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بغداد - أسامة نجاح:
اعلنت وزارة النف��ط ، أمس االحد ، 
عن انش��اء انبوب جدي��د للصادرات 
النفطية من بيجي الى فيشخابور، 
مشيرة الى ان ، هذا االنبوب سيكون 
بدي��ا عن انبوب قدمي تضرر من قبل 
عصابات "داع��ش" اإلرهابية ، فيما 
لفتت الى ان ، الوزارة تهدف الى دعوة 
االستثمار  الى  العاملية  الش��ركات 
واملساهمة في استكشاف وتطوير 
وإنتاج 9 رق��ع حدودية  ذات تراكيب 
هايدروكاربوني��ة  واح��دة منها في 

املياه اإلقليمية .
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد في حديث خ��اص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان "وزير النفط 
جب��ار عل��ي اللعيبي ق��د أوعز الى 
الش��ركات والدوائ��ر املعني��ة ف��ي 
اخلاص��ة  األوراق  بإع��داد  ال��وزارة 
باألنبوب النفطي اجلديد الذي ينفذ 
 ،B.O.T على وفق صيغة االستثمار
ملقطع االنبوب الذي ميتد من بيجي 
الى فيشخابور والذي ينقل اخلام من 
حق��ول كركوك الى مين��اء جيهان 
الترك��ي"، مبينا انه "س��يتم دعوة 
الشركات املتخصصة لهذا الغرض 

خال الفترة القريبة املقبلة".
وأض��اف جهاد أن "مقط��ع االنبوب 
للمس��افة  الق��دمي  االس��تراتيجي 

املذك��ورة ق��د تض��رر كثي��را بفعل 
لألنب��وب  املتك��ررة  االس��تهدافات 
والتج��اوزات احلاصل��ة عليه نتيجة 
للعملي��ات التخريبي��ة لعصاب��ات 
داع��ش أإلرهابي��ة ، مش��يرا الى ان 
"ه��ذا م��ا يع��وق عملي��ات تأهيله 
وإعادته للخدمة من جديد ، مؤكدا 
ان "االنب��وب اجلديد س��يكون بديا 

لألنبوب السابق".
 وف��ي س��ياق متص��ل أعل��ن وزي��ر 
النف��ط جب��ار اللعيب��ي ع��ن عقد 
مؤمت��ر  اعام��ي ترويج��ي  يق��ام ، 
الي��وم االثن��ني ، ويهدف ال��ى دعوة 
االستثمار  الى  العاملية  الش��ركات 
واملساهمة في استكشاف وتطوير 
وإنتاج 9 رق��ع حدودية  ذات تراكيب 
هايدروكاربوني��ة  واح��دة منها في 

املياه اإلقليمية .
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد على لس��ان الوزير لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ان" الوزارة تهدف 
م��ن خال هذه اجلول��ة الى تعظيم 
النفط��ي  واالحتياط��ي  االنت��اج 
والغازي من خال االستثمار األمثل 
بالتع��اون  م��ع  الوطني��ة  للث��روة 
الشركات العاملية في تطوير وإنتاج 
ه��ذه الرق��ع احلدودية م��ع الكويت 

وإيران .
وأض��اف ان" ال��وزارة س��تعلن ع��ن 

اس��ماء ه��ذه الرق��ع ف��ي  كل من 
وميس��ان   البص��رة  محافظ��ات 
واملثنى وواس��ط وديالى  وواحدة في 
املياه اإلقليمية في جنوبي العراق .

وعن طبيعة العق��ود بني الوزير ان" 
ه��ذه العق��ود تختل��ف ع��ن عقود 
ج��والت التراخي��ص الس��ابقة وان 
الوزارة س��وف تعتم��د مناذج جديدة 

باالتف��اق م��ع الش��ركات الراغب��ة 
باالس��تثمار على وف��ق ماتقتضيه 
الوطني��ة ف��ي تطوي��ر  املصلح��ة 
الصناع��ة النفطي��ة  والغازية في 

الباد ومبا يضمن ايرادات مالية ترفد 
املوازنة االحتادية  وتسهم في تطوير 

وتعزيز النمو االقتصادي .
تفصيات موسعة ص7

تعتزم إنشاء أنبوب نفطي جديد يمتد من بيجي الى فيشخابور

"النفط" تدعو الشركات العالمية الستكشاف
وتطوير 9 رقع حدودية جديدة مع إيران والكويت

إحدى آبار النفط جنوبي البالد "ارشيف"

كيف تفسر الحرب في اليمن
2مستقبل المملكة العربية السعودية أربعة تحديات تواجه العبادي قبل 

3انتهاء واليته

بغداد - وعد الشمري:
كشفت احلكومة، أمس االحد، عن 
انطاق خطتها ملكافحة الفس��اد 
بنحو تدريج��ي، مؤكدة أن النتائج 
س��تظهر قريب��اً، فيم��ا بين��ت ان 
االستعانة باخلبرات االجنبية جاءت 
ملتابع��ة االموال املهرب��ة والوصول 

إلى املتورطني بسرقتها.
وق��ال املتح��دث باس��م احلكومة 
س��عد احلديث��ي في تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "مجل��س 
ال��وزراء لديه منظوم��ة متكاملة 

ملكافحة الفساد".
وتاب��ع احلديث��ي أن "تفعياً حصل 
للمجلس األعلى ملكافحة الفساد 
م��ن أج��ل أن يأخ��ذ دوره في رصد 

حاالت هدر املال العام".
وأشار إلى أن "االستعانة باخلبرات 
الدولي��ة يأت��ي لاف��ادة منها في 
عملي��ات التحقي��ق وتتبع االموال 
املهرب��ة والقبض عل��ى املتورطني 

بجرائمها".
"احلكوم��ة  أن  احلديث��ي  وأك��د 
وضعت خ��ال الس��نوات املاضية 

أسساً راس��خة ملكافحة الفساد 
تضمن غل��ق املنافذ على عصابات 
املال م��ن خال التدقي��ق ومتابعة 
عمل مؤسس��ات الدول��ة ملنع أي 
منفذ يس��مح بهدر املال العام أو 

سرقته".
وفيما نوه املتحدث باسم مجلس 
ال��وزراء إل��ى أن "احلكوم��ة ب��دأت 
بتطبيق اخلطة تدريجياً والنس��ق 
في تصاعد"، بنينّ ان "االيام املقبلة 
ستظهر النتائج على ارض الواقع 
من خال استعادة االموال املنهوبة 

بس��رقتها  املتورط��ني  وفض��ح 
ومحاسبتهم على وفق القانون".

ومضى احلديثي "  ان هنالك اصرار 
حكوم��ي عل��ى حس��م معرك��ة 
الفساد بالنصر كما انتهت عليه 
معركتن��ا ض��د االره��اب بتحري��ر 

االراضي العراقية".
بدوره، ذك��ر النائب ع��ن التحالف 
الوطن��ي رزاق احلي��دري في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "ش��بكة 
الفساد في العراق لديها ارتباطات 
خارجي��ة ينبغ��ي تتبعه��ا الج��ل 

القضاء عليها".
جلن��ة  عض��و  احلي��دري،  وأض��اف 
العاق��ات اخلارجي��ة ف��ي مجلس 
الن��واب، أن "العدي��د م��ن االموال 
هرنّب��ت خارج الع��راق بعقود كانت 
صحيح��ة من الناحي��ة القانونية 

من خال ثغرات معينة".
وأكد أن "قسماً من تلك العقود ال 
يوجد دليل على ادانة املتورطني بها 
السيما املتعلقة بالطاقة والنفط 

ومفردات البطاقة التموينية".
تتمة ص3

الحكومة تعلن البدء بخطتها لمكافحة الفساد ومتابعة األموال المهربة
تحدثت عن نتائج تظهر قريبًا وتفضي الى محاسبة المتورطين 

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ش��نت طائرات حربي��ة هجمات 
على عناصر يشتبه في ضلوعها 
مس��جد  عل��ى  الهج��وم  ف��ي 
الروض��ة ف��ي ش��مال س��يناء، 
الرس��مي  التلفزي��ون  حس��ب 

املصري.
وقال املتحدث العسكري للقوات 
املسلحة إن القوات اجلوية قامت 
عل��ى م��دار الس��اعات املاضية 
"بالقض��اء على عدد م��ن البؤر 
التي تتخذها العناصر اإلرهابية 
كقاعدة انطاق لتنفيذ أعمالها 

اإلجرامية".
وأش��ار عبر صفحته الرس��مية 
على موقع فيسبوك إلى أن هذه 
األه��داف كانت تض��م "كميات 
واملواد  والذخائ��ر  األس��لحة  من 

املتفجرة".
وتواص��ل ق��وات إنف��اذ القانون، 
بالتعاون مع القوات اجلوية، فرض 
طوق أمن��ي مكثف لتمش��يط 
املنطقة ف��ى محي��ط الهجوم 

العناص��ر  "بقي��ة  ع��ن  بحث��ا 
اإلرهابية للقضاء عليهم"، وفقا 

ملا ذكره املتحدث العسكري .
وبحس��ب بيان صادر عن النيابة 

العام��ة، ف��إن منف��ذي الهجوم 
يت��راوح عددهم مابني 25 إلى 30 
وإنهم "كانوا يرفعون  ش��خصا 

علم داعش".

وأضح��ت النيابة أن املس��لحني 
اتخ��ذوا مواق��ع لهم أم��ام باب 
املسجد ونوافذه، قبل أن يطلقوا 

األعيرة النارية على املصلني.

وقال��ت النيابة إن ع��دد القتلى 
ج��راء قتلى الهج��وم ارتفع إلى 
305 قتلى، من بينهم 27 طفا، 
وذلك باإلضافة إلى 128 جريحا.

مس��جدا  الهجوم  واس��تهدف 
يت��ردد أن��ه يتب��ع إح��دى الطرق 
الصوفي��ة، ف��ي قري��ة الروض��ة 
التابعة ملركز بئر العبد بش��مال 

سيناء، وقت صاة اجلمعة.
وتعه��د الرئي��س عب��د الفت��اح 
السيس��ي، عقب اجتماع أمني 
رفيع املس��توى، "برد غاشم ثأرا" 
من منف��ذي الهجوم، الذي لقي 

إدانات دولية واسعة النطاق.
إقام��ة نصب  وق��رر السيس��ي 
الهجوم على  تذكاري لضحاي��ا 
املس��جد، على وفق بيان لرئاسة 

اجلمهورية.
وقال أهالي وصحفيون محليون 
بقرية الروض��ة إن القتلى دفنوا 
اجلمع��ة ليا، في مقاب��ر "مزار" 

باملنطقة.
تتمة ص3

القوة الجوية المصرية تشن هجمات كبيرة
على مخابئ "داعش" في شمالي سيناء

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
املشتركة  العمليات  قيادية  أعلنت 
ي��وم ، أم��س االح��د ، ع��ن إنط��اق 
عمليات تطهي��ر وادي حوران غربي 
االنب��ار من تنظيم داع��ش اإلرهابي 

والذي يعد من اهم معاقلهم .
وقال مصدر امني رفيع املستوى في 

قيادة العمليات املشتركة في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان 
" القوات االمنية في قيادة عمليات 
اجلزي��رة والبادية والفرقة الس��ابعة 
في اجليش واحلش��د الشعبي بدأوا 
عملية واسعة لتطهير وادي حوران 

غربي قضاء راوه غربي االنبار” 

وأضاف املص��در الذي لم يكش��ف 
اجلي��ش  أن"طي��ران  أس��مه  ع��ن 
يس��اند القوات األمنية في عملية 
التطهي��ر"، مش��يرا ال��ى ان" وادي 
حوران يعد من اهم معاقل تنظيم 
داعش االجرامي ولم تصله القوات 

االمنية منذ اكثر من سنوات".

ومن جانبه اك��د عضو في مجلس 
ف��ي  والقي��ادي  االنب��ار  محافظ��ة 
احلشد العشائري غامن العيفان يوم 
، امس االحد ، انه بعد متكن القوات 
االمنية واحلش��د الشعبي من حترير 
طريق اجلزيرة لم يتبق س��وى بعض 
اجلي��وب م��ن داع��ش ف��ي صح��راء 

االنبار.
‘‘الصباح  وقال العيف��ان لصحيفة 
اجلدي��د‘‘  إن "تنظي��م داعش انتهى 
ولم يتبق س��وى بع��ض اجليوب في 
مغارات وادي حوران وميكن معاجلتها 
ع��ن طريق متش��يط تل��ك املناطق 
وعملية عس��كرية  اجل��و  بطي��ران 

تل��ك  عل��ى  القض��اء  تس��تهدف 
العناصر".

وأض��اف ان "احلف��اظ عل��ى الوضع 
االمن��ي واس��تقرار االنب��ار يكم��ن 
بتجهيز احلشد العشائري بالساح 

وزيادة عناصر الشرطة احمللية".
تتمة ص3

انطالق عمليات عسكرية واسعة لتطهير أهم معاقل "داعش" في صحراء األنبار

طائرات القوة اجلوية املصرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قائمقامي��ة قضاء ش��ط 
الع��رب، أم��س األحد، أن مش��كلة 
ملوحة مياه ش��ط الع��رب بالقرب 
من القض��اء أخ��ذت بالتراجع بعد 
قيام الس��لطات اإليرانية قبل أيام 
قليل��ة بفت��ح نه��ر ال��كارون الذي 

يصب في الشط.
وق��ال القائممقام وليد الش��ريفي 
في تصريح صحفي، إن "السلطات 
اإليرانية فتحت بش��كل جزئي قبل 

أي��ام قليلة نهر الكارون الذي يصب 
في ش��ط العرب"، مبيناً أن "تدفق 
مياه النهر العذبة في شط العرب 
ساهم في تقليل مشكلة ملوحة 

مياه الشط".
ولفت الشريفي الى أن "شط العرب 
الذي تروى منه األراضي الزراعية في 
قض��اء الفاو ص��ارت مياهه صاحلة 
للزراع��ة بع��د أن كان��ت ش��ديدة 
امللوحة قبل فتح الكارون"، مضيفاً 
أن "النهر مت افتتاحه في غير املوعد 

املعتاد، إذ عادة ما يتم افتتاحه بعد 
موسم هطول األمطار منعاً حلدوث 
فيضان��ات، لكن��ه في ه��ذا العام 

افتتح بنحو مبكر".
م��ن جانبه، قال نقيب املهندس��ني 
الزراعيني ف��ي البصرة عاء البدران، 
إن "فت��ح نه��ر الكارون ل��م يعالج 
مش��كلة ملوحة مياه شط العرب 
إال في املناطق احملص��ورة بني جزيرة 

أم الرصاص وراس البيشه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه��ت االمان��ة العام��ة جمللس 
الوزراء، أمس االحد، بحصر أضرار 
الزالزل في ش��مال العراق، فيما 
بينت انه مت بحث الية توفير مأوى 
لعدد من املواطنني الذين تهاوت 

منازلهم بسبب الزلزال.
وقال��ت االمان��ة في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه ان 

"األمني العام جمللس الوزراء مهدي 
الع��اق ت��رأس اجتماع��ا خللي��ة 
إدارة االزمات املدنية الس��تعراض 
االض��رار الناجمة عن سلس��لة 
ال��زالزل واله��زات االرتدادية التي 
العراق"،  مناطق ش��مال  ضربت 
اس��تعرضت  "اللجنة  ان  مبينة 
بحضور وزير الهجرة واملهجرين، 
والتقدي��رات  االض��رار  أب��رز 

التخمينية للكلف".
"الع��اق  ان  االمان��ة  واضاف��ت 
وجه بحص��ر االضرار وفق احلاجة 
القطاعي��ة، وتش��ذيب التقري��ر 
الكمالي��ة  االحتياج��ات  م��ن 
عل��ى  والتركي��ز  واملس��تقبلية، 
للمتضررين  االني��ة  االحتياجات 

من الزلزال".
تتمة ص3

انخفاض ملوحة مياه شط العرب
بعد فتح إيران لنهر الكارون

توجيه حكومي بحصر أضرار الزالزل في شمال العراق

 بغداد ـ الصباح الجديد:
محافظ��ة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
البص��رة وكالة، وليد حميد كيطان، 
أم��س األحد، أن رئيس ال��وزراء، حيدر 
العب��ادي، واف��ق عل��ى ص��رف مبلغ 
9 ملي��ارات دين��ار إلكم��ال بن��اء 90 

مدرسة في احملافظة.
وقال كيطان، ف��ي تصريح صحفي، 
إن زي��ارة وف��د من حكوم��ة البصرة 
إل��ى بغ��داد أثم��رت ع��ن تخصيص 
9 ملي��ارات دين��ار إلكم��ال بن��اء 90 
مدرسة في احملافظة، مشيرا إلى أن 
"العبادي وج��ه وزارة املالية وبكتاب 

رسمي بضرورة اإلسراع بصرفه".

وأض��اف أيضا، أن "مجل��س البصرة 
وج��ه دائ��رة التخطي��ط واملالية في 
احملافظ��ة مبتابعة ذل��ك املوضوع مع 

وزارة املالية".
وكان محافظ البص��رة ونائب رئيس 
مجل��س احملافظ��ة حض��را اجتماع 
ب��ني  للتنس��يق  العلي��ا  الهيئ��ة 
احملافظات، اخلميس املاضي، بحضور 
العبادي الذي وجه بحس��م مشروع 
مجاري الزبي��ر وإدراجه ضمن موازنة 
العام 2018، كما وجه العبادي أيضاً 
وزي��رة البلدي��ات واألش��غال العامة 
بضرورة حس��م ملف مشروع اجملاري 

ووضع احللول النهائية له.

السليمانية ـ عباس كاريزي:
ب��دأ رئي��س اجلمهوري��ة الدكتور 
فؤاد معصوم جولة من املباحثات 
م��ع االط��راف السياس��ية ف��ي 
اقليم كردس��تان، دش��نها امس 
الوطن��ي  االحت��اد  بلق��اء  االح��د 
وحرك��ة التغيي��ر ف��ي محافظة 
الس��ليمانية الت��ي وصله��ا اول 

امس السبت.
رئي��س اجلمهورية وفي مس��عى 
ب��ني  اخلاف��ات  ملعاجل��ة  من��ه 
واالحتادي��ة،  االقلي��م  حكومت��ي 

وازالة العقبات التي تواجه اجراء 
حوار بني اربي��ل وبغداد، بدأ جولة 
مباحثات مع االطراف السياسية 
في اقليم كردستان بهدف تهيئة 
االرضية املائم��ة حلوار جديد بني 

املركز واالقليم.
العراق  رئي��س جمهورية  والتقى 
امس األحد مع قادة االحتاد الوطني 
وحركة التغيير ومسؤولي أطراف 
أخ��رى ضمن زيارت��ه احلالية التي 

يجريها إلى السليمانية.
تفصيات ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون 
املالية مظهر محم��د صالح، أمس 
االحد، ان العراق وافق على استئناف 
تعويض��ات الكويت ابت��داء من عام 
2018 وحت��ى نهاية ع��ام 2021 عن 

طريق االستثمار والتقسيط.
وذكر صال��ح في تصري��ح صحفي، 
ان "الع��راق واف��ق عل��ى اس��تئناف 
تعويض��ات الكويت ابت��داء من عام 
2018 وعب��ر طريقني، األول من خال 
استثمار  وخاصة  االستثمارات  فتح 
الغاز، والثاني تقس��يط ماتبقى من 
التعويض على اربع سنوات متتالية". 

واض��اف، ان "العراق توصل الى اتفاق 
لدف��ع تعويضات غ��زو الكويت عام 
دوالر  ملي��ارات   4.6 والبالغ��ة   1990
تدمير منش��آتها  كتعويضات ع��ن 
النفطية وتعويض لضحايا احلرب"، 
مبينا ان "التعويضات س��تكون عبر 
طريقني االول، من خال االستثمارات 
ف��ي مجال النف��ط والغ��از، والثاني 
م��ن خ��ال تقس��يط ماتبق��ى من 
التعويضات على اربع سنوات ستبدأ 
بنس��بة %0.5 من إيراداته النفطية 
في عام 2018، وس��تزيد سنوياً حتى 

نهاية عام 2021".
تتمة ص3

العبادي يوافق على صرف
9 مليارات دينار إلكمال بناء

90 مدرسًة في البصرة

معصوم يبحث في اإلقليم
تشكيل وفد للتفاوض مع بغداد

استئناف تعويضات الكويت ابتداًء من 
2018 عن طريق االستثمار والتقسيط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح��ت األمان��ة العامة جمللس 
تخصي��ص  طبيع��ة  ال��وزراء، 
وقيمته  للع��راق  األملاني  القرض 

500 مليون يورو.
وذكر بيان لامانة تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه "وقع العراق 
املاني��ا اتفاقية  م��ع جمهوري��ة 
على قرض مبقدار 45 مليون يورو 
لتطوير قطاع الكهرباء كمرحلة 
أولى ضمن القرض األملاني امليسر 

والبالغ )500( مليون يورو".

ونق��ل البيان عن وزي��ر الكهرباء 
قاس��م الفهداوي عل��ى هامش 
بن��ك  م��ع  االتفاقي��ة  توقي��ع 
التنمي��ة األملان��ي )KFW( قوله، 
ان "احلكوم��ة تس��عى ال��ى رفع 
مستوى اخلدمات في القطاعات 
كافة من جانب والنهوض بواقع 
التنمي��ة ف��ي الباد م��ن جانب 

آخر".
ولفت الى ان "التمويل س��يكون 
بحسب املشاريع املنجزة من قبل 
 ،)KFW( ال��وزارة مبوجب تعليمات

وبأش��راف ش��ركة استشارية مت 
تعيينها ضم��ن منحة احلكومة 

األملانية لدعم إدارة القرض".
من جانبه أكد األمني العام جمللس 
ان "الع��راق يس��تكمل  ال��وزراء 
التفاصي��ل املتعلق��ة بالق��رض 
األملاني الذي س��بق وان مت االتفاق 
عليه بني الس��يد رئيس مجلس 
العبادي  الدكتور حي��در  ال��وزراء 
خال لقائه باملستشارة األملانية 

ميركل.
تتمة ص3

تخصيص القرض األلماني 500 مليون يورو 
إلعادة إعمار المناطق المحررة

تنويه واعتذار
تعتذر صحيفة "الصباح اجلديد" عن ورود نص في الصفحة 
األولى من امللحق اخملصص للراحل مهدي احلافظ، بتاريخ 
23 تشرين الثاني 2017 /العدد)3824(، ملا تضمنه من قراءة 
غير دقيقة وال تنسجم مع موقف الصحيفة عن الراحل 
مه��دي احلاف��ظ وننش��ر في ه��ذا العدد م��ن الصحيفة 
الس��يرة الفكرية والعلمية والسياسية لراحلنا الكبير 

مهدي احلافظ.
وبهذه املناس��بة تعتذر الصحيفة لعائل��ة الفقيد لورود 
النص املنشور واملشار إليه أعاله والذي كان بسبب خطأ 

فني وحتريري. 
نص السيرة الذاتية للراحل ص2
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يكفي القول إّن عطلة نهاية األسبوع 
وحافل��ة  متنّوع��ة  كان��ت  املاض��ي 
بالنسبة لولي العهد السعودي األمير 
محمد بن س��لمان. فبني اعتقال  11 
من أبناء عّمه في إطار حملة ملكافحة 
لالس��تقالة  تخطيط��ه  و  الفس��اد، 
املفاجئة - على ما يبدو - لرئيس الوزراء 
اللبناني، وقراءته )على األرجح بسرور( 
تغريدة الرئيس األمريكي ترامب التي 
عّبر فيه��ا عن أمله بأن تبيع ش��ركة 
النفط الوطنية »أرامكو« أس��همها 
ف��ي بورصة نيوي��ورك، اتخ��ذ محمد 
بن س��لمان، اخللف السعودي املتوقع 
لوال��ده امللك س��لمان سلس��لًة من 
اخلط��وات اخلاطفة لألنفاس والهادفة 
إلى ترس��يخ س��لطته. باإلضافة إلى 
ذلك، َضمن االحتج��از اجلاذب لعناوين 
اإلعالم للملياردير ورجل األعمال الثري 
الالم��ع األمير الوليد بن طالل تغطيًة 
قص��وى، واضعاً بذل��ك اململكة على 
املسرح العاملي لتكون محور عددٍ من 

احللقات اإلخبارية.
لك��ن إذا كنتم تبحثون ع��ن القصة 
احلقيقية وسط كل هذا، فانظروا إلى 
إيران. فيوم الس��بت، اسُتهدف مطار 
الري��اض الدول��ي مبا هو ش��به مؤّكد 
بأّن��ه صاروخ��اً إيرانياً مع��دالً آتياً من 

ش��مال اليمن. وتخضع هذه املنطقة 
لس��يطرة املتمّردي��ن احلوثي��ني الذين 
أََجب��روا الرئيس عبد ربه منصور هادي 
عل��ى اله��روب في ع��ام 2015، مما أدى 
إلى نش��وب ح��رب أهلي��ة. ومنذ ذلك 
احلني، س��عى التحال��ف الصارم الذي 
تقوده الس��عودية إلى إعادة هادي إلى 
الس��لطة. وبدورها، اس��ُتهدفت هذه 
احلمل��ة ب���78 هجوم��اً صاروخياً من 
اليم��ن، وبال��كاد اس��تحّق معظمها 
الذك��ر ف��ي األخب��ار. وف��ي آذار/مارس 
2015، اش��تكى املل��ك س��لمان لدى 
وزي��ر اخلارجية األمريك��ي الزائر آنذاك 
ج��ون كيري م��ن خوفه م��ن هجمات 
بصواريخ »س��كود« عل��ى مكة التي 
تقع على بُعد 350 ميالً شمال احلدود 
اليمنية. أّم��ا الرياض فتبعد أكثر من 
700 ميل من اليمن. ويشّكل الهجوم 
األخير فرقاً كبيراً ويوحي بتقّدم تقني 

سريع ومهّم.
بالنس��بة إل��ى محم��د بن س��لمان 
الهجمات  الس��عودية، متّثل  والقيادة 
يُس��ّر احلوثي��ون  اليم��ن خوف��اً  م��ن 
وداعم��وه اإليراني��ون إلثارت��ه. وكانت 
الناطق��ة  ني��وز«  »ع��رب  صحيف��ة 
باالجنليزي��ة قد أعلنت ي��وم اإلثنني أّن 
الهج��وم الصاروخ��ي كان »عمالً من 
أعمال احل��رب« من جانب إي��ران. وقال 
وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير أن 
»اململكة حتتفظ بحق الرد في الوقت 
العدائي��ة  األعم��ال  املناس��ب عل��ى 

للنظام اإليراني... لن نسمح بانتهاك 
أمننا الوطني«. كما نقلت املقالة عن 
قي��ادة ق��ّوات التحالف الت��ي تقودها 
السعودية وصفها الهجوم »كعدوان 
عس��كري س��افر م��ن ِقب��ل النظام 

اإليراني«.
وم��ن الناحي��ة التكتيكي��ة، يتعّث��ر 
الس��عوديون وحلفائهم في اإلمارات 
مهّمته��م  ف��ي  املتح��دة  العربي��ة 
الرامية إلى إعادة هادي إلى السلطة. 
الناحية االس��تراتيجية، يش��ير  ومن 
الهجوم الصاروخ��ي إلى أّن التحالف 
قد يخس��ر - وهو منحى يتوق محمد 
بن سلمان إلى عكسه. ويقول أولئك 
الذي��ن التقوا ب��ه أنه يري��د أن يصبح 
أكثر حزماً حول إي��ران ووكالئها. كما 
أن الهجمات الصاروخية األخرى مثل 
الهج��وم األخي��ر، قد تدفع ش��ركات 
الطيران األجنبية إل��ى وقف رحالتها 
إل��ى الري��اض. إاّل أّن خط��راً كه��ذا ال 
يتوافق مع »صورة« محمد بن سلمان 
اجلديدة ململكة حديثة متأّلقة تبّنت 
اإلس��الم املعتدل، وهي رؤية كش��ف 
عنها خالل مؤمتر مهّم للمستثمرين 

األجانب قبل أسابيع قليلة فقط.
إلى  السعودي-اإليراني  الصراع  ويعود 
ما قبل عهد محمد بن سلمان، إذ تعود 
اجلولة األخيرة إلى الثورة اإلس��المية 
ع��ام 1979. وتعتبر الس��عودية إيران 
خصماً تاريخياً وعرقياً، وعدواً شيعياً 
للعالم  الس��عودية  القي��ادة  يتحّدى 

ثورياً  اإلس��المي الس��ّني، ومتحّدي��اً 
للوض��ع اإلقليمي الراه��ن. أّما هدف 
إيران على املدى الطويل فهو إضعاف 
الوضع الراه��ن الذي تضمنه الواليات 
ويقض��ي  فع��ال.  بش��كل  املتح��دة 
هدفها على املدى القصير االستفادة 
م��ن عواقب احلرب العراقي��ة و«الربيع 
العربي« لنشر تأثيرها وبلوغ اجملتمعات 
الش��يعية في جميع أنحاء املنطقة. 
وصنع��اء  ودمش��ق  بغ��داد  وتنتم��ي 
وبي��روت إلى اجلانب اإليراني في الوقت 
الراهن. أّما الس��عودية فتتزعم الدول 
العربي��ة احملافظة عل��ى الرغم من أّن 
الب��روز املّطرد حملمد بن س��لمان يعني 
أّنه يتم حالياً تقدمي مستقبل حديث 
لهؤالء السّكان )على الرغم من كونه 
غير دميقراطي(. وبالنسبة إلى محمد 
بن س��لمان البالغ من العمر 32 عاماً، 
يُعتب��ر التعامل مع إي��ران مهّماً بقدر 
التحّول في االقتصاد السعودي وحتت 
غطاء حملة ضد الفس��اد مع تسوية 
مس��ألة املنافس��ات وس��ط العائلة 

املالكة.
أما بالنس��بة إليران، فشّكلت اليمن 
حتت حكم علي عبد اهلل صالح هدفاً 
مبحض الصدف��ة. وكان دعم القبائل 
احلوثية من خالل تزويدها باملس��اعدة 
التنظيمي��ة واألموال مج��ّرد خدعة. 
وق��د انهار حكم صالح لكّنه ش��ّكل 
حتالفاً مع احلوثيني ضّد الرئيس هادي، 
ال��ذي ه��و قي��د اإلقام��ة اجلبرية في 

الس��عودية. وعلى الرغ��م من اجلهود 
التي بذلها س��الح اجلو السعودي، إال 
أنها فشلت في طرد احلوثيني. وكانت 
القّوات اإلماراتية أكثر جناحاً في جنوب 
البالد، حول مدينة عدن الساحلية. إاّل 
أّنه��ا تواجه مصاعب هن��اك من ِقبل 
جماعات على غرار تنظيم »القاعدة« 
التي حّولت املناطق الداخلية اليمنية 

إلى مالذ لها.
ويب��دو أّن جناح إيران في دعم حلفائها 
احلوثي��ني في اليم��ن عاقب��ة لتدّخل 
مالئ��م، وه��و ره��ان صغي��ر كان ل��ه 
النتيج��ة املرجّوة. وقبل عدة أش��هر، 
سألُت جنراالً س��عودياً يزور واشنطن 
ك��م ه��و ع��دد اإليرانيني ف��ي اليمن. 
توّقعت تخم��ني اآلالف أو رمّب��ا املئات. 
فاجأن��ي جواب��ه على م��ا ق��ّدرت أّنه 
س��ؤال بديه��ي، إذ ق��ال: »ال أع��رف«. 
إلى األجوبة  ويسود اعتقاٌد، اس��تناداً 
مبضايقت��ي  عليه��ا  حصل��ُت  الت��ي 
مس��ؤولني ف��ي واش��نطن، أّن الرقم 
ه��و ف��ي العش��رات. ووفق��اً له��ؤالء 
املس��ؤولني، تأتي فرق صغيرة من إيران 
للتدريب على أنظمة أسلحة معّينة 
أو تشغيلها، ثّم ترحل. ومن هنا تُفّسر 
الصواريخ التي أطلقت من الس��احل 
على سفن حربية أمريكية في البحر 
األحم��ر ف��ي الع��ام املاض��ي وهجوم 
الق��ارب م��ن دون رّبان عل��ى فرقاطة 

سعودية في كانون الثاني/ يناير.
ويُرج��ع خبراء ف��ي الصواريخ الفضل 

إلى إيران على املدى الطويل لترسانة 
اليم��ن املتبقية املؤلف��ة من صواريخ 
»س��كود«. وق��د ق��ال لي مس��ؤولون 
إن إي��ران رمب��ا أرس��لت خّزان��ات وقود 
أكبر وأجزاء هي��اكل إلى اليمن. وكان 
س��يتّم مالحظ��ة مح��اوالت تهريب 
صواريخ كاملة وهو ما كان يأمل املرء 
أن يك��ون محظوراً من قب��ل الواليات 
املتح��دة. وم��ن ناحية أخرى، يش��ّكل 
باحلاويات  تعّقب ش��احنات محّمل��ة 
يتّم تفريغها في املباني أو األنفاق أمراً 
عس��يراً على مسؤولي االستخبارات. 
كما يُعتبر نقل أجزاء صواريخ بصورة 
سّرية أسهل بكثير. )وعلى الرغم من 
واملس��اعدات  الغذاء  ونق��ص  احلصار 
اإلنس��انية في املنطقة التي يسيطر 
عليه��ا احلوثي��ون، ذك��رت مجّلة »ذي 
إكونومست« في متّوز/ يوليو أّن بوظة 
»باس��كن روبن��ز« ال ت��زال تص��ل إلى 
صنعاء عبر ش��احنات مبّردة تعبر البّر 
من س��لطنة ُعمان(. ويتمّثل التحّدي 
في حل��م االمت��دادات ف��ي الصواريخ 
املوج��ودة أصالً. وم��ن األرجح أن تكون 
إيران قد توّصل��ت إلى حّل الصعوبات 
الفني��ة املتعلق��ة باالس��تقرار ف��ي 
الطي��ران خ��الل جتاربه��ا الصاروخية 
األخيرة التي قامت بها على أراضيها. 

عل��ى  س��ريعاً  الس��عودية  رّد  وكان 
الص��اروخ ال��ذي أُطل��ق م��ن األراضي 
اليمني��ة. ال بل ج��ذري، إذ أعلنت في 

اليوم التالي أنها ستغلق جميع احلدود 
البّري��ة والبحرية واجلّوي��ة مع اليمن. 
كم��ا نش��رت الري��اض الئح��ة بصور 
وأس��ماء 40 حوثي��اً مطلوب��ني بتهم 
»جرائ��م إرهابي��ة«. ومتّ تقدمي مكافآت 
أيضاً عل��ى النحو التال��ي: 30 مليون 
دوالر مقابل قائ��د احلوثيني، عبد امللك 
ب��در احلوثي، و 20 ملي��ون دوالر مقابل 
مالزميه العشرة املهّمني، و10 ماليني 
دوالر للدرج��ة التالي��ة م��ن املنّفذين، 
وهكذا دواليك. وهنا يتساءل املرء ملاذا 
اس��تغرقت الري��اض كل ه��ذا الوقت 
لتق��دمي مثل ه��ذه احلواف��ز، إذ تُعرف 
اليمن بكونها مكان��اً يوجد فيه ثمن 

حّتى للوالء.
وب��دالً من النظ��ر إلى اليم��ن كدولة 
ثانوية فقيرة ال أهّمية تُذكر لها، يبدو 
أّن أمراء آل س��عود يعتبرونها خنجراً 
يس��تهدف قلبهم، إذ أن ابن س��عود، 
جّد محمد بن س��لمان، قد حّذر كما 
يُقال من تهديد اليمن من على فراش 
موته. وطاملا استمرت احلرب اإلقليمية 
بالوكال��ة مع إي��ران، س��تبقى اليمن 
مس��رحاً رئيس��ياً لهذه احلرب وجزءاً 
حيوياً من الطموحات اإلقليمية حملمد 

بن سلمان.

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدي��ر برنام��ج اخللي��ج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ب��دأ رئي��س اجلمهوري��ة الدكتور 
فؤاد معصوم جولة من املباحثات 
م��ع االط��راف السياس��ية ف��ي 
اقليم كردس��تان، دش��نها امس 
الوطن��ي  االحت��اد  بلق��اء  االح��د 
التغيير ف��ي محافظة  وحرك��ة 
الس��ليمانية الت��ي وصله��ا اول 

امس السبت.
رئي��س اجلمهورية وفي مس��عى 
ب��ني  اخلالف��ات  ملعاجل��ة  من��ه 
واالحتادي��ة،  االقلي��م  حكومت��ي 
وازالة العقبات التي تواجه اجراء 
حوار ب��ني اربيل وبغداد، بدأ جولة 
مباحثات مع االطراف السياسية 
في اقليم كردستان بهدف تهيئة 
االرضية املالئم��ة حلوار جديد بني 

املركز واالقليم.
جمهوري��ة  رئي��س  والتق��ى 
الع��راق ام��س األح��د م��ع قادة 
االحت��اد الوطني وحرك��ة التغيير 
ومس��ؤولي أطراف أخ��رى ضمن 
زيارت��ه احلالية الت��ي يجريها إلى 

السليمانية.
وقال عبداهلل علياويي مستشار 
زي��ارة  إن  اجلمهوري��ة،  رئي��س 
معصوم تهدف الى حتقيق وحدة 
الص��ف والكلم��ة ب��ني األطراف 
الكردس��تانية قبل االجتماع مع 

املسؤولني العراقيني.
وأش��ار علياويي إلى أنه من املقرر 
أن يتوجه رئي��س اجلمهورية إلى 
أربيل اليوم االثنني، 2017-11-27، 
بعدها يزور مدينة كركوك، مبيناً 
أن رئي��س اجلمهوري��ة س��ينهي 
زيارته إلى إقليم كردستان عائداً 

إلى بغداد يوم األربعاء املقبل.
وكان مستشار رئيس اجلمهورية 
العراق��ي، فرهاد ع��الء الدين قد 
اعلن ملوقع روداو أن زيارة معصوم 
تهدف إل��ى بحث ثالث��ة ملفات 

وهي األوضاع الداخلية في االحتاد 
ومسألة  الكردس��تاني،  الوطني 
اخلالفات  كركوك، وسبل تسوية 

بني بغداد وأربيل.
وأوض��ح ع��الء الدي��ن أن »ه��ذه 
امللف��ات متعلقة باألوضاع داخل 
الكردس��تاني،  الوطن��ي  االحت��اد 
والوض��ع ف��ي كرك��وك وس��بل 
ح��ل املش��كالت الت��ي تواجهها 
جه��ود  ع��ن  فض��الً  احملافظ��ة، 
تسوية اخلالفات بني بغداد وإقليم 

كردستان«.
وكانت حركة التغيير قد اعلنت 

ع��ن مش��روع جديد يه��دف الى 
تش��كيل حكوم��ة مؤقت��ة في 
إقليم كردستان،  ومعاجلة االوضاع 
املزري��ة والتداعيات السياس��ية 
وخس��ارة  واالدارية،  واالقتصادية 
الكردس��تانية  املناطق  معظ��م 
املس��تقطعة التي خلفها اجراء 

االستفتاء في االقليم.
حرك��ة التغيي��ر طالب��ت وفق��ا 
للمشروع الذي حصلت الصباح 
اجلديد على نسخة منه، تشكيل 
حكوم��ة مؤقت��ة قوي��ة وفعالة 
ومصغرة مبشاركة جميع القوى 

املؤثرة على نحو تستطيع العبور 
باقلي��م كردس��تان لب��ر األم��ان 
حلني إجراء اإلنتخاب��ات البرملانية 

املقبلة في كردستان.
وتضم��ن املش��روع ف��ي مبادئ��ه 
العامة كذلك، معاجلة املشكالت 
العالق��ة ب��ني حكوم��ة إقلي��م 
كردستان واحلكومة االحتادية في 
إطار الدستور العراقي، وتشكيل 
وفد حكومي برملاني مقتدر لهذا 

الغرض.  
ودعت التغيي��ر حكومة االقليم 
املؤقتة التي دعت الى تشكيلها 

النفطية  الى معاجلة السياسة 
لإلقليم واعادة صياغة سياس��ة 
مختلفة عن س��ابقتها في إطار 
ومعاجل��ة  العراق��ي،  الدس��تور 
االقتصادية،  السياس��ة  االزمات 
وتنقي��ة قائمة روات��ب املوظفني، 
املوظف��ني  أس��ماء  وش��طب 
الوهمية من س��جالت املوظفني، 
الضريب��ة  تنظي��م  وإع��ادة 
والكمارك والرس��ومات في إطار 
واعط��اء  والقوان��ني  الدس��تور 
املالية  لوزير  الصالحي��ات  جميع 

لهذا الفرض.

