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بغداد ـ وعد الشمري:
اعل��ن التحال��ف الوطن��ي، امس 
رئي��س  ملوق��ف  تأيي��ده  االثن��ن، 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي 
الفصائ��ل  مش��اركة  مبن��ع 
االنتخاب��ات،  ف��ي  املس��لحة 
مؤك��دا ان القان��ون يف��رض على 
العس��كري او القاضي االستقال 
م��ن منصبه قب��ل الدخ��ول في 
السياسي، مشددا على  املعترك 
ض��رورة حف��ظ الصبغ��ة املدنّية 
للممارس��ة الدميقراطية وان تتم 
عملية تداول السلطة وفق األطر 

الدستورية.
وقال النائب ع��ن التحالف صادق 
احملن��ا في حدي��ث ال��ى "الصباح 
اجلدي��د"، ان "وجهتنا تنصب مع 
موق��ف احلكومة بان املدنين هم 
فقط من يشتركوا في االنتخابات 

وليس الفصائل املسلحة".
واضاف احملنا ان "قانون االنتخابات 
فرض على العسكري او القاضي 
االس��تقالة م��ن منصب��ه لكي 
يس��مح ل��ه الدخول في س��باق 
الترش��ح جمللس النواب للمرحلة 

املقبلة".
"املؤسس��ة  ان  ال��ى  واش��ار 
العس��كرية ال تنتم��ي الى حزب 
معن وحتى الفصائل املس��لحة 
انضوت مؤخرا الى هيئة احلش��د 
الش��عبي وهي حتت ام��رة القائد 

العام للقوات املسلحة".
ولفت احملنا الى ان "جميع الكتل 
فيها  احزاب��اً  متتلك  السياس��ية 
فصائل مسلحة"، مبينا ان "هذا 
االمر يشترك فيه سواء التحالف 
الوطني او احتاد الق��وى العراقية 

اوالتحالف الكردستاني".
واوضح ان "العبادي من التحالف 
الوطن��ي الكتل��ة النيابية االكبر 
وهو من اتخذ قرار عدم مشاركة 
الفصائل املس��لحة لكي يوصل 

رسالة اطمئنان الى اجلميع".
واورد النائب عن التحالف الوطني 
ان "املواطن العراقي ضاق ذرعا من 
الس��الح ووجوده في يد اشخاص 
غي��ر مخولن بحمله املؤسس��ة 
العسكرية ونحن نبحث عن دولة 

املواطن والقانون".
تتمة ص3

دعا إلى تخفيف التواجد العسكري في المدن بعد هزيمة داعش

"التحالف الوطني" يعلن دعمه لمنع
مشاركة األجنحة المسلحة في االنتخابات

جانب من مؤمتر صحفي للتحالف الوطني "ارشيف"

المجلس األعلى للمرأة يدشن حملته 
2السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة "الصناعة" تقيم دورة تدريبية

3حول أمن المنشآت الكيمياوية

متابعة الصباح الجديد:
متكنت القوات العراقية من انهاء 
الصفحة االولى من املرحلة الثاني 
من عمليات اجلزيرة وأعالي الفرات، 
واملناط��ق الصحراوية واخر مواقع 
تواجد داعش في البالد بن مناطق 
جنوب احلضر ومناطق شمال راوة 
في محافظة االنبار، في وقت اكد 
قائد التحال��ف الدولي، پول فانك، 
أم��س االثنن، ان التحالف لن يزيد 
جنديا واح��دا اال مبوافقة احلكومة 
العراقية، مش��يرا الى ان احلش��د 

الش��عبي ق��ام ب��دور ايجابي في 
محاربة تنظيم داعش االرهابي.

وذكر بيان خللية االعالم احلربي ورد 
ل���" الصباح اجلدي��د " ، ان القوات 
العراقية انهت تطهير )175( قرية 
و)5( جس��ور ومعابر ومطار جنيف 
ومبس��احة 14100ك��م2 وكب��دت 

املتطرف خسائر باملعدات.
واض��اف ان القوات العراقية دمرت 
و5  أحادي��ة  حتم��ل  عجل��ة   )11(
صهاري��ج و18 مفخخ��ة وفجرت 
وأبطل��ت أكث��ر م��ن 1000عب��وة 

ناس��فة ودمرت 7 دراجات نارية و6 
معام��ل تفخيخ وما تزال عمليات 

التطهير مستمرة.
باس��م  املتح��دث  وأعل��ن  ه��ذا 
العملي��ات املش��تركة العراقي��ة، 
العميد يحيى رس��ول،  امس االول 
األحد، املساحة والنسبة احملررة من 
تنظي��م "داعش" ، ف��ي الصحراء 

الغربية مبحاذاة دول اجلوار.
وأوضح رسول، أن املساحة الكلية 
التي حررته��ا القطعات العراقية، 
حت��ى اآلن، م��ن مناط��ق اجلزي��رة 

بن األنب��ار وصالح الدي��ن، وأعالي 
الفرات في غ��رب العراق، من بقايا 
ومخلفات "داع��ش" ، بلغت أكثر 

من 29 ألف كيلو متر مربع.
ويؤكد رس��ول، أن النسبة املئوية 
احملررة من الصحراء وأعالي الفرات، 
من س��يطرة "داعش"، بحدود 50 
باملئة ،ولوح رسول، إلى أن العملية 
حتصي��ل  منتهي��ة  العس��كرية، 
حاصل إث��ر ما تكبده "داعش" من 

خسائر فادحة<
تتمة ص3

القّوات العراقية تنهي المرحلة األولى
من عمليات الجزيرة وتسيطر على 50 % من الصحراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت وزارة النفط، أمس االثنن، 
للتق��دم  األجنبي��ة  الش��ركات 
بع��روض للتنقي��ب ع��ن النفط 
والغاز في تس��ع مناطق جديدة، 
مع سعي البلد العضو في أوبك 

إلى تعزيز طاقته اإلنتاجية.
وأبلغ وزي��ر النفط جبار اللعيبي 
مؤمت��را صحفيا في بغ��داد قائال 
"ندع��و كل الش��ركات العاملية 
للمش��اركة"، مضيف��ا أن هذه 
إل��ى  ته��دف  اجلدي��دة  اجلول��ة 

تعظيم االحتياطيات.
وتق��ع خمس��ة امتي��ازات ف��ي 
املناطق احلدودية مع إيران وثالثة 
م��ع الكوي��ت إلى جان��ب حقل 
بحري في مي��اه اخلليج، وفقا ملا 
أظه��ره عرض توضيح��ي قدمه 
النف��ط في  ب��وزارة  مس��ؤولون 

املؤمتر الصحفي.
وقال اللعيب��ي إن "تلك املناطق 
كان قد جرى جتاهلها في السابق 

مس��رحا  كان��ت  ألنه��ا  نظ��را 
للصراع��ات بن الع��راق وجيرانه 
في ثمانينات وتس��عينات القرن 

املاضي".
التوضيح��ي  الع��رض  وذك��ر 

بع��روض  التق��دم  ش��روط  أن 
ستس��تكمل في موعد أقصاه 
نهاي��ة أي��ار وأن مراس��م فت��ح 
العروض س��تقام في 21 حزيران 

.2018

وقال اللعيبي إن آراء الش��ركات 
األجنبية س��توضع في احلسبان 

عند إعداد العقود اجلديدة.
وستكون الشروط مختلفة عن 
عق��ود اخلدم��ة الس��ابقة التي 

تتخلى بغداد عنه��ا نظرا ألنها 
النظر  تكافئ الش��ركات بغض 

عن تذبذبات أسعار النفط.
وق��ال اللعيب��ي إن ب��الده حترص 
على إح��داث تغييرات كبيرة في 
من��اذج عق��ود التنقي��ب اجلديدة 
وتؤس��س منوذج��ا جتاري��ا وماليا 
جديدا يختلف عن عقد اخلدمة، 
مضيف��ا أن قائم��ة الش��ركات 
املتقدمن  املتأهلة من  األجنبية 
بعروض سيجري إعالنها يوم 29 

تشرين الثاني.
وفي وقت س��ابق من هذا العام، 
توق��ع اللعيب��ي أن تص��ل طاقة 
إنت��اج اخل��ام ف��ي الع��راق إل��ى 
خمس��ة مالي��ن برمي��ل يوميا 

بنهاية عام 2017.
ف��ي الس��ياق، اك��د اللعيبي ان 
"ال��وزارة تعمل عل��ى مضاعفة 
إنتاج حقول النفط في كركوك 

لتصل إلى مليون برميل يوميا.
تفصيالت ص7

"النفط" تدعو الشركات األجنبية لتقديم عروضها للتنقيب

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
ال��ى  االثن��ن،  أم��س  معص��وم 
محافظ��ة كركوك ف��ي اول زيارة 
له للمحافظة بعد االحداث التي 
ش��هدتها عقب اجراء االستفتاء 

في اقليم كردستان العراق .
وقال مكتب رئيس اجلمهورية في 

بي��ان اطلعت "الصب��اح اجلديد" 
على نس��خة من��ه، إن "معصوم 
وص��ل، ال��ى محافظ��ة كركوك 
ف��ي اول زيارة ل��ه بع��د االحداث 
الت��ي ش��هدتها املدين��ة عق��ب 

االستفتاء".
وف��ي تصريح��ات صحفي��ة بن 
رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 

ان زيارته ال��ى كركوك تهدف الى 
ابع��اد احملافظ��ة عن املش��كالت 
التي رمبا تتفاق��م اذا ما اهملت”، 
مبين��ا ان “كركوك عزي��زة علينا 
وال نري��د ان تتعرض لهزات”، فيما 
اكد ان مجل��س احملافظة باق ولن 
يتم الغاؤه، مش��دداً ان املادة 140 
من الدس��تور سارية املفعول ولن 

تنتهي حلن تطبيقها.
وأضاف  الرئي��س معصوم “أمتنى 
اال تك��ون ألح��داث ي��وم 16 م��ن 
شهر تشرين األول املاضي تبعات 
عل��ى التعايش ، وسنس��عى الى 
ب��ذل اجلهود لنس��يان أي��ة االثار 
الس��يئة تركتها تل��ك االحداث”، 
ال��ى  احملافظ��ة  مجل��س  داعي��ا 

العم��ل عل��ى اختي��ار محاف��ظ 
جديد لكرك��وك، ولفت معصوم 
الى ان مجلس احملافظة س��يبقى 
حلن اجراء انتخاب��ات محلية في 
كركوك، مردفا بالقول ان موضوع 
احملافظة لدى  انتخابات مجل��س 
مجلس الن��واب العراقي هو قيد 

التداول.

وحول املادة 140 قال معصوم انه 
“شكلنا جلنة تضم مجموعة من 
كبار املستشارين وأجهزة الدولة، 
وهي معنية بكل خرق دس��توري 
او اهمال مادة دس��تورية، مشددا 
بالقول ان املادة 140 مادة دستورية 

وستبقى الى حن تطبيقها.
تتمة ص3

في أول زيارة له بعد األحداث التي شهدتها المحافظة

الرئيس معصوم يدعو لإلسراع في اختيار محافظ جديد لكركوك

أحد أنابيب تصدير النفط العراقي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الن��واب،  ص��وت مجل��س 
االثنن، مبدئياً على املضي مبقترح 
قان��ون الغ��اء مكاتب املفتش��ن 
العمومي��ن واملقدم م��ن اللجنة 

القانونية النيابية.
وشرع مجلس النواب في جلسته 
االعتيادية الرابع��ة والثالثن التي 
عق��دت برئاس��ة س��ليم اجلبوري 
رئيس مجل��س الن��واب وبحضور 
181 نائبا، أمس، استجواب حسن 

الراشد وزير االتصاالت وصوت من 
حيث املبدأ على مقترحي قانونن 
فيما ب��دأ بالتصويت على مقترح 

قانون نقابة التمريض.
وذكر بيان للدائرة االعالمية جمللس 
النواب انه "في مستهل اجللسة 
صوت اجملل��س على موفق محمود 
رئاسة  العبيدي لش��غل منصب 
الع��ام وجاس��م محمد  االدع��اء 
العميري لش��غل منص��ب رئيس 
هيأة االشراف القضائي بناًء على 

ترشيح مجلس القضاء االعلى".
وص��وت اجمللس م��ن حي��ث املبدأ 
على املضي مبقترح قانون مجلس 
الن��واب وتش��كيالته واملقدم من 

اللجنتن القانونية واملالية.
وامت اجملل��س التصوي��ت من حيث 
مبقت��رح  املض��ي  عل��ى  املب��دأ 
قان��ون الغ��اء مكاتب املفتش��ن 
العمومي��ن واملقدم م��ن اللجنة 

القانونية.
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمس  النف��ط  أس��عار  هبطت 
االثنن وتراجع اخل��ام األميركي 
من أعلى مس��توى ف��ي عامن 
بفع��ل احتماالت زي��ادة اإلنتاج 
لكن اخلس��ائر كان��ت محدودة 
قبل اجتم��اع ملنظمة أوبك من 
املتوق��ع أن يش��هد متديد قيود 

إنتاج اخلام.

وانخف��ض خام القياس العاملي 
مزيج برنت 25 سنتا إلى 63.61 
دوالر للبرمي��ل بينم��ا نزل اخلام 
األميركي اخلفيف 45 سنتا إلى 

58.50 دوالر للبرميل.
وارتفع إنتاج اخلام األميركي 15 
باملئ��ة منذ منتصف عام 2016 
إلى 9.66 ملي��ون برميل يوميا، 
وه��و مس��توى ال يبع��د كثيرا 

عن أكبر منتجي النفط روسيا 
الس��عودية.  العربية  واململكة 
ويعن��ي زيادة أنش��طة احلفر أن 

اإلنتاج سينمو على األرجح.
الطاق��ة  ش��ركات  وزادت 
األميركية ع��دد منصات احلفر 
العاملي��ة في الوالي��ات املتحدة 

األسبوع املاضي.
تتمة ص3

البرلمان يصّوت على إلغاء
مكاتب المفتشين العموميين

63.61 دوالرًا سعر برميل النفط الخام

بغداد ـ الصباح الجديد
أك��د قائ��د التحال��ف الدولي خالل 
لق��اء صحف��ي ،أم��س االثن��ن، ان 
التحال��ف لن يزيد جندي��ا واحدا اال 
العراقية، مشيرا  احلكومة  مبوافقة 
الى ان احلش��د الش��عبي ق��ام بدور 
ايجابي في محارب��ة تنظيم داعش 

االرهابي.
وق��ال قائ��د التحال��ف الدولي پول 
فانك ،ان��ه "نهنئ العراقين بتحرير 
داع��ش  م��ن  اراضيه��م  م��ن   97 % 
االرهاب��ي ونحتف��ل م��ع العراقين 
والقائد العام حيدر العبادي بتحرير 
االراض��ي"، مبين��ا ان��ه "مت حتري��ر 4 
مليون ونص��ف امللي��ون عراقي من 
داع��ش، والق��وات العراقي��ة قاتلت 

بش��جاعة في حتري��ر املوصل، حيث 
دافعت نيابة عن العالم".

واضاف ان "التحالف الدولي موجود 
العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ن  بدع��وة 
ومس��تمر في مقاتل��ة داعش طاملا 
ان احلكومة العراقي��ة ارادت بقائه، 
ولن نزي��د جنديا واح��دا اال مبوافقة 

احلكومة العراقية".
واش��ار الى ان "احلش��د الش��عبي 
منظمة امنية عراقية وقامت بدور 
ايجاب��ي ف��ي محاربة داع��ش، اال ان 
هناك بعض اجملاميع غير املنضبطة 
فيه"، الفت��ا ال��ى ان "دور التحالف 
هو مساعدة العراقين في التدريب 

والتسليح".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية،  الهج��رة  وزارة  أعلن��ت 
ع��ودة أكثر م��ن 423 ألف أس��رة 
نازحة من أصل مليون أس��رة فى 
س��بع محافظ��ات عراقية كانت 
قد ترك��ت منازلها عل��ى خلفية 
أح��داث ع��ام 2014 حن توس��ع 
تنظي��م )داع��ش( اإلرهاب��ى ومد 
س��يطرته على مناطق واس��عة 
فى العراق، وبس��بب املعارك التى 
خاضته��ا الق��وات لتحري��ر هذه 

املناطق.

وأوردت قناة )السومرية( العراقية، 
الي��وم االثنن، بي��ان وزارة الهجرة 
ال��ذى أعلن��ت في��ه، أن أكثر من 
مليون عائلة تركت منازلها على 
خلفي��ة أح��داث 2014، مش��يرة 
إلى أن نس��بة العائدين حتى اآلن 

بلغت 42%.
وأش��ارت الوزارة ، ف��ى بيانها، إلى 
أنه ال تزال أعم��ال إعادة النازحن 
مستمرة، بعد حترير املدن املتبقية 
)داع��ش(  تنظي��م  قبض��ة  م��ن 

اإلرهابى.

بغداد ـ الصباح الجديد :
قال وزير األعمال والتجارة الروماني 
إن بالده تتطلع لرفع حجم التبادل 
التجاري مع العراق إلى 200 مليون 

دوالر بنهاية 2017.
وأوضح بي��ان صادر ع��ن اخلارجية 
العراقية، ام��س االثنن، مباحثات 
الوزير إبراهي��م اجلعفري مع الوزير 
بوخارس��ت،  بالعاصمة  الروماني، 
وع��رض الفرص االس��تثمارية بن 
البلدين مبجاالت الطاقة والتجارة 

والزراعة.
ودع��ا اجلعفري إلى توقيع مذكرات 
تفاه��م ف��ي إط��ار دع��م التبادل 

التج��اري، ومش��اركة الش��ركات 
الروماني��ة في تنفيذ مش��روعات 

بالعراق.
التب��ادل  حج��م  أن  إل��ى  وأش��ار 
التج��اري بن بغداد وبوخاريس��ت 
بلغ��ت قيمت��ه 131 ملي��ون دوالر؛ 
تأمل الع��راق في زيادته إلى حجم 

أكبر.
ض��رورة  عل��ى  اجلعف��ري  وش��دد 
اللجن��ة  اجتماع��ات  اس��تئناف 
املش��تركة العراقي��ة الروماني��ة، 
لبحث تفعيل العالق��ات الثنائية 

بن الدولتن.
تتمة ص3

"التحالف الدولي": العراق انتزع 
97 % مما استولى عليه "داعش"

"الهجرة" تعلن عودة 423 ألف 
أسرة نازحة من 7 محافظات

رومانيا تتطلع لزيادة التبادل التجاري 
مع العراق لـ 200 مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش رئيس مجلس الوزراء القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة حيدر 
العب��ادي ام��س االول االح��د ف��ي 
ترأس��ه اجتماع للمجلس الوزاري 
لألم��ن الوطن��ي مراح��ل عملية 
واجلزي��رة غرب  الصح��راء  تطهير 
االنبار، وتأم��ن مناطق لم تصلها 
الدول��ة من��ذ 2003، واهمية تلك 

العملي��ات في احلف��اظ على أمن 
البلد.

وذك��ر بي��ان ملكتب رئي��س الوزراء 
تلقت " الصباح اجلديد "نس��خة 
من��ه "كما ج��رت مناقش��ة أمن 
املنطق��ة وأح��داث س��يناء ف��ي 
مصر، وعّزى اجمللس مصر حكومة 

وشعباً وعوائل الضحايا".
وأك��د اجملل��س ال��وزاري، ان "خطر 

االره��اب قد مت التحذي��ر منه ومن 
فك��ره املنح��رف س��ابقا ويج��ب 
العمل عل��ى محاربته في جميع 
عل��ى "اهمية  ال��دول،" مش��دداً 
التعاون االس��تخباري ب��ن الدول 

على أعلى املستويات".
كم��ا بح��ث االجتم��اع "اخلطط 
االس��تخبارية واالمنية في العراق 
وناقش  االرهابية  احملاوالت  إلحباط 

إنش��اء خلي��ة بيانات والتنس��يق 
ب��ن جه��ات ومؤسس��ات الدولة 

لتسهيل عملها".
وبح��ث االجتماع "توفي��ر الدعم 
والصيان��ة لطائ��رات )االنتينوف(، 
التفاه��م  ال��ى مذك��رة  اضاف��ة 
األمنية للتع��اون الثنائي بن وزارة 
ونظيرته��ا  العراقي��ة  الداخلي��ة 

الرومانية.

مجلـس األمـن الـوزاري يناقـش إنـشاء
خليـة للخطـط االستخباريـة في بغـداد

في اجتماع ترأسه الدكتور العبادي 

اللعيبي: أنبوب بيجي ـ فيشخابور ـ جيهان سينقل مليون برميل يوميًا



متابعة الصباح الجديد:

تصاعدت مؤشرات أو مظاهر العبودية 
احلديث��ة، الت��ي ترتكبه��ا حكومات أو 
فاعل��ون مس��لحون م��ن غي��ر ال��دول 
)تنظيمات إرهابي��ة وعصابات إجرامية 
وجماعات هجينة بينهما( في الش��رق 
األوسط، خالل األعوام القليلة املاضية، 
على نح��و ما عبرت عنه جرائم محددة 
هى السبي واالسترقاق والعمل اجلبري 
»الس��خرة« والزواج القس��ري والعنف 
اجلنس��ي واالغتصاب املمنه��ج واالجتار 
بالبش��ر وخاص��ة باألطفال والنس��اء، 
مراك��ز  ف��ي  املهاجري��ن  واس��تعباد 
االحتجاز، وغيرها من املمارس��ات التي 

تشبه الرق.
وق��د متثلت مظاه��ر ال��رق اجلديدة في 
حاالت عملية هي انتعاش جتارة الرقيق 
في ضواحي مدينة طرابلس، واضطهاد 
األقلي��ات الديني��ة واملذهبي��ة ف��ي بؤر 
واالنته��اكات  املس��لحة،  الصراع��ات 
القطري��ة حلق��وق العمال��ة األجنبية، 
وترحيل الالجئني األفارقة في إسرائيل، 
واسترداد ضحايا العبودية اجلنسية في 
أفغانس��تان حياتهم املسلوبة، وإعالن 
احلكومة التونسية وضع جرمية التمييز 
العنص��ري على طاولة النقاش، وهو ما 
ميكن توضيحه بش��يء من التفاصيل، 

على النحو التالي:

أسواق العبيد:
-1 انتع��اش جت��ارة الرقيق ف��ي ضواحي 
مدين��ة طرابل��س: تس��تغل جماع��ات 
التهري��ب انهيار نظ��ام الرئيس الليبي 
الس��ابق معم��ر القذاف��ي، وم��ا نت��ج 
عن��ه من ف��راغ أمني وس��قوط ضخم 
خمل��ازن أس��لحة ف��ي أي��دي الفاعل��ني 
املسلحني، مبا يس��مح لعشرات اآلالف 
ش��مال  دول  بعب��ور  األش��خاص  م��ن 
إفريقي��ا إل��ى إيطالي��ا الت��ي تقع على 
بعد 300 ك��م عن الس��واحل الليبية. 
فق��د باتت ليبيا مركز مرور للمهاجرين 
م��ن إفريقيا جن��وب الصح��راء )غينيا 
والس��نغال ومال��ي والنيج��ر ونيجيريا 
وجامبيا( الس��اعني للوصول إلى أوروبا، 
بحي��ث تعرضوا لالغتص��اب والتعذيب 
والعبودي��ة، نتيج��ة عدم الق��درة على 

ضبط حركة تدفق الالجئني.
   وف��ي هذا الس��ياق، أش��ار تقرير بثته 
ش��بكة »س��ي إن إن«، ف��ي 14 نوفمبر 
اجل��اري، مت تداول��ه بنح��و واس��ع عل��ى 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، إل��ى 
عرض شابني للبيع في املزاد للعمل في 
إح��دى امل��زارع، مببلغ 1200 دين��ار ليبي، 
أي 400 دوالر ل��كل منهم��ا، ويحتجزون 
لش��هرين أو ثالث��ة في الس��جون. وقد 
أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد 
معيتي��ق، في تصريح��ات صحفية في 
19 نوفمب��ر اجلاري، أن حكوم��ة الوفاق 
»بصدد تكليف جلان مختصة للتحقيق 

في التقارير املنش��ورة لضبط املتهمني 
وتقدميهم للعدالة«.

   وقد أثار ذلك اس��تياء القادة الغربيني 
واألفارقة واملنظم��ات الدولية على حد 
س��واء. فعلى سبيل املثال، أعرب األمني 
العام لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيريش 
ع��ن صدمت��ه، داعًي��ا إل��ى محاكم��ة 

املس��ؤولني عن العملية بتهمة ارتكاب 
جرمية ضد اإلنس��انية، فيما أبدى رئيس 
االحتاد اإلفريقي ألفا كوندي استنكاره، 
وأع��رب االحت��اد األوروبي عن اش��مئزازه، 
وطالبت فرنس��ا بعق��د اجتماع عاجل 
جمللس األمن ح��ول بيع مهاجرين أفارقة 
كرقيق في ليبيا، على وفق ما أعلنه وزير 

اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان في 
22 نوفمبر اجلاري.

