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بغداد - وعد الشمري:
يقف مجلس النواب أمام خيارين 
لتمرير قان��ون االنتخابات العامة 
بعد اهماله مش��روعني مقدمني 
من رئاس��ة اجلمهوري��ة ومجلس 
ال��وزراء، وهم��ا: اما االبق��اء على 
القان��ون الناف��ذ، أو اعتماد بعض 
التعديالت تتعلق بس��ن املرش��ح 

وحتصيله الدراسي.
التش��ريعي،  امللف  انتهاء  ومبجرد 
املس��تقلة  املفوضي��ة  تنتظ��ر 
لالنتخاب��ات أزم��ة اخ��رى تتعلق 
بعدم توفير التخصيصات املالية، 
لك��ن اللجنة القانوني��ة النيابية 
تعهدت بتسويتها بالتنسيق مع 
اللجن��ة املالية عند اق��رار املوازنة 

االحتادية للعام املقبل.
وق��ال عض��و اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة كامل الزيدي في حديث 
إلى "الصباح اجلدي��د"، إن "اربعة 
مشاريع لقانون االنتخابات العامة 
كان��ت معروض��ة داخ��ل مجلس 

النواب خالل املدة املاضية".
وأض��اف الزي��دي أن "املقترح االول 
مق��دم من النائب عدن��ان اجلنابي 
س��قط عندما ع��رض للتصويت 
م��ن حي��ث املب��دأ حي��ث رفضه 
مجل��س النواب قب��ل اخلوض في 

قراءته".

وزاد ان "املشروع الثاني مقدم من 
رئاس��ة اجلمهورية التي سحبته 
بعد نقاش��ات بني مستش��اريها 
القانوني��ة  اللجن��ة  واعض��اء 

النيابية".
وأردف الزي��دي أن "مجلس الوزراء 
قدم املش��روع الثال��ث، فيما كان 
االبقاء عل��ى القانون احلالي اخليار 

الرابع امام مجلس النواب".
وأستطرد ان "مجلس النواب وجد 
تطابقا ش��به تام بني مس��ودتي 
مجلس ال��وزراء والقان��ون النافذ 
وبالتالي اجته إلى االكتفاء ببعض 

التعديالت على االخير".
وأكد الزيدي ان "التعديل املقترح 
يتعلق مبوضوع عمر املرشح حيث 
ُحدد بس��قف ادنى 30 عاماً، كما 
أن��ه رف��ع حتصيل��ه العلم��ي من 

االعدادية إلى البكالوريوس".
ولف��ت إل��ى أن "اوس��اطاً نيابية 
ترف��ض االص��رار على الش��هادة 
اجلامعية، وتطال��ب باالبقاء على 
للمرش��ح  بالنس��بة  االعدادي��ة 
وحجته��ا أن مجلس النواب يجب 
فالح��ني  في��ه ش��رائح  ُيث��ل  أن 
وعمال وهم في اغلب االحيان لم 

يتخرجوا من الكليات".
القانوني��ة  اللجن��ة  وأورد عض��و 
املاض��ي  "االس��بوع  أن  النيابي��ة 

التعديل  ع��رض مقت��رح  ش��هد 
للق��راءة االول��ى داخ��ل مجل��س 

النواب، واقراره يحتاج إلى وقت".
وأوضح أن "فشل مجلس النواب 

في متري��ر التعديل، ال يعني نهاية 
املطاف، فسيكون امامنا خيار وهو 
اتخ��اذ قرار باالبقاء عل��ى القانون 
النافذ، ولدينا معه جتربة ايجابية 

في االنتخابات السابقة".
ويسترس��ل الزي��دي أن "املع��دل 
املعتم��د ف��ي النظ��ام االنتخابي 
ذاته��ا  ه��و  التعدي��ل  مبوج��ب 

لالنتخابات الس��ابقة ب� )1.6( وال 
يوجد خالف على تلك النسبة بني 

الكتل البرملانية".
تتمة ص3

مع تعديلين لعمر المرّشح وتحصيله الدراسي

مجلس النّواب يتجاهل مشروعي رئاسة الجمهورية 
والحكومة لالنتخابات ويصرُّ على إبقاء القانون النافذ

مجلس النواب "ارشيف"

العراق يستعرض إسهام أوكرانيا في إعمار 
5المناطق المتضررة من اإلرهاب "الهجرة الدولية" تواصل دعمها لتوفير

3الرعاية الصحية لمستشفيات الموصل

السليمانية ـ الصباح الجديد:
دعا القي��ادي في حرك��ة التغيير، 
شورش حاجي، بغداد إلى مصادرة 
ف��ي  الكب��ار  املس��ؤولني  أم��وال 
إقليم كردس��تان لتسديد الديون 
املتراكمة، محمال حكومة اإلقليم 
مس��ؤولية تراكم تل��ك ديون التي 
بلغت نحو 14 مليار دوالر بس��بب 
الفاش��لة  املالي��ة  "السياس��ات 

لها"، حسب قوله.
الهيئ��ة  عض��و  حاج��ي،  وق��ال 

التنفيذية في حركة التغيير، عبر 
منش��ور له على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي "فيس��بوك"، أم��س 
وتابعته "الصباح اجلديد" إن "هناك 
ديوناً متراكم��ة تبلغ قيمتها نحو 
أربعة عش��ر ملي��ار دوالر أميركي، 
وأن حكوم��ة اإلقلي��م اقترضتها 
من شركات تركية وروسية، داعيا 
احلكوم��ة املركزية ف��ي بغداد إلى 
مصادرة أموال وممتلكات املسؤولني 
الكبار في اإلقليم في داخل البالد 

وخارجها الذين سرقوا ثروات البالد 
وق��وت الش��عب ألنفس��هم عبر 
اس��تغاللهم مناصبهم لتسديد 

الديون املتراكمة".
"وفق��ا  أن��ه  حاج��ي،  وأض��اف 
للمعلوم��ات التي لديهم ونتيجة 
السياس��ة النفطي��ة الفاش��لة 
إقليم كردس��تان،  للس��لطة في 
تبل��غ دي��ون حكوم��ة اإلقليم ما 
يق��ارب أربع��ة عش��ر ملي��ار دوالر 
كقروض تركية ولشركات نفطية 

مث��ل فيت��ول وروزنف��ت وجن��رال 
إينرجي ودانه غاز وبعض الشركات 
االستثمارية األخرى، باإلضافة إلى 
قروض ش��عب كردس��تان بسبب 
نظ��ام االدخ��ار اإلجب��اري لروات��ب 

املوظفني".
"حكوم��ة  أن  أوض��ح،  كم��ا 
اإلقلي��م ق��د أبرمت العق��ود من 
دون عل��م الش��عب واملؤسس��ات 

التشريعية"،
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  النف��ط،  وزارة  أعلن��ت 
الس��بت، تفاصيل اتف��اق تزويد 
العراق للكويت بالغاز من حقول 
البص��رة،  مبحافظ��ة  الرميل��ة 
وان االتف��اق سيس��د ج��زءا من 

تعويضات العراق للكويت. 
ال��وزارة  املتحدث باس��م  وق��ال 
عاص��م جهاد ف��ي بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، 
إن "ال��وزارة لديه��ا اتف��اق م��ع 

اجلانب الكويتي ينص على تزويد 
الكويت بالغ��از اخلام من حقول 
الرميلة في محافظة البصرة".

وأض��اف ان "االتف��اق وص��ل الى 
مراحله النهائية، حيث س��تزود 
الكويت ب�50 مليون قدم مكعب 
قياسي يومياً في املرحلة األولى، 
ليصل فيما بعد الى 200 مليون 
قدم مكعب قياسي في اليوم".

اخل��ام  "الغ��از  ان  ال��ى  ولف��ت 
س��يصدر للكوي��ت ب��دالً من ان 

يحرق في احلقول"، مش��يراً الى 
ان "االتف��اق يع��زز م��ن التعاون 

االقتصادي بني البلدين".
وأوضح جهاد ان "تزويد الكويت 
بالغ��از سيس��هم في تس��ديد 
جزء م��ن الدي��ون املترتبة بذمة 
الع��راق كتعويض��ات للكوي��ت 
بس��بب غزو العراق لألخيرة في 

عام 1990". 
وأك��د ان "ال��وزارة وصل��ت ال��ى 
املراحل النهائية لتنفيذ االتفاق 

مع الكويت، حيث لم يبق سوى 
الوح��دة  عل��ى س��عر  االتف��اق 

حسب األسعار العاملية". 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان 
معص��وم ق��د اكد خ��الل زيارته 
عل��ى  الكوي��ت  ال��ى  األخي��رة 
أهمية تفعيل وتطوير العالقات 
االقتصادية بني البلدين وخاصة 
في اجملال النفطي، مبا يسهم في 
س��د الديون املترتبة على العراق 

للجانب الكويتي.

"التغيير" تدعو بغداد لمصادرة
أموال المسؤولين الكبار في اإلقليم

العراق يتوصل إلى اتفاق نهائي
مع الكويت لتزويدها بالغاز

وكاالت ـ الصباح الجديد:
العامة املصرية،  النياب��ة  أعلنت 
امس السبت، ارتفاع عدد ضحايا 
هج��وم مس��جد الروض��ة ف��ي 

سيناء، إلى 305 قتلى.
وجاء في بيان النائب العام، "بأنه 
ف��ي تاريخ 24 نوفمب��ر ورد إخطار 
من مديرية أمن ش��مال س��يناء 
بأن��ه عن��د ب��دء إلق��اء خطي��ب   
العب��د  بئ��ر  مبنطق��ة  الكائ��ن 
مبحافظة ش��مال سيناء خلطبة 
ص��الة اجلمع��ة فوج��ئ املصلون 
بقيام عناص��ر تكفيري��ة يتراوح 
عددهم بني 25 إلى 30 مس��لحا 
يرفعون علم )داعش(، وقد اتخذوا 
مواقع له��م أمام باب املس��جد 
ونواف��ذه البالغ عدده��ا 12 نافذة 
بإطالق  اآللية  األسلحة  يحملون 

األعيرة النارية على املصلني. 
أن  "تب��ني  البي��ان:  وأض��اف 
التكفيري��ني قد وصل��وا بخمس 
سيارات دفع رباعي وقاموا بإحراق 
باملصل��ني  اخلاص��ة  الس��يارات 

وعدده��ا 7 س��يارات، ونت��ج ع��ن 
احلادث استش��هاد 305 أشخاص 
بينه��م 27 طف��ال كان��وا برفقة 

ذويهم وإصابة 128 آخرين".

»والي��ة  تنظي��م  ان  يذك��ر 
املوال��ي  س��يناء«اإلرهابي 
ل�»داع��ش«، تبن��ى مس��اء األول 
من أم��س اجلمعة، مجزرة تفجير 

الروض��ة مبنطق��ة بئر  مس��جد 
العبد بشمال سيناء، الذي أسفر 
ش��هيًدا   200 استش��هاد  ع��ن 

وإصابة 130 أخرين.

وق��ال التنظيم عبر إحدى منابره 
اإلعالمية إن » املوحدون يهاجمون 
مسجد ضرار ل�... الصوفية بقرية 
الروض��ة، س��بق ألمير احلس��بة 
بالوالي��ة أن أنذره��م حي��ث قال: 
اعلم��وا أنكم عندنا مش��ركون 
كفار، وأن دماءكم عندنا مهدرة، 
ونقول لكم أننا لن نسمح بوجود 

زوايا لكم في والية سيناء«.
وفي ديس��مبر من العام املاضي، 
ألمي��ر  ح��وارًا  التنظي��م  نش��ر 
احلس��بة في والية س��يناء، هدد 
في��ه أتباع الط��رق الصوفية في 
شمال سيناء، قال فيه إن الطرق 
الصوفي��ة »واح��دة م��ن أخط��ر 
األمراض الت��ي ابتليت بيها دولة 

اخلالفة«.
وقال على لس��ان أمير احلس��بة: 
عندنا مش��ركون  أنكم  »اعلموا 
كفار، وأن دماءكم عندنا مهدرة، 
ونقول لكم أننا لن نسمح بوجود 

زوايا لكم في والية سيناء«.
تفصيالت ص6

ارتفاع عدد قتلى مجزرة الروضة
بالعريش إلى 305 بينهم 27 طفاًل

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
انطلقت قوات العمليات املشتركة 
ي��وم ، أم��س الس��بت ، ف��ي يومها 
الثالث من عملي��ات تطهير اجلزيرة 
والس��يطرة على  الف��رات  وأعال��ي 
طريق احلض��ر - راوة اإلس��تراتيجي 
بع��د أن طه��رت 2400 ك��م مرب��ع 

و45 قري��ة ضم��ن املرحل��ة الثاني��ة 
من عمليات تطهي��ر اجلزيرة وأعالي 

الفرات.
وق��ال مص��در امني رفيع املس��توى 
في قيادة العمليات املش��تركة في 
حديث خ��اص لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان" القوات األمنية بش��تى 

صنوفها واحلشد الشعبي مسنودة 
بطي��ران اجليش العراق��ي انطلقت 
صباح يوم أمس ف��ي يومها الثالث 
من عملي��ات تطهير م��ا تبقى من 
مناطق اجلزي��رة والبادية في صحراء 

املوصل و صالح الدين واالنبار"
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 

أسمه إن" القوات األمنية سيطرت 
على طريق احلضر - راوة اإلستراتيجي 
والذي يقع في وس��ط بادية اجلزيرة ، 
مشيرا إلى إن" وحدة معاجلة الدروع 
ف��ي احلش��د الش��عبي متكنت من 
تفجير س��يارتني مفخختني حاولتا 
استهداف القطعات املتقدمة باجتاه 

طريق احلضر - راوة اإلستراتيجي.
وأعلن��ت خلية اإلعالم احلربي ، أمس 
املش��تركة  الق��وات  ان   ، الس��بت 
طه��رت 2400 كم مرب��ع و45 قرية 
ضمن املرحلة الثاني��ة من عمليات 

تطهير اجلزيرة وأعالي الفرات
وذكر بيان للخلي��ة تلقت صحيفة 

‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه ان 
"قطعات اجليش واحلش��د الشعبي 
والشرطة االحتادية طهرت )45( قرية 
املرحلة  2400كم2 ضمن  ومساحة 
الثانية من عملي��ات تطهير اجلزيرة 

وأعالي الفرات"
تتمة ص3

السيطرة على طريق الحضر- راوه االستراتيجي في اليوم الثالث بعد انطالق العمليات

من ضحايا الهجوم االرهابي على مسجد الروضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت هيئة التقاع��د العامة، أمس 
الس��بت، االنب��اء الت��ي حتدثت عن 
وجود استقطاعات بالتقاعد وقانون 
التأمينات االجتماعية، فيما اشارت 
ال��ى ان طرح مث��ل ه��ذه املواضيع 

يهدف الى اثارة الرأي العام.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
إن "جمي��ع م��ا يت��م تناقل��ه على 
مواقع التواصل االجتماعي بش��أن 

وقان��ون  التقاع��د  اس��تقطاعات 
التأمين��ات االجتماعي��ة كالم غير 
صحيح"، داعيًة إلى "عدم تداوله".

األش��خاص  "أح��د  أن  وأوضح��ت، 
الس��يئني ق��ام بكتاب��ة م��ا تقدم 
ونسبه إلى رئاس��ة الهيئة لغرض 
إث��ارة ال��رأي الع��ام ض��د احلكومة 
ألسباب سياس��ية غرضها إضاعة 
النص��ر ال��ذي حتق��ق عل��ى أي��دي 
العراقيني بقيادة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي"، معربًة عن أملها ب�"عدم 

تداول مواضيع ال يُعلم مصدرها".
يذكر أن عدداً م��ن الصفحات على 
موقع التواص��ل االجتماعي "فيس 
بوك" تناقلت، في وقت سابق، أنباًء 
حتدثت عن "اس��تقطاعات جديدة" 
واملتقاعدين  املوظف��ني  روات��ب  في 
في موازنة ع��ام 2018، وعن تضمن 
قان��ون التأمينات االجتماعية فقرة 
تش��ير إلى زيادة نسبة االستقطاع 
والقط��اع  املوظف��ني  روات��ب  م��ن 

اخلاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت منظم��ة أوب��ك، أمس 
الس��بت، عن ارتفاع سعر سلة 
األوبك اليومي إلى 61.14 دوالراً 

للبرميل الواحد.
وقال��ت املنظمة في بي��ان لها 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "سعر س��لة أوبك من أربعة 
عش��ر برميل اخلام ارتفع ليصل 

الى 61.14 دوالراً للبرميل".
وأضافت املنظمة، أن "الس��عر 
ارتف��ع عن اليوم الس��ابق الذي 
وفق��ا  دوالرات،   61.09 بل��غ 

حلسابات أمانة أوبك".
الدول  وتتألف س��لة منظم��ة 
املصدرة للنفط )أوبك( املرجعية 
من م��ا يل��ي: مزي��ج الصحراء 
)أنغوال(،  وجيراس��ول  )اجلزائ��ر(، 

وأورينت )إكوادور(، وزافيرو )غينيا 
االستوائية(، ورابي ليت )غابون(، 
لي��ت  البص��رة  إي��ران(،  وإي��ران 
إكس��بورت  الكويت  )الع��راق(، 
)ليبيا(،  إس س��يدر  )الكوي��ت(، 
بوني اليت )نيجيريا(، قطر مارين 
)اململكة  العربي  )قطر(، الضوء 

العربية السعودية(...
تفصيالت ص7

"التقاعد" تنفي وجود استقطاعات في رواتب 
المتقاعدين وقانون التأمينات االجتماعية

سعر سلة أوبك يرتفع إلى 61.14 دوالرًا للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
عن تضامن��ه مع حكومة وش��عب 
مصر، بعد الهجوم الذي اس��تهدف 
في األول من أمس مس��جد الروضة 
شمال سيناء وخلف عشرات القتلى 
واجلرحى، فيما دعا إلى توحيد اجلهود 
وجتفيف  "اإلره��اب"  عل��ى  للقضاء 

منابعه الفكرية.
وقال العبادي في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه، إن��ه يقدم 
العزيز  تعازي��ه "للش��عب املص��ري 
وألس��ر ضحاي��ا وجرح��ى االعت��داء 
اإلرهاب��ي اجلب��ان ال��ذي اس��تهدف 

املواطنني األبرياء وهم يؤدون الصالة 
في احد بيوت اهلل في سيناء".

وأضاف "نعرب عن تضامننا مع مصر 
حكومة وشعباً في مواجهة اإلرهاب 
ال��ذي نعّده ع��دواً مش��تركاً وندعو 
لتوحي��د اجله��ود من اج��ل القضاء 
عليه وجتفي��ف منابع��ه الفكرية". 
وتاب��ع العبادي أن "العراق الذي أنهى 
مش��روع داعش ومتكن م��ن تطهير 
كامل أراضيه يقف إلى جانب مصر 
وش��عبها ملواجهة خطر العصابات 
اإلرهابية التي أساءت لديننا احلنيف 

وألمن واستقرار شعوبنا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
رئي��س اجلمهوري��ة  أعل��ن مكت��ب 
ف��ؤاد معص��وم، أمس الس��بت، أن 
زي��ارة األخي��ر إلى إقليم كردس��تان 
أن  مبين��اً  أي��ام،  ع��دة  ستس��تمر 
معصوم سيبحث خالل الزيارة ثالثة 
ملفات رئيس��ة من بينه��ا العالقة 

بني أربيل وبغداد. 
وقال املكتب في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "زي��ارة 
رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم 
إلى كردس��تان ستس��تمر عدة أيام 
املسؤولني  وس��يلتقي خاللها كبار 

هناك لبحث ثالثة ملفات رئيسة".
وأضاف املكت��ب، أن "امللف��ات التي 
سيناقش��ها الرئيس ه��ي العالقة 
ب��ني أربي��ل وبغداد ومل��ف كركوك، 
إضاف��ة إلى مل��ف االحت��اد الوطني 
التط��ورات  بع��د  الكردس��تاني 

األخيرة".
وكان مصدر مطلع أفاد، صباح امس 
الس��بت، بأن رئي��س اجلهورية فؤاد 
معصوم توجه إلى إقليم كردستان 
للق��اء عدد م��ن مس��ؤولي اإلقليم 
وبح��ث األزمة بني احلكومة االحتادية 

وحكومة االقليم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، 
عن ع��زل الديون الس��ابقة املترتبة 
بذمة املواطنني عن اجور االستهالك 
احلالي، مش��يرا الى أن هناك افكارا 
أخ��رى للتخفيف عن كاهل املواطن 
ف��ي الظ��رف احلالي س��تقرها جلنة 

الطاقة الوزارية قريبا.
وقال الفه��داوي في بي��ان صحفي 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
"حصلت املوافقة على فصل مبالغ 
الدي��ون املتراكمة بذم��ة املواطنني 
ع��ن أجور االس��تهالك احلالي، وحلني 

اللجنة  اصدار تعليم��ات وتوصيات 
املش��كلة في مجلس الوزراء/ جلنة 

الطاقة الوزارية".
وأض��اف الفه��داوي، أن��ه "س��يتم 
فص��ل مبالغ الدي��ون املتراكمة عن 
أجور االس��تهالك احلال��ي بقائمتني 
تص��در  للدي��ون  االول��ى  س��تكون 
م��رة واح��دة، والثانية لالس��تهالك 
الش��هري"، الفت��ا ال��ى أن "هن��اك 
أف��كارا أُخرى لتخفي��ف عن كاهل 
املواطن في الظرف احلالي ستقرها 

اللجنة قريبا".
تتمة ص3

العبادي يعلن التضامن مع مصر 
في مواجهة اإلرهاب ويدعو 
لتجفيف منابعه الفكرية

معصوم يبحث في اإلقليم ثالثة 
ملفات أبرزها األزمة بين بغداد وأربيل

"الكهرباء" تعزل الديون السابقة بذمة 
المواطنين عن أجور االستهالك الحالي



أندرو جيه. تابلر*

كان من الضروري نش��ر بيان مش��ترك 
ح��ول محادثات الس��ام ب��ن الواليات 
املتحدة وروس��يا بشكل س��ريع وذلك 
للتأكد من أن الوج��ود اإليراني املتزايد 

في الباد لن يؤجج عودة اجلهادين.
ف��ي احلادي عش��ر من تش��رين الثاني/

نوفمب��ر، ق��ام الرئيس ترام��ب ونظيره 
الروس��ي فادميي��ر بوتن بإص��دار بيان 
مش��ترك حول سوريا من مدينة دانانغ 
الفيتنامية حيث أعربا عن رضاهما عن 
املس��اعي املشتركة املعززة التي بذلت 
مؤخ��رًا لتجنب الن��زاع القائ��م. وذكر 
البيان أن هذه املساعي »سّرعت بشكل 
جذري اخلس��ائر التي مني بها تنظيم 
»الدول��ة اإلس��امية« )»داعش«( على 
أرض املعرك��ة خال األش��هر األخيرة«، 
ليس��تعرض بع��د ذلك سلس��لة من 
اخلط��وات التي بدأت ش��هر متوز/يوليو 

الفائت بهدف بّت احلرب السورية.
إال أن املعرك��ة ض��د تنظي��م »الدولة 
اإلس��امية« ل��م تنت��ِه بع��د بالرغم 
م��ن االنتص��ارات التي ُس��ّجلت على 
التنظي��م في املوص��ل والرق��ة. إذ لم 
تعالج أيٌّ م��ن الظروف الت��ي أدت إلى 
قي��ام ه��ذا التنظيم اجله��ادي، وأبرزها 
الدع��م اإليران��ي للحّكام املس��تبدين 

األس��د  بش��ار  الس��وري  كالرئي��س 
والتوّس��ع الس��كاني ال��ذي ش��هدته 
املهّمش��ة.  الريفية  الس��نية  املناطق 
ومن الضروري احلفاظ على املكاس��ب 
احملقق��ة ف��ي املعرك��ة ض��د »داعش« 
للحؤول دون معاودة تش��ّكل التنظيم 
كقوة متمّكنة. وقد أش��ار وزير الدفاع 
جامي��س ماتن في تعليٍق له تلى البيان 
املش��ترك إلى أن الوالي��ات املتحدة لن 
تنسحب من شرق سوريا إال متى باتت 
هزمية »داعش« واضحة ودائمة. وصّرح 
للمراس��لن الصحفين قائاً: »سوف 
نح��رص على تأم��ن الظ��روف املؤاتية 
للحل الدبلوماسي«، وأضاف أن الهدف 
عل��ى امل��دى القصي��ر يتمث��ل »بن��زع 
الس��اح من منطقة ومن ثم نزعه من 
منطقة أخ��رى، واالس��تمرار على هذا 
املنوال ومحاولة اتخ��اذ اخلطوات التي 

تسمح للناس بالعودة«
إيران في شرق سوريا

مع ذلك، حتجب املسائل االستراتيجية 
آفاق التسوية الدبلوماسية املستدامة. 
ف��إذا ألقينا نظرة عن كثب على القوى 
الت��ي تقات��ل فعلًي��ا تنظي��م »الدولة 
اإلسامية« في شرق سوريا، نكتشف 
أن أكثر م��ن 80 في املائة منها مدعوم 
من احلرس الث��وري اإليراني على حد ما 
جاء في التصريح��ات العلنية األخيرة 
الصادرة عن مستش��ار األمن القومي 

هربرت راميوند ماكماستر. ومع أنه من 
احلكم��ة أن تتجنب الوالي��ات املتحدة 
خ��وض أي ضرٍب من ض��روب احلرب مع 
روس��يا، إال أن��ه ال يج��در بالسياس��ة 
األمريكية أن تس��مح لروسيا بإحكام 
س��وريا.  عل��ى  اإليراني��ة  القبض��ة 
فالفيديوهات التي تصّور امليليش��يات 
الش��يعية وهي حترر مدينة البوكمال 
الس��نية  الغالبي��ة  ذات  احلدودي��ة 
الساحقة كانت محط إشادة من قبل 
وزارة الدفاع السورية باعتبارها انتصارًا 
جدي��ًدا يحققه األس��د ف��ي محاولته 
اس��تعادة »كل ش��بر« م��ن األراض��ي 
الس��ورية، أي مبعنى آخ��ر حتقيق نصر 

عسكري كامل.
إّن اتفاقي��ة تخفي��ف ح��دة التصعيد 
املوقعة بن موسكو وواشنطن وعمان 
ف��ي الس��ابع م��ن متوز/يولي��و - وليس 
لفض  والروسية  األمريكية  املس��اعي 
الن��زاع - ه��ي التي فتح��ت الباب أمام 
الرئيس األسد وإيران – ال أمام املعارضة 
املعتدلة – لقيادة املعركة ضد »داعش«. 
وصحي��ٌح أن تراجع الدعم العس��كري 
األمريكي للثوار نتيجًة لتلك االتفاقية 
أّدى إلى احلد من إراقة الدماء وحتس��ن 
إمكانية نفاذ املس��اعدات اإلنس��انية 
إلى تلك املنطق��ة، إال أنه خّلص نظام 
األس��د من أحد التهديدات احملدقة به. 
فاجلنوب الس��وري حتديًدا ه��و الطريق 

االعتيادي لاجتياح نحو دمش��ق، وهو 
نقطة ضعف لدى األس��د س��يما وأن 
جرمية تعذيب املراهقن هناك هي التي 
أطلقت شرارة احلرب األهلية السورية 
منذ س��ّت س��نوات. في املقابل، أتيح 
جلحافل األس��د املدعومة م��ن إيران أن 
تنتش��ر على مس��احة غير مسبوقة 
من األراضي الس��ورية، وهي مس��احة 
تنوي طهران حتويلها إلى »جس��ٍر بري« 
به��دف توس��يع جس��رها اجل��وي نحو 

مطار دمشق.
وإذ أق��ّر بيان احلادي عش��ر من تش��رين 
التوس��ع  الثاني/نوفمب��ر مبخاطر هذا 
اإليراني، فق��د »رّحب« مبذك��رة املبادئ 
التي وّقعتها الواليات املتحدة وروس��يا 
واألردن قب��ل ثاث��ة أيام لاتف��اق على 
»تقليل عدد القوات األجنبية واملقاتلن 
األجانب حتى اجل��اء النهائي لها« من 
جنوب سوريا. لكن اجلهود املبذولة منذ 
صيف 2017 إلخراج اجلماعات املدعومة 
من إيران من حدود اجلوالن – عبر تنفيذ 
اعتداء كبير على القوات اإلس��رائيلية 
خال احل��رب – أرجعها لألس��ف قرابة 
الس��تة أميال فق��ط إلى ال��وراء وفق 
م��ا أفي��د. وهذا لي��س الط��وق األمني 
املطل��وب لتهدئة اخملاوف اإلس��رائيلية 
م��ن قي��ام جبهة أخرى ف��ي محافظة 
القنيطرة تكون مشابهة جلبهة جنوب 
لبن��ان. ومن املس��تبعد أيًض��ا تطبيق 

مب��دأ »التقليل حتى اجل��اء النهائي« 
نظرًا إلى دعم األس��د للوجود الروسي 
واإليراني في الباد، في الوقت الذي لم 
حتَظ فيه القوات األمريكية وحلفاؤها 
بأي دعوة مماثلة وبالتالي فهي ال تتمتع 
بالس��لطة الازمة لضمان مصاحلها. 

وهذا خلٌل ال بد من معاجلته.
بالنظ��ر إل��ى الضعف الش��ديد الذي 
أص��اب اجلي��ش العربي الس��وري جّراء 
احلرب، فإن بقاء األس��د في الس��لطة 
س��يعني تواج��ًدا كثيًف��ا إلي��ران في 
املس��تقبل املنظ��ور. واألب��رز ف��ي هذا 
السياق هو أن البيان األخير يصف قرار 
مجلس األمن رقم 2254 بالسبيل إلى 
الس��ام، ولكن هذا الق��رار يفتح أمام 
األس��د عدة ط��رٍق للبقاء ف��ي احلكم، 
وه��ذه حصيل��ة ال يج��در بواش��نطن 

قبولها.
هذا واملوقف الرسمي األمريكي متجّذر 
في بيان جنيف الذي مت التفاوض عليه 
ف��ي حزيران/يوني��و 2012. لك��ن تل��ك 
الوثيقة تفتح اجملال ضمنًيا أمام األسد 
للبقاء في الس��لطة، حيث نّصت في 
جزئه��ا الثاني على أن إحدى »اخلطوات 
الرئيسية« »ألي تسوية« لألزمة تتمثل 
بتش��كيل »هيئ��ة حك��م انتقالي��ة« 
التنفيذية«  الس��لطات  متارس »كامل 
وتهّيئ »بيئة محايدة تتحرك في ظلها 
العملي��ة االنتقالية«، و«ميكن أن تضم 

أعضاء من احلكومة احلالية واملعارضة 
أن  وم��ن اجملموع��ات األخ��رى، ويج��ب 
تُشّكل على أساس املوافقة املتبادلة«. 
فقد ش��ّجع هذا الغموض روسيا على 
إتاحة إشراك األس��د في هيئة احلكم 
االنتقالي��ة مع احلفاظ عل��ى التزامها 
بالبي��ان فيما ش��ّجع الواليات املتحدة 
عل��ى التصدي لذل��ك. ومن هن��ا، فإن 
الهدف من احملاوالت الروس��ية لتنظيم 
عمليات موازية في أس��تانا وسوتشي 
ليس التحايل على جنيف بقدر ما هو 
اس��تغال هذه الثغرة. أما قرار مجلس 
األمن 2254 فيش��تمل من جهته على 
بيان جني��ف إمنا يضم أيًض��ا خطوات 
كانت س��ابًقا خط��ة إيراني��ة من أربع 
نقاط وه��ي: وقف فوري إلط��اق النار، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء 
انتخابات  وإج��راء  تغييرات دس��تورية، 

حتت املراقبة.
االنتخابات السورية والدور األميركي

ينص بي��ان احلادي عش��ر من تش��رين 
الثاني/نوفمب��ر عل��ى »انتخاب��ات حرة 
املتح��دة  األمم  إش��راف  وعادل��ة حت��ت 
تس��توفي أعل��ى معايي��ر الش��فافية 
الدولية وتش��مل جميع السورين مبن 
فيه��م اجلالي��ة املؤهل��ة للمش��اركة 
في االنتخاب��ات«. لكن املش��كلة هي 
أن القان��ون ال��ذي يرع��ى االنتخاب��ات 
الس��ورية ال يجيز حالًي��ا التصويت إال 

للمواطن��ن احلاملن تأش��يرات خروج 
صاحل��ة، أو ألقلية م��ن املواطنن الذين 
الذوا بالفرار خارج احلدود السورية خوًفا 

على حياتهم.
وعل��ى النح��و نفس��ه، يج��ب عل��ى 
واشنطن أن تضغط على موسكو حلث 
حليفها الس��وري على اعتم��اد قانون 
انتخاب��ات حترري يتيح لكافة املواطنن 
أن  االغت��راب  بل��دان  ف��ي  الس��ورين 
يشاركوا في التصويت. وفيما تشارف 
جولة جديدة من محادثات جنيف على 
االنطاق في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
في أعقاب لقاء للمعارضة في الرياض، 
ينبغي على الواليات املتحدة أن توضح 
أنه��ا ل��ن تؤّي��د أي عملي��ة انتخابي��ة 
يشارك فيها األس��د مبا أن هذا التأييد 
مينح��ه ضمًنا الش��رعية، وإال كان فوز 
األس��د مضمونًا وحافظ��ت إيران على 
مكانتها القوية في الباد. وسوف تزيد 
هذه العوامل احتمال حدوث اشتباكات 
إيرانية إسرائيلية في املستقبل وتعيق 
االس��تقرار الوطن��ي وتع��زز الظ��روف 
الت��ي أتاح��ت تنامي تنظي��م »الدولة 

اإلسامية« في املقام األول.

*تابل��ر ه��و زمي��ل »مارت��ن غ��روس« 
ف��ي برنام��ج معهد واش��نطن حول 

السياسة العربية. 

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تزامن��اً مع اطاق حملة موس��عة 
حملاربة الفس��اد واالطاح��ة برموزه 
ف��ي الب��اد، طالبت اغل��ب الكتل 
الكردس��تانية ف��ي مجلس النواب 
العراق��ي وبرمل��ان كردس��تان ب��ان 
اقلي��م  احلمل��ة  تل��ك  تش��مل 
الب��دء بجمع  أعلن��ت  كردس��تان، 
التواقيع في برمل��ان اإلقليم العادة 
وزي��ر ث��روات امل��وارد الطبيعية في 
حكوم��ة االقليم اش��تي هورامي 
الهارب الى خ��ارج الباد للتحقيق 
مع��ه وتقدمي��ه الى القض��اء على 
خلفية اهدار وتبديد ثروات االقليم 

النفطية.
عضو مجل��س النواب ع��ن حركة 
التغيير هوش��يار عبد اهلل وبينما 
اعلن دع��م حركة التغيير للحملة 
التي دش��نها رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي حملاربة الفساد املستشري 
في الباد، طالبت بان تش��مل هذه 

احلملة رموز الفساد في االقليم.
واكد عب��د اهلل ض��رورة ان يعتمد 
االج��راءات  م��ن  جمل��ة  العب��ادي 
كأولوية في سعيه حملاربة الفساد 
واالس��قاط برموزه، وفي مقدمتها 
ان يبدأ ه��ذه احلملة من حكومته، 
وترحي��ل اي وزير او مس��ؤول يثبت 
جت��اوزه عل��ى امل��ال الع��ام وتورطه 
بقضايا او ملفات فس��اد، مش��يرا 
االقلي��م  ف��ي  املواطن��ن  ان  ال��ى 
يتس��اءلون عن امكانية ان تشمل 
ورم��وز  املتورط��ن  احلمل��ة  ه��ذه 

الفساد في كردستان.    
ب��دوره اعلن س��االر محمود عضو 
برملان كردستان عن االحتاد الوطني 
جلم��ع  حمل��ة  ان  الكردس��تاني، 
التواقي��ع بدأت في برمل��ان االقليم 
للضغ��ط على الس��لطات، بهدف 
الطبيعي��ة  الث��روات  وزي��ر  اع��ادة 
الهارب اش��تي هورامي ومساءلته 

وتقدميه الى القضاء.
واضاف محمود في تصريح للصباح 
اجلديد ان االسبوع اجلاري سيشهد 
تكثيف الضغوطات على حكومة 
االقليم، للكش��ف عن مابس��ات 
اختفاء وابتع��اد وهرب وزير الثروات 
الطبيعي��ة اش��تي هورام��ي الذي 
يغي��ب ع��ن االقليم من��ذ 55 يوماً 
م��ن دون مس��وغ او س��بب معلن، 
ومس��اءلته وفقا للنظام الداخلي 

لبرملان كردستان.
وعّد محم��ود وزير الثروات اش��تي 
هورام��ي املصدر الرئيس للفش��ل 
النفطي��ة  السياس��ة  واخف��اق 
ان��ه كان  لاقلي��م، عل��ى اعتب��ار 
املس��ؤول االول عن رس��م سياسة 
االقليم في مجاالت الطاقة، وكان 
مش��رفاً على ش��كل ونوع العقود 
النفطي��ة التي وقعته��ا حكومة 
النف��ط  ش��ركات  م��ع  االقلي��م 
املاضية،  االع��وام  العاملي��ة خ��ال 
والت��ي قال في حينها انها س��تدر 
على االقليم ام��واال اكثر من التي 
متنح��ه ل��ه بغ��داد، وفق��ا حلص��ة 
االقلي��م التي كانت %17 من قانون 
املوازن��ة، لذا يق��ول محمود » على 
وزير الث��روات الطبيعية ان يتحمل 
مس��ؤولية قط��ع ارزاق املواطن��ن 
وتخفيض رواتب املوظفن والفشل 
االقتصادي الذي يش��هده االقليم، 
وان تتم مساءلته ومحاسبته امام 
البرملان والقضاء في كردستان عن 

تلك االخفاقات«. 

