
واخلدمات  املنتج��ات  واس��تعمال 
الرخيص��ة إذا مت تصميمه��ا م��ع 
أخذ احتياجات املستخدمن بعن 

االعتبار.
وع��الوة عل��ى ذلك، جتد ش��ركات 
التكنولوجي��ا املالية ف��ي أفريقيا 
وآس��يا طرق��ا مبتك��رة لتحليل 
التي تنتجها أنش��طة  البيان��ات 

البيانات  الفقراء، وتستعمل تلك 
لتصميم وتقدمي خدمات مصرفية 
أفض��ل. وهن��اك أيضا نه��ج غير 
تقليدي آخذ في الظهور، مثل دعم 
الفقراء الذين ال ميلكون حسابات 
مصرفية ع��ن طريق أعمال جتارية 
يستعملونها  ومستقلة  صغيرة 

ويثقون بها بالفعل.
ولكن مسؤولية الشمول ستظل 
عل��ى عات��ق املؤسس��ات املالية. 
ومن إحدى احلج��ج التي غالبا ما 
أس��معها هو أن قط��اع اخلدمات 
املالية بعيد ع��ن اخملاطر. وبالنظر 
إل��ى التزامات البن��وك االئتمانية 
جت��اه زبنائه��ا، ف��إن هذه ليس��ت 
سمة سيئة متاما. ومع ذلك، يجب 
املالية  واملؤسسات  املصارف  على 
األخرى أن ت��درك أن حماية اخملاطر 
متوافقة متاما مع اخلدمة املقدمة 

للزبائن الفقراء.
احتياج��ات  جتاه��ل  خ��الل  وم��ن 

الفق��راء، فاٍن املؤسس��ات املالية 
تتجن��ب بذل��ك س��وقا ضخم��ة 
محتمل��ة. وللوص��ول إل��ى مئات 
املالين من الزبائ��ن اجلدد، ال حتتاج 
املؤسس��ات املالية في العالم إال 
إلى وضع نفس��ها محل شخص 
فقير، لتدرك أنه ال ينبغي استبعاد 
أي شخص بسبب افتراضات غير 

دقيقة أو قدمية أو غير عادلة.
والي��وم، يس��تفيد ع��دد أكبر من 
الناس م��ن احلصول على اخلدمات 
املالي��ة احلديث��ة واملس��ؤولة. وبال 
ش��ك، ستش��ير بيان��ات البن��ك 
الدولي للعام املقبل إلى مكاسب 
أكب��ر. ولك��ن لتحقي��ق عال��م ال 
يُستبعد فيه أحد، يجب على هذا 
القط��اع وضع احتياج��ات الزبائن 
الفقراء في صلب اس��تراتيجيات 
أعمالها. وعندها فقط ستصبح 
األخبار اجلي��دة عن االندماج املالي 

مذهلة.
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 2 -العبادي 
انتصار املوصل، لم يكن ليتحقق من دون صاحب قرار عراقي 
يدير املعركة من دون سياس��ات رد الفعل وتلغيم اجلسور 
وتصفيات احلس��اب والتخطيط لوالية حكومية بوصفها 
اولوية على س��واها، وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي قد 
أذِن بالش��روع في املعركة قبيل نهاية العام 2016 وس��ط 
تقدي��رات مضاربة ع��ن الفت��رة التي ستس��تغرقها، بن 
خمس سنوات حسب تقارير غربية ومراهنن على داعش، 
وع��ام واحد بحس��ب متفائل��ن واس��تراتيجين واقعين، 
ممه��دا لذل��ك ببرنام��ج اصالحي طم��وح ج��رت ترجمته 
بقرارات »ثورية« نالت تأييدا كاس��حا من قبل املالين، قبل 
ان ينقلب عليه حتالف احملاصصة، وبسلسلة من الرسائل 
لفرق��اء االزمة واصحاب العالقة مبا يج��ري في العراق، مبن 
فيهم دول اجلوار والقوى الدولية، وكل ذلك تشجع االعتقاد 
على ان العبادي ينأى بنفسه عن االسلوب الذي استعمله 
س��لَفه، نوري املالكي، ف��ي ادارة امللفات، وف��ي مقدمتها 
الب��ذخ في ص��رف االموال وامليزانيات حل��د االهدار، عدا عن 
محاذير صناعة االعداء، بديال عن التركيز على عدو رئيسي 

ينبغي تعبئة اجلهود لكسر شوكته وهزميته.
لق��د اخذ العب��ادي موقعه في قلب اللعب��ة، عن تصميم 
مبك��ر، او عن تعبير طبيعي ملنطق االش��ياء، فهو صاحب 
القرار التنفيذي، ومنه، واليه، تعود رهانات املعركة، متعددة 
االهداف واملستويات: ضد اغتصاب ثلث االراضي العراقية. 
مبواجهة انهيار عائدات النفط الى اقل من النصف. ضبط 
خطوط التماس الطائفية. ادارة الشراكة السياسية مع 
الكرد. بناء قنوات حساس��ة ومحس��وبة الِكلَف والنتائج 
مع كل من ايران والسعودية وتركيا والواليات املتحدة على 
تناقض مصاحلها وتش��ابكها في العراق، ملفات الفساد 
واالص��الح وحتديات احملاصص��ة، اس��تحقاقات االنتخابات 

والتحالفات.
الع��راق احوج م��ا يكون الى الس��الم، هذا م��ا كان يقوله 
العب��ادي في اكثر من مرة، وكان قد ابلغنا، نحن مجموعة 
م��ن االعالمي��ن، انه ق��ال ألردوغ��ان، لن اس��هل للجيش 
الترك��ي خوض حرب مع العراق مهما كلفني الثمن، وقال 
في مناس��بة اخ��رى انه س��يقص يده اذا م��ا وقعت على 
الترخيص مبجابهة حربية مع البيش��مركة الكردية، كما 
يع��رف اجلمي��ع رفضه للحل العس��كري لف��رض ترتيبات 
بحرية مع الكويت في ما تعلق بخور عبداهلل، ويس��تطيع 
املتأم��ل له��ذه السياس��ات ان يخلص ال��ى ان جناح رجل 
الدول��ة، وكما يق��ول كليمنس فون مترنيخ، السياس��ي 
النمس��اوي الش��هير، يتوقف على حس��ن ادارته ملعركة 
السالم، وكان مترنيخ قد خسر جميع احلروب التي خطط 
لها ضد فرنسا لكنه كسب املعركة الوحيدة العام 1815 
حي��ث طمأن اوروبا املتحاربة الى جدوى التعاون والتضامن 
ونب��ذ احلرب، واحلق انه خدم مصال��ح االمم، فيما قبلت بها 

دول االطماع االستعمارية التي انهكتها احلروب.
معارك العبادي الس��لمية، ضد تدخ��الت اجليران وملفات 
كثي��رة دخل��ت ف��ي ع��داد املع��ارك الناجحة، لك��ن ثمة 
استدراك هنا، فليس كل معارك السالم تنتهي باالنتصار، 
وقد يحس��ب البعض ان العبادي هزم في معركة الفساد 
»الس��لمية« ألن مب��دأ احل��وار والتف��اوض ال يصل��ح م��ع 
مس��ؤولن ائُتمنوا على االموال العامة فنقلوها باكياس 

القمامة الى منزلهم، ومنها الى قنوات الغسيل.
******

جون كيج- موسيقي امريكي:
»أس��تغرب من الناس التي تخاف األفكار اجلديدة، فأنا 

أخاف األفكار القدمية«.

إعادة تركيب ما جرى..
2
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اصدار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

يحط طاقم برنامج “شاعر املليون” رحاله في 
عاصمة الثقاف��ة أبوظبي، في خت��ام جوالته 
حتضي��راً النعق��اد موس��مه الثام��ن، ويالق��ي 
الش��عراَء الراغبني في املشاركة من ال�23 من 

الشهر اجلاري حتى ال�25 منه.
وتس��تقبل اللجن��ة الش��عراَء الراغب��ني في 
مقابلته��ا في مس��رح ش��اطئ الراحة والذي 
س��يكون طم��وح كل مش��ارك ف��ي الوصول 

إليه.
وكانت جلنة التحكيم ق��د أنهت ثالث جوالت 
ف��ي األردن والكوي��ت والري��اض، والق��ت ه��ذه 
اجل��والت جناح��اً باهراً غي��ر متوق��ع، من حيث 

احلضور الشعري والعددي، ومن حيث املستوى 
الذي قدمه الشعراء.

واللجن��ة  التحكي��م  جلن��ة  منح��ت  كم��ا 
االستش��ارية عدداً م��ن البطاق��ات الذهبية، 

التي تؤه��ل أصحابها ملرحلة ال�100 بش��كل 
مباش��ر، وتوزعت هذه البطاق��ات بني اجلوالت 
الثالث حيث كان نصيب جولة األردن 3 بطاقات 
والكويت 5 بطاقات وجولة الرياض 5 بطاقات.

متابعة الصباح الجديد:
 

أعلن��ت جائ��زة الش��يخ زاي��د للكت��اب في 
اإلم��ارات القائم��ة الطويل��ة لف��رع املؤلف 
الش��اب في دورتها الثانية عشرة وضمت 12 

عمال من أصل 307.
وش��ملت القائم��ة س��بعة نص��وص أدبية 
وأطروحت��ني وثالث دراس��ات نقدي��ة لكتاب 
ومفكرين وباحثني من مصر واألردن وس��وريا 
ولبن��ان والعراق واملغ��رب واجلزائ��ر واإلمارات، 
وف��ي مج��ال األدب ضم��ت القائم��ة رواي��ة 
“البان��دا” للس��وري راهي��م حس��اوي ورواية 
“أمطار صيفية” للمص��ري أحمد القرمالوي 
ورواي��ة “ريح الش��ركي” للمغربي محس��ن 

الوكيلي، وفي مجال الشعر ضمت القائمة 
قصائد “على هامش النجاة” للس��ورية لينة 
عطفة والديوان الش��عري “قواري��ر” لألردني 
أم��ني الربيع واجملموعة الش��عرية “ال ش��يء 
يوجعن��ي” للمصري حمزة قن��اوي واجملموعة 
الش��عرية “أتالش��ى … كظل أب��ي” للعراقي 

شاكر الغزي.
وفي مجال الدراس��ات النقدية واألطروحات 
ضم��ت القائم��ة كت��اب “فلس��فة الصرف 
العرب��ي” للباح��ث اللبنان��ي خال��د س��عد 
كموني وكتاب “ال��درس البالغي العربي بني 
الس��يميائيات وحتلي��ل اخلط��اب” لألكادميي 
اجلزائ��ري خلذاري س��عد وكت��اب “تأمالت في 
ش��عر مهمل” للباحث اإلمارات��ي نصر ليث 

الطائي.

لم يكن بوس��ع اإلنسان وهو يضع أقدامه على 
سطح هذا الكوكب، ويتمدد فيه طوالً وعرضاً، 
أن ي��درك مغ��زى هذه اخلط��وة، وينتب��ه إلى ما 
ستخلفه من آثار. ليس ذلك لقصور في عقله، 
أو خلل ف��ي تركيبته، فقد ثبت أن��ه كان يفكر 
بروية، ويكدح دومنا كلل. ولكن س��بب ذلك على 
األرج��ح أن رج��الً مث��ل صموئي��ل هنتغتون لم 
يك��ن قد ولد في ذل��ك احل��ني. وأن كتابه صدام 
احلض��ارات )بكس��ر الص��اد( ل��م يكن ق��د أخذ 

طريقه للمطبعة بعد !
قد يبدو األمر للوهلة األولى مزاحاً من نوع ثقيل. 
فالتوزيع غير املتق��ن للمجتمعات، لم يخترعه 
هنتغت��ون، ول��م ي��دع إليه ف��ي يوم م��ن األيام. 
وكذلك فإن خطوط الصدع لم تكن من وضعه 
هو عل��ى األرض، ألنها جزء م��ن النتاج الثقافي 
لهذه اجملتمع��ات. وكل ما فعله هو أنه أعطاها 
اسماً، وحتدث عنها بقدر من احلرفية. وليس دوره 
س��وى إعادة اكتشافها، وتوجيه األنظار إليها .. 

ال غير!
وال شك أن القارئ مهما اختلف معه في الرأي، 
ال يستطيع إنكار التنافر التاريخي بني األمم على 
أس��س دينية أو عرقية. وال ميكنه جتاهل احلروب 
الكثيرة التي نش��أت بسبب هذا االختالف. ومع 
ذلك فإن كثيرين عدوا هذا الكتاب دعوة مباشرة 
إل��ى جتديد هذه املواجه��ة بوصفها قدراً ال مفر 
من��ه. وبدأ الناس يكيلون الش��تائم لهنتغتون، 
ويحملونه مسؤولية ما يجري كل يوم من دمار. 
ولس��ت أظنه برم بهذه النتيج��ة. فقد منحت 
الش��تائم كتابه شهرة عاملية. فترجم إلى نحو 
أربعني لغة، وبيعت منه ماليني النس��خ. ودخل 

في قائمة الكتب األكثر مبيعاً.
وقد قابل��ت اجملتمعات الش��رقية الكتاب بقدر 
كبير من االمتعاض. ألنها تتوق بشكل عام إلى 
تغيير العالق��ات بينها وبني الغ��رب، وليس إلى 
تأكيد الفوارق الثقافية معه. ولم تنتبه إلى  أن 
مثل هذا األمر ليس بيد كاتب مثل هنتغتون، أو 

كتاب مثل صدام احلضارات.
ال ش��ك أن »الكت��اب« ه��و أح��د أهم وس��ائل 
التغيي��ر في العال��م. مثلم��ا أن رصانة الفكرة 
ليست ش��رطاً من شروط هذه امليزة.  فطريقة 
العرض، وقوة احلجة، وبالغة األس��لوب هي أكثر 

أهمية منها أحياناً.
وهذه هي بالتحديد خطيئة هنتغتون الكبرى.

إن كثيري��ن في الش��رق، وفي البالد اإلس��المية 
خاصة كانوا يفك��رون بهذه الطريقة. ولكنهم 
كانوا عاجزين عن التعبير عنها بهذا الش��كل. 
وغير قادرين على وضعها في إطار جاذب كهذا.

ل��م أزل أؤم��ن أن الكتاب هو الوس��يلة األش��د 
تأثي��راً في ه��ذا الكون، ألنه ف��ي األصل خالصة 
جترب��ة إنس��انية طويلة. وال ب��د أن نتوقع صدور 
كتب أخرى مثيرة للجدل مثل صدام احلضارات، 

مادامت هذه التجارب قائمة ومتواصلة.