ودعا مدير قس��م غرب ووسط إفريقيا 
ف��ي منظم��ة العف��و الدولي��ة عليون 
ت��ني في تصريحات صحفي��ة إلى إدراج 
مسألة استئصال العبودية على جدول 
أعم��ال قم��ة االحت��اد األوروب��ي واالحتاد 

اإلفريقي في 29 و30 نوفمبر في أبيدجان 
عم��الً باقت��راح رئيس النيج��ر محمدو 
يوس��فو، وأض��اف: »ينبغ��ي تش��كيل 
جلنة حتقيق محاي��دة ملعرفة كيف يتم 
تنظي��م عملي��ات التهريب ه��ذه ومن 
هم املس��ؤولون عنها، وليتحمل الكل 

مسؤولياته«.
   كما أشارت منظمة الهجرة الدولية، 
ف��ي إبريل املاض��ي، إلى وجود »أس��واق 
الرقي��ق« ف��ي ليبي��ا، إذ ق��ال املتحدث 
باس��م املنظم��ة ليونارد دوي��ل: »إنهم 
يتحول��ون فيه��ا إلى بضائ��ع معروضة 
للش��راء والبي��ع والرم��ي ح��ني ال تعود 
له��ا قيمة«. ون��ددت رئيس��ة منظمة 
»أطباء بال حدود« جوان ليو في رس��الة 
مفتوح��ة إلى احلكوم��ات األوروبية في 
س��بتمبر املاضي ب�«ش��بكة واس��عة 
م��ن اخلط��ف والتعذي��ب واالبت��زاز في 
ليبيا«، وأضافت: »في جهودها من أجل 
احت��واء تدفق املهاجرين، هل س��تكون 
احلكومات األوروبية مس��تعدة لتحمل 
ثمن االغتص��اب والتعذيب والعبودية«، 
قبل أن تختم: »لن يكون بوسعنا القول 

إننا لم نكن نعلم«.
سبايا »داعش«:

-2 مس��اعدة األقلي��ات املضطهدة في 
بؤر الصراعات املس��لحة: تش��ير بعض 
التقاري��ر الص��ادرة عن مراك��ز األبحاث 
والتفكير واملنظمات احلقوقية ووسائل 
اإلعالم إلى أن مسلحي تنظيم »داعش« 

خاص��ة ف��ي مناط��ق نفوذه الرئيس��ة 
الس��ابقة ف��ي س��وريا والع��راق كانوا 
يبيعون النس��اء والفتيات لالس��ترقاق 
أو استغاللهم في االستعباد اجلنسي. 
ويكشف التقرير الس��نوي الصادر عن 
وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة ع��ن جرائم 
اضطه��اد ارتكبه��ا ه��ذا التنظيم من 

خالل االغتصاب واخلطف والعبودية.
   وفي هذا الس��ياق، طالبت الس��فيرة 
األميركي��ة ل��دى األمم املتح��دة نيك��ي 
هايل��ي، في بيان نش��ر ف��ي 22 نوفمبر 
اجل��اري، بع��د لق��اء م��ع األم��ني العام 
ل��ألمم املتح��دة، بتخصيص قس��م من 
مس��اهمة الواليات املتحدة األميركية 
ف��ي برنامج األمم املتح��دة للتنمية إلى 
املسيحيني واأليزيديني في العراق بهدف 
جتاوز األض��رار التي حلقت بهم من جراء 

ممارسات تنظيم »داعش«.
   بعب��ارة أخ��رى، ته��دف ه��ذه املبادرة 
األميركي��ة إل��ى دف��ع أموال أكب��ر إلى 
أقليات ديني��ة في العراق بعد املآس��ي 
الت��ي تع��رض له��ا الرج��ال والنس��اء، 
س��واء بالقتل أو األس��ر أو االس��تعباد 
أو التوظي��ف كمقاتلني، منذ س��يطرة 
التنظيم على مناطق رئيسة في العراق 
وس��وريا في منتصف ع��ام 2014، كما 

تهدف إلى عودة هؤالء إلى أوطانهم.

* مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
املتقدمة في الدوحة 

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

واعالمي��ون  صحفي��ون  حم��ل 
الس��لطات في االقليم املس��ؤولية 
ع��ن ارتفع ح��االت العنف االس��ري 
والتج��اوز عل��ى حقوق امل��رأة، بينما 
قال رئيس حكومة اقليم كردس��تان 
حكومت��ه  ان  بارزان��ي،  نيجرف��ان 
تس��عى عبر السالم وحتقيق السلم 
الت��ي ناضلت  االجتماع��ي واحلقوق 
من اجلها م��ن القضاء على ظاهرة 

العنف ضد املراة في كردستان.
واضاف بارزاني في كلمة القاها خالل 
مراسم االعالن عن حملة مناهضة 
العن��ف ضد املراة في كردس��تان، ان 
حكومته تس��عى لتحقيق العدالة 
االجتماعية وضمان حقوق ش��رائح 
اجملتم��ع وحتقي��ق االمن واالس��تقرار 

للمواطنني في االقليم.
واض��اف بارزاني ان ارادة االقليم قوية 
جتاه حتقي��ق احلرية والس��الم واالمن 
واالس��تقرار، للمواطن��ني، مؤكدا ان 
االحداث اثبتت ان ش��عب كردستان 
شعب مس��الم وال يلجأ الى العنف 
لتحقي��ق حقوق��ه الت��ي ناضل من 
اجلها، مبيناً ان التدهور السياس��ي 
ف��ي اي م��كان س��يؤدي بالنتيج��ة 
ال��ى خلل ف��ي الواقع االس��ري الذي 
ستقدم النس��وة ضريبته في اغلب 

االحيان.
حكومت��ه  ان  ال��ى  اش��ار  بارزان��ي 
كردس��تان  برمل��ان  م��ع  وبالتع��اون 
ش��رعت  النس��وية،  واملؤسس��ات 
العديد من القوانني التي متنع التجاوز 
على حق��وق املرأة، منه��ا قتل املرأة 
بداعي غس��ل العار واعتبار مرتكب 
اجل��رم قات��الً ومحاكمت��ه على هذا 
االس��اس، واصدار قان��ون مينع تزويج 
القاص��رات، اضافة ال��ى العديد من 
القوانني االخرى الت��ي متنع التطاول 

على حقوق املرأة وتعنيفها.
مؤك��دا ان حكومت��ه س��تفعل من 
دورها ملنع ممارس��ة العنف ضد املراة 
والقضاء على اضطهادها وحتس��ني 

الواق��ع االجتماع��ي، مؤك��دا دع��م 
حكومته للنشاطات والقوانني التي 
تضمن حقوق النس��وة، مشيرا الى 
ان االقلي��م يواجه معضل��ة كبيرة 
ال��ى جان��ب االزم��ات الت��ي ميربها، 
والتي ق��ال انها تتمثل بارتفاع اعداد 
النازحني ال��ى االقليم من احملافظات 
احملاذية، مطالبا اجملتم��ع الدولي الى 
دعم حكومته للمساعدة في اعادة 
النازح��ني ال��ى مناط��ق س��كناهم 

االصلية.
بدوره اعلن اجمللس االعلى للمرأة في 
االقليم ع��ن البدء بحملة مناهضة 
العن��ف ض��د امل��رأة في كردس��تان، 

بالتعاون مع العديد من املؤسس��ات 
ف��ي حكوم��ة االقلي��م ومنظم��ات 

اجملتمع املدني احمللية والعاملية.
وقال��ت ام��ني ع��ام اجملل��س االعلى 
لش��ؤون املرأة في االقليم بخش��ان 
زنكنة، بع��د ان اعلنت عن تدش��ني 
احلمل��ة الوطنية ملناهض��ة العنف 
ض��د امل��رأة، ان برملان كردس��تان قام 
بتعدي��ل اكث��ر م��ن 16 قانون��ا في 
االح��وال الش��خصية العراقية كان 

بالضد من حقوق املرأة.
واعلن��ت زنكن��ة عن ارتف��اع حاالت 
التجاوز والعف ضد املرأة في االقليم، 
ما يتطلب املزيد من العمل وتفعيل 

دور مؤسس��ات االقلي��م ومنظمات 
اجملتمع املدني لت��دارك ارتفاع حاالت 

العنف ومنع بروزها.   
الى ذلك وج��ه صحفيون واعالميون 
انتقادات واس��عة حلكوم��ة االقليم 
عل��ى خلفي��ة فش��لها ف��ي حتقيق 
ادنى قدر من االس��تقرار االجتماعي 
وحتقيق اخلدم��ات للمواطنني، الذين 
يعانون من تدنى مس��توى اخلدمات 
وانخفاض مستوى دخل الفرد، الذي 
اثر سلباً على االسرة بنحو عام ودور 

املرأة وموقعها في اجملتمع.
ويقول الصحفي سامان محمود في 
تصري��ح للصباح اجلدي��د، ان اجمللس 

االعل��ى لش��ؤون املرأة ل��م يقدم اي 
ش��يئ يذكر للم��رأة في كردس��تان 
واصب��ح عالة عليه��م، وهو يجامل 
حكوم��ة االقلي��م الفاش��لة عل��ى 

حساب حقوق املرأة.
واضاف ان بع��ض القوانني التي قام 
برملان كردس��تان بتعديلها مثل منع 
تع��دد الزوج��ات في االقلي��م، ومنع 
بزي��ادة  القاص��رات تس��بب  تزوي��ج 
ح��االت العنوس��ة، وتنام��ي ظواهر 
س��لبية اخرى، فضالً عن انه ادى الى 
زي��ادة جرائ��م القتل بداعي غس��ل 
الع��ار، واردف »يومي��اً نش��اهد على 
قن��وات التلف��از او مواق��ع التواصل 

االجتماع��ي اخبارا عن ح��االت قتل 
لشباب او ش��ابات تعود اغلبها الى 
انع��دام الوعي االجتماعي وس��يادة 
االف��كار القبلي��ة عل��ى اجملتمع في 

كردستان«.
واك��د ان حكومة االقلي��م التي ادى 
فش��لها في تقدمي اخلدم��ات وتوفير 
العيش الكرمي للمواطنني وتخفيض 
روات��ب املوظفني، تس��ببت بش��كل 
مباش��ر ف��ي تهديد االمن والس��لم 
االجتماع��ي ما ادى الى تراجع حاالت 
ال��زواج وارتف��اع ح��االت الطالق بني 
افراد اجملتم��ع، مضيفاً ان املرأة كانت 

املتضرر االول من هذا الواقع املزري.

مجلس ديالى يدعو إلنشاء وحدات 
خاصة للقضاء على »إرهاب البساتين«

بغداد - الصباح الجديد:
اكد ر ئيس التحالف الوطني الس��يد عمار احلكيم 
على ضرورة ترشيق مؤسسات الدولة ودعم القطاع 
اخلاص وايجاد طرق علمية حديثة مبساعدة شركات 
رصينة ملكافحة الفساد ، مجددا دعوته الى ضرورة 
ايج��اد التيارات الوطنية العاب��رة  للطائفية وصوال 
الى قوائ��م انتخابية ت��ؤدي الى تش��كيل حكومة 

اغلبية وطنية .
وق��ال احلكيم في كلمة له القاه��ا في ديوان بغداد 
للنخ��ب والكف��اءات انن��ي رأى ان البل��د ال ينهض 

باالعتماد على اجلهد احلكومي فقط ، مؤكدا ضرورة 
االعتماد على القطاع اخلاص ، وترش��يق مؤسس��ة 
الدولة وفتح اجملال امام القطاعات االخرى ، مبينا ان 
البل��د بحاجة الى منط وطريقة جديدة للتعامل مع 
الوضع االقتصادي في املرحلة املقبلة بعد االنتصار 
على داعش، خصوصا ان الدولة س��تتفرغ للش��أن 
االقتصادي. واش��ار ال��ى ضرورة محارب��ة منظومة 
الفس��اد الت��ي حتاول الس��يطرة على  م��وارد البلد 
،داعيا الى ايجاد منظوم��ات رقابية عاملية ملواجهة 
الفس��اد واالس��تعانة بش��ركات رصين��ة من اجل 

احل��د منه ، موضحا ان  الفاس��دين يحاولون احباط 
املشاريع  والعقود التي حتد من الفساد وحتاربه . 

والتعاط��ي مبنط��ق  املعاجل��ات  ان   رأى  س��ماحته 
الدس��تور والقانون يفض��ي الى نتائ��ج افضل من 
التعامل بالعنف والتهديد ، مؤكدا ان العراق حقق 
انتصارا سياس��يا باالبتع��اد عن النب��رة الطائفية 
التي كانت تسعى للكسب االنتخابي عبر تخويف 
املواطنني بعضهم من البعض االخر مشيرا الى ان 
اخلالص من هذا التح��دي وتفكيكه جعل من يرفع 

صوته بالنبرة الطائفية فاقدا للرصيد الشعبي.

البصرة - الصباح الجديد:
أعلنت اللجن��ة األمنية في مجل��س محافظة 
البص��رة ام��س االثن��ني، أن ق��وات ح��رس احلدود 
اإليرانية سلمت نظيرتها العراقية ثالثة صيادين 
عراقي��ني بعد مرور يومني عل��ى القبض عليهم 
في املقطع املش��ترك من ش��ط الع��رب بتهمة 

جتاوز احلدود.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريحات 
صحفية إن »اجلانب اإليراني قام بتس��ليم قوات 
حرس احل��دود العراقية ثالث��ة صيادين عراقيني«، 
مبين��اً أن »الصيادي��ن مت القب��ض عليه��م قبل 
يومني من قبل دورية إيرانية في شط العرب قرب 

قضاء الفاو بتهمة جتاوز املياه االقليمية«.
يذكر أن ش��ط العرب تنش��ط فيه على امتداده 
زوارق صي��د عراقي��ة صغيرة يترك��ز وجودها في 
املقطع املش��ترك ب��ني البلدي��ن وخصوصاً قرب 
قضاء الف��او املطل على اخللي��ج، والذي يحتوي 
على مرفأ مخصص لرسو زوارق وسفن الصيد. 

عمار الحكيم يؤكد أهمية دعم القطاع الخاص ومكافحة الفساد

العراق يتسلم 3 صيادين محتجزين لدى الجانب اإليراني  

ديالى ـ الصباح الجديد:
قض��اء  مجل��س  رئي��س  ح��ذر 
املقدادي��ة في محافظ��ة ديالى 
ام��س االثن��ني، م��ن أن 50 % من 
احملافظ��ة مختبئا  اإلرهاب ف��ي 
في البس��اتني، داعيا الى إنشاء 

وحدات خاصة للقضاء عليه.
عدن��ان  اجملل��س  رئي��س  وق��ال 
التميمي في تصريحات صحفية 
إن »50 % م��ن اإلرهاب في ديالى 
ينش��ط وج��وده ف��ي بس��اتني 
املقدادية )35 كم ش��مال شرق 
ب عقوبة(، الت��ي حتتوي مضافات 
اختب��اء دائمة، وه��ذا األمر ليس 

جديدا بل بدء بعد 2003«.
وأضاف رئيس اجمللس أن »القضاء 
عل��ى إره��اب البس��اتني عملية 
صعبة وجتري منذ س��نوات وفق 

ف��ي عمليات  التقليدي  اإلط��ار 
اله��دف  حتق��ق  ال  واس��عة 
املنشود وهو القضاء التام على 

اإلرهاب«.
ال��ى »إنش��اء  التميم��ي  ودع��ا 
وح��دات لق��وات خاص��ة بحرب 
ينته��ج  داع��ش  الن  البس��اتني 
أس��لوب العصابات ف��ي القتال 
واالختب��اء وه��و ينتق��ل ضم��ن 
ل��ه  تتي��ح  واس��عة  جغرافي��ة 
الهرب م��ن العملي��ات الكبيرة 
ما يستدعي ان تكون العمليات 
اط��ار  وف��ي  املقبل��ة مح��دودة 

الضربات النوعية«.
يذك��ر أن »داع��ش« ينش��ط في 
مناط��ق زراعية ذات مس��احات 
ف��ي  البس��اتني  م��ن  واس��عة 

املقدادية وأبي صيدا والوقف. 

المجلـس األعلـى للمـرأة يدشّـن حملتـه
السنويـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة

صحفيون حّملوا حكومة اإلقليم المسؤولية عن ارتفاع حاالت العنف ضدها

في الوقت الذي انشغل الكثيرون مبناقشة التعديل 
املرتقب لقانون االحوال الشخصية في العراق وما 
اثير حوله من ضجة كبرى تتعلق بتزويج القاصرات 
، م��ا جعل البعض يذهب إلى ان هذا الفعل ال يقل 
بش��اعة عما قامت به داعش من س��بي واغتصاب 
للنساء .. اقول في ظل هذه االجواء وانشغال الناس 
في احلديث عن حقوق املرأة التي سيسهم القانون 
ف��ي اهدارها ، فان ثمة نس��اء يخضن غمار املعارك 
ضد االرهاب الداعش��ي البغي��ض ، وهنا احتدث عن 
املراس��الت احلربيات من االعالمي��ات  والصحفيات 
العراقي��ات اللوات��ي كان دورهن  ممي��زا في تغطية 
مجري��ات املع��ارك , وك��ن يركض��ن ويتقدم��ن مع 
زمالئه��ن من املراس��لني ومع اجلن��ود االبطال ، ولذا 
اختلطت دماؤه��ن بدماء الش��هداء االخرين ، وقد 
اس��تقبلنا اول ش��هيدة منهن وهي االعالمية  رنا 
العجيلي التي استشهدت  في معارك حترير قضاء 
القائم لترتقي س��لم اخللود  ، لتكون  اول شهيدة 
ف��ي االعالم احلرب��ي ، ورمبا لن تك��ون  األخيرة مادام 
لدينا مثلها من املراسالت احلربيات اللواتي يحملن 
من الشجاعة ما يجعلهن قادرات على خوض غمار 

املنافسة ببطولة ومهنية عالية  . 
ان جتربة »املراسلة احلربية » ، جتربة مهمة في العراق 
، فبعد ان كنا نقرأ او نشاهد مراسالت حربيات في 
دول اخ��رى ، ونتس��اءل ، اين صحفياتن��ا من اؤلئك 
الصحفيات في الغرب والواليات املتحدة فضال عن 
صحفيات عربيات خضن التجربة في غزة والسودان 
وليبيا وجنوب لبنان ومناطق نزاع ساخنة اخرى في 
دول العال��م؟ .. ولكن ما لبثنا ان وجدنا اجابة وافية 
لذلك التس��اؤل ، اذ ان الصحفيات العراقيات لسن 
اقل ش��جاعة او مهنية من زميالتهن الصحفيات 
االخري��ات ، واعتق��د ان مثل ه��ذه التجربة الغنية 
جدا وبصرف النظر عن اخملاطر التي قد تتعرض لها 
الصحفية وهي تؤدي مهمتها في تغطية مجريات 
املعارك وقتال ش��رس ضد عدو ال يحمل  من اخالق 
الفرس��ان ش��يئا ، ، ه��ذه التجرب��ة من ش��أنها ان 
تث��ري خب��رة الصحفية عل��ى املس��تويني  املهني 

واإلنساني.
ولك��ن ، الس��ؤال الذي يط��رح نفس��ه ، هل يجب 
ان تكون املراس��لة او املراس��ل احلرب��ي في اخلطوط 
االمامي��ة لتغطية تقدم القطع��ات اوال باول ؟، ام  
م��ن املفترض ان يكون في م��كان آمن في اخلطوط 
اخللفية وتوفر له الظروف املناسبة التي متكنه من 
نق��ل مجريات املعارك بنحو مس��تمر ؟ .. اعتقد ان 
زج املراسل احلربي في اخلطوط االمامية سيعرضه 
للخطر ب��كل تأكيد بلح��اظ استش��هاد الزميلة 
رنا العجيلي وقد س��بقها ش��هداء اخرون بسبب 
وجوده��م في املقدم��ة ، وبالتالي فان نقل االحداث 
قد يتعطل بسبب االصابة او االستشهاد للمراسل 

احلربي. 
استش��هدت رنا العجيل��ي التي  اثبت��ت  ان  املرأة 
العراقي��ة  والصحفية عل��ى وجه اخلصوص  حتمل  
من البطولة والش��جاعة  والق��درة على التماهي  
إل��ى ابعد  احل��دود  مع اش��د االحداث جس��امة  ، 
وقد منحت جتربة »املراس��لة احلربية« الصحفيات 
العراقيات مساحة  إلثبات الذات واملنافسة املتميزة  
ف��ي تغطية االحداث ، فكان من بينهن ش��هيدات 
وجريح��ات  ، ومازلن يواصل��ن املهمة الصعبة وإزاء 
هك��ذا بطولة تصل إلى مس��توى الوق��وف بوجه 
االره��اب و اجلود بالنفس حد االستش��هاد  ، اعتقد 
ان املرأة العراقية ل��م تعد  محتاجة إلى من يدافع 
ع��ن حقوقها  ، فهي ليس��ت قاص��رة ، ومن تقف 
بش��جاعة وش��موخ وتواج��ه اش��رس واق��ذر عدو 
تش��هده االرض »داعش« ، ليس ثمة ش��ك من انها 
قادرة على الدفاع عن حقوقها ، ولن يستطيع احد 

من ارغامها على امر هي الترضاه ابدا .

تجربة المراسلة 
الحربية 

الرق الجديد: »عبودية حديثة« ترتكبها التنظيمات اإلرهابية في الشرق األوسط *
عّبرت عنه جرائم السبي والعنف الجنسي واالغتصاب الممنهج واالتجار بالبشر 

تقـرير

مظاهرات تنادي بحقوق املرأة

افارقة يتضاهرون ضد عمليات االجتار بالبشر

اعلن المجلس االعلى 
للمرأة في االقليم 
عن البدء بحملة 
مناهضة العنف ضد 
المرأة في كردستان، 
بالتعاون مع العديد 
من المؤسسات في 
حكومة االقليم 
ومنظمات المجتمع 
المدني المحلية 
والعالمية
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بغداد – ضبط عصابة 
ذكر مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س االثن��ن، القب��ض على 
النصب  بأعمال  عصابة متخصص��ة 

واالحتيال، غربي العاصمة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "الق��وات االمنية في قيادة 
عملي��ات بغ��داد، متكنت صب��اح يوم 
امس من القاء القب��ض على عصابة 
متخصصة بأعمال النصب واالحتيال 
على املواطنن ف��ي منطقة اليرموك، 
غربي بغ��داد" ، مضيفا انه "مت احالت 

العصابة الى اجلهات اخملتصة".

ديالى – عملية نوعية 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي ام��س االثنن عن تدمير 
مضافة لتنظيم "داعش" في عملية 

نوعية جرت شرقي ديالى.
وق��ال قائ��د العملي��ات الع��زاوي  إن 
"ق��وة قتالية م��ن الفرقة اخلامس��ة 
نف��ذت عملي��ة نوعية ش��رقي حوض 
الندا)50كم ش��رق بعقوب��ة( وجنحت 
بضبط وتدمير مضافة لتنظيم داعش 
احت��وت على مدفعي هاون وأس��لحة 
متوس��ط ومتفج��رات" ، مضيف��ا أن 
"املضافة ه��ي الثانية من نوعها التي 
يت��م تدميره��ا ف��ي ديالى بن��اء على 

معلومات استخبارية دقيقة".

االنبار – ضربة جوية 
كشف مصدر عسكري في محافظة 
االنب��ار امس االثنن ان غ��ارات لطيران 
اجلي��ش قتلت عش��رات االرهابين من 
عصابات داعش في مناطق اجلزيرة في 

احملافظات الغربية.
وذكر املص��در العس��كري الذي رفض 

الكشف عن اسمه ان "طيران اجليش 
وج��ه ضربة جوية أس��فرت عن تدمير 
عجلتن لعناصر داعش االرهابي وقتل 
العدي��د من االرهابين غ��رب منطقة 
احلض��ر ضمن عملي��ات حتري��ر اجلزيرة 
وعملي��ات أعال��ي الف��رات" ، مضيفا 
ان طي��ران اجلي��ش وجه ضرب��ة جوية 
لعناص��ر داعش أس��فرت ع��ن تدمير 
عجل��ة ملغمة مخبأة ف��ي وكر غرب 
مدينة احلضر منطقة العكارب ضمن 
عملي��ات تطهير اجلزي��رة وأعالي نهر 

الفرات".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
أعلن��ت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
كربالء ام��س االثنن عن إلقاء القبض 
على ع��دد م��ن املتهم��ن واملطلوبن 
للقض��اء العراق��ي عل��ى وف��ق م��واد 

جنائية وقضايا قانونية مختلفة.

وقال املتحدث باس��م املديرية العقيد 
ع��الء الغامن��ي  إن "املراك��ز االمني��ة 
التابع��ة ال��ى قس��م ش��رطة البلدة 
واالقضي��ة والهندية وش��رطة االمام 
احلس��ن )ع( ألق��ت القب��ض على 15 
متهم��ا مبواد قانوني��ة مختلفة وذلك 
ضم��ن جهوده��ا املس��تمرة لف��رض 

سلطة القانون في احملافظة".
وأضاف "كم��ا متكنت مف��ارز مكاتب 
مكافحة االجرام املنتش��رة في عموم 
انح��اء احملافظة من القب��ض على 10 
متهمن فضال عن متكن مفارز شرطة 
النج��دة والدوريات م��ن القاء القبض 
على ش��خص بحوزت��ه بندقي��ة نوع 
كالش��نكوف مع مخ��ازن عت��اد عدد 

اثنان".

الديوانية – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في شرطة محافة 

الديواني��ة ام��س االثن��ن ان مف��ارز 
اإلج��رام متكنت  قس��م مكافح��ة 
م��ن إلقاء القبض عل��ى 5 متهمن 
بجرائ��م الس��رقة وذل��ك بعد جمع 
املعلوم��ات عنهم م��ن قبل املصادر 

السرية اخلاصة.
الى ذلك ألقت دوريات مركز شرطة 
الدغ��ارة القب��ض عل��ى 3 متهمن 
بالتهدي��د مطلوب��ن للقضاء وفق 
امل��ادة 432 فيما ألقت دوريات مراكز 
اإلصالح والشنافية و سومر القبض 
على 4 متهم��ن مطلوبن للقضاء 

مبواد قانونية مختلفة .
فيم��ا ألق��ت مف��ارز مركز ش��رطة 
الش��امية القبض عل��ى 5 متهمن 
بالتش��اجر مطلوبن وفق املادة 413 
وذلك ضم��ن حملة واس��عة قامت 
بها ملتابعة املطلوب��ن الى القضاء 
حي��ث مت اتخاذ االج��راءات القانونية 

الالزمة بحقهم . 

ميسان – عملية أمنية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
ش��رطة محافظ��ة ميس��ان امس 
االثن��ن وبتوجي��ه مباش��ر من قبل 
مديرها العميد نزار موهي الساعدي 
باش��رت بنصب س��يطرات وكمائن 
ومباغته في  مش��تركة متحرك��ة 
مناطق متفرقة من انحاء احملافظة.

وبن املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه املديرية ان العمليات االمنية 
الت��ي قامت به��ا تهدف ال��ى القاء 
القبض على املطلوبن للقضاء وفق 
قاع��دة البيان��ات ، وضبط العجالت 
التي ال حتمل لوحات تسجيل فضال 
عن الدراج��ات النارية غير املرخصة 
وتطبيق مفردات القانون ومحاسبة 

اخملالفن. 

البصرة – سطو مسلح 
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة البص��رة امس االثنن، بأن 
محطة لتعبئة الوق��ود تقع جنوب 
احملافظة تعرضت الى الس��طو من 
قبل مس��لحن مجهولن س��رقوا 

منها نحو 100 مليون دينار.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اسمه  إن "مسلحن 
مجهول��ن قام��وا بالس��طو عل��ى 
محط��ة لتعبئ��ة الوق��ود تق��ع في 
منطق��ة حمدان ضم��ن قضاء أبي 
"اللص��وص  أن  مبين��اً  اخلصي��ب"، 
سرقوا من احملطة مبلغاً يقدر بنحو 
100 ملي��ون دين��ار" ، الفت��ا ال��ى أن 
"القوات األمنية فتحت حتقيقاً في 
اجلرمية من أجل كش��ف مالبساتها 

ومعرفة مرتكبيها".