كم��ا دع��ت ال��ى تثبي��ت نظام 
الالمركزي��ة االداري��ة ع��ن طريق 
احملافظات  قانون مجالس  تعديل 
األخ��رى،  املتعلق��ة  والقوان��ني 
وارج��اع امليزاني��ة والصالحي��ات 

املالية واالدارية للمحافظات.
يش��ار ال��ى ان احلرك��ة قدم��ت 
مشروعها ملعاجلة ازمات االقليم 
ال��ى االط��راف السياس��ية ف��ي 
االقليم ملناقش��ته واب��داء الرأي 
والعم��ل عل��ى اغنائ��ه وتنفي��ذ 
بنوده مبا يضمن مصالح ش��عب 

كردستان العليا.

معصوم يبحث في اإلقليم سبل حل األزمة بين
بغداد وأربيل وتشكيل وفد مفاوض من جميع األطراف

حمل في جعبته ثالث قضايا رئيسة والتقى االتحاد الوطني و »التغيير«  

لي��وم  التلفزيوني��ة  البرام��ج  اح��د  ف��ي 
2017/11/25 كان هنال��ك نق��ل جللس��ة 
محافظة بغداد وق��د ظهر من ثنايا ماورد 
في هذه اجللسة جتاهل احكام املادة )١٢٤( 
من الدس��تور ذلك احلكم الدستوري الذي 
يفرق بني بغداد العاصمة وبغداد احملافظة 
ش��أنها في ذلك ش��أن كثير من دس��اتير 
الدول التي تعطي العاصمة امتيازا يفوق 
مدن الدول��ة ومدينة العاصم��ة وتفصل 
العاصم��ة القدمية عم��ا أُضيف اليها من 
احياء ومحال في الس��نوات القريبة وهذا 

حال عواصم دول كثيرة.
 لذلك نصت املادة )١٢٤( من الدستور على 
مايل��ي )بغداد بحدوده��ا البلدية عاصمة 
جمهورية العراق ومتث��ل بحدودها االدارية 
محافظ��ة بغداد وينظ��م وضع العاصمة 
بقان��ون( وهكذا ف��أن الدس��تور يفرق بني 
بغ��داد العاصمة وبغ��داد احملافظة كحال  
اغلب عواصم العالم وس��بب ذلك يكمن 
ف��ي نظرة ال��دول ال��ى العاصم��ة كتراث 
وتاريخ من غير االضافات التي حتصل بنائيا 
وس��كانيا ف��ي الس��نوات او ف��ي اخر قرن 
وان ه��ذا التفريق يقوم ايضا على اس��اس 
ان قل��ب الدولة يكمن ف��ي العاصمة من 
دون االضاف��ات اجلدي��دة فلقلب العاصمة 
قانون وتصاميم وابنية وش��وارع ومنشآت 
وناس تختلف عما ه��و موجود خارج هذه 
العاصمة مما يحيط بها ويسمى محافظة 

باالسم نفسه او من احملافظات االخرى .
وحيث لم يصدر قانون بغداد العاصمة حلد 
االن على الرغم من مضي اكثر من عش��ر 
سنوات من صدور الدستور فليس حملافظة 
بغداد وليس جمللس محافظة بغداد وليس 
لهيئ��ة اس��تثمار بغداد وس��وى ذلك من 
الدوائر ممارس��ة اية س��لطة او صالحية او 
اختص��اص  خملالفة ذلك حلكم الدس��تور 
ال��وارد بامل��ادة )١٢٤(  ولعدم ص��دور قانون 
بغ��داد العاصم��ة ال��ذي يخ��ول احملافظة 
وتوابعه��ا مثل ما هو حاص��ل حاليا حيث 
مخالف��ة اح��كام تلك امل��ادة التي حددت 
س��لطة محافظة بغداد باحل��دود االدارية 
فقط اما بغ��داد بحدوده��ا البلدية فهي 
العاصم��ة الت��ي ل��م يص��در به��ا قانون  
خاصة وان قانون احملافظات غير املنتظمة 
باقليم يس��ري على احملافظات وال يس��ري 
عل��ى بغ��داد العاصمة الن بغداد ليس��ت 
محافظ��ة غي��ر منتظم��ة باقلي��م واما 
العاصمة ولم يرد حك��م في هذا القانون 
رقم )٢١( لسنة ٢٠٠٨ ما يشير الى سريانه 
عل��ى العاصمة بغ��داد اي ال يوجد س��ند 
دس��توري او قانوني يخول محافظة بغداد 
وتوابعه��ا من مجل��س وهيئة اس��تثمار 
وسواها ممارس��ة أي اختصاص وهي دعوة 
الص��دار قانون العاصمة وايقاف االجراءات 
والتخصيصات التي ال سند عليها كذلك 
على هيئة االس��تثمار الوطنية مالحظة 
ذلك  اذ هيئة اس��تثمار العاصمة لم تتول 
الهيئة تأسيس��ها وكل االس��تثمارات ال 
تتفق م��ع الدس��تور والقان��ون وصالحية 
الهيئ��ة احلالي��ة عل��ى بغ��داد احملافظ��ة 
بحدوده��ا االدارية وليس بغ��داد العاصمة 

بحدودها البلدية.

بغداد العاصمة غير 
بغداد المحافظة 

كيف ُتفّسر الحرب في اليمن مستقبل المملكة العربية السعودية

تقـرير

رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم

كانت حركة التغيير 
قد اعلنت عن مشروع 
جديد يهدف الى 
تشكيل حكومة 
مؤقتة في إقليم 
كردستان،  ومعالجة 
االوضاع المزرية 
والتداعيات السياسية 
واالقتصادية واالدارية، 
وخسارة معظم 
المناطق الكردستانية 
المستقطعة التي 
خلفها اجراء االستفتاء 
في االقليم
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عض��و مجل��س الن��واب العراق��ي  ووزير 
التخطي��ط والتع��اون اإلمنائ��ي األس��بق  
ورئي��س« معه��د التق��دم للسياس��ات 
االمنائي��ة »، ويحم��ل درجة دكت��وراه دولة 
PhD ف��ي عل��وم التخطي��ط االقتصادي 
 ،MA وماجس��تير ف��ي عل��م االجتم��اع ،

.BSc وبكالوريوس علوم في الكيمياء
الرئيس االول للهيئة االستراتيجية إلعادة 

اإلعمار في العراق  2003 - 2005
الدميوقراطي��ني  جتم��ع   « رئي��س  نائ��ب   

املستقلني » 2003 – 2005 .
رئيس السن في مجلس النواب العراقي / 

الدورة الثالثة 2014
رئي��س جلنة اخلب��راء في رئاس��ة ال��وزراء 

لتشكيلة احلكومة من التكنوقراط.
ثانياً- اخلبرة وميادين العمل:

1973 - 1975 أستاذ االقتصاد في اجلامعة 
املستنصرية من بغداد .

النف��ط  وزارة  1978 خبي��ر ف��ي   -  1975

العراقية بدرجة خاصة .
1978-1980 وزي��ر مف��وض ف��ي البعث��ة 
العراقي��ة ل��دى مكت��ب األمم املتحدة في 

جنيف- ثم استقال ألسباب سياسية.
األمم  منظم��ة  ل��دى  خبي��ر   1983-1980
 UNCTAD املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة

)جنيف( 
1983-1996 موظ��ف كبي��ر Senior لدى 
اليوني��دو ومدير البرنامج اخلاص للتنمية 

الصناعية العربية وتشمل العراق.
 1996 – 1999 املدي��ر اإلقليم��ي ملنظمة 
 UNIDO األمم املتحدة للتنمية الصناعية
ف��ي البل��دان العربي��ة- بي��روت ) العراق 

وسوريا واألردن ( .
1999 – 2000 املستش��ار اخل��اص للمدير 
الع��ام ملنظم��ة األمم املتح��دة للتنمي��ة 

الصناعية UNIDO )فيينا(.
الفكرية  واملنظم��ات  النش��اطات  ثالثاً- 

والعلمية:

حائ��ز عل��ى جائ��زة اليونس��كو للتنمية 
املستدامة لعام 2005

- رئيس اجمللس العراقي للثقافة  2007
للبح��وث  العربي��ة  )اجلمعي��ة  رئي��س   -
االقتصادي��ة( ومقرها ف��ي القاهرة 1998 

2003 -
- عض��و مجل��س أمن��اء )منت��دى الفكر 

العربي(، عمان - االردن منذ عام 1996 
- نائب رئيس )منظمة التضامن االسيوي 

– االفريقي( ورئيس فريقها   
االقتصادي – االجتماعي منذ 1980

- عض��و اجملل��س االستش��اري ملكافح��ة 
البطالة – رئاسة الوزارة السورية 2002

- عضو )منتدى العالم الثالث( / من كبار 
الباحثني منذ 1983

- من مؤسس��ي )املنظمة العربية حلقوق 
االنس��ان( وعضو مجل��س امنائها لعدة 

دورات  1983
- األم��ني الع��ام )للهيئ��ة االستش��ارية 

العراقية( التي ضمت عش��رات املثقفني 
العراقي��ني ونظم��ت ندوات ح��ول احوال 
الع��راق واثار القمع السياس��ي وأصدرت 

دراسات كبيرة 1991
رابعاً- املؤلفات واألعمال البحثية:

االستخدامات االقتصادية لعوائد النفط  
.1973

آليات رفع القدرة التنافسية للمؤسسات 
االقتصادية العربية

النفط واالقتصاد العربي  2000.
االقتص��ادي  االس��تقرار  جت��ارب  تقيي��م 
والتكيي��ف الهيكلي في البلدان العربية   

1997
 Structural Changes and Economic

  Stabilization
األوروبي��ة     – العربي��ة  الش��راكة  اف��اق 

.1999
رؤي��ة مس��تقبلية إلمناء العال��م العربي 

)دراسة لليونسكو(. 

التن��وع احلي��وي Biodiversity والتنمي��ة 
والعل��م – مراجعة. )اصدار اليونس��كو( 

.2002
مجموع��ات اوراق داخلي��ة ملنظمت��ي ال� 
كثي��رة  ومق��االت   UNCTAD و   UNIDO
واجتماعية  اقتصادي��ة  ملعاجل��ة ش��ؤون 
والتنمية  املس��تدامة  والتنمية  وثقافية 
البش��رية وحقوق اإلنس��ان واالصالحات 
الدميقراطي��ة، والعومل��ة وق��دم بعضه��ا 

لندوات عربية ودولية.
 » االن والغ��د » مق��االت ف��ي االقتص��اد 

والسياسة 2009 
التنمية البشرية – آراء ومعاجلات جديدة 

2012   -
اضاءات على املاضي القريب 2012 

 نبؤات االمل 2013 
روح العصر ومس��ارات التحول في العراق   

2013
 محطات في حياتي 2016 

السيرة الذاتية للدكتور مهدي الحافظ



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س األحد، بأن ش��خصا قتل وأصيب 
س��تة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة 

قرب سوق شعبية جنوبي بغداد.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
بالقرب من سوق ش��عبية في منطقة 
النهروان جنوبي بغداد انفجرت ما أسفر 
عن مقتل ش��خص وإصابة ستة آخرين 
بج��روح متفاوت��ة" ، مضيف��ا أن "قوة 
أمني��ة طوقت م��كان االنفجار ومنعت 
االقت��راب من��ه، فيم��ا نقلت س��يارات 
إس��عاف اجلرحى إلى مستشفى قريب 

واجلثة إلى دائرة الطب العدلي".

ديالى – تدمير مضافة
اعل��ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 

مزهر الع��زاوي امس األح��د، عن تدمير 
"داع��ش" ش��مال  لتنظي��م  مضاف��ة 

شرقي ديالى.
وقال الفريق الركن العزاوي  إن "قطعات 
داعش��ية  مضاف��ة  قصف��ت  اجلي��ش 
ف��ي عمق بس��اتني قري��ة بابالن ش��رق 
قضاء املقدادية )35كم ش��مال شرقي 
ب عقوبة(، ثم حترك��ت عليها قوة أمنية 
وقام��ت بتدميرها بالكام��ل"، مضيفا 
أن "عملي��ة تدمي��ر املضاف��ة متت على 
وفق معلومات استخبارية حددت بدقة 
مكان وجودها"، مؤكدا أن "إستراتيجية 
عملي��ات دجلة ف��ي إنهاء وج��ود فلول 
داعش حققت نتائج مهمة في األشهر 

املاضية".

كركوك – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د ان ق��وات اللواء 

الثاني في احلش��د الشعبي حررت  اربع 
قرى جدي��دة جنوب غرب احلويجة، فيما 
عثرت الق��وات على مضافات لعصابات 

داعش االرهابية فيها.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان، قوات الل��واء الثاني في 
احلشد الش��عبي حررت قرى الشاهرية 
وط��ار البق��ل واحلج��ل ووادي ازغيت��ون 
جن��وب غ��رب احلويجة" ، مضيف��ا ان،" 
الق��وات عثرت على ع��دد من املضافات 
داخ��ل الق��رى ، مبين��ا ان��ه، مت تدمي��ر 

املضافات بالكامل"

بابل – عملية امنية 
عقد مدير ش��رطة بابل اللواء احلقوقي 
علي حس��ن مهدي كوة الزغيبي امس 
االح��د اجتماع��ا امني��ا موس��عا مبقر 
مديرية ش��ؤون االفواج بحض��ور مدراء 

وامري االجهزة االمنية في احملافظة.

وترك��ز االجتماع ح��ول موضوعة تعزيز 
اخلط��ط  ومراجع��ة  احملافظ��ة  ام��ن 
قواط��ع  وحماي��ة  ملس��ك  املوضوع��ة 
املس��ؤولية وأهمي��ة اس��تحداثها ومبا 
يتالئم مع مستجدات االحداث لتحقيق 
تواجد امني فعال على نحو ميكن األخذ 
بزمام املبادرة فى التصدي والتعامل مع 

اي طارئ.
وش��دد مدي��ر الش��رطة عل��ى اتخ��اذ 
اقصى تدابي��ر احليطة واحل��ذر واالنتباه 
ال��دور  تفعي��ل  وض��رورة  الش��ديدين 
االس��تخباراتي والتعاون املش��ترك بني 
جميع االجهزة االمني��ة بهدف احلفاظ 
عل��ى دميومة االس��تقرار االمن��ي الذي 

تشهده احملافظة.

االنبار – قصف جوي 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس االح��د ان غ��ارات لطيران 

اجلي��ش قتل��ت عش��رات االرهابيني من 
عصابات داعش ف��ي مناطق اجلزيرة في 

احملافظات الغربية.
وذكر بيان خللية االعالم احلربي ان "طيران 
اجليش وج��ه ضربة جوية أس��فرت عن 
تدمير عجلتني لعناصر داعش االرهابي 
وقت��ل العدي��د م��ن االرهابي��ني غ��رب 
منطق��ة احلض��ر ضمن عملي��ات حترير 

اجلزيرة وعمليات أعالي الفرات".
وأض��اف كما وجه "طيران اجليش ضربة 
جوية لعناصر داعش أسفرت عن تدمير 
عجلة مفخخة مخب��اءة في وكر غرب 
مدينة احلضر منطق��ة العكارب ضمن 
عملي��ات تطهي��ر اجلزي��رة وأعالي نهر 

الفرات".ان

ميسان – اعتقال مطلوبني 
محافظ��ة  ش��رطة  مدي��ر  اعل��ن 
ميس��ان واملنش��آت العمي��د ن��زار 

موه��ي ألس��اعدي ام��س االحد أن 
األجهزة األمنية بجميع تشكيالتها 
وبإش��رافه املباشر ومبتابعة اخلطط 
األمنية مبا يحقق األمن واالس��تقرار 
ألقت القبض على عددً من املتهمني 
بينهم مطلوبني بجرائم الس��رقات 
والتهديد والتزوي��ر وحيازة وتعاطي 
اخملدرات واملؤث��رات العقلية وجرائم 
جنائي��ة مختلفة وضبط أس��لحة 

واعتدة غير مرخصة. 
احملافظ��ة  ش��رطة  مدي��ر  وأش��ار 
إل��ى أن املتهم��ني ص��درت بحقهم 
مذكرات قبض من القضاء العراقي 
ومت توقيفه��م إلكم��ال اإلج��راءات 

القانونية بحقهم .

نينوى – عملية عسكرية  
أك��د قائد عمليات نينوى اللواء جنم 
اجلب��وري، امس األحد، ان التنس��يق 

بني جانب��ي املوص��ل واطرافها عال 
جدا، ونضرب بيد من حديد على أي 

بؤرة إرهابية.
وقال قائد العمليات إن "اجتماعات 
مس��تمرة ب��ني القطع��ات اخملتلفة 
لغرض تأمني جانبي املوصل االيسر 
واالمين والتنسيق بني القوات فيهما 
الغربي��ة  اجله��ة  حماي��ة  كذل��ك 
تأم��ني  لغ��رض  نين��وى  حملافظ��ة 
احملافظة واملدينة بش��كل كامل" ، 
مضيفا أن "القيادة جاهزة للضرب 
بيد من حديد عل��ى اي بؤرة ارهابية 
تظه��ر او اي خالي��ا ل�"داع��ش" في 
عم��وم املوصل ونين��وى حتى يظل 
اه��ل نينوى آمنني من خالل مس��ك 
اه��ل احملافظة بالق��رار االمني وهم 
اكثر معرف��ة مبحافظتهم ومدنها 
م��ن غيره��م بالتع��اون م��ع كافة 

القطعات".

انفجار عبوة قرب سوق شعبية بالنهروان جنوبي بغداد * الجيش يدّمر مضافة لتنظيم "داعش" شمال شرقي ديالى
الحشد يحرر أربع قرى جديدة جنوب غربي الحويجة * طيران الجيش يدّمر عجلتين لداعش في أعالي الفرات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس األحد، عن 
إعادتها الوجبة الرابعة م��ن الالجئني العراقيني 
املتواجدين في مخيم الهول الس��وري، مش��يرة 
إلى أن عملية نقلهم متت عبر محافظة نينوى.

وقال وزير الهجرة جاس��م محمد اجلاف في بيان 
تلق��ت "الصباح اجلديد"، نس��خة منه، إن "فرق 
عم��ل ال��وزارة بالتعاون والتنس��يق م��ع الفريق 
املش��ترك ل��وزارة النق��ل أعادت اليوم، خمس��ة 
آالف الج��ئ عراقي ف��ي مخيم الهول الس��وري 
ضمن الوجبة الرابعة"، مبينا أنه "متت إعادتهم 
ونقله��م عن طري��ق قض��اء البع��اج التابع إلى 

محافظة نينوى".
وأضاف اجلاف أن "كادر الوزارة والفريق املش��ترك 
وف��ر لهم قرابة ال���70 باصا مع س��يارات النقل 
والتموين لنقل احتياجاتهم وأمتعتهم ومن ثم 
إيصاله��م الى مخيمات اجلدع��ة جنوبي مدينة 

املوصل".
وتاب��ع أن "فري��ق ال��وزارة امليدان��ي وزع بينه��م 
مساعدات غذائية وبعض االحتياجات الضرورية 

خالل عملية نقلهم إلى اخمليمات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف وزير امل��وارد املائية، حس��ن اجلنابي، عن 
موع��د تغير مناس��يب املي��اه ال��ى االفضل في 

العراق.
وق��ال اجلنابي في صفحته على الفيس��بوك ان 
"خلي��ة األزمة التي تدي��ر أزمة الش��حة املائية 
عق��دت مس��اء أم��س اجتماعها" مش��يرا الى 
ان "م��دراء الري في محافظ��ات اجلنوب وقيادات 
الوزارة لديها تصميم على جتاوز األزمة احلالية".

وأض��اف "نعتقد ان االس��بوع القادم سيش��هد 
تغيرا ملحوظا باملناسيب وستنجز نسب عالية 

من اخلطة الشتوية لهذا العام".
ولف��ت اجلناب��ي ال��ى ان "القل��ق حول املوس��م 
الصيفي املقبل الزال قلقاً مش��روعاً وسيعتمد 
عل��ى جناح االتف��اق املقترح مع تركيا حول س��د 

أليسو".
وأك��د "ل��ن نفقد األم��ل خاص��ة اذا تعاونا على 
تطبي��ق القان��ون ومن��ع التج��اوزات ومس��اندة 
االجهزة االمني��ة للدولة واحترام اج��راءات وزارة 
امل��وارد املائي��ة وعدم التدخ��ل باج��راءات الوزارة 
احلريصة على تطبيق العدالة وتقاس��م االضرار 

الناجتة عن الشحة".

إعادة الوجبة الرابعة 
من الالجئين العراقيين 

في سوريا

"الموارد المائية" 
تكشف موعد تغيير 
مناسيب المياه الى 

األفضل

الملف األمني

انطالق عمليات عسكرية واسعة 
لتطهير أهم معاقل "داعش" في 

صحراء األنبار
الفتا الى ان "اخلاليا النائمة داخل مراكز 
املدن ل��م تعد تش��كل خط��را النها ال 
تتلقى دعما من الصحراء بسبب قطع 
االمدادات ويتم القبض على العديد من 
تلك اخلاليا بس��بب تعاون املواطنني مع 

االجهزة االمنية".
وتابع ان "اهم خطوة هي حماية احلدود 
العراقي��ة خاص��ة م��ع س��وريا والت��ي 
ستكون من مهمة قوات احلدود وبإسناد 
كبير من احلش��د العشائري ملنع تسلل 

عناصر من داعش" 
وال��ى ذل��ك نف��ذت طائ��رات التحالف 
الدول��ي ، أم��س االح��د ، ضرب��ات جوية 
استهدفت خاللها خمسة عشر هدفاً 
لتنظيم داعش اإلرهابي فيما أس��فرت 

الضربات عن قتل أكثر من 15 إرهابياً.
وذك��رت خلية اإلعالم احلرب��ي ، في بيان 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه أن "طائرات التحالف الدولي نفذت 
ضرب��ات جوي��ة طالت خمس��ة عش��ر 
هدفا"، مبيناً ان "الضربات أس��فرت عن 

قتل أكثر من خمسة عشر إرهابياً".
وأض��اف البي��ان ان "الضربات أس��فرت 
أيض��اً عن تدمير أرب��ع عجالت مفخخة 
وس��تة أوكار وعجلت��ني مفخختني في 

صح��راء اجلزيرة ضم��ن عملي��ات حترير 
اجلزيرة وأعالي الفرات".

)23/تش��رين  وانطلقت، صباح اخلميس 
الثاني/2017(، عملية واس��عة  تقودها 
الق��وات املش��تركة، مس��نودة بطيران 
اجليش، لتطهير مناطق اجلزيرة الواقعة 
ب��ني محافظ��ات )صالح الدي��ن - نينوى 
- االنب��ار(، ضم��ن املرحل��ة الثاني��ة من 

عمليات تطهير اجلزيرة وأعالي الفرات.

استئناف تعويضات الكويت ابتداًء 
من 2018 عن طريق االستثمار 

والتقسيط
واوضح ان "التقس��يط سيبدأ بنسبة 
%0.5 لكل برمي��ل من إيراداته النفطية 
في ع��ام 2018، و%1 في عام 2019 ،و3% 
2020، واملتبقي س��يدفع بشكل كامل 

في 2021".
جدير بالذكر ان تعويضات حرب الكويت 
ق��د توقف��ت منذ ش��هر تش��رين االول 
2014، بس��بب حتديات أمنية ومشاكل 
ف��ي امليزانية واجهها الع��راق في حربه 

ضد داعش.

احلكومة تعلن البدء بخطتها 
ملكافحة الفساد ومتابعة األموال 

املهربة
ون��ّوه احلي��دري إل��ى أن "اغل��ب اجلرائم 

حصلت خالل سنوات الوفرة املالية بني 
2013 نزوالً إلى عام 2009".

وطالب النائ��ب عن التحال��ف الوطني 
ب��� "وج��ود منظوم��ة متكامل��ة فيها 
أش��خاص لديهم الق��درة واإلميان على 

مكافحة الفساد".
كم��ا نصح ب��� "س��ن قوان��ني ملعاجلة 
خالله��ا  م��ن  ينف��ذ  الت��ي  الثغ��رات 
الفاسدون من دون أن تتم محاسبتهم 
م��ن خ��الل االط��الع عل��ى س��ير عمل 

مؤسسات الدولة".
ويؤش��ر احليدري " وج��ود خلل في عمل 
بعض املؤسس��ات الرقابية وتعارض في 
ما بينها يجب معاجلته بسلة تشريعات 

وآليات عمل واضحة".
وعل��ى الس��ياق ذاته، يره��ن النائب عن 
حتال��ف الق��وى محم��د العب��د ربه في 
تعلي��ق إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، جناح 
احلكوم��ة ف��ي مكافح��ة الفس��اد ب��� 

"تعاون اجلهات التحقيقية معه".
وأض��اف العب��د رب��ه "البداي��ة يجب أن 
تكون م��ن خالل ال��رؤوس الكبيرة لكي 
توجه رسالة اطمئنان للشعب العراقي 
بق��درة احلكوم��ة على مواجهة س��راق 

املال العام".
ودع��ا العب��د رب��ه "الكتل السياس��ية 
والس��لطات االخ��رى إل��ى التع��اون مع 
احلكوم��ة وع��دم تركه��ا وحي��دة ف��ي 

معركتها ضد االرهاب".
يش��ار إلى أن احلكومة العراقية اعلنت 
االس��بوع املاض��ي عن حمل��ة ملواجهة 

املفسدين تشبه املعركة ضد االرهاب.

تخصيص القرض األملاني 500 مليون 
يورو إلعادة إعمار املناطق احملررة

مش��يراً الى ان "مدة تنفيذ بنود القرض 
تغط��ي امل��دة ب��ني )2018-2020(، يركز 
على تطوير مش��اريع املي��اه والكهرباء 
والصرف الصحي، س��يما ف��ي املناطق 

احملررة".
الس��فارة  ممث��ل  اوض��ح  جهت��ه  م��ن 
االملانية، ان "االتفاقية بني العراق واملانيا 
تش��كل اطارا مهما س��يتم في ضوئه 
توقي��ع اتفاقيات ق��روض جديدة داعمة 

للمشاريع املطلوبة".
وأع��رب عن أمل��ه في ان "تس��هم هذه 
اخلط��وة في تطوير البن��ى التحتية في 
الع��راق وتس��هم بإع��ادة النازحني الى 

مناطقهم".
ال��ى ذل��ك وّقع��ت وزارة املالي��ة نياب��ة 
ع��ن احلكوم��ة العراقي��ة إضاف��ة الى 
االتفاقية أع��اله التي خصصت لتأهيل 
محطات الكهرباء في املوصل االتفاقية 
املالية ملنح��ة احلكومة األملانية اخلاصة 
باالس��تعانة باستش��اري اداري لدع��م 
صندوق إع��ادة اعمار املناط��ق املتضررة 

ادارياً في إدارة القروض ثانية.

القوة اجلوية املصرية تشن هجمات 
كبيرة على مخابئ "داعش" في 

شمالي سيناء
وكان بي��ان للجيش املصري ق��د قال إن 
طائراته اس��تهدفت س��يارات، تقل من 
يش��تبه بأنهم منفذو الهجوم، وقتلت 

عددا منهم.
ول��م تعلن أي جه��ة مس��ؤوليتها عن 
الهجوم األش��د دموية ف��ي تاريخ مصر 

احلديث.
وزادت وتي��رة هجم��ات املس��لحني ف��ي 
سيناء منذ عام 2013 حني عزل الرئيس 
محمد مرس��ي املنتمي جلماعة اإلخوان 
املسلمني، بعد احتجاجات شعبية ضد 

حكمه.
وقتل املئات من أفراد اجليش والش��رطة 
واملدنيني، راح غالبيتهم ضحايا هجمات 
شنتها جماعة "والية سيناء" املرتبطة 

بتنظيم الدولة اإلسالمية.

توجيه حكومي بحصر أضرار الزالزل 
في شمال العراق

 مش��يرة ال��ى ان��ه "ورد ف��ي التقرير ان 
القط��اع املائ��ي ه��و أكب��ر القطاعات 
تض��ررا، بع��د حص��ول تش��ققات ف��ي 
احواض ماء وسدود دربنديخان وكرميان 

وحلبجة وشهرزور".
وتابعت ان "اخللية بحثت إمكانية توفير 
مأوى لعدد من املواطن��ني الذين تهاوت 
منازلهم بس��بب الزلزال او تضعضعت 
وأصبح��ت غي��ر قابل��ة للس��كن، حلني 

تعويضهم وإعادة بناء دورهم".
يذكر ان محافظتي السليمانية وديالى 
ش��هدت في 12 تش��رين الثاني احلالي، 
ه��زة ارضي��ة ادت ال��ى تضرر ع��دد من 
االبني��ة واملنازل الس��كنية، اضافة الى 

مصرع واصابة عدد من االشخاص.

انخفاض ملوحة مياه شط العرب
بعد فتح إيران لنهر الكارون

مضيفاً أن "املشكلة مازالت قائمة في 
املناطق القريبة م��ن مركز احملافظة ألن 
كميات املياه الواصلة الى ش��ط العرب 

من نهر دجلة قليلة".
يذكر أن مشكلة ملوحة املياه ناجمة عن 
ظاهرة طبيعية كانت تعد نادرة احلدوث، 
إال أن البصرة أخذت تتعرض لها في كل 
فصل صيف منذ عام 2007، وهي تقدم 
اللسان امللحي )اجلبهة امللحية( القادم 
من اخلليج في مجرى شط العرب نتيجة 
قلة اإلي��رادات املائية الواصلة عبر دجلة 
والف��رات، بحيث ع��ادة م��ا تصل خالل 
فصل الصيف نس��ب التراكيز امللحية 
الذائبة في مياه الش��ط الذي تروى منه 

معظم األراض��ي الزراعية في احملافظة 
وجتهز منه الكثير من املناطق السكنية 
الى أكثر من 8000 ج��زء باملليون، بينما 
يفت��رض أن ال تزيد ملوحة مياه الري عن 
2500 جزء باملليون، واما املياه منخفضة 
امللوح��ة الواصلة من خالل قناة البدعة 
فه��ي غي��ر كافي��ة لس��د االحتياجات 
الس��كانية، ولذلك يتم خلطها أحياناً 
مع مياه ش��ط العرب قب��ل ضخها الى 

املناطق السكنية.
وتع��د أقضي��ة الف��او وأب��ي اخلصي��ب 
)جنوب��اً( وش��ط الع��رب )ش��رقاً( أكثر 
املناطق تضرراً م��ن تلك الظاهرة، حيث 
يعاني س��كانها منذ أعوام من ملوحة 
املياه، كم��ا جفت فيها العش��رات من 
بحيرات تربية األسماك، ونفقت الكثير 
م��ن احليوانات احلقلية، كما تراجع إنتاج 
النخي��ل من التمور الى أدنى مس��توى، 
وهلكت معظم بس��اتني احلناء، بحيث 
أصيب الواقع الزراعي بش��لل شبه تام، 
إال أن األنش��طة الزراعي��ة ف��ي القاطع 
الصحراوي م��ن احملافظة لم تتضرر من 
ج��راء تل��ك الظاه��رة، وذل��ك ألن املزارع 
الواقع��ة ضم��ن قض��اء الزبي��ر يعتمد 
ريه��ا على املياه اجلوفي��ة، كما لم تتأثر 
كثيراً املناطق الزراعية الواقعة ش��مال 
احملافظ��ة لعدم وصول اللس��ان امللحي 

لها.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

س��تة أش��هر هي كل ما تبقى من 
والية حكوم��ة رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي بعد ثالث س��نوات صاخبة 
باألحداث، انش��غلت خاللها باحلرب 
عل��ى تنظي��م "داع��ش" وتكلل��ت 
اس��تعادة  بع��د  أخي��راً  باالنتص��ار 
السيطرة على جميع البلدات التي 
احتله��ا "داعش" في صي��ف العام 

.2014
ولك��ن الق��ادم ل��ن يك��ون س��هال، 
فالعبادي الذي تسلم احلكم حامال 
ترك��ة ثقيلة م��ن زميله ف��ي حزب 
"الدعوة" نوري املالكي، يواجه اليوم 
مش��كالت أخرى، فالرجل تصاعدت 
شعبيته في اآلونة األخيرة حتى بات 
يس��مى ب�"رجل املهمات الصعبة" 

هل ينجح في االختبار اجلديد؟
وعندما تس��لم العبادي احلكم في 
ل��م   2014 الع��ام  )أغس��طس(  آب 
يكن في وضع يحس��د عليه، ودشن 
حكم��ه بخ��الف عميق م��ع زعيمه 
ف��ي احل��زب رئيس ال��وزراء الس��ابق 
ن��وري املالك��ي الذي وص��ف ماجرى 
باخليان��ة بعد ابعاده من الس��لطة، 
بينما كانت ثلث البالد حتت سيطرة 
املتطرفني حيث وصلوا الى مشارف 
العاصم��ة بغ��داد، في ح��ني كانت 
خزين��ة الدولة م��ن االم��وال فارغة 
تزامنت مع انخفاض أسعار النفط 
العاملية الى اقل م��ن )20( دوالرا في 
بلد يعتمد %95 م��ن دخله القومي 

على إنتاج النفط.
أما الي��وم، فاألزمة السياس��ية مع 
إقلي��م كردس��تان بع��د اس��تفتاء 
وتنظيم  الع��راق،  االس��تقالل ع��ن 
واحمللي��ة،  التش��ريعية  االنتخاب��ات 
وإقرار املوازن��ة العامة في البالد في 
ظل ازمة مالي��ة خانقة، إضافة الى 
مس��تقبل "احلشد الش��عبي" ابرز 

التحديات التي تواجه العراق.

األزمة مع الكرد
وبحس��ب تقرير لنقاش، فان األزمة 
الت��ي اندلع��ت ب��ني بغ��داد واربيل 
كانت خ��ارج حس��ابات العراقيني... 
وبرغم مرور أكثر من شهرين عليها، 
وإعالن إقليم كردستان أخيراً رغبته 
في احل��وار مع بغداد حل��ل اخلالفات، 
اال ان حكوم��ة رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي ال تبدو متحمسة، وتسعى 
لكس��ب الوق��ت النتزاع مكاس��ب 

عل��ى األرض يجعلها الطرف األقوى 
في املفاوضات.

حت��ى اآلن يض��ع العبادي ش��رطني 
أساس��يني لبدء احل��وار، األول صدور 
إع��الن صريح م��ن حكوم��ة إقليم 
كوردس��تان بإلغاء نتائج االستفتاء 
على االس��تقالل ، وحاولت حكومة 
اقليم كردستان تنفيذه عبر إعالنها 
احت��رام تفس��ير احملكم��ة االحتادية 
بع��دم دس��تورية االس��تفتاء، إال أن 
سياس��يني ف��ي بغ��داد يقول��ون إن 
إع��الن االحت��رام يختلف ع��ن إعالن 

اإللغاء.
أم��ا الش��رط الثان��ي فه��و إص��رار 
احلكومة االحتادية عل��ى إدارة املعابر 
احلدودية الدولية القليم كردس��تان 
م��ع تركي��ا وإيران وس��ورية ونش��ر 
ق��وات احتادي��ة على طول الش��ريط 
احل��دودي، وهذا يثير قل��ق الكرد من 
احتم��ال تهديدهم مس��تقبال عبر 
حص��ار اقتصادي، إذ أن ج��زءا كبيراً 
من واردات حكومة إقليم كردستان 

تأتي من املنافذ احلدودية.
ويق��ول القي��ادي في ح��زب "االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني" عب��د اهلل 
احل��اج س��عيد إن "حج��م التب��ادل 

التجاري مع تركيا وصل الى عشرين 
س��بعة  اي��ران  وم��ع  دوالر،  ملي��ار 
ملي��ارات دوالر"، وه��و مؤش��ر ال��ى 
حجم اخلسارة التي قد يتعرض لها 
اإلقلي��م في حال تنازل��ه عن املعابر 

لصالح احلكومة االحتادية.