هنتغتون
وأشياء أخرى

محمد زكي ابراهيـم

عباس السالمي
 

م��ن املؤك��د أنَّ الكتاب��ة ع��ن جترب��ة 
الش��اعر أدي��ب كمال الدين ليس��ت 
س��هلة فه��ي جترب��ة ممت��دة -عمرها 
أربعة عقود -،لذا تتطلب جهًدا كبيراً 
وقراءة مس��تفيضة   لنتاج الش��اعر، 
كما أنَّ الدخول  إلى جتربة  أي ش��اعر 
من خالل مجموعة  شعرية واحدة ال 
ميّك��ن القارئ أو ال��دارس من اإلحاطة 
إالّ بالقلي��ل  منها، أض��ع أمامي هذا 
وأنا أل��ج ُ  إلى جتربة  أديب الش��عرية 
، غي��ر املس��بوقة إالّ ب������ »قلة« من 
املعاصري��ن  م��ن بواب��ة  مجموعت��ه 
األخي��رة – حرف من ماء – الصادرة في 
بي��روت  عن منش��ورات ضف��اف عام 

2017م
الدي��ن   ف��ي  أدي��ب كم��ال  اتخ��َذ   
مسيرته الش��عرية احلرَف –وال خالَف 
ف��ي ذل��ك عن��د كّل من درَس ش��عره 
-وس��يلة إلس��تكناه ج��ذور الش��ّك 
في حياة ُمدافة من��ذ البدء بالهموم 
واألس��ئلة، أس��ئلٌة كثي��رة وموجعة 
تل��ك الت��ي جندها-في ه��ذه اجملموعة 
والتي يقطرها ح��رف املاء  جمراً على 
الش��فاه،! ففي نص » تلك هي روحي 
ص93« هذا النص الذي يكاد أن يتفرَّد 
بأكثر ماتس��اَءل عنُه الش��اعر وكأنَّه 

اختصرَ أسئلته   كلها! 
)) سألني متى تتلّفت القصيدة ؟،

 قلُت ح��ني تبحث عن ح��رِف ينقذها 
مما هي فيه(( وم��ن ينقذ القصيدة لو 
حاصره��ا اجل��دب واليب��اس غير ذلك 

احلرف الذي يشكله املاء؟    
ويتس��اءل )متى تس��تطيع القصيدة 
الطي��ران؟ قلُت حني تك��ون أجنحتها 

من دموع.((
من هذا نتلمس إنَّ ما ينقذ القصيدة 
من س��قوطها بدءاً هو حرف من ماء، 
وما ميّكنها من التحليق هو الدمع وهو 
نوع آخر من املاء، لكّنُه املاء املس��فوح 

وجعاً وخيبة! إذن هي
 أربعة عقود مع الش��عر يكويه جمره 
فيوش��مه بالقلق، هذا الش��عر الذي 
كانت احلروفية في��ه هي الثيمة التي   
ينماز بها أديب كمال الدين، إذْ شّكلت 
بني��ة نصوص مجموعاته الش��عرية 
كّله��ا، فهي األس��اس الذي اس��تند 
إليها ف��ي كتابتها، لذا ج��اءت قراءة 
نصوص��ه، أو دراس��تها نقدي��اً بنحو 
مغاي��ر عن نص��وص الش��عر األخرى. 
إضافة إلى أّنُه لم يتخَل عن احلروفية 
إذ واكبه��ا والزمته من��ذ إصداره األول 
–تفاصيل-عام 1976! وهي تس��ير به 

عبر جتربة شعرية حداثوية!
))قال: هل ترى الشاعرَ كاتَب نصوص؟ 
قلُت: الشاعُر ُمطلُِق راء الروح إلى فاء 
الفج��ر أو ميم املوت، وهو مكتش��ف 
ح��اء احلب وس��احُر باء الُبع��د » نص 
رفرفة جن��اح الطائ��ر ص96«((  لهذا 

ال يكتب أديب كمال الدين / الش��اعر 
نصوصاً   كتابية  فحسب بعيداً عما 
تش��ّكله احلروف من املعان��ي ،بل نراه 
-في بعض نصوص هذه اجملموعة أذكر 
منها )هذيان/ تلك هي روحي/حوار مع 
الف��رات /حني أحببت��ِك فقدُت نصف 
ذاكرت��ي/ تل��ك هي قصي��دة الفجر - 
يأخ��ذ باحلروف  ليحّل��ق بها  في داللة 
ومعنى ما يكتب ،وس��يتبني  لنا ذلك 
في ما حتقق ال حقاً من إنَّ الش��اعر ال 
يكت��ب جمل��ّرد أْن يكتب، بل يس��تدعي 
فينا ما يكتش��فه أو يستحضره من 
مواق��ف  ترانا من��ّر عليه��ا ونحن  في 
غفلة.ويأتي دوره هنا  فيأخذ بنا إليها 
ف��ي غفلة  أيضا ولكنَّها غفلة لذيذة 

ومفي��دة . إزاء املواج��ع و األحزان التي  
جتث��م  ف��ي ال��روح ،نحم��ُل  الذاكرة 
مة بوميض  احلراب  املفجوعة ،املس��وّ
الغادرة ، والضاّجة  بصراخ  االنتهازيني/ 
القردة ،وعواء الذئ��اب / القتلة . نحن 
إذن  بنا حاجة  ملّحة بل ماس��ة  إلى 
غفلة  نتلمس فيها ما يعيد ألرواحنا 
هدأتها،غفلة ميّكننا الش��اعُر  منها ، 
فنغلّفها نحن بالنسيان كي  نحتمي 
بها  من س��طوة صحوة  مس��تدمية 
مس��تبدة   أثقل��ت األرواح  وأفزعتها 
.ففي أحد النصوص التي أشرت إليها 
آنفاً يق��ول : )) س��أعّلم حرفي كيَف 
ميس��ح كّل ش��يء في الوج��ود حتى 
نفس��ه . فهذا أس��هل م��ن الغوص 

أب��َد الدهر ف��ي ذاكرة م��ألى بوميض 
الس��كاكني، وع��واء الذئ��اب ، وصراخ 
الق��ردة  ! ن��ص » تل��ك ه��ي قصيدة 
الفج��ر ص 25 ه��ي دع��وة ملزمة اذن 
للنس��يان لتفادي الغ��وص في ذاكرة 

مجروحة .     
من هذا نتوص��ل إلى أنَّ نصوص أديب 
كم��ال الدين له��ا وجه��ات متعددة، 
كّله��ا تصب باجتاه املتلق��ي أياً كانت 
ثقافت��ه، وان كانت ج��ّل نصوص هذه 
اجملموعة   ال حتتاج  إلى املتلقي النوعي 
! عل��ى الرغم من أنَّ��ه أراد لها  فهماً 
خاص��اً  حي��ث يق��ول :  )) قصيدتي ال 
يفهمها َمن لم ميس��ك  بحاء احلرمان  
ويضعها جمرة عل��ى نقطة باء احلب 

، ص116(( إذ يتبني لنا هنا اس��تحالة 
فه��م م��ا يكتب��ه الش��اعر حس��ب 
قول��ه إال إذا اكت��وى بجم��ر احلرم��ان 
وهنا الفهم لي��س مبعناه املعرفي بل 
بتلمس وحتس��س تلك  الدالالت التي 
يضف��ي  عليها الش��اعر  مس��حات 
عرفانية/ فلس��فية بترمي��ز ظاهر ال 
لب��َس في��ه تفيد  بأن  ه��ذا »الفهم« 
بش��روط!  اال  يت��م   أو  يتحق��ق  ل��ن 
ففكرة الش��اعر املضمرة تفصح لنا 
بالقراءة  إل��ى أن قبول النص  والتلذذ 
بقراءته،غي��ر فهم النص والتوجع من 
فّك ش��فرته، وتلك احلالة  التي يعّول 
عليه��ا الش��اعر أكثر، ه��ذا ال يعني 
أنُه ال يرغب ف��ي أن تُقرأ نصوصُه من 
العاّم��ة  على اختالف مس��توياتهم 
الفكرية،والثقافية.وهو يقّدمها لهم 
بلغة سلسة ، مستساغة  مفهومة  

جتّس احتياجاتهم كما في قوله:
))  ال ميكنك أْن تكون عاشقاً حقيقياً، 
ما ل��ْم ترقص كالطف��ل الذي يرقص 
ليل��ة العي��د أم��ام حذائ��ه األحم��ر 

اجلديد((.
***

حروفية قّلَب به��ا تاريخ القتل بقافه  
املمتدة من قابي��ل  إلى آخر قاتل  في 
تاريخ إنس��انيتنا املنتهكة، ، ليشّكل 
منه��ا كلمة الس��ّر/ أو كلمة النجاة  
الت��ي ماف��كَّ طالس��مها »امللوك في 
ارض مابني النهرين  وال زعيم الفقراء« 
،إالّ ذلك  الطاغية الذي اقترب من فّك 
طالس��مها ولكّنه أخطأ في احلساب 
كعادت��ه« ليلتّف  احلبل عل��ى رقبته 
،- وه��ي إش��ارة ملا حصل ف��ي العراق  
بعد -2003 ذلك احلبل الذي   نس��َجُه 
الطاغية بيده ولطامل��ا أزَهق به أرواح 
اآلالف من  العراقيني على مدى أربعة 
عق��ود ، وهذا ماجّس��ده في نص »لم 
أسأل عن كلمة السّر ص32«  ))كلمة 
السر التي لم يعرفها ملوك النهرين 
َفُقتل��وا.....وكان على وش��ك أْن يفّك 
طالسمها طاغية العصر، اذ عرَف من 
أحرفها قاف القتل ، وراء الرعب ، وحاء 
احلروب ، لكّنُه أخطأ في الرقم الثالث 

بعد األلفني »
أمع��َن الش��اعر كثيراً ف��ي حروفيته 
فم��ارس عبره��ا س��ط�وة معرفية ، 
وتل��ك أوقعت��ه ف��ي خطابي�ة ش��به 
مك��ررة، ،له��ذا أجدني  أْسَتْش��ِعرها 
كق��ارئ ،وأتلم��س  االنطب���اع ال��ذي 
تل���ك الس��ط�وة  تولِّ���دُه عن���دي  
بالق�راءة وأن�ا أتس�اءُل في س�ّري أوالً  
ه�ل احل��ر وفي�ة أخ���ذت أديب كمال 
الدين  بعيداً عنُه وع��ن الق�ارئ الذي 
ط عل�ى ق�راءة حروفيت�ة ؟ وثاني�ا  تنمَّ
أين أض�ع لو خّي�رت مجموع�ة »حرف 
من ماء« في تسلس��ل نتاج الشاعر - 
الت��ي هي اآلن متثل  آخر ما أنتجه  في 
جتربت���ه احلروفية - وه��ل هناك خلل 
فيم�ا ل�و وضع�ُت لها  تاري�خ ص�دور 

ساب�ق؟

»حرٌف من ماء«.. نمطية أْم اختالف

غالف اجملموعة الشعرية

دراسة

 
ص��در ع��ن دار احلكمة في لندن كت��اب بعنوان 
)نظام احلكم بني االحتادية والالمركزي سويسرا 
وبريطاني��ا(، يض��م الكتاب ال��ذي يحتوي على 

399 صفحة، أربعة أجزاء: 
اجل��زء األول : بحث في النظم السياس��ية في 

االحتاد الفيدرالي واحلكم الذاتي الالمركزي 
واجلزء الثاني: بحث عن دولة سويسرا ونظامها 

الفيدرالي
واجلزء الثال��ث: بحث في احملكم��ة البريطانية 

املتحدة ونظام احلكم فيها 
واجل��زء الرابع: بحث في احلك��م الالمركزي في 

بريطانيا
أنهي املؤلف بعد كلية احلقوق دراساته العليا 

في اختصاصات السياسية املالية واالقتصادية 
ف��ي كل م��ن جامعت��ي كوبنهاكن واس��توك 
هولم، ثم عمل كباحث مالي واقتصادي وشغل 
منصب مدي��ر التخطيط والبحوث في املوازنة 
العامة ف��ي ديوان وزارة املالي��ة العراقية لعدة 
س��نوات، واس��هم في إعداد املوازن��ات العامة 
للدول��ة ف��ي حينها، وش��ارك ف��ي العديد من 

اللجان املتخصصة في التشريعات وغيرها.
 كم��ا أش��ار في مؤمت��ر اخلبراء الدول��ي لهيئة 
األمم املتح��دة، كذلك في مؤمتر اخلب��راء العرب 
حل��ل املش��كالت املالي��ة، ث��م ش��غل منصب 
مدي��ر مرك��ز البح��وث واالستش��ارات اإلدارية 
في املنظم��ة العربية اإلداري��ة –جامعة الدول 
العربية، ثم شغل منصب مدير عام مؤسسة 

وجوه عربية دولية في لندن، وقد نشر للمؤلف 
فهمي العديد من املؤلفات والتقارير واملقاالت 
من ش��تى اجملاالت املالي��ة واالقتصادية واإلدارة 

العامة.

أنظمة الحكم االتحادي والالمركزي
في كتاب جديد لـ)فهمي محمود شكري(

عمرو أبوالعطا 
بجوار غرفتى…

بال خطايا..
ضوء …

ينام … وحيداً
أحرك مقبض الباب …

أراه … للحظة
صمت … كبير
مشهد .. رائع

يدي..
تلمس حائطاً

وفراشة.. تغازلني
ملسة … عابرة

حملته … على كتفي
بال ظل …

أعتلت روحي … السماء
مازلت أنتظر ..

حني انتهى …
ارمتى املالك … واختفى

لم أكن ألبكي  ..
أحسست .. بحزني

سقوط مالك
قصيدة

برنامج )شاعر المليون(
يختتم جوالته في أبو ظبي

االعالن عن القائمة الطويلة لفرع المؤلف 
الشاب لجائزة الشيخ زايد للكتاب

القسم األول

من أعمال الفنان هادي ماهود



الفصل الثاني عشر
من مشاريع تطوير بغداد

إسكان الس��يدية ، ش��ارع اخللفاء ، 
ش��ارع حيفا ، تفجي��ر محطة إذاعة 
بغ��داد  , مرك��ز صدام للفن��ون , من 
يس��كن عمارات م��ن 15 طابق��اً ؟ , 
  , الس��وريني  السياس��يني  إس��كان 
األعمال الفنية في احملالت والعمارات 
ومنص��ب  املفت��ي  الوه��اب  عب��د   ،
خطي��رة  مه��ام   , الفن��ي  الوكي��ل 
نق��ل مدينة البص��رة غرباً , إنش��اء 
ميناء الفاو الكبي��ر ., توقف الصرف 
بال��دوالر، جزيرة بغداد الس��ياحية  ، 
صيانة الدور التراثية ، تطوير ش��ارع 

أبي نؤاس 

ف��ي ه��ذا الفص��ل ، نواص��ل حديث 
الذكريات عن مشاريع تطوير مدينة 
بغ��داد ف��ي ثمانينات الق��رن املاضي 
، وه��ي الفت��رة الذهبي��ة التاريخية 
واجلادة خلدمة العاصمة بغداد اجلديرة 

بالتطوير والتأهيل .
مشروع إسكان السيدية

 حصل رفعة اجلادرجي على موافقة 
أم��ني العاصمة عل��ى إج��راء تغيير 
للتخطي��ط الع��ام له��ذا املش��روع 
الس��كني الكبير ال��ذي يضم 2000 
وحدة س��كنية م��ع جمي��ع األبنية 
وش��بكات  واخلدمي��ة  الس��كنية 
البن��ى التحتية بع��د ان مت تصميمه 
وتوقي��ع عق��د التنفيذ م��ع املقاول 
بأس��لوب تصمي��م يختل��ف. وعهد 
ال��ى ش��ركة TAC االميركي��ة وضع 
التخطي��ط اجلديد مبا ينس��جم مع 
املتطلبات احلديثة في تخطيط املدن 
. كما وضعت هذه الشركة تفاصيل 
جدي��دة لالل��واح مس��بقة الصنع ، 
بحيث تُبنى الوحدة الس��كنية باقل 
عدد م��ن القطع مس��بقة الصنع ، 
مم��ا يقلل ف��ي كلفة البن��اء واجلهد ، 
مع بقاء املس��احة اخملصصة للوحدة 