وطال��ب محم��ود جمي��ع االطراف 
السياسية للتعاون للحفاظ على 
سيادة القانون وحتقيق العدالة، وان 
املسؤولية  املعنية  اجلهات  تتحمل 
ع��ن املش��كات الت��ي يواجهه��ا 

املواطنون في كردستان.
ب��دوره ق��ال عض��و جلن��ة املالي��ة 
واالقتصاد في برملان كردس��تان، ان 
السياس��ة االقتصادي��ة اخلاطئ��ة 
االقلي��م  جعل��ت  للمس��ؤولن 
امام مخاط��ر وك��وارث اقتصادية، 
وتس��ببت بان يقع حتت طائلة ديون 

هائلة لعدة سنوات مقبلة.
وكش��ف حمه صالح في صفحته 
على مواقع التواصل االجتماعي ان 
املسؤولن في كردس��تان تسلموا 
مس��بقاً امواال طائلة من شركات 
النفط، التي اشترت نفط االقليم 
زهيدة،  باس��عار  املقبلة  للسنوات 
مش��يرا ال��ى ان حكوم��ة االقليم 
اقترض��ت كثيرا من االم��وال وهي 
ملزمة مبوجب تلك العقود بتسديد 
حصة الشركات من نفط االقليم 

املباع للسنوات العشر املقبلة.
بدوره دعا عض��و اخللية التنفيذية 
في حركة التغيير الدكتور شورش 
حاجي رئي��س احلكوم��ة العراقية 
حيدر العبادي إل��ى مصادرة أماك 
كبار املسؤولن في االقليم، لتسديد 
الديون املترتبة على اإلقليم البالغة 
14 ملي��ار دوالر، ب��دالً م��ن معاقبة 
الشعب الكردي واستقطاعها من 
حص��ة اإلقليم باملوازن��ة االحتادية، 
أولئ��ك  إل��ى فس��اد  ذل��ك  عازي��اً 
املس��ؤولن وع��دم احترامهم إرادة 
الشعب الكردس��تاني أو برملانه أو 
استش��ارتهما عن��د احلصول على 

تلك املبالغ.  
صفحت��ه  ف��ي  حاج��ي  وق��ال 
الش��خصية على موق��ع التواصل 
االجتماع��ي فيس��بوك، إن بإمكان 
العبادي، “تس��ديد الدي��ون املترتبة 
م��ن  كردس��تان  إقلي��م  عل��ى 
الك��ردي  الش��عب  معاقب��ة  دون 
واستقطاعها من حصته باملوازنة 
العراقي��ة، مبيناً أن ذل��ك ميكن أن 

يت��م م��ن خ��ال “مص��ادرة أماك 
كبار املس��ؤولن الكرد سواء داخل 

اإلقليم أم خارجه.
وأضاف أن أولئك املسؤولن اهدروا 
ثروات الش��عب الك��ردي عبر اتباع 
واقتصادي��ة  نفطي��ة  سياس��ة 
فاش��لة تس��ببت بتكبيل اإلقليم 
بدي��ون كبي��رة ال دخ��ل للش��عب 
أن  إل��ى  مش��يراً  فيه��ا،  الك��ردي 
حكوم��ة االقلي��م اقترض��ت تلك 
املبالغ الضخمة م��ن دون موافقة 
برملان كردس��تان، فضاً عن انه لم 
يت��م انفاقها على مش��اريع وأمور 

تخدم الشعب الكردي.
وأوض��ح حاج��ي أن الدائن��ن م��ن 
والعاملي��ة  التركي��ة  الش��ركات 
باس��ترداد  »يطالب��ون  واملواطن��ن 
أمواله��م وهو م��ا ال ينبغي أن يتم 
على حس��اب الش��عب الكردي أو 
حصته من املوازنة العامة مثلما ال 
ينبغي أن يس��تمر عقاب املوظفن 
باستقطاع اجلزء األكبر من رواتبهم 
وفقا لنظام االدخار االجباري«، عاداً 

الطريق��ة املثل��ى الس��ترداد تل��ك 
الديون “مبصادرة أماك من تس��بب 
بتلك الديون ونهب أموال الشعب 
الكردي عل��ى أن يتم ذلك بالتعاون 

مع اجملتمع الدولي”.
وق��ال حاج��ي »وفق��اً للمعلومات 
الت��ي لدين��ا ونتيج��ة السياس��ة 
النفطية الفاش��لة للسلطة في 
اقليم كردستان، فان حجم الديون 
اقلي��م  املترتب��ة بذم��ة حكوم��ة 
كردستان تصل الى ما يقارب ال�١٤ 
مليار دوالر، وه��ي تتنوع بن قروض 
النفط  تركية وق��روض لش��ركات 
مثل فيت��ول ورؤوس نف��ت وجنرال 
انرجي ودانه غاز وبعض الش��ركات 
االس��تثمارية االخ��رى، اضافة الى 
قروض ش��عب كردس��تان بس��بب 
نظ��ام االدخ��ار االجب��اري لروات��ب 

املوظفن.
واض��اف ان هذه الق��روض والعقود 
ابرمتها س��لطات اقليم كردستان 
م��ن دون عل��م وموافق��ة ش��عب 

وبرملان واملؤسسات الشرعية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب رئيس مجلس الش��يوخ 
بوبيس��كوتا  كال��ن  الرومان��ي 
ريتش��يانو، ام��س الس��بت، وزير 
اجلعف��ري،  إبراهي��م  اخلارجي��ة 
بأن يدع��م العراق مرش��ح باده 
لش��غل املقعد غي��ر الدائم في 

مجلس األمن.
اجلعف��ري  ملكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
تلقت »الصباح اجلديد« نس��خة 
منه، ان »وزي��ر اخلارجية، ابراهيم 
اجلعف��ري، التقى، الي��وم، كالن 
رئي��س  ريتش��يانو  بوبيس��كوتا 
مجل��س الش��يوخ الروماني في 

العاصمة بوخارس��ت، وجرى في 
اللق��اء بحث العاق��ات الثنائية 
ب��ن البلدي��ن، ورغب��ة الطرفن 
والرومان��ي في تعميق،  العراقي 
وتوس��يع العاقات في مختلف 

اجملاالت«.
وأض��اف اجلعفري، »انن��ا نتطلع 
إلى عاق��ات أوس��ع، وأعمق بن 
بلدين��ا«، ُمعرِب��اً ع��ن »ش��كره 
ملواقف روماني��ا الداعمة للعراق 

سياسياً، وعسكرياً«.
َ اجلعفري، قائاً »أمامنا فرص  وبننَّ
كبيرة للتع��اون، وتبادُل املصالح 
املُشترَكة«، مشيراً إلى إمكانية 

أن »تضطل��ع روماني��ا ب��دور في 
عملي��ة إعمار وبن��اء العراق بعد 
التحت�ي��ة  البن��ى  تعرض��ت  أن 
في الع��راق«، منِوهاً »اس��تطاع 
العراق مواَجهة داعش التي جاء 
عناصرها من أكثر من 124 دولة، 
وحقق انتصارات كبيرة، وما كان 
ذلك ليتحقق لوال متاسك القوات 
املس��لحة بصنوفه��ا كافة من 
واحلش��د  والش��رطة،  اجلي��ش، 
العش��ائر،  وأبن��اء  الش��عبي، 

والبيشمركة«.
وأك��د أن »الع��راق م��ن الناحية 
السياس��ية استطاع اخلروج من 

عزلته، واحلصول على عضوية 16 
منظمة دولينَّة بفضل سياسته 
وم��ده للجس��ور مع  اخلارجينَّ��ة 
دول العال��م«، داعي��ا ريتش��يانو 
الى »زيارة بغ��داد في إطار تعزيز 

العاقات بن البلدين«.
م��ن جانب��ه عبر رئي��س مجلس 
كال��ن  الرومان��ّي  الش��يوخ 
ع��ن  ريتش��يانو  بوبيس��كوتا 
الذي حققته  بالنص��ر  »إعجابه 
القوات العراق�ينَّة على عصابات 
أَن »هذا  داعش اإلرهابية«، ع��اداً 
االنتصار خطوة مهمة في طريق 

استقرار املنطقة«.

اإلرهابية  »التحِدي��ات  ان  وتاب��ع 
في العراق، واملنطقة هي تهديد 
جلميع ال��دول«، فيم��ا اعرب عن 
»رغبة ب��اده في أن يدعم العراق 
��ح رومانيا لش��غل املقعد  مرشنَّ

غير الدائم في مجلس األمن«.
ودعا إلى »بذل اجلهود املشتركة 
لتعزيز، وتقوية العاقات الثنائية 
املس��تويات  البلدي��ن على  ب��ن 
كافة«، مؤكداً موق��ف »رومانيا 
الع��راق،  وح��دة  إزاء  الثاب��ت 
وسامة أراضيه«، في إشارة إلى 
االستفتاء الذي جرى في شمال 

العراق،

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  البيئ��ة  مديري��ة  أعلن��ت 
البصرة، أمس السبت، أن فريقاً 
علمياً تابعاً له��ا رصد في املياه 
العراقية سمكة بحرية من نوع 
غير ش��ائع، وأكدت املديرية أنها 
بنشاطها في مراقبة  مستمرة 
التن��وع االحيائ��ي ف��ي البيئ��ة 

البحرية العراقية.
وق��ال املهن��دس أحم��د ماج��د 
حم��ود ف��ي تصري��ح صحف��ي، 
إن »فريق��اً م��ن ش��عبة النظم 

البيئية الطبيعية رصد سمكة 
)الفق��ل( أو )العن��زة( ف��ي املياه 
مت  حي��ث  العراقي��ة،  البحري��ة 
اصطي��اد واحدة منه��ا في قناة 

خور عبد اهلل«.
مبين��اً أن »رصد ه��ذا النوع من 
األسماك يعد الثاني، إذ مت الرصد 
األول ع��ام 2011 م��ن قبل فريق 
بحث��ي م��ن كلي��ة الزراعة في 
جامعة البص��رة، والرصد الثاني 
هو تأكيد للرص��د األول، ويعني 
أن السمكة مازالت موجودة في 

البيئة البحرية العراقية«.
ولفت حم��ود الى أن »س��مكة 
س��مكة  ليس��ت  )الفق��ل( 
اقتصادية النه�ا ال تؤكل في دول 
اخلليج لوج��ود أج��زاء س��امة 
في جس��دها، لكنها تؤكل في 

بعض الدول الشرق آسيوية«.
مضيف��اً أن »وجودها ف��ي املياه 
دراس��ة  اعداد  العراقية يتطلب 
علمية ملعرفة األس��باب بشكل 
دقيق، فرمبا جاءت بسبب هجرة، 

أو انها تتكاثر في املنطقة«.

رومانيا تطلب من العراق دعم مرشح منها لشغل مقعد في مجلس األمن بيئة البصرة: أنواعًا سامة
من األسماك في المياه العراقية

كتل في برلمان كردستان تطالب بإعادة وزير الثروات 
»الهارب« لمحاسبته وتقديمه الى القضاء

التغيير تدعو العبادي إلى مصادرة أمالك المسؤولين في كردستان لتسديد ديون اإلقليم  

احلرب على الفس��اد التقل اهمية عن احلرب على 
االرهاب وف��ي بلد مث��ل العراق الميكن اس��تبعاد 
التراب��ط احل��ي ب��ن هذي��ن املفهوم��ن والعاقة 
الطردية فيهما فقد تناوب االرهابيون واملفسدون 
ف��ي النيل من ثروات الع��راق ومن امنه ومن بنيته 

االجتماعية.
 ولطاملا ارتاح الفاس��دون ورحب��وا بالبيئة املثالية 
التي يوفرها االرهاب لهم ملمارسة جرائمهم بحق 
الشعب العراقي وجرى خال السنوات املنصرمة 
توظيف الظروف االس��تثنائية التي مر بها العراق 
في مترير الصفقات املش��بوهة والنفاذ وااللتفاف 
على منظومة التش��ريعات والقوانن التي سنت 
ملعاقبة العابثن باملال العام من السراق واملزورين 
ومع قرب االع��ان النهائي للخ��اص من االرهاب 
وبس��ط سيادة الدولة العراقية على كل االراضي 
واالجواء واملياه العراقية ت��كاد الثغرات التي نفذ 
وينفذ منها االرهابيون واملفس��دون تغلق وتضيق 

معها فرص السرقة واالحتيال.
 وحينما اعلن الس��يد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ع��ن توجيه امكان��ات الدولة نحو ملف الفس��اد 
ووصف��ه بانه اليق��ل خطورة عن االره��اب وتوعد 
الفاس��دين بان مصيرهم لن يختل��ف كثيرا عن 
مل��ف االرهابي��ن فانه ل��م يجان��ب احلقيقة في 
ه��ذا التوصي��ف ول��م يغالط احلقيق��ة في مدى 
الضرر الذي مارس��ه هؤالء في ش��تى املؤسسات 
العراقي��ة ومن املهم ج��دا التذكير ب��أن العبادي 
وح��ده اليس��تطيع قي��ادة مثل هذه احل��رب على 
الفس��اد وان جهدا وطنيا وشعبيا مماثا في العزم 
والقدرة للحش��د الوطني والش��عبي الذي خاض 
في��ه العراقي��ون منازلته��م ضد االره��اب كفيل 
باس��تئصال جذور الفس��اد في الع��راق ومحاربة 

ثقافته.
 ومن املهم ايضا التذكير بأن توظيف هذه املهمة 
الوطني��ة يج��ب ان يؤط��ر بالقي��م االيجابية من 
خال االصرار على تنفيذ اقس��ى العقوبات بحق 
املتورطن مبلفات الفس��اد وع��دم التهاون معهم 
وع��دم توظيف هذا العمل الغ��راض انتخابية قد 
تس��تغلها اح��زاب وجهات اخ��رى تدعي حرصها 
الوطن��ي ظاهرًا وتريد االس��تفادة منه الى اقصى 
حد في خداع الرأي العام واحلصول على مكاسب 
انتخابي��ة م��ن ورائ��ه مبا يش��وه ويح��رف اهداف 
احلمل��ة الوطني��ة امل��راد توجيهها نح��و القضاء 
على الفس��اد ومكافح��ة كل اش��كاله ..وكلما 
اقت��رب موع��د االنتخابات س��تتعالى اصوات لم 
نكن نس��معها وتظهر وجوه لم نكن نراها طوال 
الس��نوات املنصرمة التي كان الفاسدون يعيثون 
فيها خراباً بالوطن وميعنون في ارتكاب االذى بحق 
الش��عب العراق��ي والميكن الس��ماح ملثل هؤالء 
بس��رقة هذا اجله��د الوطني او التش��ويش عليه 
..نريد توظيفا ايجابيا حملاربة الفس��اد ال يبغي من 
ورائه املصلحون أي منافع ومصالح حزبية وفئوية 

ضيقة على حساب املصلحة العامة للباد .

توظيف إيجابي !

ما بعد تجنب النزاع في سوريا
تقـرير

عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد اهلل

دعا عضو الخلية 
التنفيذية في حركة 
التغيير الدكتور شورش 
حاجي رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي 
إلى مصادرة أمالك 
كبار المسؤولين في 
االقليم، لتسديد الديون 
المترتبة على اإلقليم 
البالغة 14 مليار دوالر، 
بداًل من معاقبة الشعب 
الكردي واستقطاعها 
من حصة اإلقليم 
بالموازنة االتحادية
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بغداد – انفجار ناسفة 
الش��رطة  امن��ي ف��ي  ذك��ر مص��در 
العراقية امس الس��بت، ب��أن موظفا 
في أمانة بغ��داد اصيب بانفجار عبوة 
الصقة مثبتة اسفل عجلته في اثناء 
مروره منطقة الطوبجي غربي بغداد.

على صعيد متص��ل افاد املصدر الذي 
طلب ع��دم الكش��ف عن اس��مه أن 
شخصا قتل، فيما اصيب اثنان اخران 
بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على جانب طريق قرب س��وق ش��عبي 
بغداد  اليوس��فية جنوب��ي  مبنطق��ة 
انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص 
واصابة اثن��ن اخرين بجروح متفاوتة" 

.

ديالى – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  أعل��ن 

محافظ��ة ديال��ى امس الس��بت عن 
اعتق��ال 6 مطلوبن للقضاء، أحدهم 
بتهمة "االرهاب"، في مناطق متفرقة 

من احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قوات أمنية مشتركة 
اعتقلت 6 مطلوبن للقضاء أحدهم 
بتهم��ة االرهاب ف��ي عملي��ات جرت 
مبناطق متفرقة من احملافظة" ، مضيفا 
أن "عمليات االعتق��ال جرت بناًء على 
معلومات اس��تخبارية ح��ددت بدقة 

أماكن وجود املطلوبن للقضاء".

كركوك – عملية ارهابية  
كش��ف مصدرامني في قيادة شرطة 
محافظ��ة كرك��وك ام��س الس��بت 
عن قيام قوات أمني��ة بتنفيذ عملية 
أمني��ة بحث��اً ع��ن مهاجم��ن نفذوا 
عملي��ة "ارهابية" على اح��د املقرات 

االمنية فج��ر اليوم في منطقة عرفة 
النفطية شمال احملافظة .

وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "مجموعة 
ارهابية هاجمت، احد املقرات االمنية 
ف��ي منطقة عرف��ة، فجر ي��وم امس 
بقنابل ولم يس��فر عنه��ا اي اصابة" 
، مضيف��ا أن "عل��ى اث��ر معلوم��ات 
اس��تخبارية قام��ت قوات مش��تركة 
بغل��ق منطقة عرف��ة وتنفيذ عملية 
ده��م على ع��دد من املواق��ع التي في 
منطق��ة عرف��ة النفطية بحث��اً عن 

املنفذين .

صالح الدين – ضبط معمل 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��اح الدي��ن امس الس��بت ان قوات 
احلش��د الش��عبي عثرت على معمل 
للتلغيم ومقر لقيادة داعش في اثناء 

عمليات تطهير قرى بادية اجلزيرة.
وذكر املصدر االمني ان، قوات اللواء 33 
في احلشد عثرت على معمل للتلغيم 
ومقر للقيادة والسيطرة لداعش أثناء 
عملي��ات تطهي��ر قرى جزي��رة البادية 
ش��مال غربي الصيني��ة" ، مضيفا ان 
احلش��د "عثر على شبكة أنفاق وقتل 
داعش��ي بداخله��ا ح��اول مهاجم��ة 
القطع��ات أثن��اء عملي��ات التطهير 
اجلاري��ة ف��ي بادي��ة اجلزي��رة ش��مالي 

الصينية".

االنبار – عمليات تطهير 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس الس��بت عمليات تطهير 
الرابط��ة م��ع محافظتي  الصح��راء 

صاح الدين ونينوى .
وافاد املصدر الذي طلب عدمم الكشف 
عن اس��مه ان، قوات احلشد الشعبي 

اس��تأنفت، فج��ر يوم ام��س عمليات 
)رسول اهلل خامت النبين( في صفحتها 
الثانية م��ن عمليات تطهير الصحراء 
الرابطة بن محافظات نينوى وصاح 

الدين واالنبار".

املثنى – ملف امني 
اك��د مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظة املثنى امس الس��بت اغاق 
ملف وصفته من "أبشع اجلرائم" في 

احملافظة.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه انه وف��ي وقت 
قياسي متكنت من إغاق ملف واحدة 
م��ن أبش��ع اجلرائ��م الدخيل��ة عل��ى 
أخاقي��ات ومب��ادئ مجتمعن��ا وذلك 
بصدور احلكم على اجلاني من احملكمة 
اخملتص��ة" ، الفتا ال��ى ان "اجلاني كان 
يعم��ل في مؤسس��ة خيري��ة معنية 

مبس��اعدة األيتام عن طريق املساعدة 
املالي��ة والعيني��ة ويتم اس��تحصال 
األم��وال م��ن اه��ل اخلي��ر واملتبرع��ن 
مس��اعدة منه��م لأليت��ام لكنه كان 
يس��تعمل ه��ذه األم��وال ف��ي أم��ور 
شخصية في محاولة تكوين شبكة 

بغاء والسفر خارج البلد .

ذي قار – اجراءات احترازية  
كشف مصدر أمني في محافظة ذي 
قار امس السبت عن تشديد اإلجراءات 
األمنية حول مقار دوائر توزيع الكهرباء 
الط��رق  بع��ض  وقط��ع  باحملافظ��ة 
الرئيسية مع قرب انطاق التظاهرات 
املن��ددة بخصخص��ة الكهرباء عصر 

يوم امس .
وق��ال املص��در إن "االجه��زة االمني��ة 
انتش��رت بكثرة قرب مقار توزيع دوائر 
الكهرباء في محافظة ذي قار مع قرب 

التظاهرات املعارضة لتطبيق  انطاق 
مش��روع خصخص��ة الكهرباء عصر 
الي��وم اجلمع��ة عند س��احة احلبوبي 

وسط مدينة الناصرية ".

نينوى – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس الس��بت ان قوات احلش��د 
بتطهي��ر مط��ار  باش��رت  الش��عبي 
جني��ف جن��وب احلض��ر جن��وب غرب 
نين��وى بع��د تطهي��ره م��ن عصابات 

داعش االرهابية.
وذكر املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان، قوات اللواء 
السادس والعشرين باحلشد الشعبي 
باشرت صباح يوم امس بتطهير مطار 
جني��ف جنوب احلضر ف��ي عمق بادية 
اجلزي��رة من العب��وات الناس��فة التي 

زرعها عناصر داعش االرهابي .

إصابة موظف بانفجار الصقة بالطوبجي غربي بغداد * عملية أمنية بحثا عن إرهابيين بمنطقة عرفة شمالي كركوك 
ضبط معمل للتلغيم ومقر لقيادة داعش ببادية الجزيرة * تطهير مطار جنوب الحضر جنوب غربي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد مص��رف الرافدين، أمس الس��بت، ش��روط 
سلفة الزواج البالغة ثاثة ماين دينار ملوظفي 
دوائر الدولة، مش��يرة الى ان��ه اليقبل الكفاالت 

املتقابلة للحصول على السلفة.
وق��ال املكتب االعام��ي للمصرف ف��ي بيان له 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة منه ان "سلف 
الزواج ملوظف��ي دوائر الدول��ة والبالغة ٣ ماين 
دين��ار تتضمن قي��ام املوظف بتق��دمي عقد زواج 
مص��دق وان اليك��ون ق��د مضى علي��ه اكثر من 

سنة".
وتابع ان على "املوظف ان اليكون قد مضى على 
تاريخ عقد زواجه اكثر من سنة مع تقدمي تعهد 

من طالب السلفة بان الزواج ألول مرة".
وأضاف املكتب ان "على طالب السلفة ان يقدم 
كفيل ضامن من موظفي دوائر الدولة املدنية وال 
تقل خدمته عن سنة على املاك الدائم والتقبل 

الكفاالت املتقابلة".
واعل��ن مص��رف الرافدي��ن، ام��س الس��بت، عن 
اطاق س��لف الزواج ملوظفي دوائر الدولة بواقع 
ثاث��ة ماين دينار، وفيما بن ان ذلك يش��مل ملن 
يتزوج الول مرة حصرا، اش��ار الى ان مدة تسديد 

السلفة ثاث سنوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة 
األح��رار احم��د املالك��ي، عن جمع أكث��ر من 14 
توقيعا حتى اآلن الستجواب رئيس اجمللس رياض 
العضاض، مش��يرا إلى أن الطلب س��يقدم إلى 

رئاسة اجمللس بغية حتديد موعد االستجواب.
وق��ال املالكي في تصريح صحف��ي، إنه "نتيجة 
رئي��س مجل��س  وانف��راد  للتصرف��ات األخي��رة 
محافظ��ة بغ��داد ري��اض العضاض بالق��رارات 
وعمل جلان اجمللس، إضافة إلى مخاطبته اللجنة 
التنس��يقية بن احملافظات واحلكوم��ة االحتادية 
بحس��ب وجه��ة نظ��ره دون الرجوع إلين��ا، فقد 
أصبح هناك شبه إجماع على ضرورة استجوابه 
بعد الشعور برغبة العضاض بفرض إرادته على 

اجمللس".
وأض��اف أنه مت "جمع أكثر م��ن 14 توقيعا ابتداء 
من يوم اخلميس"، الفتا إل��ى أن "العدد املطلوب 
لتقدمي طلب االس��تجواب هو 20 توقيعا، لكننا 
نتوق��ع أن يتجاوز العدد ما ه��و مطلوب، خاصة 
وأننا بكتلة األحرار لم يوقع من املوجودين س��وى 
ثاثة أعضاء، لكن كل الكتلة ستوقع يوم األحد 

املقبل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال رئيس التحالف الوطن��ي، زعيم تيار احلكمة 
الوطني، السيد عمار احلكيم " في اليوِم العاملّي 
للقض��اِء على العنِف ضدَّ امل��رأة، نؤكد ان العراق 
قطع شوطا كبيرا ي طريِق إحقاِق حقوق املرأة ".

وق��ال في بي��ان له امس مبناس��بة الي��وِم العاملّي 
للقضاِء على العنِف ضدَّ املرأة" نستذكُر مسيرَة 
اآلالم التي مرْت بها املرأُة في جميِع الشعوب واألمُم، 
والسيما املرأُة العراقية التي تعرضْت ألبشِع ألوان 
العنف على يِد األنظمة الديكتاتورية الس��ابقة، 
وعلى يِد اإلجرام اإلرهابي وصورتِه األبشع املتمثلة 
بعصاباِت داعش اإلجرامية والتي نوشُك أْن نعلَن 

عن هزميتها ". 
واضاف" نؤكُد أنَّنا هنا في العراِق قطعنا ش��وطاً 
كبيراً في طري��ِق إحقاِق حقوق املرأة، وجنددُ عزمنا 
عل��ى املضي قدماً ف��ي رفِع كلِّ أش��كال الظلِم 
واحلي��ِف عن امل��رأِة والعم��ل احلثيث عل��ى نيلها 

حقوقها االجتماعية والسياسية كافة".
وتاب��ع" وما دع��وُة عزيز العراق" رحم��ه اهلل" إلى 
اعتب��ارِ األول م��ن صفر يوم��اً إس��امياً ملناهضِة 
العنف ض��دَّ املرأة وإقرارِ ذلك بقرارِ مجلس الوزراء 
إالَّ مصداق��اً عملياً لهذا املنهُج اإلنس��انّي، حتيًة 
إلى املرأِة العراقيِة الصابرِة احملتس��بِة وإلى عوائل 
الش��هداء االبرار ، وإل��ى كلِّ النس��اء املظلومات 

حيثما يكّن في عاملِنا الفسيح" .

"الرافدين" يحدد شروط 
سلفة الزواج البالغة 

ثالثة ماليين دينار

جمع تواقيع الستجواب 
رئيس مجلس محافظة 

بغداد

الحكيم: قطعنا شوطا 
كبيرًا إلحقاِق حقوق 

المرأة

الملف األمني

مجلس النّواب يتجاهل 
مشروعي رئاسة اجلمهورية 
واحلكومة لالنتخابات ويصرُّ 

على إبقاء القانون النافذ
مفوضي��ة  عم��ل  ع��ن  أم��ا 
االنتخابات، رّد الزيدي أن "حتدين 
تش��ريعي  االول  يواجههم��ا 
وميكن معاجلته أما بالتعديل او 

االبقاء على القانون النافذ".
وتابع ان "التحدي الثاني مالي، 
الن��واب  ف��ي مجل��س  ونح��ن 
اطلعن��ا عل��ى تس��ريبات م��ن 
احلكوم��ي  املوازن��ة  مش��روع 
قب��ل وصول��ه إلين��ا، فه��و لم 
يتضمن التخصيصات الكافية 
يقتض��ي  م��ا  للمفوضي��ة 
املوازنة  معاجلته عندما نناقش 

قبل التصويت عليها".
وخلص الزيدي بالقول إن "هناك 
إصراراً م��ن اللجنتن القانونية 
النواب  ف��ي مجل��س  واملالي��ة 
على انهاء امللف س��ريعاً سواء 
ما يتعل��ق بقان��ون االنتخابات 

العامة أو املوازنة االحتادية".
م��ن جانبه، ذك��ر عضو اللجنة 
ف��ي  العب��ودي  قاس��م  االخ��ر 
تصريح إل��ى "الصباح اجلديد"، 
أن "مجل��س الن��واب علي��ه أن 
انتخابات  قان��ون  ينته��ي م��ن 
مجلس الن��واب واملوازنة املالية 

للمفوضي��ة قبل نهاي��ة العام 
احلالي".

"االلتزام  أن  العب��ودي  وأض��اف 
بتلك املواعي��د ضروري من أجل 
اجراء االنتخاب��ات في موعدها 

املقرر منتصف آيار املقبل".
ابلغتنا  أن "املفوضي��ة  وأوضح 
تس��تعمل  س��وف  بأنه��ا 
واخلصائ��ص  التكنولوجي��ا 
األولى لضمان  للم��رة  التقنية 
نزاهة االقتراع وكذلك السرعة 

في عملية العد والفرز".
ب��أن "تتحمل  العبودي  ويأم��ل 
مس��وؤليتها  النيابية  الكت��ل 
من أجل االسراع في اقرار قانون 
العام��ة الس��يما  االنتخاب��ات 
وأن اخلافات عليه بس��يطة وال 

تصل ملرحلة االزمات".
يذك��ر أن مجل��س ال��وزراء ق��د 
ص��وت على حتديد ي��وم 15 من 
اي��ار في الع��ام املقب��ل موعداً 
لانتخاب��ات العام��ة وكذل��ك 

انتخابات مجالس احملافظات.

السيطرة على طريق احلضر- 
راوه االستراتيجي في اليوم 
الثالث بعد انطالق العمليات

دم��رت  "الق��وات  إن  وأض��اف 
و5  أحادي��ة  حتم��ان  عجلت��ن 

دراجات نارية وفجرت 5 سيارات 
مفخخة وأبطلت أكثر من 450 
عبوة ناس��فة ودم��رت معملن 

لتفخيخ العجات".
وم��ن جانبه أعل��ن القيادي في 
حش��د محافظة االنبار قطري 
الس��مرمد ، أم��س الس��بت ، 
مقتل ثمانية عناصر من داعش 
االرهابية بحملة دهم وتفتيش 
في صحراء راوه غربي احملافظة.

وق��ال الس��مرمد ف��ي حدي��ث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلدي��د‘‘  إن" الق��وات األمني��ة 
اجلزيرة  لقيادة عمليات  التابعة 
واحلش��د  الس��ابعة  والفرق��ة 
بعملي��ة  العش��ائري ش��رعت 
أمنية استباقية مبساندة طيران 
معاق��ل  اس��تهدفت  اجلي��ش 
داعش في صحراء شمال قضاء 
راوه  غربي االنب��ار باجتاه جنوب 
صاح الدين ومتكنت من خالها 

قتل ثمانية إرهابين ".
وأض��اف ان" احلمل��ة أس��فرت 
أيضا عن تدمي��ر أربعة عجات 
مفخخة كانت موضوعة داخل 
مخبأ، مش��يرا إلى إن" احلملة 
ته��دف إل��ى ماحق��ة الفارين 
من مع��ارك الغربية باجتاه هذه 
إل��ى مناطق  املناط��ق وص��والً 

غربي االنبار.

معاجل��ة  وح��دة  أن"  وأوض��ح 
مفع��ول  أبطل��ت  املتفج��رات 
العديد من العبوات الناس��فة 
دون  املفخخة م��ن  واألجس��ام 
وق��وع أي إصاب��ات بش��رية في 

صفوف القوات األمنية.
وم��ن جهت��ه كش��ف مص��در 
أمني في قي��ادة عمليات االنبار 
ي��وم , أمس الس��بت ، عن هرب 
عناص��ر تنظيم داعش اإلرهابي 
من مقراتهم إلى عمق صحراء 

املوصل و صاح الدين واالنبار.
لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  أن " القوات 
املش��تركة كش��فت عن هرب 
عناصر داعش من مقراتهم إلى 
عم��ق صحراء املوص��ل و صاح 
الدي��ن واألنب��ار بع��د التق��دم 
أحرزته قطعات  الذي  الس��ريع 
احلشد مسنودة بطيران اجليش 

العراقي"
والى ذلك أعلنت مديرية احلشد 
 ، الس��بت  أم��س   ، الش��عبي 
السيطرة على مضافة لداعش 

على طريق احلضر- راوة.
وق��ال إعام احلش��د ف��ي بيان 
‘‘الصب��اح  صحيف��ة  تلقت��ه 
اجلديد‘‘ إن" قاطع قوات احلشد 
"رس��ول  عملي��ات  الش��عبي، 
اهلل خ��امت النبي��ن " متكن من 

السيطرة على مضافة لداعش 
على طريق احلضر � راوة". 

"احلش��د  أن  البي��ان  وأض��اف 
لداع��ش  مواقع��ا  اس��تهدف 
وحق��ق  البادي��ة  عم��ق  ف��ي 
إصابات مباش��رة"، الفتا إلى أن 
"القطع��ات توغل��ت في عمق 
بادية اجلزيرة و تطهير مجموعة 

من املنازل غربي احلضر". 
وأوضح إن "ق��وات اللواء الثاني 
ف��ي احلش��د متكنت م��ن حترير 
احملاذية  الطرف��اوي"  قرية "عن 
للش��ارع الراب��ط ب��ن احلض��ر 

-وراوة".
تواص��ل  "الق��وات  أن  وتاب��ع 
راوة �  تقدمه��ا باجت��اه طري��ق 
احلض��ر بالتزام��ن م��ع تطهير 
الطرق املؤدية إلي��ه"، الفتا إلى 
تفجير  استطاعت  "القطعات 
عجلت��ن مفخختن للتنظيم 

في أثناء التقدم".
اخلمي��س  صب��اح  وانطلق��ت، 
الثان��ي/2017(،  )23/تش��رين 
عملية واسعة  تقودها القوات 
بطيران  مس��نودة  املش��تركة، 
اجليش، لتطهير مناطق اجلزيرة 
الواقعة بن محافظات )صاح 
الدين - نين��وى - االنبار(، ضمن 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن عمليات 

تطهير اجلزيرة وأعالي الفرات.

العبادي يعلن التضامن مع 
مصر في مواجهة اإلرهاب 
ويدعو لتجفيف منابعه 

الفكرية
يوم  اس��تهدفوا،  وكان مجهولون 
األول م��ن أمس اجلمعة، مس��جد 
الروض��ة في منطق��ة تابعة ملركز 
بئر العبد، غرب��ي مدينة العريش، 
ف��ي محافظ��ة ش��مال س��يناء، 
عندم��ا كان يع��ج باملصلن خال 
ص��اة اجلمعة، ما أس��فر عن قتل 

وإصابة العشرات.
وتعهد الرئيس املصري عبد الفتاح 
لضحاي��ا  ب�"الث��أر"  السيس��ي، 
الهج��وم ال��ذي اس��تهدف اليوم 
مسجد الروضة مبنطقة العريش، 
واالستقرار، فيما  األمن  واستعادة 
أش��ار إل��ى أن الق��وات املس��لحة 
والشرطة ستبدأ عملية ل�"ضرب 

اإلرهاب".

"الكهرباء" تعزل الديون 
السابقة بذمة املواطنني عن 

أجور االستهالك احلالي
وكان مجلس الوزراء صوت، في )21 
تش��رين الثاني 2017(، على إعفاء 
أهالي حديثة م��ن ديون الكهرباء، 
اخلدمي��ة  ال��وزارات  وج��ه  فيم��ا 
بإصاح املش��كات التي سببتها 

الهزة األرضية في الباد.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

قدمت املنظم��ة الدولية للهجرة 
ف��ي الع��راق مبلغ 500 ال��ف دوالر 
في اط��ار دعمها في توفير الرعاية 
الذين  املرض��ى  ومعاجلة  الطارئ��ة 
نزح��وا م��ن مناط��ق الص��راع مع 
لتنظي��م  االرهابي��ة  العصاب��ات 
"داع��ش" وبنحو رئي��س  من غربي 

مدينة املوصل.
التي  الصحي��ة  املراف��ق  ولتعزي��ز 
تديرها احلكومة ف��ي أعقاب حترير 
املوص��ل تبرعت املنظم��ة الدولية 
باملع��دات  الع��راق  ف��ي  للهج��رة 
واللوازم الطبي��ة بقيمة 500 الف 
الس��ام  مستش��فى  ال��ى  دوالر 
التعليمي في شرق مدينة  املوصل 
، بتموي��ل م��ن قب��ل وزارة التنمية 
 )DFID(الدولية في اململكة املتحدة

وحكومة الكويت. 
وقامت دائرة صحة محافظة نينوى 
بترشيح  املنظمة  مع  بالتنس��يق 
مستشفى السام التعليمي في 
ش��رق املوصل لتسلم التجهيزات 
بس��بب زي��ادة ع��دد املرض��ى في 
املستشفى نتيجة تدفق العائدين 
والنازحن داخلي��اً  واملتضررين من 
افراد اجملتمع املضيف ، ويهدف هذا 
التبرع الى االس��هام في استقرار  

اجملتمعات شرقي مدينة املوصل. 
وقب��ل عملية التس��ليم في اوائل 
شهر تش��رين الثاني مت االحتفاظ 
االس��تهاكية  وامل��واد  باملع��دات 
ف��ي املستش��فى امليدان��ي التابع 
الدولي��ة للهجرة في  للمنظم��ة 
حم��ام العليل على بع��د نحو 30 
كيلومت��را جنوب��ي املوصل ، فمنذ 
تأسيسه في شهر آذار املاضي بعد 
بضعة أشهر من معركة استعادة 
املوص��ل من تنظي��م داعش يلعب 
دوراً حاس��ماً ف��ي توفي��ر الرعاية 
الذين  املرض��ى  ومعاجلة  الطارئ��ة 
نزحوا م��ن  مناطق الن��زاع وبنحو 

رئيس من غربي املوصل. 
وف��ي امل��دة م��ا ب��ن آذار وأيل��ول 
املاضين خدم املستشفى امليداني 
للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع 

في حمام العليل نحو 9 االف و300 
مريض خارج��ي ومت ادخال ومعاجلة 
664 من ح��االت االصابة الناجمة 
عن احلوادث والصدمات النفس��ية 
مبا ف��ي ذلك اجلروح والكس��ور في 
األطراف نتيجة للحرب املستمرة. 

وتش��مل املعدات واللوازم الطبية 
الت��ي مت التب��رع به��ا ملستش��فى 
العملي��ات  طاول��ة   الس��ام 
وجه��از التخدير وأجه��زة التنفس 
الطبي��ة  والشاش��ات  الصناع��ي 
ازالة  وأجهزة  التسريب  ومضخات 
رجف��ان القلب وأجه��زة التعقيم 
بالبخار املضغوط وعربات الطعام 
للمريض وأجهزة االشعة السينية 
ومع��دات اخملتب��رات والتجهي��زات 

الطبية االستهاكية.
وقال الدكتور سنكر بيرداود منسق 
الصحة الوطني في حاالت الطوارئ 
لدى املنظمة الدولية للهجرة في 

العراق " يعد هذا الوقت مناس��باً 
لتنفي��ذ ه��ذه التحديث��ات والذي 
س��يضاعف من قدرة املستشفى 
على تق��دمي اخلدم��ات الصحية " 
مضيفا أن "هذا التبرع هو جزء من 
أنشطة املنظمة الدولية للهجرة 
لبن��اء القدرات والتي تع��زز املراكز 
احلكومة  تديره��ا  الت��ي  الصحية 
جلمي��ع  أفض��ل  خدم��ة  لتق��دمي 

املرضى." 
وذك��ر مدير مستش��فى الس��ام  
الدكتور رعد عبد الهادي هذه هي 
وح��دة العناي��ة املرك��زة الوحيدة 
التي تعمل حالياً في املوصل ، ومن 
ثم أش��ار ال��ى جهاز ازال��ة رجفان 
القل��ب والشاش��ات الطبية التي 
س��يتم تركيبها في وحدة العناية 
املرك��زة)ICU(  الفتا ال��ى اننا "كنا 
نحت��اج الى املع��دات التي تبرعت 
للهج��رة  الولي��ة  املنظم��ة  به��ا 

النها ستس��هم في انق��اذ األرواح 
س��واًء ف��ي صال��ة العملي��ات أو 
وحدات العناي��ة املركزة  أو وحدات 

الطوارئ." 
وكان مبنى مستش��فى الس��ام 
ال��ذي كان مستش��فى  األصل��ي 
املوصل الرئيس ق��د اصيب بأضرار 
بالغة قبل نحو عام  وذلك في أثناء 
العمليات العس��كرية الس��تعادة 
اجلزء الش��رقي من املدينة ، وأعيَد 
فت��ح املستش��فى في ش��هر آذار  
في موقع قريب من مدينة املوصل  

والذي تبلغ سعته  150 سريرا. 
ويقول الدكتور عب��د الهادي إن ما 
يتراوح بن 450 و 500 مريض يزورون 
املستشفى يوميا وذلك أن معظم 
املرض��ى يتوجهون أساس��ا لطب 
العظ��ام والقلب والطب الباطني، 
والكثير منهم مصاب  واإلصابات، 
من جراء ح��وادث املرور على الطرق 

وجمي��ع املرض��ى يتلق��ون العاج 
اجملاني. 