تنظيم االنتخابات
في نيس��ان )ابري��ل( املاضي كان من 
املق��رر أن جتري االنتخابات احمللية في 
البالد، ولك��ن احلكومة العراقية لم 
تستطع تنظيمها، ووافقت األحزاب 
الشيعية والس��نية والكردية على 
تأجيله��ا ودمجه��ا م��ع االنتخابات 
التش��ريعية املقرر إجراؤه��ا في أيار 

)مايو( العام املقبل.
وبعد أش��هر من السجاالت احلامية 
داخل البرملان متكن النواب من اختيار 
ينتمي  انتخاب��ات جديدة  مفوضية 
أعضاؤه��ا ال��ى األحزاب الرئيس��ية 
الع��ادة،  ج��رت  كم��ا  الب��الد  ف��ي 
ولك��ن املفوضي��ة ليس��ت العنصر 
األساسي إلجراء االنتخابات املقبلة، 
فاألوضاع السياس��ية واالجتماعية 
اجلديدة التي ظهرت بعد احلرب على 

"داعش" متثل حتديات جديدة.

ية متحمسة  ال تبدو األحزاب الس��نّ
إلجراء االنتخابات في الربيع املقبل، 
والسبب إن املدن التي متثل القاعدة 
الش��عبية له��ذه األح��زاب مدمرة 
بس��بب املعارك ضد املتطرفني على 
مدى االعوام الثالثة املاضية، ونصف 
س��كانها نازح��ون خ��ارج مدنه��م 
حتى اليوم بسبب الفوضى االمنية 
واخلوف من االعتقاالت التعس��فية 

وانهيار اخلدمات والبنى التحتية.
وبرغ��م أن قانون األح��زاب الذي اقره 
البرملان العام 2015 وسيطبق للمرة 
األول��ى في االنتخاب��ات املقبلة مينع 
التشكيالت املسلحة من املشاركة 
في االنتخابات، اال ان هذه الفصائل 
ب��دأت ت��راوغ القانون عبر تس��جيل 
وبأس��ماء جديدة،  نفسها كأحزاب 
وهو ما يثير قلق احلكومة، واالحزاب 
التقليدية التي تخشى من خسارة 

رصيدها السياسي.

األزمة املالية والفساد
بع��د ي��وم على إع��الن ق��وات األمن 
السيطرة على  العراقية اس��تعادة 
بل��دة راوه ف��ي االنب��ار اخ��ر معاقل 
"داعش" في البالد، قال رئيس الوزراء 

حي��در العب��ادي إن "املعركة املقبلة 
ولك��ن  الفس��اد"،  ض��د  س��تكون 
ه��ذه املعركة لن تكون س��هلة في 
بلد ينخر الفس��اد جمي��ع مفاصل 
الدول��ة على م��دى العق��د املاضي، 
بينم��ا تواج��ه الب��الد ازم��ة مالية 
خانق��ة بس��بب انخف��اض اس��عار 
النف��ط واخلس��ائر املادي��ة الكبيرة 
التي تكبدته��ا البالد في احلرب ضد 

"داعش".
وفي مؤمت��ر صحفي م��ن محافظة 
كرب��الء، ق��ال رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي في 11 من الش��هر احلالي 
ان خس��ارة الع��راق ف��ي حربه ضد 

"داعش" بلغت مئة مليار دوالر".
ويعلم العبادي أكثر من غيره حجم 
التح��دي االقتص��ادي ال��ذي يواجه 
حكومته، فالرجل الذي تسلم احلكم 
وخزينة الدولة فارغة وتزامن حكمه 
مع انهيار أسعار النفط العاملية في 
بل��د يعتمد دخله القومي بش��كل 
أساس��ي على النفط يدرك جيدا ان 

املشكلة االقتصادية هي األخطر.
انشغال اجلميع باحلرب على "داعش" 
لم يس��مح بتس��ليط الضوء على 
االزم��ة االقتصادي��ة الس��رية التي 

تواجه البالد، ولم يس��أل احد كيف 
متكنت احلكومة على مدى السنوات 
الثالثة املاضية من متشية أمور البالد 

رغم تكاليف احلرب الباهظة.
كم��ا ان الن��واب الس��ّنة يتطلعون 
مخصص��ات  ال��ى  بش��غف 
محافظاته��م املدم��رة والتي حتتاج 
ال��ى تخصيص��ات مالي��ة اكبر من 
املعت��اد إلع��ادة اعماره��ا، وطمأن��ة 
سكانها الغاضبني قبل االنتخابات، 
هذا يعني ان النقاش��ات س��تكون 
محتدم��ة بني البرملان واحلكومة في 

شأن املوازنة.
العب��ادي ال��ذي جن��ح خ��الل فت��رة 
حكم��ه ف��ي مس��ك العص��ا م��ن 
الش��ائكة  امللف��ات  ف��ي  الوس��ط 
وجتنب االنخراط ف��ي خصومات مع 
الكتل السياسية، واإلرادات الدولية 
املتصارع��ة خصوص��ا ب��ني اميركا 
وإيران، يدخل االن في مرحلة احلسم، 
وعلي��ه اتخاذ ق��رارات مصيرية قبل 
انتهاء واليته، وه��ذه القرارات قد ال 
تعجب اجلميع، بينما يسعى الرجل 
للحفاظ على ش��عبيته استعدادا 
خل��وض االنتخاب��ات املقبل��ة النتزاع 

والية جديدة.

عندما تسلم العبادي 
الحكم في آب )أغسطس( 
العام 2014 لم يكن في 
وضع يحسد عليه، ودشن 
حكمه بخالف عميق مع 
زعيمه في الحزب رئيس 
الوزراء السابق نوري 
المالكي الذي وصف 
ماجرى بالخيانة بعد ابعاده 
من السلطة، بينما كانت 
ثلث البالد تحت سيطرة 
المتطرفين حيث وصلوا 
الى مشارف العاصمة 
بغداد

العبادي خالل ترأسه جلسة سابقة جمللس الوزراء

أبرزها القضاء على الفساد بعد النصر على "داعش"

أربعة تحديات تواجه العبادي قبل انتهاء واليته

االثنني 27 تشرين الثاني 2017 العدد )3826(

Mon. 27 Nov. 2017 issue )3826(



ورشة مشتركة لتطوير سبل التعاون في مجال القطاع الزراعي

محليات 4

بالش��كر  اجلدي��د«  الصب��اح   « تتق��دم 
والتقدير ووافر االمتن��ان الى مدير االعالم 
وفرق الصيانة ف��ي مديرية كهرباء الصدر 
اص��الح  ف��ي  العاجل��ة  الس��تجابتهما 
االعطال في الش��بكة الكهربائية ضمن 
الرقع��ة اجلغرافية للمديري��ة ، ونعرب عن 
املن��ا ان حت��ذو ف��رق الصيانة ف��ي جميع 
املديري��ات ان تكون قدوة في االس��تجابة 
العاجلة لشكاوى املواطنني وتلبية نداءات 
االس��تغاثة ف��ي تأم��ني انس��يابية التيار 

الكهربائي جلميع املواطنني . 

 شكر وتقدير

بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزير الزراعة املهندس فالح 
حس��ن زيدان اللهيب��ي مع وفد 
املركز العربي لدراس��ات املناطق 
 « القاحل��ة  واألراض��ي  اجلاف��ة 
أكساد« في مقر الوزارة برئاسة 
مدي��ر ع��ام املركز رفي��ق صالح 
مل��ف مكافحة التصحر وزحف 
ومج��االت  الرملي��ة،  الكثب��ان 

البحوث واملنتجات الزراعية .
كم��ا مت خ��الل االجتم��اع ال��ذي 
الفن��ي للوزارة  الوكيل  حض��ره 
الدكتور مهدي ضمد القيس��ي 
الغاب��ات  دائ��رة  ع��ام  ومدي��ر 
راوية مزعل  التصحر  ومكافحة 
ومدير عام دائرة البحوث الزراعية 

الدكتور فراس مزاحم 
مناقش��ة ع��دد من احمل��اور التي 
تخص مل��ف مكافحة التصحر 
 ، الرملي��ة  الكثب��ان  وزح��ف 
ومج��االت البح��وث واملنتج��ات 
الزراعية، واملش��اريع والنجاحات 
التي حققتها ال��وزارة في ملف 
وتطوي��ر  التصح��ر  مكافح��ة 

القطاع الزراعي.
وعب��ر الوزير عن س��عادته بلقاء 
وفد مركز »أكس��اد« واس��تمرار 
التعاون املش��ترك ب��ني اجلانبني، 
مؤك��دا ان الع��راق م��ن ال��دول 

الداعمة لهذه املنظمة.
من جانبه أع��رب الوفد الضيف 
ع��ن س��عادته باللقاء وش��كره 
وتثمين��ه جله��ود وزارة الزراع��ة 
والوزير من اج��ل تطوير القطاع 
الزراعي وتقدمي الدعم للمنظمة 

واستمرار التعاون بني اجلانبني.
على صعي��د اخر نظم��ت وزارة 
الزراعة / دائرة الغابات ومكافحة 
التصحر ورش��ة العمل اخلاصة 
باملش��اريع املش��تركة وتطوي��ر 
سبل التعاون في مجال القطاع 
الزراع��ي، وبالتع��اون م��ع املركز 
العربي لدراسات املناطق اجلافة 

واألراضي القاحلة )أكساد(. 
وذكر اعالم الوزارة انه جرى خالل 
الورش��ة عرض ومناقش��ة عدد 
من املواضيع الت��ي تخص اجملال 
التصح��ر  الزراع��ي ومكافح��ة 
وزح��ف الكثب��ان الرملية، منها 
الع��روض التخصصية واخلبرات 
التطبيقي��ة والتحديات البيئية 
ف��ي الوط��ن العرب��ي، وجف��اف 
االراضي وتدهور الغطاء النباتي 
وقلة س��قوط االمط��ار، وحتدي 

زحف الرمال والكثبان الرملية.
مت  ان��ه  ال��وزارة  اع��الم  واض��اف 
م��ن  ع��دد  اس��تعراض  ايض��ا 
مش��اريع منظم��ة أكس��اد في 
الع��راق واملناط��ق العربية منها 

مش��روع توزيع املياه ورفع كفاءة 
اس��تعمالها في الوطن العربي، 
العراق��ي،  احلم��اد  ومش��روع 
املناخية  التغييرات  اثر  ومشروع 
عل��ى إنتاجي��ة بع��ض احملاصيل 
أنش��طة  ومش��روع  الزراعي��ة، 
أكساد في مجال املوارد النباتية، 
ومشروع حتسني إنتاجية اجملترات 
واس��تعمال  واإلب��ل  الصغي��رة 
التقان��ات احلديث��ة ف��ي ال��دول 

العربية. 
كما مت خالل الورش��ة عرض عدد 
م��ن األف��الم الوثائقي��ة اخلاصة 
مبش��اريع وزارة الزراعة ومنظمة 
ف��ي مج��ال مكافحة  أكس��اد 
القط��اع  وتطوي��ر  التصح��ر 

الزراعي.
م��ن جان��ب اخ��ر نظم��ت وزارة 
الزراعة حلقة نقاشية حول آفة 
آللئ األرض عدو جديد يشاطرنا 
رغيف اخلب��ز تضمنت محاضرة 
للدكتور صالح الدين عبد القادر 
م��ن مديرية صالح الدين، كونها 
آف��ة حديث��ة تصي��ب محصول 
والشعير ظهرت حديثا  احلنطة 
في العراق خصوصا في املناطق 
الغربي��ة وتصيب حقول احلنطة 
والشعير، بشكل متفرق ، حيث 
تق��وم بامتصاص عصارة النبات 
م��ن منطق��ة التاج ف��وق اجلذر 
،ويتواجد  الترب��ة  وحتت س��طح 
بأعداد متفاوتة تتراوح بني 16-2 

حورية عل��ى النب��ات الواحد مما 
يس��بب موته وه��الك احملاصيل 
الزراعي��ة بنس��بة تص��ل إل��ى 

.100%
وقال الدكتور عبد القادر ان هذه 
احملاضرة  ته��دف إلى إدخال هذه 
احلش��رة ضمن مش��روع وطني 
لدراس��ة ومكافحة حش��رة بق 
ألدقيق��ي)  والش��عير  احلنط��ة 
، واالتص��ال م��ع  آلل��ئ  األرض( 
الدول اجملاورة للعراق لالس��تفادة 
منهم في مج��ال احلصول على 
له��ذه  والدراس��ات  املعلوم��ات 
احلشرة ، مع غربلة وقياس كفاءة 
عدد من املبيدات املستعملة في 

مكافحة احلشرة.

كما اوص��ى الدكتور عبد القادر 
في محاضرته باستعمال الدورة 
الزراعية )تبوي��ر األرض( للقضاء 
احلش��رة،وإجراء  أط��وار  عل��ى 
)الربيعي��ة  حراث��ة  عملي��ات 
والصيفية( لغرض تقليل أعداد 
حويصالت البيض لهذه احلشرة 
مع غربلة وقياس كفاءة عدد من 
ف��ي عملية  مبيدات احلش��رات 
وج��وب  وكذل��ك  املكافح��ة، 
التعامل مع هذه احلش��رة كآفة 
ال تخض��ع ملقي��اس املكافح��ة 
اإلج��راءات  واتخ��اذ  التقليدي��ة 
املناسبة والسريعة  لتطويقها 
توطينه��ا  ومن��ع  وإبادته��ا 

وانتشارها في العراق. 

العراق يبحث مع وفد منظمة »اكساد« مكافحة التصحر وزحف الكثبان الرملية 

 ناقش االجتماع ملف 
مكافحة التصحر 

وزحف الكثبان الرملية 
، ومجاالت البحوث 

والمنتجات الزراعية، 
والمشاريع والنجاحات 
التي تحققت في ملف 

مكافحة التصحر 
وتطوير القطاع 

الزراعي

جانب من االجتماع

مناشدة 

امام انظار دولة رئيس الوزراء احملترم 
معالي وزيرى الداخلية واملالية احملترمني

بعد التحية ..
نحن من منتسبي وزارة الداخلية / خريجي الدراسات 
العلي��ا البكالوريوس واملاجس��تير والبالغ عددنا )13( 
الف��ا وقد ص��در ق��رار بنقلنا الى وظائ��ف مدنية في 
عدد م��ن ال��وزارات ، اال انه لم ينفذ ه��ذا القرار منذ 
الش��هر الثالث )اذار( املاضي  وحلد االن ، بعد ان غابت 
عنا اس��باب عدم تنفي��ذ هذا القرار الذي س��ينتهي 

مفعوله في نهاية العام احلالي 2017 .
نح��ن االن ف��ي حي��رة م��ن امرن��ا ، فل��دى مراجعتنا 
ل��وزارة الداخلي��ة يعلموننا ب��ان املوض��وع مت احالته 
ال��ى وزارة املالية ، ولدى مراجعتن��ا لالخيرة يعلموننا 
ب��ان املوضوع مت احالته لالولى ، علم��ا بان تنفيذ هذا 
الق��رار ه��و لصالح خزين��ة الدول��ة الن الرواتب التي 
سنتقاضاها من الوزارات املدنية هي اقل من الرواتب 

التي نتقاضاها من وزارة الداخلية .
نضع مشكلتنا امام انظار دولتكم لعلنا جند حال في 
تنفيذ القرار القاضي بنقلنا الى وظائف مدنية علما 
ان امل��دة املتبقية ولتنفيذه هو ش��هر واحد اي نهاية 

العام احلالي ، مع فائق التقدير واالحترام.

لفيف من خريجي الدراسات العليا 
من منتسبي وزارة الداخلية 

»الموارد المائية« تواصل 
حمالتها التطهيرية لألنهر 

والجداول في المحافظات 
متابعة الصباح الجديد:

ال��ري والب��زل  واصل��ت مديري��ة صيان��ة مش��اريع 
وبالتنس��يق مع ش��عبة ري احملاويل ف��ي بابل اعمال 
تطهير جدول اخلاتونية بهدف تأمني احلصص املائية 

واالستعداد للموسم الشتوي احلالي.
وتضم��ن العم��ل أزالة الترس��بات الطيني��ة ونبات 
الش��مبالن ملسافة )6كم( حيث اس��تعملت حفارة 
ذات ال��ذراع الطويلة أضافة الى االليات وبالتنس��يق 
مع ش��عبة جمعية مستعملي املياه ووحدة اخليرات 
على جدول بني حس��ن بعقد ندوة أرش��ادية بهدف 

القضاء على الشحة املائية.
وق��د مت عقد ندوة خاصة لتوضي��ح جميع االجراءات 
املهمة التي يجب اتخاذها ملواجهة الشحة املتوقعة 
ومناقش��ة آلية العمل واحلث على أس��تعمال طرق 
ال��ري احلديث��ة لتقلي��ل الضائعات املائي��ة ، علما ان 
هذه احلمالت التاهلية س��تتواصل من أجل الوصول 

للتوزيع العادل للمياه وجلميع احملافظات.
كم��ا واصل��ت امل��الكات الفني��ة والهندس��ية في 
مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في بابل اعمالها 
بتنظيف جدول عتاب من نبات الش��نبالن والقصب 
والبردي وازالة الترس��بات الطينية التي تعوق مجرى 
املياه بهدف تأمني وايصال احلصص املائية وايصالها 

لذنائب اجلدول .
وف��ي س��ياق متص��ل واصل��ت  امل��الكات الفني��ة 
والهندس��ية في مديرية صيانة مشاريع الري والبزل 
في محافظة النجف وبأشراف مديرية املوارد املائية 
/ ش��عبة ري القادس��ية أعماله��ا بتنظي��ف  بنهر 
االحيمر من نبات زهرة النيل ضمن ناحية القادسية 
وبط��ول )1.5( كم بهدف احلد والقضاء على انتش��ار 
هذه النبتة الضارة وتأمني احلصص وايصالها لذنائب 
النه��ر . م��ن جانبها أجن��زت الهيئة العام��ة للمياه 
اجلوفية حفر 79 بئراً مائية خالل شهرتش��رين االول 
املاضي به��دف تأمني احلص��ص املائية واالس��تفادة 
القصوى من اخملزون اجلوفي ، وتضمن العمل حفر 58 
بئرا مائية ف��ي احملافظات وفحص 52 بئرا ونصب 13 
طاقم ض��خ وصيانة 11 طاقم ضخ أضافة الى حفر 
21 بئرا في جانب الرصافة من محافظة بغداد منها 

8 ابار في موقع نصب الشهيد لتغذية البحيرة .
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الصباح الجديد - خاص: 

سيش��هد الع��راق في املس��تقبل 
القري��ب، وضع��ا أمني��ا مس��تقرا، 
العراق��ي،  الش��ارع  وس��يكون 
ش��اهدا على تفاني الروح الوطنية 
للعراقي��ني، فبتع��اون املواط��ن مع 
واألمني��ة  العس��كرية  القي��ادات 

سنصل الى بر األمان.
واوجز قائد عمليات بغداد، بالتعاون 
مع املركز العراقي للتنمية اإلعالمية 
نش��اطات وفعاليات عمليات بغداد 
املتعلقة بالوضع األمني، بعد حترير 
التي  املناط��ق واحملافظ��ات  جمي��ع 
كان��ت ترزح حت��ت س��يطرة داعش، 
والذي م��ازال ميتلك خالي��ا متفرقة 
في بعض املناطق احلدودية، من هنا 
س��عت القيادة بعد حترير )الكرمة، 

الفلوجة(، الى تأم��ني مناطق حزام 
بغداد، وم��ا يدلل عل��ى جناحها في 
ذل��ك، هو عدد العائ��الت التي عادت 
ال��ى مناطقه��ا خ��الل ع��ام 2017، 

والتي قاربت )5060( عائلة.
وق��د قامت قي��ادة عملي��ات بغداد 
باتخ��اذ اإلجراءات التالية اس��هاما 
االختناق��ات  معاجل��ة  ف��ي  منه��ا 
املروري��ة في بغداد منها فتح جميع 
الطرق الرئيس��ة والفرعية املغلقة 
في منطقة احلارثية ورفع التجاوزات 
التي كانت الس��بب الرئيس لقطع 
الط��رق ، وفتح طريق نهاية ش��ارع 
الصخ��رة باجت��اه طري��ق القناة في 
منطقة شارع فلسطني محلة 505 
وطريق نهاية شارع حي املهندسني 
باجت��اه طري��ق القناة ف��ي منطقة 
ش��ارع فلس��طني والطرق الفرعية 

ضمن مناطق البلديات.

كما مت فت��ح طريق فرعي من نهاية 
معس��كر الرش��يد باجت��اه أس��فل 
لتخفي��ف  العنكبوت��ي  اجلس��ر 
االختناق��ات املروري��ة ف��ي مناط��ق 
الزعفرانية وجس��ر ديال��ى والطرق 
الفرعي��ة في منطقة الكرادة داخل 
محل��ة 909 باجت��اه الك��رادة خارج 
وخمس��ة ط��رق فرعية ش��ارع أبو 
نواس وش��ارع املغتس��ل القدمي في 
املقدس��ة خلف  الكاظمية  مدينة 
الكاظمي��ة  أطف��ال  مستش��فى 
وفت��ح الطريق املؤدي م��ن منطقة 
حي اجله��اد الى منطقة الش��رطة 

الرابعة .
ومت ايض��ا فتح الط��رق الفرعية في 
منطق��ة ح��ي الداخلي��ة والط��رق 
الفرعي��ة في منطق��ه حي حطني 
س��يطرة  م��ن  امل��ؤدي  والطري��ق 
بس��كوالتة الى منطقة السفارات 

عارض��ة   1400 م��ن  أكث��ر  ورف��ع 
كونكريتي��ة جرى االس��تفادة منها 
ف��ي اعمال احملي��ط األمن��ي لبغداد 
واصدار التوجيهات اخلاصة بتسهيل 
م��رور املواطن��ني خالل الس��يطرات 
وتوس��يع وزيادة ع��دد املمرات ضمن 
الس��يطرات، ومتابعة ذلك من قبل 
مق��ر القيادة من خالل ارس��ال جلان 
تفتي��ش يومية ملتابع��ة ذلك ودعم 
جه��د مديري��ة ش��رطة امل��رور في 
تنظي��م حركة الس��ير وامل��رور في 
بغداد واملس��اهمة في توجيه جهد 
رجال املرور ضم��ن املناطق املكتظة 
 ، الفاع��ل  واالس��هام  بالعج��الت 
وتقدمي الدعم مل��الكات أمانة بغداد 
في تنفيذ فعالي��ات رفع التجاوزات 
وخاص��ة املتعلق��ة منه��ا بالتجاوز 
البس��طيات  ورف��ع  الط��رق  عل��ى 

وتنظيم أماكن تواجدها.

تقرير

قيادة عمليات بغداد تفتتح العديد من الشوارع لمعالجة االختناقات المرورية 
بعد تحرير جميع المناطق والمحافظات التي كانت ترزح تحت سيطرة داعش 

افتتاح العديد من الشوارع ملعاجلة االختناقات املرورية

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وزير النق��ل كاظم فنجان 
احلمام��ي وفداً ش��بابيا من اهالي 
مدينة املوصل ، معربا عن متنياته 
ان تعود مدينة املوصل الى س��ابق 
عهدها م��ن خالل تضاف��ر جهود 
املعني��ني في احملافظة مع ش��تى 
وزارات الدولة عب��ر اعادة إعمارها 
بعد ان استعادت احملافظة حريتها 
ومكانته��ا وخالصه��ا م��ن الزمر 

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

الش��بابي برئاسة الناشط املدني 
صقر آل زكريا عن ش��كر وامتنان 
املوص��ل جله��ود  مدين��ة  اهال��ي 
ومس��اعي وزارة النق��ل ودعمه��ا 
املتواص��ل خلدم��ة اهال��ي املدينة 
من خالل تس��ييرها قافلة النصر 
املرسلة من قبل شتى محافظات 
الوسط واجلنوب وكذلك دعمهم 
املتواصل ف��ي اغاثة ونقل الزائرين 
بصورة مس��تمرة من دون انقطاع 
ووضعه��ا دراس��ة الع��ادة العمل 
في جمي��ع تش��كي�الت ال��وزارة 

هن�اك.
واش��اد الوفد الش��بابي بتوجي�ه 
بتوفي����ر  احلمام��ي  الوزي��ر 
احلاف����الت لنقل طلبة اجلامعات 
واأليس��ر  االمي��ن  اجلان��ب  بي����ن 
التكس��ي  مش��روع  وتفعي��ل 
النه��ري ف��ي احملافظة ليس��هم 
في نق��ل املواطنني واخلدمة الت�ي 
س��يؤديه��ا اضاف��ة الى انش��اء 
مهبط خاص لطائرة الهليكوبتر 
واإلنس��انية في  للحاالت اخلاصة 

املدين�ة. 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت امينة بغداد الدكتورة ذكرى 
عل��وش اربعة ش��وارع رئيس��ة كانت 
مغلقة من��ذ عام 2004 ام��ام حركة 

املركبات«.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم ان« 
امينة بغداد رفقة قائد عمليات بغداد 
الفري��ق الرك��ن جلي��ل الربيعي وعدد 
من املديرين العامني ف��ي امانة بغداد 
إفتتح��ت 4  ش��وارع رئيس��ة مغلقة 
من��ذ عام 2004 ام��ام حركة املركبات 
وذلك اس��تنادا الى توجيه��ات رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
إلمتصاص الكثاف��ة املرورية احلاصلة 

في العاصمة بغداد«.
واضاف��ت ان« الط��رق الت��ي افتتحت 
ه��ي ش��ارع مجم��ع الكلي��ات الذي 
يربط ش��ارع صفي الدين احللي مرورا 
بجامع��ة بغ��داد وصوال ال��ى تقاطع 
منطق��ة الفضل ف��ي منطقة الباب 
املعظم بعد اج��راء عمليات التطوير 
والصيانة عليه وإفتتاح شارع الوزيرية 
ال��ذي يرب��ط منطقة فلس��طني مع 
طريق محمد القاسم للمرور السريع 

وشارع االقسام الداخلية الذي يسهل 
عملي��ة خ��روج املركب��ات من ش��ارع 
فلس��طني بإجتاه قناة اجليش وش��ارع 

املدارس في منطقة بغداد اجلديدة«.
واش��ارت ال��ى ان« تلك اخلط��وة تأتي 
في اط��ار حملة كبرى أطلقتها امانة 
بغداد بالتنس��يق مع قي��ادة عمليات 
بغداد إلفتتاح الش��وارع املغلقة بعد 
واج��راء  الكونكريتي��ة  الكت��ل  رف��ع 
عملي��ات الصيان��ة والتطوي��ر وإزالة 
التجاوزات احلاصلة عليها لتس��هيل 

حركة تنقل املواطنني«.

وزير النقل يوعز بتأهيل مرأب الموصل 
وتهيئة باصات لنقل الطلبة 

افتتاح 4 شوارع رئيسة أمام
 حركة المركبات في بغداد  

اعالم المحافظة 
اس��تعرض رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العب��ادي مع محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا مال ط��الل على 
هام��ش اجتم��اع اللجنة التنس��يقية 
العليا ع��دد من القضايا ووجه الوزارات 
بض��ورة التنفي��ذ منها تثبي��ت )119( 

درجه لدائرة الصحة .
كم��ا متت املوافقة على تعيني 40 درجة 
ف��ي دائ��رة الزراع��ة و787 درج��ة لوزارة 

التربية وتخصيص مبلغ اربعة مليارات 
دين��ار لتبلي��ط طري��ق ك��وت – ب��درة ، 
واملوافق��ة عل��ى مفاحت��ة وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية لغرض ش��مول 

وتعينب موظفي تنمية االقاليم .
ومتت املوافقة ايضا على تش��كيل جلنة 
من اجل اس��تمالك االراضي السكنية 
ومتليكها  للبلدي��ة  املش��غولة فق��ط 
لس��اكنيها مقابل مبلغ بيسط يدفع 
من الس��اكن واملوافقة من حيث املبدأ 

بخص��وص مقت��رح مق��دم م��ن قب��ل 
احملافظ��ة حول مش��روع عق��د اجلباية 
واخلدمة في واسط ، كما مت احالة هذه 
التوجيهات الى اجلهات املعنية للعمل 

بها .
يجتمع مع وفد ش��ركة رينو ملناقش��ة 
عدد من االجراءات القانونية التي تخص 
عق��د الش��راكة املوق��ع مع الش��ركة 
العام��ة لصناعة الس��يارات واملعدات 

والسبل الكفيلة بامكانية جتديده..

ناصر عبد ويس*
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  عق��د 
املهندس محمد شياع السوداني 
اجتماعا مع وفد من ش��ركة رينو 
الفرنسية املتخصصة في صناعة 
م��ن  ع��دد  ملناقش��ة  الس��يارات 
التي تخص  القانوني��ة  االجراءات 
العقد املوقع مابني وزارة الصناعة 
واملعادن متمثلة بالشركة العامة 
للس��يارات واملعدات وشركة رينو 
الكفيل��ة  والس��بل  للس��يارات 
بامكاني��ة جتديده وايج��اد احللول 

للمش��كالت التي تواج��ه تنفيذ 
العقد .

واك��د الوزي��ر رغبة وح��رص وزارة 
في  للدخول  واملع��ادن  الصناع��ة 
ش��راكات ناجح��ة وفاعلة ضمن 
تخصص ومجاالت عمل ش��ركة 
واملتخصص��ة  الرصين��ة  رين��و 
في صناعة الس��يارات ، مش��ددا 
على الت��زام الوزارة ب��كل العقود 
العاملية  الش��ركات  م��ع  املوقعة 
والتعليم��ات  الضواب��ط  باتب��اع 
الناف��ذة والق��رارات الص��ادرة من 

جلنة الشؤون االقتصادية التابعة 
لالمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء 
احلكوم��ة  توج��ه  م��ع  ومتاش��يا 
اس��تقطاب  نح��و  العراقي��ة 
الش��ركات الناجح��ة والرصين��ة 
االمر الذي سيسهم في مواكبة 
وحتدي��ث  التكلنوج��ي  التط��ور 
والنهوض  االنتاجي��ة  للخط��وط 
بالصناعة ف��ي العراق ، مبديا في 
الوقت نفس��ه االستعداد لتقدمي 
كل التسهيالت لتشجيع وحتفيز 
الشركات الرصينة واملستثمرين. 

»العبادي« يستعرض مع محافظ واسط 
القضايا التي تخص المحافظة 

الصناعة تبحث مع رينو للسيارات 
تجديد العقد المبرم بين الطرفين 

على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية العليا 
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متابعة الصباح الجديد:

واصلت الشركة العامة للصناعات 
التعديني��ة اح��دى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملعادن تصديرها ملنتج 
الب��رامي ك��وت ال��ى دول��ة االمارات 
العربي��ة املتح��دة وجتهي��ز وزارات 
مبنتجاته��ا  الدول��ة  ومؤسس��ات 
النمطية خالل النصف الثاني من 

شهر تشرين االول املاضي.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة علي 
حس��ني علوان في تصريح للمركز 
االعالم��ي في الوزارة بأن الش��ركة 
ص��درت كمية )1516( م3  من مادة 
الب��رامي ك��وت ال��ى دول��ة االمارات 
العربي��ة املتح��دة املصنع��ة ف��ي 
معامله��ا املنتش��رة ف��ي بغ��داد 
والبصرة  وهو منتج اسفلتي بعدة 
انواع اعتمادا على املذيب العضوي 
ويس��تعمل الغراض الرش وتبليط 
الط��رق وينتج حس��ب املواصفات 

املطلوبة .
واض��اف املدي��ر العام ان الش��ركة 
متكنت من تصنيع وجتهيز القطاع 
العام واخل��اص مبنتجاتها املتنوعة 
من مادة الصوف الصخري املغلف 
بقياس��ات  املعدن��ي  باملش��بك 
متنوع��ة ، فق��د مت جتهي��ز كمي��ة 
)14013( م2 من��ه بحس��ب العقد 
املبرم مع شركة املشاريع النفطية 
في البصرة التابع��ة لوزارة النفط 
وال��ذي  بقض��ي بتجهي��ز كمي��ة 
اجمالي��ة تقدر  ب���)50,000( م من 
م��ادة الص��وف الصخ��ري  فيم��ا 
جهزت الش��ركة كمية  )742( طن 
من قي��ر االكس��اء رق��م)1( والذي 
يتكون من مادة االسفلت )50-40( 
مضاف اليه م��واد محصنة تعمل 
عل��ى حتس��ني مواصفات��ه الفنية 
للحص��ول عل��ى اس��فلت عال��ي 

اجلودة .
 فيما اش��ار علوان الى ان اخلطوط 
االنتاجي��ة للش��ركة دأب��ت عل��ى 

دميومة وتواصل االنتاج وتس��ويقه 
للس��وق احمللية والذي ش��مل مادة 
ال��كات ب��اك بكمي��ة 16,300 م3 
 SBS  2,250 ومادة ماس��تك ح��ار
طنا كذلك فقد مت تصنيع 27 طنا 
من مادة قير تسطيح الذي يساعد 
على حتس��ني مواصفات االسفلت 
املؤكسد ليزيد من حتمله لدرجات 
احل��رارة وع��دم تكس��ره فضال عن 
انت��اج وجب��ة جدي��دة م��ن م��ادة 
االلكيد رزن وبكمي��ة 16,100 طنا 
ف��ي مصنع الراتنج��ات الصناعية 
وجتهي��ز )8( اطن��ان من��ه لصال��ح 
مصن��ع االحبار التاب��ع لها اضافة 
ال��ى منتج��ات اخ��رى تخصصت 

بها الش��ركة العام��ة للصناعات 
التعدينية .        

عل��ى صعي��د متص��ل ت��رأس وزير 
الصناعة واملعادن املهندس محمد 
شياع السوداني اجتماعا ملناقشة 
سبل وآليات تطوير عمل الشركة 
النحاس��ية  للصناع��ات  العام��ة 
وامليكانيكية وتس��ويق منتجاتها 

النمطية من النحاس وسبائكه.
وج��رى خ��الل االجتماع مناقش��ة 
االج��راءات املتخ��ذة بش��أن تنفيذ 
توصي��ات  اللجن��ة اخلاصة لغرض 
استغالل س��كراب النحاس النتاج 
قوال��ب نح��اس بنق��اوة %98 ومب��ا 
والضواب��ط  التعليم��ات  يطاب��ق 

الص��ادرة به��ذا الص��دد ويس��هل 
عمل الش��ركة العامة للصناعات 
النحاس��ية وامليكانيكية وميكنها 
من تنفي��ذ االتفاقي��ة املوقعة مع 

اجملموعة التجارية االماراتية .
االجتماع مناقش��ات  كما تخل��ل 
ومداوالت مفصلة حول املتطلبات 
والتدابير الواجب اتخاذها لتفعيل 
اجلان��ب التس��ويقي في الش��ركة 
املذكورة بعد اطالق بيع منتجاتها 
وس��بائكه  النحاس  من  النمطية 
وغيرها م��ن االمور وامللفات االخرى 

ذات العالقة .
وأكد الوزير في مستهل االجتماع 
الت��ي  املرس��ومة  اخلط��ط  عل��ى 

انتهجته��ا ال��وزارة لتطوي��ر عمل 
ش��ركاتها وتعظي��م مواردها من 
خالل االنفتاح على القطاع اخلاص 
واتباع احدث الوس��ائل واالساليب 
املس��تعملة ف��ي التروي��ج والبيع 
، مش��ددا عل��ى اهمية التنس��يق 
والتع��اون م��ع ال��وزارات واجله��ات 
املستفيدة لتأمني احتياجاتها على 
وفق الطاقات واالمكانيات املتاحة 
النوعية  للش��ركات م��ع مراع��اة 

واجلودة في العمل واالنتاج .
وقد اوصى السوداني خالل االجتماع 
االس��تمرار ف��ي اس��تكمال اجل��رد 
النمطية  للمواد اخملزنية واملنتجات 
بالش��كل االصول��ي ومب��ا اليعطل 

عم��ل الفق��رات االخ��رى وتفعي��ل 
اجملموعة  م��ع  املوقع��ة  االتفاقي��ة 
التجاري��ة االماراتية اصوليا مبوجب 
قرار مجلس ادارة الش��ركة العامة 
للصناعات النحاسية وامليكانيكية 
كما وجه ببي��ع املنتجات النمطية 
وف��ق  عل��ى  املذك��ورة  للش��ركة 
الضواب��ط والتعليم��ات احلكومية 
القانوني��ة  االس��س  باعتم��اد 
واس��عار البورصة العاملية واضافة 
التصنيعي��ة وهوامش  التكالي��ف 
الرب��ح املعتم��دة اصولي��ا واعتماد 
الدائ��رة  م��ن  املقدم��ة  الدراس��ة 
االقتصادية واملصادق عليها بش��أن 

منح الوكاالت التسويقية .

جّهزت وزارات الدولة بمنتجاتها 

الصناعة تواصل تصدير منتج »البرايم كوت« إلى دولة اإلمارات 

 صدرت وزارة الصناعة 
)1516( م3  من مادة 
البرايم كوت الى 
دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المصنعة في 
معاملها المنتشرة في 
بغداد والبصرة وهو 
منتج اسفلتي بعدة أنواع 

الشركة العامة للصناعات التعدينية

العراق يبحث مع كوريا 
تطوير قطاع االتصاالت 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير االتصاالت حسن كاظم الراشد في مكتبه 
مع س��فير كوريا اجلنوبية س��ونغ وونغ يوب املواضيع 
املش��تركة وتعزيز س��بل التعاون بني البلدين لتطوير 

قطاع االتصاالت .
واشاد الراش��د مبوقف كوريا اجلنوبية ودورها االيجابي 
مبس��اندة الع��راق ودعمه ف��ي حربه ضد قوى الش��ر 
والظ��الم ، مثنياً على الش��ركات الكورية كونها لها 
باع طويل في العراق وخاصة بتنفيذ مشروع بسماية 
السكني ومصفى كربالء اضافة الى مشروع التدريب 

على الطائرات .
واك��د الوزير س��عي الع��راق ال��ى متت��ني عالقاته مع 
دول العال��م فضالً عن تنش��يط التع��اون االقتصادي 
واالس��تثماري ف��ي جمي��ع اجمل��االت الس��يما مج��ال 
االتص��االت كونها الش��ريان الناب��ض واحليوي جلميع 
الدول مل��ا متتاز به من تطور هائل وس��ريع كمش��روع 
النف��اذ الضوئي )FTTH ( وحصول قف��زات نوعية في 

تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات . 
وأعرب الراشد عن اس��تعداد وزارته للتعاون املشترك 
م��ع احلكومة الكورية وباإلمكان اس��هام الش��ركات 
الكوري��ة في تنفي��ذ مش��اريع اعمار ف��ي محافظة 
البصرة وبقية محافظات العراق كما تناقش اجلانبان 
في مج��ال اخلدمات البريدية كأنش��اء مصرف بريدي 
يقدم خدماته مبس��توى عال ومهن��ي على وفق آليات 

العمل املصرفي البريدي .
 من جانبه اش��اد الس��فير الك��وري ب��دور العراق في 
مكافحته لالره��اب وثمن التضحي��ات التي قدمتها 
الق��وات العراقية بتحرير امل��دن ، مبيناً رغبة بالده بأن 
تكون للشركات الكورية دور كبير وفعال من خالل مد 
جسور التعاون مع احلكومة العراقية السيما مع وزارة 
 )SK( االتصاالت وشركاتها مؤكداً على وجود شركات
الكورية املتخصصة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات ، موضحا ف��ي الوقت نفس��ه وجود )٢٠ ( 
شركة كورية تعمل في العراق كما تسعى  حكومته 

الى تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين . 