السكنية .
  قدم��ت ش��ركة TAC  التصامي��م 
النهائي��ة ، ب��أن يتكون املش��روع من 
مجموعات س��كنية تقع على احملور 
اخلارجي ، تضم كل مجموعة س��ت 
عمارات بثالث��ة طواب��ق ، كل عمارة 
تتكون من ست شقق من ثالث غرف 
ن��وم . تق��ع جمي��ع ه��ذه اجملموعات 
) احمل��الت ( داخ��ل الطري��ق اخللف��ي 
اخلارج��ي الذي تتفرع من��ه طرق الى 
داخ��ل اجملموع��ات . ومحور وس��طي 
يض��م حدائ��ق وممرات وطرق س��ابلة 
مختلف��ة ، تؤدي ال��ى رياض االطفال 

واملدارس وابنية اخلدمات .
ش��يد معم��ل البن��اء اجلاه��ز لهذه 
االل��واح  م��ن  املكون��ة  الش��قق 
الصن��ع  مس��بقة  الكونكريتي��ة 
م��ن  تتك��ون  ش��قة  كل  وكان��ت   .
س��تة قطع رئيس��ية ، ه��ي اجلدران 
االمامية واخللفية واجلدران الداخلية 
والس��قوف . لق��د صم��م املعم��ل 
إلنتاج وتركيب س��ت شقق سكنية 
يوميا ، بعد ان صبت االسس بالطرق 
االعتيادية . ثم يدخل عمال اخلدمات 
الكم��ال جمي��ع االعم��ال اخلتامي��ة 
مبوجب منهج االعمال . وقد اكملت 
اعمال املشروع ضمن املدة احملددة مع 
ابنية اخلدمات وتوصيل الغاز وغيرها 

.
 MAKERS كان مقاول البناء شركة
الهندي��ة . وقبل مباش��رتها العمل 
العاملي  املكتب االستش��اري  كلفُت 
Dan Group لالش��راف عل��ى جميع 
االعم��ال بنح��و كامل حي��ث وفرت 
هذه الش��ركة االستش��ارية ثمانية 
مهندس��ني ذوي خبرة في االش��راف 
كما مت تعيني مساحي كميات الجراء 
الذرع��ات لالجن��ازات اليومية وتدقيق 
س��ير العمل . واذكر هنا ان املهندس 
الزمي��ل  كان  للمش��روع  املقي��م 
رش��يد الدبيس��ي الذي كان موضع 
اعتم��ادي ف��ي الكثير م��ن االعمال , 
ُعني مهندس��ا مقيما من قبل امانة 

العاصمة طيلة 
فترة البناء ، ثم نُس��ب معاونا المني 
العاصمة لالنشاءات ، بعد ان انتقلُت 
الى منصب الوكيل الفني لالمانة . 

س��ارت اعمال اجن��از تصنيع وتركيب 
الوح��دات الس��كنية بص��ورة جيدة 
حي��ث كان بإم��كان معم��ل صن��ع 
الوحدات مس��بقة الصن��ع ان ينجز 
بنايه مكونه من س��ته شقق يومياً 
تركب ف��ي مواقعها بص��ورة كامله 

وتس��لم الى فريق االعمال اخلتامية. 
لقد قام املقاول بإنشاء معمل املنيوم 
والش��بابيك كما  االب��واب  لصناعة 
انش��أ معمل جناره باملوقع إلجناز كل 
ما يتطلب من اعمال جنارة خش��بية 
لألب��واب واخلزان��ات. وس��ارت اعمال 
هذا املش��روع بصورة جي��دة وامكن 

االش��راف  جه��از  توفي��ر  بواس��طة 
الك��فء تذلي��ل جمي��ع الصعوبات 
الفنية والس��يطرة النوعية والسير 

باألعمال وفق املنهاج الزمني احملدد.
الس��كنية  الوح��دات  تصامي��م  ان 
واألبني��ة اخلدمي��ة لهذا املش��روع , 
امنوذج��ا متمي��زا ميك��ن تك��راره في 
مناط��ق اخرى م��ن بغ��داد او العراق 
وذل��ك لتوف��ر جمي��ع وس��ائل راحة 
العائلة في الشقة والعمارة وسالمة 
حركه نقل االشخاص داخل املشروع 

وتقدمي اخلدمات البلدية.
مت افتتاح املش��روع في 17 متوز 1985 
باحتفال مهيب حضره جمهور كبير 
م��ن ش��خصيات بغداد ومس��ؤولي 

الدولة.

 مت اق��رار توزي��ع الش��قق وبيعها الى 
موظفي الدولة مبوجب نظام النقاط 
. فوزعت الى مستحقيها بعد حتمل 
خزان��ة الدول��ة نس��بة %20 من��ه ، 
وبتقسيط املبلغ وقدره 37 الف دينار 
للش��قة الواحده على عشرين سنة 

بفائدة %2 سنويا . 

الش��قق  ه��ذه  مواصف��ات  كان��ت 
الفاخ��رة ، ومبلغ بيعه��ا للمواطنني 
بش��روط مريحة للغاي��ة ، تدعو الى 
التفكي��ر اجل��اد بايج��اد مهندس��ني 
ومقاول��ني عراقي��ني يعمل��ون عل��ى 
اجناز مش��اريع سكنية مماثلة في كل 
محافظات العراق ، واملس��اهمة بها 
حلل ازمة السكن املزمنة في العراق . 
ولكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه 

 ..
 الب��د لي هنا ان اذكر ش��يئا ترك في 
نفس��ي اطيب االث��ر ، م��ا يدعو الى 
االعج��اب والتقدي��ر واالكبار ملقاولي 
املش��روع ، ش��ركة ميك��رز الهندية 
. خ��الل فت��رة عمل��ي ف��ي معاونيه 
االنشاءات ، كان علينا مبوجب العقد 

مع الشركة الهندية ان ندقق خرائط 
املشروع في مقر الشركة في الهند 
، فقم��ت بزيارته��ا مرتني ف��ي فترات 
مختلف��ة ، وق��ام املق��اول وحس��ب 
طلب��ي , للتع��رف عل��ى بل��د الهند 
العظيم وعاداته وتقاليده وفلسفات 
الهن��ود , واثناء فترات تدقيق اخلرائط 
واخملططات , باستضافتي على اكمل 
وجه ، حتى امتدت احدى الزيارات الى 
جنوب الهند ، واخ��رى الى مقاطعة 
كش��مير وجب��ال الهمالي��ا . كان��ت 
شركة ميكرز ، شركة عائلية تتكون 
من االب واالبن��اء والبنات واصهارهم 
. وق��د توثقت عالقتي بهذه االس��رة 
الكرمي��ة ، فقررت ان ادعوها الى بيتي 
ردا للجمي��ل عند حضوره��ا افتتاح 

املشروع في احتفاالت متوز 1985 
كان��ت الدعوة في بيتي في املنصور ، 
حضرتها عائلة ميكرز ، وجميع افراد 
ببغداد  املوجودين  واش��قائي  اسرتي 
آن��ذاك . اقم��ت احلفلة ف��ي حديقة 
البيت ، واجلمي��ل ان والدتي � رحمها 
اهلل � حضرت احلفلة ، وعند دخولها 
احلديقة قام جميع افراد اسرة ميكرز 
للس��الم عليه��ا ، لكني اس��تغربت 
جدا عند مش��اهدتي السيد ميكرز 
ابو االس��رة وه��و يركع ام��ام والدتي 
ويقب��ل م��ن بعي��د قدمه��ا ، وتبعه 
بالتحية جميع افراد االسرة الهندية 
. ث��م تبادل��وا معها عب��ارات التحية 
والسالم بكل ادب وهدوء . على الرغم 
من غرابة هذه الطريقة غير املألوفة 
ف��ي تقاليدن��ا ، اال اني ال انس��اها ملا 
تضمنته من عظي��م احترام الهنود 

لكبار السن والشيوخ . 

مشروع شارع اخللفاء
العاصم��ة مش��روع  أمان��ة  احال��ت 
تطوي��ر ش��ارع اخللفاء الى ش��ركات 
عاملية . فقسم املشروع الى قسمني 
رئيس��يني بن��اًء عل��ى احل��اح وطل��ب 
الشركة العامة للمقاوالت ، االول وهو 
مكون من تس��ع عمارات الى شركة 
اليوغسالفية   ENERGOPROJECT
، ويق��ع هذا اجلزء على س��احة امليدان 
واجل��زء الغرب��ي م��ن ش��ارع اخللفاء . 
للمقاوالت  العامة  الش��ركة  واخذت 
القسم الثاني من املشروع على اجلزء 

الشرقي من شارع اخللفاء . 
االمريكي��ة   TAC ش��ركة  وضع��ت   

اخللفاء  االس��اس لش��ارع  التصميم 
ليك��ون ش��ارعاً منوذجياً ف��ي مدينة 
بغداد ، كما قامت بتصميم العمارات 
بالتصامي��م  وقام��ت   . معماري��اً 
االنش��ائية ش��ركة بلجيكي��ة . وفي 
اح��دى زيارات��ي ال��ى لن��دن لعي��ادة 
زوجت��ي املريض��ة ، ُطلب ال��ي ان ازور 

بلجي��كا لتدقيق اخلرائط االنش��ائية 
، وان يرافقن��ي ممثل الش��ركة العامة 
االح��د  املهن��دس عب��د  للمق��اوالت 
عبودي ، وق��د وجدُت ان اخلرائط جيدة 
والتصامي��م  مبواصف��ات عالية ومتت 

املصادقة عليها بنحو كامل .
باشرت الش��ركتان املقاولتان بالعمل 
بكل ج��د ونش��اط . وكان املس��ؤول 
عن جزء الش��ركة العامة للمقاوالت 
املهندس اهلل وردي جبرائيل الذي عمل 
معي في الس��ابق في وزارة االسكان. 
وتولى املهن��دس SASHA ادارة اعمال 
الشركة اليوغسالفية التي اعتمدت 
تصميماً سويسرياً جديداً في معمل 
صناعة االجزاء الكونكريتية مسبقة 

الصنع .

 ذلك ألن جميع العمارات التسع
 ُصممت ليكون معظم اجزائها من

 الكونكريت مسبق الصنع .
 ف��ي املعام��ل االعتيادي��ة لصناع��ة 
الكونكريت مس��بق الصن��ع ، تكون 
القوال��ب ثابتة ، ويتم تنظيفها وربط 
حديد التس��ليح وش��بكات اخلدمات 

داخ��ل القالب ، ثم يوضع الكونكريت 
، وبع��د تصلب��ه االول��ي ، ينق��ل الى 
س��احات االنتظار والتصلب ، وبعدها 
يرفع على عرب��ات ليرّكب في موقعه 
بالعماره . اما في ش��ارع اخللفاء ) خ 1 
( ، فاعتمدت الش��ركة اليوغسالفية 
اس��لوب ان تك��ون جمي��ع القوال��ب 
متحركة على احزمة ناقلة ، وتتم كل 
العملي��ات عليها في مواقع محدده ، 
ثم تنتهي في غرف التبخير للحصول 
على الصالبة املطلوبة قبل نقله الى 
مواقع��ه . وقد اثبتت ه��ذه الطريقة 
كفاءًة عالي��ة ، وس��اعدت على اجناز 

املشروع في وقته احملدد . 
  جرت اعمال الش��ركة اليوغسالفية 
بنحو جيد ، وعلى وفق برمجة دقيقة 

من ناحيتي العمل والنوعية. باعتقادي 
كان ذلك بس��بب خبرة ادارة الشركة 
اليوغسالفية ومديرها SASHA الذي 
قام بأعمال مماثلة وناجحة في اماكن 
مختلفة من العالم . فضال عن خبرة 
املهندسني الذين عملوا معه ، وكفاءة 
العمال اليوغسالف الذين عملوا وفق 

املنهج وعلى مدار اليوم كله .
 لم تصادفنا اية مش��اكل تصميمية 
، وكان جهاز االشراف الكامل واملمثل 
المان��ة العاصمة من مدير املش��روع 
ومهندس��ني بريطانيني من الشركة 
االستش��ارية AITKINS ، ام��ا تدقيق 
اخلرائط ف��كان يتم من قبل ش��ركة 
OVARUP االستشارية . سارت جميع 
اعم��ال الس��راديب لتك��ون مالج��ئ 
نووي��ة ، وكل اعمال تصنيع االرضيات 
واالعمدة واجلدران الداخلية واخلارجية 
بسالس��ة وبنح��و دقي��ق ، كم��ا هو 
احلال مع االعمال اخلتامية واملعمارية 
االخرى . واليفوتني ان اذكر ان س��احة 
املي��دان مت تصميمها مج��دداً ُجعلت 
مناس��بًة لوقوف باصات نقل الركاب 
كما هو موج��ود حاليا وكما في مدن 
اخ��رى من العالم . كما اضفت بعض 
االعمال الفنية املناس��بة للمنطقة 
لراح��ة املواطن��ني ، كما اعت��دُت في 

اغلب اعمالي .
 واذك��ر م��ن ح��وادث تل��ك الفت��رة ، 
ماح��دث في عصر اح��د ايام اخلميس 
س��نة 1983 ، عندما كان السيد عبد 
احلس��ني الش��يخ علي وكيل األمانة 
موج��ودا في موق��ع املش��روع ، وكان 
جه��از حف��ر ووض��ع الركائ��ز يعمل 
في س��احة املي��دان قريبا من ش��ارع 
الرش��يد ، واذا بانفج��ار هائل صاحبه 
ش��رر كهربائي . توق��ف العمل فورا . 
كانت جميع اخلرائ��ط املوجودة لدينا 
التش��ير الى وج��ود قابلو رئيس��ي اال 
عل��ى بعد نحو مترين من موقع احلفر 
. تبني لعبد احلس��ني الش��يخ علي ان 
اصط��دام جهاز احلفر ق��د قطع حتت 
االرض قابلواً رئيسياً له عالقة مهمة 
بالعمليات العس��كرية لوزارة الدفاع  

في احلرب العراقية االيرانية 
  مت اس��تنفار جميع امكانيات شركة 
انركو - بروجكت اليوغسالفية إلبعاد 
املع��دات ع��ن موق��ع العم��ل واجراء 
عملية الصيانة على الفور . بقي عبد 
احلسني الشيخ علي في موقع العمل 
خشية معرفة مسؤولي وزارة الدفاع 
، ورمبا اعتب��روا احلادث عمال تخريبيا او 
عدوانيا . واتضح اننا كنا محظوظني 
يوم��ذاك ، اذ ل��م تنتب��ه وزارة الدفاع 
القريب��ة م��ن املوقع له��ذا االنقطاع 
، ورمب��ا كانت ل��وزارة الدف��اع قابلوات 
محورية بديلة اخرى مت اس��تخدامها 

دون انتباه الى ما حدث . 
كانت جناحات الشركة اليوغسالفية 
واضح��ة ، حت��ى اوش��كت ان تنه��ي 
اعماله��ا ، ف��ي الوقت نفس��ه الذي 
كانت فيه الشركة العامة للمقاوالت 
ما ت��زال تقوم ب��دق الركائ��ز جملموعة 
العمارات التي أنيط بها تنفيذها . كان 
هناك ع��دد من املش��اكل الفنية مع 
الشركة العامة للمقاوالت ، كفشل 
بع��ض الركائز ، وفش��ل الكونكريت 
املس��تعمل ،وش��غب بع��ض العمال 
ضد مهندس��ي االش��راف . تسلمت 
تلك الشركة نحو 30 باملئة من قيمة 
املشروع كس��لفة تشغيلية خاصة ، 
دون ان تنجز ما يعادل ذلك من اعمال . 
ولالسف لم تستطع الشركة العامة 