ضبط عصابة متخصصة بالنصب واالحتيال غربي بغداد * تدمير مضافة إرهابية بعملية نوعية شرقي ديالى 
الطيران يقتل عشرات اإلرهابيين في مناطق الجزيرة * سرقة 100 مليون دينار بسطو مسلح وسط البصرة

3 شؤون عراقية

إعالم	القضاء	
أص��درت محكم��ة اجلناي��ات املركزي��ة حكم��ا 
باإلعدام شنقا على مدان بجرمية املتاجرة باملواد 

اخملدرة.
وق��ال القاض��ي عبد الس��تار بيرق��دار املتحدث 
الرس��مي جمللس القض��اء األعل��ى إن "محكمة 
اجلنايات املركزية بهيأتها الثانية أصدرت حكمها 
باإلعدام شنقا حتى املوت بحق أحد جتار اخملدرات 

في بغداد".
وأض��اف بيرق��دار إن "املتهم اعترف خ��الل دوري 
التحقي��ق واحملاكمة باملتاجرة مبادة الكريس��تال 

اخملدرة".
وأشار املتحدث الرسمي إلى أن "املدان كان يبيع 
الغ��رام الواحد بس��تن أل��ف دينار بعد ش��رائه 
م��ن تاجر آخ��ر مببلغ 40 ألفا ويتم تس��ويق املواد 

وبيعها.
وتابع  أن "احملكمة أصدرت قرارها باالعدام شنقا 
عل��ى وفق املادة الرابعة عش��ر / اوال /2 من قانون  

اخملدرات رقم 68 لسنة 1965" 

بغداد	ـ	الصباح	الجديد:
ص��وت مجل��س الن��واب، ام��س االثن��ن، عل��ى 
توصيات بش��أن ازمة ش��ح املي��اه وتأثيرها على 
االراضي الزراعية في عدد من احملافظات وخاصة 

اجلنوبية.
وتضمن��ت التوصيات الت��ي تاله��ا النائب فرات 
التميمي رئيس جلنة الزراعة واملياه واالهوار خالل 
جلسة مجلس النواب أمس رفع التجاوزات التي 
كان��ت في احملافظ��ات على اعم��دة االنهر وعلى 
االنه��ر الفرعية كاف��ة ودعوة مجل��س القضاء 
لتفعيل دور القاضي اخملتص بقضايا املياه وقيام 
القائ��د العام للقوات املس��لحة بتوجيه قيادات 
العمليات بالتعاون مع احملافظن إلزالة التجاوزات 
واحال��ة املتجاوزين الى القض��اء وتكثيف اجلهد 
احلكومي من قبل ال��وزارات اخملتصة ومنها وزارة 
اخلارجي��ة للضغط عل��ى اجلانب الترك��ي لزيادة 

اطالقات املياه.
وتضمن��ت التوصي��ات ايض��ا تفعي��ل دور خلية 
االزمة واش��راك مجل��س النواب لالط��الع على 
املش��كلة عن قرب ومنع تدخل اي جهة متنفذة 
في عم��ل دوائر وزارة امل��وارد املائي��ة كونها وزارة 
احتادية باالضافة الى ال��زام القائد العام للقوات 
املس��لحة بتوجي��ه محافظات باب��ل والديوانية 
واملثنى لرفع التجاوزات احلاصلة على شط احللة 
وردم واغالق بحيرات االس��ماك املتج��اوزة وعدم 

منح اي اجازة جديدة اال مبوافقة وزارة الزراعة.

"الجنايات المركزية": 
اإلعدام لتاجر مخدرات

الزارعة النيابية: رفع 
التجاوزات على األنهر

الملف األمني

"التحالف الوطني" يعلن دعمه 
ملنع مشاركة األجنحة املسلحة 

في االنتخابات
واكد احملنا عدم "وجود اعتراض على 
وجود فصائ��ل داخل هيئة احلش��د 
الش��عبي كونها مؤسسة رسمية 
قانوني��ة اس��وة بوزارت��ي الداخلية 

والدفاع".
وشدد على ضرورة ان "يتجه املواطن 
العراقي ب��كل ارتياح ال��ى صناديق 
االقت��راع بعيدا عن العس��كرة، امنا 

بحثا عن الدولة املدنية".
ورأى احملنا ان "مبررات وجود العسكر 
قد انتهت بس��قوط تنظيم داعش 
االرهابي"، داعيا الى "تخفيف تواجد 

القوات املسلحة داخل املدن".
من جانبه، اش��اد النائب عن حتالف 
الق��وى العراقية محم��د العبد ربه 
ب� "التوجه لعدم اش��راك الفصائل 

املسلحة في االنتخابات".
واض��اف العبد ربه ف��ي تصريح الى 
"القوان��ن  ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الدولية وكذلك الدس��تور العراقي 
مينعنان دخول املؤسسة العسكرية 

في مضمار العمل السياسي".
ونوه الى ان "العراق يبحث حاليا عن 
دولة مؤسس��ات تع��رف كل واحدة 
منها واجبها وال تتدخل س��لطة او 
مؤسسة في عمل االخرى، وبالتالي 
فان العملية السياس��ية ينبغي ان 

تبقى للمؤهلن لها".
واوض��ح العبد رب��ه ان "مش��اركة 

العس��كر ف��ي االنتخاب��ات يج��ب 
ان يس��بقها اس��تقالة من العمل 
للنش��اط  والتف��رغ  املس��لح 

السياسي".
واردف ان "جن��اح العمل السياس��ي 
في العراق يتطلب حفظ متطلباته 
م��ن ضمن��ه املمارس��ة الصحيحة 
لعملية االنتخابات في اجواء صحية 

بعيدا عن التأثيرات العسكرية".
ومضى العب��د ربه ال��ى ان "دعوات 
العبادي وتأكيده على منع الفصائل 
من املش��اركة في االنتخابات جاءت 
في محلها وهي محل ترحيب ودعم 

من قبلنا".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ق��د اك��د ف��ي وق��ت س��ابق منعه 
مش��اركة الفصائل املس��لحة في 
االنتخاب��ات ف��ي خط��وة وصفه��ا 
مراقبون بانه��ا خطوة على الطريق 
دول��ة  مالم��ح  لرس��م  الصحي��ح 

مدنية. 

الرئيس معصوم يدعو لإلسراع 
في اختيار محافظ جديد 

لكركوك
وف��ي س��ياق متص��ل، ش��دد رئيس 
اجلمهورية  على عدم وجود افضلية 
ملك��ون على آخر ف��ي كركوك وأكد 
جمي��ع  مش��اركة  عل��ى  حرص��ه 
املكونات ف��ي ادارة كركوك ، عادا ان 
كركوك متثل عراق��ا مصغرا وكانت 
مدين��ة للتاخ��ي واحملب��ة واجلمي��ع 

عاش��وا فيها بوئام في اش��ارة الى 
تنوع ووحدتها مكوناتها اجملتمعية.

"التحالف الدولي": العراق انتزع
97 % مما استولى عليه "داعش"

وتابع ان "ارهابيي داعش يخس��رون 
وه��م محاصري��ن ويختبئ��ون م��ع 
ال  "داع��ش  ان  مؤك��دا  النازح��ن"، 
تزال متث��ل تهديدا لذلك نحن ندعم 
الق��وات العراقية ونعم��ل من اجل 

مستقبل زاهر".
وذكر ان "التحال��ف الدولي مهمته 
فق��ط  االره��اب  مواجه��ة  لي��س 
وامن��ا مكافحة االرهاب م��ن جذوره 
وقمن��ا ب��دورات تدريبي��ة للعراقين 
في ه��ذا املوضوع، وهناك مش��روع 
لتدري��ب حرس احلدود ومس��تعدون 
للدعم واالس��ناد ولك��ن ليس لدينا 
خط��ة النش��اء قواعد عل��ى احلدود 

العراقية".

رومانيا تتطلع لزيادة التبادل 
التجاري مع العراق لـ 200 مليون 

دوالر
جدير بالذك��ر أن رومانيا أعلنت، أول 
من أمس السبت، عزمها إرسال قوة 
من اجليش الرومان��ي للعراق لغرض 
التدريب، بعد دع��وة العراق للجانب 
الروماني إل��ى توقيع مذكرة تفاهم 
عس��كري بن البلدين، على هامش 
زي��ارة "اجلعف��ري" إل��ى العاصم��ة 

الرومانية.

القّوات العراقية تنهي املرحلة 
األولى من عمليات اجلزيرة 

وتسيطر على 50 % من الصحراء
إثر الضربات النوعية التي س��ددتها 
الق��وات العراقية خ��الل العمليات 
التجريدي��ة التي متكنت من خاللها 

تدمير مراكز تواجد التنظيم.
وأك��د املتح��دث باس��م العمليات 
املش��تركة العراقي��ة،  أن العملية 
ستحس��م خ��الل األي��ام القريب��ة 
املقبلة، وما تبقى لتنظيم "داعش" 
في الصحراء وأعالي الفرات، س��وى 
بعض الفلول الت��ي تواصل القوات 

العراقية تدميرها واقتالعها.
بدوره كش��ف نائ��ب رئيس مجلس 
محافظة األنبار، فالح العيس��اوي،  
العس��كرية  العملي��ة  تفاصي��ل 
لتطهي��ر ح��دود غرب��ي الب��الد، مع 
م��ن  والس��عودية،  واألردن  س��وريا 
سيطرة "داعش" ،" إن هذه العملية، 
هي األخيرة قبل إعالن رئيس الوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، حترير العراق 
م��ن تنظي��م "داعش" ، مؤك��دا، أن 
العملية تعتمد بش��كل كبير جداً 
على الغطاء اجلوي للتحالف الدولي 
ضد التطرف ، باعتبار أن هذه املناطق 

صحراوية شاسعة".
وأوضح العيس��اوي: "ه��ذه املناطق 
الشاس��عة ممت��دة من س��وريا إلى 
األردن والسعودية، مبساحات تتجاوز 
األلف كيلو متر، وهي منطقة كبيرة 

ج��داً". وأكم��ل العيس��اوي أن هذه 
املنطق��ة متثل ما يقارب ال�25 % من 
األراضي العراقية، لكنها صحراوية، 

وال توجد فيها مناطق سكنية.

63.61 دوالراً سعر
برميل النفط اخلام

وارتف��ع الع��دد الش��هري ملنص��ات 
احلفر للمرة األولى منذ متوز إلى 747 
منص��ة مع تش��جع املنتج��ن بعد 

ارتفاع أسعار اخلام.
والمس اخلام األميرك��ي 59.05 دوالر 
للبرميل يوم اجلمعة ألس��باب منها 
إغالق خ��ط أنابيب كيس��تون الذي 
يرب��ط حق��ول النف��ط الرملي في 
كندا بالوالي��ات املتحدة بعد حدوث 
تس��رب، وهو األمر الذي تس��بب في 

تقلص اخملزونات.
وارتفع��ت أس��عار النف��ط بش��دة 
في األش��هر املاضية بفضل جهود 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوبك( وروسيا وغيرهما لوضع قيود 

على إنتاج اخلام.
وخفضت أوبك وحلفاؤها إنتاج اخلام 
مبق��دار 1.8 ملي��ون برميل يوميا في 
كانون الثاني واتفقوا على استمرار 
خف��ض اإلمدادات حت��ى نهاية آذار. 
اخلمي��س  ي��وم  املنظم��ة  وجتتم��ع 
ملناقشة سياساتها ويتوقع معظم 
احمللل��ن اتفاقا ما على متديد العمل 

بتخفيضات اإلنتاج.

البرملان يصّوت على إلغاء
مكاتب املفتشني العموميني

واجن��ز اجملل��س التصويت عل��ى قرار 
نيابي مقدم م��ن اللجنة القانونية 
بإعتبار ناحي��ة الزوية في محافظة 

صالح الدين منطقة منكوبة.
من جان��ب اخر، ص��وت اجمللس على 
مادة قانونية في قانون الري سقطت 
س��هوا اثناء التصويت في جلس��ة 

سابقة.
عل��ى  التصوي��ت  اجملل��س  وباش��ر 
التمري��ض  نقاب��ة  قان��ون  مقت��رح 
واملقدم من جلان مؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي والقانونية واملالية والصحة 
والبيئ��ة الذي ياتي نظ��را للتغيرات 
التي طرأت عل��ى مهنتي التمريض 
والقبال��ة من��ذ ع��ام 1959 وزي��ادة 
اع��داد الذك��ور املنخرط��ن باملهنة 
انس��جاما مع قانون مزاولة مهنتي 
التمري��ض والقبالة رقم 96 لس��نة 
2012 والهمية حتقيق رغبة مالكات 
التمري��ض والقبال��ة ف��ي تنظي��م 
انفس��هم واالنضواء في نقابة تدير 
ش��ؤونهم وتداف��ع ع��ن حقوقهم 
وتطور امكاناتهم املعرفية واملهارية 
االقتص��ادي  مس��تواهم  وحتس��ن 

واالجتماعي.
وت��ال النائب عبد الرحيم الش��مري 
بيان��ا بش��ان م��ا تعرض ل��ه طالب 
محافظ��ة نينوى من ظل��م يتعلق 
ان  بع��د  اجلامع��ات  ف��ي  بالقب��ول 
استخدمت الوزارة في القبول لهذه 

الس��نة نظام املرحلت��ن وهو نظام 
لم يحق��ق نتائج مقبول��ة كما لم 
تلتزم ال��وزارة باحلدود الدنيا، مطالبا 
وزارة التعليم باعادة النظر مبوضوع 
القب��ول لتحقيق العدال��ة بن كل 

احملافظات.
ووجه الرئيس اجلبوري جلنة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي باتخاذ 
االج��راءات الالزم��ة ملتابع��ة قضية 
الدراس��ة  خريج��ي  طلب��ة  قب��ول 
االعدادي��ة ف��ي محافظ��ة نين��وى 
باجلامعات اس��وة بطلبة احملافظات 

االخرى.
عملي��ة  اجملل��س  باش��ر  بعده��ا 
وزي��ر  الراش��د  حس��ن  اس��تجواب 
االتص��االت بناءا عل��ى طلب مقدم 

من النائبة هدى سجاد.
ورح��ب رئيس مجلس الن��واب بوزير 
االتص��االت حلض��وره ال��ى مجل��س 
النواب، مش��يرا الى ان االستجواب 
ممارسة دميقراطية بعيدة عن اجلوانب 
الرقابي  ال��دور  الش��خصية لتعزيز 
جمللس النواب، مشيدا بالنائبة هدى 
س��جاد مقدمة طلب االستجواب ، 
منوها ال��ى اتباع االلي��ات املعتمدة 

في عملية االستجواب.
االس��تجواب  مس��تهل  وف��ي 
استفسرت النائبة هدى سجاد عن 
اسباب احالة عقد الشراكة اخلاص 
العامة  الش��ركة  باالنترني��ت م��ن 
لالنترنيت على ش��ركتي سمفوني 

وايرثلنك.

تتمات ص1

 
متابعة	الصباح	الجديد:

نظمت دائ��رة التطوير والتنظيم 
الصناع��ة  وزارة  ف��ي  الصناع��ي 
واملع��ادن وبالتعاون م��ع البرنامج 
التعاون��ي للحد م��ن التهديدات 
االميركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  ف��ي 
املدني��ة  باملؤسس��ة  املتمث��ل 
للبح��ث والتطوي��ر االميركي��ة ) 
CRDF ( دورة تدريبي��ة ح��ول امن 
املنش��آت الكيمياوية عبر شبكة 
االنترنيت) ON  LINE (  مبش��اركة 
)37( موظفاً من منتس��بي مركز 
لها  التابعة  والش��ركات  ال��وزارة 
يعمل��ون  الذي��ن  اخملتص��ن  م��ن 
ويتعاطون مع املواد االولية اضافة 
الى ذوي العالقة من رئاسة الوزراء 

والسفارة االميركية في بغداد .
وقال مدير دائرة التطوير والتنظيم 
الصناع��ي الس��يد عالء موس��ى 
عل��ي في تصري��ح ملرك��ز االعالم 
والعالق��ات العامة ف��ي الوزارة ان 
هذه ال��دورة  الت��ي اقيمت ملرتن  
خالل شهر تش��رين الثاني اجلاري 
التوعي��ة بالتهديدات  تهدف الى 
الداخلية واخلارجية على املنشآت 
لتلك  اخملاطر  وتقييم  الكيمياوية 
املنش��آت كم��ا وتس��لط الضوء 
عل��ى أمن الكيميائي��ات مزدوجة 
االستعمال  والتوسع في تطبيق 
افضل املمارسات في مجال االمن 
االساس��ي للمختب��رات ومخازن 
املواد الكيميائية في الوقت الذي 
تتصاع��د فيه التهدي��دات وذلك 
حلماية املنش��أت الكيميائية من 
اخلط��ر والتع��رف عل��ى تعليمات 
االمن االساسية والفرق بن االمن 
الكيميائي والسالمة الكيميائية 
الكلفة  منخفض��ة  واالج��راءات 
موقعي��ا  تطبيقه��ا  املمك��ن 
ف��ي املنش��أة الت��ي حتت��وي على 

كيمياويات ثنائية االستعمال .
عل��ى صعي��د اخ��ر اعلن��ت وزارة 
اجراءات  ع��ن  واملعادن  الصناع��ة 
ونتائج اخلطط االصالحية املتبناة 
لتصحيح مسار العمل ومكافحة 

الفساد في شركاتها العامة عبر 
سلس��لة من االج��راءات املتخذة 
لتصحي��ح  الص��ادرة  والق��رارات 
مس��ار العمل وتطوي��ر االداء في 
دوائرها وتشكيالتها واخر النتائج 
املتحقق��ة ع��ن تنفي��ذ خط��ط 
االصالح االداري والفني التي تبنتها 
ملكافحة الفس��اد املستشري في 
بعد  وباالخص  دوائرها وشركاتها 
وتثبي��ت مالحظ��ات  تش��خيص 
وش��بهات فساد ش��ابت العديد 
م��ن عقود اخلط��ة االس��تثمارية 
وعقود الشراكة واالستثمار التي 
الوزارة وش��ركاتها خالل  ابرمتها 

السنوات املاضية .
وبن مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة عبدالواحد 
علوان الش��مري ان ال��وزارة تبنت 
خطط ش��املة لالص��الح االداري 
الوزي��ر  تس��لم  بع��د  والفن��ي 

الس��وداني مهامها قب��ل عامن 
تقريبا وعلى مراحل شملت تدوير 
ونق��ل وانه��اء تكلي��ف ع��دد من 
املدراء العامن عل��ى وفق معايير 
واقتصادي��ة  ومؤش��رات علمي��ة 
مثبت��ة ومبلغة لكل املعنين في 
الوزارة والشركات مع االخذ بنظر 
االعتب��ار مب��دأ النه��وض بواق��ع 
الشركات التي يتولون ادارتها من 
خالل زيادة االنت��اج واتباع اخلطط 
املدروسة والصحيحة لالستثمار 
واضافة خط��وط انتاجية جديدة 
وحتسن وتنويع املنتجات وغيرها .

واشار الش��مري الى ان مكافحة 
الفس��اد االداري واملالي اخذ حيزا 
كبي��را واولوي��ة في تنفي��ذ هذه 
الفس��اد ه��و  ان  اخلط��ط ك��ون 
اح��د اهم االس��باب الت��ي القت 
واث��رت  ال��وزارة  عل��ى  بظالله��ا 
بنحو س��لبي على عملها خاصة 

مايتعلق بحجم عقود املش��اركة 
املبرمة مع الشركات  واالستثمار 
واملس��تثمرين  واحمللية  االجنبي��ة 
والتي  املاضي��ة  الس��نوات  طيلة 
بلغت بح��دود )131( عقد وحجم 
املبال��غ االس��تثمارية اخملصص��ة 
للوزارة والبالغة )3( تريليون و)444( 
ملي��ار دين��ار وتأش��ير مالحظات 
جوهرية تنطوي عل��ى مخالفات 
قانونية واداري��ة عن طريق الدوائر 
الرقابية والقانونية ودائرة املفتش 

العام في الوزارة .
ولف��ت مدير املرك��ز االعالمي في 
ال��وزارة ال��ى ان الوزير الس��وداني 
تق��دم بطلب رس��مي ال��ى هيئة 
النزاهة لتشكيل فريق متخصص 
املثبت��ة  املالحظ��ات  لتدقي��ق 
واملعاجلة باس��رع ماميكن الن بقاء 
ه��ذه امللفات عل��ى حاله��ا يعد 
هدر للم��ال العام وتق��ف بالضد 

من التوجه��ات الداعمة للمنتج 
الوطني كما وجه السوداني دوائر 
بتقييم ومراجعة  الوزارة اخملتصة 
وعق��ود  االس��تثمارية  العق��ود 
املش��اركة واالس��تثمار وتدقي��ق 
عمل اللجان الس��ابقة املشكلة 
به��ذا اخلص��وص لغ��رض حتدي��د 
العقود التي ميكن االس��تمرار بها 
والعق��ود املتلكئ��ة والعقود التي 
اليوج��د ج��دوى اقتصادي��ة م��ن 

تنفيذها .
واكد الشمري ان خطط االصالح 
االدري والفن��ي املتبناة اثمرت عن 
نتائ��ج ايجابية انعكس��ت بنحو 
ملموس وواضح على عمل الوزارة 
وشركاتها متثلت بانهاء نحو )71( 
عقدا وحتديث امللفات واعادة طرح 
املشاريع لالس��تثمار او الشراكة 
وتش��كيل جلان ملتابعة ومراجعة 
بقية العقود مع ابرام عقود جديدة 

وصحيحة شكلت مناذج حقيقية 
للش��راكة الناجحة والفاعلة مع 
ش��ركات القطاع اخلاص الرصينة 
واجلادة اثمرت عنها والدة مشاريع 
جديدة واضاف��ة منتجات وطنية 

حتاكي متطلبات السوق احمللية .
وش��دد الش��مري عل��ى ان الوزارة 
االداري  ماضية بخطط االص��الح 
والفني واجراءات مكافحة الفساد 
العقود  مع االس��تمرار مبراجع��ة 
املبرم��ة واجل��دوى االقتصادية من 
املش��اريع القائمة حل��ن التوصل 
الى حل ش��امل ونهائي وحاسم 
ل��كل القضاي��ا وامللف��ات الت��ي 
حتمل في طياتها ش��بهات فساد 
، مش��ددا  او مش��كالت عالق��ة 
عل��ى ع��دم التهاون في تس��ليم 
بالفس��اد  املتورط��ن  املوظف��ن 
للجه��ات الرقابي��ة وتعريضه��م 

للمساءلة القانونية . 

تهدف الدورة الى 
التوعية بالتهديدات 
الداخلية والخارجية 
على المنشآت 
الكيمياوية وتقييم 
المخاطر لتلك المنشآت 
، وتسلط الضوء 
على أمن الكيميائيات 
مزدوجة االستعمال
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اعالم الكلية 
بحث وفد من كلي��ة االمام الكاظم 
)ع( برئاس��ة العمي��د الدكت��ور غني 
اخلاقان��ي واملع��اون العلمي لش��ؤون 
الطلب��ة والتس��جيل م��ع مدير عام 
دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة 
ف��ي وزارة التعليم العال��ي والبحث 
العلمي الدكتور سهيل جنم عبداهلل 
املوافقة على توس��عة خطه القبول 
ف��ي الكلي��ة لألقس��ام اإلس��امية 
للدراس��تني الصباحي��ة واملس��ائية 
خلريجي اإلعداديات اإلسامية وطلبة 
الوقف اخلارجي ، ضمن خطة القبول 

للعام الدراسي )٢٠١٧ - ٢٠١٨(  . 
وص��رح الدكت��ور اخلاقان��ي العمي��د 
إلع��ام الكلية لقد بحثن��ا مع وزارة 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 

توس��عة قبول طلبة الوقف اخلارجي 
واملدارس اإلس��امية للعام الدراسي 
)2018/2017( وق��د متت املوافقة على 

ذلك وهذا يصب في خدمة املس��يرة 
العلمي��ة لطلبتن��ا وحتقي��ق ف��رص 

القبول لهم ".

بغداد - الصباح الجديد:
والضم��ان  التقاع��د  دائ��رة  ح��ددت 
االجتماعي للعمال ف��ي وزارة العمل 
م��ن  االول  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
كان��ون االول املقب��ل موع��دا لصرف 
روات��ب العمال املضمون��ني وخلفهم 
املس��تحق لفئت��ي )الص��رف اليدوي، 
وحامل��ي البطاقة الذكية( لش��هري 
تش��رين الثان��ي وكان��ون االول املقبل 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات م��ع املنحة 

الشهرية.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال علي جعفر احللو 
ان الدائرة حددت االول من كانون االول 

املقب��ل موعدا لص��رف رواتب العمال 
املضمون��ني لفئتي )الص��رف اليدوي، 
البالغ  وحامل��ي البطاق��ة الذكي��ة( 
)16406( متقاعدي��ن بع��د  عدده��م 
املطلوبة  االجراءات  استكمال جميع 
لتوزيع الرواتب بالتنس��يق مع االدارة 

العامة ملصرف الرافدين.
واضاف مدير ع��ام الدائرة ان املتقاعد 
املضمون الذي لديه خدمة )30( سنة 
فاكثر يتسلم مبلغا قدره )600( الف 
دينار لش��هرين فقط، فيما يتس��لم 
املتقاع��د الذي لديه خدم��ة اقل من 
)30( س��نة مبلغ��ا ق��دره )540( ألف 
دين��ار.  وبني احلل��و ان عائل��ة املتوفى 

التي لديها اكثر من ثاثة مستحقني 
تتس��لم راتبا ق��دره )500( ألف دينار، 
فيم��ا تتس��لم العائلة الت��ي لديها 
مس��تحقان راتبا مق��داره )480( ألف 
دينار، اما عائلة املتقاعد املتوفى التي 
لديها مس��تحق واحد فتتسلم راتبا 

مقداره )460( ألف دينار.
ودع��ا املدي��ر الع��ام جمي��ع العم��ال 
الى مراجعة  املضمون��ني  املتقاعدين 
املصارف حس��ب مناطق س��كناهم 
لغرض تسلم رواتبهم مستصحبني 
الثبوتي��ة  املستمس��كات  معه��م 
او  التقاعدي��ة  بالهوي��ة  املتمثل��ة 

البطاقة الذكية.