إنجاز مشروع طريق )سامراء 
– تكريت( في صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزير االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال 
العامة  د. املهندس��ة آن نافع اوسي عن اجناز مشروع 
صيان��ة أضرار 45 ك��م من طريق )س��امراء – تكريت( 
في محافظة صالح الدي��ن , بتمويل من قرض البنك 
الدول��ي الطارئ ألع��ادة اعمار املناطق احمل��ررة بكلفة 

)2,4( مليون دوالر. 
وذكرت الوزيرة أن مديرية طرق وجسور محافظة صالح 
الدين التابع��ة لدائرة الطرق واجلس��ور العامة احدى 
تشكيالت الوزارة أجنزت املشروع على وفق املواصفات 
الفنية العامة للطرق واجلسور وباملدة الزمنية احملددة 
، مبين��ًة أن االعم��ال تضمنت تكس��ير وازالة مناطق 
االسفلت املتضررة ومعاجلة الشقوق واحلفر وتنظيف 
القناطر واصالح املدمر منها واعادة تهذيب االنحدارات 

اجلانبية للطريق وغيرها من االعمال االخرى. 
يذكر ان دائرة الطرق واجلسور العامة احدى تشكيالت 
الوزارة تواصل اعمالها االشرافية على مشاريع الطرق 
واجلس��ور الس��يما في املناط��ق احملررة م��ن عصابات 

»داعش« االرهابية. 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية 
ف��ي املديرية العام��ة لنقل الطاقة 
الكهربائي��ة  املنطق��ة الوس��طى 
اعم��ال الصيانة الدوري��ة لعدد من 

محطاتها التحويلية.
واوضح املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
س��ري امل��درس ان االعمال تضمنت 

أطف��اء احملولة الذاتي��ة رقم )1( في 
محط��ة واس��ط 400 ك . ف وذلك 
بسبب أرتفاع درجة احلرارة للمحولة 
والط��ور )S( وأعادته��ا للعمل, الى 
الرئيس��ة  احملول��ة  أطف��اء  جان��ب 
رق��م )1( ف��ي محطة آس��كان اخلر 
التحويلية لغرض أستبدال فواصل 

مجمع القوى رقم )2(, 
وقال املدرس لق��د مت كذلك العمل 

الق��راءات  جمي��ع  فح��ص  عل��ى 
باخلط��وط و احمل��والت ف��ي محطة 
. ف, فض��الً  400 ك  ش��رق بغ��داد 
عن آس��تمرار العمل على تفكيك 
احملول��ة اجلديدة في محطة النجف 
ال��ى  نقله��ا  لغ��رض  التحويلي��ة 
محط��ة الراش��دية 132 ك . ف مع 
آس��تمرار أعم��ال الفح��ص عل��ى 
الس��ويج كير اخلاص باملقطع االول 

في محطة الصمدية الثانوية 132 
 SF6 ك . ف, وكذل��ك أضاف��ة غ��از
لفواصل البازبار خلط بغداد اجلديدة 
– النه��روان 132 ك . ف و آس��تمرار 
العمل على نص��ب املقطع الثالث 
اجلدي��د جهة 11 ك . ف في محطة 

شمال بغداد التحويلية.
واضاف املدرس كما مت أطفاء احملولة 
الرئيسة رقم )2( في محطة اسكان 

اخل��ر التحويلية الس��تبدال فاصلة 
مجمع القوى رقم )2( واطفاء قابلو 
الرشيد – اسكان اخلر 132 ك.ف رقم 
)1( الستبدال مقاييس الطاقة في 
محطة الرش��يد 400 ك.ف, اضافة 
ال��ى اج��راء الفحوص��ات املطلوبة 
ملغذي االورفلي 33 ك.ف في محطة 
العمل  وكذلك  التحويلي��ة,  املثنى 
على اصالح الية التشغيل وفحص 

اجهزة احلماية ملغ��ذي اجلمعية 11 
ك.ف ف��ي محط��ة النعمانية 132 
ك.ف, واج��راء كش��ف دوري خل��ط 
رش��يد – يوس��فية 132 ك.ف رقم 
)1+2(  وخ��ط غرب بغ��داد – جامعة 
132 ك.ف , وكذل��ك صيانة وتأهيل 
قواط��ع دورة عدد )1( 11 ك.ف وعدد 
)2( 33 ك.ف ف��ي محط��ة الك��وت 

القدمية 132 ك.ف.

كهرباء المنطقة الوسطى تواصل أعمالها لصيانة المحطات التحويلية 



هراري ـ وكاالت:

يُع��رف بلقب »التمس��اح«، إنه الرئيس 
اجلدي��د لزميبابوي، إميرس��ون منانغاغوا، 
والذي أقسم اليمني رسمًيا، امس االول 
السبت ؛ ليصبح رئيًسا للبالد، وذلك في 
حفل نُظم بعناي��ة في امللعب الوطني 
لك��رة القدم في العاصمة هراري، حيث 
توج رئيًسا لالنقالب الشرس الذي أطاح 
بس��لفه، روبرت موغابي، بع��د 37 عاًما 

من احلكم املتواصل.
وذهب أنصار الرئيس اجلديد إلى امللعب 
ليهتف��وا بحماس، وخالل إلقاء كلمته، 
وصف الرئيس الس��ابق الذي أجبر على 
ترك السلطة باس��م »أب األمة«، فيما 
يبل��غ موغاب��ي 93 عاًم��ا، ول��م يحضر 
حف��ل التتويج بحجة أن��ه متعب جًدا، 
رغم تواجده في منزل��ه الفخم واجملهز 
بالكامل مبعدات املستش��فى، حتس��ًبا 

لتعرضه لسكتة دماغية خفيفة.
وتعه��د الرئيس اجلدي��د بخدمة جميع 
املواطن��ني، بغ��ض النظر ع��ن اللون أو 
العقي��دة أو الدين أو القبيلة أو االنتماء 
السياس��ي، وأش��ار إلى أنه يعتزم عدم 
اتباع سياس��ات موغابي املدمرة، معلًنا 

أن��ه على س��بيل املثال، س��وف يعوض 
املزارعني عن األراضي التي مت االس��تيالء 
عليه��ا ملنحه��ا ملوغاب��ي، وهو م��ا دمر 
صناع��ة الزراعة في البالد، وس��اعد في 

تدمير االقتصاد.
وكانت قد أمرت زوج��ة موغابي، غريس 
موغاب��ي، منذ نح��و أس��بوعني، بإقالة 
منانغاغ��وا، وال��ذي كان نائًب��ا للرئيس، 
وبعده��ا ه��رب إل��ى موزمبي��ق، ولكنه 
عاد إلى البالد بعد عش��رين س��اعة من 
اس��تيالء اجليش عل��ى الس��لطة قبل 
عش��رة أي��ام، ووصف بع��ض احملللني ما 
ح��دث في زميباب��وي باالنق��الب الناعم، 
ولك��ن احلقيقة لم يك��ن كذلك، حيث 
قتل م��ا ال يقل عن س��بعة أش��خاص 
م��ن حلفاء موغابي، أثناء انقالب اجليش 
عليه، وكان من ضم��ن قائمة االعتقال 
الت��ي أعده��ا اجلي��ش، ثالثة م��ن كبار 
أعضاء احلكومة والذين تعرضوا للضرب 
والتعذيب، قبل إطالق سراحهم كجزء 

من الصفقة 
عل��ى  القب��ض  الس��لطات  وألق��ت 
أغناطيوس تشومبو، وزير املال، وبحوزته 
10 مالي��ني دوالر، أثن��اء محاوله مغادرة 
كان  الش��رطة،  مرك��ز  وف��ي  منزل��ه، 
معصوب العينيني وجرد من مالبس��ه، 

وتعرض للضرب في مركز اعتقال سري، 
وأيًض��ا وزي��ر التعليم العال��ي جوناثون 
موي��و، ووزي��ر احلكومة احمللية س��افيور 
كاسوكوير، كما تعرض ألبرت نغولوب، 
رئي��س جهاز اخملاب��رات املركزية، للضرب 
وعانى من كس��ر في اجلمجمة، وأُُخذت 
الس��يدة موغابي من »بلو روف« القصر 
الرئاس��ي الفخ��م ال��ذي بن��اه زوجه��ا 
بن��اء على إصراره��ا، ووضعت في احلجز 
العسكري، ولكن لم يتم إذائها جسديًا، 
فقط تعرضت للعنف اللفظي، وعادت 

ملوغابي بعدما وقع استقالته.
ولي��س هن��اك م��ا يدعو للدهش��ة من 
الطريق��ة التي وصل بها » التمس��اح« 
إلى الس��لطة، كما أنه ساعد موغابي 
سابًقا في تزوير االنتخابات وترويع وقتل 
خصومه، وكان مش��هورًا ف��ي زميبابوي 
بدوره وعمله كمدير لالستخبارات خالل 
عملية »غوكوراوندي«، وهي حملة إبادة 
جماعية ضد فصيل��ة حرب العصابات 
االنفصالية بقيادة غوشوا نكومو خالل 

حرب االستقالل .
ويص��م منانغاغ��وا، أذن واح��دة بعدما 
مت تعذيبه قبل أن يس��جن ملدة عش��رة 
أعوام، حني ألقي القبض عليه في حرب 
األدغال، ومن ثم صعد إلى السلطة من 

خالل حزب زانو، بعد االستقالل في عام 
1980، ومع شبكة متطورة من اخملبرين، 
كان مس��ؤواًل عن توجيه اللواء اخلامس 
العس��كري ضد أهداف العدو األس��ود، 

وال سيما أنصار السيد نكومو.
وتلقى الل��واء اخلامس، ال��ذي تدرب في 
كوريا الش��مالية، املسؤولية عن مقتل 
ما يص��ل إل��ى 20 ألف ش��خص خالل 
مذبح��ة ماتابيليالن��د ف��ي جنوب غرب 
الب��الد ب��ني عام��ي 1982 و1986، وقتل 
العدي��د منه��م ف��ي عملي��ات اإلعدام 
العلني، ويقال إن منانغاغوا ش��ارك في 
تطوير هراري كمركز لتجارة املاس، وهو 
واحد م��ن أغن��ى الرجال ف��ي زميبابوي، 
ولدي��ه ثماني��ة من��ازل عل��ى األقل في 
العاصمة، وثالثة مزارع اس��تولى عليها 

من مزارعون.
واحتفلت أسرته ومؤيدوه املقربون الليلة 
املاضي��ة، في حانة في ه��راري، وكلهم 
يرتدون قمصان الكوس��ت عليها شعار 
ويسكي  الش��هير، وش��ربوا  التمساح 
الش��عير والذي يبلغ س��عره 20 جنيًها 
إس��ترلينًيا للزجاجة، وه��م يضحكون 
وميزح��ون حت��ى وقت متأخر م��ن الليل، 
وبالتالي كان تولي »التمساح« للرئاسة 

نهاية مثالية النقالب مثالي.
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بيروت ـ بي بي سي :
قال رئيس الوزراء اللبناني، س��عد احلريري، في بيان 
إن��ه لن يقب��ل أن مت��س مواقف ح��زب اهلل »بأمن 
واس��تقرار« دول عربية ش��قيقة.ولم يحدد البيان 

الدول التي يقصدها.
وكان احلريري أعلن استقالته يوم 4 تشرين الثاني 
ف��ي خطاب تلفزيوني من الرياض، وس��ط تصاعد 

للتوتر بني السعودية وإيران.
ولكنه جمد اس��تقالته بعد عودته إلى لبنان هذا 
األسبوع، اس��تجابة لطلب الرئيس، ميشال عون، 

األربعاء املاضي.
وقال الس��بت املاض��ي إنه قرر التري��ث بدل تقدمي 
استقالته رس��ميا من أجل »منح فرصة للنقاش 
والنظ��ر ف��ي مطالب جع��ل لبن��ان بل��دا حياديا 
ومتكينه من تنفيذ سياس��ة النأي بالنفس، التي 
يتبناه��ا«، والت��ي تعن��ي ف��ي لبن��ان االبتعاد عن 

النزاعات اإلقليمية.
وقد انزعج��ت الس��عودية كثيرا من ال��دور الذي 
يقوم به حزب اهلل، املدعوم من إيران، ومقاتلوه في 

املنطقة.

طرابلس ـ بي بي سي:
لق��ي 31 مهاجرا على األقل مصرعهم إثر انقالب 

قاربهم قبالة ساحل ليبيا امس االول السبت.
وكان املهاج��رون، وبينه��م أطف��ال، يحاولون عبر 
البح��ر املتوس��ط بصحبة قارب آخ��ر حني وقعت 

الكارثة.
وأدى الطقس املعتدل وهدوء البحر إلى زيادة أعداد 
املهاجري��ن الذين يغادرون ليبي��ا باجتاه أوروبا خالل 

األيام القليلة املاضية.
ووق��ع حادث امس االول الس��بت قبالة ش��واطئ 
بلدة القره بوللي التي تبعد نحو 60 كيلومترا من 

العاصمة الليبية طرابلس.
وقال أبو عجلة عبد الباري العقيد بخفر السواحل 
الليب��ي »القارب األول انقلب، وغ��رق قبل أن نصل 

إليه«.
وأوض��ح أن ق��وات خف��ر الس��واحل توجهت إلى 
املنطقة »بعد س��ماع إش��ارات اس��تغاثة، وحني 
وصل��ت هناك وج��دت مجموعة من األش��خاص 
متش��بثني بحطام الق��ارب، لكن الباق��ني ماتوا«.
ونُقل الناجون إلى القاعدة البحرية في طرابلس.

وقال أبو عجلة »حالة الطقس هذه األيام مالئمة 
إلرس��ال املهاجري��ن إلى الش��واطئ األوروبي على 

قوارب تكون غالبا غير صاحلة للمالحة«.

بكين ـ أ ب ف:
اعلنت الس��لطات الصينية ان انفج��ارا كبيرا في 
مدينة نينغبو بش��رق الصني ام��س االحد ادى الى 

انهيار مبنى وسقوط قتيلني وعشرات اجلرحى.
وقال��ت بلدية نينغبو في بيان وضع على واحدة من 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي ان االنفجار حدث 
في املدينة الس��احلية الواقع��ة باقليم جيجيانغ 
واس��فر ع��ن س��قوط »قتيلني واصابة ش��خصني 

بجروح خطيرة« على االقل.
لكن التلفزيون احلكومي ذكر ان ثالثني جريحا على 

االقل نقلوا الى املستشفيات.
وظهر في لقطات بثها التلفزيون رجال يرتدون خوذا 
وينقلون جرحى وس��يارات دمره��ا االنفجار ودخان 

رمادي يرتفع وحطام مبعثر على عشرات االمتار.
وحتدث صحافي في املكان عن »فوضى« و«عشرات 
اجلرحى« الذي��ن نقلوا الى املستش��فيات القريبة 
بس��يارات اس��عاف او مبساعدة س��ائقي سيارات. 
واضاف نقال عن ش��هود عي��ان ان االنفجار ادى الى 
انهي��ار مب��ان مجاورة واح��دث فجوات ف��ي جدران 
اخرى ، من جهتها، ذكرت شرطة منطقة جيانغبي 
حيث وق��ع احلادث ان حتقيقا يجري ملعرفة اس��باب 

االنفجار.
وتش��هد الص��ني باس��تمرار انفجارات ف��ي مواقع 
صناعي��ة بس��بب جتاهل معايير الس��المة او عدم 

التحقق من تطبيقها.

الحريري: لن نقبل 
مواقف حزب اهلل التي 

تمس بأشقائنا العرب

غرق 31 مهاجرا على 
األقل قبالة ليبيا

قتيالن وعشرات الجرحى 
في انفجار في مدينة 
نينغبو بشرق الصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

متكنت طائ��رات التحال��ف العربي، 
من تدمي��ر عدة ألغ��ام بحرية، كان 
احلوثي��ون يس��تعدون لزرعه��ا ف��ي 
ساحل البحر األحمر، في محافظة 
حج��ة، غرب اليم��ن، وذكرت مصادر 
التحال��ف  طي��ران  أن  ميداني��ة، 
استهدف ، مجموعة من مسلحي 
احلوثي قرب ش��اطئ البحر األحمر، 
في منطقة اجلر الزراعية في مديرية 

عبس في محافظة حجة.
مقات��الت  أن  املص��ادر  وأوضح��ت 
التحالف شنت غارتني جويتني على 
موقع سري للمليشيات في منطقة 
اجل��ر الزراعي��ة، قرب س��احل البحر 
األحمر، مش��يرة إلى دوي انفجارات 
عنيفة من املكان املس��تهدف، بعد 
الغارة الثانية، وش��وهدت س��يارات 
حتم��ل جثث قتل��ى وجرحى متوجه 
إل��ى مدينة عبس م��ن منطقة اجلر 
الواقعة غ��رب املديري��ة التي حتمل 
االس��م ذاته، مضيفة أن املليشيات 
االنقالبي��ة اعتادت على اس��تخدام 
باألش��جار  الكثيف��ة  اجل��ر  م��زارع 
األحم��ر،  البح��ر  عل��ى  واملطل��ة 
البحرية  كمنطلق لنش��ر األلغ��ام 
قبالة ساحل بلدة ميدي القريبة من 
املنطقة، كما اس��تغلت األش��جار، 
كغط��اء ضد طائ��رات التحالف، ما 
مكن املليش��يات من نق��ل تعزيزات 
ومعدات عسكرية إلى مدينة ميدي 
التي يحاصرها اجليش الوطني منذ 

أشهر .
ورجحت املصادر أن تكون االنفجارات 
ناجت��ة األلغ��ام البحرية الت��ي كان 
احلوثيون يحاولون زرعها في شاطئ 
البح��ر، لتجرف خ��الل عمليات املد 
واجلزر إلى خط��وط املالحة الدولية، 
وكان��ت طائرات التحال��ف والبوارج 
التابعة له، استهدفت خالل األشهر 
القليلة املاضية، زوارق مفخخة في 
ش��اطئ منطق��ة اجلر ذاته��ا، كما 
دمرت الطائرات والفرق الهندس��ية 
كميات م��ن األلغ��ام البحرية التي 
زرعها احلوثي��ون قرب مين��اء ميدي 

وممرات سفن اإلغاثة غرب اليمن.
وفي اجلان��ب امليداني، صدت القوات 
احلكومية ف��ي مديرية صرواح غرب 

محافظ��ة م��أرب، الس��بت، هجوم 
شنه املس��لحون احلوثيون والقوات 
املوالية لصالح، كما شنت هجوًما 
مض��ادًا وحقق��ت تقدًم��ا ميدانًي��ا 
في جبل مرثد اإلس��تراتيجي، ونقل 
موقع »سبتمبر نت« الناطق باسم 
مص��در  ع��ن  احلكومي��ة،  الق��وات 
عسكري قوله، إن القوات احلكومية 
سيطرت على إحدى التالل التابعة 
جلب��ل مرثد، إثر مع��ارك عنيفة ضد 

احلوثيني، استمرت لساعات. 
 وتاب��ع املص��در أن املع��ارك اندلعت 
عقب هجوم ش��نه احلوثي��ون على 
مواقع الق��وات احلكومية، مش��يرًا 
إل��ى أن املليش��يا كانت تس��تخدم 
التب��ة التي حررها اجلي��ش الوطني 
الس��تهداف بعض مواقعنا مبحيط 
مرث��د، وجنحن��ا ف��ي حتوي��ل هجوم 
املليش��يا االنقالبي��ة إل��ى هج��وم 
عكس��ي، معلًنا مقت��ل 10 حوثيني 
عل��ى األقل بينه��م القيادي محمد 
أحمد القبت��ني، ال��ذي ينتمي لبالد 
الروس في صنع��اء، »جراء القصف 
املدفعي ال��ذي رافق عمليات اجليش 

الوطني«.
وف��ي غضون ذل��ك قال مس��ؤولون 
ف��ي األمم املتحدة إن إم��دادات طبية 
وموظف��ي إغاثة ب��دأوا في الوصول 
إلى العاصمة اليمنية صنعاء امس 
االول الس��بت بع��د تخفيف حصار 
عس��كري دام قراب��ة ثالثة أس��ابيع 

وأثار شجبا دوليا.
ورحب��ت منظمات اإلغاث��ة الدولية 
بقرار الس��ماح بدخول املس��اعدات 
لكنه��ا قال��ت إن الرح��الت اجلوي��ة 
احململة باملس��اعدات ليست كافية 
لتفادي وقوع أزمة إنسانية. ويواجه 
نح��و س��بعة ماليني ش��خص في 
اليمن خطر اجملاعة إذ يظل بقاؤهم 
عل��ى قي��د احلي��اة مرهون��ا بوصول 

املساعدات الدولية.
وقال��ت عبي��ر عطيف��ة املتحدث��ة 
باس��م برنامج األغذي��ة العاملي في 
املنطقة لرويترز في رس��الة بالبريد 
اإللكترون��ي ام��س االول امس االول 
الس��بت »هبط��ت أول طائ��رة في 
صنعاء وكانت حتم��ل عمال إغاثة“. 
وقال مسؤولون في مطار صنعاء إن 

طائرتني أخريني تابعتني لألمم املتحدة 
وصلتا امس االول السبت .

املتح��دة  األمم  منظم��ة  وقال��ت 
للطفول��ة )يونيس��يف( إن إح��دى 
الرح��الت حملت »أكثر من 15 طنا« 
من األمصال ستكفي نحو 600 ألف 
طف��ل لتحصينه��م ض��د الدفتريا 

والتيتانوس وأمراض أخرى.
وقال��ت املنظم��ة في تغري��دة على 
حس��ابها على تويت��ر »االحتياجات 
ضخم��ة وهناك الكثي��ر الذي ميكن 

فعله من أجل أطفال اليمن«.
وق��ال مدي��ر مط��ار صنع��اء خالد 
ثماني��ة  إن رحل��ة تق��ل  الش��ايف 
الدولي��ة  اللجن��ة  م��ن  موظف��ني 
للصليب األحم��ر هبطت أيضا في 

املطار إضافة لشحنة األمصال.
وق��ال الش��ايف لتلفزي��ون رويت��رز 
ف��ي صنعاء »مطار صنع��اء الدولي 
أغل��ق م��ن الس��ادس م��ن نوفمبر 
وحت��ى اليوم ألكثر من 18 يوما. هذا 
اإلغالق تسبب في وجود عالقني من 

موظفي املنظمات اإلنسانية«.
وتاب��ع قائال »هن��اك أكث��ر من 500 

موظ��ف أو عال��ق بالداخ��ل واخلارج 
حرم��وا م��ن الس��فر وهن��اك أكثر 
م��ن 40 رحلة من الرح��الت اإلغاثية 
ألغيت م��ن الوصول ملط��ار صنعاء 

الدولي«.
وق��ال العقيد الرك��ن تركي املالكي 
املتح��دث باس��م التحال��ف ال��ذي 
تقوده السعودية الذي أغلق املوانئ 
إنه مت الس��ماح بث��الث رحالت إغاثة 

امس  األحد.
وق��ال التحالف الذي يقاتل احلوثيني 
في اليمن بدعم من الواليات املتحدة 
األربع��اء املاض��ي  إن��ه سيس��مح 
احلديدة  مينائ��ي  باملس��اعدات عبر 
والصليف على البحر األحمر فضال 
عن الس��ماح بالرحالت اجلوية لألمم 

املتحدة إلى صنعاء.
وأغل��ق التحال��ف املناف��ذ اجلوي��ة 
والبري��ة والبحرية لليمن في خطوة 
قال إنها لوقف تدفق األس��لحة من 
إيران إلى احلوثيني الذين يس��يطرون 

على معظم شمال اليمن.
وقال بهرام قاسمي املتحدث باسم 
وزارة اخلارجي��ة اإليراني��ة إن طهران 

س��ترحب برفع اإلغالق و«أي مبادرة 
تخفف من ألم الشعب اليمني«.

وتس��بب احلص��ار ف��ي إث��ارة قل��ق 
دول��ي عب��رت عن��ه أيض��ا الواليات 
املتحدة فضال عن األمني العام لألمم 

املتحدة.
وقالت مصادر في واش��نطن إن وزير 
اخلارجية ريكس تيلرسون طلب من 
اإلغ��الق على  الس��عودية تخفيف 
اليمن قب��ل أن تق��رر اململكة فعل 

ذلك.
وحث ثالثة من مديري وكاالت تابعة 
ل��ألمم املتح��دة م��ن قب��ل التحالف 
السعودية  تقوده  الذي  العس��كري 
عل��ى رفع اإلغ��الق محذري��ن من أن 
»آالفا ال حصر لهم« س��يموتون إذا 

استمر.
وطل��ب التحالف م��ن األمم املتحدة 
إرس��ال فريق ملناقش��ة س��بل دعم 
نظامه املس��مى آلي��ة األمم املتحدة 
للتحق��ق والتفتيش من أجل اليمن 
ال��ذي مت االتف��اق علي��ه ف��ي 2015 
للسماح للس��فن التجارية بدخول 

ميناء احلديدة.

تزامًنا مع تقدم القوات اليمنية في مأرب ومقتل 10 حوثيين

طيران التحالف يفجر ألغامًا
 في البحر األحمر الستهداف السفن

رحبت منظمات 
اإلغاثة الدولية بقرار 

السماح بدخول 
المساعدات لكنها 

قالت إن الرحالت 
الجوية المحملة 

بالمساعدات ليست 
كافية لتفادي وقوع 

أزمة إنسانية

التحالف العربي يفجر الغام في البحر االحمر

تقـرير
ينوي عدم اتباع سياسات موغابي المدمرة

إيمرسون منانغاغوا يتولى الرئاسة بعد انقالب شرس
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وزير الري اإلثيوبي يتجاهل مصر 
ويؤكد مواصلة بناء سد النهضة

ميركل ترحب باحتمال تشكيل ائتالف 
موسع مع الحزب الديمقراطي االشتراكي

اثيوبيا ـ وكاالت:
قال وزي��ر الري اإلثيوبي سيليش��ي 
بقلي، امس االول السبت، في مؤمتر 
صحفي في مقر الوزارة بأديس أبابا، 
إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر 

لن يعرقل بناء سد النهضة.
وأض��اف سيليش��ي بقل��ي، خ��الل 
املؤمت��ر الصحفي الذي تن��اول فيه 
آخر التط��ورات بخصوص مجريات 
التف��اوض ح��ول س��د النهضة، أن 
أعمال البناء لن تتوقف في الس��د 
وال لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف 
بالده الثابت، باعتباره حقا أساسيا 
إلثيوبيا في االس��تفادة من مواردها 
املائية ف��ي إنتاج الطاق��ة من أجل 

التنمية والقضاء على الفقر.
وأشار الوزير اإلثيوبي إلى أن ما ترّوج 

له مصر ب��أن إثيوبي��ا حتجب عنها 
معلوم��ات كثيرة حول الس��د غير 
صحي��ح، بدليل أن مص��ر اطلعت 
عل��ى 150 وثيق��ة تتعل��ق بكام��ل 
س��د  بن��اء  وتصامي��م  تفاصي��ل 

النهضة.
وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63 % 
من أعمال بناء مشروع السد املقام 

على نهر النيل.
وأكد وزي��ر الري اإلثيوب��ي أن إقحام 
موضوع��ات أخرى تطالب بها مصر 
مثل اتف��اق 1959، وإجراء دراس��ات 
أخرى تتعل��ق بزيادة املل��ح في دلتا 
نهر النيل بسبب بناء سد النهضة 
غير مقبولة، مش��يرا إل��ى أن بالده 
لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن 

طرفا فيها.

وش��دد بقل��ي عل��ى أن إثيوبيا لها 
كام��ل احل��ق ف��ي االس��تفادة من 
إحل��اق ض��رر  دون  املائي��ة  موارده��ا 

باآلخرين.
هذا وأشار بقلي إلى أن مصر لديها 
س��د تقدر املياه اخملزن��ة فيه ب�130 
مليار مت��ر مكعب، مضيفا أن هذه 
املياه تفوق التي يتوقع أن تخزن في 

سد النهضة.
وأضاف أن الدراس��ات الت��ي جتريها 
املكاتب االستشارية الفرنسية هي 
دراس��ات إضافية وليست رئيسية، 
لذل��ك إثيوبيا ستس��تمر ف��ي بناء 
السد الذي س��يعود بفوائد كبيرة 
على مصر والس��ودان وإثيوبيا على 
حد س��واء، بحس��ب ما ج��اء على 

لسانه.

برلين ـ رويترز:
رحب��ت املستش��ارة األملاني��ة أجنيال 
ميركل امس االول السبت باحملادثات 
الت��ي تس��تهدف تش��كيل »ائتالف 
موس��ع« م��ع احل��زب الدميقراط��ي 
االش��تراكي ودافع��ت ع��ن س��جل 
حكومات سابقة تشكلت على هذا 
األس��اس وقالت إنه��ا حققت جناحا 

ملحوظا.
وكانت ظالل من الش��ك قد خيمت 
على الوالية الرابع��ة مليركل بعد أن 
انس��حب حزب الدميقراطيني األحرار 
املوالي لقطاع األعمال من محادثات 
تش��كيل ائتالف ثالثي م��ع تكتلها 
احملاف��ظ وح��زب اخلض��ر ي��وم األحد 
املاضي مما تسبب في أزمة سياسية 
في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في 

أوروبا.
لكن احلزب الدميقراطي االش��تراكي 
أعاد النظر اجلمع��ة املاضي في قرار 
سابق له ووافق على إجراء محادثات 
م��ع مي��ركل مم��ا ط��رح احتم��االت 
»ائتالف موس��ع« جديد  لتش��كيل 
على غرار نفس االئتالف الذي حكم 
الب��الد لألع��وام األربع��ة املاضية أو 

تشكيل حكومة أقلية.
وقالت ميركل وهي تخاطب أعضاء 
م��ن حزبها ام��س االول الس��بت إن 
الناخبني منح��وا احملافظني تفويضا 
باحلكم ف��ي التصويت ال��ذي أجري 
ف��ي 24 س��بتمبر أيل��ول مم��ا من��ح 
حزبها األغلبية في البرملان لكن لم 
يترك لها إال خيارات محدودة بش��أن 
االئتالف. وخس��ر احملافظون نس��بة 

م��ن تأيي��د الناخبني له��م لصالح 
حزب البديل من أجل أملانيا اليميني 

املتطرف.
وقال��ت مي��ركل الجتم��اع محل��ي 
للحزب في شمال أملانيا »أوروبا حتتاج 
إل��ى أملانيا قوية،من احملبذ تش��كيل 
حكومة بسرعة« لكنها أشارت إلى 
أن حكومة تس��يير األعمال ميكنها 
أن تقوم باألعمال اليومية املطلوبة.

مطالب��ة  أن  »أعتق��د  وأضاف��ت 
الناخبني بالتوجه لصناديق االقتراع 
مج��ددا س��يكون خط��أ بالكامل«. 
وكان��ت مي��ركل قالت ي��وم االثنني 
إنها تفضل إج��راء انتخابات جديدة 
على تش��كيل حكومة أقلية تضم 
حزبه��ا فقط بدعم من أحزاب أخرى 

فحسب.

انتخاب بعد االنقالب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة النفط، أمس األحد، 
عن نيتها دعوة ش��ركات الطاقة 
األجنبية لتقدمي العروض من أجل 
الفوز بتس��عة امتي��ازات تنقيب 
وتطوير للنفط والغاز قرب احلدود 

مع إيران والكويت.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان لها، إن 
»املؤمل أن يعق��د مؤمترا صحفيا 
الي��وم االثن��ن إلع��ان تفاصي��ل 
امتي��ازات التنقي��ب الواقعة في 
جن��وب الب��اد وش��رقها وتض��م 

امتيازا بحريا«.
واضاف��ت انها »ته��دف من خال 
ه��ذه اجلولة إلى تعظي��م اإلنتاج 
واالحتياط��ي النفط��ي والغ��ازي 
م��ن خال التعاون مع الش��ركات 

العاملية«.
ف��ي  االمتي��از  مناط��ق  وتق��ع 
وميس��ان  البص��رة  محافظ��ات 

واملثنى وواسط وديالى.
وتختلف العقود احلالية عن عقود 
اخلدم��ة الس��ابقة الت��ي وقعها 
األجنبية  الش��ركات  العراق م��ع 
لتطوير حق��ول اجلنوب العماقة 

بحسب البيان.
ومبوجب عقود اخلدمة التي وقعها 
الع��راق في ج��والت عطاءات بعد 
عام 2003 شملت حقوال جنوبية 
القرن��ة  وغ��رب  الرميل��ة  مث��ل 
ومجنون كانت الوزارة تدفع رسما 
ثابتا بالدوالر عن كل برميل نفط 

ينتج.
وكان العق��د جي��دا ح��ن كانت 
أس��عار النف��ط مرتفع��ة لك��ن 
هبوط األسعار جعل بغداد تدفع 
الرس��وم نفسها لش��ركات مثل 
بي.بي وإكس��ون ولوك أويل وشل 
ف��ي الوقت ال��ذي تراجع��ت فيه 

قيمة مبيعات النفط كثيرا.
في الس��ياق، قال��ت وزارة النفط، 
أم��س أيضاً، إنها تن��وي بناء خط 
أنابيب جديد سينقل النفط من 
حقول كركوك إلى ميناء جيهان 

التركي.
وس��يحل خ��ط األنابي��ب اجلديد 
مح��ل قطاع ق��دمي ومعطوب من 

كركوك-جيهان.  األنابي��ب  خ��ط 
وس��يبدأ اخلط اجلديد من مدينة 
بيجي وميتد حت��ى منطقة معبر 

فيشخابور احلدودي مع تركيا.
وتوقف العراق عن تصدير النفط 
عب��ر خ��ط كركوك-جيه��ان عام 
2014 بعدما سيطر تنظيم داعش 
عل��ى املنطقة التي اس��تعادتها 
بعد ذل��ك القوات العراقية بدعم 

أميركي خال العامن األخيرين.
وق��ال بي��ان إن وزير النف��ط جبار 
عل��ي اللعيبي طلب م��ن الوزارة 
الش��ركات  لدع��وة  التحضي��ر 
املهتم��ة مبش��روع خ��ط األنابيب 
بعق��ود  ال��ذي س��ينفذ  اجلدي��د 
استثمار بنظام البناء والتشغيل 

ونقل امللكية.
وصادرات حقول كركوك متوقفة 
منذ أن انتزعت القوات احلكومية 
الس��يطرة عليها الشهر املاضي 
االنفص��ال  اس��تفتاء  عل��ى  ردا 
معارض��ة  لق��ى  ال��ذي  الك��ردي 
واس��عة م��ن تركيا وإي��ران وقوى 

غربية.
نفطي��ون  مس��ؤولون  ويته��م 
الكردي��ة  الس��لطات  عراقي��ون 
بع��دم االس��تجابة لطلب��ات من 
وزارة النف��ط الس��تخدامك خط 
أنابيب كردي الستئناف الصادرات 

من كركوك.
ويدي��ر اإلقليم خط أنابيب يتصل 
بخ��ط كركوك-جيه��ان امل��زدوج 

عند منطقة اخلاب��ور على احلدود 
مع تركيا.

وف��ي تطور آخر، نقل��ت صحيفة 
السياس��ة الكويتية أمس األحد 
عن وزير النف��ط الكويتي عصام 
املرزوق قوله إنه مت التوصل التفاق 
مبدئي بن باده وبغداد بخصوص 
س��عر الغاز العراق��ي املقرر تزويد 
الكويت ب��ه من حق��ول الرميلة 
متهي��دا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا 

الشأن.
وقال املرزوق للصحيفة إن اجلانب 
الكويتي ينتظر املوافقة النهائية 
م��ن احلكوم��ة العراقي��ة خ��ال 

األسبوع احلالي.
لألعم��ال  توي��و  الع��راق  وع��ن 

الهندس��ية اليابانية ملس��اعدته 
في بناء خط أنابيب للغاز ميتد إلى 
الكوي��ت ومصن��ع بتروكيماويات 
متصل به مع سعي بغداد للحد 
من ح��رق الغاز واس��تكمال دفع 

التعويضات املستحقة عليها.
»الكمي��ات  أن  امل��رزوق  وأض��اف 
املتفق عليها س��تكون في حدود 
50 ملي��ون ق��دم مكعب��ة يوميا 
تزي��د إلى نح��و 200 ملي��ون بعد 
فترة وتستمر ملدة عشر سنوات«، 
مؤك��داً أن »كل طرف س��يتكفل 
باملصاريف التشغيلية من جهته 
ومتوقعا البدء في تش��غيل خط 
أنابيب نق��ل الغاز بنهاي��ة العام 

املقبل«.