للمقاوالت من اجناز اعمالها . 
وميكنن��ي ان اع��زو ذل��ك ال��ى ع��دم 
خبرة مهندسها املس��ؤول ، وضعف 
ش��خصيته ، وضع��ف االدارة العامة 
وراؤه  الس��لطة  ووق��وف  للش��ركة 
حلمايته . لقد تعرضنا بسبب ذلك الى 
خس��ائر مادية واقتصادية جس��يمة 
ولم ينجز هذا اجلزء من املش��روع حلد 

اآلن .
  قاربت الش��ركة اليوغسالفية على 
انه��اء اعماله��ا ، عندم��ا كلفناه��ا 
بأعم��ال تأثيث ش��ارع حيفا وش��ارع 
اخللفاء ، في الوقت نفسه كانت لديها 
اعمال رئيس��ية عديدة م��ع الدولة . 
اجنز املش��روع وافتتح ف��ي احتفاالت 
مت��وز 1985 بحض��ور ام��ني العاصمة 
عبد الوه��اب املفتي وكب��ار موظفي 
الدولة . ووزعت الش��قق الس��كنية 
على مستحقيها من موظفي الدولة 
، كما جعل��ت بعض العم��ارات دوائر 

ومؤسسات حكومية .
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

 سارت أعمال إنجاز تصنيع وتركيب 
الوحدات السكنية بصورة جيدة حيث 

كان بإمكان معمل صنع الوحدات 
مسبقة الصنع أن ينجز بناية مكونة 

من ستة شقق يوميًا تركب في 
مواقعها بصورة كاملة وتسلم الى 

فريق األعمال الختامية

سارت جميع أعمال السراديب لتكون 
مالجئ نووية ، وكل أعمال تصنيع 

األرضيات واألعمدة والجدران الداخلية 
والخارجية بسالسة وبنحو دقيق ، 

كما هو الحال مع األعمال الختامية 
والمعمارية األخرى

الحلقة 26

املقاول ميكرز ) الصغير ( وهو طبيب نسائية  بحضور مدير عام ميكرز

رئيس جهاز اإلشراف الدمناركي مع معاون اخلدمات  ورشيد الدبيسي في املوقع امني العاصمة يفتتح املشروع وأنا على ميينه وخالد اجلنابي مستشار رئيس اجلمهورية على يساره

مشروع اخللفاء مع زوجة د. ميكرز في حفلة االفتتاح
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

عنف المرأة وتعنيفها 
ال ي��كاد مير يوم من دون ان نصدم بتس��جيل 
حالة للعنف ضد امل��رأة ، فما بني امرأة تقع 
ضحية رجل مريض نفسياً باضطهادها وبني 
امرأة هي ذاتها مريضة باضطهاد من حولها 
وف��ي مقدمتهم اطفاله��ا او اطفال زوجها 
اذ بات��ت مس��ألة تعنيف االطف��ال من قبل 
امهاتهم امراً مخيفاً اذ يصل التعنيف حد 
املوت ، اذ تعتمد اس��اليب لتعذيب االطفال 
اق��ل ما ميك��ن وصفه��ا بانه��ا ارهابية  من 
دون ان تكون هناك اس��باب ودوافع حقيقية 
لهذه الس��لوكيات اخلطيرة جتاه هذه الفئة 
املستضعفة التي ال متلك حوال والقوة ، وفي 
اغلب االحيان يكون هذا التعنيف والتعذيب 
حتت مرآى ومس��مع م��ن االب الذي يتغاضى 
ام��ا لضعف��ه واضطهاده ه االخ��ر او لكونه 
غي��ر مباٍل مبصي��ر أبنائه  وم��ا ميكن ان يحل 

بهم .
وكأن وب��اء العنف اصاب نص��ف اجملتمع وام 
نصف��ه االخ��ر لتتح��ول الق��ارورة ومص��در 
احلنان الى مصدر للعنف والتعذيب لفلذات 
اكبدهن فيما يقبع البعض منهن حتت وطآة 
العنف من الرجل واجملتمع الذي بات يخشى 
منه��ا وعليه��ا ف��ي ظ��ل انع��دام القوانني 
التي حتميها من نفس��ها اوال وممن يتس��بب 

بتعنيفها.
امهات وزوجات آباء حتولن الى مجرمات بنظر 
اجملتمع بعد مامت فضح افعالهن البشعة جتاه 
االطفال املودعني لديه��ن وهم امانة وان لم 
يكون��وا قد خرجوا من ارحامهن اال انهم لم 
ميلكوا حق االختيار بأن تغيب امهم بإرادتها 
او ان يتوفاه��ا االج��ل وحت��ل اخ��رى محلها 
وتس��لبهم حقهم بأن ميارس��وا طفولتهم 
التي تعدها مصدر لإلزعاج وحجة مباش��رة 
لتعذيبه��م وتش��ويههم او ان يص��ل االمر 

لقتلهم بدم بارد.
غياب الوعي واتس��اع دوائر العنف في اجملتمع 
م��ن خ��ال الواق��ع املباش��ر او م��ن خ��ال ما 
يتم مش��اهدته م��ن على شاش��ات القنوات 
الفضائي��ة  التي حتول��ت الى مناب��ر لتصدير 
العنف واالرهاب ، فضاً عن النش��ئة والبيئة 
الت��ي تترعرع فيها هؤالء النس��وة التي حتولن 
ال��ى وح��وش بش��رية تتغ��ذى عل��ى تعذيب 
االطف��ال واضطهاده��م ، ل��ذا يترت��ب عل��ى 
اجله��ات املس��ؤولة تفعيل القوان��ني التي من 
ش��أنها القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد 
البنى االساس��ية في اجملتمع اال وهي االس��رة  
وافراده��ا وفي مقدمته��م االطفال الذين هم 
رجال ونساء املستقبل الذين ممكن ان ينسخوا 

جتربتهم على اطفالهم مستقباً.

متابعة الصباح الجديد:
أسهمت وس��ائل اإلعام بنحو 
كبي��ر ف��ي التروي��ج لِعملي��ات 
وتعزي��ز  وانتش��ارها  التجمي��ل 
فكرة اجلمال والتغيير وماحقة 
وغيره��ا،  واملوض��ة  الصرع��ات 
م��ا ادى ال��ى ضحايا كث��ر لهذه 

العمليات. 
بغ��داد  ش��هدت  وق��د  ه��ذا 
افتت��اح  أخ��رى  ومحافظ��ات 
العدي��د م��ن مراك��ز التجميل 
ذات التس��ميات واالختصاصات 
املتع��ددة، وبنحو غير مس��بوق، 
وه��ي عادة ما تس��تميل الزبائن 
بدعايات مبهرة، األمر الذي طاملا 

حذر منه مختصون.
وهنا يجب تسليط الضوء على 
خطورة انتش��ار هذه العمليات 
التي كانت قدميًا من الكماليات 
في احلياة، وال يجوز التهاون بها.

الدكت��ور عل��ي غال��ب يق��ول: 
بات االنتش��ار له��ذه العمليات 
واضح��اً ج��داً، وان م��ن يقول ان 
رخيص��ة  التجمي��ل  عملي��ات 
ومتاح��ة للجمي��ع فه��و عل��ى 
مكلف��ة  اس��عارها  ان  خط��أ، 
ارتفاع األسعار  وغالية وس��بب 
لعمليات التجميل أجور االطباء 
االجه��زة  وس��عر  االختص��اص 
وارتف��اع ب��دل االيج��ار، اضاف��ة 
واج��ور  األس��عار  ارتف��اع  ال��ى 
األطباء الذين يقومون مبثل هذه 
العمليات املكلفة واخلطيرة في 

الوقت نفسه.
وزاد غال��ب: ن��ود ان يك��ون الدور 
ال��ذي تق��وم به وس��ائل األعام 
ه��و التوعي��ة م��ن خط��ر هذه 
العمليات التي ق��د يكون املوت 
من بينه��ا وعلينا ان ال ننس��ى 
أن االعام أس��هم بزي��ادة ورواج 

التجميل  ظاهرة اجراء عمليات 
فيم��ا لم يكن هناك تركيز على 

خطورتها.

حتقيق الرضا
فيم��ا ق��ال الباحث في ش��ؤون 
محم��د  البش��رية  التنمي��ة 
جاس��م: ان الدافع وراء ش��يوع 
ه��ذه العملي��ات ف��ي اجملتم��ع، 
ه��و لتحقي��ق حال��ة الرضا عن 
ال��ذات، ولذلك يظ��ن الكثيرون 
وخصوصاً من الشباب ان حتقيق 
الذات محصور بالظهور بشكل 
جميل، ولهذا نرى أن هناك إقبااًل 
من قبل الش��باب على عمليات 

التجميل.
وأوض��ح: ان هذا ج��زء من خطأ 
اجتماعي يحصر عملية حتقيق 
الذات بالش��كل اجلذاب، من دون 
التركي��ز عل��ى اجلوان��ب األخرى 
في الش��خصية، ولك��ن هذا ال 
يعن��ي إلغاء االهتم��ام باملظهر 
اخلارج��ي، إذ انه يج��ب ان يكون 
متساوقاً في  االقل مع االهتمام 

باملضمون.

سن القوانني
الباح��ث االجتماع��ي مهيم��ن 
صال��ح ق��ال: ان االقب��ال عل��ى 
عملي��ات التجمي��ل ب��ات نوعاً 
م��ن املوضة اجلديدة ف��ي الباد، 
تزاي��د االهتم��ام بجراحات  وقد 
التجميل بعد عام 2003، ونهاية 
احلص��ار الذي كان يع��زل العراق 
عن العالم اخلارجي، ومع حتسن 
الوض��ع األمن��ي نهاي��ة الع��ام 
2007، ع��اد كثي��ر م��ن األطباء 
اخل��ارج حاملني  ف��ي  املقيم��ني 
ش��تى االختصاصات من بينها 

اجلراحة التجميلية.

واك��د صالح، على ضرورة نش��ر 
التوعية وسن قانون مينع ممارسة 
هذه املهنة إال من قبل اخملتصني، 
مبين��اً: ل��و كان هن��اك ضوابط 
م��ن قبل الوزارة ووع��ي من قبل 
املواط��ن ف��ي الذه��اب للمراكز 
والعيادات اخملتصة، ملا وجد مثل 
ه��ذه املراكز غي��ر القانونية في 

الباد.
وزاد: ان أكث��ر عمليات التجميل 
الش��ائعة في الباد هي جتميل 
األن��ف وش��د البط��ن وش��فط 

الشحوم.
وتاب��ع قول��ه: الواج��ب أن يكون 
إعامن��ا واعياً مبخاطر الظاهرة، 
والتنبي��ه لها والقي��ام بتوعية 

املش��اهدين خملاط��ر العملي��ات 
وآثارها على عقول  وس��لبياتها 
الن��اس وحتى  وأجس��اد وأفكار 
على دخلهم، فه��ذه العمليات 
يصرف عليه��ا أرقام فلكية من 
النقود والتي ميكن اس��تثمارها 
واس��تهاكها بطرق أخرى أكثر 

فائدة.

فتاة االحالم
في ح��ني تقول خبيرة جتميل: إن 
التواصل  ومواق��ع  الفضائي��ات 
االجتماعي لعبت دوراً كبيراً في 
هذا االنتشار لكون طبيعة املرأة 
الغي��ورة على نفس��ها وزوجها، 
جعلتها تتجه إلى ذلك، خاصة 

الي��وم  الرج��ل  احتياج��ات  وأن 
تختلف عنها قدمي��اً، وأصبحت 
لدي��ه مواصفات معين��ة لفتاة 
أحام��ه ال تتحق��ق ف��ي أحيان 

كثيرة إال بعمليات التجميل.
وتابع��ت قوله��ا: ان الس��يدات 
اليوم جلأن إلى جراحات التجميل 
كنوع من الوجاهة االجتماعية، 
حي��ث أصبحت تل��ك اجلراحات 
ملح��ة  مجتمعي��ة  ض��رورة 
عاقاته��ن،  عليه��ن  تفرضه��ا 
العامة،  األماكن  في  وتواجدهن 
بس��رعة،  ينبه��رن  وبالتال��ي 
ويعلقن أنفسهن بأحبال الوهم، 
واجلمال الزائف مبجرد رؤية امرأة 
قامت بعملية جتمي��ل، من دون 

النظر إلى اخملاطر واالضرار.

أخطاء طبية
من جانب آخر أفاد قضاة عراقيون 
بأن أغلب تلك التدخات اجلراحية 
يجريها أشخاص غير مختصني أو 
مبتدئون، وانتقدوا استعمال مواد 
رديئة وغير فّعالة، مش��يرين إلى 
أن غالبية الدعاوى املعروضة أمام 
احملاكم م��ن مكتب املفتش العام 
ل��وزارة الصحة تتعل��ق باألخطاء 

الطبية.
وق��ال القاض��ي عامر خل��ف، في 
حديث صحافي: إن العراق ش��هد 
أخيراً تزايداً ملحوظاً في األخطاء 
الطبي��ة الناجت��ة ع��ن عملي��ات 
التجمي��ل، وأرجعها إلى انتش��ار 
مراكز التجميل غير املرّخصة في 
بغداد خصوصاً، وبقية احملافظات، 
وممارسة املهنة من غير اخملتصني، 
برغ��م خطورته��ا والتي تس��بب 

الوفاة أحيانا.
وأوضح خلف أن مسؤولية طبيب 
التجميل اجلزائية واملدنية نتيجة 
األخط��اء ال تختل��ف عن مجاالت 
اجلراح��ة األخرى، الفت��اً إلى توجه 
احملاك��م العراقي��ة نحو تش��ديد 
العقوبة بح��ق جراحي التجميل 

عند وقوع الضرر. 
وأش��ار إل��ى أن حتقيق��ات بّين��ت 
ف��ي  رديئ��ة  م��واد  اس��تعمال 
اجلراح��ات التجميلي��ة، وإهم��ال 
الفحوص��ات التي يج��ب أن تنجز 

قبل العمليات.
ولفت إل��ى أن أبرز األخطاء تتمثل 
في التش��وهات، أو مضاعفات ما 
بع��د العملي��ة التجميلية التي 
ق��د تصل في بع��ض األحيان إلى 
الوفاة، السيما عمليات التخلص 

من السمنة.