ويواص��ل الدكت��ور عب��د اله��ادي 
حديثه انه اضافة إلى التحسينات 
التي طرأت في مستشفى السام 
تبرعت املنظم��ة الدولية للهجرة 
ف��ي الع��راق مؤخ��را مبس��تلزمات 
اس��تهاكية ومعدات طبية تقدر 
قيمتها بنحو 70 الف دوالر أميركي 
إلى مؤسس��ات صحية أخرى في 
جميع أنحاء البلد وهو مستشفى 
رابري��ن التعليم��ي، ومستش��فى 
ومستش��فى  التعليم��ي،  رزكاري 
رژان، ومستشفى  ناناكلي، وعيادة 
هولي��ر التعليم��ي، ومستش��فى 
ومستش��فى  الغرب��ي،  الط��وارئ 
الط��وارئ الش��رقي )كل ذلك في 
محافظ��ة أربي��ل( ، ومركز العريج 
للرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ف��ي 
املوص��ل، والعي��ادة الصحي��ة في 

غوير. 
من جانبه ق��ال الدكت��ور إبراهيم 
خلي��ل مدير املس��تلزمات الطبية 
ف��ي مستش��فى رزكاري: " نق��وم 
كل ي��وم بأكث��ر م��ن 50 عملي��ة 
جراحية ف��ي ثاث غ��رف عمليات 
حي��ث إن توافر الس��وائل الوريدية 
له��ذه العملي��ات اجلراحي��ة أم��ر 
بالغ األهمية. ويقدم املستش��فى 
احمللي��ة  للمجتمع��ات  خدمات��ه 
والاجئ��ن  العراقي��ن  والنازح��ن 
الس��ورين على حد س��واء مجانا 
" ، مضيف��ا ان ه��ذه املس��تلزمات 
ضروري��ة إلنق��اذ حي��اة املرضى. و 
حتِم��ل املستش��فى عبئ��ا كبي��را 
سببه شحة املستلزمات الطبية 
وذلك بس��بب الوضع املالي احلالي  
لكن اإلمدادات التي تلقيناها للتو 
ستغطي ما ال يقل عن 200 عملية 

رئيسة و 100 تدخل بسيط ".

بعد بضعة أشهر 
من معركة 
استعادة الموصل 
من تنظيم داعش 
لعب مستشفى 
السالم دورًا حاسمًا 
في توفير الرعاية 
الطارئة ومعالجة 
المرضى الذين 
نزحوا من مناطق 
النزاع وال سيما 
غربي الموصل

أحد مستشفيات املوصل

بتمويل من قبل التنمية الدولية في المملكة المتحدة وحكومة الكويت

"الهجرة الدولية" تواصل دعمها لتوفير
الرعاية الصحية لمستشفيات الموصل 
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محليات 4

بغداد - محمود خيون:

الهندس��ية  امل��اكات  تواص��ل 
الكهرب��اء   وزارة  ف��ي  والفني��ة 
تنظيم حمات مركزية للقضاء 
عل��ى التج��اوزات الت��ي تتعرض 
لها ش��بكات التوزيع في عموم 
املناط��ق الس��كنية والتجارية ، 
ويعده��ا اخملتصون ه��ي من أهم 
األس��باب الرئيس��ة الت��ي تؤدي 
الكهربائي  التي��ار  انقط��اع  الى 
خ��ارج أوق��ات القط��ع املبرم��ج 
ال��ذي تفرضه ظ��روف منظومة 
الكهرباء بشكل عام ..  كما انها 
تش��كل عائقاً أمام حتس��ن أداء 
الكهربائية وتسبب  الش��بكات 
هدراً كبيرا م��ن كميات الطاقة 
املتاحة التي تس��عى الوزارة الى 
تعزيزها ومبا يكفل س��د احلاجة 
والوص��ول ال��ى حال��ة األكتفاء 

الذاتي .
وقال املهندس عمر رشيد خلف 
مدير توزيع كهرباء الكرخ املركز 
أن توجيه��ات ال��وزارة تؤكد على 
ض��رورة القض��اء عل��ى ح��االت 
له��ا  تتع��رض  الت��ي  التج��اوز 
ش��بكات التوزي��ع العامل��ة في 
والتي تسبب  املناطق السكنية 
ايض��اً الضائع��ات ف��ي الطاقة 
واله��در غير املبرر والذي يس��بب 
مكون��ات  ف��ي  كبي��رة  اض��راراً 
الش��بكات الهوائي��ة وبالتال��ي 
حدوث ح��االت األطفاء وإنقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي ع��ن من��ازل 

املواطنن .
وأشار مدير كهرباء الكرخ املركز 
ال��ى ان مديريت��ه ق��د وضع��ت 
لأله��داف  تفصيلي��اً  برنامج��اً 
املتجاوزة  والتي مت تأش��يرها من 
قبل اللجان املشتركة في عموم 
القطاع��ات التابع��ة للمديري��ة 
وبتوجيه وأش��راف املدي��ر العام 
املهن��دس به��اء زي��د خلف من 
أج��ل القضاء كلي��اً على حاالت 
التج��اوز وأخذ تعه��دات خطية 

تك��رار  بع��دم  املتجاوزي��ن  م��ن 
التجاوز .

وب��ن املهن��دس عم��ر أن املناطق 
رف��ع  حم��ات  ش��ملتها  الت��ي 
التج��اوزات هي مناط��ق املنصور 
والعامري��ة وال��داودي واليرم��وك 
واجلامع��ة وغيره��ا  وم��ن بينه��ا  
احمل��ات الت��ي مت تس��ليمها ال��ى 
ش��ركة به رزيار وكريس��تال وديار 
الغ��امن  والت��ي ش��ملتها عق��ود 
اخلدمة واجلباية من قبل شركات 
األس��تثمار األخرى والتي س��يتم 
خال حمات رفع التجاوزات قطع 
التيار الكهربائي عن الدور واملرافق 
اخلدمية التي يترتب بذمتها ديون 
س��ابقة متراكمة واليع��اد التيار 
الكهربائي اليها اآل بعد تس��ديد 

أن التوجيهات  الدي��ون موضح��اً 
بحزم  التعام��ل  صدرت بض��رورة 
جباي��ة  موض��وع  يخ��ص  فيم��ا 
أجور قوائ��م الكهرباء التي حتمل 
ديوناً س��ابقة لم يتم تس��ديدها 
ومن بينها ماحتم��ل أرقاماً عالية 
تص��ل املاين ولس��نوات ماضية 
كذلك الدي��ون املترتبة على الدور 
املتروكة واملهدم��ة أوالتي حتولت 
ال��ى عم��ارات أوأنش��طرت ال��ى 
أكث��ر م��ن دار كالت��ي حتولت الى 
مس��اكن التتجاوز مساحاتها 50 
مت��راً مربعاً موضح��اً أن املاكات 
الهندس��ية والفنية واحلرفية في 
التابعة  والصيان��ات  القطاع��ات 
تواصل  املرك��ز  الك��رخ  ملديريت��ه 
حماته��ا الت��ي تخ��ص جباي��ة 

أج��ور الكهرباء خاصة التي حتمل 
أرقاماً عالية بسبب تراكم الديون 
وتع��د ه��ذه من املش��كات التي 
تواجهها مديري��ات التوزيع والتي 
تسبب ضائعات كبيرة وهدرا في 

الطاقة. 
يذك��ر أن وزارة الكهرباء كانت قد 
أوضحت في وقت سابق تسعيرة 
فواتير إستهاك التيار الكهربائي 
وجتيهزه للمواطن ب� 24 ساعة وفق 
مش��روع عقود اخلدمة والصيانة 
واجلباية للش��ركات اإلستثمارية 
مشيرة الى أن اإلستثمار سيكون 
بالتعرفة املعمول به��ا ذاتها من 
قب��ل وزارة الكهرب��اء الت��ي يصل 
فيه��ا نس��بة الدع��م احلكومي 
حملدودي الدخل واإلستهاك وبينت 

الوزارة انها قام��ت بإحالة جميع 
بغ��داد ومعظم  العاصمة  أحياء 
اإلس��تثمار  لقط��اع  احملافظ��ات 
موّضحاً في بغداد حالياً متّ إحالة 
ثاث محات سكنية في منطقة 
زيونة الى اإلستثمار وفي منطقة 
اليرم��وك 4 مح��ات، ومحلت��ن 
في املنص��ور وس��بع محات في 
ح��ي  ف��ي  ومحلت��ن  العامري��ة 

اجلامعة .
وف��ي س��ياق متص��ل أعل��ن وزير 
الكهرب��اء قاس��م الفهداوي،عن 
ع��زل الدي��ون الس��ابقة املترتبة 
اج��ور  ع��ن  املواطن��ن  بذم��ة 
االستهاك احلالي، مشيرا الى أن 
هناك افكارا أخرى للتخفيف عن 
كاهل املواط��ن في الظرف احلالي 

الوزارية  الطاق��ة  س��تقرها جلنة 
قريبا .

وقال الفه��داوي حصلت املوافقة 
الدي��ون  مبال��غ  فص��ل  عل��ى 
املتراكم��ة بذم��ة املواطن��ن عن 
أج��ور االس��تهاك احلال��ي، وحلن 
اصدار تعليمات وتوصيات اللجنة 
ال��وزراء/  املش��كلة ف��ي مجلس 
جلن��ة الطاق��ه الوزاري��ة مضيفاً 
أنه س��يتم فصل مبال��غ الديون 
املتراكم��ة عن أجور االس��تهاك 
احلالي بقائمتن س��تكون االولى 
للديون تصدر مرة واحدة، والثانية 
لاس��تهاك الشهري«، الفتا الى 
أن هناك أف��كارا أُخرى للتخفيف 
ع��ن كاه��ل املواطن ف��ي الظرف 

احلالي ستقرها اللجنة قريبا.

الكهرباء تنّظم حمالت للحد من الضائعات والهدر في الطاقة 

توجيهات الوزارة 
تؤكد على ضرورة 

القضاء على 
حاالت التجاوز التي 

تتعرض لها شبكات 
التوزيع والتي تسبب 

الضائعات في 
الطاقة والهدر غير 

المبرر

مدير كهرباء الكرخ املركز يشرف على حمالت رفع التجاوزات

ردود رسمية 

ورد الى صحيفتنا رد رسمي من وزارة الداخلية / قسم 
الرصد بالرقم 7006 بتاريخ 2017/11/19 بعنوان رصد 

صجفي ما يلي نصه :
)) اشارة الى اخلبر الصحفي املنشور في صحيفتكم 
بعدده��ا )3790( ف��ي 2017/9/28 وحتت عن��وان ) الى 
انظار الس��يد وزير الداخلية .. مع التحية ( ، بينت لنا 
مديرية امن االفراد / قسم امن الوثائق واالتصاالت بان 
املدعو )ع . ج . ز( منتس��ب سابقا في مديرية حماية 
املنشآت والشخصيات في بغداد ومت قبول استقالته 
مبوجب االمر االداري ذي العدد )45319( في 2016/7/24 
والص��ادر من املديرية اعاه ويعم��ل حاليا رئيس حترير 
الحدى الصحف ، وتوجد دعوى قضائية مسجلة ضد 

الصحيفة ومدير حتريرها في مركز شرطة القناة .

) توقيع (
العميد الدكتور 
مدير دائرة العالقات واالعالم 

افتتاح وتدشين مصفى 
الصينية في صالح الدين

افتتاح مستشفى الطوارئ 
والكلية الصناعية في تكريت

اعالم الوزارة 
أعل��ن  وزير النف��ط جبار حس��ن اللعيبي 
عن افتتاح وتدش��ن مصفى الصينية في 
محافظ��ة ص��اح الدي��ن بطاق��ة 20 الف 

برميل باليوم .
وق��ال الوزي��ر في برقي��ة رفعها ال��ى رئيس 
مجلس الوزراء د. حيدر العبادي ان  املاكات 
الوطني��ة ف��ي ش��ركة مصافي الش��مال 
واجلهات الس��اندة من الش��ركات الوطنية 
وباإلمكانات  اس��تطاعت بوق��ت قياس��ي 
املتاحة من اع��ادة إعمار  هذا املصفى الذي 
دمرته عصابات داعش  اإلرهابية خال فترة 
سيطرتها على بعض مدن احملافظة وأحلقت 

ضررا مبنشآته .
وأضاف وزير النفط  ان هذا املصفى سيوفر 
كمي��ات جيدة  م��ن املش��تقات النفطية 
س��واء  احملافظ��ة  احتياج��ات  لتغطي��ة 
الستعماالت املواطنن او لتشغيل محطات 
الطاقة الكهربائية ، فضا  عن توفير األمن 
واالس��تقرار ويأتي هذا اإلجناز ضمن خطط 
الوزارة في  اعادة تأهيل املنش��آت واملصافي 
التي تعرضت للتخري��ب والتدمير من قبل 

العصابات اإلرهابية.  

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
  UNDP( حمود حمود وبالتعاون مع منظمة
( وبحضور محافظ ص��اح الدين وعدد من 
اعضاء مجلس الن��واب مع تواجد حكومي 
رس��مي وجماهيري كبير من ابناء احملافظة 
افتتح��ت دائ��رة صحة صاح مستش��فى 
ط��وارئ تكري��ت والكلي��ة الصناعية بعد 
جتهيزهما باالجهزة واملس��تلزمات الطبية 
وبناي��ة دار االطب��اء االول والثان��ي وبنايت��ي 
مصرف الدم وقسطرة ش��راين القلب في 

تكريت بعد اعادة اعمارها وتأهيلها.
واك��د املدي��ر الع��ام لصحة ص��اح الدين 
الدكت��ور عمر صباح ش��فيق خ��ال حفل 
اقيم باملناس��بة ان افتتاح هذه املؤسسات 
الصحي��ة اليوم متثل البداي��ة العادة احلياة 
الى بقية مؤسس��اتنا الصحية في جميع 
املناط��ق احمل��ررة م��ن عصاب��ات »داع��ش« 

االرهابية .
وب��ن املدي��ر الع��ام ان مستش��فى طوارى 
تكريت افتتح اداريا وسوف تقوم  باستقبال 
املراجعن اليوم االحد من الس��اعة الثامنة 
صباح��ا وعلى مدار ) 24 ( س��اعة ، موضحا  
بان املستش��فى يضم شتى االختصاصات 
س��ريرا   )44( وفيه��ا  الطبي��ة  وامل��اكات 
وصالت��ن للعمليات ورده��ات انعاش ورقود 
املرضى ومختبر وصيدلية ومجهزة باجهزة 
حديث��ة اضاف��ة للجن��اح االداري ، مش��يرا  
الى انها س��تقدم خدم��ات طبية وعاجية 
وصحية للمواطنن من جميع ابناء مدينة 

تكريت واملناطق اجملاورة .
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منى خضير عباس*

 جتدد الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
نش��اطها وحرصها في االس��تمرار 
لبذل اجلهود سعياً منها لاستفادة 
القصوى من مخ��زون املياه اجلوفية 
واس��تثمارها  العزي��ز  بلدن��ا  ف��ي 
الغراض االستهاك البشري وسقي 
املزروعات وشرب احليوانات للمناطق 

التي تعاني من شحة املياه .
واوضح مصدر اعام��ي في الهيئة 
ان عدد االبار املنجزة لش��هر تشرين 
االول م��ن ه��ذا العام بل��غ )58( بئراً 
اضافة ال��ى فحص )52( بئرا ونصب 
)13( طاق��م ض��خ مع صيان��ة )11( 

طاقم ضخ .
 ففي العاصمة بغ��داد مت اجناز )21( 
احملافظ��ة  احتياج��ات  لس��د  بئ��را 
للمي��اه اضاف��ة ال��ى الس��عي الى 
اعادة احياء الصرح احلضاري لنصب 
الش��هيد حيث مت حف��ر )8( ابار في 
املوق��ع الهمية هذه االبار في تغذية 

البحيرة املوج��ودة هناك لقلة املياه 
الواردة اليها اضافة الى فحص )13( 

بئرا في احملافظة .
اما في محافظة كرباء فقد مت اجناز 
)6( آبار لتوفير املياه ملواقع مهمة في 
احملافظ��ة منها )4( آب��ار في احلماية 
الكاثودية وبئ��ر مصنع املذاق املميز 
وبئر مكي ش��مخي بعم��ق )278(م 
اضافة الى نص��ب )4( طواقم ضخ 
وصيان��ة )4( طواقم فيها ، وملعاجلة 
ش��حة املياه في محافظ��ة بابل مت 
اجناز )8( آبار في مناطق وقرى عديدة 
م��ن احملافظة مثل بئرمحمد حياوي 
عبد علي اضاف��ة الى فحص بئرين 

فيها . 
اما في محافظة النجف االش��رف 
ولغ��رض توس��يع الرقع��ة اخلضراء 
واالستفادة من مياه االبار لاغراض 
الزراعية واالس��تعماالت البش��رية 
املتعددة اجن��زت الهيئة حفر )5( ابار 
في احملافظة منها بئر صاحب حمزة 
صب��اح بعم��ق )80 (م اضاف��ة ال��ى 
فح��ص )7( ابار ونص��ب طاقم ضخ 

مع صيانة )6( ابارفي احملافظة.
وف��ي البصرة الفيح��اء فقد مت اجناز 
حفر )4( ابار لصالح شركة املشاريع 
النفطي��ة وكذلك في محافظة ذي 
قار س��عت الهيئة ال��ى توفير املياه 
في املناطق التي تعاني من ش��حة 
املياه وتقع بعي��دة عن مصادر املياه 
السطحية فقد مت اجناز حفر )4( ابار 

.
وتلبيًة الحتياجات محافظة صاح 
الدين للمياه بسبب الظروف االمنية 
احلرج��ة الت��ي خلفته��ا عصاب��ات 
داعش االرهابية فقد عملت الهيئة 
على اجناز )4( اب��ار منها بئر جامعة 
تكريت / كلية االداب وبئر الضباعي 
بعم��ق )120( م م��ع نصب  طاقمي 
ض��خ و فحص بئ��ر ف��ي احملافظة ، 
اضافة الى حفر بئرين في محافظة 
االنبار مثل بئر الدراعمة بعمق )220(

م وبئر غاب��ة الرطوبة بعمق )200(م 
وفحص )4( ابار ونص��ب )4( طواقم 
ضخ في احملافظة كذلك مت حفر بئر 
قري��ة الزهيرية اجلديدة بعمق )84(م 

في محافظ��ة ديالى ، واخيرا مت اجناز 
حفربئرعل��ي عب��اس صخيل بعمق 

)80(م في محافظة املثنى .
الدراس��ات  يس��تمر قس��م  كم��ا 
في  الهيدروجيولوجية  والتحري��ات 
الهيئ��ة العام��ة للمي��اه اجلوفي��ة 
ف��ي عم��ل دراس��ات متقدم��ة من 
اج��ل التعرف على اه��م التطورات 
التي تطرأ على واق��ع املياه اجلوفية 
ف��ي عم��وم الع��راق ، فق��د قامت 
ش��عبة بن��ك وحتلي��ل املعلوم��ات 
بيانات  قاعدة  باالس��تمراربتحديث 
بن��ك املعلوم��ات م��ع تزوي��د طلبة 
باملعلومات لابار  ماجستير عدد)6( 
دراس��تهم  مناطق  احملفورة ضم��ن 
اضاف��ة الى اع��داد اطل��س خرائط 
مش��روع مس��ح النق��اط املائي��ة ، 
واملستمرة  الدورية  املتابعة  وكذلك 
في حتدي��ث ق��راءات التذب��ذب البار 
املراقب��ة في عم��وم الع��راق ماعدا 

اقليم كردستان . 

*اعالم الهيئة

تقرير

هيئة المياه الجوفية تنجز حفر )58( بئرًا في تشرين األول الماضي
استثمارها ألغراض االستهالك البشري وسقي المزروعات

جانب من عملية حفر االبار التي تقوم بها الهيئة في عموم احملافظات

بغداد - الصباح الجديد: 
والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  وجه��ت 
بضرورة اس��تعمال النفط األبيض 
بدل االسود في االنشطة الصناعية 
وإتخ��اذ اإلج��راءات القانونية بحق 
املعام��ل اخملالف��ة للحف��اظ عل��ى 
البيئة والتقليل من حجم التلوث. 
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعي��ة 
واالعام البيئي امير علي احلس��ون 
ب��دأت  والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  ان 
االنش��طة  اصح��اب  بتجهي��ز 
الصناعي��ة واخلدمية مب��ادة النفط 
موافق��ة  حص��ول  بع��د  اإلبي��ض 
ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية 
وموافقة املديري��ة العامة للتنمية 
الصناعي��ة ، مؤك��دا ف��ي الوق��ت 
ذاته عل��ى ان القوان��ن والضوابط 

البيئي��ة املعتم��دة وضعت حلماية 
االنسان العراقي وبيئته وال تتهاون 
في اتخاذ االج��راءات القانونية ضد 
أي جهة مخالفة س��واء كانت من 

القطاع العام او اخلاص .
وقال مدي��ر بيئة بابل ان فريق عمل 
مش��ترك من وحدة مراقبة وتقييم 
وش��عبة  الصناعي��ة  األنش��طة 
التوعية واإلعام البيئي في املديرية 
وبرفقة الشرطة البيئية قام بزيارة 
عدد من معامل الدبس في منطقة 
احلي الصناعي لغرض تس��ليمهم 
التبلي��غ اخل��اص بتجهيزه��م مبادة 
حص��ول  بع��د  اإلبي��ض  النف��ط 
موافق��ة ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطي��ة / هيئ��ة توزي��ع الف��رات 
األوسط فرع بابل وموافقة املديرية 

العامة للتنمية الصناعية وسوف 
يتم إتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املعامل اخملالفة للشروط واحملددات 
البيئي��ة والت��ي تقوم بإس��تعمال 
النف��ط األس��ود من أج��ل احلفاظ 
على البيئ��ة والتقلي��ل من حجم 

التلوث .
يش��ار الى ان وزارة الصحة والبيئة 
تؤكد على ضرورة تشديد االجراءات 
الرقابية ملعامل الطابوق في بغداد 
واحملافظ��ات الت��ي تعم��ل بالوقود 
الثقيل )النفط االسود( والتي تؤثر 
س��لبا على صحة املواط��ن وبيئته 
وتش��جيع ترويج مجمعات معامل 
الطاب��وق الت��ي تعم��ل بالتقنيات 
احلديثة واستعمال الوقود النظيف 

النفط االبيض ، وقود الديزل .

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
وكال��ة املهندس محمد ش��ياع 
مص��ر  س��فير  م��ع  الس��وداني 
لدى العراق عاء موس��ى س��بل 
توس��يع افاق التع��اون الصناعي 
البلدين وتشجيع االستثمار  بن 
ومناقشة العديد من املوضوعات 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 

بن البلدين الشقيقن .
واك��د الوزير خ��ال اللقاء حرص 
الوزارة على زي��ادة التعاون وفتح 
اف��اق وقنوات اتص��ال جديدة بن 
الع��راق ومصر لارتقاء مبس��توى 
البلدين  الت��ي جتم��ع  العاق��ات 
ومبا يحق��ق املصالح املش��تركة 
لش��عبيهما حيث تربط البلدين 

عاق��ات تاريخي��ة وعل��ى جميع 
االصع��دة ، مش��يرا ال��ى ضرورة 
والتجارب  اخلبرات  االستفادة من 
املصري��ة ف��ي قط��اع الصناعة 
مبا يس��هم ف��ي تعزي��ز القدرات 
واالمكاني��ات وتنفي��ذ املش��اريع 

داخل العراق .
واكد السوداني توجه الوزارة نحو 
االنفت��اح عل��ى القط��اع اخلاص 
لغ��رض اب��رام اتفاقات ش��راكة 
مبوجب قانون الشركات الذي اتاح 
للشركات احلكومية التعاقد مع 
الش��ركات العربي��ة واالجنبي��ة 
الناف��ذة  للتعليم��ات  وفق��ا 
التوجه احلكومي  انس��جاما مع 
الع��ام بتهيئ��ة املناخ املناس��ب 
االجنبي��ة  االس��تثمارات  جل��ذب 

لتحقيق التنمية االقتصادية في 
الباد .

واب��دى الوزير دعمه وتش��جيعه 
املصري��ة  الش��ركات  لدخ��ول 
الع��راق  ف��ي  بالعم��ل  الراغب��ة 
للمش��اركة ف��ي اع��ادة اعم��ار 
والدخ��ول م��ع  احمل��ررة  املناط��ق 
ش��ركات الوزارة املتخصصة في 
قطاع��ات صناعية ش��تى منها 
واحلربي��ة  والغذائي��ة  الدوائي��ة 
لاس��ه����ام  واالنش��ائي��ة 
ف��ي تطوير الواق��ع الصناع���ي 
العراق��ي من خال تق��دمي ع��دد 
والتس��هي��ات  االمتي��ازات  من 
وتذلي��ل العقب��ات الت����ي ق��د 
تعترضه��ا الجناح عمله��ا ف��ي 

الع�راق.

»البيئة« تشدد باستعمال النفط
 األبيض في المشاريع الصناعية

وزير الصناعة يبحث مع السفير 
المصري آفاق التعاون المشترك 

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  أعلن��ت 
الدكتورة عديلة حمود حسن إطاق 
وب��دء مش��روع تس��عيرة االدوية في 
القطاع اخلاص . وإشارت الوزيرة خال 

مؤمت��ر صحفي في مقر الوزارة الى ان 
هذا املشروع هو ثمرة جهود تواصلت 
لس��نتن ومت اجنازه في وقت قياس��ي 
وفي ظروف استثنائية وحتديات مير بها 
عراقنا احلبيب ، الفت��ة الى ان العمل 

بهذا املش��روع س��يتم بالتع��اون مع 
نقابة الصيادلة ودائرة التفتيش التي 
ستقوم بدورها الرقابي على املكاتب 
والصيدلي��ات  واملذاخ��ر  العلمي��ة 
لتطبيق ه��ذا املش��روع الواعد الذي 

طاملا انتظ��ره املواطن العراقي ليرفع 
الع��بء الكبير عن كاهل��ه ويضمن 
حصول��ه عل��ى دواء أم��ن ومفحوص 
وذي فاعلية كبي��رة وبينت  الوزيرة ان 
على  التسعيرة س��تتضمن ملصقاً 

علب��ة الدواء يبن نوع ال��دواء واجلهة 
املستوردة ومدة الصاحية اضافة الى 
التسعيرة ، وأهابت باصحاب املكاتب 
والصيدلي��ات  واملذاخ��ر  العلمي��ة 
بالتع��اون م��ع ال��وزارة الجن��اح ه��ذا 

املش��روع الواع��د ، مؤك��دة عل��ى ان 
اخملالف��ن س��يخضعون للمس��اءلة 
القانوني��ة ، حاث��ة  املواطن��ن االباغ 
ع��ن الصيدلي��ات واملذاخ��ر اخملالف��ة 

للتعليمات املتعلقة بالتسعيرة .

إطالق مشروع تسعيرة األدوية في القّطاع الخاص



5تقارير محلية األحد 26 تشرين الثاني 2017 العدد )3825(

Sun. 26 Nov . 2017 issue (3825(

بغداد - الصباح الجديد:

التج��ارة وكالة  وزيرا  اس��تعرض 
الدكتور سلمان اجلميلي والنفط 
جب��ار حس��ن اللعيبي م��ع وفد 
مجلس النواب االوكراني برئاسة 
النائ��ب اه��ور الب��ان جمل��ة من 
القضايا املشتركة وسبل تطوير 
العالقات الثنائية بن البلدين في 

شتى اجملاالت .
فق��د بح��ث اجلميلي م��ع الوفد 
ال��ذي ضم  االوكران��ي الضي��ف 
حماي��ة  جمعي��ات  مس��ؤول 
الشركات االوكرانية في مجلس 
النواب ومس��ؤول املستش��فيات 
واالطب��اء فض��ال ع��ن مس��ؤول 
القط��اع اخل��اص ومجموعة من 
رجال االعمال واصحاب الشركات 
، اضاف��ة الى الس��فير االوكراني 
يوريف��ج  فيكت��ور  الع��راق  ف��ي 
نيدوب��اس العالقات ب��ن البلدين 
والت��ي تش��هد تطورا مس��تمرا 
عل��ى جمي��ع الصع��د الس��يما 
في اجمل��ال االقتص��ادي والتجاري 

واالستثماري.
ودعا الوزير الش��ركات االوكرانية 
ف��ي  الفاع��ل  االس��هام  إل��ى 
عمليات اع��ادة االعمار للمناطق 
احمل��ررة واالس��تفادة م��ن الفرص 
العراق  املتاحة في  االس��تثمارية 
من خ��الل اخلب��رات اجلي��دة التي 
متتلكه��ا تلك الش��ركات ، مبينا 
ان العالق��ات الثقاف��ة والعلمية 
ب��ن بلدين��ا ه��ي ايض��ا تطورت 
بنحو ملحوظ من خالل البعثات 
الدراس��ية وزي��ادة ع��دد الطلبة 

العراقين املبتعثن إلى اوكرانيا.
واش��ار اجلميلي إل��ى امكانية ان 
التج��ارة  وزارة  حتص��ل ش��ركات 
ومنها الش��ركة العام��ة لتجارة 
املواد االنشائية وشركات القطاع 

وكاالت  عل��ى  العراق��ي  اخل��اص 
حصري��ة من الش��ركات ، مؤكدا 
القول على ضرورة تفعيل اللجنة 
املش��تركة العراقية – االوكرانية 
الت��ي عق��دت اربع��ة اجتماعات 
كان اخرها ف��ي عام 2012 ، داعيا 
رج��ال االعم��ال االوكراني��ن إلى 
زيادة حجم التعاون مع نظرائهم 
العراقي��ن م��ن خ��الل امللتقيات 
واملعارض التجارية بهدف االطالع 
على الفرص االستثمارية املتاحة 

في العراق .
م��ن جانب��ه عب��ر رئي��س الوف��د 

االوكران��ي النائب اه��ور البان عن 
س��عادته مب��ا حققه الع��راق من 
انتصار كبي��ر على االرهاب  وهذا 
مرحل��ة  بداي��ة  ميث��ل  االنتص��ار 
جديدة في ه��ذا البلد القوي هي 
مرحل��ة البناء واع��ادة االعمار مما 
يتطلب موقفا دوليا داعما للعراق 
في ه��ذا اجملال ، مبديا اس��تعداد 
ب��الده للمش��اركة الفاعل��ة في 
عمليات اعادة االعمار ، معربا عن 
امتنان��ه للجانب العراقي البدائه 
التع��اون والعم��ل عل��ى تذلي��ل 
تواجه  الت��ي  الصعوبات  جمي��ع 

عمل الشركات ، داعيا إلى حتديد 
الش��ركات العراقية التي ميكنها 
التعامل م��ع نظيرتها االوكرانية 
االستيراد  بهدف تسهيل قضايا 
والتصدي��ر بن البلدي��ن بدال من 
اس��تيراد الس��لع االوكرانية من 

دول اخرى .
وقدم الس��فير االوكراني الدعوة 
للوزي��ر لزي��ارة اوكراني��ا به��دف 
االطالع على امكانيات الشركات 
التع��اون  وتعزي��ز  االوكراني��ة 

املشترك بن البلدين .
عل��ى صعيد متصل اس��تعرض 

وزيرالنف��ط جبار عل��ي اللعيبي 
رئيس جلن��ة الصداق��ة العراقية 
االوكرانية ف��ي البرملان االوكراني 
العالق��ات  ل��ه  املراف��ق  والوف��د 
الثنائي��ة ب��ن البلدين والس��يما 

القضايا ذات االهتمام املشترك 
ودعا الوزير الش��ركات االوكرانية 
ف��ي  الفاعل��ة  للمش��اركة 
االس��تثمار وتنفيذ املش��اريع في 
القط��اع النفط��ي وِف��ي تأهيل 
وتطوير البنى التحتية وخصوصا 
ف��ي احملافظ��ات وامل��دن الت��ي مت 
حتريره��ا م��ن س��يطرة عصابات 

داهش اإلرهابية ،وان الوزارة تعمل 
عل��ى تقدمي  جميع التس��هيالت 
الش��ركات  لعم��ل  املطلوب��ة 

العاملية في العراق. 
من جانبه عبر رئيس جلنة الصداقة 
عن رغبة الشركات االوكرانية في 
املشاركة واالس��تثمار في قطاع 
التصفية ومش��اريع مد شبكات 
واخلزان��ات  النفطي��ة  االنابي��ب 
والبن��ى التحتي��ة وغيره��ا م��ن 
املشاريع التي تس��هم في تعزيز  
وتوس��يع افاق التعاون املش��ترك 

بن البلدين .

السعي الى تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين 

العراق يستعرض إسهام أوكرانيا في إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب

دعا العراق الشركات 
األوكرانية إلى 
اإلسهام الفاعل في 
عمليات إعادة اإلعمار 
للمناطق المحررة 
واالستفادة من الفرص 
االستثمارية المتاحة من 
خالل الخبرات الجيدة 
التي تمتلكها

جانب من لقاء وزير النفط مع الوفد األوكراني

االتصاالت تصادر أجهزة 
ومعدات المتجاوزين على 

الشبكات الضوئية

»الموانئ« تعلن إعادة إعمار 
وتأهيل الحفارة )بصرة (

اعالم الوزارة 
ص��ادرت الش��ركة العام��ة لالتص��االت / اتصاالت 
الكرخ 21 تقس��يما ضوئيا وضعها متجاوزون على 
االعم��دة الكهربائي��ة وكذلك رفعه��ا للتجاوزات 
احلاصل��ة على الش��بكة الضوئية ملش��روع النفاذ 
الضوئي FTTH  ف��ي منطقة الكرخ ضمن الرقعة 

اجلغرافية لبدالة اجلهاد.
وذك��رت مديري��ة اتص��االت الكرخ ف��ي  محضرها 
مت  االج��راء  ه��ذا  ان  التج��اوزات  لرف��ع  املش��ترك 
باالس��تعانة باللواء اخلامس ش��رطة احتادية التابع 
لقيادة عمليات بغداد كونها القوة املاسكة لالرض 
الت��ي اس��همت بدورها في رف��ع ه��ذه التجاوزات 
احلاصلة على الش��بكة الضوئية من قبل اصحاب 

الشركات االهلية لتوصيل خدمات االنترنت .
واوضح��ت املديري��ة في احملض��ر املش��ترك ان جلنة 
التجاوزات في املديرية وبالتنس��يق مع شركة افق 
السماء ) سكوب سكاي( وهي الشركة املستثمرة 
له��ذه اخلدمات واملس��وقة له��ا قام��ت برفع هذه 

التجاوزات ومصادرة تلك  التقاسيم الضوئية .
وتأتي هذه االعمال في اطار حرص الشركة العامة 
لالتص��االت ب��وزارة االتصاالت عل��ى توفير خدمات 
النفاذ الضوئ��ي وغيرها من اخلدم��ات االتصاالتية 
احلديثة للنهوض بهذا القطاع ومبس��توى اخلدمات 
كما ان متابعة املس��ؤولن في الش��ركة املستمر 
يشكل حافزا مهما في  دفع عجلة العمل وتطوره 

لتقدمي املزيد مما يطمح اليه املواطن.

البصرة - الصباح الجديد:
أجنز  مهندس��و وفنيو قس��م املسافن البحرية في 
الش��ركة العديد من االعمال ف��ي مقدمتها اعادة 
العم��ل لتأهي��ل احلف��اوة ) بص��رة ( بع��د تصليح 
منظوم��ة احلماية التابعة للمح��رك الرئيس وربط 

رأس التوليد اخلاص مبنظومة احلفر.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس رياض سوادي ان 
اجلهود الكبيرة التي بذلها العاملون في الش��ركة 
أسهمت في اعادة العمل للحفارة ) بصرة( التي لو 
مت اعادة صيانتها خارج البالد لكلفت املوانئ مبالغ 

مالية كبيرة.
واضاف مدير عام الش��ركة ان احلفارة  )بصرة( قادرة 
االن عل��ى اجناز اعمال احلف��ر البحري بكفاءة عالية 
وان القن��وات املالحية املؤدية ال��ى املوانئ العراقية 
وواجه��ات االرصف��ة بحاجة مس��تمرة الى اعمال 
احلفر لغرض تخليصها من الترس��بات لتحس��ن 
أعماقه��ا لتتمك��ن موانئنا من اس��تقبال البواخر 

الكبيرة والعمالقة . 

بدء اجتماعات الدورة 
العاشرة للجنة العراقية  

النمساوية المشتركة 
بغداد - الصباح الجديد: 

تعقد اللجنة العراقية – النمساوية املشتركة غدا 
االثنن اجتماع��ات دورتها العاش��رة في العاصمة 

النمساوية فيننا وتسمر ثالثة ايام .
وقال مدير عام دائرة العالقات االقتصادية اخلارجية 
عادل خضي��ر عباس نائ��ب رئيس اجلان��ب العراقي 
بأنه س��يتم خالل االجتماعات التباحث في تنمية 
وتطوير العالق��ات الثنائية االقتصادي��ة والتجارية 
ب��ن البلدي��ن ، مضيفاً بأن الوف��د يضم ممثلن عن 
وزارات النفط ,الصناعة واملعادن , الكهرباء , املالية 
, النقل ,الصحة , املوارد املالية , االعمار واالس��كان 

اضافة الى احتاد الغرف التجارية العراقية .
واشار املدير العام الى ان انعقاد اجتماعات اللجنة 
العراقية – النمساوية س��يتزامن مع عقد املنتدى 

االقتصادي للغرفة العربية – النمساوية .

متابعة الصباح الجديد:

للبح��وث  الوطن��ي  املرك��ز  نظ��م 
والدراسات في وزارة العمل والشؤون 
التربي��ة  ع��ن  ن��دوة  االجتماعي��ة 
الثقافة  ف��ي  واثره��ا  التكنولوجي��ة 
الناش��ئة للتكوين اجملتمعي ش��ارك 
فيها عدد من مالكات الوزارة بحضور 
مدير ع��ام املركز ذكرى عب��د الرحيم 
ومعاونها مظفر ن��وري ضمن اخلطة 

السنوية للمركز لعام 2017. 
وحاضر في الندوة التدريسي باجلامعة 
املس��تنصرية الدكتور محمد صبيح 
محم��ود، ال��ذي ب��ن ان تكنولوجي��ا 
التعلي��م ه��ي مجموع��ة فرعية من 
التكنولوجي��ا التربوي��ة ، وه��ي جزء 
مهم من جن��اح التربية التكنولوجّية 
وتعلمها، كونها ته��دف إلى صناعة 
الف��رد الفع��ال والواع��ي واملؤّث��ر في 
مجتمعه وتس��عى إلى رفع مستوى 
يتلقاه��ا  الت��ي  التعلي��م  عملّي��ة 
الف��رد ف��ي املؤسس��ات التعليمي��ة 

وحتسينها. 
وب��ن محم��ود دور التكنولوجي��ا في 
حتقيق األه��داف التربوي��ة األمر الذي 
شجع عدداً من املعلمن التكنولوجين 

التربوين على إجراء عدد من الدراسات 
عن فعالية تكنولوجي��ا التعليم في 
حتقيق أهداف التربي��ة، فضال عن دور 
التكنولوجي��ا في املنه��ج والتعليم 
الذي يشتمل على عناصر تتمثل في 
كل من األهداف والنشاطات واملعارف 

وخبرات التعليم والتقومي. 
واضاف ان وسائل تكنولوجيا االتصال 
احلديث مكنت البشر من التواصل مع 
هذا العالم فاصب��ح جزءا منه، داعيا 
ال��ى التعامل مع الواقع واس��تيعابه 
والتوافق معه، مبميزاته وعيوبه، وان ال 

يتم جتاهل أهم معطيات العصر. 
وفي مداخلة ملدير عام املركز اش��ارت 
الى أهم اخملاطر التي تتربص باالطفال 
الت��ي  الس��لبية  التأثي��رات  واه��م 
تكتنف تعامل األطف��ال الصغار مع 
عالم اإلنترنت، ف��ي ظل غياب الوعي 
اجملتمع��ي بتأثيرات��ه وتداعيات��ه على 
الطفل،  س��ايكولوجية وش��خصية 
وتراج��ع تأثي��ر األس��رة بش��كل عام 
وانحس��ار دورها في عملية التنشئة 
األكثر  العوام��ل  أم��ام  االجتماعي��ة 

تأثيراً. 
واكدت ان حماية الطفل مس��ؤولية 
أس��رية ومجتمعية، ولم تعد قاصرة 
عل��ى مج��رد توفي��ر امل��أكل وامللبس 

واملس��كن، أو تقدمي خدم��ات صحية 
ومادي��ة ل��ه، أو مج��رد من��ع الض��رر 
واإلي��ذاء اجلس��دي، ب��ل ه��ي عملية 
وقائي��ة، وحتص��ن نفس��ي ومعن��وي 

وأخالق��ي وإنس��اني في املق��ام األول، 
بعد أن أصبحت ش��كوى عاملية تؤرق 
اجملتمع اإلنساني بأسره، وأصبحت من 
أخطر القضايا الش��ائكة التي حتتاج 

إلى اس��تراتيجية وثقافة مجتمعية 
إلجناحها برغم تأكيد دراسات عديدة 
في كثير من البلدان أن اآلباء واألمهات 
أنفسهم ما يزالون غير مدركن متاماً 

اخملاط��ر التي يتعرض له��ا أطفالهم 
من عالم االنترنت. 