بغداد - الصباح الجديد:
انذرت وزارة الصحة والبيئة عددا من 
االنش��طة الصناعية واخلدمية  في 
محافظتي  بابل وواس��ط خملالفتها 

الضوابط والشروط البيئية .
وق��ال أمير علي احلس��ون مدير عام 
دائ��رة التوعي��ة واالع��ام أن الف��رق 
الفني��ة التابع��ة ملديريت��ي  بيئ��ة 
واس��ط  وبيئة باب��ل وجهت أنذارات 
الى ع��دد من االنش��طة الصناعية 
الضواب��ط  خملالفته��ا  واخلدمي��ة 
الت��ي وضعتها  البيئية  والش��روط 
ال��وزارة ومت رصده��ا من قب��ل الفرق 
امليدانية  بالزي��ارات  الفنية املكلفة 

لانشطة واملشاريع الصناعية .
واوض��ح مدي��ر بيئ��ة باب��ل عب��اس 
خضي��ر عباس ان االنذارات ش��ملت 
مخزن بيع املواد الغذائية على طريق 
احلل��ة , كم��ا أن��ذرت اح��د اصحاب 
ال��دور اجملاورة لقيام��ه  بتربية اعداد 
كبي��رة م��ن الدواجن فوق س��طح 
ال��دار والتي تس��بب أنبع��اث روائح 
كريهة حلني أزالة اخملالفة , وانشطة 
اخرى مخالفة للتعليمات واحملددات 

البيئية 
واشار مدير بيئة واسط صباح عباس 
فلي��ح ان الف��رق الرقابي��ة التابعة 
للمديري��ة قامت بتوجي��ه انذار الى 

موقع طمر الكوت الشمالي بسبب 
حرق النفاي��ات داخل املوق��ع والذي 
تس��بب بتصاعد الدخ��ان والغازات 
الس��امة والت��ي تؤث��ر س��لبا على 
س��كان تلك املناطق , كم��ا مت انذار 

عدد اخر من املشاريع اخملالفة
يش��ارالى ان قان��ون وزارة الصح��ة 
يقض��ي  حالي��ا  الناف��ذ  والبيئ��ة 
بتوجي��ه ان��ذارات للجه��ة اخملالفة 
وفرض غرام��ات مالية في حال عدم 
إزالة اخملالف��ة مبوجب قانون رقم 27 
لس��نة 2009 وغلق النشاط اخملالف 
اذا اس��تمر ف��ي ع��دم اس��تجابته 

للشروط والضوابط البيئية« .

بغداد - الصباح الجديد: 
اج��رت الهيئ��ة العلي��ا للح��ج 
والعم��رة القرع��ة االلكتروني��ة 
التكميلية لعام 2018 حملافظات 
بغداد وواس��ط وديالى باش��راف 
مجلس القضاء االعلى وبحضور 
م��ن  وع��دد  االع��ام  وس��ائل 

املواطنني. 
وق��ال رئي��س الهيئ��ة الش��يخ 
العطي��ة ف��ي  الدكت��ور خال��د 
كلمة خ��ال اج��راء القرعة في 
مقر الهيئ��ة ، ان »اجراء القرعة 
للمتقدم��ني عل��ى احل��ج تع��د 
الطريقة االمثل لضمان حصول 
جمي��ع املواطن��ني عل��ى فرصة 
متس��اوية للف��وز مبقع��د احل��ج 
، نظ��را لاع��داد الكثي��رة الت��ي 

تقدم��ت على القرعة الس��ابقة 
لع��ام 2016 والت��ي بلغ��ت اكثر 
م��ن 680 ال��ف متق��دم ، بين�ما 
ال  مبقاع��د  مح��ددة  الهيئ����ة 
تتناس��ب م��ع االق�بال الكب�ير 

للمواطني�ن«. 
واض��اف الدكت��ور العطي��ة ان » 
الهيئ��ة ضاعف��ت فرص��ة الفوز 
القرعت��ني  عل��ى  للمتقدم��ني 
السابقتني لعامي 2016 – 2014 
مل��ن لم يحالفهم احل��ظ فيهما، 
وذل��ك انصاف��ا له��م ، مبينا ان 
الطريقة  ه��ذه  اعتمدت  الهيئة 
وستس��تمر به��ا ف��ي القرعات 

املقبلة«. 
واوضح رئيس الهيئة ان » احلصة 
املق��ررة حملافظ��ات بغ��داد تبلغ ) 

3102( مقاعد ، وواس��ط ) 517 ( 
مقع��دا ، وديال��ى ) 652 ( مقعدا 
، الفت��ا الى ان برنام��ج القرعة مت 
تصميمه بالتع��اون مع اجلامعة 
املصادق��ة  ومت��ت  التكنلوجي��ة 
عليه م��ن قبل اجله��ات الرقابية 

املسؤولة«. 
يذكر ان الهيئة س��تكمل اجراء 
قرع��ة بقي��ة احملافظ��ات خ��ال 
الثاثة ايام املقبلة حيث ش��هد 
يوم امس االثنني قرعة محافظات 
) نين��وى, كركوك, ص��اح الدين, 
االنبار (, يلي��ه الثاثاء حملافظات ) 
كرباء, النجف , بابل, الديوانية, 
املثنى (, وتختتم يوم غد األربعاء 
مبحافظات ) البص��رة, الناصرية, 

ميسان(.

لدى افتتاحه خطوط انتاجية جديدة في الصناعات الفوالذية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
وكال��ة املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني ع��ددا م��ن اخلطوط 
االنتاجية اجلديدة في الش��ركة 
العام��ة للصناع��ات الفوالذي��ة 
ش��ملت خط��ا النت��اج االنابيب 
ال��ف   )60( بطاق��ة  امللحوم��ة 
مليار   )6( وبكلف��ة  طن/س��نويا 
دينار يعمل عل��ى وفق املواصفة 

 )API( االميركية
ومت انش��اؤه ليكون ضمن حلقة 
لتصني��ع  متكامل��ة  انتاجي��ة 
املدورة  الكهرب��اء  توزي��ع  اعمدة 
بطول )9 و 11( مترا والتي تشمل 
االنابيب وكب��س اجزاء  تصني��ع 
العم��ود والغلون��ة وخ��ط انتاج 
اعم��دة االنارة املضلع��ة باطوال 
)7 و 10 و 12 و 15( مت��را وبكلفة 
)3,9( مليار دينار من تخصيصات 
 )10( اخلطة االستثمارية بطاقة 
االف عم��ود/ س��نويا وخط انتاج 
والنتروجني  االوكس��جني  سائل 
الذي مت انش��اؤه باملش��اركة مع 
بالتع��اون مع  اخل��اص  القط��اع 
ش��ركة رابكو االماراتية بكلفة 
)7,5( ملي��ار دين��ار عراقي النتاج 
بنق��اوة  الس��ائل  االوكس��جني 
تص��ل ال��ى %99,6 والنتروج��ني 
السائل بنقاوة تصل الى 99,9% 
 )1000( وبطاقة انتاجي��ة قدرها 
لتر/ساعة ويعد االكبر في العراق 
لتغطية جزء من احتياجات وزارة 
الصحة من االوكسجني الطبي 
وبقية ال��وزارات والقطاع اخلاص 
الصناع��ي  االوكس��جني  م��ن 
والنتروجني اذ تعد هذه اخلطوط 
التي  املدروس��ة  نتاج للخط��ط 
لتطوي��ر  الش��ركة  وضعته��ا 
واقع العم��ل واالنتاج في جميع 
مصانعه��ا والت��ي انطلقت من 

خال دراس��ة احتياجات السوق 
بص��ورة واقعي��ة لتحقيق قيمة 
صناعية مضافة باضافة خطوط 
انتاجية حديثة ومتطورة حتاكي 
التطور الصناعي العاملي بهدف 
حتويل الشركة الى رابحة باتباع 
سياسة اقتصاد السوق والدخول 
كمنافس قوي في السوق احمللية 
. وق��ال وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
ف��ي كلمة له خ��ال االحتفالية 
التي اقيمت باملناسبة وحضرها 
عدد من اعض��اء مجلس النواب 
والق��ادة االمنيني ونائب محافظ 
بغ��داد ان االقتص��اد العراقي منا 

االقتصاد  احادي��ة  وترعرع عل��ى 
باالعتماد عل��ى النفط كمصدر 
رئي��س لتغذية املوازن��ة االحتادية 
وبتأثر اس��عار النفط بدا الوهن 
والضع��ف واضح��ا علي��ه وأدى 
ال��ى ايق��اف كثير من املش��اريع 
وتقلي��ص االنفاق��ات وتأثير ذلك 
على مجم��ل حركة التنمية في 
اجملتم��ع ماحت��م عل��ى املعنيني 
مبراجع��ة  القي��ام  الدول��ة  ف��ي 
لواق��ع  وحقيقي��ة  ش��املة 
والعم��ل  العراق��ي  االقتص��اد 
بجدية ومنهجية علمية العادة 
الوطني��ة بش��قيها  الصناع��ة 

احلكوم��ي واخلاص ال��ى وضعها 
ان  ال��ى  مش��يرا   ، الطبيع��ي 
االنفت��اح غير امل��دروس بعد عام 
بايق��اف وش��لل  2003 تس��بب 
كام��ل ل��كل املصان��ع واملعامل 
ف��ي القطاعات كافة ، مبينا بأن 
افتتاح هذه اخلط��وط االنتاجية 
ميثل رؤية وزارة الصناعة واملعادن 
في اعادة النظر مبش��اريع اخلطة 
االستثمارية التي انفقت عليها 
الدول��ة ملي��ارات الدنانير طيلة 
السنوات املاضية وكانت معطلة 
واالس��تفادة من هذه املش��اريع 
امل��وارد  وف��ق  تأهيله��ا  واع��ادة 

املتاح��ة وفي الوقت ذاته التوجه 
اخل��اص كخي��ار  القط��اع  نح��و 
وليس تكتيكيا من  اس��تراتيجي 
خال عقد ش��راكات حقيقية مع 
الشركات الرصينة املتمكنة فنيا 
وماديا على وفق اجراءات وسياقات 
شفافة وواضحة ومبوجب القرارات 
احلكومي��ة النافذة له��ذا الغرض 
. ولف��ت الس��وداني ال��ى اجراءات 
ال��وزارة مبراجعة عقود الش��راكة 
واالستثمار السابقة التي شابها 
شبهات فساد وتسببت بتعطيل 
الشركات واالساءة الى سمعتها 
حيث مت انهاء مايقرب من )70( من 

هذه العقود العادة ثقة مؤسسات 
الدولة التي مازالت تشكك بقدرة 
هذه الش��ركات على تقدمي منتج 
ضم��ن املواصف��ة املطلوبة واملدد 
الزمني��ة احمل��ددة ، مش��ددا عل��ى 
ضرورة التزام الدولة بدعم االنتاج 
االغراق  ومعاجلة حال��ة  الوطن��ي 
املتعمد للسوق العراقية بالسلع 
خ��ال  م��ن  الرديئ��ة  املس��توردة 
الس��يطرة على املناف��ذ احلدودية 
واحلد من الفساد املستشري فيها 
ل��ذا فان الدولة مطالبة بان يكون 
هناك دور رقابي حقيقي على هذا 

املفصل . 

السوداني يدعو الى التوجه نحو القّطاع الخاص كخيار استراتيجي

 يعد المصنع األكبر 
في العراق لتغطية 
جزء من احتياجات 
وزارة الصحة من 

األوكسجين الطبي 
وبقية الوزارات 

والقطاع الخاص من 
األوكسجين الصناعي 

والنتروجين

السوداني يفتتح عدداً من اخلطوط االنتاجية اجلديدة

إطالق التسعيرة الجديدة 
لألدوية في الصيدليات 

والمذاخر األهلية 

إلغاء 99 وكالة 
غذائية وطحين مخالفة 
للضوابط والتعليمات 

توزيع 200 حاوية 
مترية للنفايات في 
عموم مناطق بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزيرة الصحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة 
حم��ود حس��ني إطاق وبدء مش��روع تس��عيرة 

االدوية في القطاع اخلاص .
وإش��ارت الوزي��رة خال مؤمتر صحف��ي في مقر 
ال��وزارة ال��ى ان هذا املش��روع هو ثم��رة جهود 
تواصل��ت لس��نتني ومت اجنازه في وقت قياس��ي 
وفي ظروف اس��تثنائية وحتدي��ات مير بها عراقنا 
احلبي��ب ، الفت��ة ال��ى ان العمل بهذا املش��روع 
س��يتم بالتع��اون مع نقاب��ة الصيادل��ة ودائرة 
التفتي��ش التي س��تقوم بدوره��ا الرقابي على 
املكاتب العلمية واملذاخر والصيدليات لتطبيق 
هذا املش��روع الواعد الذي طاملا انتظره املواطن 
العراق��ي ليرف��ع الع��بء الكبي��ر ع��ن كاهله 
ويضمن حصول��ه على دواء أمن ومفحوص وذي 

فاعلية كبيرة
س��تتضمن  التس��عيرة  ان  الوزي��رة  وبين��ت  
ملصق��اً عل��ى علبة ال��دواء يب��ني ن��وع الدواء 
واجلهة املس��توردة ومدة الصاحية اضافة الى 
التس��عيرة ، وأهابت باصحاب املكاتب العلمية 
واملذاخ��ر والصيدلي��ات بالتع��اون م��ع ال��وزارة 
الجناح ه��ذا املش��روع الواعد ، مؤك��دة على ان 
اخملالفني س��يخضعون للمس��اءلة القانونية ، 
حاثة  املواطنني االباغ عن الصيدليات واملذاخر 

اخملالفة للتعليمات املتعلقة بالتسعيرة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائ��رة التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي وزارة 
التجارة عن الغاء 99 وكالة غذائية وطحني خال 
ش��هر أب املاضي بس��بب مخالفتهم للضوابط 

والتعليمات.
واوضحة مديرة عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
ان دائرته��ا قامت وخال الش��هر ذات��ه بتدوير 83 
وكال��ة ودمج 4 وكاالت ، وفي الس��ياق ذاته قامت 
الدائ��رة بتس��جيل 26 الف��ا و636 طف��ا حديث 
الوالدة فضا عن تسجيل جديد 15 الفا و228 فردا 
وش��طب 26 الفا و377 فردا وطف��ا من البطاقه 
التموينية بسبب السفر او الوفاة او اسباب اخرى 

فيما بلغ عدد احملجوبني 663 الفا و29 فردا  .
واضافت صابط ان الدائرة اس��تقبلت خال شهر 
اب 63 شكوى مت اتخاذ االجراءات املناسبة بحقها 
اضافة الى تنفيذ اسطول النقل في الدائرة 619 
نقل��ة من مين��اء ام قصر مت خاله��ا نقل حمولة 

بلغت 22 الفا و664 طنا .
وش��ددت صابط عل��ى الدوائ��ر احلكومي��ة وغير 
احلكومية ذات العاق��ة واملواطنني كافة بضرورة 
االب��اغ ع��ن ح��االت الس��فر او الوفاة ليتس��نى 
للدائرة ش��طبهم من البطاقة التموينية حسب 
الضواب��ط والتعليم��ات املعمول بها ف��ي الوزارة 
وذل��ك توفيرا للم��ال العام وملنع ح��االت التاعب 

التي قد حتصل بهذا اخلصوص.

بغداد - الصباح الجديد:
اجن��زت أمانة بغداد تصنيع اكث��ر من )200( حاوية 
مترية لتوزيعها على الشوارع الرئيسة في عموم 

مناطق العاصمة  .
وذك��رت مديري��ة العاق��ات واالع��ام ان » دائ��رة 
الوح��دات االنتاجي��ة اجنزت خال الش��هر املاضي 
أعم��ال اص��اح )129( آلية متنوع��ة و)97( مولدة 
كهربائية وإدامة )2825( آلية وتصنيع )225( حاوية 
متري��ة »، مضيفة أن » معم��ل إصاح الغواطس 
واحمل��ركات أجن��ز اصاح ع��دد م��ن الغواطس في 
محطات اجملاري في حني قامت ورش اإلدامة بإجراء 
الصيانة الدورية لع��دد من آليات الدائرة املذكورة  

إلدامة عملها » .
وبين��ت ان » ورش النجارة واحل��دادة قامت بتقدمي 
الدع��م لبقية املعام��ل والورش وإج��راء األعمال 
النجاري��ة واللح��ام وقيامه��ا بتجهي��ز بطاريات 

وإطارات لعجات  دوائر األمانة اخملتلفة » .
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بغداد - الصباح الجديد: 

دع��ا أعض��اء جلن��ة محافظ��ة بغداد 
النيابية الى تعدي��ل قانون العاصمة 
لدعم امانة بغداد ومنحها املزيد من 

الصاحيات .
ومت خ��ال االجتماع املوس��ع برئاس��ة 
رئيس جلنة محافظ��ة بغداد النيابية 
النائب��ة ناهدة حمي��د بحضور أمينة 
بغ��داد الدكتورة ذك��رى علوش وعدد 
من أعضاء مجلس النواب عن اللجنة 
املذكورة ووكيل امانة بغداد للشؤون 
البلدية ومعاون قائ��د عمليات بغداد 
واملديرين العام��ني لدوائر أمانة بغداد 
مناقشة املشكات التي تعاني منها 
العاصمة وإعداد احللول الناجعة لها 

مبا يخدم تطلعات املواطنني .
العام��ة للعاقات  املديري��ة  وذك��رت 
واالعام ان اجملتمعني تناولوا مشكلة 
قل��ة التخصيص��ات املالي��ة وحجم 
الصاحي��ات التي حتدد مه��ام أمانة 
بغ��داد وتعرقل تقدمي اخلدمات لبعض 
املفاص��ل املهمة ف��ي العاصمة الى 
جان��ب متابعة اآللي��ات التي تتخذها 
امان��ة بغ��داد ف��ي جباي��ة وارداته��ا 
والقوان��ني الت��ي تش��رع له��ا ف��رض 

الغرامات والرسوم  .
وأضاف��ت ان » أمين��ة بغ��داد أك��دت 
جه��ود أمان��ة بغ��داد ف��ي تعظي��م 
وارداته��ا وتفعي��ل عدد م��ن القوانني 
املهم��ة بالتعاون مع مجل��س الوزراء 
أهمها زيادة الغرامات املفروضة على 
اخملالفات السكنية كما دعت اعضاء 

مجل��س النواب الى مس��اعدة أمانة 
بغداد في اتخاذ االج��راءات القانونية 
بح��ق االم��اك العائ��دة له��ا الت��ي 
تشغلها عدد من الوزارات واملؤسسات 

احلكومية .
وبين��ت ان » أعض��اء مجل��س النواب 
دع��وا أمانة بغداد ال��ى تقدمي مقترح 
تعديل عدد من القوانني التي ستتيح 
له��ا تعظي��م وارداته��ا واحل��د م��ن 
اخملالف��ات البلدية الى جانب دعوتهم 
الى ض��رورة االهتم��ام مبناطق أطراف 

العاصمة » .
وأش��ارت ال��ى ان » اللجن��ة املذكورة 
اتخذته��ا  الت��ي  االج��راءات  تابع��ت 
دائ��رة مجاري بغ��داد والدوائر البلدية 
لإلستعداد ملوس��م االمطار املتمثلة 
بإص��اح التخس��فات ف��ي اخلطوط 

الرئيس��ة وصيان��ة احملط��ات واضافة 
عدد م��ن املضخ��ات لها ال��ى جانب 
تنفي��ذ عدد م��ن خطوط الط��واريء 
اجلديدة وتش��كيل جلان مختلفة من 
التخطي��ط واملتابع��ة ومكت��ب امني 
بغداد ومكت��ب املفتش العام ملتابعة 

تلك االستعدادات » .
وتابع��ت ان » اجملتمع��ني تناولوا أيضاً 
املشكات التي تواجه أمانة بغداد في 
أثناء تنفيذها ألعمال إزالة التجاوزات 
وم��ا تس��ببه ف��ي اغ��اق الش��وارع 
وج��ود صاحي��ات  وع��دم  الرئيس��ة 
لتهيئة مواقع بديلة للمتجاوزين الى 
جانب تقدمي مقترح بضرورة تش��كيل 
فوجني أحدهما جلانب الرصافة واآلخر 
جلانب الكرخ يش��رفان عل��ى عملية 

إزالة التجاوزات . 

تقرير

لجنة نيابية تدعو إلى منح أمانة بغداد المزيد من الصالحيات 
لمساعدتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين 

جانب من لقاء عميد كلية اإلمام الكاظم مع مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط

»الخاقاني« يبحث مع »التعليم« 
توسعة خطة القبول في الكلية

إنذار أنشطة صناعية وخدمية مخالفة للبيئة في بابل وواسط  صرف رواتب العمال المضمونين مطلع الشهر المقبل 

الحج والعمرة تجري القرعة 
اإللكترونية التكميلية لعام 2018
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بروكسل ـ أ ف ب:

يدرس مجلس  أوروب��ا إلغاء العقوبات 
ضد روسيا بهدف احلفاظ على موسكو 
في املنظمة، أعلن ذلك السكرتير العام 
للمنظمة تورب��رن ياغالند في مقابلة 
مع صحيفة فاينانشال تاميز، في وقت 
يش��تد حول قضية احل��دود االيرلندية 
م��ع بداي��ة احملادث��ات البريطانية حول 
اإلج��راءات التي تلي اخل��روج من االحتاد 

األوروبي.
وذكر اجمللس أن خطر خروج روس��يا من 
مجل��س أوروب��ا يهدد حقوق اإلنس��ان 
في هذه الدولة وس��يحرم 140 مليون 
ش��خص هناك من إمكاني��ة الوصول 
باإلضافة  إلى محكمة ستراس��بورغ. 
إلى ذلك س��يعتبر ذلك مبثابة »خطوة 
إلى الوراء بالنس��بة ألوروب��ا، ألن أوروبا 

ستخسر روسيا«.
لك��ن أوكرانيا حذرت م��ع مؤيديها من 
أن عودة روس��يا إلى مجلس أوروبا دون 
تنازالت سيس��مح ملوس��كو مبواصلة 
ابتزاز املنظمة. وقال أحد ممثلي سلطات 
كييف في املنظم��ة إن رفع العقوبات 
هذا قد »يتس��بب بتفاعل متسلسل 

ويؤدي إل��ى رفع العقوبات التي فرضها 
االحت��اد األوروبي ضد روس��يا«. ووصفه 
آخر بأنه سيشكل »أول ثقب في اجلدار 

.«
 وكان وزي��ر اخلارجية س��يرغي الفروف 
قد أبلغ في 30 يونيو املاضي السكرتير 
العام جملل��س أوروبا عن جتميد روس��يا 
تس��ديد اش��تراكاتها في اجمللس لعام 
2017 حتى يت��م رد الصالحيات للوفد 
الروس��ي في اجلمعية البرملانية جمللس 

أوروبا.
ومن املعروف أن ه��ذه املنظمة حرمت 
الوف��د الروس��ي م��ن ح��ق التصويت 
وأبعدته عن جمي��ع الهيئات القيادية 
هن��اك في أبري��ل 2014 بع��د انضمام  

شبه جزيرة القرم لروسيا.
وأعلن رئيس جلنة الشؤون الدولية في 
مجل��س الدوما في حدي��ث مع »لينتا 
رو« أن موس��كو ستس��تأنف تسديد 
االش��تراكات في حال مت ش��طب البند 
الذي يس��مح بحرمان الوفود الوطنية 
م��ن صالحياتها من النظ��ام الداخلي 

للجمعية البرملانية جمللس أوروبا.
باملقاب��ل أكد وزير التج��ارة البريطاني 
لي��ام فوكس، األحد، أن بالده س��تتخذ 
قراره��ا من قضي��ة احل��دود اإليرلندية 

فقط بعد بداي��ة احملادثات مع بريطانيا 
ح��ول اإلج��راءات التي تل��ي اخلروج من 

االحتاد األوروبي.
وإص��رار احلكوم��ة البريطاني��ة عل��ى 
ه��ذا املوقف يتناقض أكث��ر فأكثر مع 
املطال��ب اإليرلندي��ة باحلص��ول عل��ى 
ضمان��ات، قب��ل قم��ة تعقد أواس��ط 
كان��ون األول يق��رر فيه��ا ق��ادة االحتاد 
انتق��ال محادثات  إمكاني��ة  األوروب��ي 

بريكست لبحث ملف التجارة.
ويهدد امل��أزق بتبديد اآلم��ال في لندن 
بأن »تقدما كافي��ا« حتقق فيما يتعلق 
املواطن��ن  وحق��وق  احل��دود  مبس��ائل 
وتكلف��ة اخلروج م��ن االحت��اد األوروبي، 
املرحل��ة  مفاوض��ات  ف��ي  للدخ��ول 

التالية.
وفي حديث تلفزيوني، قال فوكس الذي 
يعد أحد الوزراء األكثر تأييدا لبريكست 
ف��ي احلكومة: »ال نري��د أن تكون هناك 
حدود قائمة ملموس��ة، لكن اململكة 
املتحدة س��تخرج من االحتاد اجلمركي 

والسوق األوروبية املوحدة«.
وأضاف فوكس: »ال ميكننا احلصول على 
جواب نهائي للمسألة اإليرلندية قبل 
أن تتش��كل لدينا فكرة ح��ول الوضع 
النهائ��ي، وإلى أن ندخ��ل في محادثات 

مع االحتاد األوروبي حول الوضع النهائي 
سيكون ذلك صعبا جدا«.

وجاءت تصريحات فوكس في وقت كرر 
فيه مفوض ش��ؤون الزراعة في االحتاد 
األوروب��ي اإليرلندي في��ل هوغن تهديد 
بالده بإعاقة تقدم محادثات بريكست، 
م��ا لم حتصل بالده على ضمانات ثابتة 

باالمتناع عن إقامة حدود في اجلزيرة.
وحض��ت إيرلن��دا بريطاني��ا، أو فق��ط 
إيرلن��دا الش��مالية، عل��ى البقاء في 
الس��وق املوح��دة أو االحت��اد اجلمركي، 
وه��و ما رفضته م��رارا رئيس��ة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
وقال هوغن لصحيفة بريطانية إن وزراء 
ماي لديهم »ثقة عمياء« في التوصل 
إلى اتفاق شامل حول التبادل التجاري 
احلر، محذرا من أن دبلن ستس��تمر في 
تش��ددها حتى النهاية حول مس��ألة 

احلدود.
وألق��ت آرل��ن فوس��تر زعيم��ة احلزب 
اإليرلن��دي  الدميقراط��ي  الوح��دوي 
م��اي  حلكوم��ة  الداع��م  الش��مالي 
احملافظ��ة بثقلها ف��ي ه��ذا املوضوع، 
معلنة أن حزبها يُع��ارض إقامة حدود 
واتهم��ت  املتح��دة،  اململك��ة  داخ��ل 

احلكومة اإليرلندية بالتعنت.
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جاكرتا ـ أ ب ف:
دعت السلطات اإلندونيس��ية، امس االثنن، نحو 
100 ألف ش��خص من الس��كان املقيمن بالقرب 
من الب��ركان في جبل أغونغ في جزي��رة بالي، إلى 

إخالء املنطقة، محذرة من نشاط البركان فجأة.
وقال��ت الوكال��ة اإلندونيس��ية إلدارة الكوارث إن 
نحو 40 ألف ش��خص غادروا بيوتهم في املنطقة 
القريب��ة من البركان، لكن ه��ذا العدد يفترض أن 
يتضاعف بينما تنبعث من البركان سحب هائلة 

من الدخان.
وأعلن��ت الس��لطات حالة التأه��ب القصوى في 
بالي، وقال املس��ؤول في املرك��ز الوطني للبراكن 
جيدي سوانديكا إنه يجري تسجيل هزات متكررة 

في منطقة البركان.
ومتتد املنطقة التي تقرر إخالؤها إلى 10 كم حول 
البركان وتقع على بع��د 75 كم من محطة كوتا 

السياحية.
وأفاد املكتب الوطن��ي إلدارة الكوارث في بيان، بأن 
الب��ركان يقذف الرم��اد وأن املقذوف��ات تصاحبها 
انفجارات وهدير ضعي��ف، وإن توهج احلمم ميكن 
مش��اهدته بالعن اجملردة في الليل، مشيرا إلى أن 

البركان على وشك االنفجار.