مواقع التواصل االجتماعي أسهمت في هوس النساء بعمليات التجميل 
قضاة انتقدوا استعمال مواد رديئة وغير فّعالة

هوس النساء بعمليات التجميل

متابعة الصباح الجديد: 
نش��ر موقع »شاغ كزداروفي« الروسي 
تقريرًا، حتدث فيه عن كيفية التعامل 
مع اخليانة، التي تعد من أش��د األمور 
قسوة على اإلنسان، فغالًبا ما يواجه 
الكثيرون صعوبة بالغة في نس��يانها 

وجتاوزها.
وق��ال املوق��ع، ف��ي تقري��ره: إن اخليانة 
م��ن األم��ور الت��ي حتط��م الثق��ة بني 
األزواج وعموم��ا، تتع��دد وتتنوع طرق 
اخليان��ة التي يرتكبه��ا األزواج في حق 
زوجاته��م، في حني تختلف أس��اليب 
الرد والتعامل مع مثل هذه احلاالت من 

زوجة إلى أخرى.
وأض��اف املوق��ع أن��ه ميكن اكتش��اف 
اخليانة من خال العديد من الوس��ائل 
فعادة، ميكن للمرأة أن تكتشف خيانة 
زوجها لها عن طريق رس��الة هاتفية 
م��ن مجه��ول، أو ع��ن طري��ق البري��د 
اإللكتروني، أو صور، أو غيرها من األدلة 

الدامغة. 
في هذه األثناء، يفسر العلماء أسباب 
جلوء الرج��ل إلى اخليان��ة بغياب احلب 
والعاطف��ة ف��ي العاق��ة الزوجية، أو 

ع��دم نضج الش��ريك، أو ع��دم تلقيه 
أو  زوجت��ه،  م��ن  الكاف��ي  االهتم��ام 

االنشغال املستمر.
وأورد املوقع أن على الزوجة أاّل تتردد في 
مواجهة ش��ريكها، ومعاجلة السبب 
الرئيس��ي للخيانة، وفي حال شعرت 
الزوج��ة بأنه��ا ال تعي��ر زوجه��ا القدر 
الكافي من االهتمام والعناية، فعليها 
أن تعال��ج هذا اخلط��أ، فضاً عن ذلك، 
ال ب��د أن تك��ون صريحة مع نفس��ها، 
وحتاول اكتش��اف الدافع احلقيقي وراء 

خيانة زوجها لها. 
وف��ي مرحل��ة موالية، يج��ب أن تدفع 
الزوجة زوجه��ا إلى إدراك حجم األلم، 
ومدى إيذائه ملش��اعرها وإنس��انيتها 

بعد خيانته لها. 
وأش��ار املوقع إلى أن تعام��ل املرأة مع 
ال��زوج اخلائ��ن يختلف م��ن حالة إلى 
حالة  أخرى، وتتحكم فيه العديد من 
العوامل، فعلى س��بيل املث��ال، يجب 
األخذ بعني االعتبار نوعية اخليانة )قد 
تكون حديثا عاب��راً أو عاقة جدية مع 
امرأة أخرى(، أو اعت��راف الزوج باخليانة 

من عدمه. 

عاوة على ذلك، حتدد شخصية الزوج 
كيفية تعامل الزوجة مع حالة اخليانة 

التي تواجهها.

وذكر املوقع أنه وبعد اكتش��اف خيانة 

الزوج، متيل النس��اء أحيانا إلى البحث 
ع��ن وس��يلة إلي��ذاء أزواجه��ن، على 
غ��رار اللجوء إلى فع��ل انتقامي. وفي 
بعض األحي��ان األخ��رى، تكتفي املرأة 
باالنفص��ال، ف��ي حني ميك��ن أن تضع 

املرأة نفس��ها مكان زوجه��ا، وتعمل 
على حتليل أسباب اخليانة مبوضوعية.

واجلدي��ر بالذك��ر أنه حت��ى وإن غفرت 
امل��رأة لزوجها ه��ذا الذن��ب، فا يعني 
ذلك بالضرورة أنها تصاحلت معه، وأنه 

سيتمكن من اس��تعادة العاقة التي 
كان��ت جتمعهما س��ابقاً، وفي الوقت 
ال��ذي قد تس��تمر في��ه العاقة على 
أرض الواق��ع، إال أن الغف��ران ال يعن��ي 

نسيان اخليانة. 
وفي بعض احلاالت، تسعى الكثير من 
النساء حتى لنسيان خيانة الزوج، إال 
أنهن غالباً ما يشعرن بأن رابط الثقة 

قد انهار بسبب هذه اخليانة.
وأورد املوق��ع أن اخليان��ة ال تؤدي فقط 
إل��ى نهاي��ة العاقة الزوجي��ة، بل قد 
تكون أيضا مبنزلة خط��وة إلعادة بناء 
وإصاح العاقة، فضاً عن ذلك، ميكن 
أن تكون حالة اخليانة حافزًا لدفع هذه 
العاقة إلى مرحلة جديدة تقوم على 
احلب واالحت��رام املتبادل، وما ال ش��ك 
فيه، س��تأخذ العاقة الزوجية منحى 
عاطفياً جديداً بع��د املصاحلة، وإعادة 

ترميم أسسها.
وب��ني املوقع أن اخليانة ميك��ن أن تكون 
س��بًبا رئيس��ياً في انفصال الزوجني، 
فف��ي ح��ال حدث��ت اخليانة ع��ن إرادة 
فعلي��ة من قب��ل الزوج، فمن ش��أنها 
أن تدمر األس��رة، وتهدد االنسجام بني 

الطرفني.
 م��ن جان��ب آخ��ر يع��د الكثي��ر م��ن 
األشخاص أن اخليانة جرم متعمد يؤثر 

على احترام اآلخر والتوازن العاطفي.
وأشار املوقع إلى أن احلل األنسب يكمن 
في اتخاذ القرار الذي من ش��أنه إعادة 
الت��وازن الذهن��ي واله��دوء العاطفي 

للمرء بعد اكتشاف اخليانة. 
وف��ي حني ق��د يكون طل��ب العفو إثر 
ارت��كاب خيانة في ح��ق الطرف اآلخر 
كافي��ا إلع��ادة العاقة إل��ى مجراها 
الطبيعي، قد تفشل جميع محاوالت 
الصلح. ويح��دث ذلك خاصة في حال 
قتلت اخليانة احلب، وهدمت كل اآلمال 
في إع��ادة األمور إل��ى مجراها. وعلى 
ه��ذا النح��و، يك��ون الط��اق املصير 

احلتمي للعاقة. 
وف��ي اخلت��ام، أورد املوق��ع أن اجلمي��ع 
يحت��اج إلى فرصة ثاني��ة، وفي حاالت 
اخليان��ة، يج��ب عل��ى الط��رف املذنب 
العودة إلى الشريك طالباً العفو، كما 
ينبغي أن يحاول إثبات صدق مشاعره 
ويبق��ى القرار بيد الزوجة، إما الصفح 

أو االنفصال. 

أفضل رد على خيانة الزوج

دبي: وكاالت: 
كش��فت دراس��ة جديدة ضمن 
 Metropolitan Policy برنام��ج 
Program أو السيارات احلضارية، 
أن  بروكنجز،  التاب��ع ملؤسس��ة 
النس��اء أفضل م��ن الرجال في 
اجمل��االت التكنولوجي��ة، وذل��ك 
النتائج  بعدما قام��ت بقي��اس 
الرقمي��ة  النق��اط  ومجامي��ع 
للرج��ال والنس��اء، لتج��د ف��ي 
يتمتع��ن  النس��اء  أن  النهاي��ة 
مبه��ارات أق��وى من الرج��ال في 

مجال التقنية.
موق��ع  نش��ره  مل��ا  ووفًق��ا 

cnet األمريك��ي، ووفق��اً 
للدراس��ة الت��ي حتمل 

»الرقمن��ة  اس��م 
العامل��ة  والق��وى 
والت��ي  األميركي��ة« 

»املعلوم��ات  تش��مل 
املتعلقة باملعارف واملهارات 

واألدوات والتقنية، وفي التعليم 
العم��ل  وس��ياق  والتدري��ب 
املطلوب��ة«  العم��ل  وأنش��طة 
التقني��ة  لوظائ��ف  بالنس��بة 
الفائقة، فكانت نتيجة النساء 
48 مقابل 45 للرجال«، و بالرغم 
من هذه الكف��اءة العالية لدى 

النساء، إال أن التقرير يشير إلى 
،أن ع��دد الرجال الذين يتقدمون 
ألعل��ى الوظائ��ف التقني��ة في 
والهندس��ة  احلاس��ب  مجاالت 
واإلدارة، فضًا ع��ن املهن الدنيا 
درجة في مج��ال التقنية، مثل 
النقل والبناء واملوارد الطبيعية 

والبناء، أكثر من النساء.
أن  الدراس��ة  وت��رى 

تفوق  إشكالية 

ل  لرجا ا
عل��ى 

ء  لنسا ا
ف��ي 

التقني��ة  للوظائ��ف  التق��دم 
مألوف��ة نظ��رًا لتقاري��ر التنوع 
السنوية التي تصدرها شركات 
التقني��ة الكب��رى، إذ أن حص��ة 
املرأة داخل عال��م التقنية تقل 
ع��ن %30، ف��ي األدوار الفني��ة، 
وتقل��ل إل��ى أبعد م��ن ذلك في 
مناصب اإلدارة والقيادة، فيما 
كش��ف التقري��ر أنه في 
الوقت الذي تتمتع فيه 
الرقمنة بفرص كبيرة 
للعمال أو اجلماعات 
املهمش��ة تاريخًيا 
أو أق��ل تهميًش��ا 
من أج��ل االرتقاء 
في سلم العمل، 
يب��دو أن ع��دداً 
ج��داً  قلي��ًا 

منه��م 
هذا  يحقق 

التقدم.

القاهرة - وكاالت: 
األحذية من االش��ياء التي تزيد 
أناقت��ِك، وحتى تعرف��ي املوضة 
اخلاصة بها اطلعي على التالي.

تتأل��ق األحذي��ة ه��ذا املوس��م 
امليتال��ك  بأل��وان  أو  باألحم��ر 
األحج��ار  بأل��وان  أو  البراق��ة 
املظهر  لتضف��ي على  الكرمية، 
ملس��ة جاذبية تخط��ف األنظار 
من ناحية ولتكسر كآبة األجواء 
الس��ائدة ف��ي ه����ذا الوق��ت 
م����ن الع����ام م����ن ناحي��ة 

أخ��رى. 
وقال��ت خبي��ر األحذي��ة كاوديا 
ش��ولتس: إن األحمر يتربع على 
األحذي��ة ه��ذا  ع��رش موض��ة 
الشتاء، ومن جانبه أوضح خبير 
املوضة أليكس��اندر رادمياخر: أن 
األحمر يطل بطيف لوني واسع 
ميت��د م��ن الك��رزي وص��والً إلى 
البوردو وغيره من درجات األحمر 

الداكنة. 
االستايلست  أش��ارت  وبدورها، 
ريتش��ي كاركوفس��كي إلى أن 

األحذية تتألأل هذا املوسم أيضاً 
باألل��وان امليتال��ك البّراقة، مثل 

الذهبي والفضي.
وتضفي ه��ذه األل��وان الامعة 
ملس��ة أناقة وفخامة على قطع 
املابس، التي تتحلى بالبساطة. 
وأضاف��ت ش��ولتس أن األخضر 
أو  البنفس��جي  واللون  الزمردي 
حجر الياق��وت األزرق من األلوان 
الت��ي تعطي��ك أناق��ة خاص��ة 
عن��د ارتدائه��ا م����ع خ��امة 

اخملم�ل.

ماهي موضة ألوان األحذية هذا الشتاء؟النساء أفضل من الرجال في التكنولوجيا

واشنطن - وكاالت: 
 أثبت بحث جديد أن القيام بغسل األطباق 
وطي املاب��س، قد ال تك��ون مجرد مهمة 
منزلي��ة يومي��ة فق��ط، وق��د ترتقي إلى 
مرتب��ة األنش��طة البس��يطة التي قد 

تساعد على إطالة أمد احلياة.
وكشفت دراسة أميركية أن املسنات 
اللوات��ي قم��ن بأنش��طة حتى وإن 

ن��ت  كا

"بس��يطة" يقل لديهن 
خطر املوت، كما أن الذين 
قاموا بأعمال منزلية مثل 
وغس��ل  األرضيات  تنظيف 
النوافذ ملدة 30 دقيقة يومًيا، 
ف��إن مع��دل الوفي��ات لديهم 

ينخفض بنسبة 12%.
امل��وت  كم��ا انخفض��ت ف��رص 
بنس��بة %39، لدى أولئ��ك الذين 
يقومون بنش��اط "معتدل أو قوي" 
ملدة نصف س��اعة يومًيا، وش��ملت 
ه��ذه األنش��طة املش��ي الس��ريع أو 

ركوب الدراجات على مهل.
وقال املؤلف الرئيس��ي للدراسة مايكل 
ال مونت��ي م��ن جامعة بوفال��و للصحة 
العامة واملهن الصحية في نيويورك: "إن 
فعل شيء أفضل من ال شيء، حتى عندما 
يكون مس��توى النش��اط البدن��ي أقل من 

املعدل املوصي به".

 وش��ملت الدراس��ة أكثر من 6 آالف امرأة 
بيضاء، وأميركية من أصل أفريقي، وأخريات 
من أصل إس��باني، تتراوح أعمارهن بني 63 

و99 عاما، ومت قياس مس��تويات نش��اطهن 
ديناميك��ي  استش��عار  بواس��طة جه��از 

يرتدونه.
 وعلق��ت حن��ان محم��د 27 عاًم��ا عل��ى 
قوي��ة  رس��ائل  تبع��ث  بأنه��ا  الدراس��ة، 
للس��يدات لتش��جعيهم عل��ى القي��ام 
باألعمال املنزلية أوال بأول وهو ما ينعكس 
عل��ى النش��اط البدن��ي وحتقي��ق الفوائد 

الصحية املطلوبة.
أما ماجدة رفاعي 40 عاًما أكدت، أن نتائج 
الدراس��ة مهم��ة جدا خاصة للس��يدات 
املسنات بش��أن النش��اط البدني اليومي 
حتى يتمكن من احلفاظ على صحة جيدة 

كلما تقدمن في السن.
35 عام��ا م��ع  واختلف��ت ريه��ام ف��اروق 
الدراس��ة، بأن القي��ام بأعماله��ا املنزلية 
يوميا يس��بب لها تعباً وإرهاقاً خاصة مع 
وج��ود أطفال يحتاجون منه��ا رعاية أكثر 

من هذه األعمال.

تنظيف األرضيات وغسل النوافذ يطيالن العمر
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بغداد ـ حيدر العتابي:
الوطن��ي  منتخبن��ا  حص��ل 
للكىوكىش��نكاي عل��ى املرك��ز 
الثاني فرقىا في ختام منافسات 
بطول��ة الع��رب التاس��عة التي 
أقىمت في لبن��ان خالل املدة من 
١٨ ولغاية ٢١ من تش��رين الثاني 
دول  تس��عة  مبش��اركة  احلال��ي 
)لبنان، فلس��طني،  عربى��ة ه��ي 
األردن، تونس، األم��ارات، الكويت، 
قطر، البحرين فضال عن العراق(.