عل��ى صعي��د متص��ل نظم��ت وزارة 
العمل الورش��ة التنشيطية اخلاصة 
بتدريب مدربي مراكز التدريب املهني 
من اج��ل االرتقاء بعمله��م ليكونوا 
قاعدة رصينة في بناء قدرات املدربن 
مس��تقبال في قاعة املرك��ز العراقي 

الكوري بالوزارة.
واك��د وكي��ل ال��وزارة الدكت��ور عبد 
الك��رمي عب��د اهلل ف��ي حف��ل افتتاح 
الورشة اهمية التدريب لرفع القدرات 
ومواكب��ة التطورات احلاصل��ة عامليا 
، حاث��ا املش��اركن في الورش��ة على 
ضرورة التفاعل مع املناهج التدريبية 
احلديث��ة النه��م ن��واة لبن��اء قاع��دة 
تدريبي��ة عراقية رصين��ة تعمل على 
تهيئة مدربن اكف��اء ملراكز التدريب 

املهني .
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة 
التدري��ب املهن��ي ص��ادق خزع��ل ان 
الورشة تأتي من مفردات منهاج جلنة 
املستشارين وضمن املنحة املقرة من 
االحتاد االوروب��ي بالتعاون مع منظمة 
التواصل  وذلك إلدامة  )اليونيس��كو( 
وبناء قدرات املدربن ، مبينا ان الورشة 
تأتي متهي��دا للورش��ة النهائية التي 

س��تقام ف��ي االردن والتي س��تطبق 
فلسفة )cTv( اخلاصة باالرتقاء بقدرات 
املدربن ، مؤك��دا ان هذه الورش تقام 
ف��ي اط��ار البرنامج التجريب��ي لبناء 
ق��درات املدربن وستش��مل مجاالت 
والكوافير  الصحي��ة،  )التأسيس��ات 

النسائي، وصيانة االجهزة املنزلية(.
وقال املدير العام ان البرنامج سيطبق 
في مراك��ز ) االس��كندرية، والنجف، 
وكربالء، وبغ��داد، والبصرة( فضال عن 
مركزين في كردس��تان، مش��يرا الى 
أّن التجرب��ة س��تطبق وألول مرة في 
الع��راق م��ن خ��الل برنام��ج التدريب 
املبن��ي عل��ى الكف��اءة واذا ما جنحت 

ستعمم مستقبال.
وكان وكيل الوزارة الدكتور عبد الكرمي 
عب��د اهلل قد افتتح الندوة املوس��عة 
اخلاصة برؤي��ة دائ��رة التدريب املهني 
املستقبلية بحضور مستشار الوزارة 
كاظ��م ش��مخي ومدي��ر ع��ام دائرة 
التدريب املهن��ي وممثلي جميع املراكز 

التدريبية في العراق.
يذك��ر ان دائ��رة التدري��ب املهني احد 
مهمته��ا  العم��ل  وزارة  تش��كيالت 
االساسية تأهيل مالكات فنية قادرة 
على الدخول واالنتاج في سوق العمل 

العراقي. 

ورشة لالرتقاء بقدرات مدربي المراكز المهنية 
تقرير

العمل تنّظم ندوًة عن التربية التكنولوجية وأثرها في الثقافة الناشئة

جانب من الندوة

بغداد - الصباح الجديد:
توزي��ع  ع��ام  مدي��ر  باش��راف 
املهن��دس  الص��در  كهرب��اء 
وف��ي محم��د املياح��ي, تواصل 
امل��الكات الهندس��ية والفني��ة 
ف��ي املديري��ة العام��ة اعمالها 
بصيان��ة الش��بكة الكهربائية 
ورف��ع التجاوزات اليص��ال التيار 
الكهربائ��ي بأنس��يابية عالي��ة 

وتقليل نسب الضائعات .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
إضافة )4( محوالت س��عة 400 
ك ف للمحالت )361 بوب الشام 
خل��ف العل��وة و365 و388 قرية 
املراسمة( ضمن  وقرية  اإلصالح 
قطاع الراشدية ، الى جانب تغيير 
سعة )3( محوالت من )250 الى 
400 ك.ف( في احملالت) 215و216 
و 214 ( وس��حب اسالك أملنيوم 
حجم 95 ملم بطول 1000 متر 
في احمل��الت) 216 و 206 (  ضمن 
قط��اع احلس��ينية, فض��الً عن 

تغيير سعة محوالت عدد )2( من 
)250 ال��ى 400 ك.ف ( في احملالت 
)315و317( ضمن قطاع البنوك ، 
وان الهدف من هذه األعمال هو 
لفك االختناق��ات احلاصلة على 
الش��بكة الكهربائي��ة وتق��دمي 

أفضل اخلدمات للمواطنن.
م��ن جانب اخر متكن��ت املالكات 
الهندس��ية والفنية في مديرية 
توزيع كهرباء الصدر الش��مالي 
التابعة للمدرية العامة املذكورة 
نصب )155( مقياس��اً كهربائياً 
واس��تبدال  األط��وار  متع��دد 
مقي��اس ثالثة مجاري ع��دد )2( 
، مع اس��تبدال)23( مقياس��اً ذا 
مجرى واحد, فض��الً عن إيصال 
جديد مجرى واحد, و )5( ايصاالت 
جدي��دة ذات ثالثة مجار وفحص 
ه��ذه  وتأت��ي  مقياس��اً,   )112(
اإلعمال لتعزيز اجلباية والقضاء 
عل��ى الضائعات والتجاوزات من 
اجل حتس��ن أداء واقع املنظومة 

الكهربائية. 
عل��ى صعي��د متص��ل تواص��ل 

املالكات الهندسية والفنية في 
املديرية العام��ة  لنقل الطاقة 
الكهربائية في اجلنوب اعمالها 
اخلط��وط  وصيان��ة  لتأهي��ل 

واحملطات التابعة لها .
واوض��ح امل����درس ان االعم��ال 
تضم��ن��ت  صيان������ة خ��ط 
الس��ماوه القدمية – س��اوه رقم 
)2( 132 ك ف وخ��ط خ��ور الزبير 
– رميل��ة غازي��ة 400 ك ف, الى 
جان��ب  صيانة خطي خور الزبير 
– 1A رقم 2 من خالل اس��تبدال 
العوازل املتضررة واجراء الغسل 
الفن��ي للخط��وط , اضافة الى 
33 ك ف ف��ي  نص��ب مقاط��ع 
التحويلي��ة  الطوب��ة  محط��ة 
رقم  الرئيس��ة  احملولة  وصيان��ة 
2 في محط��ة ش��مال البصرة 
التحويلية واحملولة الرئيسة رقم 
4 في محطة باب الزبير اجلديدة 
ومعاجل��ة التجم��ر عل��ى قاطع 
ال��دورة خل��ط جنيبي��ة – ش��مال 
البص��رة في محط��ة النجيبية 

التحويلية . 

اعالم الوزارة 
بحث وزير النفط جبار علي حس��ن 
  )ENI( اللعيب��ي م��ع وف��د ش��ركة
االيطالي��ة برئاس��ة »انتونيو فيال » 
رئيس قطاع االستخراج في الشركة 
، العالقات الثنائية وتنفيذ املشاريع 

النفطية واالجتماعية اخلدمية  .
واس��تعرض الوزير نش��اط الشركة 
في حقل الزبي��ر ، مؤكدا لى اهمية 
قي��ام الش��ركات بتنفيذ املش��اريع 
االجتماعي��ة البناء احملافظ��ة ، كما 
اوعز الى الشركة  ببناء 12 مدرسة 
ف��ي محافظ��ة البص��رة واالنته��اء 
منها خالل العام القادم واملش��اركة 
في حملة وزارة النفط لزراعة مليون 

نخلة .

وطال��ب الوزير من الش��ركة بتوفير 
جه��از ) pET ScAN( وه��و جهاز مهم 
لطبيع��ة  االولي��ة  للتش��خيصات 
االم��راض اضاف��ة الى املس��تلزمات 
الطف��ل  ملستش��فى  االساس��ية 

لالمراض الس��رطانية ف��ي البصرة  
من خالل جتهيزها .

يذكر ان الشركة فازت بتأهيل حقل 
الزبي��ر ضم��ن ج��والت التراخي��ص 

لتأهيل احلقول النفطية .

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعية عن تخرج 2477 متدربا 
شاركوا في الدورات التدريبية التي 

املهني  التدري��ب  اقامته��ا مراك��ز 
التابعة للوزارة في بغداد واحملافظات 

خالل تشرين االول املاضي .
وقال مدير عام دائرة التدريب املهني 

ص��ادق خزع��ل ان الدائ��رة خرج��ت 
خالل الشهر املاضي )2477( متدربا 
بعد اش��راكهم في دورات تطويرية 

الكسابهم مهارات جديدة.

تخّرج 2477 متدربًا من المراكز المهنية في تشرين األول 

كهرباء الصدر تواصل أعمال
 صيانة الشبكة ورفع التجاوزات

 )ENI( اللعيبي« يبحث مع وفد شركة«
تنفيذ المشاريع النفطية 



لندن ـ وكاالت:

تقف إيرلندا حالًيا أمام أزمة انتخابات 
مبكرة، تهدد بانهيار مفاوضات خروج 
بريطانيا من االحت��اد االوروبي، إذ تعتبر 
إيرلن��دا م��ن أه��م نق��اط املفاوضات 
الدائرة، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء 
األيرلندي ليو فارادكار، نائبه احملاصر في 
فضيح��ة ميكن أن تطي��ح بحكومته، 
وتُخيي��م ه��ذه املش��كلة عل��ى قمة 
الشراكة الشرقية في بروكسل حيث 
ستجتمع رئيس��ة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، م��ع رئيس اجمللس األوروبي، 
دونالد تاس��ك، ف��ي محاولٍة لكس��ر 
جم��ود خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد 
األوروب��ي وب��دء املفاوض��ات التجارية 
بني االحت��اد األوروب��ي وبريطاني��ا، كما 
ستجتمع مع زعماء بلجيكا وليتوانيا 

والدمنرك.
وق��ال وزي��ر خارجية إيرلندا، س��يمون 
كوفين��ي، ف��ي بروكس��ل إّن »إيرلندا 
ليس��ت بحاجة إلى انتخاب��ات حالًيا، 
إنَّنا ال نعتق��د أنَّ البالد حتتاج إلى ذلك 
في إطار بع��ض القرارات الهائلة التي 

سُتتخذ بشأن مس��تقبل إيرلندا في 
ما يتعل��ق بعالقتنا م��ع بريطانيا في 

قمٍة خالل 3 أسابيع«. 
ومن املتوق��ع أن تُضاعف ماي عرضها 
األول��ي، الذي تبل��غ قيمت��ه 20 مليار 
يورو، لبروكس��ل إل��ى 40 ملي��ار يورو 
مقابل ضمان إج��راء محادثاٍت جتارية، 
ومع ذل��ك، يُصر االحت��اد األوروبي على 
أنَّ مش��روع قانون خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي ال مُيكن ربطه باتفاقية 

التجارة احلرة املستقبلية.
وكش��فت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
املفوضي��ة  رئي��س  س��تلتقي  الت��ي 
األوروبي��ة ج��ان كل��ود جونك��ر في 4 
كانون األول إلجراء مزي��دٍ من احملادثات 
م  للصحافي��ني، إّن��ه »يج��ب أن نتقدُّ
مًع��ا، هذا لصال��ح كٌل م��ن بريطانيا 
واالحتاد األوروب��ي لالنتقال إلى املرحلة 

التالية«.
 ويرفض االحت��اد األوروب��ي احلديث عن 
التجارة أو صفق��ة انتقالية محتملة 
إلى أن يُ��درك أنَّ هناك »تقدما كافيا« 
في مش��روع قان��ون خ��روج بريطانيا 
من االحت��اد األوروبي، وحقوق املواطنني، 

واحلدود األيرلندية بشكٍل حاسم. 
ويعتبر اجتماع اجمللس األوروبي في 14 

كانون األول ه��و املوعد النهائي لذلك 
الق��رار، وعندما تُغ��ادر بريطانيا االحتاد 
األوروب��ي في 29 آذار 2019، س��تصبح 
أيرلندي��ا  ب��ني  املرئي��ة  غي��ر  احل��دود 
الش��مالية وجمهورية إيرلنديا حدودًا 
خارجية مع دول االحتاد، وبدون التوصل 
إلى اتفاق، فإنَّ مخاطر خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي س��تعطل التجارة 
احليوي��ة واملتك��ررة عبر احل��دود وتعيد 

إشعال التوترات القدمية.
 وهدد كوفيني مبنع احملادثات التجارية 
بني بريطاني��ا واالحت��اد األوروبي ما لم 
متن��ح بريطاني��ا األيرلندي��ون »إجابات 
موثوق��ة وخارط��ة طري��ق موثوق��ة« 
لضمان عدم وجود حدود مش��ددة، مما 
ق��ال إنَّه س��يقوض التجارة وأس��اس 

عملية السالم. 
وأضاف »ال اعتقد إنَّ إيرلندا ستضطر 
إل��ى من��ع أي ش��يء مبفرده��ا، هناك 
تضام��ٌن ت��ام ب��ني 27 دولة هن��ا«، وإذا 
مت��ت الدعوة النتخاب��اٍت مبكرة، ميكن 
تأجيل قضية إيرلندا الهامة في امللف 
األيرلن��دي. وفي الوقت نفس��ه، أُثِيرت 
أس��ئلة حول تركي��ز أملانيا على خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي بعد انهيار 

محادثات االئتالف هذا األسبوع.

وتقاوم نائب رئيس ال��وزراء اإليرلندية، 
نداءات حزب  فرانس��يس فيتزجيرالد، 
ع��ن  للتوق��ف  املتنامي��ة  املعارض��ة 
االدعاءات الذي تنط��وي على محاولة 
تشويه س��معة الش��رطة، وقد هدد 
كل م��ن حزب��ي »فيانا فيل« و »س��ني 
فني« بش��كل منفصل بعدم منحها 
الثق��ة في البرمل��ان، ولكن زمالئها في 
حزب »فاين غايل« قد حش��دوا للدفاع 
عنه��ا، وق��ال كوفيني ال��ذي يجتمع 
مع ميش��ال بارنييه، كبي��ر مفاوضي 
االحتاد األوروبي بشأن اخلروج من االحتاد 
األوروب��ي ه��ذا الصباح، إّن��ه »ال يوجد 
سبب يدعو إلى االستقالة من منصب 
نائ��ب رئيس الوزراء. كل ذلك كي يقوم 
ح��زب »فيانا فيل« في اغتنام الفرصة 
إلعاقة احلكوم��ة عندما ال يكون ذلك 

في املصلحة الوطنية«.
 وتؤي��د إيرلندا حاًل تبق��ى فيه إيرلندا 
الش��مالية ج��زًءا من الس��وق املوحد 
مبعايي��ر  وتلت��زم  اجلمرك��ي،  واالحت��اد 
االحت��اد األوروب��ي بعد خ��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي. وهذا من ش��أنه أن 
يجعل عملي��ات التفتيش احلدودية ال 
لزوم لها ولكن مت اس��تبعادها من قبل 

البريطانيني

شؤون عربية ودولية6

برلين ـ رويترز:
قال عضو في رئاسة احلزب الدميقراطي االشتراكي 
األملان��ي امس الس��بت إن م��ن املرج��ح أن يوافق 
أعض��اء احل��زب على جتدي��د االئتالف م��ع التكتل 
احملافظ بزعامة املستش��ارة أجنيال ميركل إذا قدم 

زعماء احلزب اقتراحا مقنعا.
ودعا نيلز أنني في مقابلة مع صحيفة باس��ور نيو 
بريس إلى حترك س��ريع لتشكيل حكومة جديدة 
بأملاني��ا في ضوء سلس��لة من األزم��ات املوجودة 
حول العالم وقال إن تشكيل »ائتالف واسع« خيار 

ال ميكن استبعاده.
وكان مارت��ن ش��ولتز زعي��م احل��زب الدميقراط��ي 
االش��تراكي ق��د واف��ق ام��س االول اجلمعة على 
إجراء محادثات مع ميركل بش��أن جتديد التحالف 
احلاكم بينهما لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ قرارات 
وإن أعض��اء احلزب س��يكون لهم الق��رار النهائي 

بشأن أي اتفاق.
ولكنه أشار إلى أن املشاركة في احلكم قد يساعد 
احلزب الدميقراطي االشتراكي على حتقيق أهدافه 
السياسية وقال للجناح الشبابي في احلزب والذي 
رفض الدخول في ائتالف واس��ع م��رة أخرى خالل 

مؤمتر للحزب إنه يتوقع والءهم »وتعاونا بناء«،

واشنطن ـ رويترز :
أف��اد مس��ؤولون أميركي��ون ب��أن ع��دد الق��وات 
األميركي��ة ف��ي س��وريا يص��ل إل��ى 2000 ف��رد، 
معظمه��م من أفراد الق��وات اخلاصة، وذلك على 
خالف ما أعلنت واش��نطن س��ابقا عن وجود نحو 

500 عسكري أميركي في سوريا.
وأش��ارت قناة »CNN« األميركية إلى أن البنتاغون 
س��يعلن في األيام القريبة املقبلة بش��كل علني 

عن عدد العسكريني األميركيني في سوريا.
وبحس��ب »CNN«، ف��إن وزي��ر الدف��اع األميرك��ي 
جيم��س ماتيس ص��رح بأنه يس��تعد لإلعالن عن 
عدد القوات األميركية، إال أنه لن يتحدث عن ذلك 

»بدقة غير مبررة«.
من جانبها أشارت وكالة »رويترز« نقال عن مصادر 
لها إلى أن البنتاغون قد يكش��ف غدا االثنني عن 

احلجم احلقيقي للقوات األمريكية في سوريا.
وكانت وزارة الدفاع األميركية قد ذكرت سابقا أن 
بضع مئات من العس��كريني األميركيني يقومون 
بتدريب قوات محلية في س��وريا دون أن يشاركوا 

في القتال ضد اإلرهابيني.

واشنطن ـ وكاالت:
تراجعت الواليات املتح��دة عن قرارها اخلاص بإغالق 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة 

واشنطن وسمحت له بالعمل بقيود معينة.
وأفاد مصدر في وزارة اخلارجية األمريكية امس االول 
اجلمعة ، بأن الوزارة اشترطت بأن يكون عمل املكتب 
متعلقا فقط بالتوصل إلى »سالم دائم وشامل بني 

اإلسرائيليني والفلسطينيني«.
وأوضح املصدر أن واشنطن قد ترفع هذه القيود بعد 
90 يوما في ح��ال قيام البلدين بإط��الق مفاوضات 

جادة بهذا الشأن.
وكان��ت اخلارجي��ة األميركية قد أعلنت، األس��بوع 
املاض��ي، ع��ن إغ��الق مكت��ب منظم��ة التحري��ر 
الفلس��طينية في واشنطن ما لم تدخل السلطة 
الفلس��طينية ف��ي مفاوض��ات س��الم جدي��ة مع 

إسرائيل.
وبررت واشنطن قرارها هذا بأن »السلطة« خالفت 
قانونا أميركيا ينص على أن الفلسطينيني يفقدون 
احل��ق في أن تك��ون لديهم ممثلية في واش��نطن إذا 
قام��وا بدعم حتقي��ق احملكمة اجلنائي��ة الدولية في 
اجلرائ��م اإلس��رائيلية ض��د الفلس��طينيني. وذلك 
بعد أن توجه الرئيس الفلس��طيني محمود عباس 
إل��ى احملكمة اجلنائي��ة الدولية إلدان��ة جرائم حرب 
ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيني خالل احلرب 

على غزة في العام 2014.

تزايد الزخم لتشكيل 
حكومة ائتالفية 
واسعة في ألمانيا

عدد القوات األميركية في 
سوريا يبلغ 2000 جندي

واشنطن تتراجع عن إغالق 
مكتب منظمة التحرير 

الفلسطينية بشروط

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأت مص��ر ثالث��ة ايام م��ن احلداد 
الوطني غداة مقتل 235 ش��خصا 
داخل مس��جد في االعت��داء االكثر 
دموي��ة ف��ي تاري��خ مص��ر احلديث 
بينما يش��ن اجلي��ش هجمات ضد 
العناصر الذين نفذوا الهجوم، فيما 
تلقى الرئيس املص��ري عبد الفتاح 
السيس��ي اتصاالت وبرقيات تعزية 
عدي��دة من قادة وزعماء في العالم، 
عّبروا فيها عن تضامنهم مع مصر 

في مواجهة االرهاب.
وتشير كل العناصر الى ان االعتداء 
نف��ذه ارهابيون م��ع ان اي جهة لم 

تعلن مسؤوليتها بعد.
بدوره تلق��ى الرئي��س املصري عبد 
الفتاح السيسي اتصاالت وبرقيات 
تعزي��ة عديدة من ق��ادة وزعماء في 
العالم، عّب��روا فيها عن تضامنهم 

مع مصر في مواجهة االرهاب.
ودان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الهجوم على موقع »تويتر« ووصفه 
»باملرع��ب واجلب��ان وقد اس��تهدف 

املصلني االبرياء العّزل«.
وق��ال البيت االبي��ض ان ترامب عّبر 
للسيس��ي خالل اتصال هاتفي عن 
»إدانت��ه لالعتداء، مج��ددا التأكيد 
على ان الواليات املتحدة س��تواصل 
الوق��وف م��ع مص��ر ف��ي مواجهة 

االرهاب«.
ووصف وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لودري��ان الهج��وم ب�«االعتداء 
املري��ع«، مقدم��ا تعازي��ه لعائ��الت 

الضحايا والسلطات املصرية.
وقال وزير اخلارجية البريطاني بوريس 
جونس��ون عل��ى »تويتر«، »اش��عر 
بحزن عميق بس��بب االعتداء املروع 
على مس��جد في ش��مال سيناء«، 
مقدم��ا تعازيه ال��ى كل املتضررين 

من »هذا العمل الوحشي«.
وبعث الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
برقي��ة تعزية لنظي��ره املصري قال 
فيها ان الهجوم »يصدم بوحشيته. 
نرى مرة جديدة ان االرهابيني ال ميتون 

إلى البشر بصلة«.
احلكومة  باس��م  الناط��ق  واعتب��ر 
االملانية ان »الهج��وم على مصلني 
ف��ي مس��جد في ش��مال س��يناء 
جرمية ش��نيعة«، مضيفا »االرهاب 

عدونا كلنا«.
ودان األم��ني الع��ام جلامع��ة الدول 
العربي��ة أحمد أبو الغيط الهجوم. 
وقال »جرمية اليوم املروعة تؤكد من 

جدي��د أن الدين اإلس��المي احلنيف 
ب��راء ممن يتبنون هذا الفكر اإلرهابي 

املتطرف«.
ووج��ه العاه��ل الس��عودي املل��ك 
س��لمان بن عبد العزيز رس��الة الى 
السيسي أكد فيها وقوف اململكة 
إل��ى جانب مصر »ف��ي وجه كل ما 

يستهدف أمنها واستقرارها«.
كم��ا دان ول��ي العه��د الس��عودي 
االمير محمد بن سلمان في رسالة 

مماثلة »العمل اإلرهابي اجلبان«.
واعتبرت وزارة اخلارجية االماراتية ان 
 «مث��ل هذه اجلرمية اجلبان��ة لن تنال 
من عزمي��ة ش��عب مص��ر وإصراره 
على مواصلة التصدي بكل حسم 

لإلرهاب«.
وأع��رب رئي��س احلكوم��ة العراقية 
حي��در العب��ادي ع��ن تضامن��ه مع 
مصر »حكومة وشعباً بعد االعتداء 

االرهابي اجلبان«.
والكوي��ت  البحري��ن  واس��تنكرت 
الهج��وم.  وتركي��ا  واالردن  وتون��س 
وعبر البابا فرنس��يس عن تضامنه 
مع املصريني ازاء »اخلسائر البشرية 

الكبيرة في االعتداء االرهابي«.
وأعرب��ت وزارة اخلارجية االيرانية عن 
تعازيه��ا وتعاطفها مع مصر. وقال 
املتحدث باس��مها بهرام قاس��مي 
»لن يّدخر االرهاب أي وحشية إلثبات 

وجوده بعدما مني بهزمية نكراء في 
املنطقة«.

ونش��ر وزي��ر اخملاب��رات االس��رائيلي 
اس��رائيل كات��ز تغريدة ج��اء فيها 
»نق��ف جنب��ا إلى جنب م��ع مصر 
الدولية  ودول املنطق��ة والس��احة 
في احل��رب ضد االرهاب االس��المي 

املتطرف«.
وس��جل آخر أكبر ع��دد ضحايا في 
اعت��داء إرهاب��ي في تش��رين االول 
2015 عندما قتل 224 شخصا في 
تفجير طائرة روس��ية بعد إقالعها 
من مطار ش��رم الشيخ في سيناء. 
وتبن��ى االعت��داء تنظي��م الدول��ة 

االسالمية.
واعلن��ت الس��فارة الفلس��طينية 
في القاهرة أن الس��لطات املصرية 
أبلغتها بإرجاء فتح معبر رفح الذي 
يربط بني قطاع غزة ومصر بس��بب 

الظروف االمنية في سيناء.
وكان يفت��رض ان يفتح املعبر امس 
السبت لثالثة ايام. وكانت ستكون 
ه��ذه املرة الثانية الت��ي يفتح فيها 
منذ تسلم السلطة الفلسطينية 
معابر قطاع غزة من حركة حماس 
في األول من تشرين الثاني.وتشتبه 
السلطات املصرية بتسلل جهاديني 

من قطاع غزة الى اراضيها.
عل��ى  ش��خصا   235 وقت��ل  ه��ذا 

االقل ف��ي هجوم نفذه مس��لحون 
على مس��جد في ش��مال س��يناء 
ام��س االول اجلمعة، ف��ي أحد أكثر 
االعت��داءات دموية التي ش��هدتها 

مصر في السنوات االخيرة.
ودمرت القوات اجلوية املصرية عددا 
من »العربات املُنِفذة للهجوم« الذي 
استهدف املسجد، بحسب ما اعلن 

اجليش املصري امس السبت.
ايض��ا  اجلوي��ة  الق��وات  وقام��ت 
»باستهداف عدد من البؤر اإلرهابية 
الت��ي حتت��وي على أس��لحة وذخائر 
التكفيري��ة«  بالعناص��ر  خاّص��ة 
بحس��ب ما اك��د املتحدث باس��م 
تام��ر  العقي��د  املص��ري  اجلي��ش 

الرفاعي.
وذك��ر مس��ؤولون أمني��ون لوكالة 
فران��س ب��رس ان مس��لحني فجروا 
عب��وة ناس��فة خارج مس��جد في 
خ��الل  العب��د  الروضة-بئ��ر  قري��ة 
صالة اجلمع��ة، ثم فتحوا النار على 
املصل��ني. وتقع القرية ال��ى الغرب 
من مدينة العريش، مركز محافظة 
شمال سيناء. وتنشط في املنطقة 

مجموعات إسالمية متطرفة.
وتعهد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي الذي أعلن احلداد في البالد 
ثالث��ة أيام، بالرد »عل��ى هذا العمل 
بقوة غاش��مة ف��ي مواجهة هؤالء 

الش��رذمة املتطرف��ني، االرهابي��ني، 
التكفيريني«.

املس��لحة  القوات  وقال »س��تقوم 
املصري��ة والش��رطة املدني��ة بالثأر 
األم��ن  واس��تعادة  لش��هدائنا 
واالس��تقرار مبنته��ى الق��وة خالل 

الفترة القليلة القادمة«.
وج��اء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن مكتب 
النائب الع��ام املص��ري ان الهجوم 
أس��فر ع��ن مقت��ل 235 ش��خصا 
وإصاب��ة 109 آخري��ن بج��روح. وبني 
الضحاي��ا مدني��ون ومجن��دون في 

القوى االمنية.
وروى ش��هود أن مرتكب��ي الهجوم 
أحاطوا املس��جد بس��يارات رباعية 
متفج��رات  ب��زرع  وقام��وا  الدف��ع 

خارجه.
وق��ال احدهم لوكال��ة فرانس برس 
»كانت مش��اهد اراها للمرة االولى 
في حياتي، ولن أنسى مشهد امرأة 
ابنيه��ا الصغيرين  أخ��ذت جثت��ي 
عل��ى عربة يجرها حم��ار وتوجهت 

لدفنهما دون أن تنطق«.
وق��ال ش��هود آخرون ان املس��لحني 
ب��دأوا بإط��الق النار عل��ى املصلني 
الذين اصيبوا بذعر وكانوا يحاولون 
الفرار، اال ان املهاجمني أضرموا النار 
ف��ي س��يارات متوقفة ف��ي املكان 

بهدف قطع الطريق.

ومن��ذ 2013، ت��دور مواجه��ات بني 
القوى االمنية ومجموعات اسالمية 
متطرفة في هذه املنطقة الواقعة 
في ش��مال مص��ر والت��ي يصعب 

الوصول اليها نتيجة ذلك.
واس��تهدف فرع تنظي��م » داعش« 
في س��يناء خالل السنوات املاضية 
م��رارا دوري��ات ومواق��ع عس��كرية 
وامنية ف��ي املنطق��ة، وقتل املئات 
والش��رطة.  اجلي��ش  عناص��ر  م��ن 
كما اس��تهدف ف��ي عمليات أخرى 

مسيحيني وصوفيني.
وقال زعي��م قبلي يق��ود مجموعة 
م��ن الب��دو تقات��ل تنظي��م الدولة 
االس��المية ف��ي املنطق��ة لوكالة 
فرانس برس ان املسجد املستهدف 

اجلمعة يرتاده صوفيون.
وأص��در الرئيس املص��ري توجيهات، 
بحس��ب بي��ان ص��ادر ع��ن مجلس 
الوزراء، بصرف تعويض مالي »قدره 
مئت��ا أل��ف جني��ه )11 أل��ف دوالر( 
ألس��رة كل ش��هيد وخمسون الفا 

لكل مصاب«.
ودان ش��يخ االزه��ر أحم��د الطيب 
»الهجوم االرهابي البربري«. وقال إن 
»سفك الدماء وانتهاك حرمة بيوت 
اهلل ، يس��توجب الضرب بكل شدة 
وحس��م على أيدي هذه املتطرفني 

ومصادر متويلها وتسليحها«.

حداد وطني في مصر غداة االعتداء على جامع العريشة

إدانات دولية واسعة للهجوم اإلرهابي
على مسجد الروضة بشمال سيناء

أصدر الرئيس المصري 
توجيهات، بحسب 

بيان صادر عن مجلس 
الوزراء، بصرف 

تعويض مالي »قدره 
مئتا ألف جنيه )11 

ألف دوالر( ألسرة كل 
شهيد وخمسون الفا 

لكل مصاب

تشييع ضحايا تفجير سيناء

تقـرير
بعد دعم »ليو فارادكار« نائبه المحاصر في فضيحة قد تطيح بحكومته

أزمة إيرلندا تهدد بانهيار مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
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المعارضة السورية تختار رئيسا جديدا لهيئة المفاوضات قبل محادثات جنيف
الرياض ـ رويترز:

اختارت جماعة املعارضة الس��ورية 
الرئيس��ية رئيس��ا جدي��دا لوفدها 
املف��اوض ام��س االول اجلمع��ة قبل 
ب��دء جولة جدي��دة م��ن مفاوضات 
الس��الم التي تدعمها األمم املتحدة 
مع حكومة دمش��ق واملقرر أن تبدأ 

األسبوع املقبل.
وقال نصر احلريري إن املعارضة ذاهبة 
إل��ى جنيف في 28 نوفمبر تش��رين 
لعق��د محادثات مباش��رة  الثان��ي 
ومستعدة ملناقشة كل شيء على 

طاولة املفاوضات..
وجاء هذا اإلعالن خالل اجتماع ُعقد 
في الرياض حيث متسكت املعارضة 

اخلمي��س املاضي  بطلبها بأال يكون 
للرئي��س بش��ار األس��د دور خ��الل 
مرحل��ة انتقالي��ة عل��ى الرغم من 
تكهن��ات بأنها قد تخف��ف وقفها 
بسبب مكاس��ب األسد في ساحة 

القتال.
والتق��ت جماعات املعارضة للبحث 
ع��ن موق��ف موح��د قب��ل احملادثات 
بعد عامني من التدخل العس��كري 
الروس��ي الذي س��اعد األس��د في 

استعادة كل املدن الرئيسية.
ويح��ل احلريري محل ري��اض حجاب 
الذي رأس الهيئة العليا للمفاوضات 
خ��الل املفاوضات الس��ابقة ولكنه 
استقال فجأة هذا األسبوع ملمحا 

إل��ى أن الهيئة العلي��ا للمفاوضات 
برئاس��ته واجهت ضغوط��ا لتقدمي 

تنازالت لصالح األسد.
واجتمع مبعوث األمم املتحدة للشأن 
السوري ستافان دي ميستورا، الذي 
يجهز للجولة املقبلة من محادثات 
جني��ف، مع وزير اخلارجية الروس��ي 
سيرجي الفروف امس االول اجلمعة 
إن موس��كو تعم��ل  الوزي��ر  وق��ال 
مع الري��اض على توحي��د املعارضة 

السورية.
وعلى مدار سنوات، أيدت دول غربية 
وعربي��ة مطل��ب املعارض��ة برحيل 
األس��د. لك��ن منذ انضمام روس��يا 
للح��رب تأييدا حلكومة األس��د بات 

واضحا على نحو متزايد أن املعارضة 
لم يعد لها س��بيل لتحقيق النصر 

في ساحة املعركة.
ودعا الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
إلى عقد مؤمتر للحكومة واملعارضة 
السورية لوضع إطار عملي لهيكل 
الدول��ة الس��ورية ف��ي املس��تقبل 
ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات 

حتت إشراف األمم املتحدة.
ولكن��ه ق��ال أيض��ا إن أي تس��وية 
سياس��ية في س��وريا يجب أن تتم 
في إط��ار عملية محادث��ات جنيف 
للس��الم التي تش��رف عليه��ا األمم 

املتحدة.
وتتشكك املعارضة منذ فترة طويلة 

ف��ي املس��ار الدبلوماس��ي امل��وازي 
الذي تدعمه روس��يا والذي ش��مل 
قب��ل مؤمتر سوتش��ي املقترح عقد 
محادث��ات في قازاخس��تان وأصرت 
املعارضة على أن احلوار السياس��ي 

يجب أن يعقد في جنيف.
وق��ال احلريري إن سوتش��ي ال تخدم 
العملي��ة السياس��ية ودعا اجملتمع 
الدولي مبا في ذلك روس��يا »أن نركز 
كل أعمالنا من أجل خدمة العملية 
السياسية وفقا للمرجعية الدولية 
في جنيف برعاية األمم املتحدة حتى 
نختصر الوقت وحت��ى نصل للحل 

املنشود«.
ال��ذي ميث��ل  ولك��ن ع��الء عرف��ات 

إن��ه  ق��ال  موس��كو«  »منص��ة 
س��يحضر سوتش��ي وحث اآلخرين 
على املشاركة أيضا ليعكس بذلك 
التوت��رات املوجودة داخ��ل املعارضة 

املتنوعة.
وكان ع��ادل اجلبي��ر وزي��ر اخلارجي��ة 
الس��عودي ق��د افتت��ح االجتم��اع 
يوم األربع��اء بالتعه��د بدعم بالده 

لتوحيد املعارضة.
وس��ئل عما إذا كان هناك أي تغيير 
في املوقف جتاه مس��تقبل األس��د 
فقال للصحفيني إن الرياض مازالت 
تدعم التوصل لتس��وية تقوم على 
أس��اس العملية التي تدعمها األمم 

املتحدة في جنيف.



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

»بلومبي��رغ«  وكال��ة  كش��فت 
االميركي��ة، أم��س الس��بت، عن 
مش��كلة عراقية تواجه منظمة 
ال��دول املصدرة للبت��رول »أوبك«، 
في حني اش��ارت ال��ى ان املنظمة 
تس��عى إل��ى حتقيق إجم��اع مع 
ال��دول غي��ر األعض��اء فيه��ا، مبا 
فيها روسيا، بخصوص ما إذا كان 
التمدي��د بع��د ش��هر آذار املقبل 
يه��دف إلى التخلص من التخمة 

النفطية.
وذكرت »بلومبيرغ« في تقرير لها، 
ان »أوبك تواجه مشكلة عراقية.. 
فإنتاج العراق، وهو ثاني أكبر دولة 
مص��درة للنف��ط ف��ي املنظمة، 
يتأرجح بني جتاوز احلصة اخملصصة 
للبالد وبني أزمة تعطل اإلنتاج، مما 
يلقي بظالله على املنظمة، التي 
يري��د وزراء النف��ط فيها التوصل 
إل��ى ق��رار بش��أن متدي��د خفض 

اإلنتاج«.
وأضافت ان »)أوبك( التي ستجتمع 
هذا األسبوع في فيينا تكافح إزاء 
اإلنتاج املتقلب في نيجيريا وليبيا 
الع��راق احتماالت أخرى  ويضيف 

من عدم اليقني«.
وأش��ارت »بلومبي��رغ« ال��ى ان��ه 
السياسة  إلى صناع  »بالنس��بة 
يهدد االضط��راب القصير األجل 
بإخف��اء حقيق��ة طويل��ة األجل، 
وهي أن الع��راق الذي حصل على 
حصة إنتاج في الس��نة املاضية 
فقط، بعد عقود من االستثناءات، 
لم يش��عر بارتياح قط ورغب في 

رفع إنتاجه إلى حده األقصى«.
وأوضح��ت الوكال��ة ان »الش��ك 
الوض��ع أكث��ر صعوب��ة  يجع��ل 
)أوبك(  بالنس��بة إل��ى منظم��ة 
إزاء الت��وازن العاملي م��ن العرض 
والطل��ب في العام املقبل، واتخاذ 

ق��رار ح��ول م��دة متدي��د خف��ض 
اإلنتاج«.