وستس��دد الصادرات القادمة من 
حق��ل الرميلة العراقي ما قيمته 
4.6 ملي��ار دوالر ه��ي تعويض��ات 

احلرب املتبقية.
وكان��ت مص��ادر قال��ت لرويت��رز 
األسبوع املاضي إن الكويت راغبة 
بش��دة في املشروع وإنها عرضت 
ضمانات سيادية ملا يصل إلى 80 
باملئة من التكلفة التي لم يعلن 
عنه��ا لكن احملادثات تعثرت خلاف 

على السعر.
وكان الع��راق ميد الكوي��ت بالغاز 
م��ن الرميل��ة م��ن قب��ل. وبلغت 
الكمي��ات نح��و 400 مليون قدم 
مكعبة يوميا لكنها توقفت في 

.1990

مّد خط أنابيب جديد لتصدير خام كركوك عبر تركيا

»النفط« تطرح 9 امتيازات تنقيب حدودية

 صادرات حقول
 كركوك متوقفة منذ
 أن انتزعت القوات
 الحكومية السيطرة
 عليها الشهر
 الماضي ردا على
 استفتاء االنفصال
 الكردي الذي لقى
 معارضة واسعة من
 تركيا وإيران وقوى
غربية

من آبار النفط جنوبي العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن البنك املركزي أن معدل التضخم للشهور 
ال� 12 املنتهية بش��هر »آبان« االيراني اخملتتم 21 
تش��رين الثاني 2017، س��جل نس��بة 9.9 باملئة 

قياسا بالفترة املناظرة 2016.
ج��اء ذل��ك عب��ر اع��ان البن��ك املرك��زي نتائ��ج 
القراءة النهائية ملؤش��ر قيمة الس��لع واخلدمات 

االستهاكية باملدن االيرانية في شهر »آبان«.
وسجل املؤشر في شهر »آبان« اخملتتم 21 تشرين 
الثاني، مس��توى 109.8 نقطة بارتفاع 1.3 باملئة 
ع��ن الش��هر الس��ابق و9.6 باملئ��ة على اس��اس 

سنوي.

لندن ـ رويترز: 
س��جل الي��ورو أعلى مس��توياته في 6 أس��ابيع 
أم��ام الدوالر في ظل تفاؤل املس��تثمرين بش��أن 
متانة تعافي اقتص��اد منطقة اليورو بعد بيانات 

اقتصادية قوية خال األسبوع اجلاري. 
وارتفعت العملة األوروبي��ة املوحدة نحو 0.7 في 
املئ��ة منذ مطلع األس��بوع، لتتج��ه نحو حتقيق 
مكاس��ب لألس��بوع الثال��ث على التوال��ي أمام 
ال��دوالر، ف��ي أفض��ل موج��ة أداء جي��د منذ متوز 

املاضي.
وكان اليورو بدأ األس��بوع على انخف��اض، متأثراً 
بالضبابي��ة السياس��ية ف��ي أملانيا بعد فش��ل 
مباحثات تش��كيل ائتاف، لكنه تعافى بسرعة 
مع تركيز املستثمرين على توقعات النمو القوية 

في أوروبا ومع تراجع الدوالر على نطاق واسع. 
وأظه��ر محضر أح��دث اجتماع للبن��ك املركزي 
األوروبي بش��أن السياس��ات النقدي��ة، أن صناع 
السياس��ات وافقوا على نطاق واسع على متديد 
برنامج التيسير الكمي وإن كان بوتيرة أقل، ولكن 
قرار اإلبقاء على مش��تريات األصول مفتوحة دار 

حوله في ما يبدو جدل أكثر حدة. 
وس��جل اليورو 1.1865 دوالر في لندن، وهو أقوى 
مستوياته منذ 13 تشرين األول املاضي، في حن 
سجل الدوالر أدنى مستوياته في 5 أسابيع أمام 
س��لة عمات وكان حجم الت��داول ضعيفاً خال 
األس��بوع ال��ذي ش��هد عطلة عيد الش��كر في 
أميركا الش��مالية ال��ذي كان أيض��اً عطلة في 

اليابان.

تونس ـ رويترز: 
أعل��ن املستش��ار االقتص��ادي لرئي��س الوزراء 
التونسي رضا الس��عيدي، أن تونس تتجه إلى 
زي��ادة أس��عار البنزي��ن وبعض املواد األس��اس، 
م��ن بينها اخلب��ز واملاء والش��اي وال��ن تدريجاً 
الع��ام املقبل، ضم��ن حزمة إصاح��ات فورية 
خلفض العجز في املوازنة، بينما ستبدأ تنفيذ 
إصاحات هيكلية ملنظومة الدعم مطلع عام 

.2019
وقال السعيدي في مقابلة مع وكالة »رويترز«: 
»نتجه لرفع تدريجي في أس��عار بعض املواد.. 
هناك اتفاق على زيادة في س��عر مياه الشفة 
بنس��بة 5 في املئة، وسيتم أيضاً تعديل سعر 
البنزي��ن مطلع الع��ام املقبل في ظ��ل ارتفاع 

أسعار البترول العاملية«. 
وتخص��ص تونس نحو 1.5 بلي��ون دينار )610.2 
مليون دوالر( لدعم احملروقات، لكن عودة أسعار 
النفط العاملية إلى االرتفاع س��تجبر احلكومة 
عل��ى تعديل األس��عار مطل��ع الع��ام املقبل. 
وأضاف الس��عيدي: »هناك أيض��اً نية لتعديل 
تدريجي في أس��عار الش��اي والن وأيضاً سعر 
اخلبز، الذي س��يرتفع مبا ال يقل عن 10 مليمات 

على األقل«.

9.9 % معدل التضخم 
اإليراني

أعلى مستوى لليورو
في 6 أسابيع

تونس ترفع أسعار 
الوقود ومواد أساسية

االثنن 27 تشرين الثاني 2017 العدد )3826(

Mon. 27 Nov. 2017 issue )3826(

  
بغداد ـ الصباح الجديد:

افَتَت��َح »املصرف العراق��ي للتجارة« 
أم��س، مكتباً متثيلياً ف��ي العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، ليكوَن بذلَك أوَل 
بنك عراق��ي للتموي��ل التجاري يتم 
تدش��ينه في دولة اإلم��ارات، والفرع 
الدول��ي األول للبن��ك خ��ارج دول��ة 

العراق. 
ويتمتع املكتب التمثيلي للبنك في 
مبنى«س��وق أبوظب��ي العاملي« في 
جزيرة املاريه، مبوقع اس��تراتيجي في 
قلب املركز املالي للعاصمة أبوظبي.
وسيساهم هذ املوقع املمتاز بترسيخ 
مكان��ة »املصرف العراق��ي للتجارة 
» كمؤسس��ة رائ��دة وذات موثوقية 
القط��اع  مؤسس��ات  ب��ن  عالي��ة 
املصرفي الدولي، وسيس��اعد البنك 
ف��ي الوص��ول إلى ش��بكة املصارف 

والبنوك الدولية حول العالم.
العراق��ي  »املص��رف  وس��يتمكن 
التمثيل��ي  مكتب��ه  للتجارة«–عب��ر 
اجلديد في أبوظبي- من تعزيز الفرص 

االستثمارية داخل
عاق��ات  وترس��يخ  وبن��اء  الع��راق 
عم��ل وتع��اون مع أهم مؤسس��ات 
القطاع��ن املصرفي واملالي في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
َحَضرَ حفل افتتاح املكتب التمثيلي 

اجلدي��د كل من الدكتور علي العاق، 
محاف��ظ البن��ك املرك��زي العراقي، 
وسعادة أحمد الصايغ، رئيس »سوق 
أبو ظبي العاملي«، وفيصل الهيمص، 
إدارة  مجل��س  ورئي��س  ع��ام  مدي��ر 
»املصرف العراقي للتجارة«، وسعادة 
الدكت��ور رع��د اآللوس��ي، الس��فير 
العراقي في دولة اإلمارات، إلى جانب 

عدد من كبار املسؤولن في البنك. 
وصرح الدكتور علي العاق، محافظ 
به��ذه  العراق��ي،  املرك��زي  البن��ك 
املناس��بة: »إن افتت��اح أول مكت��ب 
متثيل��ي ل�)املصرف العراقي للتجارة( 
ف��ي دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 
هو بالتأكيد حدث استثنائي ومهم 
ف��ي تاري��خ البن��ك ومه��م للقطاع 
املالي في الع��راق وجلمهورية العراق 
لَْت هذه  بش��كل ع��ام ،فق��د س��جَّ
اخلطوة املهمة دخول أول بنك عراقي 
للتمويل التج��اري إلى دولة اإلمارات 
التي تُعَتَبر مركزاً مالياً عامليأً رائداً.«

جمي��ع  »أهن��ئ  الع��اق:  وأض��اف 
العامل��ن ف��ي )املص��رف العراق��ي 
للتج��ارة( على ه��ذه اخلطوة املهمة 
التي أتوس��م فيه��ا اخلي��ر واالزدهار 
للجميع.وأن��ا على ثقة ب��أن املكتب 
التمثيلي اجلديد سيساهم في بناء 
وترسيخ عاقات مثمرة بن القطاع 
والقط��اع  الع��راق  ف��ي  املصرف��ي 

املصرفي في اإلمارات.« 

ومن جانب��ه قال فيص��ل الهيمص، 
إدارة  مجل��س  ورئي��س  ع��ام  مدي��ر 
 :« للتج��ارة  العراق��ي  »املص��رف 
العراق��ي  )املص��رف  »اس��تطاع 
للتجارة( منذ تأسيس��ه ف��ي العام 

)2003( وإل��ى اليوم، أن يحقق الكثير 
لدولة العراق وش��عبها وأن يعزز من 
رض��ى املتعامل��ن والش��ركاء. وم��ا 
افتتاح املكتب التمثيلي في أبوظبي 
إال تأكي��د جدي��د على ري��ادة البنك 

وجناحاته املستمرة التي يحُق جلميع 
العامل��ن ف��ي )املص��رف العراق��ي 

للتجارة ( أن يفخروا بها«
وأضاف: »يش��هد القطاع املالي في 
دولت��ي العراق واإلم��ارات -واملنطقة 

ملحوظ��اً،  ازده��اراً  ع��ام-  بش��كل 
وأن��ا ش��خصياً متحم��س لتحقيق 
ازدهار  وتعزي��ز  املتبادل��ة  املصلح��ة 
األعمال لنا ولش��ركائنا عبر املكتب 

التمثيلي اجلديد في أبوظبي.«
واختت��م الهيمص: »أش��كر جميع 
العامل��ن ف��ي )املص��رف العراق��ي 
للتج��ارة( الذين كان له��م دور كبير 
في إجنازنا لهذه اخلطوة املهمة. كما 
وأتوج��ه بالش��كر جلميع ش��ركائنا 
االس��تراتيجين ف��ي دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.«
وتأسس »املصرف العراقي للتجارة« 
فى مت��وز م��ن الع��ام )2003(، بهدف 
املساعدة فى إعادة إعمار العراق عبر 
تس��هيل التجارة الدولية وذلك بعد 
انتهاء برنامج »النفط مقابل الغذاء« 
التابع لألمم املتحدة. واستطاع البنك 
��َخ لعاقات  منذ ذلك الوقت أن يرسِّ
عمل وتعاون مشتركة مع 134 بنك 
عاملي رائد متوزع على 63 مدينة في 

39 دولة حول العالم.
وبلغ إجمالي أصول »املصرف العراقي 
 ،)2016( الع��ام  بنهاي��ة  للتج��ارة« 
مبلغاً ق��دره )19.7( ملي��ار دوالر، في 
حن وصل صافي أرباحه إلى)453.9( 
مليون دوالر. وميتلك البنك )25( فرعاً 

تتوزع في جميع أنحاء العراق.
العراق��ي  املص��رف  حص��ل  كم��ا 
للتج��ارة »عل��ى العديد م��ن اجلوائز 

والتصنيفات الهامة حيث استطاع 
البن��ك في العقد املاض��ي من تعزيز 
من��و رأس مال البنك من )100( مليون 
دوالر إل��ى )2.3( ملي��ار دوالر بنهاي��ة 

العام )2016(.
وُمِنَح البنك »جائزة أفضل بنك جتاري 
في الشرق األوسط« أربع مرات، أعوام 
و)2011(،   ،)2009(  ،)2008(  ،)2007(
وه��ي جائ��زة تصدرع��ن التصني��ف 
الدوري جمللة »تريد آن فورفيتنج« في 

لندن.
وَح��لَّ البن��ك ف��ي املرتبة رق��م )19( 
ضم��ن )قائمة أفض��ل 100 بنك في 
الشرق األوسط(، وُمِنَح أيضاً »جائزة 
أفض��ل بنك للتموي��ل التجاري«هذا 
الع��ام ضم��ن جوائ��ز مجلة«بانكر 

ميدل إيست 2017«.
��نَ »املصرف العراق��ي للتجارة«  ومتكَّ
من تعزيز من��و األعمال عبر توس��يع 
قاع��دة متعاملي��ه من املؤسس��ات 
احلكومية والوزارات لتشمل شركات 
ومؤسس��ات القطاع اخل��اص أيضاً. 
وق��د لَِعَب البنك دوراً مهماً في دعم 
االقتص��اد العراق��ي عب��ر تس��هيل 
عمليات االستيراد والتصدير وتقدمي 
العام  املالية للقطاع��ن  املنتج��ات 
واخلاص. كم��اكان »املصرف العراقي 
التج��اري« أول م��ن أدخ��ل بطاق��ات 
اإلئتم��ان وأجه��زة الص��راف اآلل��ي 

والتجارة اإللكترونية إلى العراق.

تقـرير
يسهم في تعزيز تدفق االستثمارات بين البلدين

المصرف العراقي للتجارة يفتتح مكتبًا تمثيليًا في أبوظبي  

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق الع��راق ل��اوراق املالية 
ارتفاعا ملحوظا خال االسبوع املاضي 

في عدد وقيمة االسهم املتداولة.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد 
عبد الس��ام ان »س��وق العراق لاوراق 
املالية نظم خال االسبوع املنتهي في 
الثالث والعش��رين من تش��رين الثاني 
احلال��ي للتداول في الس��وق النظامي 
و)3( جلس��ات في السوق الثاني ويبلغ 
ع��دد الش��ركات املدرجة في الس��وق 
)101( ش��ركة مس��اهمة، منه��ا )72( 
ش��ركة مدرجة في الس��وق النظامي 
و)29( ش��ركة مدرج��ة ف��ي الس��وق 

الثاني«.
وبن عبد السام ان »جلسات االسبوع 
املاضي س��جلت تداولت اس��هم )46( 
ش��ركة ف��ي الس��وق النظام��ي و)3( 
شركات في السوق الثاني واصبح عدد 
الش��ركات املتوقفة عن التداول لعدم 

التزامه��ا بتق��دمي االفصاح الس��نوي 
 )24( والس��وق  للهيئ��ة  والفصل��ي 

شركة«.
وأكد عبد الس��ام ان »عدد االس��هم 
املتداولة لاسوبع املاضي بلغ )30.802( 
ملي��ار س��هم ف��ي مقاب��ل )14.967( 
ملي��ار س��هم لاس��بوع ال��ذي قبله 
 )105.81%( بنس��بة  ارتفاعاً  مس��جل 
في حن بلغت قيمة االسهم املتداولة 

لاس��بوع املاضي )16.637( مليار دينار 
مقابل )10.783( مليار دينار لاس��بوع 
الذي قبله مرتفعا بنسبة )54.29%(«.

وتابع عبد الس��ام ان مؤش��ر السوق 
ISX 60 اقف��ل ف��ي أخ��ر جلس��ة من 
االس��بوع املاضي ب��� )564.80( نقطة 
مرتفعا بنس��بة )%1.03( ع��ن اغاقه 
لاس��بوع الذي قبله عندما اغلق على 

)559.06( نقطة.

»األوراق المالية«: تداول 30.8 مليار سهم في أسبوع  

احدى فروع املصرف العراقي للتجارة



سالم مكي*

قانون األح��وال الش��خصية، من أكثر 
القوان��ن تأثيرا في حي��اة األفراد، كونه 
يس��تهدف تنظيم ش��ؤونهم اخلاصة 
وعالقاتهم االجتماعية، وينظم حاالت 
الزواج وآثاره وما يترتب عليه من حقوق 
وواجب��ات جتاه كل من ال��زوج والزوجة.. 
إضافة ال��ى العامل األهم والذي يتميز 
به ع��ن غيره وهو عامل احل��ل واحلرمة، 
حي��ث ان تطبي��ق ه��ذا القان��ون على 
مسائل تنتج عنها آثار شرعية إضافة 
ال��ى القانوني��ة، ف��ي ح��ن ان هنالك 
قوان��ن آخر تنت��ج آث��ارا قانونية فقط. 
قانون األحوال الشخصية احلالي، وكما 
هو معروف للجميع، مصدره األس��اس 
والوحيد هو الشريعة االسالمية وهي 
مي��زة أخرى له على اعتب��ار ان القوانن 
اآلخرى مصادره��ا متع��ددة. وهو نتاج 
مرحلة تاريخية مهمة شهدها العراق، 
عقب سقوط النظام امللكي الذي كان 
القض��اء الش��رعي فيه مقس��ما الى 
س��ني وش��يعي، فكان هن��اك األحوال 
وكان  واحلنفية  اجلعفرية  الش��خصية 
القضاء ف��ي احملاكم الش��رعية يجري 
وفق��ا لألح��كام اخلاصة ب��كل مذهب 
من املذاهب االس��المية، وكانت هنالك 
مح��اوالت لغرض اص��دار قانون موحد 
لألحوال الشخصية، اال انها لم تفلح، 
ح��ن مج��يء العام 1959 الذي ش��هد 
تش��ريع قان��ون األح��وال الش��خصية 
رق��م 188 لس��نة 1959 احلال��ي ال��ذي 
تضم��ن أهم املب��ادئ العام��ة ألحكام 
األحوال الش��خصية مهتدي��ا بقوانن 
البالد العربية واالسالمية. اسهم هذا 
القانون، بتالفي أهم مشكلة يواجهها 
اجملتمع العراق��ي وهي الطائفية، حيث 
وح��دت أحكام��ه العراقين، واس��هم 
بردم الفجوة بن الطوائف، عبر اعتماد 
قانون يطبق على اجلميع في املس��ائل 
الشرعية، ذلك انه عالج مشكلة تعدد 
اآلراء الفقهي��ة واالختالفات البينة في 
األحكام الى األخذ م��ن جميع اآلراء مبا 
يتناس��ب مع وضع اجملتم��ع وطبيعته، 
فأخذ ش��يئا من الفقه السني، وشيئا 
آخر من الفقه الشيعي. استمر القانون 
نافذا م��ن دون محاولة تعديله في زمن 

النظام الس��ابق، تعدي��ال جوهريا، ذلك 
ان النظ��ام اكتف��ى بإضاف��ة أح��كام 
قانونية جديدة وتعدي��ل أخرى من دون 
ان مي��س جوه��ر القانون. بعد س��قوط 
النظ��ام، ظه��رت مح��اوالت لتعدي��ل 
القان��ون او إلغائ��ه، ومت وض��ع اس��اس 
لتل��ك املطالبات تتمث��ل باملادة 41 من 
الدس��تور التي منح��ت العراقين حق 
االلتزام بأحوالهم الش��خصية حسب 
معتقداتهم ومذاهبهم ولهم الرجوع 
ال��ى تلك االح��كام دون القان��ون. هذه 
املادة اخلالفية والت��ي تعني العودة الى 
زمن النظ��ام امللكي، حاولت احلكومات 
املتعاقب��ة وضع قوانن اس��تنادا اليها، 
وآخ��ر تلك احمل��اوالت هو القان��ون الذي 

يس��مى ب قانون تعديل قانون األحوال 
الش��خصية الذي واف��ق عليه مجلس 
الن��واب من حي��ث املب��دأ وأدرج ضمن 
جدول االعمال لغرض مناقش��ته. هذا 
التعديل في حقيقته هو نسف او الغاء 
للقانون 188، الذي ألزم احملاكم بالرجوع 
ال��ى أحكامه في جميع املس��ائل التي 
تتناولها النصوص واذا لم يوجد حكم 
مبقتضى مبادئ الش��ريعة االس��المية 
القان��ون.  لنص��وص  مالءم��ة  األكث��ر 
مش��روع القان��ون وف��ي امل��ادة األول��ى 
يخالف هذا التوج��ه، حن يعطي احلق 
للخاضعن ألحكام القانون ان يقدموا 
طلب��ا للمحكم��ة لتطبي��ق األحكام 
الش��رعية ال��واردة ف��ي مذاهبهم، اما 

امل��ادة الثاني��ة فألزمت احملكم��ة باتباع 
ما يصدر ع��ن اجمللس العملي في ديوان 
الوق��ف الش��يعي واجملل��س العمل��ي 
واالفتائي في ديوان الوقف السني وتبعا 
ملذهب الزوج.. هذه الفقرة تخالف عدة 
مواد من الدس��تور منها املادة 14 التي 
نصت على ان العراقين متساوون أمام 
القان��ون م��ن دون متييز بس��بب اجلنس 
او العرق او القومي��ة او االصل او اللون 
او الدي��ن او املذهب... ف��ي حن ان هذه 
امل��ادة متيز بن الزوج والزوجة حن جتعل 
اح��كام مذهب الزوج ه��ي التي تطبق 
م��ن دون مذه��ب الزوج��ة. كم��ا انه��ا 
تخالف امل��ادة 19 اوال الت��ي تنص على 
ان القضاء مس��تقل ال س��لطان عليه 

لغي��ر القان��ون. حيث جتعل ه��ذه املادة 
س��لطانا على القضاء من دون القانون 
وهي الس��لطة التنفيذية ممثلة بديوان 
الوقف الش��يعي والس��ني، حيث انها 
الزم��ت احملكمة باتباع ما يصدر عنهما 
من احكام. كما انه��ا تخالف املادة 47 

التي تنص على ان الس��لطات االحتادية 
مت��ارس اختصاصاته��ا عل��ى وفق مبدأ 
الفص��ل بن الس��لطات. وه��ذه املادة 
تؤدي الى تداخل في عمل الس��لطات، 
ومتن��ح وظيفة القضاء الى الس��لطة 
التنفيذي��ة. كم��ا تخال��ف ن��ص املادة 
88 من الدس��تور التي تن��ص: القضاة 
مس��تقلون، ال س��لطان عليه��م ف��ي 
قضائه��م لغير القان��ون، وال يجوز ألية 
س��لطة التدخ��ل ف��ي القض��اء او في 
ش��ؤون العدالة. وهذه امل��ادة تؤدي الى 
ان يتدخل الوقفان الس��ني والش��يعي 
ف��ي ش��ؤون العدالة. اذن: امل��ادة األولى 
من مشروع القانون، تخالف اربعة مواد 
دستورية، أما املواد األخرى، فهي ال تقل 

ش��أنا عن املادة األولى من حيث كونها 
تؤدي ال��ى مخالف��ات وتناقض��ات في 
تطبي��ق القانون، بل ت��ؤدي الى فوضى 
قانوني��ة. الفق��رة ج م��ن امل��ادة األولى 
جتع��ل بدائ��ل القان��ون هي: املش��هور 
من الفقه الش��يعي وفت��اوى الفقهاء 
االعالم وعند عدم الش��هرة يؤخذ برأي 
املرجع الديني األعلى.. الوقف الس��ني 
علي��ه ان يطب��ق احكام املش��هور من 
الفق��ه  ان  املعل��وم  الفق��ه الس��ني! 
الش��يعي يقوم عل��ى مب��دأ االجتهاد 
واملكلف يأخذ احكامه من اجملتهد الذي 
يذكر األحكام الش��رعية في الرس��الة 
العملية له، واملقلد ملزم شرعا باتباع 
م��ا يقوله اجملتهد، بالتال��ي، ال يقبل ان 
تطبق عليه أحكام املش��هور او فتاوى 
الفقه��اء األعالم، اال ف��ي حالة كونها 
متطابقة مع فتاوى املرجع الذي يقلده. 
وق��د يكون املكلف يقل��د مرجعا ليس 
هو املرجع الديني االعلى، وآراؤه تخالف 
املش��هور وتخال��ف فت��اوى الفقه��اء 
االعالم، ببع��ض اجلزئيات، والقانون هنا 
لم مينحه احلق باتباع مرجعه. النتيجة 
هو فوضى ف��ي تطبيق أحكام القانون، 
غي��ر  االح��كام  تل��ك  وان  وخصوص��ا 
مقننة ف��ي كتاب واحد ميك��ن الرجوع 
اليه، بل ه��ي موجودة في كتاب الفقه 
والرس��ائل العملية للمراج��ع الدينية 
ويصع��ب حصرها في كت��اب واحد، بل 
يس��تحيل ذل��ك. أما بخص��وص ديوان 
الوق��ف الس��ني، فالقانون اش��ار الى 
ان��ه يطبق احكام املش��هور من الفقه 
السني، ومن املعلوم ان الفقه السني، 
واحلنفي  واحلنبل��ي  الش��افعي  يعن��ي 
واملالكي.. وهذه املذاهب تختلف آراؤها 
في املس��ائل الشرعية وال يقبل أحد ان 
تطب��ق أحكام مذهب غير مذهبه على 
النهائية  النتيجة  الشرعية..  مسائله 
ه��و ان الفوض��ى واخلالفات الش��رعية 
والقانوني��ة ستس��يطر على الش��ارع 
الذي يش��هده  واالس��تقرار  العراق��ي، 
القض��اء ف��ي تطبي��ق قان��ون األحوال 
منازعات  الى  الش��خصية س��يتحول 
وخالفات كبيرة، ت��ؤدي في النهاية الى 
ضي��اع حق��وق األف��راد وفق��دان الثقة 
بأهم مؤسس��ة رسمية وهي القضاء، 

بسبب سلب حقها في القضاء. 

*كاتب عراقي 

عمرو صالح*

تُع��د أزمة اس��تقالل إقلي��م كتالونيا 
واح��دًة من أكثر األزم��ات التي واجهت 
إس��بانيا استعصاء منذ عقود، أي منذ 
انته��اء حك��م الديكتات��ور اإلس��باني 
فرانك��و«  »فرانسيس��كو  اجلن��رال 
تقريًب��ا، خاص��ًة بع��د أن واص��ل طرفا 
الصراع )احلكومة الكتالونية الداعمة 
لالس��تقالل، وحكومة مدريد الرافضة 
السياس��ي  التصعي��د  عملي��َة  ل��ه( 
مؤخ��رًا، إل��ى الدرجة الت��ي دفعت كال 
الطرف��ن إلى نقطة ال تُتيح مس��احًة 
كافي��ًة للمن��اورة أو التراج��ع من أجل 
جتاوز األزمة بع��د أن أعلنت اجلنراليتات 
)احلكوم��ة احمللية لإلقلي��م( في أكتوبر 
املاضي قرارها بإعالن االس��تقالل بنحو 
منف��رد، وهو م��ا دفع حكوم��ة مدريد 
-ف��ي املقاب��ل- للتح��رك نح��و ف��رض 
احلكم املباش��ر على اإلقلي��م، وإصدار 
قرار توقيف ألعض��اء حكومته احمللية، 
مبن فيهم »كارل��وس بوجدميون« رئيس 

اإلقليم.

خلفية الصراع:
عب��ر تاريخ رمبا ميتد إلى نحو 1000 عام، 
تََشارََك س��كان إقليم كتالونيا تاريًخا 
، وحتدث أبن��اؤه لغة مختلفة  مس��تقالاًّ
عن س��ائر املناطق احمليط��ة. وبناء على 
حال��ة التماي��ز الهويات��ي تل��ك، فق��د 
ُمنح اإلقليم اس��تقالاًل مؤقًتا في عام 
1932 بعد تأس��يس اجلمهورية الثانية. 
ولكن مع صعود الديكتاتور اإلس��باني 
اجلن��رال »فرانكو« إلى احلك��م، مت إلغاء 
هذا االستقالل، وُقمعت أية أنشطة أو 
ممارس��ات عامة ذات طابع قومي. وبعد 
وفاته َمَنَح دس��تورُ إسبانيا اجلديد عام 
1978 -في فترة التح��ول الدميقراطي- 
اإلقليَم حكًما ذاتياًّا، وإن كان الدس��تور 
ق��د أكد -ف��ي الوق��ت ذات��ه- أن األمة 

اإلسبانية ال تتجزأ.
ث��م كان تطور آخ��ر في مس��ار عالقة 
اإلقلي��م بالدول��ة األم ف��ي ع��ام 2006 
بع��د مفاوض��ات طويلة وافق��ت فيها 
حتس��ن  عل��ى  اإلس��بانية  احلكوم��ة 
وضعي��ة احلكم الذات��ي لإلقليم بإقرار 
البرمل��ان اإلس��باني ميثاق حك��م ذاتي 
يُعزز سلطات اإلقليم، خاصة املتعلقة 
باملالي��ة والقضائية، كما يصف امليثاق 
س��كان اإلقلي��م ب�«األم��ة«. وفي عام 
الدس��تورية  احملكم��ة  قض��ت   ،2010
اإلس��بانية بإلغ��اء أج��زاء م��ن امليثاق 
بع��د أن ارت��أت أن مصطل��ح »األم��ة« 
كوص��ف لإلقلي��م ال يحم��ل »قيم��ة 
قانونية«، وهو م��ا أعقبته حالة حراك 
في الس��نوات األخيرة، وعمليات تعبئة 
للقطاعات الداعمة الستقالل اإلقليم، 
حت��ت ش��عارات قومية ومزاع��م بضرر 
اقتص��ادي واقع على اإلقليم من وجوده 

داخل إسبانيا.

نقطة الال عودة:
منذ ع��ام 2015، وبحيازة القوى املؤيدة 
لالنفص��ال ع��ن إس��بانيا األغلبيَة في 
برملان كتالونيا؛ عاد الزخم للحديث عن 
اس��تقالل اإلقليم ليأخذ بُع��ًدا جديًدا 
يتج��اوز حالة التعبئ��ة التقليدية غير 
الرس��مية الت��ي ج��رت في الس��نوات 
الس��ابقة، بتح��رك احلكوم��ة احمللي��ة 
لإلقليم نحو اتخاذ إجراءات سياس��ية 
فعلية في س��بيل حتقيق هذا الهدف، 
كان أبرزها إعالن البرملان الكتالوني في 
27 أكتوبر ٢٠١٧ انفص��ال اإلقليم عن 
إس��بانيا، وهو قرار جاء بعد اس��تفتاء 
رسمي في بداية الش��هر نفسه وافق 
فيه %90 من املُصوِّتن على االنفصال، 
فيما اقتربت نس��بة املشاركة فيه من 
لن. وقد كانت  %43 من الناخبن املُسجَّ
تلك اإلجراءات مصحوبة بعملية تعبئة 
جماهيرية مبسيرات دعت إليها حركات 

داعمة لالستقالل ودعمتها احلكومة.
وفي مقابل تلك التحركات احمللية التي 
بدت أنها تتخذ طريق الال عودة، وتغلق 
طريق املناورة أو التفاوض؛ كانت احلركة 
-عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر- حتمل س��مات 
تصعيدية وحاس��مة مماثلة. وهنا فقد 
كان قرار احملكمة الدستورية اإلسبانية 
التي أعلنت عدم دس��تورية االستفتاء 
ُقبي��ل إجرائ��ه، وأعلن��ت تعليقه قبل 
س��اعات م��ن ب��دء التصوي��ت، وهو ما 
أعط��ى -بدوره- الش��رطة اإلس��بانية 
غطاًء للتدخل اتسم بالعنف من أجل 
احليلولة دون وصول الناخبن إلى مراكز 

االقتراع، مما خّلف مئات املصابن.
من جانبها، تبنت احلكومة اإلس��بانية 

االس��تفتاء  دس��تورية  ع��دم  رواي��ة 
وبطالنه. وبعد دقائق من إعالن كتالونيا 
االنفص��ال رس��مياًّا، كان ق��رار مجلس 
الش��يوخ اإلسباني باستعمال ما ُعرف 
ب�«اخليار النووي« عبر تفعيل املادة 155 
من الدس��تور، والتي تنقل إدارة اإلقليم 
إلى حكوم��ة مدريد، وجتعل��ه خاضًعا 
حلكمها بنحو مباش��ر. ثم كان إصدار 
مذك��رة اعتق��ال بحق رئي��س اإلقليم 
»كارل��وس بوجدميون« الذي س��افر إلى 
بلجي��كا، فض��اًل ع��ن وَْض��ِع القيادات 

السياسية في اإلقليم قيد احملاكمة.

أسباب الفشل:
عملياًّ��ا، هناك مجموعة م��ن العوامل 
الت��ي أدت إل��ى عدم جن��اح اإلقليم في 
احلص��ول عل��ى اس��تقالله، وذلك على 

النحو التالي:
أواًل- االنقس��ام الداخل��ي: تُع��د حالة 
الت��ي  اإلقلي��م  ف��ي  التواف��ق  غي��اب 
تُظهره��ا اس��تطالعات ال��رأي، وتباين 
املواقف، سواء على مستوى النخبة أو 
اجلمهور، نحو فكرة االس��تقالل كقرار 
مصي��ري؛ عنص��رًا مهما ف��ي محاولة 
فهم املش��هد في كتالونيا. وهنا، فإن 
كان الداعمون لالس��تقالل هم األكثر 
تنظيًم��ا اآلن، فإن هذا ال ينفي حقيقة 
أنهم ليس��وا األغلبية الس��احقة في 
اإلقليم، وال ينفي كذلك غياب اإلجماع 
داخ��ل نخبتهم حول الس��بيل األمثل 
)تكتي��ك ناع��م أم خش��ن؟( لتحقيق 

االستقالل املنشود.
ينبغ��ي  اجلماهي��ري،  اجلان��ب  وعل��ى 
التذك��رة بأنه مثلما خرجت مس��يرات 

ضمت مئات آالف الداعمن الس��تقالل 
اإلقلي��م، فق��د كان��ت هن��اك حتركات 
مضادة رافضة لفكرة االستقالل، وقد 
نُظمت عمليات تعبئة مماثلة وإن كانت 
أق��ل زخًم��ا عّبرت عن فئ��ات تضم َمْن 
يحملون تصورات سياس��ية مناهضة 
لفك��رة القومي��ة، أو من يتمس��كون 
بروابط كتالونيا مع اجملتمع اإلس��باني، 
أو من يخش��ى مخاطر عدم االستقرار 
أو التداعيات االقتصادية الس��لبية في 
حال��ة حتقق االس��تقالل فعلياًّ��ا، مبا قد 
يؤثر على األوضاع املعيش��ية للسكان. 
وال يجب إغفال أن نسبة املشاركة في 
استفتاء االنفصال كاستفتاء مصيريٍّ 
ق��د مّثل��ت %43، فيم��ا بلغت نس��بة 
املش��اركة في قرار خ��روج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي مثاًل %73 تقريًبا.
بالنس��بة  اإلقلي��م  أهمي��ة  ثانًي��ا- 
الدس��تورية  القيود  إلس��بانيا: بخالف 
التي حَتُوُل دون اس��تقالل اإلقليم، كما 
أش��رنا، هناك أبعاد أخ��رى جتعل تخلي 
إسبانيا عن سيادتها على اإلقليم أمرًا 
الُبع��د االقتصادي،  أبرزها  مس��تبعًدا، 
أْخًذا ف��ي االعتبار حقيق��ة أن اإلقليم 
أكب��ر  يُع��د جغرافياًّ��ا س��ادس  ال��ذي 
منطقة في إسبانيا هو واحد من أغنى 
األقاليم اإلس��بانية، مساهًما ب�25.6% 
إجمال��ي  م��ن  و19%  الص��ادرات،  م��ن 
الن��اجت احمللي، فيم��ا يض��م %20.7 من 
االس��تثمارات اخلارجية إلس��بانيا. وهو 
م��ا يجعله ذا أهمية حيوية بالنس��بة 
حلكوم��ة مدري��د، ناهيك ع��ن مخاوف 
أخ��رى لدى احلكومة اإلس��بانية من أن 
يُثير االنفص��ال نزع��ات انفصالية في 

مناطق أخرى من البالد.
ثالًثا- معارضة القوى الغربية الفاعلة: 
ف��ي الوق��ت ال��ذي راه��ن في��ه أنصار 
انفص��ال اإلقلي��م عل��ى دع��م اجملتمع 
الدولي؛ يبدو واضًح��ا املوقف املناهض 
الذي عّبرت عنه القوى الكبرى، خاصًة 
املتح��دة  والوالي��ات  األوروب��ي  االحت��اد 
األميركية، وكالهما اعتبر األمر مسألة 
داخلية إسبانية. وياُلحظ املتابع اخملاوف 
األوروبية من استثارة غضب مدريد التي 
تُعد العًبا في االحتاد األوروبي، ومخاوف 
من أن يس��تثير انفص��ال اإلقليم نوازع 
انفصالي��ة مماثل��ة ف��ي مناط��ق أخرى 
من أوروبا التي تش��هد صع��ودًا قومياًّا 
مقلًقا خالل الس��نوات األخيرة. وعلى 
وفق هذا املنطق ميكن قراءة تصريحات 
»جان كل��ود يونكر« )رئي��س املفوضية 
األوروبية( التي ق��ال فيها: »ليس لدينا 
احلق في إقحام أنفس��نا في هذا احلوار 
اإلسباني-اإلس��باني«، وأك��د فيه��ا أن 
»االحتاد األوروبي ليس محتاجا النقسام 

جديد وصدع جديد«.