وق��ال رئى��س األحتادي��ن العراقي 
واألس��ىوي للعب��ة عم��ار عدنان 
وهىب: ان العبىنا قدموا مستويات 
كبىرة في املنافس��ات وتس��ىدوا 
على معظم املراكز األولى، مشىرا 
ال��ى ان البطولة كانت قوية جدا 
وأش��دت املنافس��ة بني ثالثة دول 
هي الع��راق ولبنان صاحب املركز 

األول )البلد املضىف( وتونس.
وتابع : هذا األجن��از نهديه للعراق 
وكاف��ة  األوملبى��ة  وللجن��ة  أوال 
املعنىني بالفنون القتالىة، منوها 
الى ان معظم الالعبني ش��اركوا 
ف��ي البطول��ة عل��ى نفقته��م 

اخلاصة بس��بب قلة التخصىص 
اللجن��ة  لألحتاد،مطالب��ا  املال��ي 
األوملبىة ووزارة الشباب والرياضة 
الفردي��ة بصورة  األلع��اب  بدعم 
القتالى��ة على  عام��ة والفن��ون 
وجه التحدي��د بأعتبارها صاحبة 
أجن��ازات كبى��رة.. وخت��م وهى��ب 
حديث��ه بالق��ول: أقىم��ت عل��ى 
التاس��عة  العرب  هامش بطولة 
التنفى��ذي  املكت��ب  أنتخاب��ات 
لألحت��اد العرب��ي وأس��فر عن فوز 

الس��ىد صادق كوك��ه من تونس 
رئىس��ا وعمار عدنان م��ن العراق 
نائب��ا أول وعل��ي فواز م��ن لبنان 

أمىنا عاما لألحتاد.
يذكر ان منتخبنا الوطني بقىادة 
داخ��ل محم��د  الكاب��ن حى��در 
)الفىاض( أقامة معسكر تدريبي 
مش��ترك بوجود مدرب��ني عاملىني 
والس��ويد  الىاب��ان  م��ن  أكف��اء 
وروس��ىا مت دعوتهم على هامش 

البطولة العربىة.

جواد أبو رغيف*
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كرة »الثواني«
»كالس��ىكو العراق« الذي جمع س��نام الك��رة العراقىة 
الغرمي��ني التقلىديني نادي »القوة اجلوية » و نادي »الزوراء« 
على أدمي ملعب »كربالء«،كان أش��به مبختبر كشف كثىر 
م��ن االيجابى��ات عل��ى مس��توى التنظى��م اإلداري إلدارة 
امللعب،وكذلك على املس��توى الفني للمب��اراة متثل بأداء 
الالعبني واملدربني،على الرغم من حاالت االنفالت للبعض، 
والت��ي نتمن��ى أن ال تك��رر حرص��اً عل��ى مس��ىرة الكرة 

العراقىة،وهدفنا برفع احلظر عنها.
ب��دأت املب��اراة بتف��وق ج��وي عل��ى مس��توى تنظى��م 
صف��وف الفريق،ناجت م��ن تراكمىة االنس��جام بني العبني 
الفريق،فه��م لم ينقطعوا عن خوض املباريات لفترة تعد 
طويلة،آخره��ا الفوز بكأس بطولة »األندية اآلس��ىوية«.

ذلك الفوز الذي اثبت علو كعب الكرة العراقىة وجدارتها 
في حصد البطوالت القارية، قابله توجس زورائي مشروع 
لقىمة الفريق اجلوي املنتشي والعائد للتو بكأس األندية 
اآلسىوية.. بىد ان الزوراء لىس بالفريق السهل،ولن يكون 
لقمة سائغة لصقور اجلوية.. انتهى الشوط  األول بهدف 

عماد محسن بالدقىقة )13 ( مبرمى الزوراء.
انتظرنا جمىعاً شوط املدربني،فكان فعالً كما هو، مدرب 
الزوراء« ايوب اوديش��و«  نزل الى امللعب بلغة التس��جىل 
املبك��ر لهدف التوازن،ثم كس��ب املباراة،س��اعده  بذلك  
خىار مدرب اجلوية »حسام السىد« بالدفاع املبكر،بعدما 
اس��تبدل مهاجمه )امجد راضي( بالعب الوسط )سىف 
سلمان(،ذو الصبغة الدفاعىة،بالدقىقة )53 ( من املباراة.

اجلمىع كان يتوقع ان يبكر الزوراء بالتس��جىل بالش��وط 
الثاني،بعد ان لعب اجلوية مبهاجم واحد،وتالش��ي خطورة 
خ��ط الهج��وم ،بعدما كان بأحس��ن حاالت��ه وهو يلعب 
مبهاجم��ني صريحني،غى��ر أن  قوة خط��ه الدفاعي أخرت 
التس��جىل الى الثواني األخىرة من املباراة،برأسىة العب 
منتخبن��ا الوطني الس��ابق )علي رحىم��ة( الرائعة،التي 
س��ىتذكرها عش��اق كرة الق��دم لس��نني،لىس ملا حمله 
الهدف من رمزية كأس الس��وبر،وال لكىفىة التس��جىل، 
بل لكونه اش��ر ال��ى والدة مرحلة جدي��دة لصفة الكرة 
العراقى��ة على صعىد األندية ،حىث  باتت تقترب من أداء 
الفرق االنكلىزية،وعمر نتائجها التي حتسب بالثواني،حتى 

وصفها اخملتصني ب� »كرة الثواني«!.
املباراة  كش��فت عن جناح  إدارات األندية،بأعداد وتهىئة 
فرقهم ،فنىاً وبدنىاً،ملثل تلك املناسبات على الصعىدين 
الداخل��ي واخلارجي،م��ا يبش��ر بوجود اس��تراتىجىات 
عمل��ت علىها إدارات تل��ك األندية،متخضت عن حتقىق 
اجلوي��ة لل��كأس اآلس��ىوية،برغم ع��دم توف��ر البن��ى 
التحتىة،واملعس��كرات الت��ي تتناس��ب وحتقىق االجناز 
اآلس��ىوي، أذا ماقورنت باس��تعدادات الفرق املنافسة.. 
ال��زوراء ال��ذي يعىش ظروف غى��ر مؤاتىة،اس��تطاع أن 
يحقق الفوز ويضىف إلى اجنازاته للمرة الرابعة »كأس 

السوبر العراقي«.
ما شهدناه اجلمعة املاضىة بني العريقني  اجلوية والزوراء 
م��ن أداء فني وصراع تكتىكي،عص��ارة جهود متفانىة 
إلدارة الفريقني،تس��تحق أن نرف��ع له��ا القبعة،جهود 
تخطىط اس��تراتىجي نتمنى ان يستسخ على صعىد 
االحت��اد العراق��ي لالرتق��اء بواق��ع املنتخ��ب الوطن��ي 
العراقي،س��ىما وه��و يتلم��س طريق��ه ال��ى كس��ب 

البطوالت،بعدما ظل طريقها لعقد من الزمان!.
فنحن تنتابنا اخلش��ىة من حدوث فجوة بني نتائج فرق 
األندي��ة وب��ني املنتخب��ات الوطنىة،نتىجة ع��دم وجود 
إس��تراتىجىة واضح��ة ملس��ىرة الك��رة العراقىة على 

صعىد املنتخبات.

* صحفي رياضي عراقي

بغداد ـ رحيم الدراجي*

االوملبى��ة  اللجن��ة  رئى��س  اك��د 
الوطنى��ة، رع��د حم��ودي، حرص 
املكتب التنفى��ذي على منح كل 
من قدم خدم��ات جلىلة للرياضة 
العراقى��ة الدخول في املمارس��ة 
الدميقراطى��ة للرياضة العراقىة.. 
جاء ذلك خالل اس��تقباله  كابن 
املنتخ��ب الوطني الس��ابق بكرة 

القدم يونس محمود .
االوملبى��ة  اللجن��ة  رئى��س  وق��ال 
خالل اللقاء، ال��ذي حضره النائب 
ف��الح  اللجن��ة  لرئى��س  الثان��ي 
حسن واالمني العام حىدر حسني 
علي :ان هناك جنوما يس��تحقون 
االداري��ة  املراك��ز  ف��ي  التواج��د 
واالحتادي��ة، وه��ذا اس��تحقاق ملن 
ومنهم  العراقىة،  الرياض��ة  خدم 
النجم يونس محم��ود فضال عن 
زمالئ��ه الذين اس��تطاعوا توحىد 
الشعب العراقي في 2007 والفوز 
بلقب الق��ارة الصفراء والذي جاء 
بوق��ت كان الع��راق بامس احلاجة 
الى��ه وبالتال��ي اق��ل م��ا ميكن ان 
يقدم لهؤالء النجوم هو منحهم 
اس��تثناء للدخول في االنتخابات 

الرياضىة .
من جانب��ه، قدم كاب��ن املنتخب 
الوطن��ي الس��ابق بك��رة الق��دم 
يون��س محمود الش��كر والتقدير 
االوملبى��ة  اللجن��ة  رئى��س  ال��ى 
ونائبه واالمني العام، على حس��ن 
االس��تقبال واحلفاوة الكبىرة من 
قبل اللجنة االوملبىة. مؤكدا: انه 
لش��رف كبىر ان اكون جالسا مع 

جن��وم كب��ار بحج��م الكابن رعد 
حم��ودي وثعلب الك��رة العراقىة 
تعج��ز  وبالتال��ي  ف��الح حس��ن، 
كلمات الوص��ف والتعبىر لهؤالء 
الكب��ار وجمى��ع اعض��اء املكتب 

التنفىذي .
وثم��ن مهاجم املنتخ��ب الوطني 
االوملبى��ة  اللجن��ة  دور  الس��ابق 
لالهتمام الكبىر التي تولىه اجتاه 

النج��وم الكبار، وه��ذا يدلل على 
الكبىر  واحلرص  العالى��ة  الثقافة 
من قبلهم العطاء حقوق النجوم 
جمىعا. مش��ىدا باجلهود الكبىرة 
ووزارة الش��باب  االوملبىة  للجن��ة 
والرياضى��ة  ف��ي اق��رار القوان��ني 
الرياضىة التي تتى��ح لنا الدخول 
في االنتخاب��ات الرياضىة املقبلة 
النن��ا منتل��ك احلض��ور والعالقات 

الكبىرة الت��ي تتىح لنا ان نواصل 
تق��دمي اخلدمات للك��رة العراقىة، 

العبني واداريني .
من جانب اخر، ثمن املدير التنفىذي 
للجنة االوملبىة، جزائر السهالني، 
اجله��ود الكبى��رة الت��ي قدمه��ا 
منتخ��ب الص��االت بك��رة القدم 
والذي متك��ن من خالله��ا التاهل 
ال��ى اوملبىاد االرجنت��ني التي تقام 

نهاية العام املقبل ، جاء ذلك خالل 
االجتماع الذي عقده بتوجىه من 
قبل رئىس اللجن��ة االوملبىة رعد 
حمودي في مقر اللجنة مع اجلهاز 
الفن��ي للمنتخ��ب بقى��ادة علي 
طالب محمد واملس��اعدين ياسر 
حمىد ونش��أت محمد ملناقش��ة 

منهاج املالك الفني للمنتخب.
اللجن��ة  ان  الس��هالني:  وق��ال 

واعض��اء  وبرئىس��ها  االوملبى��ة 
املكتب التنفىذي حريصون على ان 
يكون حضور املنتخب في اوملبىاد 
الش��باب بافضل ح��ال من ناحىة 
االع��داد والتجهىز  من اجل تقدمي 
افضل ما يلىق بس��معة الرياضة 
العراقىة في محفل كبىر بحجم 
نهائىات اوملبىاد الش��باب السىما 
وان هذا التاهل هو االول من نوعه 

ملثل هكذا رياضة.
من جانب��ه، قدم م��درب املنتخب 
الوطن��ي لك��رة الص��االت عل��ي 
طالب، ونىابة عن زمالئه، الش��كر 
والتقدي��ر ال��ى اللجن��ة االوملبىة. 
مؤكدا؛ ان دعم املكتب التنفىذي 
الس��ىما االمني املالي سرمد عبد 
االل��ه واملدي��ر التنفى��ذي جزائ��ر 
الس��هالني لى��س االول ب��ل ه��و 
متواص��ل في جمىع مش��اركاتنا 

اخلارجىة.
وكش��ف طالب ع��ن: ان املنتخب 
وبع��د التاهل الى نهائىات اوملبىاد 
الش��باب الميكن له املشاركة في 
االوملبى��اد بعد ان مت حتدي��د اعمار 
الالعب��ني مبوالى��د 2000 ما جعل 
اجلهاز التدريب��ي  يقوم باختبارات 
العراق  شملت جمىع محافظات 
م��ن ش��ماله ال��ى جن��وب ، اذ مت 
اختىار 35 العبا زجوا في معسكر 
تدريب��ي ف��ي محافظ��ة البصرة 
ومن ثم نعمل حالى��ا على اقامة 
معس��كر تدريبي ف��ي محافظة 
النج��ف الختى��ار 25 العبا فقط 
قبل الشروع في معسكر تدريبي 

خارجي.

* إعالم اللجنة األوملبية
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جانب من لقاء األوملبية بالنجم يونس محمود

أبطال الكيكو شنكاي على منصات التتويج

حمودي يلتقي محمود ويؤكد ضرورة أشراك النجوم في الممارسة الديمقراطية 
تثمين جهود »الصاالت« بعد تأهله إلى أولمبياد األرجنتين

العواصم ـ وكاالت:

متث��ل مواجهة يوفنتوس وبرش��لونة، 
مس��اء الىوم، في دوري أبط��ال أوروبا، 
مناس��بة خاصة للمخض��رم بوفون، 

حارس مرمى السىدة العجوز.
وذكرت صحىفة »سبورت«، أن بوفون 
س��ىواجه برش��لونة للمرة السابعة 
في تاريخ��ه، إذ لعب أول مب��اراة أمام 
النادي الكتالوني في موس��م 2002-

2003 بدوري أبطال أوروبا.
مب��اراة  أول  أّن  الصحىف��ة  وذك��رت 
جمعته أمام برشلونة، انتهت بتعادل 
الفريقني 1-1 في تورينو، قبل أن تتكرر 
النتىجة ذاتها في الكامب نو، لتمتد 
املباراة للوقت اإلضافي ويفوز الىوفي.

وأوضحت الصحىفة، أّن بوفون انتظر 

لىواجه   ،2015-2014 حت��ى موس��م 
برش��لونة مرة أخرى، وكانت هذه املرة 
في العاصمة األملانى��ة برلني، ووقتها 
فاز النادي الكتالوني بنتىجة 3-1 في 

نهائي دوري األبطال.
املواجه��ة  أن  الصحىف��ة،  وواصل��ت 
الثالثة كانت املوسم املاضي، حىنما 
انتصر يوفنتوس في إياب دور الثمانىة 
م��ن دوري أبط��ال أوروب��ا ف��ي تورينو 
بثالثىة نظىفة، قب��ل أن يتعادل بدون 

أهداف في الكامب نو.
وأخى��رًا، كان��ت املواجهة السادس��ة 
خالل أيل��ول املاضي ف��ي الكامب نو، 
وفاز برشلونة بثالثىة نظىفة، لتصبح 
مب��اراة الىوم الس��ابعة لبوفون، وقد 
تكون األخىرة أم��ام النادي الكتالوني 

قبل اعتزاله.
وأشارت الصحىفة إلى أّن األرجنتىني 

لىونىل مىسي، هداف برشلونة، واجه 
بوفون 4 مرات من قبل في دوري أبطال 
أوروبا، ول��م يتمكن من تس��جىل أي 
أهداف في مرماه، س��وى ف��ي اللقاء 

األخىر بإحرازه هدفني.
من جانب اخر، بدأ أتلتىكو مدريد، أول 
أمس، التدريبات بتركى��ز على املباراة 
احلاس��مة التي يخوضها أم��ام روما، 
ب��دوري أبطال أوروب��ا، مس��اء الىوم.. 
وغاب عن املران، س��تىفان سافىتش، 
ال��ذي لن يتمك��ن من املش��اركة في 
املواجهة املقبلة، لطرده أمام كارباكا 

في اجلولة املاضىة.
وسىكون باقي الالعبني متاحني أمام 
املدرب األرجنتىني، ديىجو سىمىوني، 
خ��الل مواجه��ة روم��ا، عل��ى ملعب 
وان��دا متروبولىتان��و، حىث س��ىكون 
الفوز هو اخلى��ار الوحىد أمام األتلتي، 

التأه��ل لثم��ن نهائ��ي  ف��ي طري��ق 
التشامبىونزلىج.