وبين��ت ان »املنظمة تس��عى إلى 
حتقي��ق إجم��اع م��ع ال��دول غير 
األعض��اء فيه��ا، مبا فيها روس��يا 
ح��ول م��ا إذا كان التمدي��د بع��د 
شهر آذار يهدف إلى التخلص من 

التخمة النفطية«.
ال��ى ذلك، أعلن��ت منظمة أوبك، 
أمس السبت، ارتفاع سعر سلتها 
اليومي إلى 61.14 دوالراً للبرميل 

الواحد.

وقالت املنظمة، إن »س��عر سلة 
أوبك من أربعة عشر برميل اخلام 
ارتف��ع ليص��ل ال��ى 61.14 دوالراً 

للبرميل«.
وأضاف��ت املنظم��ة، أن »الس��عر 
ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 
61.09 دوالراً، وفقا حلسابات أمانة 

أوبك«.
على صعي��د متصل، أعلنت وزارة 
النف��ط، أمس الس��بت، تفاصيل 
اتفاق تزويد العراق للكويت بالغاز 
الرميل��ة مبحافظة  م��ن حق��ول 

البصرة، وان االتفاق سيسد جزءا 
من تعويضات العراق للكويت. 

ال��وزارة  وق��ال املتح��دث باس��م 
عاص��م جهاد في بي��ان صحافي، 
إن »الوزارة لديها اتفاق مع اجلانب 
الكويتي ينص على تزويد الكويت 
بالغاز اخلام من حقول الرميلة في 

محافظة البصرة«.
وأض��اف ان »االتف��اق وص��ل ال��ى 
مراحل��ه النهائية، حيث س��تزود 
الكويت ب�50 مليون قدم مكعب 
قياس��ي يومياً في املرحلة األولى، 

ليصل فيم��ا بعد الى 200 مليون 
قدم مكعب قياسي يومياً«.

ولفت الى ان »الغاز اخلام سيصدر 
للكوي��ت ب��دالً من ان يح��رق في 
احلقول«، مش��يراً الى ان »االتفاق 
يعزز من التع��اون االقتصادي بني 

البلدين«.
وأوضح جه��اد ان »تزويد الكويت 
بالغاز سيسهم في تسديد جزء 
من الديون املترتب��ة بذمة العراق 

كتعويضات للكويت«. 
وأك��د ان »ال��وزارة وصل��ت ال��ى 

املراحل النهائي��ة لتنفيذ االتفاق 
مع الكويت، حيث لم يبق س��وى 
االتفاق على سعر الوحدة حسب 

األسعار العاملية«. 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  وكان 
معص��وم ق��د اك��د خ��الل زيارته 
عل��ى  الكوي��ت  ال��ى  األخي��رة 
أهمية تفعي��ل وتطوير العالقات 
االقتصادية ب��ني البلدين وخاصة 
في اجملال النفطي، مبا يسهم في 
سداد الديون املترتبة على العراق 

للجانب الكويتي.

البصرة تزّود الكويت بـ 50 مليون قدم يوميًا من الغاز.. قريبًا

تذبذب إنتاج النفط العراقي يربك »أوبك«

الشك يجعل الوضع 
أكثر صعوبة بالنسبة 
إلى منظمة )أوبك( 
إزاء التوازن العالمي 
من العرض والطلب 
في العام المقبل، 
واتخاذ قرار حول مدة 
تمديد خفض اإلنتاج

مبنى أوبك

نيويورك ـ رويترز:
تراجع الدوالر إلى أدنى مس��توياته منذ أواخر أيلول 
مقابل س��لة عمالت مع تنامي تفاؤل املستثمرين 
إزاء قوة التعافي مبنطقة اليورو وانحسار الشهية 

للعملة األميركية.
وس��جل اليورو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول أمام 
الدوالر مرتفعا 0.65 باملئة عن اليوم الس��ابق وأكثر 
من واح��د باملئة على مدى األس��بوع. وبهذا ترتفع 
العملة املوحدة لألس��بوع الثالث على التوالي في 
أفضل موجة مكاس��ب لها منذ مت��وز وتزيد واحدا 

باملئة لألسبوع الثاني على التوالي.
وارتف��ع اليورو أكثر من واح��د باملئة مقابل العملة 
اليابانية ليس��جل 1.3323 دوالر وهو أعلى سعر له 

منذ 16 تشرين الثاني.
وقال جون دويل مدير األس��واق لدى متبوس إنك في 
واش��نطن »هناك بيانات جيدة )هذا األس��بوع( من 

أوروبا وأنباء جيدة للغاية من أملانيا«.
وانخفض مؤش��ر الدوالر إلى أدنى مس��توياته منذ 
26 أيلول عند 92.675 بعد أن عانى يوم األربعاء من 
أسوأ تراجع ليوم واحد في أكثر من خمسة أشهر 
وذل��ك عقب ص��دور محضر أح��دث اجتماع جمللس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( الذي 
أظهر قلق صناع السياسات بشأن استمرار ضعف 

التضخم األميركي.
وفقد مؤش��ر الدوالر نح��و واحد باملئ��ة على مدى 
األسبوع في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أيلول.

نيويورك ـ رويترز:
أغلقت األس��هم األميركية مرتفعة في جلس��ة 
مختص��رة بقي��ادة ش��ركات التكنولوجي��ا حيث 
تلقت أس��هم أم��ازون وش��ركات التجزئ��ة دعما 
من مؤش��رات على بداية قوية ملوس��م التس��وق 

األميركي.
وارتفع املؤشر داو جونز الصناعي 31.81 نقطة مبا 
يعادل 0.14 باملئة ليصل إلى 23557.99 نقطة وزاد 
املؤش��ر س��تاندرد اند بورز 500 مبقدار 5.34 نقطة 
أو 0.21 باملئ��ة مس��جال 2602.42 نقط��ة وصعد 
املؤشر ناسداك اجملمع 21.80 نقطة أو 0.32 باملئة 

إلى 6889.16 نقطة.

لندن ـ رويترز:
ختمت األس��هم األوروبي��ة تعامالته��ا من دون 
تغير يذكر بدعم من مكاسب أسهم الشركات 
املالية ذات الثقل التي ساعدت املؤشر ستوكس 
600 األوروب��ي على أن ينهي خس��ائر اس��تمرت 

يومني.
وأغلق ستوكس 600 منخفضا 0.1 باملئة لكنه 
ارتف��ع 0.7 باملئ��ة عل��ى مدى األس��بوع في حني 
تقدم املؤشر داكس األملاني املدرجة عليه الكثير 
من ش��ركات التصدير 0.4 باملئة متجاهال ارتفاع 

اليورو.
وعزز تنامي احتمال تش��كيل ائتالف واس��ع في 
أملانيا ثقة املس��تثمرين مما أبقى داكس مستقرا 
قرب مس��توى 13 أل��ف نقطة في األس��بوعني 

األخيرين.
وق��ال احل��زب الدميقراطي االجتماعي ف��ي أملانيا 
إنه مستعد إلجراء محادثات مع األحزاب األخرى 

لكسر اجلمود السياسي.
وبرغم محدودية األخبار املتعلقة بالشركات فإن 
أسهم شركات السلع االستهالكية األساسية 
كان��ت مح��ل تركيز بع��د أن قالت الص��ني إنها 
س��تخفض رس��وم اس��تيراد بع��ض املنتج��ات 

االستهالكية.
وزادت أس��هم دانون 0.7 باملئة ةارتفعت أس��هم 

دياجيو 0.3 باملئة.
وأبلت البنوك بالء حسنا ليرتفع مؤشر القطاع 

0.5 باملئة مع تصدر البنوك اإليطالية املؤشر.

الدوالر قرب أدنى 
مستوى في شهرين

ارتفاع األسهم 
األميركية

بيانات مالية ترفع 
المؤشر األوروبي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

تراجعت مؤشرات معظم البورصات 
اخلليجي��ة خالل األس��بوع، فهبطت 
في 4 بورصات وارتفعت في بورصتني. 
وتراجعت السوق الظبيانية 1.24 في 
املئ��ة، والكويتية 1.11، والس��عودية 
0.51 ، والعمانية 0.38، بينما ارتفعت 
الس��وق البحريني��ة 0.53 ف��ي املئة، 

والدبيانية 0.02 في املئة.
»مجموع��ة صح��ارى«  رئي��س  ورأى 
أحمد السامرائي في حتليل أسبوعي 
أن »األداء الع��ام للبورص��ات العربية 
سجل تداوالت نشطة على مستوى 
عل��ى  ومتوس��طة  االس��تهدافات 
املتداولة  مس��توى قيمة الس��يولة 
ب��ني جلس��ة وأخ��رى، والت��ي جاءت 
جيدة في املتوس��ط ودون التوقعات 
على مس��توى اإلغالقات الس��عرية 
لألس��هم املتداولة، في الوقت الذي 
وصلت فيه األس��عار احلالية ملعظم 
األس��هم إل��ى مس��تويات متدنية، 
وتعد جيدة لالس��تثمار ف��ي الوقت 

ذاته«.
وأض��اف: »أوصل تراك��م التراجعات 
الس��عرية لألس��هم املتداول��ة إلى 
مس��تويات يصعب معها تس��جيل 

تراجع��ات إضافي��ة، ف��ي ح��ني يبدو 
أن املؤث��رات الس��لبية احمليطة باتت 
معكوس��ة عل��ى األس��عار احلالية، 
وبالتال��ي تراجع دوره��ا في الضغط 
مجدداً على األسعار املتداولة، لتنهي 
البورصات تداوالتها األس��بوعية مع 
توافر مؤش��رات جيدة ق��د تقود إلى 
ارتفاعات ملموس��ة خالل اجللسات 

املقبلة«.
ولفت إلى أن »األداء العام للبورصات 
العربي��ة ت��راوح بني ارتفاع��ات قوية 
مستفيدة من موجات شراء لألسهم 
القيادية من قبل األفراد واملؤسسات 
عل��ى ح��ّد س��واء القتن��اص الفرص 
اجلي��دة الت��ي يوفرها احل��راك اجلاري 
على كافة املس��تويات واألنش��طة، 
حكومية وقطاع خاص، وبني محاولة 
الصع��ود والب��دء برحل��ة التعويض 
املس��جلة،  احلادة  التراجع��ات  بع��د 
وانحس��ار دور الصنادي��ق احلكومية 
ف��ي ض��خ مزيد م��ن الس��يولة ملنع 
تس��جيل تراجعات اس��تثنائية، مع 
توقع أن حتاف��ظ البورصات على هذا 
االجتاه نظراً إلى املس��توى اجليد الذي 
تت��داول علي��ه أس��عار النفط وعدم 
ظهور تطورات س��لبية غير متوقعة 
من ش��أنها الضغط على معنويات 

املتعاملني من جديد«.

وأضاف الس��امرائي: »جت��اوزت حزمة 
ف��ي  لالس��تثمار  احلاف��زة  املؤث��رات 
البورص��ات وع��ودة الس��يولة ح��زم 
الس��لبية خالل  والتأثيرات  الضغط 
تداوالت األس��بوع، والت��ي كانت لها 
تأثيرات إيجابي��ة جيدة، وميكن البناء 
عليها خالل جلسات التداول املقبلة، 

إذ ال تزال ف��ي مراحلها األولى وحتتاج 
جلس��ات عدي��دة إلى اختب��ار قوتها 
ف��ي دعم اس��تقرار وتنش��يط وتيرة 
التداوالت، مع اإلشارة إلى أن األسعار 
احلالي��ة التي تت��داول عليها معظم 
األسهم تعد عامالً إضافياً من شأنه 
رفع قيم��ة الت��داوالت وحتفيز دخول 

اس��تثمارات جديدة من قب��ل األفراد 
واملؤسسات محلية وخارجية«.

وتاب��ع: »كان للحراك اخل��اص بعودة 
الزخم إلى س��وق اإلصدارات األولية 
على مس��توى املنطقة، س��واء تلك 
التي مت تنفيذها واإلدراج أم تلك التي 
مت اإلع��الن عنها، تأثيرات��ه اإليجابية 

اخلاصة ف��ي حتفيز قيمة الس��يولة 
وحتفي��ز األف��راد واملؤسس��ات عل��ى 
الع��ودة إلى األس��واق املالي��ة، ودفع 

الشركات األخرى بهذا االجتاه«.
ولف��ت إل��ى أن »ذل��ك يعك��س توفر 
الكثي��ر م��ن الف��رص االس��تثمارية 
لدى الشركات املتوجهة إلى الطرح 
األولى وفي حاجة إلى سيولة كبيرة 
ذات كلفة منخفض��ة، وبالتالي فإن 
ع��ودة الزخ��م إلى س��وق اإلصدارات 
األولية من ش��أنه أن يعي��د اجلاذبية 
االس��تثمار غي��ر  إل��ى  م��ن جدي��د 
املباش��ر، مع مالحظة أن تأثير حالة 
عدم االس��تقرار املال��ي واالقتصادي 
والسياس��ي باتت أقل حدة، وقابلية 
األسواق أصبحت أكثر إيجابية للبدء 

برحلة التعويض«.
وس��جلت السوق الس��عودية خالل 
تعام��الت األس��بوع ه��دوءاً نس��بياً 
في ق��وة البيع وظهور قوة ش��رائية، 
خصوصاً ف��ي اجللس��تني األخيرتني، 
لتخف حدة التراجعات األس��بوعية 
ملقارنة باألس��ابيع السابقة. وتراجع 
مؤشر السوق العام 35.51 نقطة أو 
0.51 قفي املئة ليقفل عند 6878.21 
 691.8 نقطة، وت��داول املس��تثمرون 
مليون سهم ب�12.9 مليون ريال )3.4 

مليون دوالر( في 387.5 ألف صفقة.

وارتفع املؤشر العام للسوق الدبيانية 
0.02 ف��ي املئة ليقفل عند 3460.93 
نقط��ة، بعدما ت��داول املس��تثمرون 
914.16 مليون س��هم ب�1.73 بليون 
درهم )462.8 ملي��ون دوالر(. وواصلت 
الس��وق الظبياني��ة تراجعاته��ا مع 
اس��تمرار الضغ��وط م��ن األس��هم 
القيادي��ة، إذ تراج��ع املؤش��ر الع��ام 
53.87 نقطة أو 1.24 في املئة ليقفل 
عن��د 4287.07 نقط��ة، بعدما تداول 
املس��تثمرون 279.7 ملي��ون س��هم 

ب�608.7 مليون درهم.
وتراجع��ت الس��وق الكويتي��ة م��ع 
اس��تمرار ح��ال احل��ذر والترقب لدى 
الش��ريحة الغالبة من املتعاملني، إذ 
هبط املؤشر العام 1.11 في املئة إلى 
6239.37 نقطة. وتداول املستثمرون 
281.13 مليون سهم ب�57.15 مليون 
دينار )188.9 مليون دوالر( في 17.9 ألف 
البحرينية  وارتفعت السوق  صفقة. 
بدعم من أسهم عديدة على رأسها 
األسهم االستثمارية، وسط ضغوط 
من القطاع املصرفي. وارتفع مؤش��ر 
السوق العام 6.67 نقطة أو 0.53 في 
املئ��ة ليقفل عن��د 1276.58 نقطة، 
بعدما تداول املستثمرون 25.6 مليون 
س��هم ب���3.88 مليون دين��ار )10.05 

مليون دوالر( في 448 صفقة.

تقـرير
مع تحفيزها دخول استثمارات جديدة محلية وخارجية

تراجع معظم البورصات الخليجية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال محاف��ظ البن��ك املرك��زي 
الدي��ون  إجمال��ي  إن  العراق��ي 
احمللية للعراق بلغت أكثر من 40 
ترليون دين��ار ) 33.62 مليار دوالر 

أميركي(.
أم��س  الع��اّلق،  عل��ي  وأوض��ح 
تك��ون  ال  الدي��ون  أن  الس��بت، 
مباش��رة من املرك��زي العراقي؛ 
وإمنا يتم خص��م حواالت اخلزينة 
املص��ارف  ِقَب��ل  م��ن  املش��تراة 
يعي��د  ث��م  وم��ن  احلكومي��ة، 

"املركزي" شراءها.
وأضاف العاّلق، أن البنك املركزي 
– مبوج��ب القانون- ال يس��تطيع 
اق��راض  أو  املباش��ر  الش��راء 
احلكوم��ة؛ وإمن��ا يق��وم بش��راء 
حواالت اخلزينة املتداولة بالسوق؛ 

توفيرا ودعما للسيولة.
البن��ك  محاف����ظ  ولف��ت 
أن  إل��ى  العراق��ي،  املرك����زي 
عليه����ا  تترت����ب  احل��واالت 
تلتزم  فوائ��د واس��تحقاق��ات، 
وزارة املالي��ة العراقي��ة بدفعها 

في الوقت احلاضر.
يش��ار إلى أن احلكومة العراقية 
ف��ي س��بيل محاربته��ا إلرهاب 
عصابات تنظيم داعش، اقترضت 
32 مليار دوالر من البنك املركزي 
االحتياجات  لتغطي��ة  العراقي، 

العسكرية في احلرب.
وتعتم��د احلكومة عل��ى ارتفاع 
أس��عار النفط العاملية لس��داد 
دي��ن املرك��زي العراق��ي، بجانب 
اإليرادات الغير نفطية املشمولة 

مبوازنة البالد لعام 2018.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر مصدر أن بغداد ودمشق وطهران 
توصل��ن ال��ى اتف��اق يقض��ي برب��ط 
البل��دان  ب��ني  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الثالثة، مبني أن االتفاق سيكتمل إثر 
النقاش��ات مع اجلانب اإليراني لوضع 

الصيغ النهائية لتبادل الطاقة.  
الكهرب��اء  »وزي��ر  أن  املص��در،  وق��ال 
العراقي، قاس��م محم��د الفهداوي، 
وقع مع نظيره الس��وري محمد زهير 

خربوطلي، اتفاقية أولية لدراسة ربط 
الطاقة الكهربائية بني العراق وسوريا 
وإيران«.وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، 
أمس السبت، أن »اجلانبني اتفقا خالل 
اجتماعهما في مبنى وزارة الكهرباء 
العراقية، على أن تقوم اللجان الفنية 
اخملتصة في البلدين باالجتماع وحتديد 
املتطلبات الالزمة لغرض تنفيذ ما مت 
االتفاق عليه واس��تكمال النقاشات 
م��ع اجلان��ب اإليران��ي لوض��ع الصيغ 

النهائية لتبادل الطاقة«.
وبحث اجلانبان إمكانيات تبادل اخلبرات 
في مجاالت الطاقة وسبل االستفادة 
م��ن امل��وارد الصناعي��ة املتوف��رة في 

البلدين.
أن توقي��ع  الوزي��ر خربوطل��ي  وأك��د 
البروتوك��ول النهائي التفاق س��يتم 
الش��هر املقب��ل مبدين��ة دمش��ق بني 
واإليرانية  الس��ورية  الث��الث  الوزارات 

والعراقية.

بغداد ودمشق وطهران.. اتفاقية 33.6 مليار دوالر ديون العراق المحلية
ثالثية لربط الطاقة الكهربائية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر 
نوف��اك إن إم��دادات الغ��از العاملي��ة 
تتج��اوز الطل��ب حالي��ا ف��ي وض��ع 
ق��د يفضي إل��ى "أزم��ة" تراجع في 
األس��عار على غرار ما حدث بس��وق 

النفط اخلام.
وقال نوفاك مبنت��دى البلدان املصدرة 

للغ��از ف��ي بوليفي��ا حي��ث يجتمع 
مس��ؤولون كبار من الدول الرئيسية 
املنتجة للغاز هذا األس��بوع "فائض 
املعروض احلالي م��ن الغاز الطبيعي 
يجلب مخاط��ر... الدخول في األزمة 
ذاتها التي أثرت على أسعار النفط".
وهوت أسعار الغاز أكثر من 80 باملئة 
في العش��ر سنوات األخيرة وما زالت 

حتت ضغط م��ن جراء تنامي إمدادات 
الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي 

املسال الذي ميكن شحنه بحرا.
وق��ال نوف��اك إن التهدي��دات الت��ي 
العاملي��ة  الغ��از  أس��عار  تواجهه��ا 
تس��لط الض��وء على أهمي��ة عقود 
التوري��د طويلة األج��ل التي تضمن 
للمنتج��ني س��عرا مس��تقرا ألعوام 

ب��دال من االنكش��اف عل��ى تذبذبات 
السوق صعودا وهبوطا.

وروس��يا ثان��ي أكب��ر منت��ج للغ��از 
الطبيع��ي في العالم بع��د الواليات 

املتحدة.
إنتاجه��ا  املتح��دة  الوالي��ات  وزادت 
م��ن النفط اخل��ام والغ��از الطبيعي 
زي��ادة كبيرة ف��ي الس��نوات األخيرة 

مع حتس��ن تقنيات احلف��ر الذي أتاح 
اس��تغالل احتياطيات ل��م تكن في 
املتن��اول من قبل وهو أحد األس��باب 
الرئيسة وراء التراجع احلاد في أسعار 

البترول.
ويحاكي منت��دى الغ��از، الذي يضم 
أعض��اء مث��ل قط��ر وإيران وروس��يا 
وفنزوي��ال، منظمة البل��دان املصدرة 

للبت��رول )أوبك( الت��ي يدير أعضاؤها 
االثنا عشر معروض النفط للتحكم 

في األسعار.
وف��ي ح��ني يدع��و املنتدى إل��ى زيادة 
"التع��اون" للدف��اع عن س��وق الغاز 
فإن��ه لم يطب��ق قيودا عل��ى اإلنتاج 
على غرار ما تفعله أوبك لرفع أسعار 

اخلام.

تخمة معروض الغاز العالمي تشعل »أزمة« أسعار
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لسييت مداحييا وال انتمييي الييى جمعييية املداحيين او 
مايطلق عليهم تسمية ” اللوكية ” لكني للحقيقة 
اكتييب وما اكتب اليخرج من القلب بقدر ما يخرج من 
العقييل الن القلب قد يخطيء احيانا بسييبب جتاذباته 
العاطفييية امييا مايخرج ميين العقل فيتنيياول احلدث 
مبوضوعية ووفق ما متليه املصلحة العامة وما يحدث 
في السيياحة السياسية العراقية من تطورات يحتاج 
الى نظرة تأمل فهو يثير فينا العجب العجاب خاصة 
بعد ان سييخرت بعض االقالم املأجييورة كتاباتها ملدح 
“النطيحة واملتردية ” متناسية الشخصيات الوطنية 
املتزنيية فييي طروحاتهييا والتي لها حضييور متميز بن 
املثقفن ومن بن هذه الشخصيات االمن العام حلزب 

املؤمتر الوطني العراقي آراس حبيب
الذي يسعى جاهدا من اجل اخلروج بالبالد من ازماتها 
احلالية والوصول بسييفينة الوطن الى بيير االمان بعد 
ان نخر الفسيياد مؤسسيياتها ويهدد االنفالت االمني 
سييكانها كما يطل عليها شييبح الطائفييية .. قلت 
انا لسييت مداحا وليست لي عالقة بهذه الشخصية 
ولكنييي اكتب في ضوء مشيياهداتي وما اسييمع عن 
هذا السياسييي الذي لم تسييلط عليه االضواء بقدر 
االفعال امللموسيية التي قييام بها فييي خدمة اجملتمع 
العراقييي الذي يعيش فوضى االحتراب واملعاناة نتيجة 
تخبط السياسييين وعدم قدرتهييم على ايجاد منفذ 
النقاذ ماميكن انقاذه لعودة اللحمة بن ابناء الشييعب 
الواحييد وفي ضوء ذلك ووسييط هييذه الفوضى الغير 
مبررة حتتاج السيياحة السياسييية التي تشهد حزمة 
ميين االزمات حتتاج لقيادة واعييية للتعامل معها بروح 
متفتحيية وعقلييية متميزة حتتاج الى جهيية ليبرالية 
تتحلى باحلكميية وتؤمن بان املصلحيية العليا للعراق 
وليييس للمصالح الشييخصية الضيقيية ولعل حزب 
املؤمتيير الوطني العراقييي هو خير مؤسسيية ليبرالية 
عراقييية خاصة حتت قيادة اراس حبيب الذي مت انتخابه 
مؤخرا امينا عاما للحزب خلفا ملؤسسه احمد اجللبي 
وهذا الشييخص ولالمانيية رجل يحمل افييكار متنورة 
يبتغي الوسييطية طريقا له وينبذ الطائفية ويشجع 
التوجييه الليبرالييي امال في ارسيياء دولة املؤسسييات 
التييي تليق بعراقة شييعب العراق وحضارتييه وتاريخه 
.. وليييس مدحا بهذه الشييخصية السياسييية التي 
حضييرة جانبا من طروحاتها خالل احييد املؤمترات التي 
اقيمت مؤخرا .. فهو يتحلى مبرونة سياسييية وانفتاح 
مع جميع الكتل السياسية ويتبنى برنامجا سياسيا 
متميييزا يقييوم على اخلييط الليبرالي املناشييد للدولة 
املدنية دولة املؤسسييات .. وفييي ضوء ذلك حتظى هذه 
الشخصية السياسية باحترام وتقدير كافة االطراف 
السياسييية العراقييية احملافظة والنزيهييه اضافة الى 
االطراف الدولييية التي لها مصالح فييي العراق ولرمبا 
سيييكون رجل العراق القادم ملييا يحظى به من احترام 
وتقدييير ملواقفه الوطنية ليكون الرابط االعلى شييأنا 
بيين مكونات العييراق في املسييتقبل خاصيية انه من 
اكثيير املناوئن للتطييرف الطائفي والقومييي وهو في 
كل االحوال شييخصية وسييطية وطنية معتدلة وان 
صحييت هييذه التوقعات فان العراق سيشييهد رسييم 
خارطيية طريق جديد بعد ان تكالب عليه الفاسييدون 
ميين السياسييين .. وكان اراس حبيييب اليييد اليمنى 
الصامتة في سيينوات املعارضة حلييزب املؤمتر الوطني 
العراقييي وعمييل على اختييراق اجهزة صدام حسيين 
اخملابراتية وسبب لها احراجات كثيرة وحتول الى املركز 
االول فييي اجلهيياز االمني حلييزب املؤمتر واخذت اسييهم 
اراس حبيب تتصاعد في سييماء السياسيية العراقية 
رغم انه بدأها بنشيياطات مجتمعييية كان لها صدى 
واضييح وواسييع داخييل اجملتمع العييراق ولو قييدر لهذه 
الشييخصية السياسييية ان حتتييل موقعييا مهما في 
القيادة السياسييية في العراق فحتما سيكون عامل 
جييذب للجماهير لتوحيد صفوفهييا لبناء عراق جديد 
يحتييل موقعييا اكثر متيزا بيين دول العالييم خاصة وان 
العراق ميتلك حضارة متتد جذورها الى اكثر من سييتة 
االف سيينه .. حضييارة اغنت العالييم بالعلم واملعرفة 
وانصهييرت في بودقتها جوانب مشييرقة من حضارات 

الشعوب .

)رجل  العراق القادم(
سعد محسن خليل

تواصل

اسييتقبل رئيس مجلس النواب 
الدكتور سييليم اجلبوري ،مساء 
االربعاء، االمن العام حلزب املؤمتر 
الوطنييي العراقي السيييد آراس 

حبيب.
بحييث  اللقيياء  خييالل  وجييرى 
مستجدات االوضاع السياسية 
فييي العراق، وسييبل التعاون بن 
رؤى  لبلييورة  العراقية  االطييراف 
مشييتركة تعزز االسييتقرار في 
البييالد، وتسييهم فييي انضيياج 
التعاون املشييترك وحل القضايا 

العالقة.
واتفييق اجلانبييان علييى اهمييية 
اجييل  ميين  املقاصييد  توحيييد 
االقتصادية  املنظوميية  تطوييير 
احلالة  والتركيز على  والتنموية، 
للمواطيين وتسييخير  اخلدمييية 
اجييل  االمكانيييات ميين  كافيية 
املعيشية في  اوضاعه  حتسيين 

املرحلة املقبلة

بحييث األمن العييام للمؤمتيير الوطني 
العراقييي املهنييدس آراس حبيييب كرمي 
سييبل إجناح املؤمتر الذي تنظمه نقابة 
الصحفييين العراقين الشييهر املقبل 
بإسييم ” بغييداد السييالم” مييع نقيب 
إحتاد  ورئيييس  العراقييين  الصحفييين 
مؤيييد  السيييد  العييرب  الصحفييين 

الالمي.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع حبيب 
مع نقيب الصحفين وأعضاء مجلس 
النقابة اليييوم الثالثاء في مقر النقابة 

ببغداد.
وأكييد حبيب دعمييه للفعالية الكبرى 
التييي تنظمهييا النقابة للفتييرة من 7 
إلى 11 الشهر املقبل والتي سيشارك 
فيهييا نحييو 200 شييخصية إعالمية 

وسياسية عربية وعاملية.
كما بحث الطرفان كيفية التنسيييق 
املستقبلي بن النقابة واملؤمتر الوطني 
العراقييي من منطلييق األهمييية التي 
يوليهييا األميين العييام لييدور اإلعييالم 
ومؤسسيياته ومجاالتييه اخملتلفيية في 
إيصييال احلقيقة إلى النيياس والتعامل 
بشييفافية مع كل امللفات مبا يسييهم 
في بناء جتربيية متكاملة بن املواطنن 
واملسؤولن كون اإلعالم شريك أساسي 

في هذه املعادلة.
ميين جهتييه أكييد نقيييب الصحفين 
العراقييين مؤيد الالمييي على األهمية 
القصييوى التييي توليهييا النقابيية من 
أجل دعم مؤسسييات الدولة للنهوض 
مبهامها مبييا يخدم املواطن من منطلق 
الشييراكة بيين اإلعييالم ومؤسسييات 

الدولة.

بحضور جماهيري كبير ومبدرجات 
هتفت بإسييم العراق..تّوج البطل 
العاملييي للمييرة السييابعة علييى 
التوالييي العراقييي رييياض العزاوي 
اليوم اجلمعة ضمن بطولة أبطال 
العالييم للمقاتلن احملترفن والتي 
أقيمييت وألول مييرة في العييراق و 
العالم العربي علييى أرض ملعب 

الشعب في بغداد.
شارك في البطولة 16 العباً عاملياً 
والتييي إحتييدت باملنافسيية لنيل 
اللقييب ومبختلييف األوزان، حيييث 
وإحتفائاً  إعتلت األصييوات فرحيياً 
بتواجد أبطييال العالم من جميع 
اجلنسيات وهم يتنافسون من أجل 
احلصول علييى لقب هذه البطولة 
ألول مييرة علييى أرض بلييد عربييي، 
فيما عدت اجلماهير احلاضرة هذه 
اخلطوة بالكبيرة نحو عودة العراق 
للواجهة ورفييع احلظر عن املالعب 

العراقية.
أفتتحت أحداث البطولة بالنشيد 
الوطنييي والتي إسييتدعت وقوف 
جميييع احلاضرين مييع وقفة حداد 
على أرواح شييهداء العراق، وما أن 
ُطييرق جرس نزال البطييل العراقي 
أمن الكيالني مع منافسه التركي 
سيييفكيت كيركز ضميين وزن 71 
كيلييو حتى علت هتافات اجلمهور 

إال ان الكيالني لم يحالفه احلظ.
لييم  الكرنفييال  أن  فييي  ال شييك 
الغنائييية  الوصييالت  يخلييو ميين 
والتي سيياهمت في كسر األجواء 
واملنافسيية  بالقتييال  املشييحونة 
حيث إعتلى املنصة كل من الفنان 
نصر البحار و أحمد العراقي ،قائد 

حلمي والفنان احمد جواد.
عادت احللبة لتشهد نزاالت أبطال 
العالم مبن فيهم البطل العراقي 
ومنافسييه  أكرم حسيين  الثانييي 

اإليرلنييدي أيييون ماكارتييي ضمن 
وزن 70 كيلييو ، والتي إنقض فيها 
العراقي  على منافسه بالقاضية 
ليعليين فييوز البطل أكرم حسيين 
األيرلندي  منافسه  إنسحاب  بعد 
احلناجر  وتبوح  املدرجات  لتشتعل 

بأسماء أبطال بالد الرافدين.
الرئيسييية لييم تخلو  املقصييورة 
ميين وجود الراعي الرسييمي لهذه 
البطوليية األميين العييام للمؤمتر 
الوطنييي العراقييي املهندس آراس 
حبيب كرمي، وثلة من الشخصيات 
الرياضية والسياسية لعل أبرزهم 
رئيييس اإلحتاد العربييي للمواي تاي 
السيد سامي  بوكسييينغ  والتاي 
قبييالوي الييذي حضيير ميين لبنان 
خصيصاً واملدير التنفيذي للجنة 
األوملبييية العراقية السيييد جزائر 
السييهالني والناطق بإسييم وزارة 
الداخلييية د.سييعد معيين إضافة 
إلييى عييدداَ ميين قيييادات املؤمتيير 
رسييمية  وشييخصيات  الوطنييي 

ودبلوماسية.
وفي نييزال ما قبييل األخيرين علت 
البطل  بإسييم  اجلماهير  أصييوات 
العاملي لستة مرات العراقي رياض 
العزاوي ليواجه منافسه الالتيفي 
ستايسالس توماسفيكس، فدوى 
امللعب بصوت واحد »عراق..عراق« 
حتى جاءت الضربة القاضية بعد 
دقيقيية وتسييعة عشيير ثانية من 
بداية النزال، ليدرج اللقب السابع 
على التوالي مذرفاً دموعه كونها 

األولى بن أهله وجماهيره.
وقال األمن العام للمؤمتر الوطني 
للكرنفييال  الرسييمي  والراعييي 
املهنييدس آراس حبيييب كرمي الذي 
فضل التشجيع بالقرب من احللبة 
العزاوي فرحته  البطل  ومشاركة 
»أبييارك لكم مبناسييبة جناح هذه 

البطولة وأبارك لييكل الفائزين ال 
سيما البطل العراقي أكرم حسن 
و البطييل رياض العزاوي مبناسييبة 

حصولة على اللقب السابع«.
فيما ذكر البطل العاملي لسييبعة 
مييرات متتالييية رييياض العييزاوي 

»أهدي هييذا الفوز إلى أبطالنا في 
القوات األمنييية من كل الصنوف 
وإلييى جميييع العراقين، وأشييكر 

منظمي البطوليية والتي تزامنت 
مع إنتصاراتنا على اإلرهاب األسود 
بالشكر للسيد حبيب  ، متوجهاً 

علييى رعايته للبطوليية و حتقيقه 
حللمييه للعلييب على أرضييه وبن 

أهله وجمهوره.

• رياض العزاوي يظفر ببطولة العالم للكيك بوكسينغ
للمرة السابعة بين أهله وجمهوره في بغداد

• حلم رياضي عالمي يتحقق في بغداد وألول مرة

حضييور إعالمييي كبير شييهد فندق 
بابل ببغييداد اخلميس إنعقيياد املؤمتر 
الفنييي وعملية قييياس الوزن ألبطال 
العالم املشاركن في بطولة العالم 
للمحترفيين في الكيك بوكسييينغ 
واملييواي تاي. ويأتي انعقيياد هذا املؤمتر 
الييذي حتييول إلييى كرنفييال تغنى به 
احلاضييرون بالعييراق وماحققييه ميين 
انتصارات على اإلرهاب متهيدا إلقامة 
البطوليية اجلمعيية املوافييق فييي 24 
تشرين الثاني 2017على أرض ملعب 

الشعب الدولي.
وفي إطاللة رياضييية أعلن امن عام 
حزب املؤمتيير الوطني العراقي ورئيس 
مجلس إدارة مصرف البالد اإلسالمي 
راعي البطولة عن إطالقها في العراق 
وألول مييرة بوصفها جييزء من عملية 

رفع احلظر عن املالعب العراقية.
وحيييا حبيييب فييي كلمتييه أبطييال 
العالم ميين أجانييب وعراقين وعلى 
رأسييهم بطل العالم رياض العزاوي 
مبينيياً أن أهمية هييذه البطولة انها 
تقييام بالتزامن مع االنتصييارات التي 
حققها العراقيون على إالرهاب الذي 
طاملا سييعى إعطاء صييورة مختلفة 
عن واقييع احلال. وبننَّ حبيييب أن هذه 
املشيياركة الواسييعة لنحو 16 العبا 
من 8 جنسيييات متنحنييا أمالً مضافاً 

يضاعف من عزميتنا نحو اإلبداع.
ووسييط أجييواء إحتفالييية أُعلن عن 
بدء عملييية قياس الييوزن كجزء من 

إسييتعداد الالعبن خلييوض البطولة 
العالييم  أبطييال  بطييل  يتقدمهييم 
العراقي رياض العزاوي. وعبنَّر الالعبون 
عن سييعادتهم وهم يعيشييون جوا 

مختلفاً في أحد أكبر فنادق العاصمة 
وفي إطار فعاليات مختلفة عكست 
حب العراقين للحياة وتفاعلهم مع 

كل ما هو جديد.

وفي ختام املؤمتر الذي صدحت خالله 
حنجييرة املشييجع العراقييي املعروف 
مهييدي حيييث رفييع اجلميييع األعالم 
العراقييية إلتقييط راعييي البطوليية 

املهنييدس اراس حبيييب كييرمي الصور 
التذكارييية مع أبطييال اللعبة الذين 
أخذوا الصييور التذكارية مع اجلمهور 

الرياضي العراقي.

أكبر عرس إعالمي رياضي في بغداد بمشاركة
أبطال العالم بالكيك بوكسينغ والمواي تاي

رئيس مجلس النّواب واألمين العام لحزب المؤتمر الوطني 
يناقشان سبل تعزيز االستقرار ودعم االقتصاد والتنمية

حبيب والالمي يبحثان سبل إنجاح مؤتمر السالم ببغداد

غّرد األمن العييام للمؤمتر الوطنييي العراقي 
اإلثنيين  كييرمي،  حبيييب  آراس  املهنييدس 
2017/11/13، علييى حسييابه الرسييمي فييي 
تويتر تغريدة جاء فيها “الهزات األرضية إرادة 
إلهييية ال راد لها، قدر يختبيير إمياننا وصبرنا. 
فييي الوقت الذي أُعبر فيه عن مشيياعر احلزن 
لذوي الضحايييا واجلرحى ميين مواطنينا فإن 
عزاؤنييا هييو بالتضامن العاملييي معنا نحن و 
إيران بوصفنا أكثر دول املنطقة التي تضررت 

منها بشرياً ومادياً”.
في السييياق نفسه عّبر األمن العام للمؤمتر 
الوطنييي العراقي املهندس آراس حبيب كرمي، 
اإلثنيين 2017/11/13 عيين حزنه لذوي ضحايا 

الهزة األرضية.
وقال “في الوقت الذي أعبر فيه عن مشيياعر 
احلييزن لضحايا الهييزة األرضييية التي ضربت 
بلييدي العييراق وعدد ميين دول املنطقة فإنني 
أدعو إلى مراجعة العديد من اإلجراءات على 

مختلف الصعد السييّيما على صعيد البنى 
التحتية.