روما ـ وكاالت:
صرح وزير اخلارجية اإليطال��ي، أجنيلينو ألفانو في 
أعقاب مكاملة هاتفية أجراها مع نظيره الفرنسي، 
بأن إيطاليا دع��ت مجلس األمن الدولي لالجتماع 

ملناقشة أوضاع املهاجرين »املزرية« في ليبيا.
وكانت قناة CNN األميركية قد بثت مشاهد ملزاد 
بيع عبيد يحاكي أس��واق النخاس��ة التي سادت 
في العصور الوسطى، وبينت مقاطع فيديو كيف 
مت بيع شبان للعمل في قطاع الزراعة ب� 400 دوالر 

للشخص الواحد.
ونقلت وزارة اخلارجية اإليطالية في بيان عن ألفانو 
قوله: »إنها مشاهد مخيفة تبن كيفية التعامل 
البش��ع مع املهاجرين، الذين وصل��وا إلى األراضي 
الليبي��ة، إنه��م أم��ام أعينن��ا ويه��زون أعماقنا. 
لق��د تبنينا موقف فرنس��ا بدع��وة مجلس األمن 

لالجتماع لهذا الغرض«.
وأضاف وزير اخلارجية اإليطالي: »إننا على ثقة من 
أن فرنس��ا ستساهم خالل اجتماع مجلس األمن 
الدول��ي املقرر عقده األس��بوع املقبل ف��ي إيجاد 

حلول لهذه املسألة«.

تل ابيب ـ أ ب ف:
كشفت مصادر رسمية عن إرسال وزير املياه والري 
األردني حازم الناصر، رسالة إلى إسرائيل بخصوص 
تنفيذ املرحلة األولى من مشروع ناقل البحرين من 

عدمه، بحسب ما أفادت صحيفة الغد األردنية.
وقال��ت املص��ادر، التي طلبت عدم نش��ر اس��مها 
لصحيفة »الغ��د«، إن مفاد الرس��الة التي بعثها 
اجلان��ب األردني املعني بتنفيذ أهم وأكبر مش��اريع 
املي��اه عل��ى املس��توى االس��تراتيجي للمملك��ة، 
يتضمن دعوة اجلانب اإلس��رائيلي للرد رسميا قبل 

نهاية العام احلالي.
وف��ي الوق��ت ذاته، أف��ادت مص��ادر حكومية أخرى 
ب�«وجود اتصاالت بن اجلانبن األردني واإلس��رائيلي، 
تتعل��ق بإمكانية املض��ي ضمن اإلج��راءات املتفق 
عليها حول تنفيذ املرحلة األولى من املش��روع بن 

األردن وإسرائيل وفلسطن، لكنها سرية«.
واتخ��ذت عمان ه��ذا اإلجراء عل��ى خلفية متابعة 
ضغط إسرائيل بال�«التلكؤ أو التلويح باالنسحاب«، 
من املشروع، مقابل إعادة فتح السفارة اإلسرائيلية 
بعمان، وس��ط اش��تراط أردني بض��رورة محاكمة 
قاتل األردنين في حادث السفارة األخير، واستبدال 

السفيرة اإلسرائيلية عينات شالين.

جاكرتا تعتزم إجالء 
100 ألف شخص من 

منطقة بركان بالي

إيطاليا تدعو الجتماع
في مجلس األمن الستعباد 

المهاجرين في ليبيا

األردن يطلب تأكيد 
إسرائيل التزامها رسميا 
بمشروع »ناقل البحرين«

متابعة ـ الصباح الجديد:

الرباعية حول  اجملموع��ة  تس��تعد 
اليم��ن، لعق��د اجتماع ف��ي لندن، 
اليوم الثالثاء، وس��يضم االجتماع 
وزراء خارجية الس��عودية واإلمارات 
والوالي��ات  املتح��دة  واململك��ة 
املتح��دة، في حضور املبعوث األممي 
اخلاص إل��ى اليمن إس��ماعيل ولد 
الش��يخ، ولم تفص��ح املصادر عن 
مزي��د م��ن املعلوم��ات، إال أن ول��د 
الشيخ أحمد الذي لم يصرح منذ 
آخر جولة عقدها في املنطقة حدد 
ثالثة محاور رئيسية حتملها أوراقه 
األخيرة، وتتمثل في »وقف األعمال 
الثق��ة  لبن��اء  وتدابي��ر  العدائي��ة 

والعودة إلى طاولة املفاوضات«.
وكش��فت معلوم��ات أولية صادرة 
ع��ن مؤسس��ة املوان��ئ اليمني��ة، 
وحتدي��ًدا املوق��ع اإللكترون��ي مليناء 
احلديدة، ع��دم ورود أي إغاثة طبية 
إلى امليناء في الفترة ما بن )كانون 
الثان��ي( وحتى )أيل��ول( املاضي، ومت 
اس��تقاء الوثيق��ة م��ن املعلومات 
الصادرة ع��ن مؤسس��ة تقع حتت 
سيطرة احلوثين ونشرت في املوقع 

اإللكتروني للميناء.
ويفت��ح هذا الف��راغ باب الس��ؤال 
أمام مطالبات واس��عة ش��هدتها 
وس��ائل اإلعالم منذ إع��الن حتالف 
دع��م الش��رعية ف��ي اليم��ن في 
أعقاب »الباليس��تي احلوثي«، الذي 
اس��تهدف الري��اض، إغ��الق املنافذ 
بش��كل مؤق��ت، ووضعته��م في 
حرج، ورست س��فينة حتمل 5500 
طن من الدقيق )الطحن( في ميناء 
احلدي��دة، وفقا لوكاالت أنباء دولية، 
وه��و تأكيد مل��ا قاله حتال��ف دعم 
الشرعية في اليمن، إذ أكد العقيد 
ترك��ي املالك��ي املتح��دث باس��م 
التحالف منح السفينة »رينا« أول 
تصريح منذ الوقف املؤقت لبعض 
املنافذ اليمنية خصوصا التي تقع 

حتت سيطرة االنقالبين.
وس��بق للتحالف أن أوق��ف جزئيا 
اليمني��ة ملراجعة  املناف��ذ  بع��ض 
بعض إجراءات التفتيش والتحقيق، 
ثم عاد ليفتح املنافذ كافة في 24 
نوفمبر )تشرين الثاني( احلالي، وفي 
إط��ار اإلغاثة واألعمال اإلنس��انية 
في اليمن، ترى الدكتورة ميريتشل 
ريالنيو املمثلة املقيمة ملنظمة األمم 
املتحدة للطفولة »يونيسيف« في 
اليم��ن أن »اليونيس��يف ووكاالت 
األمم املتحدة األخرى وجميع اجلهات 
اإلنس��انية الفاعل��ة ف��ي اليم��ن 
ف��ي بيئ��ة صعب��ة للغاي��ة، حيث 
ميثل الص��راع الدائ��ر وتبعاته أكبر 

التحديات«.
وتق��ول إن »إغ��الق املوان��ئ اجلوية 
والبحري��ة والبري��ة ف��ي اليمن أدى 
إل��ى تفاق��م املس��احة املتقلصة 
باألس��اس للعمل اإلنساني املنقذ 

للحي��اة. ومم��ا يزي��د م��ن صعوب��ة 
القي��ود  اإلنس��انية  االس��تجابة 
األمني��ة اإلضافي��ة الت��ي تف��رض 
م��ن قبل الس��لطات اخملتلفة على 
حركة فرقن��ا امليدانية على األرض، 
ولذا فإن فئات اجملتمع األكثر ضعفا 
من بينها املالي��ن من األطفال في 
كل اليم��ن ممن يعتم��دون اعتمادا 
كبي��راَ عل��ى املعون��ات اخلارجي��ة 
للحرمان من  س��يصبحون عرضة 
املس��اعدة املنق��ذة للحي��اة، كما 
س��يتعرضون لضرر شديد بسبب 
النق��ص احلاد ف��ي الوق��ود وارتفاع 
أسعار الس��لع األساسية، ونقص 

األدوية واللقاحات«.
باملقابل قال  املتحدث باسم مركز 
املل��ك س��لمان لإلغاث��ة واألعمال 
اإلنسانية الدكتور سامر اجلطيلي 
إن جمي��ع املنافذ البري��ة والبحرية 
احلكوم��ة  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
الش��رعية ل��م يت��م وقفه��ا أكثر 
من يومن بح��د أقصى، ومت فتحها 
املس��اعدات  جمي��ع  واس��تقبال 
وحتوي��ل الس��فن من احلدي��دة إلى 

تلك املناطق لكي تفرغ حمولتها.
وأض��اف متس��ائال: »ه��ل لديه��م 
مراقب��ون أو ممثل��ون ف��ي املوانئ أو 
على املنافذ، لكن ما يستش��هدون 
به من معلوم��ات هي مجرد تقارير 
ص��ادرة ع��ن احلوثين املس��يطرين 
على تل��ك املناطق، الفتا إلى عرض 
الس��عودية استخدام ميناء جازان، 
وه��و 10 أضع��اف مس��احة ميناء 

احلدي��دة، وه��و أق��رب إل��ى صعدة 
من احلديدة بري��ا، وهي أقرب من أن 
تذهب املس��اعدات من احلديدة إلى 

صنعاء ثم يعاد توزيعها«.
يؤك��د  للتفتي��ش،  وبالنس��بة 
)إجراءات  أن »اليونيفيم«  اجلطيلي 
األمم املتح��دة للتفتي��ش والتحقق 
في اليمن( هي الت��ي تنفذ عملية 
التفتي��ش على الس��فن، ونتيجة 
التراخ��ي في اإلج��راءات، مت تهريب 
الصواريخ وكل ما يصل للحوثين، 
وتستعرض تقارير »اليونيفيم«، أن 
التفتيش فترته ال تتجاوز 48 ساعة 

بحد أقصى.
إل��ى ذلك، ق��ال مص��در مطلع في 
اليم��ن : »إذا كانت هناك س��فينة 
للمنظم��ات  كامل��ة  طائ��رة  أو 
الدولية فإنها ل��ن تتوقف ولن يتم 
تفتيش��ها، لكن املش��كلة تكمن 
في مس��ألة إذا كانت السفينة 30 
في املائة ملنظمة إغاثية أممية، و70 
في املائة جتارية، وهنا ال يس��تطيع 
أح��د أن يضمن ما في داخلها حتى 

املنظمة املعنية نفسها«.
»على الرغم من التحديات الكبيرة 
في اجلوانب األمنية وسبل الوصول، 
فإن وكاالت األمم املتحدة وشركاءها 
يقدمون العون في جميع محافظات 
اليمن«، وتس��تدل الدكتورة ريالنيو 
على اجلهود األممية بالقول: »متكنت 
منظم��ة األمم املتح��دة للطفول��ة 
)اليونيس��يف( ومنظم��ة الصحة 
العاملية بالتنس��يق مع السلطات 

الصحي��ة ف��ي كل احملافظ��ات من 
تلقي��ح أكثر م��ن 4.8 مليون طفل 
دون سن اخلامسة في جميع أنحاء 

اليمن«.
وفيما يتعلق بتوفير املياه الصاحلة 
للش��رب، تقوم اليونيسيف بتوفير 
مي��اه الش��رب املأمون��ة لس��كان 
مدينة تعز منذ اندالع النزاع، وحتى 
يومنا هذا يحص��ل قرابة 400 ألف 
ش��خص عل��ى املياه احملس��نة عبر 
إم��دادات ش��بكة املياه الرس��مية 
بعد أن قامت اليونيسيف بصيانة 
اآلب��ار  تأهي��ل  وإع��ادة  الش��بكة 

وتشغيلها.
يش��ار إل��ى أن اململك��ة العربي��ة 
السعودية خصصت 8.27 مليارات 
وتعم��ل  لليمني��ن،  إعان��ة  دوالر 
عبر مرك��ز امللك س��لمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنس��انية عل��ى التأكد 
من تفعيل كافة ما يدعم اليمنين 
داخ��ل بالده��م أو خارجه��ا، وحتى 
اليمنين في الس��عودية ممن نزحوا 

هربا من احلرب.
وكان��ت الري��اض تبرع��ت بخ��الف 
املساعدات األخرى، ب�75 مليون دوالر 
ملنظمتي »اليونيسيف« و«الصحة 
العاملية«، ملكافحة وب��اء الكوليرا، 
الذي انحس��ر بعدما كان ش��بحا 
يخيم على الب��الد، وحول التمويل، 
الدولي��ة  املنظم��ة  ممثل��ة  تق��ول 
»ح��ددت اليونيس��يف م��ا مقداره 
الس��تجابتها  دوالر  ملي��ون   339
الطارئ��ة لألطف��ال املتضررين من 

النزاع في اليمن في العام 2017. 
وحت��ى اآلن، ال ت��زال هن��اك فجوة 
متويلية تزي��د على 157 مليون دوالر 
م��ن املبل��غ املطل��وب له��ذا العام 
ونحن على مش��ارف العام 2018«، 
وتضي��ف قائل��ة: التموي��ل ال��ذي 
حصلن��ا علي��ه غي��ض م��ن فيض 
مقارن��ة بحجم االحتي��اج وهو في 
الواق��ع أكبر بكثي��ر. وعموما، فإن 
دقيق��ة  كل  تتزاي��د  االحتياج��ات 
مع تزاي��د التعقيد ف��ي العمليات 
بس��بب القي��ود وزي��ادة التكاليف 

اللوجيستية.
بالقول: »لقد  ريالنيو  وتس��تفيض 
بذلت اليونيس��يف كل جهد ممكن 
املتهالك،  الصح��ي  النظام  لدعم 
واس��تهدفت التدخ��الت الصحية 
والتغذوي��ة أكث��ر م��ن 2,6 مليون 
طفل دون س��ن اخلامسة وأكثر من 
260 ألف حامل ومرضعة من خالل 
احلمالت اإليصالية والفرق املتنقلة. 
ومت تلقي��ح ما يقرب م��ن 5 مالين 
طفل دون سن اخلامسة ضد شلل 
األطفال ومئات اآلالف من األطفال 
ضد احلصبة ، كما مت تزويد أكثر من 
4 مالين طفل باملكمالت الغذائية 
الدقيق��ة. خالل العام اجلاري فقط، 
مت فح��ص أكثر م��ن مليوني طفل 
لسوء التغذية احلاد الشديد ، وفي 
الع��ام املنص��رم مت ع��الج 237 ألف 
طفل مصاب بس��وء التغذية احلاد 
الش��ديد. وقد قامت اليونيس��يف 
اس��تهداف  وحتس��ن  بتوس��يع 

املس��اعدات اإلنسانية إلى املناطق 
التي تشتد احلاجة إليها«.

وبس��ؤالها عن جتني��د األطفال في 
اليمن، قالت ممثلة اليونيسيف: من 
املؤس��ف أن أكثر من 1675 طفال مت 
جتنيدهم واس��تخدامهم من قبل 
املس��لحة منذ  واجلماعات  القوات 
تفاقم النزاع في مارس )آذار( 2015، 
وهذه هي األرق��ام التي متكنت األمم 
املتحدة من التحق��ق منها، بينما 
األرق��ام احلقيقي��ة ميك��ن أن تكون 

أعلى من هذه اإلحصائيات بكثير.
وتابعت: »تتولى اليونيسيف مهمة 
الدف��اع عن جمي��ع األطفال مبا في 
ذلك أولئك الذين يتم استغاللهم 
من قب��ل أط��راف النزاع وتس��عى 
للتأثي��ر عل��ى احلكوم��ات اخملتلفة 
األطف��ال  كل  بتس��ريح  للقي��ام 
اجملندين والسماح لنا بتقدمي الدعم 
له��ؤالء  واالجتماع��ي  النفس��ي 
األطف��ال وأس��رهم. كم��ا تق��دم 
اليونيس��يف أيضا برنامجا إلعادة 
اإلدم��اج االجتماع��ي له��م حت��ى 
يتمكن ه��ؤالء األطفال من العودة 
ومجتمعاته��م  مدارس��هم  إل��ى 
احمللية. هؤالء أطفال وليسوا جنودًا، 
وينبغي أن يكون��وا دائما في مأمن 
م��ن اخملاط��ر ف��ي منازله��م أو في 
امل��دارس«، يذكر أن منظمات دولية 
تق��در ع��دد األطف��ال اجملندين في 
اليمن بعش��رين ألف طفل 97 في 
املائة منهم جندتهم امليليش��يات 

احلوثية.

وثيقة حوثية تحرج حمالت »فتح المنافذ« في صنعاء

المجموعة الرباعية تعقد اجتماًعا مهًما في لندن بشأن اليمن 

سبق للتحالف أن 
أوقف جزئيا بعض 

المنافذ اليمنية 
لمراجعة بعض 

إجراءات التفتيش 
والتحقيق، ثم عاد 

ليفتح المنافذ كافة 
في 24 نوفمبر 
)تشرين الثاني( 

الحالي، وفي إطار 
اإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية في اليمن

اجتماع رباعي في لندن

تقـرير
بعد تجميد موسكو تسديد اشتراكاتها في المجلس لعام 2017

مجلس أوروبا يدرس إلغاء العقوبات المناهضة لروسيا
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موسكو تدعو واشنطن وبيونغ يانغ إلى وقف »التهديدات المتبادلة«
موسكو ـ وكاالت:

قال نائب وزير اخلارجية الروس��ي 
ايغ��ور مورغولوف، ام��س االثنن 
واش��نطن  تدع��و  موس��كو  إن 
وبيونغ يانغ إلى وقف »التهديدات 
احملادثات،  إلى  واالنتقال  املتبادلة« 
لتفادي »سيناريو نهاية العالم«.

وأكد مورغول��وف، خالل فعاليات 
»نادي فالداي« الدولي في سيئول 
امس االثنن، أن واشنطن وبيونغ 

يان��غ لم ترفضا خارط��ة الطريق 
للتس��وية في ش��به  الروس��ية 
اجلزي��رة الكورية، مش��يرا إلى أن 
كوري��ا الش��مالية تلت��زم بالبند 
األول م��ن ه��ذه اخلارط��ة ممتنعة 
منذ 15 سبتمبر عن إجراء جتارب 
صاروخية، لكن مواصلة واشنطن 
وحلفائها مناورات عسكرية في 

املنطقة يزيد الوضع تعقيدا.
الدبلوماس��ي ع��ن ثقة  وأع��رب 

موسكو بإمكانية عقد محادثات 
مباشرة بن الطرفن، مضيفا أن 
أول ما يتطلبه ذلك هو »التوقف 

والتهدئة دون انفعاالت«.
وق��ال مورغول��وف: »بيون��غ يانغ 
خ��الل  النف��س  ضب��ط  تظه��ر 
الش��هرين املاضي��ن،  وإذا قابلت 
املتح��دة ذلك بخطوات  الواليات 
مماثلة، سيكون من املمكن املضي 
قدما في تنفي��ذ املرحلة الثانية 

من خارطة الطري��ق، وهي إطالق 
محادثات مباشرة بينهما«.

الرئيس��ي  »املوض��وع  وتاب��ع: 
للمحادث��ات املباش��رة ميك��ن أن 
يكون مناقش��ة مبادئ التعايش 
املتبادل  العداء  السلمي«، إلنهاء 
الوالي��ات  ب��ن  الثق��ة  وانع��دام 

املتحدة وكوريا الدميقراطية«. 
أن  إل��ى  مورغول��وف  وأش��ار 
موسكو في اتصاالتها بالكورين 

الش��مالين تؤكد له��م رفضها 
وض��ع كوري��ا الش��مالية كدولة 
نووي��ة، وحتثه��م عل��ى وق��ف ما 
يقومون ب��ه من جت��ارب، مضيفا 
أنه ال أحد يعرف مدى تقدم بيونغ 
يان��غ في مج��ال صنع الس��الح 

النووي.
وقال إنه من الس��ذاجة االعتقاد 
أن تش��ديد العقوبات على بيونغ 
يان��غ س��يحل املش��كلة، بل قد 

ي��ؤدي إل��ى كارث��ة إنس��انية في  
الب��الد، وإن التخلي عن الس��الح 
الن��ووي ه��و آخ��ر ما ق��د يفعله 
الكوريون الشماليون حتت ضغط 

وتهديدات واشنطن.
ولفت الدبلوماس��ي الروسي إلى 
أن »سيناريو نهاية العالم موجود 
ف��ي تل��ك املنطق��ة«، وأعرب عن 
أمله في ق��درة اجملتمع اإلقليمي 

على احليلولة دون حتقيقه.

مجلس  أوروبا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ت وزارة النف��ط، أمس االثنني، 
للتق��دم  األجنبي��ة  الش��ركات 
بع��روض للتنقي��ب ع��ن النف��ط 
والغ��از في تس��ع مناطق جديدة، 
مع س��عي البلد العضو في أوبك 

إلى تعزيز طاقته اإلنتاجية.
وأبل��غ وزير النفط جب��ار اللعيبي 
مؤمت��را صحفي��ا في بغ��داد قائال 
»ندع��و كل الش��ركات العاملي��ة 
للمش��اركة«، مضيف��ا أن ه��ذه 
اجلولة اجلديدة تهدف إلى تعظيم 

االحتياطيات.
وتقع خمسة امتيازات في املناطق 
احلدودي��ة م��ع إي��ران وثالث��ة مع 
الكويت إلى جانب حقل بحري في 
مياه اخلليج، وفقا ملا أظهره عرض 
توضيحي قدمه مسؤولون بوزارة 

النفط في املؤمتر الصحفي.
وقال اللعيبي إن تلك املناطق كان 
قد جرى جتاهلها في السابق نظرا 
ألنه��ا كانت مس��رحا للصراعات 
بني الع��راق وجيرانه في ثمانينات 

وتسعينات القرن املاضي.
وذكر العرض التوضيحي أن شروط 
ستس��تكمل  بع��روض  التق��دم 
في موع��د أقصاه نهاي��ة أيار وأن 
مراسم فتح العروض ستقام في 

21 حزيران 2018.
وق��ال اللعيبي إن آراء الش��ركات 
األجنبية س��توضع في احلس��بان 

عند إعداد العقود اجلديدة.
وستكون الش��روط مختلفة عن 
عق��ود اخلدم��ة الس��ابقة الت��ي 
تتخلى بغ��داد عنها نظ��را ألنها 
تكافئ الشركات بغض النظر عن 

تذبذبات أسعار النفط.
ويعتمد الع��راق، ثاني أكبر منتج 
البل��دان  منظم��ة  ف��ي  للخ��ام 
املص��درة للبت��رول )أوب��ك( بع��د 
الس��عودية، على مبيعات النفط 
في أكثر من 90 باملئة من موازنته. 
وتض��ررت األوض��اع املالي��ة للبالد 
عندما انه��ارت أس��عار اخلام في 

عام 2014.
وقال اللعيبي إن بالده حترص على 
إحداث تغييرات كبي��رة في مناذج 
عقود التنقيب اجلديدة وتؤس��س 
منوذجا جتاريا وماليا جديدا يختلف 
عن عقد اخلدمة، مضيفا أن قائمة 
املتأهل��ة  األجنبي��ة  الش��ركات 
م��ن املتقدمني بعروض س��يجري 

إعالنها يوم 29 تشرين الثاني.
وفي وقت س��ابق من ه��ذا العام، 
توق��ع اللعيب��ي أن تص��ل طاقة 

إنتاج اخلام في العراق إلى خمسة 
مالي��ني برميل يومي��ا بنهاية عام 

.2017
وتبل��غ الطاقة اإلنتاجي��ة للعراق 
ف��ي الوقت احلالي نحو 4.8 مليون 
برميل يوميا في حني يصل اإلنتاج 
الفعلي إلى نحو 4.4 مليون برميل 
يومي��ا متاش��يا م��ع اتف��اق الدول 
املص��درة للنفط لتقيي��د اإلنتاج 

بهدف دعم أسعار اخلام.
في السياق، اكد وزير النفط جبار 
اللعيب��ي ان ال��وزارة تعم��ل على 
مضاعفة إنتاج حقول النفط في 
كرك��وك لتصل إلى مليون برميل 
يومي��ا، وزي��ادة حجم الص��ادرات 
العراقية عبر ميناء جيهان التركي 

من دون املرور بإقليم كردستان.
وب��ني اللعيبي ان »ال��وزارة تعمل 
على مد خط أنابيب جديد طوله 
لتصدي��ر  كيلومت��راً   250 نح��و 
النف��ط م��ن دون امل��رور بإقلي��م 

كردستان«.
وميت��د االنب��وب من قض��اء بيجي 
إلى فيشخابور، وهي بلدة عراقية 
تقع في محافظة دهوك شمالي 

العراق على نهر خابور دجلة، وتعد 
نقط��ة عب��ور دولي��ة هامة حيث 
تق��ع على نقطة احل��دود الثالثية 

بني العراق وسوريا وتركيا.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط 
عاص��م جه��اد، أم��س، ان »وزي��ر 
النفط أوعز الى الدوائر املعنية في 
الوزارة لتزويد الش��ركات املهتمة 
باملشروع باألوراق اخلاصة باألنبوب 
النفط��ي اجلديد ال��ذي ينفذ وفق 
صيغة نظ��ام البناء والتش��غيل 

ونقل امللكية«.
وأضاف ان األنبوب اجلديد »سينقل 
اخلام من حقول كركوك إلى ميناء 
جيهان التركي«، بدال من األنبوب 
الق��دمي الذي »تض��رر كثيرا بفعل 
االس��تهدافات املتك��ررة لألنبوب 
والتجاوزات احلاصلة عليه نتيجة 
لتنظيم  التخريبي��ة  للعملي��ات 
داع��ش االرهابي ما يعوق عمليات 

تأهيله«.
وأض��اف اللعيب��ي ان »الصعوبات 
والتحديات املالية واالقتصادية لن 
حتول دون قيام وزارته بإعادة تأهيل 
ش��بكة خطوط أنابيب الصادرات 

النفطية«.
واش��ار ال��ى ان الق��وات العراقية 
استعادت جميع احلقول النفطية 
الغني��ة  كرك��وك  مدين��ة  ف��ي 
املتنازع عليها  واملناط��ق  بالنفط 
ف��ي احملافظ��ات الش��مالية التي 
س��يطر عليها األك��راد في العام 
2014، بس��بب التدمي��ر واخل��راب 
تنظي��م  الت��ي خلفه��ا هج��وم 

داعش.
الس��لطات  ان  اللعيب��ي  وب��ني 
االحتادي��ة غير ق��ادرة على تصدير 
النفط عب��ر األنابيب الش��مالية 
حلق��ت  الت��ي  االض��رار  بس��بب 
به��ا اث��ر العمليات العس��كرية، 
األراض��ي  عب��ر  ملروره��ا  وأيض��ا 

الكردستانية.
ويع��د اخلط اجلديد الذي س��يحل 
بدال من القدمي املدمر خطوة أولى 
من��ذ 2014، بع��د توق��ف تصدير 
بغداد نفط اجلنوب والوس��ط عبر 
تركيا، بسبب تضرر أنابيب النفط 
بفعل هجم��ات متكررة لتنظيم 
داعش، حيث بات التصدير العراقي 
عبر البوابة التركية مقتصرا على 

نفط كرك��وك فقط م��ع حقول 
أخرى قرب أربيل اخلاضعة حلكومة 

إقليم كردستان شمالي البالد.
نفطي��ون  مس��ؤولون  ويته��م 
الكردي��ة  الس��لطات  عراقي��ون 
بتوقف صادرات حق��ول كركوك، 
منذ أن انتزعت القوات احلكومية 
العراقي��ة الس��يطرة عليه��ا في 
تش��رين األول املاض��ي، ردا عل��ى 
اس��تفتاء االنفصال الكردي الذي 
لقي معارضة واس��عة من تركيا 
وإي��ران وقوى غربية بس��بب عدم 
اس��تجابة االقلي��م لطل��ب وزارة 
النفط، الس��تئناف الصادرات من 

كركوك.
وأضاف جه��اد ان مقطع االنبوب 
للمس��افة  القدمي  الس��تراتيجي 
املذكورة ق��د تضرر كثي��را بفعل 
االستهدافات املتكررة والتجاوزات 
احلاصلة علي��ه نتيجة للعمليات 
داع��ش  لعصاب��ات  التخريبي��ة 
اإلرهابية وهذا م��ا يعوق عمليات 
تأهيل��ه وإعادت��ه للخدم��ة م��ن 
جديد، وبالتالي س��يكون االنبوب 

اجلديد بديال لألنبوب السابق.