مستقبل األزمة:
في حلظة ش��ديدة التعقيد والصعوبة 
يتسم بها وضع كال الطرفن املتنازعن، 
ميكن التنبؤ مبسارين لألزمة على النحو 

التالي:
أواًل- مزي��د من التصعي��د: أي أن يتجه 
اخلط��وات  مواصل��ة  نح��و  الطرف��ان 
التصعيدي��ة انطالًق��ا مم��ا ميلك��ه كل 
طرف م��ن أوراق ضاغط��ة. ومنها جلوء 
مدريد نحو تفعيل القرار النووي بفرض 
احلك��م املباش��ر على اإلقلي��م، واتخاذ 

خطوات أكبر فرًضا لهذا القرار بالقوة 
وسط دعم ضمني حتظى به مدريد من 

اجملتمع الدولي.
وف��ي املقابل، فإن ما حت��دث عنه رئيس 
اإلقلي��م املُق��ال حول أنه ه��و وحلفاؤه 
س��وف يقاوم��ون »دميقراطياًّ��ا« القرار، 
ودعواته ب��ن حن وآخر إل��ى تظاهرات 
جماهيري��ة »للدفاع ع��ن اجلمهورية«؛ 
قد تعكس نية توظيف سبل املقاومة 
الس��لمية كأدوات تصعيدي��ة، مث��ل: 
وتنظي��م  واإلضراب��ات،  االحتجاج��ات، 
وجتدي��د  اجلماهيري��ة،  التجمع��ات 
الدعوات ملوظفي اإلقلي��م لعدم اتباع 
أوامر احلكومة اإلسبانية، وهي حتركات 
عل��ى اجلانبن ق��د تزيد األم��ر تعقيًدا، 

وجتعل مستقبل احلل مجهواًل.
ثانًي��ا- إعط��اء مس��احة للح��وار: يرى 
البع��ض أن االنتخابات الت��ي من املقرر 
عقده��ا ف��ي اإلقليم في 21 ديس��مبر 
املقبل، قد تكون مساحة لتغير مسار 
الن��زاع بالكامل، غير أن ما قد تُس��فر 
عنه نتائج االنتخابات ال ينبغي تعظيم 
التوقعات بش��أن إمكانية أن يقود إلى 
تغيي��رات جذري��ة ف��ي ش��كل النزاع، 
وإن كان م��ن املمك��ن أن يعط��ي فرًصا 
أفضل للحوار بن أطرافه، قد يكون من 
نتائجه حتس��ن وضعية احلكم الذاتي 

في اإلقليم كحل وسط.
وهن��ا ينبغ��ي اإلش��ارة إل��ى أن أغل��ب 
التوقعات حول نتائ��ج تلك االنتخابات 
تنحص��ر ف��ي ثالث��ة احتم��االت؛ أولها 
يؤي��دون  الذي��ن  األغلبي��ة  حتس��ن 
االنفص��ال، أو انتص��ار أولئ��ك الذي��ن 
يرغبون ف��ي البقاء في إس��بانيا بفارق 

ضئيل، وهو ما لن يُتيح أيًضا مس��احة 
للفعل السياس��ي لتغيي��ر جذري في 
املوقف، أو أال تختلف نتائج االنتخابات 
املقبل��ة عن نتائج وت��وازن القوة احلالي 
ف��ي البرمل��ان الكتالوني. وم��ن ثم، فإن 
حلحل��ة الوضع تقتض��ي من الطرفن 
)أنص��ار االس��تقالل وحكوم��ة مدريد( 
تق��دمي تنازالت سياس��ية، وه��و ما قد 
يتالق��ى مع ما أملح إلي��ه وزير اخلارجية 
اإلسباني في تصريحات لهيئة اإلذاعة 
البريطانية في 8 نوفمبر اجلاري كشف 
فيها ع��ن ني��ة البرملان »استكش��اف 
إمكانية تعديل الدس��تور الس��تيعاب 
طموح��ات بع��ض أف��راد الش��عب في 
كتالوني��ا بطريق��ة أفضل«، ُمق��راًّا بأن 
وضع كتالونيا »يستحق النظر«، لكنه 
-ف��ي الوقت نفس��ه- أك��د أن »القرار 
الذي سُيتخذ يجب أن يُشارك فيه كل 

اإلسبان«.
وهنا، تنبغي اإلش��ارة إلى أن مثول قادة 
اإلقلي��م أم��ام القض��اء، والتداعي��ات 
اس��تقرار  ع��دم  حلال��ة  السياس��ية 
األوضاع عل��ى اقتصاد اإلقلي��م، وبيئة 
األعم��ال ب��ه، ومن ث��مَّ تضرر إس��بانيا 
ككل؛ قد تكون عنص��رًا ضاغًطا على 
أط��راف األزم��ة للجلوس عل��ى طاولة 
املفاوضات خشية تداعيات األزمة على 
الطرفن. وهنا فقد توقع البنك املركزي 
اإلس��باني في بداية نوفمبر احتمالية 
أن يفق��د االقتصاد اإلس��باني ما يصل 
إل��ى ٪60 م��ن من��وه املتوق��ع إلجمالي 
الن��اجت احمللي حتى أواخر ع��ام 2019 إذا 
واصلت أزمة كتالونيا التصاعد، مؤكًدا 
-في الوق��ت ذاته- أن ع��ودة األمور إلى 
طبيعتها سريًعا »مُيكن أن يخفف من 
حدة مخاط��ر االقتصاد الذي تأثر بنقل 
الكثير من الشركات واملصارف ملقراتها 

من اإلقليم«.
خالصة الق��ول، على الرغ��م من حترك 
)الداعمن الس��تقالل  الن��زاع  أط��راف 
اإلقلي��م من جان��ب، وحكوم��ة مدريد 
من جانب آخر( نحو خطوات تصعيدية 
ف��ي أكتوبر املاضي، والت��ي يبدو معها 
أن مس��ار األزمة قد بل��غ نقطة التأزم؛ 
إال أن هن��اك مس��احات النت��زاع فتيل 
األزم��ة بن الطرفن قد تلوح في األفق، 
حتت ضغوط جتعل من استمرار عملية 
عل��ى  باخملاط��ر  محفوًف��ا  التصعي��د 
مصالح الطرفن. وهنا ف��إن انتخابات 
ديس��مبر وإن كان م��ن غي��ر املتوقع أن 
تقود إل��ى تغييرات جذرية في ش��كل 
إدارة النزاع؛ إال أنها قد تُعطي مساحة 
للحوار عبر وساطة خارجية محتملة، 
أخًذا ف��ي االعتبار ما أعلنته إس��بانيا 
مؤخرًا -على لسان وزير خارجيتها- عن 
احتمالي��ة إع��ادة النظر في الدس��تور 
اإلس��باني مب��ا يس��توعب الطموحات 
الكتالوني��ة عب��ر حلٍّ ُمرٍض للش��عب 

اإلسباني ككل.

* مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
املتقدمة .

آفاق8

لماذا فشلت كتالونيا في الحصول على استقاللها؟

تعديل قانون األحوال الشخصية والفوضى المقبلة
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قانون األحوال 
الشخصية الحالي، 
وكما هو معروف 

للجميع، مصدره 
األساس والوحيد هو 

الشريعة االسالمية 
وهي ميزة أخرى 
له على اعتبار ان 
القوانين اآلخرى 

مصادرها متعددة. 
وهو نتاج مرحلة 

تاريخية مهمة 
شهدها العراق، 

عقب سقوط النظام 
الملكي الذي كان 

القضاء الشرعي فيه 
مقسما الى سني 

وشيعي، فكان هناك 
األحوال الشخصية 

الجعفرية والحنفية 
وكان القضاء في 
المحاكم الشرعية 

يجري وفقا لألحكام 
الخاصة بكل 

مذهب من المذاهب 
االسالمية
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قحطان جاسم جواد
 

افتتحت ش��بكة االعالم العراقي منت��دى ثقافياً في 
مقره��ا ليك��ون رافداً جدي��داً للثقاف��ة العراقية من 
خالل نش��اطاته ف��ي اس��تقطاب االدب��اء واملثقفني 
والفنانني في جلس��ات ومناقش��ات تصب في خدمة 
املشهد الثقافي العراقي .وقد حضر االفتتاح السادة 
اعضاء هيئة االمناء في الش��بكة ورئيس الش��بكة 
الشاعر مجاهد ابو الهيل ونخبة من الشعراء الذين 
ادلوا بدلوهم الش��عري مبجموعة رائعة من القصائد 
نالت استحس��ان اجلمهور، منهم الش��عراء د سعد 
ياسني يوسف ومنذر عبد احلر وآمنة عبدالعزيز. كما 
حت��دث الدكتور علي الش��اله عن اهمي��ة وجود مثل 
هذا املنتدى ليك��ون حلقة وصل مع االدباء والفنانني، 
مبا ينعك��س ايجابي��اً على عمل الش��بكة من خالل 
التفاعل وتبادل االفكار. كما حتدث الس��يد ابو الهيل 

عن ظروف تأس��يس املنتدى وضرورة دعمه ليؤدي دوره 
االيجاب��ي في احلي��اة الثقافية العراقي��ة. كما حتدث 
الناقد باس��م عبداحلميد حمودي اقدم اعضاء امناء 
شبكة االعالم العراقي وحيا في كلمته اجلهود اخليرة 
التي اسست هذا املنتدى ليكون بذرة ثقافية مثمرة. 

واشاد بدور الشاعرة جناة عبداهلل مديرة املنتدى.
م��ن القصائ��د الت��ي القيت ف��ي االحتف��ال قصيدة 
الش��اعر د سعد ياسني يوس��ف التي كانت بعنوان » 

مكابدات » قال فيها:-
منذ ان

سرقوا يد اهلل
تساقطت الناس واحلجارة

وارتفعت مع الغبار
اوراق اشجارنا

تعال.....
لنقص عليك

....

تعال بعريك
موسوماً بنقوش الرمل

بصرخة شمس الهاجرة
في جوف جبينك

 
عن دار الس��اقي، صدرت مؤخرًا رواية 
بعن��وان »خرائ��ط يون��س« للكات��ب 

واملترجم املصري محمود حسني.
جدي��ر بالذك��ر أن ه��ذه الرواية كانت 
قد فازت مبنحة آف�اق ضم�ن برنام�ج 
آف�اق لكتابة الرواية، ال��دورة الثالثة، 
جب���ور  اللبنان��ي  الروائ��ي  بإش��راف 

الدويه�ي.
»مفترقاً عن حبيبته عال يصل يونس 
إل��ى جزي��رة معزول��ة ال يدخلها غير 
قاطنيه���ا. اجلزي���رة بات���ت وجه��ة 
احلّكام الذين نس��فوا كّل آثار الفقراء 
فيه��ا، محّول��ني إّياه��ا إل��ى أمن��وذج 
ع��ن مدينة معاص��رة تف��رض ثقافة 
االستهالك سطوتها على كّل شيء 

فيها.
م��ن ب��ني ج��دران غرفت��ه الصغيرة 
احملاذي��ة للمكتب��ة حي��ث يعم��ل، 
يراقب يونس موت املدينة البطيء، 
متطّلع��اً إلى اجلان��ب اآلخر حيث 
ع��ال تتطّل��ع إليه وتش��هد املوت 
أيضاً. حوٌت أعمى يرافق مناماته 
فيما ترافق قّطة عمياء مناماتها 
ليكون األنني وحده صوت املدينة 
التي تبلغ موتها القاسي، ورمّبا 
تزه��ر ف��ي أرضه��ا ب��ذور حياة 

جديدة«.
ميثولوجي��ا معاص��رة تقارب 
الواق��ع بلغة ش��ّيقة، نافذًة 
إلى أعماقه لتقرأ االحتماالت 

داخل ما هو كائن.

كت��ب صال��ح جودت، وهو ش��اعر وروائ��ي مصري 
راح��ل، ذات يوم ع��ن همومه اليومي��ة قائالً : »ما 
ضر لو أن الدولة خصصت لي راتباً كرمياً أتقاضاه 
من دون أن أجهد نفس��ي بالعمل ساعات طويلة، 
وأكون عندها قادراً على إجناز ما كنت أحلم بإجنازه 

من كتب طيلة حياتي؟«!
ه��ذه الكلمات الت��ي تصرفت فيه��ا تصرفاً غير 
مخل، علقت في ذاكرتي لس��نوات طويلة، وكنت 
أظن أنه��ا منطقية جداً، لف��رط محبتي للرجل. 
لكنني اكتش��فت في ما بعد أنها أبعد ما تكون 
ع��ن املنط��ق. فليس��ت هن��اك دولة ف��ي العالم 
متنح راتب��اً دائماً ألحد مواطنيه��ا مقابل رواية أو 
قصيدة أو أغنية! حتى اجلامعات التي متنح بعض 
أس��اتذتها تفرغاً لسنة أو سنتني ال تقبل أن يأتي 
ه��ذا البع��ض حامالً رواي��ة )حداثوي��ة( أو قصائد 
)نثري��ة( أو قصص��اً )قصيرة جداً(! فهي تش��ترط 
أن تطل��ع عل��ى موض��وع )البحث( قب��ل أن تقول 

كلمتها األخيرة. 
رمب��ا تفعل الدولة مثل هذا لغ��رض ما، يصب في 
خانة الدعاية أو النف��اق اإلعالمي، ليس إال. وأذكر 
أنن��ي قرأت أن االحتاد الس��وفييتي الس��ابق أنعم 
على ميخائيل ش��ولوخوف احلائز على جائزة نوبل 
ع��ام 1965 ع��ن روايته »ال��دون اله��ادئ« بإقامة 
مريح��ة في إحدى اجلزر، فأثار هذا س��خط زمالئه 
االش��تراكيني، الذين ع��دوا هذه )املكرم��ة( إيغاالً 
ف��ي البرجوازية. مع أن مبلغ اجلائزة بحد ذاته كاف 

ليضعه في مصاف هذه الطبقة!
ومما يروى عن الوزير نظام امللك )اغتيل عام 485 ه�( 
وكان رج��الً )مؤدجلاً( أنه أمر براتب دائمي للش��اعر 
املعروف عم��ر اخليام، فأغناه عن طلب الرزق، وأتاح 
له الوقت الكافي للعمل واإلنتاج. ولكن الوزير لم 
يتفضل عليه بهذه املنة ألنه شاعر، فبني الرجلني 
في الذوق والعقيدة والتفكير بون شاسع. ولكنه 
خصه��ا به ألنه فلكي ورياض��ي وطبيب. وقد أجنز 
بتفرغ��ه الكثير للدول��ة الس��لجوقية مثل بناء 
مرصد مراغ��ة وإصالح التقومي الفارس��ي القدمي. 
وخلف مجموعة رسائل حل فيها معادالت جبرية 
م��ن الدرجة الثالثة، واحتس��ب قيمة ربع الدائرة، 

وغير ذلك كثير!
لقد خس��رت البالد العربية ومنها العراق الكثير 
من اخلبرات حتت ضغط احلاجة. وكان ميكن لهؤالء 
لو لم تطحنهم غائلة العوز أن يغيروا من شكل 
احلياة ولو قليالً. ولكن من يستطيع أن يلوم القانع 

واملعتر، على زهده بكل أشكال الثقافة؟
إن كتاباً واحداً في البلدان املتقدمة ميكن أن مينح 
صاحبه الطمأنينة وراحة البال لس��نوات طويلة، 
ويغني��ه عن أي ع��ون خارجي أو وظيف��ة مرهقة. 
وهذا هو الس��ر ف��ي أن ما تخرج��ه املطابع هناك 
ميت��از بالثراء والغن��ى، ويتلقفه الن��اس في بالدنا 

بالفرح واالبتهاج.
لك��ن مثل هذا ال ميك��ن أن يحدث لدين��ا في هذا 
الزم��ان في األق��ل. فليس هناك ما يش��ير إلى أن 
الله��اث وراء لقمة اخلبز س��يتوقف يوم��اً. أليس 

باخلبز وحده يحيا اإلنسان؟

بالخبز وحده

محمد زكي ابراهيم

علوان السلمان
             

ما أرانا نقول اال معارا    
             او معاداً من لفظنا مكرورا

   ه��ذا م��ا قال��ه الش��اعر اجلاهل��ي 
زهي��ر ب��ن اب��ي س��لمى قب��ل 1400 
س��نة.. انه التناص بال شك..الظاهرة 
االصطالحي��ة الت��ي مت��س العملي��ة 
وتوج��ه  وحتتويه��ا  االبداعية..ب��ل 
مس��اراتها.. كونه��ا ممارس��ة تبرز من 
خاللها ق��درة الكاتب عل��ى التفاعل 
مع نصوص اخ��رى.. وعلى انتاج ن�ص 
جديد..كم��ا يقول س��عي�د يقطي�ن 
والت���راث  )الرواي���ة  كتاب���ه  ف���ي 

الس�ردي(..
  لقد برز مصطلح التناص في منتصف 
الس��تينيات من القرن العشرين على 
يد )جوليا كرستيفيا( التي عرفته) ان 
كل نص هو عبارة عن فسيفساء من 
االقتباسات..(وهذا يعني انه عبارة عن 
حدوث عالقة تفاعلية بني نص سابق 
ونص حاضر النتاج نص الحق..انه بعد 
داخلي يتعالق فيه النص السابق مع 
النص الالحق فيعك��س ما يتضمنه 
النص الس��ابق في الالحق النتاج نص 

جديد..
 والتناص اما ظاهر ويسمى)االقتباس 
الواعي او الش��عوري(.. واما خفي ..اذ 
يك��ون املؤل��ف في��ه غي��ر واع حلضور 
الن��ص او النصوص االخ��رى في نصه 
الذي يكتبه.. ويقوم هذا التناص على 

اساس التفاعل النصي..
  وه��ذا يعن��ي ان التن��اص قائ��م في 
كل خط��اب يتقاطع م��ع خطاب آخر 
ليش��كل تفاعال يق��وم عل��ى )تبادل 
احلوار( وه��ذا ما تبن��اه )باختني( الذي 
قال )التناص تعدد االصوات( او )تفاعل 

نصي( ..
  وقد اعتمدت )جوليا كرستيفيا( هذه 
النظري��ة )احلوارية( التي تنص على ان 
احل��وار ال يقع بني املتحاورين وحس��ب 
وامنا يحدث ب��ني النصوص ايضا..وهنا 
يت��م التوافق بني )روالن ب��ارت وجوليا 
كريس��تيفيا(.. في كون املؤلف ليس 

له دور في االبتكار.. 
فه��و ال يفع��ل ش��يئاً س��وى تك��رار 
النصوص االخ��رى..اذ يق��ول بارت) ما 
دام الن��ص مجموع��ة م��ن النصوص 
املتداخل��ة يتح��ول عب��ره املؤلف الى 
مجرد ناس��خ لي��س اال..( كم��ا يقول 
الناقد فاضل ثامر في مقالته )النص 
بوصفه اش��كالية راهنة ف��ي النقد 

احلديث( مجلة االقالم 1992..
  ام��ا ت��ودوروف في كتابه الش��عرية 
فيؤكد ان التناص ينتسب الى اخلطاب 
وال ينتس��ب الى اللغة.. وهذا اخلطاب 
اما اح��ادي القيمة او متع��دد القيم 

وهو بؤروة حدوث التناص..

      ل��ذا فالتناص هو النقل لتعبيرات 
التقاط��ع  او  متزامن��ة..  او  س��ابقة 
والتعدي��ل املتبادل ب��ني وحدات عائدة 
الى نصوص مختلف��ة ..كما جاء في 

اصول اخلطاب النقدي اجلديد..
    لق��د اهتم ت��ودوروف باملبدع كونه 
يبتك��ر نصاً يحم��ل معن��ى مخالفاً 
للن��ص الس��ابق..او يعي��د صياغت��ه 
وتفكك��ه ثم يصبه ف��ي قالب محور 
شكال ومضموناً فيحقق اثراء للنص 
االدب��ي م��ن جه��ة واغن��اء للعملية 

االبداعية من جهة اخرى..
  ام��ا )روالن ب��ارت( فالتن��اص عن��ده) 
اعادة النص لتوزي��ع اللغة..وكل نص 
هو تناص..وكل نص ليس اال نس��يجا 
جديدا من استشهادات سابقة..( كما 
جاء في )دراسات في النص والتناصية 

(للدكور محمد خير البقاعي..
     وهن��ا يتف��ق كل م��ن ت��ودوروف 
وبارت في ان النص احلاضر يس��تدعي 
مجموعة من اخلصائص اخلطابية مما 

يستهدف تعدد القيم..
  اما )بول زمتور( فالتناص لديه يرتكز 
على انه)جدلي��ة التذك��ر التي تنتج 
الن��ص حاملة آثار نص��وص متعاقبة 
تدع��ى هن��ا بالتناص..( كم��ا جاء في 
اجلدي��د..  النق��دي  اخلط��اب  اص��ول 
والتناص لديه يس��بح ف��ي فضاءات 

ثالثة..
     1� فض��اء يتج��دد اخلط��اب في��ه 
بوصفه موضوعاً ..وهنا يعني )املؤلف( 

املكون للنص املتناص..
2� فض��اء تتم فيه)القراءة( بحس��ب 
قانون جديد ناجت عن التقاء خطابية او 
عدة خطابات مللفوظ واحد..وهنا مينح 
)زمت��ور( املتلق��ي دوراً كبي��راً بوصفه 

منتجا للمعنى والتناص معاً..
   3� الفض��اء الداخلي الذي يبرز فيه 
اخلطاب..وه��ذا يعن��ي الكش��ف عن 
القيمة النصية للنص بوصفه نظاماً 
قائم��اً على ش��بكة عالق��ات داخلية 
تس��هم ف��ي تن��اص الن��ص بفضل 

)النم��و والتوالد والتناس��ل( داخلياً..
كما جاء في كتاب التناص في ش��عر 

الرواد الحمد ناهم.. 
     وهذا يعن��ي ان العملية التناصية 
ف��ي فضاءات )زمت��ور( يتولى مهامها 
املؤل��ف بوصفه داال والن��ص بوصفه 
بوصف��ه م��ؤوال..  واملتلق��ي  مدل��وال 
والنص ينمو في الفضاء االول )املؤلف( 
ويتوالد في الفض��اء الثاني)املتلقي ( 
ويتناسل في الفضاء الثالث)النص(.. 
كون��ه الفضاءالذي يض��م مجموعة 
من النصوص املتحاورة ..كما جاء في 
مملكة النص للدكتور محمد س��الم 

سعداهلل..
   ام��ا )ي��وري لومتان( ف��ي كتابه)بنية 
الن��ص الفني( فقد انص��ب اهتمامه 
عل��ى القراءة والن��ص بوصفه نتاجا.. 
وهو يق��ر بانفتاح الن��ص على ما هو 
خارج  فال احالة اال بوجود هذا االنفتاح  
النص��ي ال��ذي م��ن خالل��ه يتس��نى 
للق��اريء ان يقي��م العالئ��ق ويص��ل 

املقطوع ويس��د الفراغ��ات بني النص 
املتن��اص مع النص��وص االخرى او مع 
الواقع ال��ذي تكون فيه..وبذلك يبتكر 
نصاً مفتوحاً يتج��دد فيه املعنى في 
كل ق��راءة ..كما جاء ف��ي التناص في 

شعر الرواد الحمد ناهم..
    وبذل��ك يتفق مع روالن بارت باعطاء 
ال��دور الفاعل للق��اريء ويخالفه في 
املنت��ج )املؤلف( الن ب��ارت يجعل من 
املؤل��ف ناس��خاً.. ف��ي ح��ني )لومتان( 
فيمنح��ه دورا فاع��ال فيجع��ل من��ه 
منتجا للتناص..اذ ان املؤلف ال يتمكن 
م��ن حتقي��ق التن��اص في الن��ص اال 
بوس��اطة القاريء الذي من ش��أنه ان 
يجعل م��ن هذا الق��اريء ناقدا يتجه 
نق��ده ال ال��ى النص والبن��ى النصية 
..بل يتجاوزها الى البنى السياس��ية 
واالجتماعي��ة والثقافية التي انتجت 
البني��ة النصية..كم��ا يق��ول الناقد 
ش��جاع العاني في )التقريب وانفتاح 

النص في قص ما بعد احلداثة..(..
 وم��ن ه��ذا جن��د بع��د تأم��ل املثلث 

االبداعي ..
)املدل��ول(،  الن��ص  )ال��دال(،  املؤل��ف 

القاريء )املؤول(  
ان )جوليا كريس��تيفيا( تهتم بالنص 
..و)روالن ب��ارت( يهتم بالقاريء املتميز 
ال��ذي ينت��ج الن��ص ثانية بع��د موت 
املؤلف ليشعر بلذة النص..اما )لومتان( 
املثلث)املؤل��ف  فق��د اهت��م بثالث��ي 

والنص واملتلقي(..
   وقد وظ�ف مصطلح التن�اص ف�ي 
مي��دان النق��د العربي احلدي��ث بداية 
الثمانيني��ات م��ن الق��رن العش��رين 
ومبصطلح��ات مختلف���ة فمحم��د 
عزام اطل��ق علي�ه )الن��ص الغائب(.. 
م�ع رؤية ال تختل���ف ع�ن طروح�ات 
ب��ارت  وروالن  كريس��تيفيا  )جولي��ا 
وت��ودوروف( ..اذ النص لدي��ه ما هو اال 
اعادة كتابة وق��راءة النصوص االخرى 
الغائبة النت��اج نص جديد..وهو بذلك 
ال يختلف عما سبقه حتى في قوانني 
التناص) االجترار واحلوار واالمتصاص( 
.. ويتف��ق مع���ه الدكت��ور عبدامللك 
مرت��اض ال��ذي يفه��م التن��اص بانه 
)ح��دوث عالق��ة تفاعلي��ة ب��ني ن�ص 
س��ابق ون���ص حاض�ر النت���اج ن�ص 

الح�ق..(
اما عب��اهلل الغذامي فقد اس��تعمل 
النص��وص(   )تداخ��ل  مصطل��ح 
او)التفاعل بي���ن النصوص( كما جاء 
في )اخلطيئة والتفكير(.. ويوافقه في 
يقطي�ن.. التسمي�ة س��عي�د  ه�ذه 

فالتناص عن�ده )ن�ص يتسرب داخ�ل 
آخ��ر ليجس��د املدلوالت س��واء وعى 
الكات��ب بذل���ك ام لم ي��ع..( ..اضافة 
ال��ى ذل��ك انه ي��رى ان التن��اص عبارة 
 � س��يميولوج�ي  مصطل���ح  ع��ن 
تشريح�ي ..مبعنى ان النص املتداخل 

هو ولي�د السيميولوجيا..

التناص ظاهرة اصطالحية

غالف لكتاب سعيد يقطني

دراسة

اصدار خبر
منتدى العراقية الثقافي..

رافد جديد للثقافة العراقية

مها العتوم

أغنية
أسّلي النهار بأغنية

وأبالغ كالّشاعراِت
بتلميع أرض الكالم

وأخفي احلديقة والبيت 
في الشارع اجلانبي 
من الغيم والغيِب

في الرأِس
في الطابق األلِف

أبعَد
أبعَد

بيتي بعيٌد
وال تصل الشمس بيتي

وال أتشّمُس

يُسَمع صوُت بكاء األثاث
يُرى قطٌع من غسيل تطير

حب��ال  ف��وق  تتأرج��ح  وعصف��ورة 
الغسيل

يُشّم خليط من الليل والعطر
قد يتسّلُل سّرا 

ولم يدخل البيت من ألف عام ذبابة
ومن ألف عاٍم

ومنذ بدأت الكتابة
أطارد وهم الكتابة.

حلظات
ال أتذكر
وال أندم

وال أنظر إلى الوراء 
وال إلى األمام

أفكر فقط
أن هذه اللحظة في القصيدة 

هي ما تبقى لي
وأعيش عمري فيها

يج��رون  مم��ن  أضح��ك  لذل��ك 
أحالمهم 

بالسالسل صوب احلدائق
ولكنهم يجّزون وردا كثيرا

في الطريق 
ويقتلعون السنابل واآلخريْن

وأغبط امليتني 

الذين يغطون أحالمهم بالتراب
لينبت منه البنفسج والياسمنْي

لذلك أيضا أحب املقابر وامليتنْي.

مشي

أمشي
كأني أجمع اخلطواِت

بني يدّي
..في جسدي

ألعرف
ما تبقى من حصى 
في جعبة األيام لي

أمشي وأعبث باحلصى

ال شيء يعنيني
كأني شارع في الليل

يتركه اجلميُع
وال يسيُر سواي

في جنباِتِه

أختار أشجاري لتحرس وحدتي
أختارها بعناية وطفولة

لتكون مأوى للتفاصيل الصغيرة
رمبا تُخفي دموع حبيبة
لتصير نهراً في الشتاء

وقد تسيل، 
وقد تصير قصيدة

أمشي 
وأحملها معي.

ثالث قصائد

جانب من املنتدى

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

»خرائط يونس« رواية جديدة للكاتب 
والمترجم المصري محمود حسني



الفصل الثاني عشر
من مشاريع تطوير بغداد

مشروع شارع حيفا 
   حتدث��ت ف��ي الفصل الس��ابق عن هذا 
املشروع العظيم في مدينة بغداد ، وفي 
ه��ذا اجل��زء نواصل احلديث ع��ن تفاصيل 

تنفيذ  هذا املشروع العمراني الكبير .
يتكون املش��روع م��ن ثمانية اج��زاء من 
حيفا / 1 الى حيفا 8 , على طول الشارع 
م��ن اجلانبني ، وطوله اعتبارا من س��احة 
جم��ال عب��د الناص��ر الى س��احة حماد 
ش��هاب ومبوازاة نهر دجلة مل��ا يقارب من 

2400 متر .
 ف��ي عام 1979 بوش��ر باالع��داد لتنفيذ 
الشارع وبدأت عملية االستمالك والهدم 
، م��ع اعط��اء الوع��ود عل��ى ان تصب��ح 
ألصح��اب األم��الك املرحل��ني االفضلية 
باحلص��ول عل��ى وح��دات س��كنية ف��ي 

املشروع . 
 وضعت االفكار الرئيسة لتقسيم شارع 
حيفا الى )8( اجزاء وتوزيعها بالتنس��يق 
بني امانة العاصمة و على ضوء تخطيط 
مدينة بغ��داد من قبل رفع��ة اجلادرجي ، 
وقام رفعة بإناطة كل قس��م من اقسام 
املش��روع الثمانية الى مهندس معماري 
التصامي��م  لوض��ع   ، مع��روف  عامل��ي 
املعماري��ة فق��ط . عل��ى ان يت��م وض��ع 
تصامي��م االعمال االنش��ائية واخلدمية 
من قبل املقاولني ، وان تناط بهم االعمال 
بطريق��ة تس��ليم املفتاح ويت��م تدقيق 
التصامي��م املقدم��ة م��ن املقاولني من 
قب��ل االستش��اريني )Ove Arup(. وف��ي 
اجتماع مع ام��ني العاصمة حضرته في 
غرف��ة رفع��ة اجلادرجي ، بحثن��ا موضوع 
مدة تنفيذ مشروع شارع حيفا وكم من 
الوقت يحتاج ذلك . كان ذلك في حزيران 
1981، وقد طلب الشيخلي ان تكون مدة 
العمل 30 ش��هرا ليكون املشروع جاهزا 
عند انعقاد مؤمتر دول عدم االنحياز املنوى 
عق��ده ببغداد س��نة 1984 . وبعد حتليل 
متطلب��ات فترة التصمي��م واالعالن عن 
املش��اريع واالحالة ، اعترض��ُت على هذه 
الفترة لس��ببني ، اولهما ان مدة سنتني 
للتنفي��ذ خالل فترة احل��رب القائمة تعد 
قليلة وباالخص ما يتطلب ملد ش��بكات 
اخلدم��ات بع��د ذل��ك . والثان��ي ه��و ان 
تكالي��ف العمل س��تكون باهظة جدا ، 
وال ارى س��ببا يدعو الى ذل��ك ، واقترحت 
ان يش��اهد ضي��وف املؤمتر س��عة اعمال 
البن��اء لبلٍد ميُر في حالة احلرب . ان العدد 
الكبير من الكرينات والرافعات واملقاولني 
العامليني سيعطي فكرة جيدة عن اخلط 
التط��وري ملدينة بغداد ، وجه��ود الدولة 
في ذلك . ُقبلت الفكرة وعملنا على هذا 

املبدأ وبال حتديد أولي ملوعد االجناز .  
  يبلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع 
ش��ارع حيفا )1923( شقة من غرفتني او 
ث��الث . ومجموع العمارات هو 77 عمارة . 
يربط جميع تلك العمارات رواق مسقف 
للمش��اة عل��ى جانبي الش��ارع ، يعطي 
شعورا باالستمرارية والتكامل بني اجزاء 
املش��روع . وقد متيزت تصاميم الش��ارع ، 
بأن كل جزء من��ه ُوضعت تصاميمه من 
قبل معماريني عامليني وعراقيني معروفني 
لهم من الشهرة واخلبرة الشيء الكبير . 
فاملركز القومي لالستشارات الهندسية 
مبهندس��يه املعماريني املعروفني ) هنري 
زفوب��ودا ( و ) مع��ن سرس��م ( ، قد عهد 
الي��ه حيفا / 7 من الش��ارع ، ويتكون من 
عمارتني خصصتا لوزارتي العدل واحلكم 
احمللي . وج��اءت هاتان العمارت��ان لتكونا 
من اجم��ل االبنية واملتمي��زة معماريا مبا 
ترمزه الى احلداثة والوظيفة والشفافية 

في العمارة . 
  ام��ا حيفا / 6 من الش��ارع ، فقد وضعه 
تصاميم��ه املهن��دس املعم��اري املعروف 
اجل��دران  اس��تعمال   . االلوس��ي  مع��اذ 
رم��ز  او  ه��دف  دون  املعماري��ة  والكت��ل 
معماري معني لم تكن بنظري هي فكرة 
مدروس��ة . وحيفا / 8 وضعت تصاميمه 
م��ن قب��ل معماري��ي امان��ة العاصمة ، 
ويتكون من تس��ع عمارات س��كنية ذات 
15 طابق��اً . واعتقد ان ه��ذا االرتفاع جاء 
بس��بب اعتقاد املسؤولني العراقيني آنئٍذ 
بان الس��كن العمودي هو احلل املناس��ب 
ألزم��ة الس��كن ف��ي الع��راق . واكتفي 
بالقول ان تصاميم شقق هذه العمارات 
من افضل التصاميم واجنحها ، واكثرها 
راحة للعائل��ة العراقية . و حيفا /  5 من 
الش��ارع ، يتك��ون من عمارت��ني كبيرتني 
ج��دا ، خصص��ت االول��ى لتك��ون مركز 
الفنون ) وزارة الثقاف��ة حاليا ( ، واالخرى 
مركزا للبنوك والبريد ودائرة الس��ياحة . 
وهذا القس��م وضع تصميمه املهندس 
العراقي املعروف موس��ى املوسوي الذي 
البريطانية واسس  اكتس��ب اجلنس��ية 
مكتبه في مدينة ماجنس��تر . وال شك ان 

تصاميمه جاءت وف��ق مبادئ احلداثة في 
الفن املعماري في هذا العصر .

  من املتطلب��ات التصميمي��ة لعمارات 
ش��ارع حيفا ان يكون ل��كل عمارة ملجأ 
حت��ت العم��ارة ض��د الضرب��ات النووية . 
وحددت املواصفات السويس��رية لتكون 
قاع��دة لتلك التصاميم بكل ما تتطلب 
م��ن قاعات وحمام��ات للغس��ل وتغيير 

املالب��س ، وانفاق اله��روب الى اخلارج عبر 
مس��ارب تخ��رج بعي��داً عن العم��ارات ، 
ليكون االشخاص مبأمن فيما لو سقطت 
العمارة وقد ش��يدت تلك املالجئ مبوجب 
املواصف��ات احملددة  . وكما ذكرت س��ابقا 
، فقد اسسنا معرض املواد املستخدمة 
في كل مشروع ، يبني مواصفات ومناشئ 
وتفاصيل كل قسم من اقسام مقاوالت 
مش��روع شارع حيفا . وال يفوتني ان اذكر 
اني ادخلُت طلبا من كل مقاول ان يجهز 
مواد احتياطية تكف��ي العمال الصيانة 

ملدة خمس سنوات.
  كان��ت جمي��ع التصامي��م مهي��أة من 
قبل استشاريني معماريني ، والتصاميم 
االنش��ائية واخلدم��ات مدقق��ة من قبل 
استشاريني مختصني . اما املقاولون فقد 

كان��وا من افضل املقاول��ني العامليني من 
ذوي اخلبرة والتجربة . وبهذا لم يحدث من 
اخلالفات وتباين وجهات النظر في التنفيذ 
ما يس��تحق الذكر . كم��ا ان اجتماعات 
املتابعة االس��بوعية التي كنت اعقدها 
مع فريق املتابعة والتنسيق PCMT الذي 
يرأس��ه املعماري معاذ االلوسي وفيصل 
اجلبوري باالش��تراك مع املكت��ب االملاني  

RAINIKE ، والزي��ارات اليومي��ة والدورية 
ملواق��ع العمل وت��دارس منه��اج العمل 
ومعوقاته مع استش��اري االشراف لكل 
ج��زء من املش��روع  ، كل ه��ذا ادى الى ان 
تكون العمليات االنش��ائية التي تكاتف 
فيه��ا جميع العاملني جت��ري على افضل 
وجه  وتبقى االعمال املعمارية واخلدمات 
تنجز مبوجب توقيتاتها  واعمال الذرعات 
النهائي��ة من قب��ل مس��احي الكميات 

واجناز وتسلم املشروع.
 عم��ارات حيف��ا / 8 من مش��روع ش��ارع 
حيف��ا ، تتأل��ف الواح��دة م��ن 15 طابقاً 
فوق مس��توى الطابق االرضي ، تس��تند 
ال��ى ركائ��ز عمالقة ذات قط��ر يبلغ 120 
س��م . وكان ذلك يستعمل الول مرة في 
بغداد في اعمال اش��رف عليها مباشرة 

. لذلك كان علّى كمهندس استش��اري ، 
ان اتع��رف على التجارب العاملية املماثلة 
، رغم وج��ود استش��اريني عامليني  . كان 
املقاول��ون الهولندي��ون اخلب��راء في هذا 
اجمل��ال ، يعملون على وضع تل��ك الركائز 
حتت اس��س العمارات . والول مرة اتعرف 
عل��ى نزول خبي��ر من تلك الش��ركة الى 
اس��فل اح��دى الركائ��ز بعم��ق نحو 12 
مترا ، ليتأكد من دقة العمل ومطابقته 

للمتطلبات التصميمية.
النشاء الهيكل االنش��ائي لعمارات هذا 
املش��روع حيف��ا / 8 ، كان املنهج يتطلب 
الكونكريتي��ة  القوال��ب  تس��تعمل  ان 
املنزلقة slip form ، وان تكون املدة احملددة 
للعم��ل 45 يوم��ا ل��كل عم��ارة إلكمال 
الهيكل االنشائي من اجلدران والسقوف 
. ولتحقي��ق ه��ذا املنه��ج فقد اس��تورد 
املق��اول طاقمني كاملني م��ن القوالب . 
تابع��ت االعمال ه��ذه ألول م��رة واتضح 
ل��ي ان مجموع��ة املهندس��ني واخلب��راء 
واملقاولني املكلفني بإجناز املهمة ، ليسوا 
على اس��تيعاب كامل ملتطلبات االعمال 
واجناز الهيكل الواحد في 45 يوما ، وهذا 
يعني ان تأخيرا كبيرا س��يحدث في اجناز 

املشروع . 
 بعد مناقشة جهاز االشراف املوجود في 
املوق��ع من هولنديني واردني��ني ، لم ارَ بدا 
من طلب رئيس الش��ركة للحضور على 
الفور ال��ى بغداد لإلش��راف على تعديل 
مس��ار العمل . حض��ر رئيس الش��ركة 
واتض��ح لي ان��ه م��ن كبار املهندس��ني 
االكف��اء ، فتفهم وجهة نظ��ري وايدني 
ب��دون ت��ردد . وفي خ��الل اس��بوعني قام 
بس��حب جميع املهندس��ني الهولنديني 
واالردنيني ، كما اس��تبدل مدير املشروع . 
لقد شعرت بالسرور والفخر عند قيامنا 
باكمال اعمال الهيكل االنشائي للعمارة 
الثالث��ة في املدة املق��ررة ، وهي 45 يوما ، 
فاحتفلنا عصر ذلك اليوم واخذنا الصور 
التذكارية . وبعدها سارت جميع االعمال 
اخلتامية لهذا املش��روع الكبير بالشكل 

الصحيح واالوقات احملددة لها .