مبينيياً أن “هناك تضامنيياً عاملياً معنا لهؤالء 
الضحايييا خاصيية فييي محافظييات إقليييم 
كردسييتان لكن ثميية مؤشييرات خطر على 
صعيد السدود وحتديداً سييد دربندخان الذي 

تضرر”.
وأشار األمن العام “قد يكون سد املوصل آمناً 
اآلن طبقيياً للتأكيدات الرسييمية احلكومية 
لكن هذا ال يكفييي لقادم األيام، األمر اليقف 
عند هذا احلد على أهميته، بل يتطلب األخذ 
بعن اإلعتبييار األحياء الفقيييرة التي إفترش 

ساكنوها األرض ليلة الزلزال”.
وأضاف السيييد حبيب “هييذا األمر محزن في 
بلد مثييل العراق ميتلييك موارد هائليية بينما 
تخطت دولة بييال موارد مثل اليابان تقع على 
أنشييط خطوط الزالزل شييئ إسييمه خطر 

الهزات منذ عقود من الزمن”.

 

األمين العام ُيعبِّر عن تضامنه مع ذوي ضحايا الزلزال ويدعو إلى معاينة البنى التحتية ال سيما السدود المتضررة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

أعلنت جلنة التحكي��م جلائزة ابن خلدون – 
سنغور للترجمة في العلوم اإلنسانية في 
دورتها العاش��رة لس��نة 2017، عن اختيار 
الدكتور أنور مغي��ث املترجم الكبير ومدير 
املرك��ز القوم��ي للترجم��ة ف��ي القاه��رة، 
ملنح��ه جائزة خاصة عن مس��يرته احلافلة 
في الترجمة، وق��د مت االختيار بإجماع جلنة 
التحكيم، وذلك –كما جاء في حيثيات منح 
اجلائ��زة- إميانا من اللجن��ة باجلهود القيمة 
للمترج��م الكبير في إثراء املكتبة العربية 
بترجمات لعدد كبي��ر من الكتب واألبحاث 

املهمة على مدار مسيرته فى الترجمة.
كما تضمنت مس��يرته أيًضا انتاًجا فكريًا 
باللغ��ة الفرنس��ية، إضافة إلى دراس��اته 
الفلسفية التي دارت حول أهم الفالسفة 

الفرنسيني. ويتم تكرمي الدكتور أنور مغيث، 
ف��ي حف��ل تق��ام فعالياته مبق��ر املنظمة 
الفرنكفوني��ة في باريس ف��ي اخلامس من 

كانون األول/ديسمبر املقبل.
والدكت��ور أنور مغيث، أثرى املكتبة العربية 
بع��دد كبير م��ن الكتب واألبح��اث املهمة، 
ول��ه ع��دد كبي��ر م��ن الترجم��ات املهمة 
عل��م  )ف��ي  احلداث��ة(،  منها:)نق��د  نذك��ر 
ومس��لمون:إخوة  الكتابة(،)مس��يحيون 
أمام اهلل(،)الس��ان سسمونيون في مصر(، 
و)كيف يدمر األثري��اء الكوكب(،)اخلروج من 
الرأسمالية من أجل انقاذ الكوكب(، )كفى 
للطغم��ة ولتحيا الدميقراطي��ة (و)من هو 
شارلى(، كما قدم مجموعة من الدراسات 
عن الفكر العرب��ي املعاصر، صدرت باللغة 
الفرنس��ية في اجمل��الت املتخصصة، نذكر 
منها »الداروينية وعلمنة الفكر في مصر« 

والتي متت ترجمتها إلى العربية.

ويُذك��ر أن جائ��زة اب��ن خل��دون –س��نغور 
للترجمة، هي جائزة سنوية متنح بالشراكة 
بني منظمة األلكس��و )املنظم��ة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم(واملنظمة الدولية 
للفرنكوفونية،حيث تهدف إلى مد اجلسور 
الفكري��ة والثقافي��ة ب��ني ال��دول العربية 
تدعي��م  به��دف  الفرنكوفوني��ة،  وال��دول 
التنوع الثقافى واللغوى، وتنشيط التبادل 
الثقاف��ى ما ب��ني العالم العرب��ى والفضاء 
الفرانكفونى عبر التش��جيع على ترجمة 
أهم األعمال الص��ادرة باللغتني العربية أو 

الفرنسية في مجال العلوم اإلنسانية.
يذك��ر أن جلنة التحكيم أعلن��ت أيًضا عن 
ف��وز الدكتور مصطف��ى حج��ازي باجلائزة 
في دورتها العاش��رة، وذلك عن ترجمته من 
الفرنس��ية إلى العربية لكت��اب »التحليل 
النفس��ي علًما وعالًجا وقضية«، والكتاب 

من تأليف مصطفى صفوان.

األطاري��ح  م��ن  بالعدي��د  جامعاتن��ا  تع��ج 
والدراسات األكادميية  التي تعالج موضوعات 
مهم��ة ف��ي الثقاف��ة والفن��ون واألدب، غير 
أن معظ��م هذه الدراس��ات لم تب��ارح رفوف 
اجلامع��ة، وليس له��ا أي موضع ميكن ان ميتد 
إليه تأثيرها، والس��يما أن وس��طنا الثقافي 
يريد استش��راف اجلديد. ،واحلداثي على منبر 
هذه املؤسس��ة، وهي مؤسسة من مهمتها 

ورسالتها رعاية اإلبداع 
  والالف��ت أن ه��ذه الدراس��ات لم تس��تطع 
اختراق الوس��ط األكادميي، حيث بقي الكثير 
منها ف��ي فضاء البح��ث النمط��ي اململوء 
بالشواهد واملصطلحات واملصادر، ولو تتبعنا 
بعضا من هذه الدراس��ات لوجدنا بضاعتها 

التغني أو تسمن من جوع. 
تتمي��ز  أن  ينبغ��ي  األكادميي��ة  فالبح��وث    
تس��تثمر  وأن  القوي��ة،  واحلج��ة  بالرصان��ة 
موجهات احلداثة، واال تستسلم للقدامة إال 
في حدود التوثيق، وتوظيف العالقة اجلدلية 

بني موثبات املاضي، ومحفزات احلاضر .
  فهن��اك الكثي��ر مم��ا ينت��ج ال يصلح حتى 
للمبتدئ��ني، ذلك لفقر مادت��ه، وقصور رؤيته  
،وسقوطه في فخ  االجترار، حيث لم يلمس 
الق��اريء أي إضافة نوعي��ة إلى املتطامن في 
أعماقن��ا، أو جتديدا في صياغة األفكار، ولعل 
العناية بالنقد األكادميي  يتطلب توفر األدوات 
النقدي��ة عن��د كل دارس، كم��ا أن للذائق��ة 
األدبية أثره��ا املؤكد  في إنتاج املعنى األدبي، 

وحضور الذات املبدعة في حتليله وتأويله. 
  فالنقد يعد من أصعب املمارس��ات األدبية، 
فالتعامل في هذا املي��دان لم يكن مقصورا 
على الناقد وحده، فمس��ؤوليته مس��ؤولية 
مزدوج��ة تط��ال املنت��ج ونتاج��ه، وليس من 
املعق��ول أن نرى هذا احلقل اخلطير مس��رحا 

مفتوحا للتجريب وفاقدي املوهبة. 
  فالناق��د في احلقيقة ناقد بادواته وموهبته 
وذائقت��ه وموضوعيت��ه. ،أن ل��م نق��ل حتى 
مكتبته التي تسهم في صناعة هذا الناقد، 
وبعكسه نس��تطيع القول بأن لنا كتبة ما 
زال��وا في طور اخملاض، ولم جن��د متعبدا على 

سيمائه إمارات ناقد..

النقد األكاديمي

عبد األمير خليل مراد

عباس السالمي
 

م��ن البديهي القول بأنَّ الن��ص يولُد  من 
رح��م  فك��رة ، الفكرة يبتدعها الش��اعر 
و يؤثثه��ا  بالصور .ضمن س��ياق ، يتحّتم 
عل��ى الش��اعر أْن يجعلُه متس��قاً معها  
- وهن��ا يظه��ر مدى مق��درة الش��اعر أو  
إخفاقه،  منطيته  أو اختالفه -، وقد يحدث 
أْن يق��ع الش��اعر ف��ي التكرار لتس��ويق 
فكرت��ه  بأكث��ر من ص��ورة  ، حيث يعتقد 
إنَّ فكرت��ه  ال تكتم��ل إال بص��ور متعددة 
، أو يعي��د استنس��اخ ذات��ه الش��اعرة ، 
مبعاجلات مختلفة لصور ش��عرية وأفكار 
قد تناولها في نصوص س��ابقة من قبل، 
ورمبا سنجدها في نصوص الحقة !ال أريد 
اخل��وض في تلك املعاجلات، ألن اخلوض هذا 
س��وف  يبعدنا عما قصدت��ه في اخلطاب 
املك��رر آنفاً.كم��ا أنَّ أغل��ب النص��وَص  ال 
غموَض فيها  وأقص��د الغموض املفضي 
إلى تعدد القراءات ،  فكّلما تعددت قراءات 
الن��ص ، ازدادَ التفاع��ل مع��ه ، وتوّل��دت 
مدل��والت كان��ت خافية بدءاً، مل��ا يحمله 
الن��ص من الرؤى واألفكار. وه��ذا يعني إنَّ  
الغم��وض في الش��عر ه��ذا املفضي إلى 
التأوي��ل والتع��دد في القراءات  س��يكون 
مبنزل��ة  اجلس��ر ال��ذي تعب��ر علي��ه تلك 
األف��كار صوب املتلق��ي  لتجعله إما مييل 
مرغم��اً أو طواعية  إل��ى النص ، وهذا لم 
يحصل على الرغم من أّن الش��اعر  أشار 
وأكد الحتياجه لهذا الغموض  حيث قال  
:))يحتاج الش��عر  الى الغموض والترميز. 
والقلب يحتاج  الى البكاء والصراخ وشق 

الثياب . ما فائدة الشعر إذن؟ص46 (( ،
واْن عدنا  للس��ؤال الذي استشعرتُه  أجُد 
ل��ه إجاب��ة – وإْن كان��ت غير كافي��ة – إال 
أنها رمبا تؤش��ر إلى أنَّ  مث��ل هذا االبتعاد 
عادًة ما يحصل في جتارب ش��عرية كثيرة  
لش��عراء انفردوا في ثيمة  معينة بعد أْن 
جعلوها سمًة لكتاباتهم الشعرية،ولبنة  
األس��اس  لبناء النص��وص  وهنا مع أديب 
كم��ال الدي��ن  تنس��اب املوضوع��ة تلك 
وتتعاظ��م  إزاء حالة الوعي الفكري لديه، 
إضاف��ة لثقافته الغنية التي اكتس��بها  
في منفاه ، اغترافه  من تراث األمة وتزوده  
من جتارب ش��عرية معاصرة ، ليصل بنا – 
فيما يكتب – إلى م��ا يتمناه !  ،فما ترتََّب 
عل��ى حال��ة االغتراب   م��ن ردة فعل  كان 
هدفها تذليل املنفى ، أو تطويعه كحالة 
ميك��ن اس��تثمارها، فح��ال الش��اعر في 
املنفى، لي��س كحال الش��اعر املنفي في 
وطنه !تلك املكتس��بات هي التي أرغمت 
الش��اعر على انتهاج »احلروفية املعرفية« 

بقدر من التكرار  إْن جازَ  لنا التعبير.
))الفرح /فاء،
واحلب / حاء

والس��عادة سني س��اعة أفعى تفح تفح 
ص76((

)) في ميم املاء س��ر، أعظم من س��ر ميم 
املوت  ص119((

)) في ميم املاء لوعة((
)) قصيدت��ي ال يفهمه��ا من لم ميس��ك 
بح��اء احلرمان،ويضعها جمرة على نقطة 

باء احلب((ص116
فهن��اك حتوالت كثيرة جتتاح الش��اعر في 
منف��اه تتعلق في اضطراب  الرؤى وارتباك 
األفكار، لكنَّ الش��اعر امللتزم يتمكن من 
التص��دي لها لكي  ال تخّل في معتقداته 
وقيمه، ))ثمة ش��عراء يكتبون قصائدهم 
بدمائه��م وآخ��رون يكتبونه��ا بالدم��وع 

، وآخ��رون يكتبونه��ا باخلم��رة ،أن��ا كتبت 
أن  يس��تطيع  ال  بدمي،،ألن��ه  قصائ��دي 
يكتبها بش��يء آخر  ص17((وفي السياق 
نفس��ه  ،وعبر النص » أُغ��رُِق ذاكرتي في 
امل��اء  ص106« إذ يق��ول : )) املنفى خدعة 
إضافي��ة، من خدع الوط��ن التي ال تنتهي 
(( و) ف��ي املنفى ليس هناك من مرآة  لترى 
نفس��ك، ولذا صار الش��اعر يتم��رأى في 

حروفه ليل نهار(
التح��والت  تل��ك  ليجس��د  بن��ا  ينتق��ل 
الضاغط��ة عل��ى مس��يرة الش��اعر وهو 
يتج��رع اضطراب��ات الروح الش��اعرة في 
املنف��ى .الذي هو نتاج  م��ا آل إليه الوطن 

!!
  ***

مح��اكاة لرم��وز رحل��ت وأخ��رى مازالت 
اس��تحضار  منه��ا  اله��دف  حاض��رة، 

الغائب، واس��تدعاء احلاضر، الس��تنطاقه  
واس��تخالص العبرة منه ، عبر إسقاط ما 

مييز الرمز هذا ، وربطه بواقعنا املعيش!!
))في طفولتي ضعُت في الس��وق ، ضعُت 
ألف ع��ام ، حت��ى أعادن��ي كلكامش إلى 

نقطتي وحرفي ، ورمبا أعادني انكيدو(( 
ويقول :

)) قال املعري: خفف الوطء.
وقال اخليام: اشرب الكأس.

وقال جبران: أعطني الناي وغّن.
أما أن��ا فقلت : احل��رف كأس واحلرف ناي ، 

فخففوا من وطأة القول أّيها الشعراء(
في سرده الش��عري! ال يحتكم  أديب إلى 
ايدولوجية أو إلى فكرة بعينها ، لتضغط 
أو تتدخ��ل في كتابة نصه ! وإن كانت احلر 
وفية س��مة املتصوفة في تاريخ شعريتنا 
العربي��ة ، إال انه لم  يأخذ بها كما أخذوا 

به��ا من قبل، بل أراد بها إعطاء مس��احة 
حلرفه كي نس��توعب ما ح��دث أو يحدث 
، ن��رّوض األحق��اد ونتلم��س  احل��ب، فهو 
باعتقاده إنَّ احلبَّ يُعد الش��فرة التي يفّك 

بها سر انطفاء العالم .
في نص املقطع األخيرص132 حيث يقول :   
)) الغراُب علَّمني بحقده األعمى سّر احلُّب، 
عّلمني أن أرفع يدي  عبر الغيم إلى خالق 
احلاء ، فيستجيب لدمعتي احلّرى، وأْن أضع 
يدي على قلبي  فتهبط الباء قصيدة حب 
صوفّية األس��رار (( فمن  الغراب الذي عّده 
الش��اعر رمز احلقد واخليان��ة  يهتدي إلى 
احلب فيتعلم��ُه ))في الغابة الكونية ، لم 
يس��تطع الغراب أن يتعلم الصالة أبداً، إذ 
كان يعاني من عقدة خيانته األزلية لنوح 

وللناس وللسفينة ص132((
انه ألمر صع��ب بالتأكيد أن تس��تخلص 
احلب من احلاقدي��ن ، لكن الصعاب تتذلل 
أم��ام ما س��نجنيه  م��ن  احل��ب .فاحلياة 
قاسية  بال حب كما يشير الشاعر ويؤكد 
على ذلك بقوله )) احلياة مملة حّد اللعنة ، 

ال عالج لها إال باحلب  ص30((
ش��اعر احلرف، يثي��ر هذا املس��ّمى الكثير 
م��ن التس��اؤالت ، عل��ى افت��راض أال أحد  
باس��تطاعته أْن يجّي��ر الش��عر ويدخلُه 
في منطقت��ه – حتى لو اكتس��بت  تلك 
املنطقة املنتقاة سعتها، وخصوبتها  من  
احلروفية - فهي بالنتيج��ة تكون ضّيقة، 
و خصوبته��ا ال تعن��ي أنه��ا  تط��رح كل 
الثمار!، حتّدي��ات كثيرة تفرضها اللغة ، ال 
حَتّد منها إال مقدرة الش��اعر على تطويع 
احل��روف بصفته ش��اعرها! وهذا ال يكفي 
إْن لم يكن للش��اعر رؤى – كما أس��لفت 
-متّكن��ه من الذهاب أبعد من طوق احلروف 
كي يجسَد األشياء التي ال حُتَس وإن كانت 
ش��اخصة للعي��ان، كما يش��ير إلى ذلك 
بوض��وح في نص »كن��َت وهماً فأصبحَت 

حرفاً ص75« 
َك  ))رَس��َمْت إب��رُة عق��ارب الس��اعة حظَّ
بقليٍل م��ن األخضر املآلن بالف��رح، وكثيٍر 
من األْس��ودِ املتفحم. ال حت��زن كثيرا  فرمبا 
��اعة أخف وطأة   كان��ت إب��رُة  عقارب السَّ

من أظافر القدر أو أصابع املاضي (( 
فالش��اعر إذن  باستطاعته أْن ينقلنا  إلى 
األش��ياء البعيدة، يوصلنا بالش��عر إليها 
قبل أْن  نصلها ونتحسسها  ونتلمسها 
ص��ورًة ومعن��ى. ويتم هذا  عب��ر نصوص 
»بعينها« عند أديب كمال الدين  بجرعات 
عرفاني��ة  ي��زرق به��ا روح  املتلق��ي ك��ي 
يطمئنُه ويهّدئ من روعه، وليسحبه إلى 

حروفيته في رحلة ال تنتهي .
يونيو / حزيران/2017

بابل/ العراق 

»حرٌف من ماء«.. نمطية أْم اختالف ؟ 

غالف اجملموعة الشعرية

دراسة

قحطان جاسم جواد
 

بغددة .. كرنڤال مس��رحي اقي��م برعاية أمانة 
بغ��داد مبناس��بة يوم بغ��داد، االحتف��اء حتقق 
بحض��ور كبير من رواد املتنب��ي وعدد كبير من 
املثقف��ني ف��ي القش��لة باملتنب��ي ، انها حتمل 
اج��واء وابني��ة بغ��داد القدمية وتاري��خ العراق، 
مبش��اركة مجموعة كبيرة م��ن الفنانني بهذا 

الكرنفال الضخم من ممثلني ومطربني.
من بني الفعاليات عمل مسرحي كبير و مهم 
تن��اول ابرز الش��خصيات الثقافي��ة البغدادية 
الت��ي تركت بصمة في اجملتم��ع البغدادي منذ 
تأس��يس الدولة العراقية من أدب��اء و فنانني و 
سياس��يني .. تأليف / د. رحيم العراقي و اخراج 
/ د. حس��ني علي هارف و موسيقى / املوسيقار 
س��امي نسيم و إشراف فني / د. كرمي الرسام و 
أزياء / د . زينب و  ماكير / املبدع أياد. مبش��اركة 
عدد من الفنانني، عرَّاب الدراما العراقية سامي 
قفط��ان. بغ����داد/ املذيع��ة جيه��ان الطائي. 
األفندي / عمار. مطرب املربعات / علي ش��اكر. 
جميل صدقي الزه��اوي/ النجم أي��اد الطائي. 

مع��روف الرصافي/ املبدع طالل هادي. - محمد 
مه��دي اجلواهري/ الش��اعر عمر الس��راي. املال 
عب��ود الكرخ��ي/ د. مظفر الطي��ب. نوري ثابت 
:حبزب��وز/ الكبير عزيز ك��رمي. محمد القباجني/ 
قارئ املقام طه غريب. حقي الشبلي/د. حسني 
علي ه��ارف. ناظ��م الغزال��ي/ الفن��ان املتألق 
اس��عد عم��ار. مليعة عب��اس عم��ارة/ املتألقة 
الكبيرة أميرة جواد. جواد س��ليم / الفنان زياد 
الهالل��ي. نازك املالئكة/ الفنان��ة زهراء. عباس 

جميل/ الفنان فيصل عباس جميل. عزيز علي/ 
الفنان طيف القطر. عفيفة إسكندر/الفنانة 
س��ما. نزيهة الدليمي/ الشاعرة الكبيرة آمنة 
عبدالعزي��ز. مصطفى ج��واد / النجم الكبير 
غامن حميد. علي الوردي/د. حس��ني التكمچي. 
ليل��ى العط��ار/ الفنان��ة محبة وس��ام. جالل 
احلنف��ي/ النجم املتألق خالد احمد مصطفى. 
وبذلك جمعت بغددة جميع عناصر االبداع في 

جميع امليادين واالزمنة. 

في يوم بغداد )بغددة(.. وفاًء لهم.. نستحضرهم

عباس ثائر

اآلن
أحدثكم عن أشياء احبها:

في السابق
كنت أكتب أشياء أسميها شعراً؛

تعجب أصدقائ��ي الذي ال يفقهون 
الشعر

وال الطبخ.
كنا طالباً غرباء،

كان أحدنا اذا ما طبخ الرز
وضع كمية من الزيت

والبصل، يخلطهما جيداً
ويتمتم:

هكذا سيقلبنا اهلل بناره،
هكذا سيكون مصيرنا

فلنحتِس كثيراً من اخلمر
او منت ونحن سكارى؛

لئال نشعر باالوجاع هناك.
أضع عيني بعني السقف؛

أتصور اهلل رجالً ضخماً،

يحملنا من قمصاننا،
ميررنا فوق النار فننزلق بها،

بعدها يحركنا
والزي��ت  البص��ل  نح��رك  مثلم��ا 

ليحترقا
أفرك رأسي؛ المحو تلك الفكرة

ثم »امتنطق« مبنطق
) وسائل الشيعة او بحار االنوار(

عن��د  يظه��ر  اهلل  أن  يق��ول  م��ن 
احلساب

على هيئة بشر
ضّل وَظلم.

اآلن
أحدثكم عن أشياء خفتها:

في ٢٠١٤
كنت أقرأ

مادة احلقوق العينية،
وأرسب دائماً،

اال ان أحمد مطر كان شفيعي؛
حليت��ه  اليحل��ق  ال��ذي  أس��تاذي 

بإهتمام
- يش��به اجلن��ود الفاري��ن من حرب 

القادسية-
كان مغرماً به،

كلما صاح أسمي
أسمعته شيئاً من قصيدته

»عباس وراء املتراس«
)ضيفك راودني، عباس

قم أنقذني يا عباس
عب��اس - اليقظ احلس��اس - منتبه 

لم يسمع شيئا
زوجته تغتاب الناس(.

كنُت أغمز له لكنه لم يفهم؛
رمبا،

نسي أن أسمه عباس أيضاً!
في العام ذاته

شاهدت في التلفاز
شباباً يسيرون مكبلني

وعطاشى 
علمت بعدها ان ثلثاً من »املگاريد«

صعدوا هلل بال رؤوس.
أيها الشعُر،

هذه أشياء تستحق اخلوف.

أشياء صالحة للذكرى
قصيدة

»جائزة ابن خلدون« سنغور للترجمة تختار الدكتور أنور مغيث لجائزة خاصة
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أخت��ان  وجوس��تني  جوليي��ت 
هربت��ا م��ن البيت، بع��د افالس 
والدهم��ا لع��دم قدرتهم��ا على 
دفع ب��دل ايج��ار البي��ت. تذهب 
جوس��تني )في رواية جوستني او 
خيبة الفضيلة( الى الكنس��ية 
رهبان  فيختطفهما  لالعت��راف، 
متهتك��ون م��ع مجموع��ة من 
النس��اء اخملتطفات ولكنهم أي 

الرهبان، يحتلون اعلى املناصب.
 فاالب س��يفيرينو يحتل منصبا 
ف��ي مؤسس��ة خيرية  س��اميا 
االلتجاء  تقرر اخته��ا جوليي��ت 
ال��ى مبغى )بعدم��ا التجأت الى 
دير( اين تتعرف الى السماس��رة 
دولبينا التي تقرأ س��بينوزا وقت 
فراغها لكن عملها الفعلي هو 
القت��ل م��ن اجل احلص��ول على 
لذة كما تتع��رف في املبغى الى 
السمسار نورسيل الذي يقدمها 
الفاس��ق  الش��رير  ال��ى  ب��دوره 
س��انت فوند الوزي��ر املتنفذ في 
الدولة، الذي يصدر أوامر اعتقال 
اعتباطية مع صديقه دي البريت 
رئيس جلن��ة العدالة في البرملان، 
الذي يعد جولييت بحصانه على 
م��دى احلياة ،يقتل س��انت فوند 
30 ش��خصا في الش��هر واحد، 
كل يوم في حفالت عربدة كل ما 
فيها غريب وشاذ، اذ يجبر رجلني 
على ممارس��ة اللواط مع امرأتني 
وما ان يصالن الى الرعشة حتى 
تأتي جوليي��ت وكلير من اخللف 
بضربتني  رأس��يهما  فتهشمها 

قاتلتني.
 تع��رف كلي��ر بن��اء عل��ى طلب 
فوند جولييت بجمعية اصدقاء 
اجلرمية تعمل جولييت سمسارة 
لزوج��ة  الس��م  فت��دس  لدي��ه 
ولوال��د س��انت فوند  نورس��يل 
نفسه ويأمر منه ،وعندما تلتقي 
شخصا حتاول سرقته وتودع في 
الس��جن يقرر نورس��يل انقاذها 
بش��رط ان تورط امرأة بريئة في 
ارتكاب جرمية يعرض الوزير فوند 
عل��ى جولييت التي يجعل منها 
أمينة السرارها خطة للسيطرة 
على فرنس��ا من طريق اش��عال 
ح��رب البالد ثم اح��داث مجاعة 
متهي��دا لالس��تحواذ عل��ى كل 
الطعام ما يهلك ثلثي السكان 
جوعا تصاب جولييت بالذعر من 
خط��ة الوزي��ر الذي يق��رر قتلها 
عندما يرى عالمات اخلوف عليها 

فتقرر الهرب.

الطبيعة توقظ الرغبة األولى
يعلمها نورس��يل عند لقائهما 
ان الضعي��ف عب��د للق��وي وان 
على املرء ك��ي يتجنب العبودية 
ان مي��ارس الطغي��ان على اخرين. 
الرج��ال كله��م ينزع��ون نح��و 
الطغيان انها الرغبة االولى التي 
توقظها الطبيع��ة فينا. يعتمد 
حتقيق الرغب��ة نحو الرغبة على 
الس��لطة،  ف��ي س��لم  املوق��ع 
فجوليي��ت عل��ى س��بيل املثال 
عند غياب سانت فوند ونورسيل 
للنساء  تنظم س��هرات ماجنة 
والرج��ال االقل مرتب��ة لكن نوع 
هذا اجمل��ون يعتمد عل��ى مكانة 
االش��خاص بذاتهم، وهو طبائع 
لم تخلقها السلطة فيهم انه 
ن��زوع فطري وجد في الس��لطة 
س��بيال لالنطالق ال��ى اخلارج، اي 
ان هن��اك ق��وة داخلي��ة عنيفة 
أشبه بنش��وة من الوجد الديني 
يستس��لم امل��رء له��ا ويحصل 
عل��ى ف��كاك م��ن قيود اس��رها 
فق��ط عن��د قذفها ال��ى اخلارج 
هناك وفرة ف��ي الرغبات وافراط 
في املطالب الت��ي تتحول اذا ما 
بقيت في الداخل الى عود ثقاب 
حارق فتدفع��ه االرادة الى اخلارج 
منعا حلصول فجوة بني الرغبات 

واملطالب.
 هذه هي كرة ساد املعلقة على 
مدفع، انه��ا مثل قنبلة حتت ماء 
النه��ر، س��تنفجر ان بقي��ت او 
انتش��لت هذا هو قانون الكتابة 
وان خرجت تعطيه سالما لكنها 
تقت��ل اخرين هذه ه��ي الوصفة 
للكتابة  التي طرحتها جولييت 
،اذهب الى الفراش وبصمت وفي 

عمق الظالم اعطي احلرية خليالك 
كي يستعرض كل انواع الظالل 
امامك ، اقنع نفسك بان العالم 
في متناول ي��دك وانه من حقك 
ان تغير وتشوه وتهدم كي حتصل 
على الل��ذة، ان افكار تصل اليك 
بهذه الطريقة سوف حتيلك الى 
عبد لها عندئذ سيأخذ السعار 
بتالبيب��ك وتنهمك ف��ي العمل 
هذا هو مب��دأ الرواية في الواقع 
خي��ال يتحول ال��ى رغبة تبحث 
عن منفذ عن طريق الكتابة التي 
تعطي الكاتب عند اخراجها الى 
اخلارج امكان احلصول على نشوة 

االفراغ.

نظام اجتماعي ثابت
في رواي��ة 120 يوما من س��دوم 
يقيم س��اد نظام��ه االجتماعي 
املتخيل في قلعة تقع في احدى 
غابات املانيا ب��ني جبال تغطيها 
الثلوج ط��وال العام ال أحد يقدر 
عل��ى الدخ��ول واخل��روج انه��م 
محاط��ون به��واء س��اكن وماء 
متجمد حت��ى الغ��ذاء يأتي من 
كوة في السقف، وهذا يعني ان ال 
احد في السماء يقف فوق رؤوس 
النظام  ليعرقل س��ير  االبط��ال 
االجتماعي في طريقة املرس��وم 

بالغا من بلغت سطوته. 
االبط��ال  م��ن  اجملتم��ع  يتأل��ف 
الزوج��ات اخلدم من  الفاس��قني 
البن��ات والصبي��ان، والعاه��رات 
،القانون السائد هو قانون املتعة 
القاس��ية الذي يقلب كل شيء 
ال��ى نقيضة املتع��ة تتحول الى 
مرتكبيه��ا  تش��عر  ال  قس��وة 
بالذنب النها اجناز اجلنس يتحول 
الى مجون احلب الى اخلوف توفير 
احلماية آلخري��ن يضحي صدفة 
العدال��ة متس��ي س��خرية ام��ا 
العم��ل السياس��ي فيقدم في 

قبل اللهو.
عندما اكتشف بلوج مخطوطة 
م��ن  يوم��ا   120 الرواي��ة"  ه��ذا 
الل��واط"، بني انها ليس��ت نتاج 
عقل مريض فحسب بل سلوك 
يعتمد عل��ى تقارير عن طقوس 
الفس��ق ،وأج��واء املباغ��ي ف��ي 
فرنس��ا في القرن الثامن عش��ر 
وقد كانت ترفعها إدارات املباغي 
الى الس��لطة اخملتصة اكتشف 
ساد من هذه التقارير أنواع الولع 
واش��كال  اجلنس��ية  والرغب��ات 
العدوان في املمارسات اجلنسية 
كان الس��وط املعلق في مخادع 
رغب��ات  عل��ى  ي��دل  العاه��رات 
الرجال  ل��دى  تتأج��ج  جنس��ية 
الذي��ن هم ف��ي اعل��ى التراتبية 
االجتماعية وهي رغبات سماها 
ساد املازوش��ية ان يطلب الرجل 
من العاهرات جلدة قبل ممارس��ة 
اجلن��س ال يش��ير املنظ��ر املاجن 
ه��ذا الى ح��االت فردية ب��ل الى 

سيكولوجية منتشرة.
تشير دائرة التهتك لدى العائلة 
احلاكمة ف��ي العراق الى نوع من 
االخالق السائدة التي ترتكز على 
اخ��الق حديثي العه��د بالنعمة 
الذين أتيح لهم احلصول على كل 
ش��يء فقاموا مبش��اهد فاسقة 
كرنفالية ساعدت على تشجيع 
وقائ��ع محددة: احل��روب، احلصار، 
عندم��ا  القان��ون،  زوال  القم��ع، 
تتس��لط االفعال الش��اذة التي 
تتخطى احل��دود على عقول هذا 
الن��وع من مغتصبي الس��لطة 
فانها توقظ ضربا من بهجة غير 
مألوف��ة لديه��م فيندفعون الى 
ارت��كاب افعال محرم��ة تتحول 

الى موضوع للعربدة.
وعلي��ه اذا وق��ع ف��ي ي��دك ل��م 
يص��رح الكات��ب في��ه مبقاص��د 
فانك ستجد الكاتب نفسه في 
املعاني التي تعش��ش في النص 

على نحو ال يلفت االنتباه. 

رؤية فرويد 
الم يكتشف فرويد الزنى باحملارم 
وعقدة اوديب من نص لم يصرح 
بذل��ك ق��ط؟ والم يقل س��اد ان 
تعذيب��ه للنس��اء ه��و تعذي��ب 
املتلبس��ة في  بالوكال��ة الم��ة 
نساء أخريات فهو الذي عاش في 

ظ��ل اهمال االم عد إعادة اإلنتاج 
ل��دى املرأة خصلة يت��م املعاقبة 
عليها كما س��بقت االش��ارة اذ 
حتفل رواياته بفع��ل اللواط وهو 
احتج��اج عنيف عل��ى الوظيفة 
املركزية لالم يؤكد ساد في رواية 
فلسفة املضجع ان كل شيء في 
 )caperice( العالم يخضع للنزوة
وان النظ��ام االجتماع��ي ال يبنى 
فالرجال  أخالقي��ة  قواع��د  على 
والغاب��ون  الع��اج  ف��ي س��احل 
ف��ي الرواي��ة يصي��رون زوجاتهم 
عاه��رات ألوالدهم وهذا ما يثبت 
الزن��ى  االخالقي��ة  القاع��دة  ان 
باحمل��ارم لي��س تاب��و أخالقيا في 

جميع انحاء العالم.
تب��ني االم��كان التي جت��ري فيها 
االحداث ف��ي الروايات الس��وداء 
)قلع��ة س��لنج ف��ي رواي��ة 120 
يوم��ا م��ن س��دوم(. املبغ��ى في 
رواي��ة جولييت او ازده��ار الرذيلة 
وكنس��ية س��ام ماري الس��رية 
في الغاب��ة في رواية جوس��تني 
او خيب��ة الفضيل��ة، ان ممارس��ة 

املتعة واجملون ميارس��ها الس��ادة 
ذات  مغلق��ة  مجتمع��ات  ف��ي 
ش��بيهة  اجتماعي��ة  تراتبي��ة 
بدول��ة اخملابرات الس��رية ترتكب 
فيه��ا اجلرائم ف��ي مرحلة تركيز 
الق��وة أوال، والحق��ا تس��تخدم 
تلك اجلرائم بكفاءة مع إضافات 
تس��تدعي دعم القتل والقسوة 
مستندة الى دوافع فكرية لكي ال 
تفسد متعة القتل لدى االسياد 
، مطلقة في الوقت نفسه ضربا 
من غس��يل الدم��اغ للمنفذين 
يجعله��م ينفذون االهوال ببطء 
ومن دون تخبط النظام في هذه 
الروايات نظ��ام االمكان املغلقة 
التي يس��يطر فيها السادة على 
العاهرات بواسطة اخلادمات في 
س��لوك مبرر على الدوام: الغدر، 
الس��رقة  الك��ذب،  االغتص��اب، 
التي يق��ول عنها دوف��ال اللص 
الكبي��ر ف��ي اح��دى محاضراته 
ف��ي املبغى ان اص��ل امللكية هو 
االغتصاب وان الس��رقة وسيلة 
العادة توزيع امللكية لكن الهدف 

الفعلي للسرقة في نظرية ساد 
هو التلويث انها فعلة ش��بيهة 
بتوزي��ع فطائر على اجلمهور بعد 
قلبها بزيت مغلي مبادة ملوثة ما 
ان تقطع ويأكله��ا اجلميع حتى 
يتخل��وا ع��ن مح��اوالت حتصني 
انفس��هم بعد اكتش��افهم ان 
اجلمه��ور كله ق��د اكل من تلك 
املقال��ي الضخم��ة التي انتجت 
الفطائر فال يعود احدى يس��عى 
ال��ى احلص��ول على هن��اء ذهني 
كثيرا ما يتوافر لدى اشخاص لم 

يأكلوا من تلك القصعات.
ل��دى  الروائي��ة  احملاول��ة  تتخ��ذ 
س��اد طابعا واقعيا لدى السيد 
الرئيس عندما حول السرقة الى 
عمل س��هل ومش��روع ال يتخذ 
الوان��ا صارخة كما هي احلال في 
اس��واق احلرامي��ة الت��ي مهدت 
الطريق ملا يسمى حواسم الحقا 
في محاولة لتحويل اجلميع الى 
س��ارقني ك��ي ال ينمو ف��ي قلب 
شخص ما شعور بالتميز، ليس 
هناك م��ن يقول ه��ذا ال يروقني 

فاجلميع غرقى وال احد مبيس��وره 
اسماع صوته في ضجيج أسواق 
احلرامية )نهب ممتلكات املهجرين، 
البلدان  غنائم  املعارضون، عرض 
"املفتوحة" وبيعها في االسواق 
حتت اس��م مقصودة( هكذا اذن 
ندرس الرواية على ش��كل كتابة 
الرغبة وندرس احلكم  منش��أها 
كفع��ل منش��أه الرغب��ة كم��ا 
سبقت االشارة ونتيجة التخلص 
من هوس��ها بقذفها الى اخلارج 
عندما يقول س��اد انني منهمك 
لكنن��ي ما زلت متوت��را يعني ان 
الكات��ب يلجأ ال��ى الكتابة كي 
الرغبة  يتخلص من مضايق��ات 
التي ل��م يعد قادرا على مقاومة 
اندفاعاته��ا ف��ي اخل��روج وما ان 
ينجز الكاتب فعل الكتابة حتى 
تنهض حاجة متجددة لتكرارها 
فتتحول الى ما يش��به الش��بق 
اجلنس��ي الم ينتح��ر همنغواي 
عندما فقد قدرته على الكتابة؟

مفهوم اإلرادة احلرة

عندما س��ئل الفنان ب��ول كليه 
ع��ن الرس��م، ق��ال: "ان��ه نزهة 
مع اخلط��وط"، نزه��ة ذات هدف 
تنفذه��ا ارادة ح��رة. ه��ذا القول 
نظير لقول س��اد عن اللذة التي 
ه��ي نزهة مع اجلرمي��ة، اذ عندما 
ترتكب جرمية تك��ون رغبتك في 
العنف اكبر ،الدرس املستخلص 
م��ن درس رواي��ات س��اد وس��يرة 
حيات��ه ه��و االت��ي: انن��ي ح��ر. 
وحريتي هي التي جتعلك غير حر. 
احلرية ارادة شخصية تتحول في 
الى موقف  املتكررة  املمارس��ات 
م��ن االخري��ن الذي��ن يتحول��ون 
الى "ه��م" عندم��ا ميتنعون عن 
التحول الى مادة حلريتي وميسون 
مادة للكره النهم مينعون رغبتي 
من التحقق هذا هو كنه مفهوم 

االرادة احلرة.
يدخل الفرد مملكة احلرية عندما 
يصبح قادرا على فعل ما يش��اء 
هل  نحن احرار في حتويل رغباتنا 
ال��ى واقع؟ وما الس��بب الكامن 
وراء البحث عن تلبية رغبات غير 
مش��روعة؟ يؤكد هويز ان احلرية 
هي غي��اب اي حاجز خارجي يردع 

الفعل ومينعه من احلدوث.
فاملاء املوجود في اناء الزهور ليس 
حرا. يصبح املاء حرا فقط عندما 

يتحطم االناء.
كذل��ك الف��رد يتمت��ع باحلري��ة 
مبقدار ما يس��مح ب��ه احليز الذي 
يعن��ي به هوي��ز غي��اب احملددات 
اخلارجية س��واء اكان��ت قوانني، 
،ام ق��وى  ام تقالي��د  ام اعراف��ا، 
بش��رية تتنازع للس��يطرة على 
احلي��ز، تعني عبارات ما يحلو لك 
وساعة تشاء القدرة على تنفيذ 
الرغبات بال ادن��ى اعتبار للعالم 
اخلارجي ك��ي يصل طالب احلرية 
ال��ى هذا النوع عليه الس��يطرة 
على احليز، او املس��احة، او اجملال، 
على نحو عنيف. اي التحول الى 
مغتصب باجن��ازه اعماال عنيفة: 
االه��وار،  تخفي��ف  التهجي��ر، 
احلروب )كما س��بق القول( وكل 
فعل يؤدي الى ضمور ان لم يكن 
زوال احمل��ددات اخلارجية ، ومن ثم 
الى غي��اب ارادات تتصدى لفعل 
الفاعل تأتي قوة افعال املغتصب 
من دوام اثارها مثل غيمة سوداء 
محمل��ة بالرع��ود والب��روق تنذر 
بالسقوط في اي وقت، فينهمك 
الس��كان بالنظر نحو الس��ماء 
التي تهدد بان��زال حمولتها من 
كل  ف��ي  والعواص��ف  االمط��ار 
حلظة واذا ما يوجد املتطلع نحو 
السماء ش��قا صافيا فسيمني 
نفس��ه بالتس��كع خارج البيت 
عندما تصبح الدنيا اشد بياضا 
املستبد  الضغط  فيتخلص من 
لس��ماء س��وداء دكن��اء ولك��ي 
يؤك��د الطقس وج��وده عليه ان 
مينع الناظرين نحو الس��ماء من 
اس��تقراء قدوم الصحو من تلك 
الفتح��ة التي حتمل نب��أ هبوب 
النس��يم وذلك بارس��ال حمولة 
جدي��دة من س��حب س��ود تبدو 
وكأنه��ا ابدية جتب��ر الناس على 

العودة الى بيوتهم.
ك��ي يك��ون الف��رد ح��را علي��ه 
ان يتص��رف عل��ى غ��رار تصرف 
الطبيع��ة ان يفع��ل ما يحلو له 
وكانه في عالم حديث النش��وء 
لي��س في��ه حائل يح��ول او زمرة 
تقول : انا اعترض هذا غير ممكن.