في الش��أن ذاته، كشف مسؤول 
35 ش��ركة  عراق��ي ع��ن تق��دمي 
وزارة  ال��ى  عطاءاته��ا  اجنبي��ة 
النفط االحتادية ملد انبوب للنفط 
ميتد من حقول محافظة البصرة 

الى ميناء العقبة االردني.
وقال عضو جلنة النفط البرملانية 
وزارة  »تس��لمت  العب��ادي،  زاه��ر 
ش��ركة،   35 عط��اءات  النف��ط 
بخصوص مد أنب��وب للنفط من 
البصرة الى ميناء العقبة االردني 
بط��ول نح��و 1700 ك��م«، مبينا 
أن »املش��روع ش��مل م��د أنب��وب 
لتصدي��ر النفط وبجانب��ه أنبوب 

آخر لتصدير الغاز«.
واوض��ح زاه��ر العب��ادي ان »وزارة 
عط��اءات  س��تدرس  النف��ط 
الش��ركات املتقدم��ة وس��تختار 

افضل العروض املتوافرة«.
يذك��ر ان البصرة حتتوي على أكبر 
آبار الع��راق النفطية، وتنتج ما ال 
يقل ع��ن %80 من النف��ط، وهي 
املنف��ذ البح��ري الوحي��د للعراق 
الع��راق  ويص��در  العال��م،  عل��ى 

غالبية نفطه عبر موانئها.

اللعيبي: أنبوب بيجي ـ فيشخابور ـ جيهان سينقل مليون برميل يوميًا

»النفط« تدعو الشركات األجنبية لتقديم عروضها للتنقيب

 اللعيبي: إن العراق
 يحرص على إحداث
 تغييرات كبيرة في
 نماذج عقود التنقيب
 الجديدة ونؤسس
 أنموذجا تجاريا وماليا
 جديدا يختلف عن
 عقد الخدمة، وأن
 قائمة الشركات
 األجنبية المتأهلة من
 المتقدمين بعروض
 سيجري إعالنها يوم
29 تشرين الثاني

جبار اللعيبي

طوكيو ـ رويترز: 
نزل املؤشر »نيكاي« القياسي في بورصة طوكيو 
ألوراق املال أمس اإلثنني، وس��ط تعامالت اتسمت 
بالتقل��ب إذ أدى ارتف��اع ال��ني قلي��الً إل��ى عزوف 
املستثمرين عن اخملاطرة، ما دفع أسهم من بينها 

الشركات املرتبطة بصناعة الرقائق للهبوط.
ونزل »نيكاي« 0.2 في املئة إلى 22495.99 نقطة 

بعدما كان مرتفعاً 0.5 في املئة عند الفتح.
وكان أداء أسهم شركات معدات أشباه املوصالت 
دون أداء باق��ي الس��وق، إذ هبط س��هم »طوكيو 
الكت��رون« 1.8 في املئ��ة و»ادفانتيس��ت كورب« 
واحداً في املئة و»س��ومكو ك��ورب« إلنتاج رقائق 

السليكون أربعة في املئة.
وق��ال متعاملون إن ضع��ف ال��دوالر مقابل الني 
واس��تمرار االجتاه النزولي في البورصة الصينية 
ق��وض املعنوي��ات. ون��زل ال��دوالر 0.2 ف��ي املئ��ة 

ليسجل 111.39 ين.
وتفادى س��هم »نينتندو« االجتاه النزولي محققاً 
مكاس��ب 2.4 ف��ي املئ��ة بفضل آمال تس��جيل 
مبيعات قوية خالل موسم العطالت في الواليات 

املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت بيانات رسمية، بحسب رويترز، أن معدل 
التضخم الس��نوي ف��ي اجلزائر ارتفع إلى س��تة 
باملئة في تش��رين األول من 5.9 باملئة في الشهر 

السابق وذلك جراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
وفرضت احلكومة اجلزائرية، قيودا على الواردات مما 
أدى إلى نقص بعض املنتجات وارتفاع أس��عارها، 
ملواجهة تراجع أسعار النفط والغاز في السنوات 

األخيرة. 
وارتفع مؤش��ر أسعار املس��تهلكني على أساس 
ش��هري 0.5 باملئة في تشرين األول، وفقا لبيانات 
الدي��وان الوطن��ي لإلحصائي��ات، وزادت أس��عار 
اللحوم 4.2 باملئة، في حني قفزت أسعار الفاكهة 

20 باملئة.
وتتوقع احلكومة تراجع معدل التضخم في العام 

كله إلى 5.5 باملئة من 6.4 باملئة في 2016.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري 
املصرية هالة السعيد، ارتفاع صافي االحتياطيات 
الدولية نهاية تشرين األول من العام املالي -2016 

2017 نحو 17.7 مليار دوالر إلى 36.7 مليار. 
وأشارت إلى »اس��تمرار انخفاض معدل التضخم 
على أساس س��نوي إلى 31.8 في املئة في تشرين 
األول املاض��ي، بعد ارتفاعه إل��ى 34.2 في املئة في 
متوز بس��بب زيادة أس��عار امل��واد البترولي��ة نهاية 

حزيران وتأثيرها في أسعار الكثير من السلع«.
وأكدت السعيد أن »معدل التضخم في ما يتعلق 
بالطع��ام والش��راب بلغ نح��و 40.1 ف��ي املئة في 
تش��رين األول مقارنًة ب�42.2 ف��ي املئة في أيلول«، 
موضحة أن »مؤش��رات الربع األول من العام املالي 
احلالي أكدت ارتفاع حجم االستثمارات خالل الربع 
األول إلى 13.3 في املئ��ة، مقارنة ب�12.2 في العام 
املالي السابق، أي ما قيمته 53.3 مليار جنيه لتبلغ 

155 ملياراً«.
ولفت��ت إلى »ارتف��اع حجم االس��تثمارات العامة 
138 ف��ي املئة خالل الربع األول إلى نحو 71.9 مليار 
جنيه )4.06 مليار دوالر(، لتش��كل 48 في املئة من 
االستثمارات املنفذة، كما س��جلت االستثمارات 
اخلاصة 78.1 ملي��ار مقارنة ب�67.81 مليار، بارتفاع 
بلغ��ت 15 في املئ��ة، فيما اس��تحوذت املش��اريع 
القومي��ة عل��ى 25 ف��ي املئة م��ن االس��تثمارات 
املنف��ذة ف��ي الرب��ع األول، تاله��ا قطاع التش��ييد 
والبن��اء والنش��اطات العقاري��ة ب�17.1 ف��ي املئة، 
وقط��اع النقل والتخزين ب�10 ف��ي املئة، ثم قطاع 

الصناعات التحويلية األخرى ب�7.7 في املئة«.
وأكدت الس��عيد أن إجراءات اإلص��الح االقتصادي 
س��اهمت في زيادة االحتياط، كم��ا أن القطاعات 
الس��تة الرئيس��ة، أي الصناعات التحويلية الغاز 
والبت��رول التج��ارة والتش��ييد والبن��اء والزراع��ة 
واألنشطة العقارية والسياحة، ساهمت ب�80 في 

املئة من النمو االقتصادي خالل الربع األول.

»نيكاي« ينخفض
بفعل مكاسب الين

ارتفاع التضخم
السنوي في الجزائر

مصر: 36.7 مليار دوالر 
االحتياط النقدي
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متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أن أغلب الدول املشاركة في 
اتفاقي��ة »أوب��ك +« لتقليص إنتاج 
النف��ط به��دف امتص��اص فائض 
املعروض ورفع أس��عار النفط تؤيد 

متديد االتفاقية.
وق��ال نوف��اك أم��س االثن��ني خالل 
مقابلة مع إحدى احملطات الروسية: 
»ما يتعلق باالتفاقية، فإننا نالحظ  
نتائجه��ا اإليجابي��ة، إذ أن %50 من 
فائض مخزونات النفط اختفت من 
السوق، كما أن األس��عار استقرت 
عند مستوى 60 دوالرا وأكثر، لكننا 
لم نبل��غ هدفن��ا النهائ��ي. واليوم 
أغل��ب ال��دول تؤي��د قضي��ة متديد 

االتفاقية«.
ول��م يح��دد الوزي��ر الروس��ي فترة 
متديد االتفاقي��ة، القاضية بخفض 

اإلنتاج مبقدار 1.8 مليون برميل من 
النفط يومي��ا، لكن التوقعات تزداد 
بتمديدها حتى نهاية العام املقبل. 
وتنته��ي اتفاقي��ة خف��ض اإلنتاج، 
الت��ي توصل��ت إليه��ا مجموع��ة 
م��ن منتجي النفط بقيادة روس��يا 
والس��عودية العام املاضي، في آذار 

.2018
ويش��ارك في االتفاقي��ة، التي تركز 
على  خف��ض مخزونات النفط إلى 
متوس��طها في 5 سنوات، 24 دولة 
منتجة للنف��ط من داخ��ل وخارج 
منظمة »أوبك«، والتي من املقرر أن 
جتتمع في فيينا بتاريخ 30 تش��رين 
الثان��ي اجل��اري لبحث سياس��تها 

وموقفها من متديد االتفاقية.
وقبل هذا االجتماع س��تعقد جلنة 
مراقبة تنفيذ االتفاقية والتي تضم 
كال من روسيا والسعودية وفنزويال 
والكويت واجلزائ��ر وعمان، اجتماعا 

في 29 تشرين الثاني احلالي.
الى ذلك، قال وزير الطاقة الروس��ي 

ألكس��ندر نوفاك ف��ي مقابلة مع 
تلفزيون »آر بي س��ي( أمس اإلثنني، 
إن روسيا تعتزم اإلبقاء على إنتاجها 
النفطي مستقراً بشكل عام عند 
نح��و 550 مليون طن س��نوياً أو ما 
يوازي 11 ملي��ون برميل يومياً حتى 

العام 2035.
وق��ال نوفاك إن احلكوم��ة ال تعتزم 
النف��ط  منتج��ي  ع��دد  خف��ض 
احمللي��ني وذلك رداً على س��ؤال عما 
إذا كانت ش��ركة النفط العمالقة 
»روس��نفت« التي يس��يطر عليها 
الكرملني تس��تحوذ على نظيرتها 

األصغر »لوك أويل«.
وف��ي أس��واق النف��ط، بلغت أمس 
األمريك��ي  اخل��ام  أس��عار  االثن��ني 
»غرب تكس��اس الوسيط« بحلول 
الس��اعة 10:19 بتوقيت موس��كو 
)07:19 بتوقي��ت غرينيت��ش( 58.64 
دوالر للبرمي��ل متراجعة مبقدار 31 
سنتا أو %0.53 عن آخر سعر إغالق، 
بعد أن سجلت يوم اجلمعة املاضي 

أعلى مستوى في عامني وهو 59.05 
دوالر.

ف��ي حني، بلغ��ت أس��عار تعاقدات 
خ��ام »برن��ت« العامل��ي 63.76 دوالر 
 13 مق��داره  بانخف��اض  للبرمي��ل 
س��نتا أو %0.20 عن سعر التسوية 

يوم اجلمعة املاضي. 
ف��ي الش��أن ذات��ه، قال نوف��اك في 
مقابلة مع محط��ة تلفزيون آر.بي.

س��ي أمس االثنني إن روسيا تعتزم 
إنتاجه��ا النفط��ي  اإلبق��اء عل��ى 
مس��تقرا بش��كل عام عن��د نحو 
550 مليون طن س��نويا أو ما يوازي 
11 ملي��ون برميل يومي��ا حتى عام 

.2035
كما قال نوفاك إن احلكومة ال تعتزم 
خفض عدد منتجي النفط احملليني 
وذلك ردا على س��ؤال عما إذا كانت 
ش��ركة النفط العمالقة روسنفت 
التي يس��يطر عليها الكرملني قد 
تس��تحوذ عل��ى نظيرته��ا األصغر 

لوك أويل.

تقـرير
11 مليون برميل يوميًا إنتاج الخام الروسي

موسكو: »أوبك« تؤيد تمديد اتفاق النفط

منشأة نفطية روسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الع��ام لبورصة  ارتف��ع املؤش��ر 
الع��راق بنهاي��ة ت��داوالت أمس 
االثنني بنسبة %0.38، رابحاً 2.1 
نقط��ة، بإغالقه عند مس��توى 
مقارن��ة   ،561.96 النقط��ة 

مبستوى إغالقه بجلسة األحد.
ودف��ع املؤش��ر للصع��ود ارتفاع 
أسهم 7 شركات، في صدارتها 
املصرف األهلي %4.44، واملعمورة 
والكيماوي��ة   ،3.83% العقاري��ة 
ومصرف   ،3.51% والبالستيكية 
اخلليج %2.86، ومصرف الش��رق 

األوسط 2.86%.
 6 أس��هم  تراجع��ت  بينم��ا 

ش��ركات، على رأس��ها اخلياطة 
احلديثة ب� %4.42، ومصرف آشور 
لالتصاالت  وآسياس��يل   ،3.23%
%1.33، برغ��م ارتفاع أرباحه في 
الربع الثالث من2017، وانخفض 
 ،1.2% واملفروش��ات  الس��جاد 
وتصني��ع وتس��ويق التم��ور ب��� 

.1.03%
وقف��زت ت��داوالت أم��س حجما 
ملي��ار   14.27 بت��داول  وقيم��ة، 
س��هم، بقيمة 9.51 مليار دينار، 
مقابل تداول 4.33 مليار سهم، 
بقيمة 3.49 مليار دينار باجللسة 

السابقة.
التنمي��ة  مصرف��ي  وتص��در 

واملوصل نشاط التداوالت حجما 
وقيمة، ليأتي "مصرف التنمية" 
في الص��دارة بت��داول 9.5 مليار 
س��هم، بقيم�ة 7.6 مليار دينار، 
اس��تحوذ فيه�ا عل���ى 66.6 % 
من احلج��م و %80 من س��يولة 

اليوم.
مص���رف  ج���اء  حي���ن  ف��ي 
املوص�ل ثاني�ا في ترتيب قائم�ة 
النش���اط، بت��داول 4.29 ملي��ار 
س��هم، بقيم���ة 1.46 ملي���ار 
دين���ار، ش��ّك�ل م��ن خالله���ا 
نس��بة %30 من احلج��م و 15% 
م�ن س��يول�ة الت�داول جللس�ة 

أم�س.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جلت مبيعات البنك املركزي، 
م��ن  انخفاض��ا  االثن��ني،  أم��س 
العمالت األجنبية خالل املزاد، إلى 
117.62 ملي��ون دوالر، ف��ي مقابل 
125.05 ملي��ون دوالر مب��زاد  بي��ع 

األحد، بتراجع 7.43 مليون دوالر.
وذك��ر بي��ان للمركزي، أن »س��عر 
الص��رف بل��غ 1190 دين��اراً لكل 
دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 
36 مصرفاً، و10 شركات للتحويل 

املالي«.
وأضاف البي��ان أن »تلك املبيعات 
ه��ي نتائ��ج امل��زاد املق��رر الي��وم 
الثالث��اء”، موضح��ا أن “إجمال��ي 

البي��ع الكل��ي بلغ نح��و 161.42 
مليون دوالر«.

وتاب��ع ان »حج��م املبال��غ املباعة 
لتعزيز أرصدة املصارف في اخلارج 
نح��و 115.73 ملي��ون دوالر، ف��ي 
حني ُق��درت كميات البيع النقدي 

ب�1.89 مليون دوالر«.
وكان البن��ك املركزي س��جل، في 
األول من أمس االحد، ارتفاعا في 
األجنبية  العم��الت  مبيعاته من 
خالل مزاده اليوم��ي إلى 125.05 
مليون دوالر، ف��ي مقابل مبيعات 
مب��زاد  دوالر  ملي��ون  ب���120.06 
اخلميس، بزيادة 4.99 مليون دوالر.

وذك��ر بي��ان للمركزي أن »س��عر 

الص��رف بل��غ 1190 دين��اراً لكل 
دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 
37 مصرفاً، و10 شركات للتحويل 

املالي«.
وأضاف البي��ان أن »إجمالي البيع 

الكلي بلغ 161.65 مليون دوالر«.
وأش��ار ال��ى ان »حج��م املبال��غ 
املباع��ة لتعزيز أرص��دة املصارف 
في اخلارج بلغ نحو 123.53 مليون 
دوالر، في حني ُقدرت كميات البيع 

النقدي ب�1.52 مليون دوالر«.
احملول��ة  املبال��غ  »بي��ع  أن  وتاب��ع 
اخلارج  ف��ي  املص��ارف  حلس��ابات 
يك��ون بس��عر 1190 دين��اراً لكل 

دوالر«.

أسهم المصارف والصناعة
ترتفع بمؤشر »األوراق المالية«

انخفاض مبيعات البنك المركزي
إلى 117 مليون دوالر
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ان االح��داث  اعتب��ار  م��ن الصع��ب 
االخي��رة ف��ي اقلي��م كردس��تان قد 
قبرت حل��م االكراد ف��ي اقامة وطن 
لهم ولكن ش��يء ما كبي��ر ومزعزع 
الركان احلل��م ق��د حص��ل. فمن بني 
اربع دول يقطنها االكراد هي س��وريا 
وتركيا واي��ران والعراق، كانت االخيرة 
اكثرها قرب��ا من حتقيق ه��ذا احللم، 
ولم يك��ن يفصلها عن االس��تقالل 
س��وى اعالنه. ولكن ف��ي غضون ما 
يقارب الش��هر من تاريخ اعالن نتائج 
االس��تفتاء على االس��تقالل متكنت 
احلكومة االحتادي��ة من توجيه ضربة 
موجعة ل��كل مخط��ط االنفصال، 
وقللت من اهمية االس��تفتاء ومعه 
تراجع��ت كل االمال الطموحة لبناء 

وط��ن قومي لالك��راد عل��ى االراضي 
العراقية.

وكان��ت النتيج��ة ان تراج��ع ه��دف 
الك��رد من االس��تقالل ال��ى احلفاظ 
على كردستان بحدودها االولى التي 
كانت عليها قبل 2003  مع ما يوفره 
الدستور العراقي من حقوق لالقليم، 
وفرط الكرد نتيج��ة الصرارهم على 
اج��راء االس��تفتاء، في ظ��روف غير 
الطيبة  بالعالقات  مناسبة الجرائه، 
الت��ي كان��ت تربطه��م بالعديد من 
دول العالم الت��ي ادارت ظهرها لهم 

واوقعتهم في عزلة خانقة.
وقد وصل احلال الى ما وصل اليه الن 
السلطة في اقليم كردستان، نسيت 
من تكون كردستان واين هو موقعها 

اجليوسياسية  اخلارطة  احلقيقي في 
للمنطق��ة مبجمله��ا. وانه ال يكفي 
االعتم��اد على الق��درات الذاتية في 
هذه املنطقة الشرق اوسطية الجناز 
تغيير في توازنات اقليمية مترسخة 
تاريخي��ا بني دول تربطها عالقات اقل 
ما يقال عنها انها حساس��ة، وان اي 
محاول��ة لتغيير التوازن��ات القائمة 
كانت س��تواجه ردة فعل موحدة من 
جميع اطراف التوازن االقليمي لكبح 
طموح الطرف الذي يرغب في زعزعة 
تل��ك التوازنات. الكرد لم يضعوا في 
حس��ابهم تعقيدات الوضع القائم 
واحتم��االت تغيرات��ه عن��د اعالنهم 
لالستفتاء على االستقالل، أو انهم 
كما كتبت صحيفة الشرق االوسط 

السعودية، نسوا قانون نيوتن الثالث 
ع��ن ان لكل فعل ردة فعل توازيه في 

القوة وتعاكسه في االجتاه.
و حالة التوازنات احلساسة نفسها، 
الوض��ع  ف��ي  تش��خيصها  ميك��ن 
الداخل��ي للع��راق، حيث الس��لطة 
احملاصص��ة  اس��اس  عل��ى  تق��وم 
الطائفية واالثنية التي يعتبر االكراد 
احد اجزاء معادلتها، بل واحد االجزاء 
املؤسس��ة لها. وهنا كما في الوضع 
االقليم��ي، ل��كل حصته احملس��وبة 
حس��ابا عس��يرا ودوره الذي ال يجب 
ان يتج��اوز حدود حصته، لذا فان جترا 
جزء من ه��ذا النظام عل��ى خلخلة 
توازنات��ه س��تتوحد جمي��ع االطراف 

االخرى ضده.