ويفتح غى��اب س��افىتش، الباب امام 
احتمال��ني عل��ى املس��توى الدفاعي، 
أولهما هو نقل لوكاس هىرنانديز إلى 
قلب الدفاع من مركز الظهىر األيسر 
مع عودة فىلىبي لويس للتش��كىلة، 
أو عودة خوس��ىه ماريا خمىنىز لقلب 
الدفاع.. وخالل جلس��ة املران، تعرض 
ديىجو كوس��تا لضربة، ومت إس��عافه 
عل��ى أرض امللع��ب، وواص��ل التدريب 

الحقا.
اجملموع��ة  ترتى��ب  روم��ا،  ويتص��در 
الثالثة بدوري أبط��ال أوروبا برصىد 8 
نق��اط، متقدما بنقط��ة وحىدة على 
تشىلس��ي الوصى��ف الذي س��ىحل 
ضىف��ا عل��ى كارب��اكا، فىم��ا يحتل 

أتلتىكو املركز الثالث ب� 3 نقاط.

اليوم.. في دوري أبطال أوروبا

مناسبة خاصة لبوفون أمام برشلونة.. وأتلتيكو يواصل التحضير لموقعة روما

تقرير

بوفون وميسي »ارشيف«

مفكرة اليوم

10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء

أغدام ـ تشيلسي

أندرلخت ـ ميونيخ

اتليتكو مدريد ـ روما 

بازل ـ مان يونايتد

سان جيرمان ـ سيلتك

يوفنتوس ـ برشلونة

دوري ابطال أوروبا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
وجه وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان بالتنس��ىق مع 
اللجنة االوملبىة الوطنىة العراقىة 
إلقام��ة بطولة االلع��اب االوملبىة 
الفردية التي ترعاها الوزارة بشكل 
كام��ل.. وقال عبطان خالله لقاءه 
باألم��ني الع��ام للجن��ة االوملبىة 
حىدر اجلمىل��ي ان بطولة االلعاب 
الفردي��ة ذات اهمىة كبرى للوزارة 
كونها ستكون استعدادا مسبق 
إلقامة بط��والت دولىة في الفترة 
املقبل��ة فض��الً عن انها نش��اط 
رياضي يس��تهدف عددا كبىر من 

الرياضىني في مختلف االلعاب .
واضاف ان الوزارة ستش��كل جلنة 
لإلش��راف عل��ى البطول��ة تضم 
عدداً من كوادرها املتقدمة وممثلي 
اللجنة االوملبىة واالحتادات من اجل 

إجناحها بش��كل عالي املس��توى، 
مبىن��ا ان الوزارة وف��رت كل االمور 

اللوجستىة لهذه البطولة .
م��ن جانب��ه ثم��ن االم��ني الع��ام 
للجن��ة االوملبى��ة حى��در اجلمىلي 
دور وزارة الش��باب والرياض��ة في 
رعاية احلركة الرياضىة والشبابىة 
وحتقىقه��ا اجنازات كبى��رة أبهرت 
العال��م عل��ى صعى��د املنش��أت 
الرياضى��ة ومش��روع رف��ع احلظر 
عن املالعب العراقى��ة.. من جانب 
اخر، ناقش وزير الشباب والرياضة 
عبد احلسني عبطان، التحضىرات 
االولىة لبرنام��ج الذاكرة العربىة 
الذي س��ىقام في االول من ش��هر 

كانون االول.
كما، اكد وزير الشباب والرياضىة 
عبد احلس��ني عبطان،ان اجلماهىر 
الرياضى��ة ه��ي عام��ل اساس��ي 

الجن��اح املباريات الدولى��ة واحمللىة 
الرس��مىة.. وق��ال عبط��ان خالل 
لقائه رابط��ة نادي الق��وة اجلوية 
الرياضي ان االجنازات التي حتققت 
في مش��روع رفع احلظ��ر الرياضي 
ج��اءت بفض��ل تعاون ومس��اندة 
اجلماهىر مع املؤسسات الرياضىة، 
مبىن��ا ان العراق اصبح حتت أنظار 
العال��م بع��د املباري��ات الدولى��ة 
الباه��رة الت��ي اقىمت ف��ي اآلونة 
االخىرة، مطالبا اجلماهىر ان تظهر 
بأجمل صورة في االس��تحقاقات 

املقبلة.
واضاف ان زيارت��ه االخىرة الى مقر 
االحت��اد االس��ىوي ف��ي، العاصمة 
املالىزية كواالملبور تناولت موضوع 
مشاركة ناديي القوة اجلوية والزوراء 
في دوري ابطال اس��ىا كاستحقاق 

طبىعي للكرة العراقىة.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
تب��دأ الوح��دة الرياضىة ف��ي كلىة 
اإلعالم في جامعة بغداد نشاطاتها 
للفصل الدراس��ي األول للموس��م 
بإقامة بطولتي   2018/2017 اجلديد 
كرة الطاولة وخماس��ي كرة القدم، 
بحس��ب مدي��ر الوح��دة الدكت��ور 
ثائر ك��رم، الذي بنّي: ان النش��اطات 
الطالبى��ة للفصل الدراس��ي األول 
م��ن  العدي��د  اقام��ة  ستش��هد 
البط��والت، باكورتها ببطولتي كرة 
الطاولة واخلماس��ي يومي 4 و5 من 
شهر كانون االول املقبل. منوهاً إلى: 
ان ملعب خماسي الكرة في الكلىة 
مت تأهىل��ه بالنح��و االمث��ل، واصبح 

جاهزا لتضىىف مباريات البطولة.
واش��ار ك��رم، املش��رف الع��ام على 
تقام  التي  والبط��والت  الفعالى��ات 
ف��ي كلى��ة اإلع��الم، إل��ى: ان ف��رق 
كلىة اإلع��الم للط��الب والطالبات 
بالش��طرجن والريشة الطائرة، دخلوا 

منافس��ات جامع��ة بغ��داد. مبىناً: 
تض��م تش��كىلة فري��ق الش��طرجن 
الطالب مصطفى عبد احلسني من 
قس��م العالق��ات العام��ة للمرحة 
الثانىة، والطالب��ة صابرين نوري من 
قس��م الصحافة املرحل��ة الرابعة، 
وح��دة  عض��و  علىهم��ا  ويش��رف 
الرياضة، وس��ام جنىب، فىما تتألف 

للريش��ة  الكلىة  فري��ق  تش��كىلة 
الطائ��رة من الطالبة هاجر عزيز من 
قس��م اإلذاعة التلفزيونىة للمرحة 
الثانىة بإشراف مدربتها لىلو داهام، 
والطال��ب عام��ر مالك من قس��م 
الثانىة  العام��ة للمرحلة  العالقات 
بإش��راف املدرب��ة الدكت��ورة راوي��ة 

جبار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت مباريات ي��وم امس ضمن 
اجلول��ة االول��ى من املرحل��ة االولى 
للدوري املمتاز بكرة القدم، عن فوز 
الطلبة على فريق نفطط مىس��ان 
في ملعب الش��عب الدولي بهدف 
سجله الالعب محمد سعد، فىما 
ع��اد الش��رطة مزهوا م��ن ملعب 
كرب��الء الدولي اثر ف��وزه على اهل 
ال��دار به��دف الدولي أمين حس��ني، 
فىما حقق نفط اجلنوب فوزاً ثمىنأً 
في ملعبه على حساب فريق زاخو 
به��دف س��جله الالع��ب حس��ني 
علي واحد.. وانته��ت مباراة فريقي 
النجف والنفط بالتعادل السلبي، 

كما انته��ت بالنتىجة ذاتها مباراة 
فريق��ي املىناء والق��وة اجلوية التي 

اقىمت في ملعب البصرة.
ه��ذا وأعلنت جلنة املس��ابقات في 
احت��اد الكرة مواعى��د مباريات الدور 
الثان��ي، ويب��دأ يوم غ��ٍد اجلمعة 24 
تش��رين الثاني اجل��اري بلقاء احلدود 
وزاخو ف��ي ملع��ب التاج��ي، فىما 
جترى 6 مباريات يوم السبت 52 من 
الش��هر نفسه، فىلعب في امللعب 
نفس��ه فريق��ا الكهرب��اء واملىناء، 
ويلتقي في ملعب الشعب الدولي 
فريقا اجلوية وال��زوراء، ويتواجه في 
ملعب الصناع��ة فريقا الصناعات 
ويضى��ف  والنج��ف،  الكهربائى��ة 

ملعب مىسان الدولي مباراة فريقي 
نفط مىس��ان والسماوة، وجترى في 
ملعب أمانة بغ��داد لقاء أهل الدار 
بفريق نفط اجلن��وب، اما يوم االحد 
املقبل فسىشهد اجراء 3 مباريات، 
فىلعب فريق احلسني امام الديوانىة 
في ملع��ب التاجي، والنفط يالعب 
الصناع��ة،  ف��ي ملع��ب  الطلب��ة 
ويلتقي الش��رطة امام البحري في 

ملعب الشعب الدولي.
جت��رى جمىع املباريات في الس��اعة 
الثانىة والنصف ظهراً، باس��تثناء 
الش��عب  ملع��ب  ف��ي  املبارات��ان 
الدولي فانهما جتريان في الس��اعة 

5 عصراً.

عبطان يوجه بالتنسيق مع األولمبية 
إلقامة بطولة األلعاب الفردية

»اإلعالم« تبدأ نشاطاتها ببطولتي الطاولة والخماسي

فوز للطلبة والشرطة ونفط الجنوب في دوري الكرة الممتاز

»الكيكو شنكاي« ثانيًا.. ووهيب نائب 
أول في االتحاد العربي 

نشاطات رياضية لكلية اإلعالم
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ه��ز خب��ر وف��اة املصم��م 
التونسي العاملي عز الدين 
عليا عالم املش��اهير، وقد 
أمثال  العديد منهم  نعاه 
ولي��دي غاغا  ماري��ا كاري 

وغيرهما.
ورصدت عدسات املصورين 
العارضة العاملية الشهيرة 
نعومي كامبل، وهي تقدم 
واجب الع��زاء في املصمم 
الراحل، ح��ن حضرت إلى 
مأمت��ه في جبانة س��يدي 

بوسعيد في تونس.

البريطاني��ة  العارض��ة 
تلقت مواس��اة ودعماً من 
األصدقاء،  م��ن  مجموعة 
عق��ب إعالن وفاة عليا عن 

عمر ناهز ال�77 عاماً.

ش��اركت املغني��ة العاملية 
بيونس��يه مؤخراً في حفل 
العب��ة  صديقته��ا  زف��اف 
س��رينا  الش��هيرة  التنس 
ألكس��يس  م��ن  وليام��ز، 
أوهانيان، وفاجأت بيونسيه 
وجمهوره��ا  احلاضري��ن 
بإطاللتها الرش��يقة، التي 
أك��دت عل��ى اس��تعادتها 
لقوامها املثالي بعد احلمل 

والوالدة.
وظهرت بيونسيه في احلفل 
مرتدي��ًة فس��تانا قصي��راً 
 Alexandre  من تصمي��م
تناس��ق  أظه��ر   Vauthier
الكبير  وال��وزن  جس��مها، 
الذي خسرته، حيث أمضت 

كل م��دة الصي��ف، وه��ي 
تعم��ل عل��ى التخلص من 
الوزن الزائد، الذي اكتسبته 

في مدة احلمل.
وش��اركت بيونس��يه صور 
إطاللتها هذه مع جمهورها 
ومتابعيه��ا عبر صفحتها 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 

التواصل اإلجتماعي.

كشفت مصادر أن األخبار 
التي أش��ارت إلى حضور 
زوجة الفنان جورج وسوف 
الثاني��ة، القطري��ة ن��دى 
زيدان م��ع ابنتها "عيون" 
لإلقام��ة مل��دة وجيزة في 
غي��ر  بي��روت  العاصم��ة 
أن  صحيح��ة، موضح��ة 
بطلة الرالي في قطر، ما 
زالت موجودة في الدوحة، 
مع صغيرتها التي دخلت 
إلى دار احلضانة في بداية 
اخلري��ف، وه��ي ل��م ت��رى 

والدها منذ عام وأكثر.
ال  أن  املص��ادر،  وأف��ادت   
تواصل حالي بن وس��وف 

وزيدان، وأن األمور ما زالت 
خصوًصا  بينهما،  عالقة 
تتعل��ق  مواضي��ع  ف��ي 
أو  الصغي��رة،  بحضان��ة 
طالبت  الت��ي  النفق��ات 
به��ا الزوج��ة الثانية من 
األس��رة  محكمة  خ��الل 

في الدوحة.

نعومي كامبل

جورج وسوف

بيونسيه

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
منحت السفارة البريطانية لدى األردن قطاً، منصب 
كبي��ر صائدي الفئ��ران في الس��فارة كأول ممثل في 
اخلارج للقطة "باملرس��تون" كبي��رة صائدي الفئران 

في مقر وزارة اخلارجية البريطانية في لندن.
وأطلقت الس��فارة على القط اسم لورانس عبدون، 
على اس��م الضابط البريطاني الذي اش��تهر بدوره 
في مس��اعدة القوات العربية خالل ثورة العرب على 

الدولة العثمانية في أثناء احلرب العاملية األولى. 
وقالت لورا دوبان نائبة السفير البريطاني لدى األردن: 
إنه مت منح القط الصفة الدبلوماس��ية، ليعمل من 

أجل إظهار اجلانب اآلخر لألردن.
وأضافت دوبان لتلفزيون "رويترز": لورانس عبدون قط 
دبلوماس��ي، وهو ما يطلق في اململكة املتحدة على 
كثير من القطط التي متثل اإلدارات احلكومية، وحاليا 
السفارات في اخلارج. كما أنه، إلى جانب مهامه في 

صيد الفئران، يتواصل مع أتباعه على تويتر.
األمر املذهل بالفعل، هو أن اجلمهور البريطاني أصبح 
يرى الس��فارة البريطانية ف��ي األردن بعن مختلفة. 
فع��ادة عندما يفكرون في األردن، فإنهم يفكرون في 
الش��رق األوسط، رمبا يتصورون سوريا أو العراق، لكن 

اآلن هم يفكرون في لورانس عبدون.

الصباح الجديد - رويترز:
أوقف��ت "س��ي.بي.إس" ني��وز وغيره��ا م��ن الش��بكات 
التلفزيونية، أحد أش��هر احملاورين األميركين، تشارلي روز، 
ع��ن العمل بعدما قالت 8 نس��اء لصحيفة "واش��نطن 
بوس��ت" إنه جترأ على التحرش بهن، مم��ا دفع روز لالعتذار 

عن سلوكه "غير الالئق".
وذكرت "س��ي.بي.إس" وبلومبرغ في بيانن، أنهما أوقفتا 
برنامج روز احلواري الش��هير، الذي يحمل اس��مه، وتعللتا 

باملزاعم الواردة في تقرير الصحيفة.
وأضافت "سي.بي.إس" نيوز في بيان "هذه املزاعم مزعجة 

للغاية، ونأخذها على محمل اجلد بشدة".
ويش��ارك روز في تقدمي برنامج "سي.بي.إس" ذي مورنينغ 
الصباحي، ويعمل مراس��ال لبرنامج "60 مينيتس"، الذي 

تبثه الشبكة في املساء.
وش��كك روز )75 عام��ا( ف��ي دق��ة املزاع��م الت��ي أوردتها 

"واشنطن بوست".
وقال في بيان: "أعتذر بش��دة عن س��لوكي غير الالئق )...( 
أنا محرج للغاية. لقد تصرفت من دون مراعاة للمش��اعر 
في بعض األوقات، وأحتمل املس��ؤولية عن ذلك بيد أنني ال 

أعتقد أن كل هذه املزاعم دقيقة".