الرغبة حتكمها القوانني
به��ذه الطريق��ة ميس��ي تنفيذ 
الرغبات ليس فع��ال اعتياديا بل 
اس��تثنائيا ال يخضع الحتياجات 
او محددات. اذن الي شيء يخضع 
هذ الفع��ل؟ يخض��ع إلرادة حرة 
منش��أها رغبة حتكمه��ا قوانني 
يج��ب البح��ث عنها ف��ي عقل 
)perpertrator( وهذا هو  فاعلها 

موضوع بحثنا.
لنأخذ املثال التالي: تقدم شخص 
ما نحو رجال وعاجله برشقة من 
الرصاص حولت االول قاتال واآلخر 
ضحية مبا ان القاتل لم ميتنع عن 
القت��ل وكان بامكانه فعل ذلك 
ف��ان الرغبة في القت��ل موجودة 
في داخل��ه وليس ممكن��ا عزوها 

الى س��بب خارجي . اكان الرجل 
ق��ادرا عل��ى االداء اداء مختلف��ا؟ 
بل��ى ولكن��ه لم يك��ن ليحصل 
على متعة االف��راغ التي اثارتها 
عملية القتل لديه انه ال يسعى 
الى احلصول على ثناء من اخلارج 
لكونه ال يقاوم بفعل خيري ينوي 
ب��ه نيل بعض االستحس��ان انه 
يرغ��ب في احلص��ول على متعة 
يق��ول س��كوت فيتزجرال��د عن 
كتاب��ه الرواي��ة : ان��ك ال تكتب 
رواية كي تقول من خاللها شيئا 
ب��ل ان ش��يئا ع��ن احلب م��ا اراد 
تولس��توي قوله هو ان شيئا ما 
حدث في عق��ل البطلة وانه لم 
يق��م اال مبحاولة قراءة ما اعتمل 
في عقله��ا قب��ل انتحارها ومن 
يقرأ رواية بها وتعاسه الغانيات 
لبل��زاك ل��ن يج��د س��ببا واحدا 
ممكنا دفع باجملرم جاك كولن الى 
انتحال شخصية راهب اسباني 

حول ما حوله الى دمار وخراب.
ما من س��بب غير وج��ود رغبات 
تستبس��ل في اخلروج الى اخلارج 
ايا تكن الصعوبات ال تس��تنفد 
العقب��ات حرك��ة اندفاعها الى 
اخلارج ب��ل تزيدها اضطراما مثل 
املوج الذي يلطم خاصره الصخور 
فكلم��ا كانت حضور الش��اطئ 
قوية ركبه جنون اجتيازها وكلما 
كان هجوم��ه التالي قويا ازدادت 
جلب��ه ارتطامه بها عاليا وكلما 
حتتم عليه معاودة الكرة محوال 
عزه االبدي عل��ى اخلروج الى قدر 
ما منعته قوة الصخور او أجلمت 

حدة هجماته.
يس��عى املوج ان يصب��ح حرا: ال 
ارغب في ش��يء ق��در رغبتي في 
إراقة ما احتويه على الش��اطئ، 
اوصله الى اق��دام العابرين على 
الكورني��ش وحتى ال��ى ابعد من 
ذل��ك عندما تتحول الش��واطئ 
خرب��ة موحش��ة بس��بب ق��وة 
املاء يجلس اجلمي��ع في بيوتهم 
ينظ��رون خلس��ة الى الش��وارع 
من وراء األب��واب املواربة يترقبون 
تص��رف امل��اء متس��ائلني: ه��ل 
انس��حب امل��اء؟ ه��ل ك��ف عن 
طيشه؟ ترى هل هناك عواصف 
في االفق؟ تدب احلياة في الوقت 
فقط عندما يقرر املاء االنسحاب 
ولكن عندما يلبث املاء طويال في 
امكان لم يعتد الناس اقتحامها 
لها وعبثه بحياتهم يتحولون من 
مبتلني به الى متكيفني بتوافره 
في ما بينهم لم يقم الس��كان 
بش��يء اال بتالع��ب بس��يط في 
الكلم��ات لت��دب احلي��اة فيهم 
تفسيرات  مبجموعة  متسلحني 
جديدة تضفي عل��ى احلياة نوعا 
من التلفيق يتملق خوف اجلموع 
عندما هبت ريح عاتية قال بطل 
رواي��ة الفراش��ة )papion( لق��د 
س��اقت نحونا العناي��ة االلهية 

رياحا اتاحت لنا طبخ احلساء.
لي��س هناك م��ن س��بب. هناك 
مصدر أولي، علة اولى تس��ببت 
باالح��داث عندما تق��دم القاتل 
واطل��ق النار على ش��خص آخر 
كان مبق��دوره االمتن��اع عن ذلك 
بيد انه قرر العكس ما الس��بب؟ 
ليس ثمة سبب هناك قرار فقط 
في عقل القاتل هذا هو مفهوم 
الس��بب االول��ى انه ل��م يفعل 
سوى التس��بب. باحداث جديدة 
لم تصل احلوادث اليه كي يضيف 
لها شيئا فهو تسبب بسلسلة 
من االح��داث وراءه يع��ود ازدهار 
دراس��ة االحداث التاريخية على 
وف��ق منهج ماء لو )if what( الى 
ان االح��داث التاريخية العظمى 
وقعت الن ارادة الالعب الرئيسي 
ل��م تكن ف��ي حال��ة التراخي او 
الس��بات بل ف��ي حالة نش��اط 
دائم لذا يقول باسكال مصائب 
البش��ر تأتي الن بع��ض الناس ال 
يتمكن��ون من اجلل��وس مرتاحني 
في غرفهم انهم في حالة بحث 
دائم عن احداث طارئه يحولونها 
ال��ى ضروري��ة بحي��ث ال يصبح 
لتاريخ العالم من قنوات ما عدا 
التي جت��ري وفق��ا لتخميناتهم. 
الم يق��ل درايدن :"هن��اك متعة 
في اجلنون ال يعرفها اال اجملانني" 

تشير دائرة التهتك لدى العائلة الحاكمة في العراق الى نوع 
من األخالق السائدة التي ترتكز على أخالق حديثي العهد 
بالنعمة الذين أتيح لهم الحصول على كل شيء فقاموا 

بمشاهد فاسقة كرنفالية ساعدت على تشجيع وقائع محددة: 
الحروب، الحصار، القمع، زوال القانون، عندما تتسلط األفعال 

الشاذة التي تتخطى الحدود على عقول هذا النوع من مغتصبي 
السلطة فإنها توقظ ضربا من بهجة غير مألوفة لديهم 
فيندفعون الى ارتكاب أفعال محرمة تتحول الى موضوع 

للعربدة

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

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

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

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

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

الحلقة 16

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

في قلب ش��ارع املتنبي في وس��ط 
بغداد، أمضى عبد الفتاح النعيمي 
معظم سنوات عمره على طاوالت 
مقه��ى الش��ابندر ال��ذي م��ر قرن 
عل��ى افتتاحه ش��هد خالله ثورات 
وانقالبات وتفجيراً واستحال »ِقبلة 

املثقفني«.
يق��ول النعيمي، وه��و باحث وأحد 
الرواد املواظبني في املقهى التاريخي 
»آتي إلى هنا منذ أكثر من 60 عاما 

)...( منذ كان عمري 17 عاما«.
ويضيف بابتس��امة ونب��رة افتخار: 
»أجلس هنا من الس��اعة التاسعة 
حتى الثانية أو الثالثة بعد الظهر، 

إلى أن يغادر اجلميع«.
يعود تأسيس مقهى الشابندر إلى 
العام 1917، وسمي باسمه احلالي 
ال��ذي يعني كبي��ر التج��ار باللغة 
إلى  العثماني��ة، نس��بة  التركي��ة 
صاح��ب املطبعة الت��ي كانت في 
املكان عبد اجمليد الشابندر، ليصبح 
بذل��ك أول املقاهي التي تفتتح في 

املنطقة.
املبن��ى الواق��ع عل��ى إح��دى زوايا 
شارع املتنبي، مصمم على الطراز 
البغ��دادي الق��دمي الذي  املعم��اري 
يس��تعمل في��ه الط��وب واجل��ص. 
وتش��هد هذه الفخامة العمرانية 
القدمية على التاريخ الذي عايش��ه 

هذا املكان.

جتلس في كتاب تاريخ
يقول صاح��ب املقهى من��ذ العام 
1963 احلاج محمد اخلش��الي، الذي 
يرتدي دشداش��ة بيضاء تكس��رها 
ألوان أحجار اخلوامت في يده اليمنى، 
»اليوم صار عم��ر املقهى مئة عام. 

أنت جتلس في كتاب تاريخ«.
إل��ى  بذاكرت��ه  اخلش��الي  يرج��ع 
الس��نوات األولى من تسلمه إلدارة 
املقه��ى ويقول »ق��ررت حينها منع 
كل أن��واع التس��الي، م��ن دومينو 
وأوراق لع��ب«. ويضي��ف »تعه��دت 
على نفس��ي أن يكون ه��ذا املكان 

منتدى أدبيا، وهذا ما حصل«.
وفي  التس��عينيات،  من��ذ مطل��ع 
ظ��ل احلص��ار الدول��ي ال��ذي فرض 
عل��ى الع��راق، حتول ش��ارع املتنبي 
إلى  الش��ابندر خصوصا  ومقه��ى 
ملتق��ى للمثقفني، ليصبح بعدها 
يوم اجلمعة موعدا لكرنفال ثقافي 

أسبوعي.

واكب الشابندر ثورات مفصلية في 
العراق، بدءا من »ثورة العش��رين«، 
 1958 مت��وز«   14 ب«ث��ورة  م��رورا 
و«حرك��ة 8 ش��باط/فبراير« 1963، 
وصوال إلى الغ��زو األميركي للعراق 
في العام 2003، إضافة إلى اجتياح 
تنظيم الدولة اإلسالمية للبالد في 

العام 2014.

تاريخ كتب بالدم
لكن هذا التاريخ، أبى إال أن يسجل 
اس��م املقهى فيه بالدم. ففي آذار/
مارس العام 2007، استهدف شارع 
املتنب��ي التاريخي مبا في��ه املقهى 
بحي��اة  أودت  مفخخ��ة،  بس��يارة 

العش��رات، ودمرت أشهر املكتبات 
الت��ي التهمتها الني��ران. في ذلك 
ركام  إل��ى  الش��ارع  الي��وم، حت��ول 
وأنقاض، قضى حتتها حفيد وأربعة 

من أبناء اخلشالي.
يس��تذكر احل��اج الثمانين��ي تل��ك 
احلادث��ة بغّص��ة، ويرف��ض احلديث 
عنه��ا قائ��ال: »احلم��دهلل على كل 

شيء«.
من��ذ ذاك، ص��ار للمكان اس��م ثان 
هو »مقهى الشهداء«، كتب بخط 
صغير عل��ى الالفت��ة املعلقة عند 

مدخله.
ف��ي الداخل، حتكي ج��دران القهوة 
الش��عبية تاريخا طوي��ال من احلياة 

عموم��ا،  والعراقي��ة  البغدادي��ة 
بعشرات الصور املعلقة التي تعود 
ألكث��ر م��ن مئة عام ش��هد عليها 
مل��وك وأم��راء وزعماء م��ن العراق 

وخارجه.
م��ن امللك فيص��ل، ورئي��س الوزراء 
العراق��ي ف��ي العهد امللك��ي نوري 
الس��عيد، وص��وال إل��ى عبدالكرمي 
قاس��م أول حاك��م للع��راق بع��د 
املقه��ى  كان  امللكي��ة،  انهي��ار 
منطلق��ا للعديد م��ن التظاهرات 
الت��ي م��رت بها الب��الد ف��ي القرن 
العشرين، وخصوصا تلك التي ندد 
بها العراقيون مبعاهدة بورتسموث 

في العام 1948.

حتى املوت
يقول النعيمي املتأنق ببزة رسمية 
بني��ة وربط��ة عنق منتقاة وش��عر 
أبيض مصفف بدقة، »هذه مدرسة 
متنوعة )...( أنظر هنا، ال يوجد أحد 
من املوجودين ليس��ت لديه بصمة 
عل��ى احلرك��ة الوطنية، من نس��اء 

ورجال«.
ويضي��ف »كن��ت أت��ردد إل��ى ه��ذا 
املقهى، اخملتص بالثقافات املتعددة. 
ل��م يقتص��ر على جه��ة معينة أو 
مذهب معني أو ثقافة معينة، كان 

يضم الكل«.
بني املقاعد اخلش��بية التي يتس��ع 
كل منه��ا لثالثة أش��خاص، تعلو 
السياس��ية  النقاش��ات  أص��وات 
الفنية، تخرقها  والثقافية وحت��ى 
اثن��ني  »ش��ايات  الزبائ��ن  نده��ات 

آغاتي«.
رافع��ني  املقه��ى  نُ��دل  فيتنق��ل 
الصواني التي حتمل أقداح الشاي، 
بفن  أكفه��م  فيحركونه��ا عل��ى 
لوح��ة  يقدم��ون  كأنه��م  وخف��ة 

راقصة.
في وس��ط ه��ذا االزدح��ام، يجلس 
وف��ي  عبداألمي��ر  رم��اح  الش��اب 
ي��ده كت��اب ع��ن التاري��خ احلديث 

للسياسة.
يقول ابن األعوام السبعة عشر إن 
املقهى »بات يش��كل معلما تراثيا 
م��ن بغ��داد القدمي��ة. إرث ال ميك��ن 
التخلي عنه«. ويضيف »هذا املكان 
ص��ار ِقبل��ة للمثقفني، ومدرس��ة 

تتناقلها األجيال«.
ولهذا، يعد النعيمي أن »هذا املكان 
أنتج مدارس فكرية«. ويضيف »هنا 
اجلميع يحت��رم أفكار اجلمي��ع، وأنا 
أداف��ع عن فكرك ولو أختلف معك، 

حتى املوت«.

مرور قرن على افتتاحه

»الشابندر« التأريخي إرث لمدارس فكرية عديدة

رواد مقهى »الشابندر«

شريط ملون
البحث في األنساب عامل

لوقف التزييف في ادعاء النسب
أكد وكيل وزير الثقاف��ة طاهر احلمود على اهمية اجلمعيات 
وروابط النسابة في تصحيح الكثير من املفاهيم االجتماعية 
اخلاطئة والوقوف بوجه التعصب القبلي وادعاءات النس��ب 

املزيفة.
وبارك احلم��ود في كلمة خ��الل احتفالية اقامته��ا الرابطة 
العراقي��ة للتاري��خ وتوثي��ق علم االنس��اب مبناس��بة تخرج 
جمع من الباحثني واحملققني في االنس��اب بتأسيس جمعية 
النس��ابة واعتده��ا فرص��ة مهم��ة لتصحي��ح الكثير من 

املفاهيم االجتماعية اخلاطئة.
واضاف »اعتقد ان تش��كيل اجلمعية قضية مهمة ليس من 
جهة التعصب املقيت في موضوع التش��بث باألنس��اب بل 
في تصحيح الكثير من املمارس��ات اخلاطئة، والوقوف بوجه 
التزييف الذي ميارس��ه البعض في ادعاء النس��ب«، مبينا ان 
»ادع��اء النس��ب قضية خطي��رة، وتترتب عليه اثار س��لبية 

شرعية واجتماعية كثيرة«.
واوض��ح وكيل الوزارة »ان اعتم��اد املعايير املهنية واالخالقية 
والوطني��ة ف��ي عم��ل تل��ك اجلمعيات م��ن ش��أنه ان يقف 
بوج��ه التعصب اجلاهلي الذي ميارس��ه الكثير من الناس في 
عالقتهم بالعش��يرة، مؤكدا »نحن نحتاج الى تصحيح تلك 

املفاهيم وتوظيفها في اطارها االجتماعي الصحيح«. 

ورشة تدريبية عن أساسيات التعايش السلمي
أقام��ت دار الثقاف��ة والنش��ر الكردي��ة ورش��ة تدريبية عن 
اساسيات التعايش السلمي وعلى قاعة )شيركو بيكه س( 

في مقر الدار.
وقالت محاضرة الورش��ة دينا عباس فاضل، ان هدف الورشة 
هو ابراز اهم االثار االيجابية التي ميكن ان تتحقق بالتسامح 
والتعاي��ش الس��لمي فهو مفت��اح للتخلص م��ن اخلالفات 
وهو ش��رط ضروري للس��الم والتقدم االجتماعي ومن خالله 
نس��تطيع التغل��ب عل��ى التعص��ب والتميي��ز والكراهية، 
مضيفه ان حتقيق التعايش الس��لمي يتم عن طريق ترسيخ 
قي��م احلوار احلر العقالني والتغلب عل��ى املواقف التعصبية 
واملتحي��زة وايج��اد التواف��ق االجتماع��ي وحتقيق املكاس��ب 
املش��تركة باإلضاف��ة ال��ى االنفتاح ب��ني الثقاف��ات واحترام 

حريات االنسان وحقوقه.
وشارك في الورشة عدد من موظفي الدار من شتى اقسامها 
الذين طرحوا افكارهم من خالل مداخالت ومشاركات خرجت 

بوسائل وافكار جديدة للتعايش السلمي.
ومت خالل الورش��ة عرض افالم وثائقية تهدف الى نشر ثقافة 
التعايش الس��لمي والتس��امح، وفي نهاية الورشة مت توزيع 

شهادات تقديرية لكل املشاركني في الورشة.

اليونيسف تختار الهندية تريشا كريشنان 
للدفاع عن حقوق الطفل

اختارت منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« املمثلة 
الهندية تريشا كريشنان للدفاع عن حقوق الطفل، وقد نال 

هذا الشرف قبلها كارينا كابور خان ورافينا تاندون. 
وأفاد موقع »ذا إنديان اكسبريس«بأن الفنانة الهندية أكدت 
أنها س��تعمل علي زيادة الوعي بقضايا مهمة مثل الصحة 
والتعليم والتغذية وحماية األطف��ال في واليتي تأميل نادوا 

وكيراال الهنديتني، وذلك بالتعاون مع مسئولي احلكومة.
 ولفت��ت تريش��ا إل��ى أن تعلي��م الفتيات إلى س��ن 18 عاما 
س��وف يحد من ظاهرة الزواج املبك��ر للبنات وكذلك عمالة 

األطفال.

األحد 26 تشرين الثاني 2017 العدد )3825(

Sun. 26 Nov. 2017 issue )3825(

شارع الرشيد في بغداد »عدسة: زياد متي«

سؤال

لقطة

متابعة الصباح الجديد: 
ميل��ك أغلب الناس تلفزيوناً في منازلهم، لكن 
القلي��ل منهم يعرف ان له��ذا االختراع املهم 
يوم عاملي لالحتفال به. وان األمم املتحدة حتتفل 
ي��وم 21 م��ن تش��رين الثاني/ نوفمب��ر من كل 
ع��ام بهذا املنجز املهم ملا له من تأثير مباش��ر 
على جميع الناس في انح��اء العالم، وقليلون 
يعرفون ان قصة اختراعه تعود إلى أواخر القرن 

املاضي.
فف��ي عام 1884 ب��دأت أولى مح��والت اختراع 
التلفزيون في أملانيا من قبل مخترع يدعى بول 
نيبك��و، وال��ذي حاول صنع آلة تنق��ل الصورة، 
غي��ر أنه لم يتمكن فعلياً س��وى من تصميم 
آل��ة حتليل الصور أثيرياً، ف��ي حني قام مواطنه 
كارل فارديناند براون بعد ثمانية أعوام باختراع 
»األس��طوانة الكاتوديكية«، وهي أهم مكون 
للتلفزي��ون، لكن القصة ل��م تكتمل إال على 
يد عالم فرنس��ي يدعى ادوارد بيلني عام 1921، 
حي��ث قام مبح��اوالت تغيير نق��ل الصورة عبر 
موجات ضوئية، وبعد خمس��ة أعوام استطاع 
العال��م جون لوج��ي بيرد أن ينق��ل أول الصور 

التلفزيونية.
يحتف��ل العال��م به��دوء ب��� الي��وم العامل��ي 
للتلفزي��ون، والكثي��ر ال يعرف��ون به��ذا اليوم، 
ويأتي هذا االحتفال منذ أن عقدت األمم املتحدة 
أول منت��دى عاملي لها عام 1996، وقد كان هذا 
اإلعالن يأت��ي اعترافا بتأثي��ر التلفزيون الكبير 
ف��ي صنع الق��رار من خالل ع��رض كل جوانب 
اخلب��ر أو احلدث وال��رأي العام في��ه، كما ينقل 
املنازعات والتهديدات التي يتعرض لها السالم 

واألمن وأيًضا دوره احملوري في زيادة التركيز على 
القضاي��ا الرئيس��ية واحلاس��مة مب��ا في ذلك 
القضايا السياسية، االقتصادية، االجتماعية 

والرياضية وغيرها الكثير.
ويساعد بنحو كبير جدا في التبادالت العاملية 
للبرام��ج والثقافات قبل كل ش��يء، والتبادل 
في مجاالت كثي��رة التي منها األمن والتنمية 
االقتص��اد والقضاي��ا االجتماعي��ة، واالنفتاح 
على كل اجملتمعات ومعرفة الثقافات املتنوعة 
والسفر حول العالم وأنت في منزلك، ويسهل 
تقاس��م املعلومات من خ��الل التلفزيون على 
ويش��جع  والثقاف��ي  االجتماع��ي  التواص��ل 
التعاون بني والشراكات العاملية، فهو يعد رمزًا 

كبيرًا للعوملة في عاملنا احلديث.
ويعد م��ن أه��م التط��ورات التكنولوجية في 
عاملنا اليوم، ويأتي ذلك في مجتمعات أصبحت 
تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتؤدي أنش��طتها اليومية مب��ا في ذلك العمل 
الصحي��ة  والعناي��ة  والتعلي��م  والتس��لية 
والعالقات الشخصية والسفر والكثير غيرها، 
ويُحِدث التلفزيون تأثيرًا كبيرًا في األش��خاص 
والش��خصيات، كم��ا أن��ه ميدن��ا باملعلوم��ات 
والفوائد والتوجيه والتس��لية، كما يؤثر تأثيراً 
س��لبًيا كبي��رًا خصوًص��ا عل��ى القاصرين إذا 
استعمل اس��تعماالً خاطًئا ومن دون مراقبة، 

فهو يعد سالًحا ذو حدين في حياتنا.

 متابعة الصباح الجديد: 
 س��نوات طويلة بلغت نحو 50 عاماً، 
عك��ف خالله��ا ع��دد م��ن مصنعي 
السكر على منع اإلفراج عن دراسات 
املباش��رة  األض��رار  تب��ني  وأبح��اث 
الس��تهالك الس��كروز ودوره املباشر 
ف��ي زي��ادة خط��ر اإلصاب��ة بأمراض 

القلب والسرطان.
فقد عمد عدد من مصنعي الس��كر 
على وق��ف متوي��ل األبح��اث املعنية 
بأضرار استهالك الس��كر مع تبديد 
اخمل��اوف املرتبط��ة بزيادة اس��تهالك 
الس��كريات والفركت��وز ودورهما في 
التأثير على نسبة السكر في الدم. 

جامع��ة  ف��ي  باحث��ون  وجن��ح 
»كاليفورني��ا« بالتع��اون مع جامعة 
»س��ان فرانسيس��كو« في الكشف 
عن تفاصي��ل هذه األبح��اث املعنية 
بأض��رار اس��تهالك الس��كر، حي��ث 
متكنوا من الوص��ول إلى دور مصنعو 
الس��كر في وقف وعرقل��ة التمويل 

املوجه ملثل هذه األبحاث املهمة، بعد 
أن ثبتت العالقة املباشرة

ويع��د ه��ذا االكتش��اف الذي نش��ر 
ف��ي عدد نوفمب��ر في مجل��ة »بلس 
بيولوجى«، هو األحدث في سلس��لة 
قب��ل  م��ن  أجري��ت  تقاري��ر مهم��ة 
الدكت��ورة »كريس��تني كيرنس«، في 

جامع��ة »كاليفورني��ا«، والتي يرجع 
إليها الفضل في الكش��ف ألول مرة 
عن دور التبغ الس��لبي على الصحة 
وال��ذي مبقتضاه حظر الس��جائر في 

عام 1996.
مت��ت ه��ذه الدراس��ة بالتع��اون مع 
»مؤسسة أبحاث السكر«، واملعروفة 

باسم »جمعية السكر«، لتقييم آثار 
السكروز على صحة القلب واألوعية 
الدموية، وقد بينت جمعية الس��كر 
أن ل��ه أضرارا صحية مباش��رة بالغة 
تتج��اوز زيادة الوزن، بل تش��مل زيادة 
مع��دالت انتش��ار األورام، فض��ال ًعن 

أمراض القلب واألوعية الدموية.

مصنعو السكر أوقفوا نشر بحوث عن السكروز 50 عامًا

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للتلفزيون ؟ 

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تط��رأ بع��ض األح��داث لتس��ّبب لك 
املشكالت او الفشل، أنصح لك تعزيز العالقات 
املهني��ة عاطفياً: إس��داء النصائح للش��ريك 
يك��ون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبه��ا يفرض 

عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً: إي��اك والتس��رع في اتخ��اذ القرارات 
املصيرية، راجع حساباتك وال سيما عالقاتك 
املهنية عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده 
حباً بك ويقّدر تصّرفك معه، وهذا ما يجعله 
ينتظر الفرصة املناس��بة ليبادلك باملثل في 

احلب والعطاء

مهنياً: قد يثور غضبك على بعض التصرفات 
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 
بخ��الف م��ع الزم��الء عاطفي��اً: الغي��رة من 
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

مهني��اً: حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك 
أكثر حماس��ة ونش��اطاً، وفرص جناح متعدد 
عاطفياً: ال حتكم على الشريك بتسّرع، فهو 
شّفاف وحّساس إلى حّد كبير، وسيثبت لك 

أنك أخطأت في تسّرعك بحقه

إحذر س��وء تفاهم أو التباس��اً في أحاديثك، 
وك��ن واعي��اً ل��كل م��ا يق��ال حول��ك ودّون 
املالحظ��ات، وتتاح ل��ك فرص مهني��ة مميزة، 
ويحالفك احلظ وحتق��ق أرباحاً عاطفياً: تقدم 
غي��ر متوقع في العالقة بالش��ريك، بس��بب 

اقدامك على دعمه دائما

مهني��اً: إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع 
بعض املس��تحقات، أو لتغطية عملية شراء 
عاطفياً: مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير 
إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه 

منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

مهني��اً: تواج��ه حقيق��ة م��ا، وتضط��ر رمبا 
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ 
عاطفياً: جتاربك السابقة في اجملال العاطفي 
لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف 

كلياً عن التجارب السابقة

االس��تثمارات  ف��ي  األرب��اح  مهني��اً: حتق��ق 
التي أجنزتها أخيراً، إنه يوم مناس��ب لش��راء 
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة  عاطفياً: 
متّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل 

في العالقة مقارنة مبا سبق

مهني��اً: ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير 
املبّررة في العمل، فاملرحلة املقبلة ستفرض 
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً: 
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة، 

تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً: ه��ا أنت تواج��ه س��لبيات تعاطيك 
م��ع اآلخرين خالفاً ملا اعت��ادوه منك، ما الذي 
غّيرك أو حّولك إلى شخص آخر؟ عاطفيا قد 
جتد املس��اعدة التي كنت تبح��ث عنها عند 
الش��ريك، لذا يستحس��ن أن تس��تفيد من 

وجوده بقربك قدر املستطاع

مهني��اً: احلظوظ جميل��ة وممي��زة، حتّفزك على 
االجته��اد واملواظب��ة، ويرافقك احل��ظ عاطفياً: 
تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة في تقييم 
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك 

واهمهم في حياتك

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد 
حيويت��ك، وتتلق��ى جواب��اً او اش��ارة وتنطلق 
مبرحلة جديدة عاطفياً: سعادة كبيرة جداً في 
طريقها اليك، وهذا س��ببه التفاهم التام مع 

الشريك على العناوين األساسية

حظك اليـوم

عمودي أفقي

1 - مدين��ة ومرف��أ على بحر 
ُعمان

 2 – ممثل��ة أملاني��ة راحلة  3 – 
عكس��ها علم قراءة الوجوه 

– زهر 
عكس��ها   – تفس��يرية   –  4

مشى ليالً 
 5 – عاصم��ة أوروبية – ممثلة 

مصرية 
6 – مدين��ة إيطالية – ملكه 
7 – األس��م الثاني لصحافي 

لبناني راحل
 8 – كاتب قصة – للتنفس – 

9 – شاعر لبناني راحل .

1 – لعبة رياضية
 – إيطال��ي  موس��يقي   –2  

متشابهان
 3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها 

القسم – أشارات
 – أوروب�ي��ة  عاص�م��ة   –  4  

ركيزة  
5 – شرش��ف مبعثرة – غالي 

الثمن
 6 – عملة أسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد

 8 – ممث��ل كومي��دي عرب��ي 
شهير

 9 – أسد – متشابهة .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أق��ام مكت��ب املفت��ش الع��ام ف��ي 
احتف��اال  والرياض��ة،  الش��باب  وزارة 
مبناس��بة أس��بوع النزاه��ة الوطني 
حت��ت ش��عار )وطنيتي نزاهت��ي( في 
قاع��ة االحتف��االت الكب��رى بدائ��رة 
العالق��ات والتع��اون الدولي بحضور 
وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني 
املتقدم وشخصيات  والكادر  عبطان 
رس��مية وع��دد كبي��ر م��ن موظفي 

الوزارة.
وأك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، ان مكتب املفتش 
العام له دور كبير في حتقيق االجنازات 
الت��ي حققته��ا ال��وزارة كمنظومة 
املفتش  ومنه��ا مكت��ب  متكامل��ة 
الع��ام فاجلمي��ع يس��هم بالنج��اح، 
موضح��ا إنن��ا فخورين بوج��ود هذا 
املكتب ف��ي وزارتن��ا فتعاملهم كان 
منوذجي��ا واداؤه��م كان مثالي��ا ف��ي 
تعديل املس��ار وحتديد طريقة العمل 

بنحو سليم.
واض��اف انا فخ��ور لكوني عملت في 
وس��عيد  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
لعمل��ي الى جانب موظف��ني ميثلون 
املثال��ي  للعم��ل  اجلي��د  النم��وذج 
ويقدم��ون خدمات جليل��ة، مبينا ان 
انه��ت صفحة  تضحي��ات ش��بابنا 
داع��ش الظالمية، وان الفس��اد كان 
سببا بوجود داعش، واالولوية تتمثل 
في كيفية توفير التنمية الش��املة 
واع��ادة االعمار واخلدم��ات فضال عن 
ايج��اد فرص عم��ل والعي��ش الكرمي 
اخلدمية  اجلوانب  وتهيئة  للمواطنني 
للقضاء على االرهاب والعراق مقبل 

على النجاح ان شاء اهلل.
من جهته قال املفتش العام في وزارة 
العكيلي  والرياضة حسن  الش��باب 
ان تكرار اللقاءات بني مكتب املفتش 
العام وموظفي الوزارة هو تواصل حي، 
دأب علي��ه املكتب به��دف النهوض 
بواقع الوزارة وتقدمي افضل اخلدمات، 
موضحا ان اس��بوع النزاهة الوطني 
اختارته هيئة النزاهة ليس��بق اليوم 
العاملي ملكافحة الفساد وسيشهد 
االس��بوع املقب��ل اقام��ة فعالي��ات 
وانش��طة تعنى باجلوانب التي يهتم 
بها مكتبنا فضال عن شحذ الهمم 
ودعم العاملني في االجهزة الرقابية 
للقي��ام بدورهم على اكمل وجه من 

حيث التحقيق وتقومي االداء .
واض��اف العكيل��ي ان ال��وزارة تعاني 
كثيرا بس��بب التقش��ف الذي القى 
بضالل��ه على طبيع��ة العمل، اال ان 
هذا االمر لم مينع املوظفني في الوزارة 
ومواقعهم  مس��مياتهم  مبختل��ف 
من اداء عمله��م والقيام بواجباتهم 

على افضل مايكون، خلدمة شريحة 
الشباب والرياضيني، كاشفا ان نقل 
دواوين  الى  والس��لطات  الصالحيات 
احملافظات احدثت حالة من التفكك 
بتنفيذ اخلطط ليس لوزارة الش��باب 
والرياضة فحسب بل لكل احملافظات. 
وش��هدت االحتفالية قصائد تغنت 
بح��ب الع��راق وانتص��ارات جيش��ه 
وحشده ضد تنظيم داعش االرهابي 
فضال ع��ن قصي��دة للش��اعر خالد 
احلس��ن القت صدى وجت��اوب كبيرين 
م��ن قبل احلاضري��ن، فضال عن عرض 
تصوي��ري وتوضيح��ي لعمل مكتب 
املفتش الع��ام واالج��راءات التي قام 
بها املكت��ب مع ع��رض فيلم قصير 
حم��ل عن��وان )باجر( من انت��اج دائرة 
ومع��رض  الش��باب  وفن��ون  ثقاف��ة 
للصور وع��روض رياضية لكرة القدم 
واملصارعة  واملالكم��ة  والتايكوان��دو 
ملراكز املوهب��ة الرياضي��ة لتوزع في 
نهاية احلفل اجلوائ��ز على الرياضيني 

املشاركني.
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بدء بطولة شبه نهائي 
العراق بالشطرنج

تأهل 4 العبين في 
بطولة العالم بالبليارد

بغداد ـ رافد البدري*
ب��دأت اول أم��س عل��ى قاع��ة فن��دق برج الس��الم 
ببغداد بطولة ش��به نهائي العراق بالشطرجن لعام 
2017 وتس��تمر حتى الثامن والعشرين من الشهر 
اجلاري، مبش��اركة العب واح��د من كل محافظة من 
احملافظات العراقية باالضافة الى 4 العبني من بغداد 
اثنني منهم ترش��حوا من بطولة قادم��ون يانينوى، 
واثنني من بطولة املرحوم محمد جابر باالضافة الى 
بطل ش��باب الع��راق الالعب احمد ج��زا، وقال امني 
سر االحتاد مهدي عطية  ان البطولة معتمدة دولياً 
حيث س��تطبق فيها جمي��ع لوائح االحت��اد الدولي 
للعبة وتقام وفق النظان السويس��ري من 9 جوالت 
زمن اجلولة 75 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة 

منجزة.
واش��ار الى ان الفائزين االربعة االوائل سيترشحون 
الى املرحل��ة االولى م��ن نهائي الع��راق لعام 2018 
والذي سيقام في شهر ش��باط املقبل، عطية اكد 
بان احت��اد اللعبة س��يقوم بتحمل نفقات اس��كان 
واطع��ام العب واح��د من كل محافظ��ة، وفي حال 
املش��اركة باكثر من الع��ب فانه س��تحمل جميع 

النفقات اخلاصة بالبطولة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد - إعالم األولمبية:
تأهل اربع��ة العبني ميثلون املنتخ��ب الوطني بالبليارد 
الى منافس��ات دور ال� 64 لبطولة العالم بالس��نوكر 
واجلارية احداثها حاليا في العاصمة القطرية الدوحة 

ومبشاركة ما يقارب ال� 150 دولة.
وق��ال رئيس احتاد اللعبة ش��مس الدين عب��د العال ان 
الالعب��ني االربعة الذي��ن تأهلوا الى منافس��ات دور ال� 
64 هم علي جليل وعلي حس��ني ومنيب عباس والعب 
املاس��ترز ايهاب انور مش��يرا الى ان الالعب��ني االربعة 
قدموا مستويات اكثر من رائعة في منافسات بطولة 

العالم بعد ان جتاوزا بنجاح كبير دور اجملموعات.
واضاف عبد العال: ان الالعب علي جليل سجل افضل 
رق��م يصل الي��ه العبي ابط��ال العالم خ��الل االعوام 
الثالثة وذلك بعد ان سجل 126 نقطة من دون ارتكاب 
أي خطأ، ما يدلل على املس��توى الرائع الذي ظهر علي 
الالعب املذك��ور وبقية زمالئه االخرين املش��اركني في 
منافس��ات بطولة العالم موضحا في الوقت ذاته انه 
غادر الى العاصمة القطرية للدوحة حلضور اجتماعات 
االحتاد الدولي للعبة والتي س��تقام يوم أول أمس على 
هام��ش منافس��ات بطول��ة العالم التي م��ن املمكن 
ان تش��هد ع��ودة الع��راق الفضل تصني��ف وصل اليه 
على مس��توى العال��م اال وهو املرك��ز 21 على صعيد 

منتخبات العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:

 3 اقام��ة  االح��د  الي��وم  يش��هد 
مباري��ات ضم��ن ال��دور الثاني من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز، 
حيث يلعب النف��ط والطلبة في 
ملع��ب الصناع��ة، ويلتق��ي ف��ي 
ملع��ب الش��عب الدول��ي فريقي 
الش��رطة والبح��ري، ويتواجه في 
ملع��ب التاج��ي فريق��ا احلس��ني 

والديوانية.
هذا وب��دء الدور الثان��ي، أول أمس 
اجلمع��ة باقام��ة مب��اراة فريق��ي 
احل��دود وزاخ��و التي انته��ت بفوز 
احلدود بهدف سجله الالعب علي 

حسني فندي في الدقيقة 83.
ورف��ع احل��دود، رصيده ل���4 نقاط، 
بع��د التعادل باجلول��ة األولى أمام 
الديوانية، بينما بقي زاخو من دون 
نقاط بعد خس��ارته ف��ي املرحلة 
األولى أم��ام نفط اجلن��وب.. وقال 
فن��دي ف��ي تصريح��ات صحفية: 
كنَّ��ا  الف��وز.  اس��تحق  »فريقن��ا 
صبوري��ن ج��ًدا ف��ي التعامل مع 
دقائق املباراة ومتكنا من اس��تثمار 
الفرص��ة الت��ي أحتي��ت ل��ي ك��ي 
أس��جل هدًف��ا منحن��ا 3 نق��اط 

مهمة جًدا«.
وأش��ار إلى أنَّ املدرب مظفر جبار، 
وضع إس��تراتيجية جي��دة لعبور 
زاخو، وح��دد نقاط الضعف والتي 
عملن��ا عليه��ا بنح��و دقي��ق في 

الشوط الثاني.. وأوضح »سيطرنا 
على أج��زاء امللعب، وتناقلنا الكرة 
بأساليب مختلفة ملباغتة دفاعات 
زاخ��و، وأثم��ر ه��ذا الضغ��ط عن 
اله��دف الذي حصدن��ا من خالله 

نقاط الفوز«.
إل��ى ذلك، يص��ل الطبيب املعالج 
اجلدي��د لن��ادي الطلب��ة، الروماني 
إلى بغداد،  فلورنتني سباس��تيان، 
األح��د املقبل، لاللتح��اق بالفريق، 

بعد تأخر وصوله بس��بب تأشيرة 
الدخ��ول.. وق��ال مص��در مق��رب 
م��ن إدارة الن��ادي إن اإلدارة اتفقت 
م��ع الطبي��ب، برغبة م��ن املدرب 
ال��ذي  فاليري��و،  تيت��ا  الرومان��ي، 

أش��اد بكفاءة فلورنتني في تأهيل 
الالعب��ني.. وس��يلتحق الطبي��ب 
بع��د مب��اراة  الفري��ق،  بصف��وف 
الطلبة املقبلة، أمام النفط، على 
ملعب الصناعة، اليوم، في الدوري 

املمتاز..
يُذك��ر أن الطاقم الفن��ي للفريق، 
الذي يق��وده تيتا فاليري��و، يتكون 
م��ن املس��اعدين، عم��ار ريحاوي، 
وباس��م عباس، إل��ى جانب مدرب 

احلراس، ليث أحمد.
فيم��ا، من املؤم��ل أن يصل بغداد، 
اليوم األحد ، احملترف الس��نغالي، 
فاول��و س��ار، لالنخ��راط بتدريبات 
فريق الطلبة، واخلضوع لالختبارات، 
حتت إش��راف املدرب الروماني، تيتا 

فاليريو.
إدارة  م��ن  مق��رب  وق��ال مص��در 
النادي، إن الطلبة طلب من العب 
الفريق في املوسم السابق، فاولو 
س��ار، اخلضوع لالختب��ارات، لكون 
البطاق��ة الدولية لالعب، ما زالت 
ل��دى الطلب��ة، وبالتالي ل��ن يتأثر 

الفريق بغلق باب االنتقاالت.
وأوض��ح املص��در أن رغب��ة املدرب، 
في ض��م مداف��ع جدي��د للفريق، 
فك��رة  لط��رح  اإلدارة  دفع��ت 
على  السنغالي،  احملترف  استعادة 
أن يخض��ع لالختب��ارات أوال، حتت 
إش��راف فاليري��و، الذي س��بق أن 
رفض التعاقد م��ع أكثر من العب 
محترف، لعدم قناعته مبستواهم 

الفني.
ومع غلق باب االنتقاالت، سيكون 
فاول��و س��ار خي��ارًا متاًح��ا، على 
عك��س الالعب��ني اآلخري��ن، الذين 
س��ينتظر املدرب إضافتهم خالل 

االنتقاالت الشتوية.