تفجير محطة اذاعة بغداد   
س��معنا صب��اح ي��وم 21 نيس��ان 1983 
انفج��ارا هائ��ال ف��ي مركز بغ��داد . وبعد 
بع��ض الوق��ت ، اس��ُتدعيُت ع��ن طريق 
اجه��زة اخملاطبة وطلب ام��ني العاصمة  
حض��وري الى دار االذاع��ة والتلفزيون في 
منطقة الصاحلية عل��ى الفور . حضرت 
ال��ى امل��كان وفوجئت بأن اجل��زء االمامي 
من ابني��ة االذاع��ة والتلفزي��ون كان هو 

املستهدف بتفجير سيارة كبيرة محملة 
باملواد املتفجرة ، وتبني فيما بعد ان احدى 
احلركات املعادية للس��لطة يومئذ كانت 

وراء التفجير .
  جتولُت مع امني العاصمة للتعرف على 
س��عة وتفاصيل هذا احلادث الذي سقط 
فيه العدي��د من املدنيني االبري��اء . وبعد 
لقاء عدد من مسؤولي املؤسسة العامة 

لالذاع��ة والتلفزيون ، التف��َت الي االمني 
وق��ال : هش��ام ، ان��ا وع��دُت ان ازيل هذا 
الدمار واعادة تش��ييد البناي��ة املتضررة 
ال��ى ما كانت عليه واحس��ن ، واريدك ان 
تقوم بهذه العملية خالل اس��بوع واحد 
، ه��ذا عم��ٌل تخريب��ي واهمي��ة االذاعة 
والتلفزي��ون كبيرة ، ونحن في حالة حرب 
ضروس . وعدُت االمني خيرا باننا سنبذل 
جميع جهودنا لتحقيق ذلك . استدعيت 
على الفور املهندس رش��يد الدبيبس��ي 
ومدير مشروع حيفا / 5 الكوري ، وطلبُت 
منه��م حتقيق املهمة والعمل ليال ونهارا 
الكماله��ا ، وقامت اجهزتنا في معاونيه 
االنش��اءات مع املقاول مبساعدة االخرين 

من اكمال العمل بعد اسبوع .
    

مركز صدام للفنون
كلمن��ي هاتفيا الس��يد لطيف نصيف 
جاسم وزير اإلعالم ، وقال : استاذ هشام 
لقد وافق السيد رئيس اجلمهورية على ان 
تكون البناية الغربية من مشروع حيفا / 
5 مركزا للفنون . اجبته بكل لطف : اننا 
منذ فترة طويلة نبحث مع السيدة سعاد 
العمري املس��ؤولة عن االسواق املركزية 

ف��ي وزارة التجارة على جعل تلك البناية 
الكبي��رة واملكون��ة م��ن س��بعة طوابق 
س��وقا كبيرة خلدم��ة منطق��ة الكرخ ، 
السيما وانها تقع في وسط الكرخ ولها 
موقع جتاري متميز . وبعد نحو اس��بوع ، 
اتصل بّي ثانية واكد لي انه متت املوافقة 
من قبل رئيس اجلمهورية على تخصيص 
جميع تلك البناية لتكون مركزا للفنون 
باس��م ) مركز صدام للفنون ( ، وس��يتم 
تبلي��غ امانة العاصمة بذل��ك ، العدادها 
ملؤمتر دولي للفنون التشكيلية سيعقد 
ف��ي بغ��داد ، ث��م طل��ب من��ي ان احضر 
اجتماع��اً له مع عدد من املس��ؤولني في 

وزارة االعالم .
  حضرت االجتماع مع الفنانني  اسماعيل 
الشيخلي وليلى العطار ، وبحماس غير 

عادي ش��رح الوزير للمجتمعني ما قررته 
رئاس��ة اجلمهورية حول تاس��يس مركز 
الفنون واالس��تعداد الجن��اح املؤمتراملقبل 
. حتدث��ت في االجتم��اع عن اس��تعدادنا 
كأمان��ة العاصمة لتحقي��ق جناح املؤمتر 
. غي��ر ان الوزي��ر فاجأني بقوله : هش��ام 
نرغ��ب ان تقوم��وا باس��تيراد جمي��ع ما 
نحتاج اليه من ال��واح عرض من ايطاليا 
واث��اث من الكويت ، وتغيير االنارة ونصب 
االجه��زة الصوتي��ة املناس��بة ، وكل ما 
يتطل��ب الكم��ال املركز وإلفتت��اح املؤمتر 
الفني في عام 1986 . قلت له : يا سيادة 
الوزير ، تعلمون ان االستيراد لالثاث  ممنوع 
قانوني��ا ، كيف ميكن ان نقوم مبا طلبته ؟ 
وهل لديكم التخصيصات للقيام بذلك 

؟ اجابني : كال !
 ومهم��ا يك��ن من ش��يء فق��د تذاكرُت 
م��ع مدي��ر ع��ام ش��ركة هايون��داي في 
بغ��داد وزمالئي ومنهم املهندس رش��يد 
الدبيس��ي على تقدمي املساعدة الكاملة 
الكمال املركز ، والتنس��يق م��ع الفنانة 
الراحلة ليلى العطار جللب جميع لوحات 
العرض واملنص��ات واالجهزة املتخصصة 
وتراكي��ب االن��ارة ومنظوم��ات الصوت ، 
وحتويل بعض اجلدران االنش��ائية لتكوين 
قاع��ات لع��رض االعم��ال الفني��ة . كما 
وافقت على استيراد اثاث املركز من دولة 

الكويت محسوبة على املشروع . 
 بع��د االنتهاء من االعمال ُعينت الفنانة 
ليل��ى العط��ار مدي��را عاما له��ذا املركز 
الفني الكبير . وعند مباش��رتها العمل 
اتصلت بّي وابدت شكرها وشكر وزارتها 
على جه��ودي اخمللصة لتاس��يس املركز 
واظهاره بهذا الش��كل ال��ذي كان حلما 
للفنانني ، وانه سيلعب في تطور احلركة 
الفنية التش��كيلية في الع��راق ، ولهذا 
واف��ق الوزير عل��ى ان يق��دم املركز هدية 
رمزي��ة لي ، وعل��ي ان احضر ال��ى املركز 
الختيارالهدية وهي اي لوحة فنية ارغب 

باقتنائها .
  توجد في بيت��ي مجموعة فنية خاصة 
، ولوح��ات ملعظم زمالئ��ي الفنانني ، وقد 
اقتنيتها تدريجيا منذ بدء صلتي باحلركة 
التشكيلية العراقية منذ اخلمسينيات ، 
اال انها تفتقر الى عمل من اعمال الفنان 
القدير اسماعيل الشيخلي ، لذا جتولت 
م��ع الفنانة العط��ار في اروق��ة املركز ، 
فدلتني عل��ى احدى لوحات الش��يخلي 
فرفعتها من موقعها وقدمتها لي هدية 
من وزارة االعالم . انه لفخر كبير ان يعمل 
االنس��ان ويبذل طاقاته في سبيل تقدم 
اجملتم��ع ، لذا كنت فخ��ورا بهذه الهدية 

التي التقدر بثمن .

من يسكن عمارات من 15 طابقاً ؟
  من سيس��كن هذه الش��قق ؟ كان هذا 
الس��ؤال حاضرا واخيراً ف��ي كل مراحل 
انش��اء مش��روع ش��ارع حيف��ا ، يتداوله 
اجلمي��ع ويحاولون احلص��ول على اجابته 
علنا او همس��ا . غير ان التس��اؤل االكثر 
اثارة هو : هل س��يكون بام��كان العوائل 
املرحل��ة م��ن املنطق��ة ان تس��كن هذه 
الش��قق ؟ ل��م يكن بامكانن��ا ان نعطي 
جوابا ح��ول ه��ذا الس��ؤال ، الن االجابة 
الصحيحة تتطلب االحاطة بالعديد من 
املعطيات والفرضيات . وملا لم تكن لدينا 
اية سياسة مرسومة او افكار ثابتة حول 
توزيع ش��قق ش��ارع حيفا ، لذا اكتفينا 
باجن��از اعمالنا اوال قب��ل البحث في هذا 
االم��ر . واحلقيق��ة ، كان هن��اك العدي��د 
م��ن املقترحات واالف��كار املطروحة التي 
العلم لنا بها. من هذه االفكار تخصيص 
الش��قق ملوظفي الدولة ومنه��ا ان تباع 
باملزايدة ملن يدفع الس��عر االعلى ، ومنها 
تخصيصه��ا الهالي منطقة الكرخ وهو 

االكثر تضررا بسبب فتح الشارع .
  كان االم��ر يُبح��ث ف��ي اعل��ى حلقات 
او  منه��ا  احلزبي��ة  س��واء   ، الس��لطة 
م��ع  ش��خصياً  .تداول��ت  احلكومي��ة  
س��مير الش��يخلي عدداً من املرات حول 
تخصيص شقق حيفا/8 واتفقنا مبدئياً 
ان اساتذة اجلامعات هم الشريحة االكثر 
تأهال للس��كن فيه��ا وبأمكنهم تأهيل 
عوائله��م لذلك افضل من اي ش��ريحة 
اخرى من اجملتم��ع ,اال ان الق��رار النهائي 
يج��ب ان يصادق عليه من اجلهات العليا. 
اعلمن��ي س��مير الش��يخلي صباح احد 
االيام ان ش��قق حيف��ا / 8 والبالغ عددها 
540 شقة ، وهي العمارات ذات 15 طابقا 
س��تخصص الس��اتذة اجلامع��ة . ايدته 
ف��ي هذا القرار اذ ان ش��ريحة االس��اتذة 
اجلامعي��ني هم اع��رف اجملتم��ع بكيفية 
التصرف عند السكن في شقق عمارات 
ش��اهقة . وهك��ذا كان ، فقد خصصت 
جميع هذه الش��قق للمس��تحقني من 
اساتذة اجلامعات ممن هو مسجل ببغداد 
في تعداد 1957 ، ويجري التنافس بينهم 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

 من المتطلبات التصميمية لعمارات شارع 
حيفا أن يكون لكل عمارة ملجأ تحت 

العمارة ضد الضربات النووية . وحددت 
المواصفات السويسرية لتكون قاعدة 

لتلك التصاميم بكل ما تتطلب من قاعات 
وحمامات للغسل وتغيير المالبس ، 

وأنفاق الهرب الى الخارج عبر مسارب تخرج 
بعيدًا عن العمارات ، ليكون األشخاص 
بمأمن فيما لو سقطت العمارة وقد 

شيدت تلك المالجئ بموجب المواصفات 
المحددة  

-  توجد في بيتي مجموعة فنية خاصة ، 
ولوحات لمعظم زمالئي الفنانين ، وقد 

اقتنيتها تدريجيا منذ بدء صلتي بالحركة 
التشكيلية العراقية منذ الخمسينيات ، 

إال أنها تفتقر الى عمل من أعمال الفنان 
القدير إسماعيل الشيخلي ، لذا تجولت 
مع الفنانة العطار في أروقة المركز 
، فدلتني على إحدى لوحات الشيخلي 
فرفعتها من موقعها وقدمتها لي 

هدية من وزارة اإلعالم

الحلقة 27

الصورة تبني ابنية حيفا

عمارات حيفا  حتت االنشاء بارتفاع 15 طابقاً ومت توزيعها لسكن اساتذة اجلامعة عمارات حيفا مت تشيده من قبل شركة هان يانغ الكورية من تصميم االستشاري دابودا

جانب آخر من عمارات حيفا عمارات حيفا حتت التنفيذ
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بغداد - وداد إبراهيم: 

أعلن في وقت س��ابق عن إقامته 
أعمال��ه،  جملم��ل  فن��ي  ملع��رض 
ذلك الن ه��ذا املب��دع يهيئ لكل 
تفاصي��ل جتربته الفني��ة، ويعرف 
وق��ع خطواته حني تكون متواترة، 
وحني تقف لالستفاضة، والتأمل، 

والبحث عن املزيد من الذهب.
 يس��بق الطائي عصره بسنوات، 
ويع��ود ال��ى س��بعة آالف س��نة 
مضت، من خ��الل عمل، فيه روح 
سومرية، او أشورية، كتابة، وحفر، 
وص��ور، ورق��م طيني��ة، وزخرفة، 
والواح، جاءت بوثيقة ختم عليها 
مباء الذهب ماهر الطائي 2017 اذ 
س��يكون معرض��ه املرتقب اليوم 
االثنني، وعلى قاع��ة دائرة الفنون 
يعمل مديرا  التش��كيلية، حيث 

لدائرة املعارض.
س��يقدم الطائ��ي معرضا جململ 
جتربت��ه الفني��ة، الت��ي ل��م تكن 
مح��ض صدف��ة، ول��م يعتريه��ا 
العبث، من اج��ل ان يقدم اعماال 
بالذائق��ة الفنية، وترتقي  ترتقي 
به كإنس��ان، وفنان، ومجتهد، له 
اخلاص  األكادميي  الفني  اس��لوبه 
ب��ه، واجتاه��ه املع��روف بوصف��ه 
وادي  الكبي��ر حلض��ارة  العاش��ق 

الرافدين، أكد، وبابل، وسومر.
 متيزت اعماله باس��تلهام املوروث 
احلض��اري العراقي، الزاخر بالقيم 
الرمزي��ة  وال��دالالت  اجلمالي��ة، 
العميقة، والكتابات والصور، لذا 
العراقي  احلض��اري  للموروث  كان 
دور كبير في حتف��ز جانبي التأثير، 

واالبتكار.
الطائي )تولد بغداد1973( حاصل 
على ش��هادة خبير بدرجة امتياز 
في صيانة األعمال الفنية، وإنشاء 
املتحف  م��ن  الفني��ة،  املتاح��ف 
2006 وشهادة  االيطالي  الوطني 
من مركز س��كافير للتنقيب في 
العام نفس��ه، وش��هادات أخرى، 

إضافة إلى حصوله على شهادتي 
من كلية ومعهد الفنون اجلميلة 
في بغداد، له عدة مشاركات في 

معارض فنية في دول العالم. 
عم��ل في دائ��رة الفن��ون كخبير 
ومدي��ر لقس��م صيان��ة االعمال 
الفنية، وقد نفذت اناملة البارعة 
اه��م االعم��ال  ترمي��م  عملي��ة 

الفني��ة الت��ي يتضمنها املتحف 
الوطني، مثل اعم��ال عبد القادر 
الرس��ام، وكاظم حي��در، وغيرها 

من كنوز الفن العراقي.
الطائي الذي ع��رف عنه اجتهاده 
واخالص��ه لتجربت��ه الفنية، يعد 
من اه��م فناني املرحل��ة احلالية، 
واب��رز م��ن عمل في ف��ن الرليف) 

الب��ارز(، وليس اجملس��د،  النح��ت 
وبإسلوب اخاذ، يعد اضافة نوعية 

للفن املعاصر. 
ع��ن طبيعة جتربته التي تفرد بها 
يق��ول: ان��ا اعمل على الش��كل 
السيمولوجي، واضع على سطح 
الذه��ب، واعمالي  اللوح��ة م��اء 
الع��راق  تاري��خ  مس��توحاة م��ن 

الق��دمي، والكل يع��رف ان اول من 
اكتشف الذهب هم السومريون، 
لتكون م��وروث حقيق��ي مكمل 
آلثارن��ا اجلميل��ة، والت��ي ال تخلو 
من احل��روف، والصور، واالش��كال 

الهندسية.
اما عن استعماله للذهب فقال: 
انا ابحث عن ذه��ب آخر، من اجل 
ان انقل ص��ورة جديدة للمتلقي، 
فتك��ون اللوحة الدليل احلي على 
ان بغداد تعيش في عالم آخر من 

الثقافة والرقي.
العم��ارة  بف��ن  الطائ��ي  اهت��م 
بغ��داد  ان  ويج��د  والتصمي��م، 
تتعرض لدخول الوان واش��كال ال 
تليق بجمالها، وس��حر مبانيها، 
وما تتمي��ز به االبني��ة البغدادية 
من فن معماري جميل، داعيا الى 
وقف عملية التجاوز على االبنية 
ابنية حديثة،  وزح��ف  البغدادية، 
ومبواد بناء ال تالئم اللون البغدادي، 
مش��يرا الى: اننا جن��د في الكثير 
م��ن الش��وارع والس��احات ابنية 
مبواد جديدة، تشوه معالم بغداد 
وش��كلها، في اس��لوب جديد، ال 

ينتمي الى بغداد وابنيتها.
قال عنه الفنان والنحات العراقي 
ط��ه وهي��ب: ب��ني ال��واح الطني 
وج��دران احلاض��ر، جت��د ان هن��اك 
حس��ب  رؤى،  ف��ي  يتح��اور  م��ن 
جتربته اجلمالي��ة، خطاب بني رمز 
واشكال، وحتاورات لونية، ورسائل 
اخلطاب في زمن املاضي، بتوظيف 
احلاض��ر، خلدمة جمالية، أكثر من 
كونها تعبيرية، ترافقها مذهبات 
شكلية، تضيف الى اللوحة نوع 

الطابع التزويقي.   

شواهد الحضارة تترك مفعولها السحري على تجربته

ماهر الطائي يقيم معرضًا ألعماله على قاعة الفنون التشكيلية

من اعمال الفنان ماهر الطائي

شريط ملون
»الجمعة السوداء« تغّير رئيس

»أمازون« الى اغنى رجل في العالم 
أغدقت »اجلمعة الس��وداء« أرباحا طائلة على جيف بيزوس، 
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة بي��ع التجزئة عل��ى اإلنترنت 

»أمازون«، ما زاد ثروته متجاوزة عتبة ال�100 مليار دوالر.
وبحس��ب وكال��ة »بلومب��رغ« الدولي��ة، فق��د ارتفعت ثروة 
بيزوس م��ن 2.4 مليار دوالر إلى 100.3 مليار دوالر، مع القفزة 
التي حققتها أس��هم عمالق التجارة اإللكترونية »أمازون« 
بنس��بة %2، اجلمع��ة التي صادف��ت ليلة عيد الش��كر في 
الواليات املتحدة والتي تخفض فيها احملال التجارية أسعارها 

بشكل حاد.
وبذلك يصبح بيزوس البالغ من العمر 53 عاما، ثاني شخص 
في العالم على اإلطالق تبلغ ثروته 12 رقما بعد بيل غيتس، 
مؤسس ش��ركة »مايكروسوفت« والذي بلغها بقيمة 89.1 

مليار دوالر في عام 1999.

وكالة أميركية تعمل على
تحويل النباتات إلى جواسيس

أحدث ما خرجت به علينا وكالة داربا األميركية للمش��اريع 
والبحوث املتطورة الدفاعية، هو استعمال النباتات كشبكة 
جتس��س ومراقبة، تدخل في األغراض احلربية، إذ س��تعتمد 
على قدرة النبات الطبيعية في التعرف على تغيرات التربة، 
وطورت الوكالة هذه التقنية في إطار مش��روع يعرف باسم 

APT، حسبما ذكرت مجلة فوكاس اإليطالية.
يق��وم املش��روع على فك��رة أساس��ية، وهي برمج��ة أنواع 
معينة من النباتات، باس��تعمال تقنيات الهندسة احليوية، 
وحتوي��ل تل��ك النبات��ات إل��ى خ��ط الدف��اع األول، للتحذير 
م��ن العديد م��ن األخط��ار التي تظه��ر في فت��رات احلروب، 
مث��ل التل��وث الكيميائي، والتلوث اإلش��عاعي، واإلش��ارات 
الكهرومغناطيس��ية غير االعتيادية، واأللغام والتسريبات 

البكتيرية اخلطرة.
ومن املنتظر أن ترسل النباتات رسائلها التحذيرية عن طريق 
إش��ارات إلى األقمار الصناعية، أو غيرها من أنظمة املراقبة 
عن بعد، خاصة بعد التكور الكبير الذي ش��هدته مثل هذه 
التقنيات، والت��ي مكنتنا اآلن من مراقبة العديد من خواص 
النباتات، مثل حرارتها، ولونها، وس��رعة منوها، وتفاعلها مع 

الضوء.

لبناني يفوز بلقب أفضل مخترع عربي
متكن املهندس اللبناني »فؤاد مقصود« من الفوز في املوسم 
التاس��ع من برنامج »جنوم العلوم«، ع��ن اختراعه في مجال 

تكنولوجيا النانو.
وحص��ل مقصود على أعلى نس��بة تصويت م��ن بني أربعة 
مخترع��ني، وصل��وا إل��ى املرحلة األخي��رة، وتنافس��وا على 

اللقب.
وعمل مقصود على منتج يستعمل كالً من الغزل الكهربائي 
وتكنولوجيا النانو، إلنش��اء نس��ائج ليفية نانوية، مخبرية 
املواصفات، واآللة التي اخترعها »مقصود«، يلبسها املريض، 
وتضّخ الدواء في جسم مرضى الس��كري، واحلروق البالغة، 

والتشنجات املفصلية، من دون خطر االلتهاب واجلراثيم.
ويبل��غ املهندس ف��ؤاد مقص��ود 25 عاما، ويعم��ل مهندس 

بتروكيميائي، ودرس في اجلامعة األميركية في بيروت.
وكانت س��لطنة عم��ان، قد اس��تضافت احللق��ة اخلتامية 
املليئة باإلثارة من برنامج »جنوم العلوم«، كثمرة للتعاون بني 
البرنامج، والصندوق العماني للتكنولوجيا، واحتفاء بإجنازات 

البرنامج، واملستقبل املشرق الذي ينتظر املبتكرين. 
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 طقس بغدادي ممطر »عدسة: زياد متي«

أصل الحكاية

لقطة

ج��اء ف��ي كت��اب )قص��ص الع��رب(: كان 
للنعم��ان ب��ن ث��واب العبدي بن��ون ثالثة: 
س��عد، وسعيد، وس��اعدة، وكان ذا شرف 
وحكم��ة، يوص��ي بني��ه، ويحملهم على 

ادبه. 
أما أبنه س��عد، فكان ش��جاعاً بطالً من 
ش��ياطني العرب، ولم تفت��ه طلبته قط، 

ولم يِفّر عن قرن. 
وأما سعيد، فكان يش��به أباه في شرفه 
وس��ؤدده، وأم��ا س��اعدة، ف��كان صاحب 
ش��راب، وندامى، وإخوان، فلما رأى الشيخ 
حال بنيه، دعاهم كٍل على حده، وأوصاهم 
مبا يناسب توجهاتهم، فقال البنه سعيد، 
وكان جواداً: ي��ا بني ال يبخل اجلواد، فابذل 
الطارف، والتالد، وأقلل التالح ) التشائم(، 
تذك��ر عند الس��ماح، واب��ُل إخوانك، فإن 
وفّيه��م قلي��ل، واصن��ع املع��روف عن��د 

محتمله.
ث��م أن أباهم النعمان توف��ي . فقال أبنه 

س��عيد وكان جواداً سيداً: آلخذن بوصية 
أب��ي، وألبْلَُوّن إخواني وثقات��ي، فعمد إلى 
كب��ش فذبحه، ثم وضع��ه في ناحية من 
خبائه، وغش��اه ثوبا، ثم دعا بعض ثقاته، 
فقال: يا فالن إن أخاك من وفى لك بعهده، 
وحاطك برفده، ونصرك بوده، قال: صدقت. 

فهل حدث أمر؟ 
قال: نعم. إن��ي قتلت فالناً، وهو الذي تراه 
في ناحية اخلباء، وال بد من التعاون عليه، 
حتى يوارى.. فم��ا عندك؟ فقال: يالها من 

سوأة وقعت فيها. 
ق��ال: إن��ي أري��د ان تعينن��ي علي��ه حتى 

أغيبه. 
قال: لس��ت لك في ه��ذا بصاحب، وتركه 
وخرج. فبعث إلى آخ��ر من ثقاته، فأخبره 
بذل��ك، وس��أله معونته، ف��رد عليه مثل 
ذل��ك. حتى بعث إلى ع��دد منهم. كّلهم 

يرد عليه مثل جواب األول.
ث��م بعث إلى رج��ل من إخوان��ه، يقال له 

خ��زمي بن نوفل، فلما أت��اه، قال له: يا خزمي، 
مالي عندك؟ 

قال ما يس��رك، وم��ا ذاك ؟ قال: إني قتلت 
فالناً، وهو الذي تراه مسجى 

قال: أيس��ر خطب. فم��اذا تريد؟  قال: أريد 
أن تعينني حتى أغيبه. قال: هان ما فزعت 
فيه إلى أخيك، وكان غالم لس��عيد قائماً 
بينهم��ا، فقال خزمي: ه��ل إّطلع على هذا 

األمر أحٌد غير غالمك هذا؟ 
ق��ال: ال. قال أنظر ما تق��ول. قال: ما قلت 
إال حقا، فأهوى خزمي إل��ى الغالم، فضربه 
بالسيف فقتله، وقال: ليس عبٌد بأٍخ لك. 

فارتاع سعيد، وفزع لقتل غالمه. 
وقال ويح��ك. ما صنع��ت؟ وجعل يلومه. 
فق��ال خ��زمي: إن أخ��اك من واس��اك. قال 
س��عيد: فإني أردت جتربتك، ثم كشف له 
ع��ن الكب��ش، وخّبره مبا لقي م��ن إخوانه 
وثقاته، وما رّدوا به عليه. فقال خزمي: سبق 

السيف العذل )اللوم(. 

الديوانية-الصباح الجديد:
زينت لوحات ألطفاٍل من الديوانية، 
ي��وم اجلمع��ة 24 تش��رين الثاني، 
قاع��ات قص��ر الثقاف��ة والفن��ون 
ف��ي الديواني��ة، ضم��ن املهرج��ان 
الذي نظمه القص��ر، بالتعاون مع 
جمعي��ة حماية األس��رة العراقية 

حمل عنوان )حبيبي يا عراق(.
افتتح املهرجان بالنش��يد الوطني 
العراق��ي، ث��م معرض لرس��ومات 

األطف��ال، تضمنت أف��كارا وصورا، 
جس��دت حب الع��راق، وقد أش��اد 
اغل��ب احلضور به��ذا املعرض الذي 

سجل انطالقة نحو السالم. 
وقد ضم املعرض أكثر من سبعني 
ابتع��دت وألول م��رة ع��ن  لوح��ة، 
مف��ردات العنف واحل��روب، وهذا ما 

أكدت عليه شروط املسابقة. 
تخلل املهرج��ان فعاليات متنوعة، 
منها مش��اركات غنائية لألطفال، 

وقصائ��د، وأناش��يد، تغن��ت بحب 
الوطن. 

وفي اخلت��ام أعلن عن فوز س��بعة 
عش��ر لوحة في مسابقة الرسم، 
أعلنته��ا جلن��ة التحكي��م الت��ي 
احم��د  الفن��ان  م��ن  تش��كلت 
اخلالدي، واألس��تاذ محم��د جدول، 
وكان اختي��ار اللوح��ات عل��ى وفق 
الفكرة،  أس��س فني��ة، تضمن��ت 
والل��ون، واإلمكانيات التي ميتلكها 

املشاركني. 
وأكد مدير قص��ر الثقافة والفنون 
ف��ي الديوانية ص��ادق م��رزوق، بان 
للطف��ل املرتب��ة األولى ف��ي اغلب 
األنش��طة الثقافية، مش��يرا إلى 
إن إدارة القص��ر تتواصل مع جميع 
منظمات اجملتمع املدني، التي تعنى 
والطفل، ومنها جمعية  باألس��رة 
حماية األس��رة العراقي��ة لتطوير 
الطفل، وتش��جيعه على  مواهب 

الرسم والقراءة والتعليم. 
كما أعرب املرزوق عن شكره للسيد 
الدكتور سامي  الديوانية  محافظ 
احلس��ناوي، ال��ذي اس��هم بتقدمي 
الهداي��ا إل��ى األطفال املش��اركني 
به��ذا املهرج��ان، دعما لألنش��طة 
الثقافي��ة التي تعن��ى بالطفولة، 
وإمكانياتهم،  مهاراته��م  وتطوير 
وأش��اد أيضا ب��دور الس��يد عباس 
اخليكان��ي، صاحب »م��ول طيبة«، 

ال��ذي س��اهم ه��و األخ��ر بتقدمي 
الهدايا التي تخص الطفولة.

م��ن  ع��دد  الهداي��ا  وزع  فيم��ا 
الش��خصيات االجتماعية، ومدراء 
ف��ي  واجلمعي��ات  املؤسس��ات 
احملافظة، ومنهم مدير قسم شؤون 
املرأة في محافظ��ة الديوانية إميان 
املرعبي، ومدير هيئ��ة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة سلمان خليل 

جودة.

انطالق مهرجان )حبيبي يا عراق( لألطفال في الديوانية

سبق السيف العذل

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

على الرغم من أن كل ش��يء كان يس��ير بسالسة 
من قبل، يقف ش��يء أو ش��خص ما ف��ي طريقك 
اآلن. ح��دد مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب على 
ه��ذه العقب��ات أو ما إذا كان م��ن األفضل جتاهلها 

ببساطة.

اآلن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل 
م��ن التحديات واخلطط اجلدي��دة. إذا أبديت 
بعض االهتمام به��ذه التحديات واخلطط، 
فس��وف تَكوِّن أصدق��اًء جدد. يلج��أ إليك 

الناس أيًضا في حياتك اخلاصة. 

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيما يخ��ص ذاتك 
واألم��ور التي تق��وم بها، ويظه��ر عليك هذا 
اجلو وينتقل إلى من هم قريبني منك. استغل 
الفرص��ة اآلن للتواصل مع أش��خاص بنفس 

العقلية. 

تتأرج��ح اليوم بني احلم��اس والنش��اط املفعم وبني 
فت��ور العزمية واإلحباط أكثر م��ن املعتاد. حاول تذكر 
املاضي، فس��وف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جًدا، 
ل��ن يكون له أهمية متاًما عن قريب، ويس��اعدك هذا 

أيًضا في تقدير األمور والصعوبات نسبًيا.

هدوءك وثقت��ك مينحاك مصدرًا طبيعًي��ا للحيوية، 
فأن��ت مفع��م باحليوي��ة وحتى أصع��ب الظروف لن 
متثل أية عواقب بالنس��بة لك. تس��تطيع االنغماس 
في احلياة بدون تردد. اس��تعد لشيء خاص، وذلك ألن 

احمليطني بك مبهورون بك. 

ال يبدو أن األشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك 
أيًضا مش��كلة في التركيز على امله��ام اليومية. 
عل��ى الرغم من صعوب��ة حتفيز ذات��ك، ال تخفض 
رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف 

حتصل على بعض النجاحات احملدودة.

ميكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق، 
وهذا يعني أنك س��وف تس��تطيع تطبيق أصعب 
األفكار اليوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من 
خالل العم��ل وكذلك حياتك الش��خصية، أظهر 

حبك لآلخرين بهدف تقوية العالقات.

تواجهك اليوم أفكار جديدة، وس��وف تنجح إذا قابلت اخملاطر 
بش��جاعة. ميكن��ك االعتم��اد على دع��م زمالئك ف��ي حالة 
جناحك. كذلك يج��ب أن تُْظِهر بعض الصراحة في عالقتك. 
األف��كار غير العادية التي تراود ش��ريكك ق��د تؤدي إلى فتح 

مسارات جديدة؛ كاشفة جلانب جديد متاًما من ذاتك. 

صحت��ك اجلس��دية والعقلي��ة في أحس��ن 
أحوالها، فال تدع اللحظة متر دون أن تس��عى 
وراء أفكارك. س��وف تكس��ب املؤيدين الذين 
يشاركوك في األهداف وميكنهم املضي قدًما 

كفريق.

الدلو الحوتالجدي

كل م��ا تقوم بعمل��ه حالًيا يتم على الف��ور وعلى أكمل 
وجه. كل ش��خص تتعامل معه م��ن أصدقاء أو معارف أو 
زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل 
م��ع األمور من اجلان��ب اجليد وقدرتك على أداء كل ش��يء 

بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. 

ألول مرة خانتك األمناط السلوكية االعتيادية 
اخلاص��ة ب��ك ووضعتك ف��ي مواق��ف حرجة. 
اس��تراتيجية احلل��ول الت��ي تنتهجه��ا ف��ي 
املعتاد ال حتسن من األمور، مهما حاولت مرارًا 

وتكرارًا.

عن قريب، س��تواجه حتديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من 
يعم��ل ضدك أو يس��بب مضايقات بتواج��ده باملكان، وذلك 
س��عًيا لإلخالل بتوازنك. بالتالي يجب األخ��ذ بعني االعتبار 
أقل تأثير س��لبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار 

حياتك في حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل بساطة. 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انتزع فريق الزوراء فوزاً صعباً من 
منافس��ه وغرميه التقليدي فريق 
الق��وة اجلوي��ة بهدف��ن مقاب��ل 
ه��دف واح��د ف��ي اللق��اء الذي 
جمعهما امس األول على ملعب 
الدور  الدولي حلس��اب  الش��عب 
الثاني من املرحل��ة االولى لدوري 
الك��رة املمت��از، س��جل لل��زوراء 
احملترف الس��وري حس��ن اجلويد 
عند الدقيقة )24(، وعادل سامال 
س��عيد الكفة بعد احرازه هدف 
التعادل ف��ي الدقيقة 68، ومتكن 
البدي��ل مصطف��ى محمود من 
احراز هدف الف��وز عند الدقيقة 

.)+92(
وحق��ق فريق نفط الوس��ط فوزا 
وج��اره  منافس��ه  عل��ى  كبي��را 
فريق كربالء بخماس��ية نظيفة 
ف��ي املب��اراة التي ج��رت بينهما 
امس على ملع��ب الفريق الفائز 
حلس��اب الدور الثاني من املرحلة 
االولى لدوري الكرة املمتاز. تناوب 
على تس��جيلها كل م��ن صفاء 
جب��ار هدف وع��الء عباس هدفن 
واحملترف الس��وري نصوح نكدلي 

هدفن.
وكس��ب فري��ق امانة بغ��داد اول 
ث��الث نق��اط له في ال��دوري بعد 
فوزه على منافسه نفط اجلنوب 
به��دف وحيد ف��ي املب��اراة التي 
جمعتهم��ا على ملع��ب الفريق 
الفائز، س��جل فريق امانة بغداد 
هدف��ه الوحي��د عبر ركل��ة جزاء 
نفذه��ا بنجاح الالع��ب عبداهلل 
عبداالمير عند الدقيقة )24( من 

زمن املباراة.
وقلب فريق النجف تأخره بهدف 
وحيد الى فوز صعب على مضيفه 
الكهربائي��ة  الصناع��ات  فري��ق 
بهدف��ن مقابل ه��دف وحيد في 
املب��اراة الت��ي ج��رت بينهما في 

ملعب الصناعة. س��جل للفريق 
اخلاس��ر من��ار طه ف��ي الدقيقة 
السابعة، واحرز مصطفى ناظم 
هدف التعديل ف��ي الدقيقة 14، 
وتكفل فرحان ش��كور بتسجيل 
هدف الفوز الثان��ي في الدقيقة 

40 من عمر املباراة.
 وانت��زع فريق نفط ميس��ان فوزا 
ثمينا من ضيفه فريق الس��ماوة 
به��دف وحي��د س��جله املهاجم 
وسام سعدون عند الدقيقة )61( 
من املباراة الت��ي اقيمت بينهما 

على ملعب امليمونة.
وحسم التعادل االيجابي بهدفن 
لقاء الكهرب��اء مع ضيفه امليناء 
ال��ذي جرى ف��ي ملع��ب التاجي, 
س��جل للمين��اء محم��د جفال 
وهيردي س��يامند في الدقيقتن 
43 و46، واح��رز هدف��ي الكهرباء 
ك��رار حمي��د وع��الء ع��ذاب في 
الدقيقت��ن 48 و85، وطرد حكم 
اي��اد  الكهرب��اء  الع��ب  املب��اراة 

سليم.
وكان فريق احل��دود قد حقق فوزاً 

ثمين��اً على ضيف��ه زاخو بهدف 
وحيد في اللق��اء الذي جمعهما 
امس االول على ملعب الصناعة 
في انطالق الدور الثاني، س��جل 
هدف املباراة الوحيد علي حسن 

فندي في الدقيقة 83.
وف��از فري��ق ن��ادي احلس��ن على 
فريق ن��ادي الديوانية أمس بثالثة 
نظيفة، فيم��ا حقق النفط فوزاً 
مهم��اً على الطلب��ة بهدف من 
دون مقابل للطلبة س��جله زياد 

احمد من ركلة جزاء.
وحقق فريق الشرطة فوزاً كبيراً 
على فريق البحري بأربعة أهداف 
مقاب��ل هدف واح��د للبحري في 

ملعب الشعب.
إلى ذلك قدم م��درب فريق القوة 
اجلوية احملترف الس��وري حس��ام 
الس��يد اس��تقالته م��ن تدريب 

الفريق بسبب سوء النتائج.
وق��ال مص��در مقرب م��ن القوة 
فاحت��ت  الن��ادي  ادارة  ان  اجلوي��ة 
لتول��ي  باس��م قاس��م  امل��درب 

املهمة شرط موافقة االحتاد.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
س��حق فري��ق الش��رطة لك��رة 
األوزبكي  راك��ور  اليد منافس��ه 
بنتيج��ة بنتيج��ة -44 25، ف��ي 
ثال��ث مباريات��ه ب��دور اجملموعات 
اآلس��يوية.وقال  األندية  لبطولة 
م��درب كرة ي��د الش��رطة ظافر 
صاح��ب »قدمن��ا مب��اراة كبيرة 
وحققنا فوزا س��احقا بفارق 27 
نقط��ة كانت قابل��ة للزيادة لوال 
»البطاق��ة  اإلصابات«.وأض��اف 
األهداف  بف��ارق  الثانية حتس��م 
وبالتال��ي رمينا ب��كل ثقلنا أمام 
راكور ولعبنا بأس��لوب هجومي 
بح��ت من أج��ل حتقي��ق نتيجة 

كبيرة.
وبن »تأهلنا لم يحسم بعد حتى 
تنته��ي املباراة الثانية التي جتمع  
الهندي،  والهند  القطري  األهلي 

ويحت��اج األهلي إل��ى الفوز فارق 
كبي��ر يصل إل��ى 30 هدفا، وهذا 
أمر صعب لو كان الفريق الهندي 
في يومه ودخ��ل بجدية«.وأوضح 

»س��نترقب املباراة األخرى بعدما 
حققن��ا املطل��وب«.. يش��ار إلى 
أن الش��رطة تع��ادل م��ع األهلي 
القطري ضمن مباريات اجملموعة.