قب��ل اكثر من ش��هر بقلي��ل كانت 
كردس��تان العراق في قمة نش��وتها 
وكبريائها وس��طوتها، وكانت تعول 
واحلماي��ة  الغرب��ي  الس��الح  عل��ى 
االميركية ومتلك قوة مسلحة جيدة 
التدري��ب م��ن البيش��مركة اضافة 
ال��ى ارباحها من النف��ط الذي كانت 
تصدره بصورة مس��تقلة عن بغداد 
الى تركي��ا وايران، وس��يطرتها على 
مس��احات واس��عة من االراضي، مبا 
فيها كركوك الغنية بالنفط، والتي 
كانت قد بسطت س��لطتها عليها 

منذ عام 2014.
على ان��ه، وكم��ا يقول ال��روس، فان 
الش��هية تتفت��ح اثن��اء االكل، ل��ذا 
كانت رغبة رئيس االقليم مس��عود 

عل��ى  للحص��ول  عارم��ة  البرزان��ي 
االستقالل التام املوثق قانونيا والذي 
يدخل ب��ه التاري��خ كونه املؤس��س 
الول دول��ة كردي��ة مس��تقلة بع��د 
جمهوري��ة مهاب��اد، تتم��دد حدودها 
لتشمل مساحة اوسع من املساحة 
االقليم،  يش��غلها  التي  اجلغرافي��ة 
متنحه بثرواته��ا الطبيعية مقومات 
الدول��ة املس��تقلة. ولهذا الس��بب 
بال��ذات ش��مل االس��تفتاء االراضي 
املتن��ازع عليها بني االقلي��م والدولة 
االحتادي��ة. م��ن جه��ة، اراد الرئي��س 
مس��عود البرزاني ان يثب��ت للعالم 
االحتادية رغبة س��كان  وللحكوم��ة 
هذه املناطق بالبقاء جزءا من الدولة 
املقبلة في كردستان العراق وللدخول 

من جهة اخ��رى ف��ي مفاوضات من 
موق��ع ق��وة مع بغ��داد، خاص��ة وان 
سياس��ة قي��ادة اقلي��م كردس��تان 
اعتمدت باالساس على خلق الوقائع 

على االرض وفرضها كأمر واقع.
في البداية ظهر وكأن مخطط رئيس 
االقلي��م الس��يد مس��عود البرزاني 
يتحقق بسالس��ة، خاصة وان نتائج 
االستفتاء انتهت بتصويت اكثر من 
90 % من املش��اركني في االس��تفتاء 
ليتب��ني  ث��م  االس��تقالل.  لصال��ح 
فيما بعد ان االس��تفتاء نفس��ه لم 
يكن س��وى بداي��ة النهاية ملش��روع 
االك��راد  دول��ة  واقام��ة  االنفص��ال 
القومي��ة املس��تقلة في كردس��تان 

العراق.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د. جاسم الصفار

بيل إموت

كاتب عراقي

بيل إموت هو 
رئيس تحرير سابق 

لإلكونوميست، 
ومؤلف كتاب 
»مصير الغرب«

هل الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ضعيف عل��ى عكس ما يب��دو، أي 
مج��رد منر م��ن ورق كما ق��ال أتباع 
ماو؟ أم يج��ب أن تؤخ��ذ تهديداته 
الصاخب��ة على محمل اجل��د؟  أثار 
هذا السؤال حول القضية النووية 
لكوري��ا الش��ماليةاهتماما كبيرا. 
لك��ن بع��د جولة ترام��ب الطويلة 
والتي اس��تمرت 12 يوما في آسيا، 
تراجعت اخملاوف حول احتمال وقوع 
نزاع في ش��به اجلزيرة الكورية إلى 

حد ما.
ومع ذل��ك، فقد أثارت ه��ذه اجلولة 
تهديدا آخ��ر، ينبغي عل��ى العالم 
أخذه على محمل اجلد. في السنة 
الثانية من رئاس��ته، من املرجح أن 
يركز ترامب على التجارة، مما يشير 
إلى احتمال حدوث املزيد من احلروب 

التجارية.
وكثي��را م��ا كان ترام��ب ف��ي أول 
س��نة له في منصبه يهدد بش��أن 
املمارس��ات التجارية غي��ر العادلة 
للدول األخرى، متاما كما فعل خالل 
حملة االنتخابات لعام 2016؛ لكنه 
ل��م يفع��ل ش��يئا يذك��ر لتحويل 

األق��وال إلى أفعال. ه��ذا التقاعس 
مفهوم. ويعتمد ترامب على الصني 
- إح��دى أكبر الش��ركاء التجاريني 
للواليات املتح��دة - للضغط على 
النظام الكوري الشمالي، في حني 
األميركي��ة تعترض  الش��ركات  أن 
بق��وة عل��ى أي إج��راءات ق��د متنع 

التجارة.
وم��ع ذل��ك، ف��اٍن ه��دوء ترامب لن 
ي��دوم طوي��ال. التجارة ه��ي واحدة 
م��ن مج��االت السياس��ة القليلة 
التي يتوفر فيه��ا على أيديولوجية 
على حد قوله. و يرى »منطق« تلك 
األيديولوجي��ة أن العج��ز التجاري 
دليل على ممارس��ات غير عادلة من 
جانب بلدان أخ��رى، ومن ثم ينبغي 
التص��دي له��ا بإج��راءات صارم��ة 

وحاسمة.
وع��الوة عل��ى ذل��ك، ل��دى ترام��ب 
مقنع��ة  سياس��ية  مصلح��ة 
ف��ي احلف��اظ عل��ى دع��م مؤيديه 
ترام��ب  خط��اب  إن  الرئيس��يني. 
التجاري هو أقوى سالح لديه، بعد 
تغري��دا ته عل��ى تويت��ر. وليس من 
الس��ابق ألوان��ه البدء ف��ي احلملة 

إلعادة انتخابه في عام 2020.
وحتى ه��ذه اللحظ��ة، كان ترامب 
مس��تعدا للتراج��ع ع��ن قضي��ة 
التجارة إلى أن يعيد احلزب اجلمهوري 
التخطي��ط الضريب��ي اخملطط له 
من خ��الل الكونغ��رس. فترامب ال 
يري��د اجملازفة بتعطي��ل آخر فرصة 
حلزبه لتأمني فوز تشريعي حقيقي 
هذا العام. ومبجرد سحب التشريع 
الضريبي - وخاصة إذا فشل بشكل 
غير مش��روط بالطريقة نفس��ها 
التي بذله��ا اجلمهوريون في جهود 
إصالح الرعاي��ة الصحية في وقت 
س��ابق من ه��ذا العام - س��ُيظهر 
ترامب أن��ه كان يعني ما قاله حول 

التجارة.
التج��ارة هي مح��ور نه��ج ترامب 
»أمي��ركا أوال«، ال��ذي يدع��ي أن��ه 
س��يحمي وسيس��تعيد الوظائف 
االميركي��ة املفق��ودة. وفي حني أن 
البع��ض ف��ي حكوم��ة ترامب قد 
يرفضون جهود تطبيق هذا الشعار 
على القضايا التي يشرفون عليها، 
يتقاسم كل من وزير التجارة ويلبر 
روس واملمث��ل التج��اري االميرك��ي 

روبرت ليثايزر ومدير مجلس التجارة 
الوطني بيت��ر ناف��ارو وجهات نظر 

ترامب حول التجارة.
أن  إن موافق��ة كل منه��م عل��ى 
العج��ز التجاري الثنائي الكبير في 
اميركا مع دول مثل الصني واليابان 
وأملاني��ا واملكس��يك دلي��ل على أن 
اميركا ُخدعت من قبل منافسيها. 
ومستش��اروه  ترام��ب  ويعتق��د 
التجاريون أنه من خالل تخفيض أو 
حتى القضاء عل��ى هذه النقائص، 
ميكنهم خلق وظائ��ف جيدة األجر 

للعمال االميركيني.
وقد أوض��ح ترامب وجه��ات نظره 
في كلم��ة ألقاها في قمة التعاون 
االقتص��ادي ملنطقة آس��يا واحمليط 
الهادئ )APEC) في دا نانغ بفيتنام 
في العاش��ر من نوفمبر / تش��رين 
الثاني. وقال »لن نسمح باستغالل 
الواليات املتحدة بعد اآلن«. و«أمتنى 
ل��و متكن��ت اإلدارات الس��ابقة في 
بلدي م��ن رؤية ما يح��دث وفعلت 
شيئا حيال ذلك. هي لم تتمكن من 

فعل أي شيء، لكنني سأفعل«.
ولك��ن ما هي اإلجراءات احلاس��مة 

الت��ي س��يتخذها ترام��ب؟ وحتى 
اآلن، فقد تخلى عن الش��راكة عبر 
احملي��ط الهادئ الت��ي تضم 12 بلدا 
- والت��ي وع��دت هي��الري كلينتون، 
منافسه االنتخابي، بالتخلي عنها 
أيض��ا - وفتح ب��اب املفاوضات مع 
اتفاقية  املكسيك وكندا لتحديث 
التج��ارة احلرة الميركا الش��مالية 
التي جعله��ا الرئيس بيل كلينتون 
مبنزل��ة قانون في ع��ام 1994. هذه 

مجرد إجراءات صغيرة.
وفي العام املقب��ل، ميكن أن يترجم 
ترام��ب ال��كالم إل��ى العم��ل على 
األول��ى هي  رئيس��يتني.  جبهت��ني 
اجلبه��ة الصيني��ة، الت��ي ذكره��ا 
ترام��ب كأكب��ر مس��تغل للتجارة 
م��ع الوالي��ات املتح��دة. وم��ا ل��م 
تتفاق��م أزم��ة كوري��ا الش��مالية 
بش��كل حاس��م، فم��ن املرجح أن 
يبدأ إجراءات مكافحة اإلغراق ضد 
الصناع��ات الصينية - وخاصة في 
قط��اع الصل��ب - ال��ذي يُق��ال إنه 
يبي��ع بضائعه بأقل م��ن التكلفة؛ 
ومن احملتمل أن يشن هجوما واسع 
النط��اق عل��ى انته��اكات امللكية 

الفكرية في الصني.
ومن املؤكد أن هذه التدابير ستثير 
االنتقام من الصني. وتشعر الصني 
بق��وة أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى 
في عه��د ترامب، وف��ي نظر األطر 
الصيني��ة، ف��اٍن عدم االس��تجابة 

بقوة سيكون عالمة ضعف.
أم��ا اجلبهة الرئيس��ة األخرى التي 
س��يعمل عليه��ا ترام��ب فتكمن 
في منظمة التجارة العاملية، التي 
ساعدت اميركا في تأسيسها في 
أوائل التسعينيات كخلف لالتفاق 
العام بش��أن التعريفات اجلمركية 
والتج��ارة في مرحلة ما بعد احلرب. 
وقد وص��ف اليثايزر نظام تس��وية 
املنازع��ات التابع ملنظم��ة التجارة 
العاملية بأنه ضار الميركا. وبالفعل، 
ف��إن إدارة ترامب تعيق تعيني قضاة 
جدد أمام هيئات التحكيم التابعة 
ملنظم��ة التجارة العاملي��ة. وإذا ما 
حافظت على هذه السياس��ة فاٍن 
نظ��ام تس��وية النزاع��ات بكامله 

سيتعطل خالل أشهر.
التج��ارة  منظم��ة  تنح��ي  وم��ع 
العاملية بنحو أساس��ي، س��تطلق 

الوالي��ات املتح��دة مب��ادرة جديدة 
لالضط��الع باتفاق��ات ثنائية حول 
قواع��د التجارة، وه��و النهج الذي 
 .APEC دافع عنه ترامب في خطاب
ونظرا لكون الواليات املتحدة ال تزال 
س��وقا حيوي��ة ملعظ��م املصدرين، 
فإن مثل هذه املبادرة س��يكون لها 

تأثير.
وينبغي للبلدان اآلسيوية واألوروبية، 
بصفة خاصة، أن تس��تعد لألسوأ 
من خالل التف��اوض على اتفاقاتها 
التجاري��ة م��ع بعضه��ا البع��ض 
لتستحوذ على النش��اط التجاري 
االميرك��ي. بع��د كل ش��يء، أخذ 
زمام املبادرة لتعزيز التجارة وغيرها 
من االتص��االت التجارية هو أفضل 

وسيلة ملقاومة احلرب التجارية.
ومن خالل إحياء TPP من دون تدخل 
الوالي��ات املتحدة، أضح��ت اليابان 
ودول آس��يا واحمليط الهادئ األخرى 
عل��ى الطري��ق الصحي��ح. ولك��ن 
إذا كان��ت ح��رب ترام��ب التجارية 
وشيكة، فإن هذه البلدان - وغيرها 
- س��تحتاج إل��ى مضاعفة اجلهود  

في هذا االجتاه.

االستعداد لحرب ترامب التجارية
PROJECT
SYNDICATE

لعبة السياسة
طارق حرب 

لم يبق إال  خمس��ة اش��هر على املوع��د الذي حدده 
الدستور الجراء االنتخابات يوم ١٥/٥/٢٠١٨ وما زالت 
بعض الدعوات تنادي بتأجيل االنتخابات على الرغم 
من ان هذا املوعد قرره الدستور لالنتخابات البرملانية 
وال يج��وز تأجلي��ه اال بتعدي��ل الدس��تور واذا نظرنا 
الى املس��ألة انتخابيا فأننا نخ��رج بنتيجة ان اجراء 
االنتخابات في موعدها س��يؤدي الى احتمال تغيير 
كبير في املش��هد السياس��ي بحيث ال  نس��تبعد 
ان يك��ون تغيي��را في الن��واب مبا يزيد عل��ى ٨٠٪  من 
ن��واب البرملان ويتبعه تغيير في ع��دد مقاعد الكتل 
السياسية وعلى مستوى االحزاب السنية والكردية 
والشيعية اذا جاز لنا القول بنحو دقيق اذ سيختفي 
الكثير من نواب املكون السني ويحل محلهم نواب 
ج��دد بحيث ي��ؤدي الى ظه��ور كتل س��نية جديدة 
وش��خصيات س��نية جدي��دة وخاصة ممن ب��رز على 
املس��توى االعالمي امثال املش��اريع الس��نية والتي 
في حقيقتها احزاب سياسية وشخصيات كسعد 
البزاز وبعض الشخصيات السنية كمن قاتل داعش 

وكان له دور في طرده من احملافظات السنية.
 وس��بب اختفاء الكثير من النواب الس��نة احلاليني 
يعود الى عدم تقدميهم اي شيء جلماهير احملافظات 
الس��نية ف��ي اثناء وج��ود داعش وفي اثن��اء التحرير 
من��ه وفي اثناء النزوح والع��ودة بعد التحرير ولرغبة 
االكثري��ة في التغيير بالنس��بة للش��ارع الس��ني 
واالستبدال بوجوه جديدة واحتمال سيكون التغيير 
بنس��بة تفوق ٨٠٪  من النواب السنة احلاليني واالمر 
ذاته يقال عن الوجود الكردي في البرملان اذ س��يكون 
هنالك تغيير كبير ايضا  بعد ماحصل من استفتاء 
وما تبعه م��ن اثار ونتائج حيث تغيير الوجوه وتغيير 
نس��بة متثي��ل االح��زاب الكردية داخ��ل البرمل��ان اذ 
س��تكون االكثري��ة الكردي��ة حلركة التغيي��ر كوران 
حيث س��يكون ممثلوها قادة للتحالف الكردستاني 
ف��ي البرمل��ان ويختف��ي تف��وق احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني املوجود في البرمل��ان حاليا مع هامش 
تغيي��ر كبير في النواب قد يصل الى ٨٠٪  من النواب 

الكرد كشخصيات.
 اما االحزاب الشيعية في البرملان فسيطالها التغيير 
ايضا س��واء على الن��واب او على الكتل فس��تكون 
الكتل��ة التي يقودها الدكتور حيدر العبادي صاحبة 
النصي��ب االكبر في االنتخابات بحي��ث تأخذ كثيرا 
من مقاعد االحزاب الش��يعية املوجودة في مجلس 
النواب وبش��كل وعدد يفوق م��ا حصل عليه ائتالف 
دول��ة القانون ف��ي االنتخابات الس��ابقة ويعود ذلك 
الى النصر الذي حققه العب��ادي بقيادته التي ترتب 
عليها طرد داعش وسياسته االقتصادية على الرغم 
م��ن الظروف املالية الس��يئة وتدن��ي واردات النفط 
والنه حق��ق الكثير ف��ي االربع س��نوات املاضية اما 
اذا مت تأجيل االنتخابات فس��وف لن يتحقق ما تقدم 
الن اجلماهير بطبيعتها النس��يان مبرور الوقت سواء 
النس��يان لالجن��ازات التي حتققت والت��ي من صالح 
العبادي والتغيير او سواء نسيان سيطرة داعش على 
املناطق السنية وماترتب على ذلك من حترير وظروف 
س��يئة عاش��تها تلك املناطق فالنسيان يلعب دوره 
بالتأجيل وبالتالي س��وف يكون التغيير في البرملان 
املقب��ل قليال اذا مت التأجيل واخلالصة تغيير كبير في 
االحزاب والن��واب اذا مت اجراء االنتخابات في موعدها 

وتغيير قليل جدا اذا مت تأجيل االنتخابات.

االنتخابات بين
اإلجراء والتأجيل
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دراسة

شعراصدار

واالجتماعي والدين��ي والعلمي والفني. 
وله��ذا جع��ل كتاب��ه يحم��ل فص��وال 
متنوعة حملت رؤى ومضامني لسبر غور 
وقائع احلياة املعاش��ة لليه��ود الذين لم 
ي��رد الكثير منهم مغادرة العراق والبقاء 
داخ��ل اجملتم��ع املتن��وع ديني��اً ومذهبياً 

وقومياً
الكتاب كما هو مألوف يتضمن مقدمة 
حملت أف��كار الباح��ث واحمل��رر للكتاب 
وفصل��ني ضم��ا س��بعة بح��وث فضال 
ع��ن قراءات لس��بعة كتاب يه��ود هم : 
أري الكس��ندر وألني ش��اليبفر زسيلفيا 
ج وحايي��م وش��موئيل موري��ه وكذلك 
زف��ي ب��ن-دور  وأيضا رونني زي��دل وجيؤال 
ايليمليخ.. وه��ذه البحوث تضم الكثير 
من املعلومات في شتى اجملاالت والتي رمبا 
اغلبه��ا مما لم تضمه كت��ب بني متونها  
كونها حتمل تفاصي��ل عديدة عن احلياة 
الت��ي كان يعيش��ها اليه��ود العراقيون 
قبل ان يتم تهجيرهم الس��يما حكايات 
عن حوادث الفرهود التي ما زال الكثيرون 

ال يعرفون منها اال الش��يء القليل ،وهي 
فصول مهمة من تاريخ العراق احلديث.

فصالن وبحوث
رك��ز احمل��رر الباح��ث  في البح��وث التي 
يضمه��ا الكت��اب عل��ى مناقش��ة عدة 
بح��وث لكتاب يه��ود ب��دأ بالكاتبة ألني 
ش��ليبفر وحمل عنوان )عندم��ا يلتقي 
أعداء االس��تعمار مع أعداء الفاش��ية/ 
املثقف��ون اليهود املعاص��رون في بغداد(  
موضحا في��ه رأي الكاتبة من ان اليهود 
كناطق��ني باللغة العربية لم يش��كلوا 
مجتمع��اً عرقي��اً لغوي��اً منفص��ال في 
الع��راق وه��م خالف��اً لبع��ض األقليات 
العرقية اللغوية في العراق كانوا ضحايا 
التشريد القسري واجملازر.. مثلما ركز هذا 
البحث على عملي��ة تطور وضع اليهود 
العراقيني الوطني واإلقليمي بشكل قوي 
خالل النصف األول من القرن العش��رين 
مشيراً الى عدم الغرابة في رفض اليهود 
العراقيني بشدة عملية النظرة لألقليات 
كالت��ي أصبح��ت هدف��اً حت��ت احلك��م 
البريطاني.وكذل��ك هناك بحث للكاتبة 
جيؤال ايليمليخ حمل عنوان )البحث عن 
الهوي��ة في أعمال س��مير نقاش( حتدث 
عن احلياة الفكري��ة للمجتمع اليهودي 
في بغداد والذي ش��هد حت��وال كبيراً في 
عقد العشرينيات من القرن املاضي. وقد 
قاد التغيير حفنة من املثقفني املشبعني 
برؤي��ة التكامل م��ع الثقاف��ة العربية. 
وميثل اندماج اليهود في مختلف جوانب 
احلياة الثقافية انعكاس��اً دقيقاً لشعور 
اجملتمع اليهودي، وخصوصا خالل عقدي 
العش��رينيات والثالثيني��ات م��ن القرن 
املاضي، عندم��ا كان العراق وطن اليهود 

األوحد والوحيد..
الكت��اب حم��ل أيض��ا بحث��اً للكات��ب 
)مس��ألة  عن��وان  حم��ل  زادي��ل  رون��ني 
اللغ��ة واجلمهور ع��ن امكانية »الروايات 
العراقي��ة« بالعبري��ة( وال��ذي ركز فيها 
عل��ى روايت��ني قصيرت��ني، األول��ى رواية 
س��امي ميخائيل )حفنة م��ن الضباب( 
والرواية األخرى لش��معون بالص )اآلخر(، 
وق��د ُكِتب��ت الروايت��ان باللغ��ة العبرية 
وهم��ا لكاتَب��ني اس��رائيلَيني ُولِ��دا ف��ي 
العراق. والرويات��ان اللتان جتري أحداثهما 
ف��ي العراق، مش��بعتان في واق��ع البلد 
وتاريخه، واملس��ألة الشخصية التي في 
محور الرواية تس��عى إل��ى االنتماء إلى 
الع��راق، ومع ذل��ك فإنها ف��ي كثير من 
األحيان تش��عر بالرفض من قبل اجملتمع 

احمليط بها( .

تاريخ املسرح
ولم يكت��ف الكتاب بالرواي��ة اليهودية 

بل ض��م أيضا بحثا عن املس��رح اليهود 
يحم��ل عن��وان )املس��رح اليه��ودي في 
الشرق األوس��ط، تطور املسرح اليهودي 
في العراق خالل القرنني التاس��ع عش��ر 
الش��عبية  الع��روض  م��ن  والعش��رين 
والدينية ال��ى التأثير األوروب��ي( للكاتب 
ش��موئيل - س��امي موريه، مرك��زاً فيه 
على ان املسرح اليهودي العراقي احلديث 
لم يخرج بعيداً عن املس��رح الش��عبي 
العربي التقلي��دي برغم أن األول يحتوي 
على عناصر متميزة من وسائل الترفيه 
الش��عبية ف��ي الش��رق األوس��ط، مثل 

الرق���ص الش��رق�ي، واط��الق الن��كات، 
والصفعات املفاجئ��ة والركالت املألوفة 
في الهزل الشعبي في املسرح اليوناني 
والسريان�ي والعرب�ي من�ذ فجر االس�الم 
ف��ي متثي��ل الك���ر والف�ر عل���ى ف�رس 
الع���ود أو القصب، وكذلك الس��خرية 
العج���زة وضحاي���ا  الت��ي تس��تهدف 
الق���در اآلخري���ن كاألعم���ى والفأف�اء 

واملقع�د( .
حم��ل الكتاب أيضا بحث��اً للكاتب زفي 
بن-دور بعنوان )النف��ي الالمرئي: اليهود 
العراقيون في اس��رائيل( والذي ركز فيه 

على رؤية اليهود للتهجير الذي شبهوه 
ف��ي النف��ي البابل��ي الثان��ي وأن فكرة 
حدوث ه��ذا النفي في اس��رائيل، املكان 
املفترض للخالص والتحرر والتكفير عن 
الذنوب ينطوي على اشكالية كبيرة بل 
يحمل ه��ذا البحث س��ؤاال جوهريا انه  
كي��ف ميكن للدولة اليهودية التي تقّدم 
نفسها لدول العالم وشعوبه بوصفها 
)وطن��اً لليه��ود ان تتح��ول ال��ى موطن 

ملنفاهم؟( .
اما بح��ث س��يلفيا حاييم وال��ذي كان 
بعن��وان )جوانب م��ن حي��اة اليهود في 
بغداد خالل العهد امللكي( ركز على فترة 
املل��ك فيصل األول حني ت��وج ملكاً على 
العراق كون��ه أول من حافظ  كونهم أي 
اليهود قبلوا به ألنه شخصية من خارج 
العراق فكرسوا أنفسهم بإخالص ألجل 

تقدم بلدهم.
أري  للكات��ب  بحث��اً  الكت��اب  ويق��دم 
الكسندر حمل عنوان )الفرهود، وافتصاد 
احلرب، والش��يوعيون، والصهاينة( والذي 
ركز فيه على مناقشة وذكر تفاصيل ما 
عرف ف��ي العراق بحادثة فره��ود اليهود  
والت��ي حصل��ت في بغ��داد ف��ي حزيران 
من عام  1941 مع انهيار انقالب رش��يد 
عال��ي الكيالني وع��ودة الوصي املدعوم 
م��ن البريطاني��ني وه��و ما جع��ل اثرياء 
اليهود للبح��ث عن ملجأ لهم في ايران 
أو الهن��د، في حني هاج��ر القليل منهم 

إلى فلسطني(.

املؤلف
وس��بق مل��ازن لطي��ف أن أص��در العديد 
من الكتب منه��ا )املثقف التابع( و)علي 
الوردي واملشروع العراقي ( و) العراق حوار 
البدائ��ل-   حوار فكري مع البروفيس��ور 
ميثم اجلنابي( و) االخوان املس��لمون في 
العراق_ كتاب مشترك( وكذلك )مثقفون 
عراقيون- قصر الثقافة ( و) يهود العراق 
.. تاريخ وعبر ( و) يهود العراق.. موسوعة 
شاملة( وأيضا )اليس��ار الصعب.. حوار 
مع الدكتور كاظم حبيب  ( و)موسوعة 
املراقد واملزارات الدينية في العراق( فضال 
عن عن كت��ب ) محطات في حياة وفكر 
ه��ادي العل��وي  و)دورة القم��ر القصيرة 
ليهود العراق ( و)التاريخ املنس��ي ليهود 
العراق  ( و)سمير نقاش... نقش في وادي 
الرافدين( و)مثقفون عراقيون... يهود في 
خدمة صاحبة اجلالل��ة العراقية ( و)حنا 
بطاطو في س��يرته ومنهجه وتفسيره 
لتاريخ العراق املعاصر( و) يهود عراقيون.. 
أدباء جت��ري في عروقهم مي��اه الرافدين( 
ول��ه العديد من الكتب قيد الطبع وقيد 
االجناز س��واء عن تراث وتاري��خ العراق او 

تاريخ اليهود.

علي لفته سعيد

يس��عى الباحث والناش��ر العراقي مازن 
لطيف الى س��بر أغوار حي��اة اليهود في 
الع��راق لي��س في إثب��ات الوج��ود فقط، 
بل حتى متابعة االرش��يف ال��ذي تركوه 
خلفهم قب��ل رحيلهم ال��ى أرض امليعاد 
أو عب��ر تتبع آثاره��م الثقافية وأس��ماء 
الش��خصيات اليهودي��ة الفاعل��ة م��ن 
العراقي��ني.. وه��و االم��ر الذي ق��د يكون 
بالنس��بة ملازن هو الباحث األكثر متابعة 
لليهود العراقيني عبر العديد من الكتب 
وكان آخره��ا كتاب��ه الذي صدر ع��ن  )دار 
ميزوبوتامي��ا للطباعة والنش��ر والتوزيع 
( في ش��ارع املتنبي ببغ��داد، كتاب حمل 
عن��وان )م��ن ارش��يف الع��راق املنه��وب 
..فص��ول م��ن أبح��اث ريادي��ة ع��ن يهود 

العراق( 
هذا الكتاب الذي حرره لطيف كما يذكر 
وراجع��ه البروفيس��ور الدكت��ور س��امي 
مورييه )ش��موئيل مورييه ( اس��تاذ االدب 
اجلامع��ة   / والعراق��ي  احلدي��ث  العرب��ي 
العبري��ة ف��ي الق��دس ويقع بنح��و 206 
صفحات من احلج��م الكبي��ر.. والكتاب 
يأتي محاولة م��ن الباحث للتعريف بدور 
اليه��ود ف��ي الع��راق بع��د ان مت التعتيم 
عليه��م أكث��ر من نص��ف قرن بس��بب 
األنظم��ة املتعاقبة وه��ي محاولة ضمن 
محاوالته املتعددة لتسليط الضوء على 
تاريخه��م وثقافته��م في بن��اء العراق.. 
ويضيف في حديث خاص للعرب إنه منذ 
أكثر من عام ونصف العام وأنا أعمل على 
ه��ذا الكتاب..وق��د حصلت عل��ى بحوث 
باللغ��ة االجنليزية غير مترجمة س��ابقاً 
وترجم��ت وحررته��ا ونقحته��ا وراجعها 
الراحل  البروفيسور يامي موريه، وأن هذا 
الكتاب يتناول تاريخ يهود العراق واملسرح  
والس��ينما ودور يهود العراق فيها وايضاً 
الرواي��ة العراقية والعبري��ة والهوية في 
أعمال س��مير نقاش والفرهود عام 1941  
ف��ي  اليهودي��ة  املثقف��ة  الطبق��ة  ودور 

العراق..
رمبا يك��ون هذا الكتاب هو االول من نوعه 
يتن��اول ام��وراً تاريخي��ة وثقافي��ة وادبية 
وغيره��ا ف��ي العراق وع��ن يه��ود العراق 
حتدي��داً. لذا فهو محاولة جادة لكي يؤرخ 
الى احلدث والظاهرة اليهودية في العراق 
من خالل ما يريد كش��فه بوجود تابوهات 
ودعاي��ات وتش��ريع ق��اٍس ف��ي أنظم��ة 
س��ابقة، س��عت الى عدم وج��ود معرفة 
حقائق كثيرة، لذلك يبدو الكتاب كذلك 
م��ن وجهة نظر املؤلف إن��ه يرينا بانوراما 
مش��وقة ع��ن تفاصي��ل أح��الم الكتبة 
اليهود في تنوع االبداع الروائي والتاريخي 

مالحقة األرشيف اليهودي العراقي المنهوب
في كتاب يصدر في بغداد

غالف كتاب »من ارشيف العراق املنهوب«

الكتاب كما هو مألوف يتضمن 
مقدمة حملت أفكار الباحث 

والمحرر للكتاب وفصلين ضما 
سبعة بحوث فضال عن قراءات 
لسبعة كتاب يهود هم : أري 

الكسندر وألين شاليبفر زسيلفيا ج 
وحاييم وشموئيل موريه وكذلك 

زفي بن-دور  وأيضا رونين زيدل 
وجيؤال ايليمليخ.. وهذه البحوث 
تضم الكثير من المعلومات في 

شتى المجاالت والتي ربما اغلبها 
مما لم تضمه كتب بين متونها  
كونها تحمل تفاصيل عديدة عن 
الحياة التي كان يعيشها اليهود 
العراقيون قبل ان يتم تهجيرهم 

السيما حكايات عن حوادث 
الفرهود التي ما زال الكثيرون ال 
يعرفون منها اال الشيء القليل 
،وهي فصول مهمة من تاريخ 

العراق الحديث.