أول قط دبلوماسي في 
سفارة بريطانيا في عمان

ثمانية نساء يِطحن 
بغداد - وداد إبراهيم:  بأشهر محاور أميركي

مما ال شك فيه ان حضور معرض 
من مع��ارض الفنان املب��دع اياد 
مبنزلة حدي��ث طويل  الزبي��دي، 
وممت��ع ومل��ون وذات نكهة فنية 
خالصة، مفعم باحلقائق وااللوان 
والصور ع��ن الفنان العراقي في 

هذا العصر.
 كأن��ه يتكل��م ع��ن مجم��وع 
واخلبرات،  وامله��ارات،  التج��ارب، 
والس��ير الفنية، لعدد كبير من 
الفنانن العراقي��ن في املرحلة 
االل��وان  يض��ع  فه��و  احلالي��ة، 
بحرفية عالي��ة، تنقلك من دون 
ارادة الى مدارس الفن البغدادي، 
وتتوق��ف مع��ك ف��ي محط��ة 
االحت��راف الفن��ي العميق لرواد 
وتأخذك  الع��راق،  الرس��م ف��ي 
مجددا الى مج��د فني غائر في 

سفر الفن العراقي.
يكفي ان ت��زور معرضه، وان لم 
جت��د الفرص��ة للحدي��ث معه، 

ف��كل لوحة فيها اكب��ر واطول 
حوار فني عراقي، يتغنى باألزرق، 
والبرتقال��ي، م��ع وج��وه تغيب 
وتظه��ر ل��ك عب��ر ادراك فن��ي، 
وعب��ر انامل برعت ف��ي ان تكون 
وانوثة  العراقية جمالية  للمرأة 

طاغية.
 ومثلم��ا امتلك الف��ن العراقي 
مقومات نهضته وتقدمه، ابرزت 
مالمحه االولى بعض اخلصائص 
والصفات التي ص��ارت لصيقة 

هذا الفن.
 اي��اد الزبي��دي من اهم س��مات 
وصفات الفن العراقي، بل اجده 
قد احتل مرتبة مهمة ومتقدمة 
بن فنون الش��رق، وكأنه انطلق 
منذ بدايته بأس��اس متن، وفي 
اجواء غنية باملعطيات اجلمالية 

والفكرية.
 يعمل الزبيدي على وفق مفهوم 
االبت��كار والتطوير. ه��ذا الفنان 
ال��ذي قدم الكثير م��ن املعارض 

الفني��ة، وفي كل مع��رض كان 
يقدم فلسفته اخلاصة، واسراره 
ف��ي فك الطالس��م، م��ن خالل 
اب��واب جدي��دة في س��فر الفن 
العراق��ي، وكلم��ا تعمقن��ا في 
اعمال��ه جن��ده االكث��ر خطورة، 
واالكثر صراحة في االفصاح عن 

حكايات احلب ولوعته، من خالل 
معارضه الفنية. 

اس��تضافته قاعة ليلى العطار 
في مرك��ز اوج للثقافة والفنون 
مساء يوم السبت 2017/11/18 

معرض ف��ي 

يع��د االه��م م��ن ب��ن املعارض 
التش��كيلية التي اقامتها هذه 

القاعة خالل هذا العام.
 ق��دم الزبي��دي مجم��ل جتربته 
18 عم��ال  الفني��ة م��ن خ��الل 
ف��ي الرس��م، بحضور ع��دد من 
الشخصيات الفنية، والثقافية، 
واملهتم��ن بالثقاف��ة العراقية، 
الس��فارات  وع��دد م��ن ممثل��ي 

العربية، واالجنبية في بغداد 
د.ش��فيق املهدي مدير عام دائرة 
وزارة  التش��كيلية ف��ي  الفنون 
الثقاف��ة العراقي��ة، حت��دث عن 
املعرض: يش��كل معرض الفنان 
اياد الزبيدي عودة للحياة الفنية 
ف��ي بغ��داد وقاعاته��ا، وع��ودة 
احلركة التشكيلية بصورة أكثر 
ق��وة، ملا ميث��ل ه��ذا املعرض من 
جترب��ة فنية عالي��ة القيمة، وملا 
قدمه هذا الفنان من ابداع فني، 
ينتمي الى الفن العراقي األصيل، 
والى حركة الفن التشكيلي في 

العراق، كم��ا ان افتتاح املعارض 
في املرحل��ة احلالي��ة يعد حتديا 
والقتل،  كبيرا بوج��ه اإلره��اب، 
والدمار، وعودة للحياة بلون فني 

له اصالة، وعمق فني كبير.
وق��ال الفن��ان التش��كيلي اياد 
الزبي��دي: لوحات��ي اقترب��ت من 
احمللي��ة، وه��ي مختل��ط ما بن 
الواقعية والتعبيرية، باستعمال 
الرموز احمللية املأخوذة من البيئة 
احمللية، واملشاهد لهذه اللوحات، 
يس��تطيع ان يعرف انها االلوان 
وإنه��ا  العراقي��ة،  الطبيعي��ة 
لوح��ة عراقي��ة غير مس��تعارة 
من التجارب األجنبي��ة، كما ان 
تعطي صبغة شرقية،  االعمال 
البارزة،  االلوان  حيث استعملت 
م��ن اج��ل التركيز عل��ى الفكر 
وال��ذي  األول،  العراق��ي  الفن��ي 
ينتم��ي حلض��ارة عراقي��ة له��ا 
خصوصيتها ب��ن احلضارات في 

العالم.

قاعة ليلى العطار تستضيف المعرض األخير لـ "أياد الزبيدي"

املعرض األخير لـ "أياد الزبيدي"

كركوك - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقافي ف��ي كرك��وك، احتفالي��ة يوم 
الطف��ل العاملي بالتعاون مع روضة ن��از األهلية، حيث 
قدم أطفال الروضة مجموعة من الفعاليات الغنائية 
والفنية، تغنت بحب العراق واملس��تقبل الزاهر، إضافة 

إلى إقامة معرض لرسوم األطفال.
ووزع مدير البيت الثقافي يوسف طيب صالح مجموعة 
م��ن الهدايا على األطفال، إلش��اعة جو من الس��عادة 
والبهج��ة، معربا ع��ن أمله في تقدمي أفضل أس��اليب 
التعليم والرعاية لألطفال، ألنهم قادة املستقبل، ومن 

سيقع عليهم مسؤولية بناء وتطور الوطن. 
ورحب��ت مدي��رة الروضة مي��ادة محمود به��ذه املبادرة 
اجلميلة، معربة عن شكرها وتقديرها للبيت الثقافي، 

وما قدمه من هدايا ألطفال الروضة.

البيت الثقافي في كركوك 
يحتفل بعيد الطفل العالمي

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمت الفنانة هيفاء وهبي اعتذارها 
 DAF“ عن تسلم جائزة في مهرجان
BAMA Music Awards” الذي أقيم 

في مدينة هامبورغ األملانية.
 وكان ذل��ك بعد أن حتسس��ت نوعا 
م��ن اإلهم��ال جله��ة اس��تقبالها، 
وإحاطتها باحلف��اوة املطلوبة، حتى 
في اتخ��اذ الترتيب��ات التي كان من 
املفت��رض أن تس��بق حضورها إلى 

أملاني��ا، والت��ي متت بع��د مراجعات 
عديدة م��ن قبل املعنين في بيروت، 
حي��ث ل��م يك��ن هن��اك أي فضل 
للقيمن على تل��ك اجلائزة، وحتديًدا 
مت  الت��ي   "Bama’s Best Look"
ترش��يحها له��ا ضم��ن مجموعة 
م��ن الوج��وه، وفازت بأعلى نس��بة 
تصويت من قبل شريحة كبيرة من 

اجلمهور.
خ��الل  م��ن  اجلائ��زة  أرادت  هيف��اء 

احتفالية تليق باإلجناز الذي حققته 
عاملًيا، وليس عبر محطة عابرة، مع 
إعط��اء النج��وم األجانب حصتهم 
م��ن التقدير أكثر م��ن العرب، وهي 
ليس��ت املرة األولى الت��ي تفوز بها 
النجم��ة اللبنانية مبثل تلك اجلوائز، 
الت��ي اعت��ادت عل��ى نيله��ا خ��الل 

مسيرتها الفنية.
من جهة أخرى، تفيد املعلومات أن 
هيفاء غير راضية عن ال� "ديو" الذي 

جمعه��ا باملغن��ي العامل��ي 
Neyo م��ن خ��الل أغني��ة 

حتم��ل عنوان " حبيبي " 
تنش��ر  لم  أنها  وحتى 

بع��د الفيديو كليب 
اخلاص بذلك العمل، 
حس��اباتها  عب��ر 

مواق��ع  عل��ى 
ص��ل  ا لتو ا

االجتماعي .

هيفاء وهبي تعتذر عن تسلم 
جائزة عالمية في هامبورغ

بغداد - الصباح الجديد:
تس��لمت الهيئة العامة لآلث��ار والتراث 
141 قطع��ة اثري��ة م��ن وزارة اخلارجي��ة 
يوم االثنن 20 من تش��رين الثاني 2017 
والت��ي كانت قد تس��لمتها االخيرة من 

سفاراتنا في اخلارج.
 وكان��ت عبارة ع��ن قطع طيني��ة، ذات 
كتابات سومرية، واحجار عليها كتابات 
وكس��ر  نقدي��ة  وعم��الت  مس��مارية، 
فخارية، اضافة الى رأس امللك سنطرق، 
وهي قطع تعود لفترات زمنية متعددة.

وقال قيس حس��ن رش��يد وكي��ل وزارة 
الثقافة لش��ؤون الس��ياحة واالثار: يعد 
هذا الي��وم يوم��ا مهما، ألننا تس��لمنا 
قطع اثرية مهمة، كانت س��فاراتنا في 
اخلارج قد حصلت عليها، حيث تسلمنا 
القطع��ة  بي��روت  ف��ي  م��ن س��فارتنا 
املعروفة برأس امللك سنطرق، وقطعتن 
اثريتن من س��فارتنا في بيرن من العهد 
الس��ومري، وقطعة اثرية من س��فارتنا 

في برل��ن، وقطعتن اثريت��ن من برلن، 
كانت قد سلمت في وقت سابق، اضافة 
الى عش��رة قطع اخرى م��ن برلن أيضا، 
س��لمت من مواطن عراق��ي يعيش في 
املانيا، و44 عمل��ة معدنية تعود للعهد 
امللك��ي في العراق، و78 قطعة اثرية من 
س��فارتنا في طوكيو، واخيرا ثالث قطع 

من قنصليتنا في مونتريال في كندا.

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت دراس��ة جدي��دة، أنَّه على 
أم��ل احلصول عل��ى اهتم��ام إحدى 
م  ش��ريكاته في التزاوج احملتمل، تُقدِّ
ذكور "الليمور" حلقي الذيل، عروًضا 

غريبة.
حيث مُتِسك بذيولها وتفركها بغدد 
الرائحة املوجودة في معصمها، ثم، 
تستعمل ذيلها الكبير مثل املروحة، 
ليلوح به صعودًا وهبوًطا إلى رائحة، 

لينشر الرائحة حول اإلناث.   
 وف��ي ح��ن أنَّ العلم��اء ق��د عرِفوا 
منذ م��دة طويل��ة، بأنَّ الرئيس��يات 
الصغيرة تستعمل تقنية مشابهة 
لتضع عالم��اٍت لها باألراضي، وحتى 
في ان��دالع معارك مع منافس��يها، 
تش��ير األبحاث اجلديدة إلى أنَّها قد 
تستعمل ما يسمى ب�"الغزل الننت" 

لتحسن فرص التزاوج أيًضا.
 وفي الدراسة اجلديدة، وجد الباحثون 

أنَّ حيوان��ات الليم��ور ف��ي محمية 
بيرنتي في مدغش��قر، حيث تعيش 
غالًبا ه��ذه احليوانات في مجموعات 
م���ن  أس�اًس����ا  تتك��ون  كبي��رة، 

اإلن�اث.
 ويق��ول آمب��ر ووكر بولت��ون، املؤلف 
الرئيس للدراس��ة واملدرب في قسم 
تورونت��و  بجامع��ة  األنثروبولوجي��ا 
م الذكور املهيمنن  سكاربورو: "يُقدِّ

ع��روض الرائحة القوي��ة في كثير 
من األحيان. 

وهذا السلوك يعد أيضا ُمكلِّف 
ج��ًدا، ألنَّ ه��ذه الذكور جتتمع 

أعل��ى من  م��ع مس��تويات 
العدوان بس��بب تأثير هذه 

الرائحة على املنافس��ن 
م��ن الذك��ور االخري��ن، 

تُقابل  فهذه اخلُط��وة 
بالعدوان  الفور  على 

منهم.

المتحف العراقي يتسلم 
141 قطعة أثرية 

دراسة تكشف: الرائحة النتنة 
للذكر هي وسيلة جذب ألنثى الليمور

متابعة - أحالم يوسف:
أصدرت هيئة الترفيه السعودية بيانا 
أوضحت فيه الش��روط التي سيقام 
عل��ى أساس��ها حفل "يان��ي" املقرر 

تقدميه في الرياض وجدة.
واملفاج��أة كانت عندم��ا أعلن البيان 
ش��رطا واح��دا يتعل��ق بعم��ر م��ن 
س��يحضر احلفل، وه��و ان احلد األدنى 

س��يكون بعمر ال��� 16 فما فوق، ولم 
يتط��رق البي��ان الى موض��وع جنس 
احلض��ور، أي ان اجلمهور س��يكون من 
الرجال والنساء، وحتى انها لم تضع 
شرطا لّلباس الذي يجب ان يحضر به 

اجلمهور الى احلفل.
وكانت هيئة الترفيه الس��عودية قد 
أعلن��ت ع��ن مجموعة م��ن البرامج 

الترفيهي��ة بأم��ر م��ن ول��ي العه��د 
محمد بن سلمان، الذي وجد ان املوارد 
االقتصادي��ة للمملك��ة يج��ب ان ال 
تنحصر بقطاع النفط، وان السياحة 

ستكون أحد تلك املصادر.
من جانبه، فقد عبر املوس��يقار ياني 
ع��ن فرحته بقدوم��ه ال��ى اململكة، 
واحيائ��ه للحفالت، وذل��ك من خالل 

عل��ى  نش��ره  فيدي��و 
مواقع  عل��ى  صفحت��ه 

التواصل االجتماعي.
العراق��ي  الفن��ان  ان  يذك��ر 

كاظم الس��اهر سيشارك أيضا 
بحفلت��ن، بناء عل��ى دعوة من 

الهيئ��ة بحفل ف��ي مدينتي 
الرياض وجدة.

السعودية تضع شرطًا واحدًا على حفلة "ياني"
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