كاركان ـ فالح خابط *
الوطن��ي  منتخبن��ا  متك��ن 
العراق��ي للكاب��ادي من حتقيق 
أكب��ر نتيج��ة ف��ي البطوالت 
االس��يوي��ه بع��د تغلبه على 
بنتيجة  أفغانستان  منتخ��ب 
)14/149( ف��ي بطول��ة اس��يا 
للكاب��ادي املقام��ة حالي��ا في 
اإليراني��ة   كارك����ان  مدين��ة 
وتعد ه��ذه النتيج��ة هي أكبر 
نتيجة في البطوالت األسيوية 
حل��د اآلن.. وق��ال حميد نعمه 
احت��اد  س��ر  آم��ن  احلمدان���ي 
الكابادي العراق��ي ان منتخبنا 
للكاب��ادي  العراق��ي  الوطن��ي 
واصل سلس��ة نتائج��ه اجليدة 
ف��ي البطولة حيث س��بق وأن 
متك��ن من الفوز عل��ى منتخب 

اليابان بنتيجة )30/39( .

وأضاف احلمداني ان هذه النتائج 
أهلت منتخبنا الوطني بشكل 
رس��مي إل��ى نهائي��ات بطولة 
العالم حيث يترش��ح ثالث فرق 
من كل مجموع��ة إلى بطولة 
العال��م بعد أن اوقعتنا القرعة 
مبجموعة ضمت كال من )الهند 
و باكستان واليابان وأفغانستان 

ومنتخبنا الوطني (.
مبين��ا أن منتخبنا س��يقاب��ل 
املنتخب الباكس��تاني مس��اء 
ه����ذا  ويدخ��ل  الي��وم  ه��ذا 
عالي��ه  مبعنوي��ات  اللق����اء 
املرب��ع  إل��ى  بق��وة  للتأه����ل 
اس��ي��ا..  لبطول��ة  الذهب��ي 
مش��يرا إلى أن منتخب النساء 
للكابادي ه��و اآلخر حقق الفوز 
على منتخب باكستان بنتيجة 
)14/43(  م��ع العلم أن منتخب 

ابطال  باكس��تان ه��م  نس��اء 
اس��يا في النس��خة السابقة، 
وه��ذا مايؤكد تطور اللعبة في 
الدولي  االحتادين  بأشادة  العراق 

واالسيوي للعبة.
وختم احلمداني حديثه بالشكر 
إلى وزير الشباب والرياضة احملترم 
عبد احلسن عبطان الذي دعم 
هذه املشاركة وتأمن معسكر 
تدريب��ي ملنتخب الرج��ال قبيل 
الدخ��ول في ه��ذه البطولة مما 
دع��ا املنتخب رفع ص��ورة الوزير 
في املالعب االيراني��ة للكابادي 
عرفانا منهم للدعم املس��تمر 
الرياضي��ة  االلع��اب  جلمي��ع 

واملشاركات اخلارجية.

* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة 
الكابادي
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عبطان يشكر 
أمينة بغداد

برلمان الشباب يناقش 
عمل اللجان التخصصية

»البدنية« تبحث تنظيم بطولة 
الفرق الشعبية في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ن عبطان، 
ش��كره وتقديره ال��ى امينة بغ��داد الدكتورة ذكرى 
عل��وش ودوائر االمانة لتام��ن االحتياجات املطلوبة 

لتأهيل املنطقة احمليطة مبلعب الشعب الدولي.
واكد عبطان ان تنظي��م وتنظيف مقتربات امللعب 
واظهاره بالش��كل اجلميل سيسهم في دعم ملف 

العراق لرفع احلظر عن املالعب الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد قسم برملان الشباب، في وزارة الشباب والرياضة، 
أجتماعه الدوري االول، في مقر الوزارة ملناقش��ة عمل 
اللجان التخصصية لبرملان الشباب، وبحضور أعضاء 

ورؤساء اجلان.
وقال مدير قسم البرملان يوسف احملسن أن واقع العمل 
الش��بابي التطوعي يق��ع على عاتق مس��ؤولية جلان 
البرمل��ان التخصصية، وهناك عش��ر جل��ان تخصصية 
تهتم بواق��ع تطوير وتأهيل الش��باب ف��ي احملافظات، 
مبين��ا انه مت خالل االجتماع مناقش��ة وط��رح األفكار 
وخطط العمل والوقوف عل��ى املعوقات بغية جتاوزها، 
ف��ي  الفعال��ة  للمش��اركة  االس��تعدادات  وتهيئ��ة 
االنتخاب��ات البرملانية املقبلة كونها مرحلة مهمة في 

تعديل وإصالح النظام السياسي.
م��ن جانبه اوضح رئي��س جلنة الش��باب والرياضة في 
برملان الشباب حسن كرمي ان اللجنة لديها الكثير من 
املقترحات، ابرزها املش��اركة في املهرجانات الرياضية 
واقام��ة ال��ورش الثقافي��ة الت��ي حتث الش��باب على 

املشاركة في االنتخابات البرملانية املقبلة.
وبين��ت رئيس��ة جلنة املنظم��ات اجملتمع املدني س��اره 
هاني أنه س��يتم تفعيل الورش الثقافية والعمل على 
الدعاية التوعوية لالنتخاب��ات البرملانية املقبلة وحث 
اجلماهير الشبابية املشاركة كونها املفصل املهم في 

العملية السياسية الشبابية.
كما أوضح رئيس جلنة الثقافة واإلعالم ضياء اخلاقاني 
ان االعالم هو املرآة العاكس��ة لعمل البرملان الشباب، 
وس��نعمل عل��ى توعي��ة الش��باب قبي��ل االنتخابات 
البرملاني��ة املقبل��ة م��ن خ��الل املهرجان��ات وال��ورش 
الش��بابية، والتركيز على الروح اإليجابية، فيما اكدت 
رئيس��ة جلن��ة امل��رأة والطفل عائش��ة البغ��دادي اننا 
طرحن��ا في االجتم��اع دور امل��رأة في اجملتم��ع العراقي 
وضرورة اقام��ة الدورات والورش التدريبية لزيادة كفاءة 
املشاركات وحث مؤسسات الدولة على تقدمي اخلدمات 

للمرأة.

إعالم التربية البدنية
اك��د مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة 
الشباب والرياضة الدكتور عالء عبد القادر، دعم الوزارة 
للف��رق الش��عبية في كاف��ة احملافظات والس��يما في 
محافظ��ة كركوك. وقال عبد الق��ادر خالل لقائه وفد 
اللجنة املش��رفة على الفرق الشعبية في كركوك، ان 
الوزارة تس��عى وبكل جهودها لدعم قطاعي الشباب 
والرياض��ة في كاف��ة احملافظات وخصوص��ا ما يتعلق 
بالفرق الش��عبية، وان الوزارة س��تبذل ما في وسعها 
الش��راك اكب��ر عدد م��ن الف��رق الش��عبية مبحافظة 
كرك��وك ف��ي التصفي��ات االولية لبطول��ة كأس وزير 

الشباب والرياضة للفرق الشعبية.
ودعا عبد القادر، اللجنة املشرفة على الفرق الشعبية 
الى التواصل مع مديرية ش��باب ورياضة كركوك بغية 
متابع��ة نش��اطات واحتياجات جلان الفرق الش��عبية 

وتذليل العقبات التي تقف امامهم.
م��ن جانبه تق��دم اعض��اء الوف��د الضيف بالش��كر 
والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة والى دائرة التربية 
البدنية لدعمهم اللجنة وسرعة استجابته ملطالبهم 
مؤكدين على بذل كافة اجلهود ملساندة وزارة الشباب 
والرياضة من اجل اجناح بطولة وزير الشباب والرياضة 

للفرق الشعبية.
يذك��ر ان اللجنة املش��رفة على الفرق الش��عبية في 
محافظة كركوك هي جلنة متثل كافة اطياف احملافظة 
واله��دف من تأسيس��ها هو مس��اندة ش��عبة الفرق 
الشعبية في مديرية الش��باب والرياضة وتوحيد جلان 

الفرق الشعبية في احملافظة.

بغداد ـ أحسان المرسومي* 

اكمل منتخبن��ا الوطني حتضيراته 
ملواجهة كازخس��تان في الس��اعة 
اخلامس��ة من مس��اء اليوم االثنن 
بتوقي��ت بغ��داد التي س��تقام في  
اس��تانا   الكازخس��تانية  العاصمة 
الت��ي وصله��ا ف��ي س��اعة مبكرة 
م��ن صباح ام��س االحد عب��ر رحلة 
اس��تمرت 22 س��اعة مابن املغادرة 
م��ن مطار امللكة عالي��ة  الى مطار 
اتاتورك في اسطنبول الذي استراح 
فيها  في فندق ملدة 14 س��اعة ، ثم 
غ��ادر بعده��ا الى اس��تانا في رحلة 

استمرت خمس ساعات.
 واجرى منتخبنا في الساعة الثامنة 
بتوقيت كازخستان من مساء امس 
االحد وه��و ذات توقيت مباراة اليوم 
، اول وحدات��ه التدريبية في الصالة 
الرئيس��ية للمب��اراة اس��تغرت 90 
دقيق��ة  ، تضمن��ت متاري��ن متطي��ة 
وازال��ة التعب جراء الرحلة الطويلة 
وايضا معاجلة االخطاء التي حصلت 
خالل مباراة العراق وايران التي جرت  
اجلمعة املاضي ، فيما يخوض صباح 
اليوم اخر وحداته التدريبية ملدة 45 
دقيقة تشتمل على متارين بسيطة 
والتهديف على السلة من مختلف 

املواقع .
 واك��د اجله��از الفن��ي للمنتخب 
والالعب��ن على قدرته��م في جتاوز 
والعودة  الكازخس��تاني  املناف��س 

بنقاط املباراة ، السيما وان الالعبن 
بافض��ل حاالته��م  الي��وم مي��رون 
بع��د الف��وز املعن��وي على اي��ران ، 
مبينن ان املباراة ليس��ت س��هلة 
كونها ستجري على ارضهم وبن 

جمهوه��م وق��د عادو ت��وا من فوز 
على قطر في ملعب االخير .

 وق��ال م��درب منتخبنا مصطفى 
دارين ف��ي املؤمتر الصحف��ي الذي 
اعقب ف��وز العراق عل��ى ايران في 

عمان » مبروك للش��عب العراقي 
هذا الف��وز ، وهاردلك اليران ، اود ان 
اقدم ش��كري لالحتاد على راسهم 
الدكت��ور حس��ن العمي��دي الذي 
قدم م��ع مجل��س ادارة االحتاد كل 

التس��هيالت للمنتخ��ب ونف��ذوا 
البرنام��ج الذي طلبت��ه بحذافيره 
م��ن معس��كر ومباري��ات جتريبية 
في تركي��ا . واضاف » قدمنا مباراة 
كبي��رة وعلين��ا ان ننس��ى الف��وز 

عل��ى ايران  ، تفكيرنا ينصب  على 
مباراة كازخستان وكيف باالمكان 
جتاوزه��ا ، اذ اعد ه��ذه املباراة اهم  

من الفوز على ايران
  وق��ال كاب��ن املنتخ��ب العراقي 
العب��ي  ان    : اهلل  عب��د  قتيب��ة 
املنتخب اكتس��بوا خبرة املباريات 
الدولي��ة م��ن خالل مش��اركاتهم 
الس��ابقة وايضا االجواء املناسبة 
التي هيئها االحتاد للفريق ، مشيرا 
الفري��ق كان��ت تنقص��ه ف��ي  ان 
الس��ابق الثقة ورهبة املباريات مع 

فريق كبير مثل بطل اسيا .
وب��ارك م��درب ايران مه��رام حامتي 
ف��وز منتخبنا ف��ي املب��اراة قائال » 
الفري��ق العراقي قاتل ف��ي املباراة 
واس��تحق الفوز ، ل��م نتمكن من 
جتميع الفري��ق اال قبل فترة قليلة 
جتريبي��ة  مباري��ات  نخ��ض  ل��م   ،
واس��تعدادنا كان ضعيفا للمباراة 
، النري��د ان نبرراس��باب اخلس��ارة ، 
ولكنن��ا افتقدنا العب��ا مهما هو 

بهنام ياكشيني بداعي االصابة .
كاظم��ي  ارس��الن  الالع��ب  ام��ا 
الذي لع��ب في الدوري الفرنس��ي 
والصيني ، فقال » الفريق العراقي 
قدم مس��توى كبير وقد اس��تحق 
الفوز ، لم ارض عن نفسي في هذه 
املباراة ، الفريق غير منسجم بعد 
ان تاخ��رت حتضيراته وقد التحقت 

قبل يومن من املباراة.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة 
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جانب من لقاء سابق ملنتخبنا بكرة السلة

لقطة من لقاء الكالسيكو

يد الشرطة تتألق قارياً

سلة العراق تكمل تحضيراتها لمواجهة كازخستان اليوم
ضمن تصفيات كأس العالم 

العواصم ـ وكاالت:

يبدو أّن أداء الالعب البرتغالي كريستيانو 
رونال��دو مع فريقه ريال مدريد اإلس��باني 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مختلفاً 
متاماً عن ذلك الذي يظهر به في مسابقة 

الدوري احمللي »الليغا« للموسم اجلاري.
وق��د واصل كريس��تيانو رونال��دو هوايته 
املفضلة في حتطيم األرقام القياسية في 
مس��ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
حي��ث رفع رصي��ده إل��ى 114 هدف��اً في 
تاريخ البطول��ة القارية، بفضل الهدفن 
الثالث��اء  س��جلهما،  اللذي��ن  اجلديدي��ن 

املاضي، في مرمى نادي أبويل القبرصي.
وع��زز »ال��دون« بذلك مركزه ف��ي صدارة 
الهدافن التاريخين ل� »التشامبيونزليغ« 
وموس��عاً الفارق ع��ن غرمي��ه التقليدي، 
األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي الذي جتمد 
رصي��ده عند 97 هدفاً بعدم��ا دخل بديالً 
في مباراة فريقه برش��لونة مع يوفنتوس 
اإليطالي،  التي انتهت بالتعادل السلبي 

.)0-0(

والحظت شبكة »أوبتا« املتخصصة في 
احصائيات الرياضة أّن كريستيانو رونالدو 
ب��ات أكث��ر العب ف��ي تاري��خ دوري أبطال 
أوروبا يس��جل لنادٍ واحٍد، ليحطم بذلك 
الرقم القياس��ي الذي كان بحوزة ليونيل 
ميس��ي الذي س��جل 97 هدفاً بقميص 

فريق برشلونة.
ويعد إجن��از رونالدو محرجاً مليس��ي كون 
النج��م البرتغالي وصل له��ذا العدد من 
األه��داف في 8 مواس��م ونص��ف خاض 
خالله��ا 93 مباراة فقط، بينما اس��تغرق 
البرغوت 13 موسم ونصف ولعب خاللها 

119 مباراة.
كما رفع النج��م البرتغالي رصيده إلى 
18 هدًفا ف��ي دوري األبطال خالل العام 
اجل��اري 2017، م��ن بينه��ا 8 أهداف في 
دور اجملموعات للموس��م اجلاري )2017-

.)2018
وأختي��ر النجم البرتغالي كريس��تيانو 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد اإلس��باني، 
كأفضل العب في اجلولة اخلامسة بدور 
اجملموع��ات م��ن مس��ابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، بعدما نال أكبر نسبة 

من األصوات في االس��تفتاء اجلماهيري 
الذي أجراه االحت��اد األوروبي لكرة القدم 

)يويفا( عبر موقعه اإللكتروني.
وأح��رز رونالدو هدفن وصن��ع هدًفا في 
مب��اراة ريال مدريد الت��ي فاز فيها على 
مضيف��ه أبوي��ل نيقوس��يا القبرصي 
بسداس��ية نظيفة.ون��ال رونالدو 43% 
من األصوات، مقابل %28 لنجم باريس 
س��ان جيرمان نيمار ال��ذي أحرز هدفن 
في فوز فريقه الس��احق على سلتيك 

األسكتلندي )1-7(.
وف��ي املركز الثالث، ج��اء مهاجم بايرن 
الذي  روب��رت ليفاندوفس��كي  ميونيخ 
حص��ل على نس��بة %8 م��ن األصوات، 
فيما حل العب تشيلس��ي إيدن هازارد 

في املركز الرابع )%8 أيضا(.
واحتل هداف اليب��زج تيمو فيرنر املركز 
اخلام��س )%5(، مقابل %3 لكل من جنم 
توتنهام هاري كن والعب نابولي لورينزو 
إنس��يني، وح��ل العب أتلتيك��و مدريد 

يانيك كاراسو في املركز األخير )1%(.
من جانبه، فتح زي��ن الدين زيدان املدير 
الفن��ي لريال مدري��د اإلس��باني الباب 

أم��ام كل االحتماالت، بتأكيده أمس أن 
النادي قد يبرم عدة صفقات خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأكدت صحيفة ماركا، أن النادي امللكي 
سيحاول التعاقد مع العبن في املراكز 
األكثر حساس��ية، مثل حراسة املرمى 
وقلب الدفاع ورأس احلربة.وأضافت »غير 
أن صفق��ة احلارس قد تؤج��ل للصيف 
القادم، خاصة بعدما أصبح اإلس��باني 
كيبا أريزاباالج��ا، قريبا من جتديد عقده 

مع ناديه أتلتيك بيلباو«.
وأوضحت »أما ف��ي قلب الدفاع، فعلى 
الرغ��م من املس��توى اجليد خليس��وس 
فاييخو، إال أن النادي يرغب في التعاقد 
م��ع مداف��ع م��ن الط��راز األول«.وف��ي 
الهج��وم، أك��دت م��اركا أن الن��ادي لن 
يدف��ع 200 مليون يورو م��ن أجل العب 
واحد، غير أنه لن يضيع فرصة التعاقد 

مع مهاجم جيد إن أتيحت له.
إنت��ر  مهاج��م  الصحيف��ة  وذك��رت   
ميالن ماورو إي��كاردي كمثال، ذلك ألنه 
يستطيع املشاركة مع الفريق في دوري 

أبطال أوروبا أيًضا، بدًءا من دور ال�16.

•النجم البرتغالي يظهر بوجهين مختلفين قاريا ومحليا

رونالدو يحقق إنجازًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم ميسي

تقرير

رونالدو

الزوراء يقهر الجوية وحسام السيد يقدم 
استقالته.. وفوزان كبيران لنفط الوسط والشرطة

الشرطة يسحق راكور األوزبكي
 في بطولة آسيا لليد

»الكابادي« يتأهل إلى نهائيات كأس العالم

في ثاني جوالت دوري الكرة الممتاز



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عّلق��ت املغني��ة العاملية 
مايلي س��ايرس على خبر 
خطيبه��ا  م��ن  حمله��ا 
لي��ام  العامل��ي  املمث��ل 
هيمسورث، والذي انتشر 
باألم��س، حي��ث تكه��ن 
البعض باألم��ر بناًء على 
نش��رتها  التي  صورته��ا 

احتفاال بعيد ميالدها. 
اخلب��ر،  س��ايرس  ونف��ت 
إعادة  وذل��ك م��ن خ��الل 
نش��رها الص��ورة ذاته��ا، 
اخلاصة  عب��ر صفحته��ا 

على أحد مواقع التواصل 
وكتب��ت  االجتماع��ي، 
عليها: "لست حامل، هذا 
فقط بس��بب أكل كمّية 

كبيرة من الطعام".

األزم��ات  ظ��لِّ  ف��ي 
املستمرة التي تعيشها 
توبا  التركي��ة  النجم��ة 
جل��أت  بيوكس��تون، 
ل�"منج��م"  األخي��رة 
تركي معروف ليقرأ لها 

طالعها.
الذي  التقري��ر  وبحس��ب 
 Gecce موق��ع  نش��ره 
طم��أن  فق��د  الترك��ي، 
املنج��م في��دان ديلي��ك، 
الفنانة حول مستقبلها، 
مؤك��داً أنه��ا س��تتلقى 
ف��ي  للتمثي��ل  عرض��اً 
هولي��وود  اس��توديوهات 
الش��هيرة، وأن ش��هرتها 
س��تغزو أوروب��ا بأكملها 

خالل السنوات املقبلة.
وأض��اف أن��ه ل��ن يتبقى 
شخص واحد في الواليات 
األميركي��ة  املتح��دة 

إش��ارة  ف��ي  يعرفه��ا،  ال 
ال��ذي  الكبي��ر  للنج��اح 

توقعه.
وعانت توبا من سلس��لة 
من الش��ائعات الحقتها، 
منذ طالقه��ا من زوجها، 
ووال��د طفليه��ا الت��وأم، 
مواطنها الفنان الشهير 
نهاي��ة  صاي��الك،  أون��ور 
أنها  املاضي، ويقال  العام 
تس��تعّد للزواج من رجل 
األعم��ال الش��اب أوموت 

إيفيرجا.

ش��ارك املمث��ل العامل��ي 
جمهوره،  جونسون  دوين 
ومتابعيه، أجواء احتفاله 
مع أس��رته مبناسبة عيد 

الشكر.
ونشر صورة عبر حسابه 
أح��د مواقع  اخلاص على 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
ظه��ر فيه��ا م��ع أف��راد 
املن��زل،  داخ��ل  عائلت��ه 
مائ��دة  ح��ول  يقف��ون 

الطعام.
الص��ورة  عل��ى  وعّل��ق 

بالق��ول: "بعدم��ا أدين��ا 
جلس��نا  الش��كر،  صالة 
حول الطاولة، وكل واحد 
مّنا ش��اركنا ما يش��كر 

رّبه عليه".

مايلي سايرس

دوين جونسون

توبا بيوكستون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركة فيس ب��وك عن توظيف 500 ش��خص 
جدي��د في أملانيا، ملراجعة احملتوى الذى يتم نش��ره على 
موقع التواصل االجتماع��ي، وهذا بعد أن دخل القانون 
اجلدي��د اخل��اص باس��تهداف خط��اب الكراهي��ة على 

االنترنت حيز النفاذ.
وتق��ول الش��ركة أن املوظفني س��يعملون في مكتب 
جديد داخل مدينة "ايسن الغربية"، مت افتتاحه رسميا 

يوم اخلميس املاضي.
وذكر موقع "تك انسايدر" األميركي، أن املشرعني األملان، 
وافقوا على مش��روع قانون جديد، ميكن أن يتسبب في 
تغرمي مواقع الش��بكات االجتماعي��ة غرامة تصل إلى 
50 مليون يورو، أي ما يعادل 59 مليون دوالر، إذا فش��لت 
باس��تمرار في إزالة احملت��وى غير القانون��ي في غضون 

أسبوع.
ويقول النق��اد، إن القانون قد يجبر في��س بوك، وتويتر، 
ويوتي��وب، على تقرير ما هو قانوني أم ال، وس��وف يكون 
لدى فيس بوك، إضافة إلى مكتب قائم في برلني، أكثر 
من 1200 ش��خص يستعرضون املنش��ورات في أملانيا 

بحلول نهاية العام.

الصباح الجديد - وكاالت:
تأم��ل اليابان أن ترس��ل رواد فضاء إلى القم��ر، في نطاق 
الرحالت الفضائية املأهولة املقررة في العش��رينيات من 

القرن احلالي. أفادت بذلك وسائل اإلعالم اليابانية.
وذكرت أن هذه الرغبة قد تتحقق بفضل مشاركة اليابان 
احملتملة، في برنامج دولي مقرر لتشييد محطة فضائية 
 Deep Space دولية، على املدار الفضائي للقمر حتت اسم

..Gateway
 وميك��ن للياب��ان أن تش��ارك ف��ي البرنام��ج ع��ن طري��ق 
مس��اهمتها ف��ي بن��اء املركب��ات الفضائية املش��تركة، 
وتقدمي تصامي��م واختراعات العلم��اء احملليني، في مجال 

تنقية املياه والهواء.
وتعت��زم وكالة ناس��ا األميركية مع "روس كوس��موس" 
 Deep Space Gateway وش��ركاء آخرين البدء بتش��ييد

في العشرينيات من القرن احلالي. 
وف��ي املرحل��ة األول��ى س��يتم بناء القس��م امل��داري مع 
االستعمال الالحق للتكنولوجيات املتراكمة على سطح 

القمر، واالنتقال بعد ذلك إلى املريخ.
ويق��ول رئي��س مؤسس��ة "روس كوس��موس" احلكومية 
الروسية الكبرى، إنه يحتمل أن تبدأ عمليات نقل األقسام 

األولى من احملطة املدارية اجلديدة في 2026-2024.

اليابان تقرر التوّجه إلى القمر 
عشرينيات القرن الحالي

فيس بوك يوظف 
500 شخص لمراجعة 
المنشورات في ألمانيا

حاوره - عبد العليم البناء:
ع��رف الفن��ان الدكت��ور هيث��م عبد 
الرزاق بالعمل حثيثا مع رموز املس��رح 
العراقي، ليجد نفسه صاحب مشروع 
فكري مسرحي اس��ماه ورشة فضاء 

التمرين املستمر لعام 1998. 
مع الدكتور هيثم عب��د الرزاق الفنان 
واخمل��رج واألكادميي املع��روف، كانت لنا 
ه��ذه اجلول��ة من احل��وار، وه��و يدخل 
معترك الس��ينما، للم��رة األولى، في 
الفيل��م الروائ��ي اجلدي��د )بغ��داد في 

خيالي(:
ع��ن الفكرة التي ينط��وي عليها هذا 
الفيلم قال د. هيثم عبد الرزاق:" فكرة 
الفيلم هي نبذ التطرف بكل أشكاله، 
وأن العن��ف ثقاف��ة مجتمعية، ونتاج 
بيئ��ة قمعية، ومت اختيار املمثلني لهذا 
الفيلم من العراق، وانكلترا، وفرنس��ا، 
بينه��م: الدكت��ورة عواط��ف نعي��م، 
والكيوكرافي عل��ي دعيم، واإلعالمية 

زهراء غندور.

 وتابع: شارك في انتاجه ثالث دول هي: 
املانيا، وسويسرا، وانكلترا، ومن إخراج 
الفنان السويس��ري م��ن أصل عراقي 
س��مير جمال الدين، الذي غادر العراق 
طفال صغيرا مع والده الى سويس��را، 
وهو االن صاحب ش��ركة انتاج لألفالم 
مش��هورة ف��ي سويس��را، وصاح��ب 
افالم مش��هورة، والفني��ون أيضا من 
سويسرا، وأملانيا، وانكلترا، وعلى درجة 

كبيرة من االحتراف السينمائي".
كان ه��ذا الفيلم اول مش��اركة لعبد 
الرزاق س��ينمائيا، س��ألناه، م��ا الذي 
في��ه؟  البطول��ة  دور  للع��ب  دفع��ه 
فأكد:" لقد مت اختياري ألداء شخصية 
)توفي��ق(، الش��خصية الرئيس��ة في 
الفيل��م، ال��ذي يعي��ش ف��ي انكلترا 
هاربا م��ن العراق قبل عش��رين عاما، 
بسبب نش��اطه السياسي، وتعرضه 
للتعذيب اجلس��دي، حي��ث تدور أغلب 

احداث الفيلم في إنكلترا".
أكث��ر م��ن نص��ف الفيل��م باللغ��ة 

اإلجنليزية، والبقية باللهجة العراقية، 
وهن��ا يق��ول عب��د ال��رزاق موضحا: " 
ألجل ذل��ك تدربت كثيرا عل��ى اللغة 
االجنليزية، ألن ادارة االنتاج الذي يقوده 
الس��يد جويل، ق��د وفرت ل��ي فرصة 
لت��داول اللغة قبل س��تة أش��هر من 

تصوير الفيلم، وفي الوقت نفسه، انا 
كنت أستطيع التفاهم قبل التدريب، 
النني في املس��رح اشتغلت مع ممثلني 
اش��تغالي  قب��ل  وفرنس��يني،  امل��ان، 

بالفيلم.".
وعن الرس��الة التي يريد ايصالها عبر 

هذا الفيلم كممث��ل عراقي، وهل هو 
راض عن أدائه؟ قال: " الرسالة القدمية 
نفس��ها، أنا ممثل عراقي، وأمثل بلدي 
بفخ��ر في أي محفل فن��ي، وأحاول أن 
أق��دم حضوري مب��ا يليق، له��ذا كنت 
متفاع��ال م��ع املمثل��ني االجنلي��ز ولم 
أش��عر بالغربة، أما ه��ل كنت راضيا، 
او غي��ر راض ه��ذا يت��م تقري��ره عن��د 

املشاهدة.
وعن الذي راهن عليه عبر مشاركته في 
هذا الفيلم، ف��ي وقت عرف فيه ممثال، 
ومخرجا، مسرحيا فضال عن التمثيل 
الدرام��ي؟ ق��ال:" أراهن عل��ى قدراتي 
التي اكتس��بتها من جتربت��ي احمللية، 
وأتش��ارك مع اآلخرين في انس��انيتي 
الت��ي ال تختل��ف ف��ي أي منطقة من 

العالم، اال بالتطور التقني. 
وأضاف: لقد وف��رت التقنية املتطورة 
واملهني��ة العالية للمخ��رج والفنيني، 
مس��احة اوس��ع لقدراتي، إضافة الى 
ذلك، س��يوفر هذا الفيلم لي ش��هرة 

اعالمية أوسع، إذا أراد اهلل، ألن الفيلم 
سيعرض في دول كثيرة ".

وف��ي ختام حديثه أك��د د. هيثم عبد 
الرزاق: " الفرص في بالدنا عش��وائية، 
ف��ي  كبي��را  دورا  تلع��ب  واملصادف��ة 
رس��م مصي��ر املبدع��ني واملبتكري��ن 
ف��ي كل االختصاصات، أري��د أن أقول 
الالعب االساس��ي في إطار الفوضى، 
ه��و املصادف��ة، واحلي��اة الثقافية في 
الع��راق لي��س له��ا عالق��ة بالنظ��ام 
وتصدي��ر  الحت��واء  واالس��تراتيجية 
صناع��ة االب��داع، وأن اغل��ب املبدعني 
يدفنون وه��م في منتص��ف الطريق، 
أو في بدايته، بسبب ثقافة الكراهية 
والتسقيط، وبنحو مختصر، الثقافة 
الثقاف��ة  له��دم  ثقاف��ة  العراقي��ة، 

والنهوض.
اجلدير بالذكر أن الفيلم سيتم افتتاح 
عرض��ه في زيورخ في سويس��را، كما 
س��يعرض في املاني��ا وانكلت��را ودول 

أخرى.

هيثم عبد الرزاق: فيلم )بغداد في خيالي( نبذ التطرف بكل أشكاله
يدخل معترك السينما للمرة األولى

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهم أس��طورة ك��رة الق��دم العاملي��ة األرجنتيني دييغو 
أرمان��دو مارادون��ا ابنتي��ه بس��رقة 4.5 ملي��ون دوالر منه، 
وطالب بس��جن إحداهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.
ورفع مارادونا )57 عاما( دعوى قضائية ضد زوجته السابقة 

كالوديا فيالفان، وابنتيه داملا، وجيانينا.
وقال جنم برشلونة السابق إن عائلته قامت بتحويل املبالغ 
املسروقة إلى حس��ابات في األوروغواي، كما قاموا بشراء 

عقارات في الواليات املتحدة باستعمال تلك األموال.
واته��م محام��ي مارادون��ا ابنت��ه جيانينا بنق��ل األموال 
مبس��اعدة ابنها إلى األوروغواي، وقال إنها كانت هناك في 
ش��هر أغس��طس املاضي. وأضاف: في ضوء ذلك ال يوجد 

حل سوى احتجاز جيانينا.
وردا على ذلك قال��ت جيانينا عبر تويتر: " هم يعرفون أين 

أعيش، ميكنهم القدوم متى ما أرادوا."

أسطورة كرة القدم مارادونا 
يطالب بسجن ابنته

الصباح الجديد - وكاالت:
تتع��اون الفنانة دالي��ا البحيري مع 
الزعيم ع��ادل إمام للم��رة الثانية، 
من خالل مسلسل "عوالم خفية"، 

الذي من املقرر أن يخوض به السباق 
بع��د  وذل��ك  املقب��ل،  الرمضان��ي 
جناحه��ا معه في فيلم "الس��فارة 

في العمارة" قبل 12 عاًما.

دالي��ا  تتعاق��د  أن  املق��رر  وم��ن 
البحيري، على املش��اركة رس��مًيا 
في املسلس��ل خالل األيام املقبلة، 
وهو من تأليف أمني جمال، ومحمد 

مح��رز، ومحم��ود حم��دان، وإخراج 
وإنتاج رامي إمام.

 يذكر أن مسلسل "عوالم خفية" 
ه��و العم��ل الدرام��ي األول، ال��ذي 

يتع��اون م��ن خالله ع��ادل إمام مع 
فري��ق عم��ل جدي��د من��ذ خم��س 
س��نوات، حيث تتكون ورشة كتابه 
م��ن ثالثة مؤلفني ش��باب، بدال من 

السيناريس��ت يوس��ف معاط��ي، 
بجانب تعاونه مع ش��ركة ماجنوم 
اململوكة لنجله رامي إمام، بدال من 

سينرجي 

داليا البحيري بطلة أمام "عادل إمام" في مسلسل "عوالم خفية"

متابعة - أحالم يوسف:
تعلن جمعية التشكيليني العراقيني 
ألعم��ال  معرض��ا  اقامته��ا  ع��ن 
بيكاسو في بغداد، على قاعة حوار، 
وذلك اليوم االثنني املصادف 11-27-

.2017
جدير بالذكر ان اعمال بيكاس��و لم 
تولد بطريقة سهلة ابدا، فقد عانى 
كثي��را للوصول الى تلك الش��هرة 
والنجومي��ة، حت��ى من ب��ني فئات 
اجملتمع البس��يطة والتي ال تعنى 
بالف��ن بنحو عام، وبالرس��م على 
وج��ه اخلص��وص، فق��د كان ين��ام 
نهاراً ويعمل ليالً، ومّرت عليه أوقات 
كثي��رة عانى فيها من الفقر، واليأس، 
والبرد، وقام بحرق بعض اعماله لتدفئة 

الغرفة.
قام بيكاس��و هو وصديقه فرانشيس��كو 
سولير في مدريد، بتأس��يس مجلة "ياجن 

آرت"، وكان س��ولير يكتب املقاالت فيها، في 
حني اسهم بيكاس��و بالرسوم، وأغلبها كان 
الكاريكاتي��ر، الذي صّور بيكاس��و من خالله 

معاناة الفقراء. 
ص��در الع��دد األول م��ن ه��ذه اجملل��ة في 31 
مارس1901، وهو الوقت الذي بدأ فيه بيكاسو 
بالتوقي��ع باس��م "بيكاس��و"، بع��د أن ظل 
طوال س��نواته الس��ابقة يوقع على أعماله 

مستعمالً اسم "بابلو رويث بيكاسو".
وبحل��ول عام 1905 كان بيكاس��و قد أصبح 
م��ن الرس��امني املفضل��ني ل��دى اثن��ني من 
جامعي اللوح��ات األميركيني، وهم��ا الناقد 
الفني ليو ش��تاين، وأخته الكاتب��ة جيرترود 
ش��تاين، الت��ي أصبح��ت فيما بع��د الراعي 
الرسمي ألعمال بيكاسو، حيث كانت حتصل 
على رسوماته ولوحاته، وتقوم بعرضهم في 
صالون منزلها بباري��س، ومن بعدهما أصبح 
األخ األكبر مايكل شتاين وزوجته سارة أيضاً، 

من جامعي لوحات بيكاسو. 

الصباح الجديد - وكاالت:
عرض��ا  أميرك��ي،  متح��ف  ق��دم 
للمحافظ��ة على نس��خة من أول 
فرع ملطاعم "ماكدونالدز"، أغلق 
أبواب��ه قب��ل عق��د م��ن الزمن، 
وتعتزم اجملموعة املالكة إزالته 

مطلع األسبوع.
مجموع��ة  وأعلن��ت 
أنها س��تزيل  "ماكدونالدز"، 
املبنى بالنظر إلى اس��تحالة 

إعادة فتحه، أو صيانته.
واستمر املبنى الذي قام عليه أول 
مطعم "ماكدونالدز" في العالم، 
ال��زوار حتى  اس��تقبال  في 
العام 2008، حني دفعت 
املتتالية  الفيضانات 
املشرفني عليه إلى 

إقفاله. وع��رض متحف "فول��و أوتو" اخملصص 
للس��يارات في والي��ة إيلين��وي، أن ينقل املبنى 
املشّيد على النمط املعماري للخمسينيات من 
القرن العش��رين، ليعرضه إلى جانب س��ياراته 

األربعمئة.

وذكر براين غرامز مدير املتحف "نأمل أن نحصل 
على جواب مطلع األسبوع" من "ماكدونالدز".

وأوضح "في حال لم نتمكن، لس��بب ما، من أن 
ننقل املبنى كله، نأمل في األقل أن نحصل على 

بعض املقتنيات التي يحويها".

قاعة حوار تزهو بأعمال "بيكاسو بغداد"

متحف أميركي يعرض على ماكدونالدز 
الحفاظ على أول نسخة من المطعم 
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