Sun. 26 Nov . 2017 issue )3825(

جانب من منافسات دوري الكرة املمتاز

الوزير في احتفالية اسبوع النزاهة

اليوم.. 3 مباريات في الجولة الثانية من المرحلة االولى لممتاز الكرة
الطلبة يستعين بمدرب روماني ويتعاقد مع العب سنغالي

العواصم ـ وكاالت:

كش��ف جنم التنس العاملي، اإلس��باني 
رافايي��ل ن��ادال، موقفه من املش��اركة 
ببطولة برشلونة املفتوحة التي ستقام 
في الفت��رة من 21 إلى 29 نيس��ان من 
العام املقب��ل.. وأعلن منظمو البطولة 
ذات ال���500 نقطة، أول أم��س أنَّ نادال، 

قرَّر املشاركة في البطولة.
ويُعدُّ نادال، الذي يتصدر منذ آب املاضي، 
الرابع��ة  للم��رة  العامل��ي  التصني��ف 
ف��ي مش��واره، أول الع��ب تن��س يعلن 
مش��اركته في البطولة.. وذكر الالعب 
ف��ي بي��ان: »برش��لونة بطول��ة مهمة 
للغاية بالنسبة جلدولي، ودائًما ما أردت 
املشاركة فيها منذ أن بدأت مشواري«.

د نادال، أنَّ العام املاضي، كان »خاًصا  وأكَّ
للغاية« عندما توج بلقبه العاش��ر في 
برش��لونة، وأضاف الالع��ب »اللعب في 
منزل��ي أمر خ��اص للغاية. أنا س��عيد 
بالع��ودة إل��ى هن��اك الع��ام املقبل«.. 
ويش��ارك نادال ف��ي بطولة برش��لونة 

للم��رة ال�14، وتوج 10 م��رات بها حيث 
فاز في 54 مباراة، وخسر 3 مرات فقط.

م��ن جانب��ه، س��يبدأ الصرب��ي نوفاك 
عاملي��ا  األول  املصن��ف  ديوكوفيت��ش، 
س��ابقا، الع��ام اجلديد باملش��اركة في 
بطول��ة قط��ر املفتوحة للتن��س، بعد 

غياب طويل بسبب اإلصابة.
وبعد سلس��لة م��ن النتائج الضعيفة 
هذا الع��ام، انس��حب ديوكوفيتش من 
دور الثماني��ة لبطول��ة وميبل��دون، ث��م 
أنهى موسمه بعد فترة قصيرة بسبب 

إصابة في مرفقه األمين.
وقال املنظم��ون لبطولة قطر في بيان، 
اليوم األربعاء، إن ديوكوفيتش سيشارك 
في البطولة املقرر إقامتها خالل الفترة 
م��ن 2 وحت��ى 9 كان��ون الثان��ي املقبل.

وستش��هد بطول��ة قط��ر، مش��اركة 
عدة العبني بارزي��ن، منهم جو ويلفريد 
وريش��ار  برديت��ش  وتوم��اس  تس��وجنا 
جاس��كيه وفرنان��دو فرداس��كو وبابلو 
كارينيو.. وسيش��ارك ديوكوفيتش، في 
منافس��ات بطولة استعراضية في أبو 
ظبي، نهاية كان��ون أول املقبل، قبل أن 

يتج��ه إلى قط��ر خلوض أول��ى بطوالت 
.2018

إلى ذلك، اُختيرت العبة التنس اإلسبانية 
جاربين��ي موج��وروزا كش��خصية عام 
2017، م��ن قب��ل مجلة »فانيت��ي فير« 
األمريكية، خالل حف��ل أقيم في فندق 

»ريتز« بالعاصمة اإلسبانية.
حض��ر احلفل، ش��خصيات ب��ارزة في 
عالم السياس��ة واجملتمع اإلس��باني 
بينهم زعيم حزب »مواطنون« ألبرت 
صاحب��ة  الالعب��ة  وتوج��ت  ريبي��را.. 
ال���24 عاًما بهذه اجلائزة بعد تقدميها 
ملوسم ممتاز، توجت فيه بلقب بطولة 
وميبل��دون الكب��رى، ووصل��ت الحتالل 
العامل��ي  التن��س  تصني��ف  ص��دارة 

لالعبات احملترفات.
وصرح��ت موج��وروزا عن ذل��ك قائلة: 
»ه��ذه اجلائ��زة بالنس��بة ل��ي مهمة 
للغاي��ة؛ ألنه��ا األول��ى الت��ي أحصل 
عليها خ��ارج عالم الرياضة. أن تلهم 
الناس والنس��اء عب��ر الرياضة، فهذا 

أمر له قيمة عالية بالنسبة لي«.
إلى ذلك، قرر االحتاد التونسي للتنس، 

تنظيم حفل كبير يوم األربعاء املقبل 
ذلك على شرف الالعب مالك اجلزيري 
نظي��ر إجنازاته املمي��زة على الصعيد 
والدول��ي، حيث  واإلفريق��ي  العرب��ي 
يتصدر التصنيف العربي ويحل ثانيا 

إفريقيا.
جاء ذل��ك خالل بي��ان أص��دره االحتاد 
التونس��ي، ب��ني في��ه أن ه��ذا احلفل 
س��يكون تثمينا جملهودات اجلزيري في 
رفع الراية التونسية إقليميا وإفريقيا 
في مختلف احملاف��ل الدولية وحتفيزا 

ملواصلة مشوراه الرياضي.
يذك��ر ان الالع��ب مال��ك اجلزيري كان 
قد حقق ف��ي ش��باط املاضي افضل 
ترتيب في مسيرته وفي تاريخ التنس 
التونسي على مّر األجيال حيث ادرك 
املرتبة 47 عامليا ومع ذلك فان املشرفني 
عل��ى جائزة املش��عل األوملبي الفضل 
رياضي تونس��ي لس��نة 2017 والذي 
التونس��ية،  اللجنة األوملبية  تنظمه 
لم يدرجوا اس��م مالك اجلزيري ضمن 
قائمة الرياضيني الذي سيتنافس��ون 

على اللقب.

مجلة أميركية تختار موجوروزا شخصية العام في إسبانيا

نادال وديوكوفيتش يشاركان في بطولتي برشلونة وقطر للتنس

تقرير

نادال وديوكوفيتش

مفكرة اليوم

5:00 عصرًا

5:00 عصرًا

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

7:00 مساًء

5:00 عصرًا

8:00 مساًء
10:45 مساًء

بيرنلي ـ أرسنال 

ميالن ـ تورينو

جنوى ـ روما

فالنسيا ـ برشلونة

سفيلد تاون ـ مان سيتي

أودينيزي ـ نابولي

التسيو ـ  فيورنتينا
يوفنتوس ـ كروتوني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
وج��ه وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، بتأهي��ل ملعب 
الديواني��ة القدمي الجل اس��تثماره 
م��ن قبل نادي احملافظ��ة االم.. وقال 
عبطان خ��الل اس��تقباله الهيئة 
االداري��ة لنادي الديواني��ة الرياضي 
بحض��ور رئي��س االحت��اد العراق��ي 
لك��رة القدم عبد اخلالق مس��عود، 
دعمه��ا  س��تواصل  ال��وزارة  ان 
لألندية بنحو كبير والسيما اندية 
احملافظات التي المتتلك موردا ماليا، 
مبينا ان الوزارة ستتكفل بعملية 
القدمي  الديواني��ة  تأهي��ل ملع��ب 

بنحو كامل ليظهر بحلة جميلة.
وب��ني ان مجل��س ال��وزراء ق��رر ان 
تتول��ى مجال��س احملافظ��ات دعم 
االندية التي ليس له��ا ارتباط بأي 
مؤسس��ة، في ض��وء توصية وزارة 
الش��باب والرياضة، ونأمل ان ينفذ 

القرار بإسرع وقت.
من جان��ب اخر، قال وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
ان ملع��ب الك��وت االوملبي س��عة 
20 ال��ف متفرج س��يكون اضافة 
مهم��ة للرياضة العراقي��ة .. وبني 
الش��ركة  لقائ��ه  عبط��ان خ��الل 
املنفذة للملع��ب وبحضور الدائرة 

الهندس��ية، ان نس��ب االجن��از في 
ملع��ب الكوت ب��دأت تتقدم بنحو 
كبي��ر ونحرص عل��ى افتتاحه عام 

.٢٠١٨
واضاف، اننا نعول كثيراً على ملعب 
الكوت في رفع احلظر عن محافظة 
واس��ط، والسيما ان زيارتنا االخيرة 
ال��ى مق��ر األحت��اد االس��يوي لكرة 
القدم في كواالملبور، والتباحث مع 
االحت��اد االس��يوي، تضمنت  رئيس 
ضم��ن  محافظ��ات  س��ت  ط��رح 
مش��روع رفع احلظر وه��ي ) بغداد، 
واس��ط، النجف االشرف، ميسان، 

دهوك والسليمانية(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خس��ر فري��ق ن��ادي الش��رطة، أم��ام 
النجم��ة البحرين��ي، بنتيجة 23-21، 
أول أم��س، ف��ي ثال��ث مباريات��ه، في 
بطول��ة األندية اآلس��يوية لكرة اليد 
اجلاري��ة في مدينة حيدر آباد الهندية. 
ويبح��ث الفريق األخضر ع��ن بطاقة 

التأهل للمرب��ع الذهبي في البطولة، 
والت��ي  األخي��رة،  مواجهت��ه  خ��الل 
س��تكون أمام راكور األوزبكي، اليوم، 
وقد حتس��م بف��ارق األه��داف.. وعانى 
فريق الش��رطة، م��ن غياب��ات مؤثرة، 
متثل��ت ف��ي النج��م الدول��ي محمد 
صاح��ب، كما ش��ارك الالعبني ماجد 

عبد الرضا واإليراني مهدي موس��وي، 
حتت تأثير اإلصابة.

وضمن النجمة، صدارة اجملموعة، فيما 
ينتظر الشرطة، اجلولة األخيرة، اليوم 
االحد، عندما يواج��ه راكور األوزبكي، 
فيما س��يلعب األهل��ي القطري أمام 

كلوب إينديا الهندي.

بغداد ـ أمير ابراهيم:
ح��كام  دراس��ات  دورة  اختتم��ت   
الغط��س الدولي��ة محاضراتها في 
فن��دق بغداد والت��ي اقامه��ا االحتاد 
الدول��ي للس��باحة باش��راف اخلبير 
الدول��ي بش��ار الصف��ار ، بحض��ور 
عض��و املكت��ب التنفي��ذي االم��ني 
املال��ي للجن��ة االوملبي��ة رئيس احتاد 
الس��باحة املركزي سرمد عبد االله 
وش��ارك فيها عدد كبير من احلكام 

ولكال اجلنسية.
واكد اخلبير الدولي بشار الصفار : ان 
هذه ال��دورة من افضل الدورات التي 
حاضر فيها ، اس��تنادا الى التفاعل 
االيجابي واحل��رص والتفاني والرغبة 
ف��ي التعل��م واكتس��اب كل ما هو 
جديد على مستوى فعالية الغطس 
عل��ى  احلص��ول  ف��ي  واالهتم��ام   ،
املعلوم��ات من املش��اركني مبختلف 
اعماره��م ، فضال عن توفير الظروف 

االيجابي��ة من قبل احتاد الس��باحة 
العراقي الجناح الدورة ، وال اكتم سرا 
اذا قلت انني تعاملت مع مشاركني 
محترفني عكس��وا الصورة اجلميلة 
للرياض��ي العراق��ي عب��ر الس��عي 
الكتس��اب اخلبرة املطلوبة من هذه 
الدورة والس��عي لتوظيفها لصالح 

اداء ما مطلوب منهم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق منتخب العراق، فوزا كبيرا على 
نظي��ره اإليراني، بنتيج��ة 74-66، في 
افتتاح تصفي��ات كأس العالم لكرة 
السلة، مس��اء أول أمس.. وقال خالد 

جنم، أمني سر االحتاد العراقي للسلة، 
في تصريح��ات صحفية »الفوز الذي 
حتقق اليوم على إي��ران، يعكس مدى 
الرافدين«.وأشار  تطور س��لة أس��ود 
خال��د جنم، إل��ى أن منتخ��ب العراق، 

يلعب ف��ي األردن كأرض مفترضة له 
أمام خصومه في التصفيات.

التصفي��ات طويل،  وتاب��ع »مش��وار 
علينا أن نواصل بنفس الروح، من أجل 

حجز بطاقة التأهل للدور الثاني«.

»السلة« يواجه أوزبكستان غدًا

عبطان يوّجه بتأهيل ملعب الديوانية القديم

»يد الشرطة« تبحث عن بطاقة التأهل 
اآلسيوية بلقاء راكور األوزبكي

اختتام دورة دراسات حّكام الغطس الدولية

 »الشباب والرياضة« تنظم فعاليات 
متنوعة في أسبوع النزاهة

افتتاح »الكوت« األولمبي مطلع العام المقبل
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تعديالت من هذا الزمان

جمال جصاني

مشروع التعديالت على قانون األحوال الشخصية 188 لعام 
1959 الذي يس��تعد مجل��س النّواب احلالي إلق��راره، وبرغم 
االعتراضات التي تواجهه من قبل عدد من منظمات اجملتمع 
املدني وقوى وش��خصيات سياسية واجتماعية؛ إال أنه يأتي 
منس��جماً ونوع االصطفافات والقوى والعقليات املهيمنة 
على املش��هد الراهن. كما مّثل القانون الذي يراد "تعديله" 
أو بعب��ارة أدق؛ إفراغه من محت��واه، تطلعات مجتمع نهاية 
اخلمس��ينيات من الق��رن املنصرم، عندما تص��ّدر العراقيون 
قافل��ة ال��دول النامية للح��اق بركب األمم احل��رة ومنظومة 
قيمها احلداثوية، تعكس احملاوالت املستميتة لتعديله حالياً، 
واق��ع االنحط��اط الذي انحدرن��ا إليه في العقود اخلمس��ة 
األخي��رة، حيث األولوي��ات واالهتمامات لم تع��د كما كانت 
عليه قب��ل اغتي��ال اجلمهورية األولى ومش��روعها الوطني 
واحلضاري. إن إصرار غالبية أعضاء البرملان احلالي على إجراء 
تلك "التعديالت" يكشف عن طبيعة أولويات هذه الطبقة 
السياس��ية احلاكمة، التي تقف خل��ف الكثير من الهزائم 
واإلحباط��ات التي ش��هدناها منذ حلظ��ة زوال النظام املباد 
الى يومنا هذا. ومن األهمية مبكان اإلش��ارة الى أن مثل هذه 
املواق��ف من القانون املذك��ور، تعد امتداداً مل��ا اتخذته قوى 
احملافظ��ة والتقليد منه حلظ��ة صدوره الع��ام 1959، حيث 
مّثل مع حزمة القوانني والتش��ريعات احلضارية والتقدمية 
التي صدرت آنذاك مصدر قلق وإزعاج للمؤسس��ات والقوى 
التقليدية، والتي تلقف ممثليها احلاليني من ش��تى الرطانات 
والتس��ميات والعناوين مقاليد أمور ما يفترض أنها مرحلة 
لالنتقال م��ن النظام التوليتاري الى الدميقراطية والتعددية 
واحلري��ات. مث��ل ه��ذه النش��اطات التش��ريعية الت��ي ل��ن 
تقتصر على مش��روع "التعديالت" املذك��ور، تعكس حاجة 
اجملتم��ع احلالي له��ا، وهي تتناغ��م متاماً والتدهور الش��ديد 
للوعي والذائقة الفردية واجلمعي��ة بعد عقود من االغتراب 
واالنقطاع عن حتديات وهموم عصرنا، وانعدام لكل أش��كال 
احلرية والتعددية والنشاطات املستقلة واملواقف املسؤولة.

في مث��ل هذا الزمن الذي تظهر فيه داع��ش وفرماناتها في 
فقه السبايا وحق اس��تعباد اآلخر اخملتلف وامتهان كرامته 
وغير ذلك من تشريعات هجرتها سالالت بني آدم منذ قرون؛ 
ميكن ملثل هذه "التعدي��الت" املرور بوصفها امتداداً لبركات 
الصحوة اإلسالموية واحلمالت اإلميانية التي عصفت مبضاربنا 
في العقود األخيرة، وس��محت لداعش واملتجحفلني معها 
بعقائد مماثلة بالتمدد ثانية على تضاريسنا املنحوسة. وهي 
"التعدي��الت" بالرغم مما أثارته من ردود أفعال دولية غاضبة، 
ملا تضمنته من محتوى متنافر والقيم التي أقرتها البشرية 
في تش��ريعاتها ومدوناتها احلديثة؛ وج��دت باخمللوقات التي 
قذفتها صناديق االقتراع الى س��نام الس��لطات، كل الدعم 
واإلس��ناد بوصفها انتصاراً لثوابت األمة وطالسمها اجملربة. 
قد تبدو مثل هذه املواقف ألعلى س��لطة تشريعية ورقابية 
في البلد )مجلس الن��ّواب( غير مهمة وعابرة للبعض، لكن 
مغزاها يؤكد ما أش��رنا إليه مراراً وتك��راراً؛ عن أس الضياع 
األس��اس ال��ذي يق��ف خل��ف متاهتن��ا املس��تمرة وآفاقنا 
املسدودة؛ أي املوقف الفكري ونوع العقائد والفلسفة التي 
يعتمده��ا من تنطع ملس��ؤوليات دولة ومؤسس��ات ما بعد 
زوال النظ��ام املب��اد. غالبية هذه الكت��ل واجلماعات واألفراد 
ال تخف��ي امتنانها ألصح��اب الفضل عليه��ا، مبا حتقق لها 
من فتوحات وفرهدة ش��املة للثروات واحلقوق واآلمال، وهي 
بهذا اإلصرار على سن أو "تعديل" التشريعات تسدد بعضاً 
م��ن تلك األفض��ال، وهي لن تك��ف عن ذلك م��ع مثل هذه 
املناخ��ات واالصطفاف��ات احمللية اللهم إال عب��ر هراوة دولية 
أخرى تنتش��لنا من وصاية هذا االئتالف الواسع للمتطفلني 

واملشعوذين واللصوص..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الترك��ي  النج��م  ع��اش 
ب��وراك أوزجفيت مدة من 
القلق عل��ى والده، بعدما 
جراحية،  لعملي��ة  خضع 
حيث كان يعاني إنس��داد 

في األوعية الدموية.
ال��ى  اضط��ر  أوزجفي��ت 
البق��اء في تركي��ا، وعدم 
الوالي��ات  ال��ى  الس��فر 
املتحدة االميركية لتسلم 
جائ��زة أفضل مسلس��ل 
أجنبي عن مسلسل "حب 
أعم��ى"، في حف��ل توزيع 
جوائ��ز اإلمي��ي األميركية، 

وفضل البق��اء الى جانب 
وه��ذا  والعائل��ة،  وال��ده 
املوق��ف ثمنته له العديد 
اإلعالمية  الوس��ائل  م��ن 
التركي��ة، التي أثنت على 

ما فعله أوزجفيت.

كشفت مصادر مّطلعة، 
اللبناني��ة  الفنان��ة  أّن 
ميري��ام ف��ارس، س��تزيل 
ع��ن  "اجلب��س"،  اجلبي��رة 
خ��الل  اليمن��ى  قدمه��ا 
ك��ي  املقب��ل،  الش��هر 
تتمكن من املشاركة في 
حفالت عيد رأس الس��نة 
مش��يرة  لبن��ان،  خ��ارج 
أّك��دوا  األطب��اء  أّن  إل��ى 
أّن وضعها  النجم��ة  إلى 
بنحو  يتحّس��ن  الصحي 
م��كان  وأّن  تدريج��ي، 
اإلصابة مييل إلى الشفاء 
بع��د االلت��زام بالنصائح 
إمكانية  وهناك  الطبية، 
للخض��وع لنوع بس��يط 
م��ن الع��الج الفيزيائ��ي، 

ك��ي تك��ون النتائج أكثر 
فعالية .

أّن ميريام  املصادر،  وبّينت 
تعّرضت إلى حادث انزالق 
ببع��ض  قيامه��ا  خ��الل 
التماري��ن، وأدى ذل��ك إلى 
كسر في قدمها اليمنى، 
ونقل��ت عل��ى إثره��ا إلى 
املستشفى، حيث أجريت 
لها اإلسعافات املطلوبة.

املدّرب��ة  صرح��ت 
البريطاني��ة  الش��خصية 
بوليت  جلانيت جاكس��ون، 
سيبليس في حديث أجرته 
مع موقع "E!" األميركي أن 
جاكسون مارست التمارين 
بانتظام بعد 6 أش��هر من 

والدة ابنها عيسى.
وتابع��ت: "كان��ت تت��درب 
م��رات   4 مكث��ف  بنح��و 
أس��بوعياً في األقل ملدة ال 
تقل عن 45 دقيقة، وال تزيد 

على ساعة في كل مرة".
وكش��فت أنه��ا ل��م متنع 
تن��اول  م��ن  النجم��ة 

أحيان��اً.  الش��وكوالته 
وقالت: "إذا شعرت جانيت 
بالرغبة ف��ي تناول كعكة 
الشوكوالته، كان بإمكانها 
ذل��ك لكن لي��س كل يوم، 
لكي��ال تتك��ّدس الده��ون 

لديها خالل الليل".

بوراك أوزجفيت

جانيت جاكسون

ميريام فارس

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
أقيم ي��وم أم��س األول اخلميس، 
وملدة يوم��ني متتاليني، مهرجان 
للصح��ف،  الش��عب  طري��ق 
عل��ى حدائق القش��لة الواقعة 
ف��ي ش��ارع املتنبي، حتت ش��عار 
"مهرجان االنتصار على داعش".
 ش��ارك في املهرجان عدد كبير 
من الصحف احمللية وعلى رأسها 

جريدة الصباح اجلديد.
تضمن املهرجان ع��دة فعاليات 
ثقافي��ة ون��دوات، إضاف��ة ال��ى 
اليدوي��ة،  لألش��غال  مع��ارض 
ع��دد  مبش��اركة  وس��بوزيوم 
وح��وارات،  التش��كيليني،  م��ن 
إدارة  قب��ل  م��ن  واحتفالي��ات 
التي  املهرجان، وبعض الصحف 
ارتأت ان يك��ون الغناء واالهازيج 

عنوانا خليمتها في القشلة.
تضمنت فعالي��ات يوم اخلميس 
ن��دوات ع��دة، األول��ى كانت في 

الساعة احلادية عشر صباحا عن 
الش��اعر الكبير مظف��ر النواب، 
ناظ��م  الش��عراء  به��ا  ش��ارك 
الس��ماوي، وري��اض النعمان��ي، 
وكاظ��م غي��الن، والكات��ب عبد 

املنعم األعسم.
اما في الس��اعة الواحدة ظهرا 
االلكترونية  الصحاف��ة  فكانت 
العراقي��ة ب��ني الواق��ع واالف��اق 
عنوان��ا للندوة التي ش��ارك بها 
الدكت��ور عبد األمي��ر الفيصل، 
وعماد الشرع، ومحمد حكمت، 
وهدي��ل لطي��ف وقدمه��ا علي 

صاحب.
 وف��ي الس��اعة الثاني��ة ظه��را 
كانت هناك ندوة بعنوان املوصل 
احمل��ررة،  املس��تباحة..املوصل 
قدمها حامد السيد وشارك بها 
حسا رش��يد مع شهادات لعدد 

من أهالي املوصل.
ن��دوة  ق��دم  الفضل��ي  عدن��ان 

عنوانها "بعد خمس س��نوات.. 
مهرجانن��ا الى اين" ش��ارك بها 
زيد احلل��ي، ويوس��ف احملمداوي، 

ومفيد اجلزائري.

املهرج��ان  افتت��اح  حف��ل  ام��ا 
الثالث��ة  الس��اعة  ف��ي  ف��كان 
عص��را، تضم��ن قصيدة ش��عر 

للشاعر  ف��ل ش��عبي  نو

الصافي، وشعر فصيح للشاعر 
عمر السراي، ومبشاركة املطرب 
حسني س��عد، بغناء للمقامات 

العراقية، والغناء البغدادي.
يوم اجلمعة، اليوم الثاني واألخير 
م��ن املهرج��ان، تضم��ن ح��وارا 
مفتوحا مع األستاذ رائد فهمي، 
امني سر اللجنة املركزية للحزب 
اإلعالم��ي  الش��يوعي، قدمه��ا 
عماد اخلفاجي، اضافة الى ندوات 

أخرى ثقافية.
محن��ة الصحاف��ة الورقية غير 
الندوة  احلكومية، كانت مح��ور 
الس��اعة  ف��ي  أقيم��ت  الت��ي 
وحتدث  والنصف ظهرا،  الواحدة 
خاللها كل من احمد عبد اجمليد، 
ومصطف��ى  الش��يخ،  وباس��م 
محم��د، وس��روة عب��د الواحد، 
قدمه��ا الكاتب غ��ازي االخرس. 
ومع ندوة عن "احلوار التلفزيوني 
يتصدر" قدمه��ا اإلعالمي عماد 

جاس��م، وش��ارك بها اإلعالمي 
سعدون محس��ن ضمد، وزينب 

الغامن، وحسام احلاج.
للمهرج���ان  اخلت����ام  حف��ل 
تضم���ن ش��عر ش��عبي لعلي 
فصي����ح  وش��عر  العض��ب، 
موف����ق  الكبي��ر  للش��اعر 
محم��د، وأحي��ا احلفل الغنائي 
املط��رب حمي��د منص��ور، ال��ى 
املوس��يقي�ة،  احلف��الت  جان��ب 
واملس��رحيات، الت��ي زين��ت بها 
حدائ��ق القش��لة ليومني مميزين 
في حياة العراقيني، ورواد املتنبي 

على وجه اخلصوص.
كان هناك عدد كبير من األسماء 
وزنه��ا  له��ا  والت��ي  املعروف��ة، 
السياس��ي،  وحت��ى  الثقاف��ي، 
ضمن البرنام��ج، لكن بعضهم 
تغي��ب لس��بب او لس��بب آخر، 
لكنن��ا نتأمل انه��م رافقوا رواد 

املهرجان مبتعتهم.

حدائق القشلة تزدان بمهرجان الصحف العراقية.. مهرجان االنتصار على داعش

فوزي اكرم ترزي يترك بصمته في خيمة الصباح اجلديد

الصباح الجديد - وكاالت:
فر منر من سيرك بالعاصمة الفرنسية، وجتول في الشوارع 
"لبع��ض الوق��ت" قب��ل أن يتم قتله، بحس��ب ش��رطة 

باريس.
وقالت الش��رطة إن بعضا من موظفي السيرك "حيدوا" 
النمر بالقرب من جس��ر على نهر الس��ني، على بعد نحو 

كيلومترين اثنني من برج إيفل.
وكتبت الشرطة في تغريدة إن "اخلطر انتهى" إلى جانب 

صورة تعبيرية لنمر.
وأكد مس��ؤول بالش��رطة، وال��ذي اش��ترط التكتم على 
هويته، أن النمر كان طليق��ا "لبعض الوقت"، لكنه اكد 

إنه لم ترد أي تقارير عن إصابات، أو خسائر بشرية.
ونش��ر س��كان احلي 15 الذي جتول فيه النم��ر صورا جلثة 
احليوان املفترس على وسائل التواصل االجتماعي، وأعرب 

كثيرون عن غضبهم لقتله.

نمر هارب يثير 
الذعر في باريس

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة يس��را، أن ما جذبها 
في حف��ل افتت��اح مهرج��ان القاهرة 
الس��ينمائي ف��ي دورت��ه ال���39، عدة 

أشياء.
 الش��يء األول ه��و إهداء ال��دورة هذا 
العام للفنانة شادية، وهو ما أسعدها 
كثيرًا، وأيًضا حسن التنظيم، حيث أول 
مرة يت��م عقد حفل االفتتاح في قصر 

املنارة في منطقة التجمع اخلامس، ما 
دعا حضور العديد من النجوم.

وأش��ارت يس��را، إلى أن وجود س��يارة 
الفن��ان الراحل أحمد رم��زي كنوع من 
أن��واع ديك��ور املهرج��ان، ش��يء يدعو 
للتأم��ل لكل من اش��ترك في تنظيم 
هذا املهرج��ان، الذي ربط ب��ني العديد 
ب��ني األجيال في هذا الع��ام، وفي هذه 

الدورة.

الفت��ة إل��ى أنه��ا حزينة لع��دم وجود 
فيلم مصري ميثل مصر في املس��ابقة 
الرسمية، موضحة أن السبب ال يرجع 
لس��وء الس��ينما، ولكن يرجع للكم، 
حي��ث أن مصر كانت تنت��ج في العام 
الواح��د خ��الل عصره��ا لذهب��ي 150 
فيلًم��ا في الع��ام، أم��ا اآلن فتنتج30 
فيلًما، م��ا جعل هناك أزم��ة في عدد 

األفالم.

وبين��ت يس��را أن مص��ر متتلك 
اآلن تكني��ك س��ينمائي عاملي، 
كل  ب��ه  تناف��س  أن  تس��تطيع 
األف��الم العاملي��ة، مش��يرة إل��ى 
أنها س��عيدة الختياره��ا الرئيس 
الش��رفي ملهرج��ان القاه��رة هذا 
الع��ام، موجه��ة الش��كر للجن��ة 
القاه��رة  ملهرج��ان  االستش��ارية 

السينمائي.

يسرا: سعيدة بإهداء دورة مهرجان القاهرة لشادية

بغداد - الصباح الجديد:
اقيم في الدار العراقية لألزياء، كرنفاال فنيا 
مبناسبة إعادة افتتاح "غاليري الواسطي"، 
م��ع عرض أزي��اء اجملموع��ة اجلدي��دة 2017، 
برعاي��ة مدي��ر عام ال��دار العراقي��ة لألزياء، 

عقيل ابراهيم املندالوي.
 حض��ر االحتف��ال كرمية الرئي��س العراقي، 
الست ش��يالن فؤاد معصوم )التي سجلت 
اعجابه��ا مبعروضات الدار من ازياء تاريخية، 

وفلكلوري��ة، متمني��ة املزي��د م��ن االب��داع 
للعاملني في الدار( وعدد من املدراء العامني، 
واس��اتذة كلية ومعهد الفن��ون، وطالبها، 
ومنظمات مجتمع مدني، ومصممي ازياء، 
وش��خصيات ثقافي��ة وفني��ة، إضافة الى 
تغطية من قبل قنوات فضائية واعالميني.

وف��ي كلمة للمندالوي ف��ي أثناء االحتفال، 
ذكر فيه��ا ان افتتاح "غاليري الواس��طي" 
احدى القاعات الفني��ة املعروفة في بغداد، 
)تأسس بعد عام ٢٠٠٣ واستمر العمل فيه 
حتى عام ٢٠٠٦(، يع��د بوابة ونافذة جديدة 
بالفن��ون  املبدع��ني، واملتخصص��ني  ل��كل 
واخل��ط  )الرس��م،  املتنوع��ة  التش��كيلية 
والس��يراميك،  واالكسس��وار،  والزخرف��ة، 
والنحت( يتيح لهم عرض نتاجاتهم، إضافة 

إلمكانية بيعها في املستقبل القريب.
كم��ا اش��ارت املدير الع��ام الس��ابق لدائرة 
التعاون الدولي في وزارة التخطيط، السيدة 
انوار بني جميل، الى ضرورة اندماج االجيال 
املتعددة لغرض مخاطبة الفكر اإلنس��اني، 
واالرتقاء بالذائقة الفني��ة، وضرورة تكاتف 
جميع مؤسس��ات الدول��ة ثقافيا لتحقيق 
هذا املس��عى. تال االفتتاح عرض مجموعة 
جدي��دة لألزي��اء املنتج��ة في الع��ام 2017، 
تألق��ت بها عارض��ات ال��دار، ونالت اعجاب 

واستحسان جميع احلضور.

البصرة - الصباح الجديد
أق��ام قص��ر الثقافة والفنون ف��ي البصرة، 
وبالتعاون م��ع منتدى الثقافة في البصرة، 
أمسية بعنوان )احليرة بني اللفظ والكتابة 
ف��ي اللغ��ة اإلجنليزي��ة(، ألقاه��ا الدكتور 
حميد احلم��ادي وقدمها الدكتور س��لمان 
داود س��لمان، عل��ى قاع��ة القصر مبنطقة 

الشناشيل في البصرة القدمية. 
حض��ر األمس��ية ع��دد كبير م��ن مبدعي 
مدينة البصرة بشتى تخصصاتهم، وعدد 
م��ن األكادميي��ني، وممثل��ي عدد من وس��ائل 

األعالم املرئية، واملسموعة، واملكتوبة.
وبدأ الدكتور حمي��د احلمادي محاضرته 

بالق��ول: في كثير من لغ��ات العالم، متثل 
ح��روف الكتابة أصواتها، كما هي احلال في 
غالبية احلروف في اللغة العربية الفصيحة، 

لك��ن حال اللغ��ة اإلجنليزي��ة يختلف عن 
إن  إذ  اللغ��ات،  م��ن  غيره��ا  أح��وال 

والكتابة،  اللف��ظ  ب��ني  االختالف 
فيه��ا ي��كاد يصل إل��ى مابني 

65–%60 مبوجب إحصائيات 
علمية معتمدة.

أمثل��ة  احملاض��ر  وع��رض 
مخت��ارة متثل االختالف 

بني اللفظ والكتابة، 
الت��ي  والس��بل 

تساعد في تذليل 
الصعوبة  ه��ذه 
اللغة  ملتكلمي 
وما  األصلي��ني، 
أن يفعله  ميكن 
اللغ��ة  خب��راء 

ف��ي  اإلجنليزي��ة 
لتذلي��ل  بلدن��ا، 

الصعوب��ة  ه��ذه 
ملتعلمي�ن��ا 

املبتدئ�ني.

الدار العراقية لألزياء تحتضن "غاليري 
الواسطي" ومجموعة أزياء لعام 2017

أمسية حول اللغة اإلنجليزية 
بين اللفظ والكتابة في البصرة

الصباح الجديد - وكاالت:
ف��ي أول متن��زه للواق��ع االفتراضي في 
الصني، س��تجد أجهزة روب��وت بأحجام 
عمالقة، وقالعا من اخليال العلمي، على 
مش��ارف كوييان��غ عاصمة أح��د أفقر 
أقاليم البالد. ويهدف املتنزه إلى إنعاش 

الطلب على وسائل الترفيه االفتراضي، 
س��عيا لتحقيق منو قدره عش��رة أمثال 
في س��وق العالم االفتراض��ي بالصني، 
وحتقيق مكاس��ب قدرها 8.5 مليار دوالر 
بحلول 2020. ويق��دم املتنزه الذي تبلغ 
مس��احته 330 فدانا في جنوب ش��رق 

إقليم قويتشو 35 مقصدا لالستمتاع 
بتقنية الواقع االفتراضي، تشمل ألعاب 
إطالق الرصاص، وقطار املالهي، وجوالت 

مع كائنات فضائية.
العلم��ي  اخلي��ال  )وادي  متن��زه  ويع��د 
ملي��ار   1.5 تكل��ف  ال��ذي  الش��رقي( 

الص��ني  مس��اعي  م��ن  ج��زءا  دوالر 
لتحفيز النم��و االقتصادي، من خالل 
التركي��ز على األلع��اب اإللكترونية، 
والرياضات، والتكنولوجيا العصرية، 
بدال من االعتم��اد على الصناعات 

التقليدية.

أول متنزه للواقع االفتراضي بقالع وروبوتات عمالقة
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