  
ص��در مؤخ��راً ع��ن دار الش��ؤون الثقافي��ة 
مجموعة قصصية جديدة للقاص حس��ب 
اهلل يحيى وجاءت حتت عنوان )أصابع االوجاع 
العراقي��ة( يقع الكتاب في ٢٤٠ صفحة من 

القطع املتوسط وتضمن اجملموعة ٢٥ نصاً 
قصصياً 

وكان املؤل��ف ق��د أص��در خالل مس��يرته 
نقدي��اً  كتاب��اً   ٤٠ م��ن  أكث��ر  الثقافي��ة 

وقصصياً.

 
ع��ن دار »هّن Elle« بالقاه��رة، صدرْت الطبعة 
العربي��ة من رواي��ة »فنانة اجلس��د«، للكاتب 
األميركّي دون ديليلو، بترجمة الشاعر واملترجم 
املصري محمد عيد إبراهيم، فيما جاء الغالف 

من تصميم الفنان اجلزائري زبير فارس.
تق��ّدم »فنانة اجلس��د« رؤية ما بع��د حداثية 
للحي��اة، تعبر عن نفس��ها ف��ي احلكاية التي 
يتم س��ردها بصوت يعيش زماننا، صوت أرواح 

منس��ّية تس��كن أصابعنا وحتاور ثقافتنا في 
ما ه��و أكبر من احلي��اة، أكبر من أجس��امنا 

وهي تعيش احلياة.
رواية عن الزمن واحلّب: هل نعرف احلّب فقط، 
حني نفق��ده؟ فاحلي��اة متض��ي، بصدمة غير 
متوّقع��ة.. وهل نحّس بالذن��ب ألننا عاجزون 
عن الفه��م؟ فيا لها من رحل��ة! في البداية 
حتبطك األسئلة، ثم تسكن حياتك مبعانيها 

الراقدة كأصل الغصن في الغصن.

عمار كشيش 

قبل املوت رسالة بالفحم
شاعٌر يرمي أعقاب سجائره

وأصابعه
ومش��اعره الت��ي تش��به باقات م��ن الدغل 

البرّي
في كّل مكان من غرفته

هذا مساؤه األخير
هذا ما أعلنته النوارس في شاشة غائمة.

حول غرفته صباحاً جتّمع النّقاد
املزارع��ون  الغيوم،أم��ا  بعل��م  واخملتص��ون 

السرياليون 
فقد أحضروا معهم أكياساً

يجمعون بها غبار الطلع الغريب.
الشاعر

بع��د ليلت��ه األخي��رة املمت��دة ف��ي جوفها 
ضفيرة جنمة

بعد ليلته األخيرة يبدأ صباحه
بنسمة حارة محشّوة برسائل شجرة

أنهكتها الرغبات.
في املشاعر فتحة للشجرة

مشاعري تشبه
خيوط سّنارة السمك )ناعمة(

تشاكسني .. جادًة .. مازحَة
تلمُس رقبتي وتعُصر شامتي الثقيلة

تلتف .. تّلوح
تفترسني وتغازلني .. تتركني

دائخاً أقيس شوارع
بعيدًة عن املنازل

في منتصف الليل أيضاً.

شجرة ويقال امرأة

شجرة أصابعها تعجن احلناء في النهر
جدائلها تعلم الطائر أسرار السباحة

في اله��واء فوق احلانات التي تش��به املنازل 
متاماً.

طريقة عوم التفاحة
غيمٌة تلُف جسدها

ستمطُر حني يحضُر

العاشق
متطُر يغرق املنزل

وتهتز التفاحة
مثل سمكة

أصابع األوجاع العراقية مجموعة قصصية 
جديدة لحسب اهلل يحيى

فنانة الجسد حكاية ألرواح منسية

أهروُل وأدخُل في النهر

قحطان جاسم جواد
 

شارك الدكتور الباحث املوسيقي في مؤمتر 
املوس��يقى العربي��ة ف��ي القاه��رة ببحثه 
التواص��ل  )دور االع��الم ووس��ائل  املوس��وم 
االجتماعي واثرها في املش��هد املوس��يقي 
الراهن في الوط��ن العربي(، وأصبح العباس 
ضيفاً دائماً على املؤمتر في الكثير من دوراته 
ببحوث��ه القيم��ة ع��ن املوس��يقى العربية 
وتطوراته��ا. كذلك ش��ارك الفن��ان الدكتور 
حس��ني االعظم��ي والدكتور ناصر هاش��م 
عميد كلي��ة الفنون في البص��رة والدكتور 
عدنان ابراهيم رئيس قس��م املوس��يقى في 
كلية الفنون في البصرة ببحوث موسيقية 
اغن��ت املؤمتر، فض��الً عن مش��اركة الفرقة 

الس��مفونية العراقي��ة مع الفن��ان فرات 
قدوري بأعمال رائعة سجلت حضوراً المعاً 
في االوس��اط الثقافية والفنية املشاركة 
ف��ي املهرجان، ومت تكرمي الفنان س��الم عبد 
الكرمي في املهرجان ذات��ه، بوصفه احد ابرز 
الفنانني العرب الذين سجلوا حضوراً ظاهراً 
في ميدان املوس��يقى العربية ومحافلها.د 
العب��اس قال" للصباح اجلديد":- ش��اركت 
ببحث مهم عن دور االعالم ووسائل االتصال  

االجتماعي على املوسيقى.بينت فيه
االثر الكبير على املش��هد املوسيقي سلباً 
أو إيجاب��اً، بحيث تتكش��ف لنا ف��ي البدء 
حزمة من الرؤى التي يجب التوقف عندها 
بإمعان وتفحص كامل��ني. واكدت معظم 
الدراس��ات والبح��وث على أث��ر دور االعالم 
ووس��ائل التواصل االجتماعي في املشهد 

املوس��يقي بعد ان حصلت خالل السنوات 
االخيرة تغيرات واسعة وعميقة في حركة 
االع��الم عل��ى صعي��د التقني��ات )ش��كال 

ومضموناً(. واضاف: -
وتواص��ال م��ع منهجي��ة البح��ث وحتقيقاً 
ألهميته تصط��ف عوامل عدي��دة نعدها 
مدخال في الكش��ف عن جدلي��ة العالقة 
بني وس��ائل االعالم وطرح املنتج املوسيقي 
الذي يقودنا الى اهداف البحث في استقراء 
لعب��ة احلوار التي تربط بني دور االعالم وأثره 
في املش��هد املوس��يقي الراهن في الوطن 
العرب��ي بوصفه )االعالم( جتس��يد لثقافة 
اجملتم��ع وحضارت��ه وتعبي��راً ع��ن القي��م 
واملعايير املس��تمدة من هذه الثقافة التي 
تكتس��ب اهمي��ة وظيفته��ا م��ن حاجة 
اجملتم��ع اليها. وفي هذا كله انتدبنا املنهج 

الوصف��ي س��بيالً حل��ل مش��كلة البحث 
وحتقي��ق اهداف��ه. وعلى وفق ه��ذا صممنا 
بحثنا ضمن حدين: يتكفل احلد االول بقراءة 
االعالم وأثر وسائله في املشهد املوسيقي 
الراهن في الوطن العربي، في حني ينصرف 
احلد الثان��ي ملالحقة دور وس��ائل التواصل 
االجتماعي وأثرها في املش��هد املوسيقي 

الراهن في الوطن العربي.
واشار العباس الى ان املؤمتر كرم املوسيقي 
والباح��ث الكبي��ر س��الم عب��د الكرمي مع 
مجموعة من املوس��يقيني العرب، بوصفه 
م��ن رواد املوس��يقى العربي��ة ف��ي الوطن 
العرب��ي. اخي��راً ق��ال لن��ا د حبي��ب ظاهر 
العباس انه منش��غل بتأليف كتاب جديد 
عن املوسيقى والغناء سيكون تأثيره كبيراً 

عند املتلقني.

د حبيب ظاهر العباس حضور عراقي فاعل في مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة

من أعمال الفنان هادي ماهود

حبيب ظاهر العباس في مؤمتر املوسيقى العربية في القاهرة
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اخلامتة )لعبة الظل(
بدأ االمر ببساطة: يوم 1968/7/18 
عندم��ا اتصل��ت مجموع��ة م��ن 
احلرس  مفاتي��ح  متتلك  الضب��اط 
اجلمه��وري برئيس الدولة وأخبرته 
ان لم يعد رئيس��ا فخ��رج. انتهى 
االم��ر ببس��اطة: ي��وم 2003/4/9 
س��لم احلرس اجلمهوري البالد الى 
قوة أخ��رى محتله حت��ى من دون 
القول للرئي��س ان وجوده لم يعد 
ضروري��ا. ب��ني هاتني البس��اطتني 
ح��دث العج��ب اذ خ��رج اجلمي��ع 
مشوش��ني ابع��د م��ا يك��ون عن 
البساطة ،فهم اما شاركوا في ما 
حدث او ش��اهدوا ما حدث او هدد 
حياتهم الوب��اء الذي حدث حاالت 
مفرط��ة لم تكن نت��اج هواية بل 
اس��تجابة إلرادة صارم��ة: اصعب 
اخليان��ات اذالال، جرائم جاءت نتاج 
خيال اش��د الغرائ��ز بهيمية كان 
يتناقلها الن��اس ماضيا، بوصفها 
لبوس��ا عارضا يصي��ب بعضهم 
مرة في كل قرن م��ن الزمان، وابرز 
انواع البطوالت جس��ارة االتي: أب 
يس��لم ولده لالعدام كي يحصل 
على مكاف��أة من القائد، س��ادي 
يجبر ضحاياه على ش��رب البنزين 
ويطل��ق النار عليهم ك��ي يتمتع 
مبوت الضحايا مرتني: قتال واحتراقا 
ث��م يذي��ب اجس��ادهم بحامض 
النتريك شخص يقرر االختباء في 
حفرة حت��ت االرض عش��رين عاما 
كي اليش��ارك في حرب يشك في 

صدق دوافعها.
كان هذا يجري في جو اشبه بجو 
متتلئ  التي  العس��كرية  الثكنات 
جدرانه��ا بصوره وانص��اب متاثليه 
لكن وج��وده الفعل��ي يبقى لغزا 
محي��را أش��به بلغز موق��ع وجود 
اللوياث��ان في رواي��ة هرمن ملفل 
الش��هيرة "موبي ديك". اين يوجد 
احل��وت؟ ال اح��د بامكان��ه االجابة 
فالبحر العظيم وهو مزاره اليومي 
يدل على س��عة عامله عندما ترك 
هذا احلوت بحره الشاس��ع وذهب 
الى اليابسة لم يعد ملوقع وجوده 
من معنى بعدم��ا حتول الى هارب 
يص��ارع نوب��ات الب��رد. ينظ��ر من 
ش��باك مخبأه وراء اس��وار الطني 
منتظ��را أعداءه، حامل��ا فقد بحره 
ولم يعد مبأمن ف��ي البر حتول هذا 
احل��وت عقب هربه الى طائر مالك 
احلزي��ن، ضج��ر ومتوح��د لم يجد 
مأوى يؤويه س��وى بركة ال تسمع 
فيه��ا حت��ى اص��وات الضف��ادع، 
فاضطر الى رمي عناء وحدته على 
رجل واحدة لم يعد مبقدورها حتمل 
ثقل هزميته فأصابه��ا التعب، انه 
ال ي��درك ان وجود عندما انهزم من 
الب��ر لم يبق مطلوب��ا فما عملت 
ماكين��ة الدولة عل��ى تثبيته في 
فيلم االيام الطويل��ة وفي رواياته 
وخروج��ه اما اجلماهي��ر هو يطلق 
النار اختفى سريعا كاأللوان الذي 
يضعها مه��رج على وجهه خلداع 
اجلمه��ور، ما ان يخ��رج من عتمة 
املس��رح الى الضوء حتى تس��يل 
االل��وان عل��ى وجهة فيكتش��ف 
اجلمهور املضلل انها لم تكن غير 
اصباغ رخيصة مصممة الغراض 
اخلداع فالفضائل التي كان ينادي 
بها ما هي اال نقائض لطاملا عاناها 
واالقتدار هذه  واملنازلة  الشجاعة 
كلها التي كان ينادي بها لم تكن 
اال جبن��ا اخفي اخفاء جيدا وعدم 
القبول بالضيم ما هو اال وس��يلة 
الخف��اء رع��دة كانت تع��م روحه 
االمتحان  البائس��ة في س��اعات 
كان يق��ارن نفس��ه بنبوخذنص��ر 
وحمورابي لك��ن حقيقته ظهرت 
عندما س��قط لم يك��ن احدا من 
أولئك انه ليس س��وى حاو يرقص 
االفاعي مدعيا انه اليخاف السم 
لكن��ه عندم��ا ظهرت الش��رطة 
اختف��ى ت��اركا افاعي��ه وأحابيله 
نهبا  املتحل��ق حول��ه  واجلمه��ور 
صلي��ل  س��ماع  م��ن  للدهش��ة 
مفاتيحه اجمللجل من بعيد لشدة 

هزميته.

فلسفة املوت بني اللص 
والقديس

لم يع��د موت��ه االن مطلوبا فهو 

مات قبل زمن بعيد فحياة املرء هي 
الت��ي حتدد ش��كل موته من عاش 
حيات��ه كمجرم ال يح��ق له املوت 
ميت��ة قديس. القدي��س هو وحده 
من يحق له ذلك انه نوع املوت، هو 
مال طبيعي لنوع احلياة املعيشة 
نيس��ان  هن��ا  بامل��وت  يقص��د  ال 
التنفس وهي حالة يتساوى فيها 
جالينوس براع��ي الغنم، بل املوت 
ال��ذي ال يثير ف��ي القي��م ارتباكا 
يجعل قائدا مثل خالد ابن الوليد 
يعبر عن حيرته ازاء موت وش��يك 
لن يأخ��ذ حياته احلافل��ة باملعنى 
عل��ى محمل االعتب��ار اذ بدال من 
املوت في س��احة املعركة مغطى 

بالنبال مات متدثرا ببطانية.
كما في رواية "املعطف" لغوغول 
الت��ي خرج��ت الروايات الروس��ية 

الالحقة من جيبها.
هن��اك هزائ��م زائدة مث��ل املصدر 
فل��دى اس��تحضارها يصبح من 
الس��هل تعيني موقع جميع انواع 
الف��رار اجلدي��دة. فنوري الس��عيد 
الذي كان يقس��م بشرفه للدفاع 
ع��ن ب��الده ارت��دى وق��د أحبطته 
الكارثة مالبس امرأة وموسوليني 
حام��ي ش��رف االمة ان��زل قبعته 
على عينيه واختلط مع مجموعة 
من الس��كارى في قعر سيارة بات 
من الصعب مع��ه معرفة وجهة 
اال بالن��ور الكاش��ف كان كالمها 
يح��اوالن االحتيال عل��ى قدرهما 
بالطريقة نفس��ها الت��ي تتهرب 
به��ا امرأة تقدمت في الس��ن من 
انه��ا  الش��يخوخة  مس��ؤوليات 
جتلس قبالة طاولة الزينة تعقص 
بيديها الناحلتني شعرها او ترخية 
وهي تنظ��ر الى نهارها املوش��ك 
على التالش��ي واضع��ة اللوم في 
ذلك على الش��مس الت��ي غربت 

قبل االوان.
لم يصدق موس��وليني هزميته، اال 
عندما نصحه الكاردينال شوستر 
"حان الوقت لالعتراف بخطاياك" 
تردد قليال، استل رشيشه ووضعه 
على كتفه وجد انه نس��ى كيف 
يضغ��ط عل��ى الزن��اد اتصلت به 
زوجت��ه هل ثمة اح��د يضحي من 
اجلك ق��ال: كال انني امضي نحو 
نهايتي وحيدا كان عجوزا متهاويا 
حت��ول وجهة ال��ى ما يش��به لون 
الناتئتان  وجنتاه  واصبحت  الرماد 
من شدة النحول أشبه بخشبات 
رفوف اجلوارب عندما حلت نهايته 
مش��غوال  عقل��ه  كان  االخي��رة 
بفكرتني اخلوف م��ن العار واخلوف 
م��ن امل��وت االول: يس��تلزم املوت، 

والثاني: يستجلب العار.
عندما تس��لم بول بوت السلطة 
ع��ام 1975 ارس��ل مليون��ني م��ن 
س��كان امل��دن ال��ى العم��ل ف��ي 
الريف. ماتوا كله��م عندما دخل 
كمبودي��ا  الفيتنامي��ون  اجلن��ود 
وجدوا مئ��ات اآلالف من اجلماجم 
معب��أة على غرار ج��وز الهند في 
الصنادي��ق. ه��رب ب��ول ب��وت الى 
الغابات اجملاورة للحدود التايالندية 
بعدم��ا نهب خزينة ب��الده عندما 
قابله احد الصحفيني األميركيني 
وجده يتكلم عن الشياطني الذين 
ج��اءوا م��ن فيتن��ام وكأنهم من 
افالك بعيدة ،هدفها نشر القذارة 
في بالده عندما س��أله الصحفي 
هل مات املاليني في عهدك؟ اجاب 
مرددا الس��ؤال نفس��ه ه��ل مات 
املاليني ف��ي عهدي؟ ل��م يكن قد 
س��مع بذل��ك البتة حت��ى انه لم 
يس��مع مبعتقل املوت الرهيب في 
بالده تيول س��لنغ املدرس��ة التي 
حولت ال��ى مركز حتقيق ومعتقل 
قض��ى فيه االالف من الكمبوديني 
مات عام 1995 في مجاهل غابات 
كمبودي��ا الكثيف��ة كان يعان��ي 
املل��ل. لم يكن هنالك ما يش��غل 
به نفس��ه فمهن��ة القت��ل التي 
مارسها طويال جعلته يشعر االن 
بأن عمره مير س��دى . عندما سأله 
الصحفي عن حال��ه أجاب باكيا: 
انت تنظر الي م��ن اخلارج ، لكنك 
ال تقدر عذابي" . عام 1979م جلأت 
مجموع��ة م��ن الكمبودي��ني الى 
امي��ركا بعدما اصيب��ت بالعمى. 
اعي��ا ه��ذا امل��رض االطب��اء الذين 
لم يجدوا له تفس��يرا اكتش��ف 

انه��م ال  الس��بب:  االدب��اء  اح��د 
يريدون ان يكونوا ش��هودا على ما 
يجري انه��م العميان انفس��هم 
الذين صوره��م الكاتب البرتغالي 
خوس��ي س��اراماغو في ملحمته 

البديعة "العمى" .

السلطة والهزمية
ماذا حدث في 9/4؟ ال يتحدد اللغز 
في معرفة تاري��خ هزميته ، بل من 
هو املهزوم ؟ نحن ال نعرف الكثير 
عنه . انن��ا نعرف جانبا واحدا منه 
، وم��ا نعرف��ه ج��اء مما ش��اهدناه 
وهو في عز س��لطته ، عندما لم 
يكن بوس��عنا اال متابعة سلوكه 
اليوم��ي وفهمه مبعزل عن صورته 
، مثل شخص اعتاد طعاما معينا 
م��دة طويلة من الزم��ن ، فال يعود 
قادرا على تخليص حاس��ة الذوق 
لديه من الطعم املس��تعاد كيف 
حت��ول الرجل من اس��م الى صفة 
؟ تش��به ش��خصيته ش��خصية 
ق��ارع الطب��ل الذي يتق��دم دزينة 
من النع��وش. يعطي صوت طبله 

باالع��الم  امللفوف��ة  والنع��وش 
وراءه ، ش��كل الفك��رة ثابتة عنه 
الطب��ل  ص��وت  علي��ه  فيع��ود   ،
ومنظر النع��وش املتهادية خلفة 
بلق��ب قارع طب��ول امل��وت . وهي 
صف��ة متلئن��ا بوهم فهم��ه . اما 
اذا خل��ف وراءه بيوت��ا تلتهمهما 
الن��ار فس��وف يضاف الي��ه لقب 
جديد وهكذا عندما يذكر اس��مه 
تتس��ارع صفات��ه مصطف��ة في 
املقدم��ة وحت��ت الض��وء فتصبح 
شخصيته حصيلة تلك الصفات 
متحوال من مظهر على السطح 
الى مانعتق��د انه جوهره الفعلي 
. فنعرف كل ش��يء عنه من خالل 
صفاته وتنتفي احلاجة الى قراءته 
مرة اخرى . هذا هو الطريق امللكي 

والصفات .
اذا ادخلت اسمه في موقع غوغل 
كي تبحث عنه فستجد انه هناك 

عنوانا صفاته كلها: 
م��اذا فعل؟ هنال��ك اغنية عندما 
كان في الس��لطة كادت ان تكون 
مسموعة يوميا ، وهي تركز على 

افعال��ه التي حتولت ال��ى صفات 
خيول��ه  العوج��ة/  م��ن  اجل��اي   :
مسروجة. الضارب اسرائيل/ خله 
دمهة يس��يل. اجلمي��ع يعرف انه 
ضرب اسرائيل ولكن ال احد يذكر 
مق��دار التعويض��ات املالية التي 

دفعها الى الدولة العبرية . 
لق��د حولته افعاله االس��تثنائية 
الى ش��خصية خارق��ة غير قابلة 
للفصل ع��ن اعماله والبد لنا االن 
من اعانت��ه على تطهير نفس��ه 
م��ن اس��طورته بعيدا ع��ن ظله 
التي اتسع حتى غطى مساحات 
واس��عة من العالم، ان الشخص 
ال��ذي انه��زم ليس هو ال��ذي كنا 
ندع��ي معرفت��ه عن طريق س��رد 
صفات��ه يورد مي��الن كونديرا ، في 
رواية "فالس الوداع" ، احلوار االتي: 
ل��دي فضول ألع��رف كيف يفعل 
الصب��اغ فعل��ه في ال��روح . ليس 
املوضوع موضوع صباغ . الشقراء 
تتفق ال ش��عوريا مع ش��عره . اما 
اذ كانت الش��قراء سمراء صبغت 
شعرها باللون االصفر فانها تريد 

ان تك��ون مخلص��ة له��ذا اللون 
)اجلديد( . 

ل��درس حال ه��ذه امل��رأة ال بد من 
الع��ودة الى لونها االصل��ي : انها 
ليست ش��قراء وليس��ت سمراء 
انه��ا  تتدع��ي  س��مراء   : ايض��ا 
ش��قراء. انها تنتحل لنفسها دور 
ش��قراء . هذا هو املقصود بعبارة 
"فع��ل الصباغ فعله ف��ي الروح" 
ملعرف��ة هذه امل��رأة ينبغ��ي درس 
لي��س صورته��ا بع��د م��ا اعملت 
اخلض��اب في ش��عرها ، ب��ل املرأة 
الس��مراء التي ال تريد التمس��ك 
بلون ش��عرها لس��أمها من��ه ، او 
ألنه اشبه بأثر حرق على اجللد لم 
تقو السنني على محوه ، فدهنته 
باملراهم ألزالته ولكنها ما ان تعود 
الى البيت وتزيل املس��احيق حتى 
متيز ف��ي العتمة بأس��ى مكتوم ، 
بقعا غائرة واضح��ة املعاني على 

وجهها .

األصل والظل
ت��اركا   9/4 انه��زم ف��ي  وعندم��ا 

عاصمة البالد من دون قتال اصيب 
اجلميع بالدهشة وشك بعضهم 
بشخصية املهزوم : املهزوم ليس 
ص��دام حس��ني . نعم ل��م ينهزم 
ص��دام حس��ني ، ب��ل امله��زوم هو 

شخص آخر.
املدخل الذي ش��ئته لدرس الرجل 
ليس��ت صورت��ه ، بل الش��خص 
اآلخ��ر ال��ذي يق��ف وراء الصورة . 
انن��ي ال ادرس ص��دام حس��ني بل 
ص��دام التكريتي الذي حاول لعب 
دور صدام حس��ني عندما ينغمس 
املمثل في دوره يؤمن بالدور نفسه 
، وليس مبضم��ون هذا الدور . فهو 
ليس ذلك الش��خص الذي يجلس 
في ش��رفته يطي��ل التفكير في 
مدى تأثي��ر ما قاله عل��ى أخرين . 
فالبط��ل ، هو يرف��ع قبعته حتية 
جلنوده في مشهد استعراضي ، ال 
يضيع وقته في الس��ؤال عن مدى 
ضيق الش��وارع املكتظة في ارتال 
اجلنود ودرج��ة معاناته لدى البقاء 
وقتا طويال حتت اشعة شمس متوز 
الكاوية . س��يرهق البطل نفسه 
ل��دى التفكير في اس��ئلة اخرى : 
ك��م عليه ان يكون ارتفاع يده في 
املرة املقبلة وقياس خطواته ، وهو 
يس��ير نحو املنصة ألح��داث تأثير 
اشد وطأة . تضؤل مساحة اجلدار 
بني الرجل ذات��ه والرجل وهو يؤدي 
دورا . وتتحول العبارة التي يلقنها 
املمث��ل نفس��ه "دعن��ي اتظاهر" 
الى ب��اب مغلق مينع ش��خصيته 
من الع��ودة الى واقعها فهي تبدأ 
بخض صوتها في احملادثات العامة 
ألح��داث تأثي��ر اكب��ر متناس��ية 
انه��ا انهت دوره��ا ومعتقدة انها 
مازالت على املس��رح وان الناظرة 
مس��تمرون في االصغ��اء تتعرض 
الش��خصية الفعلي��ة بالهزال و 
الضمور عندما تصغر س��ماحته 
جن��ون  اص��اب  بالنم��و،  لظله��ا 
املمثل العظي��م ياكو فليف بعد 
اداءه دور ميش��كني ف��ي "االبله"  
لدوستوفيس��كي ألن��ه ل��م يعد 
ق��ادرا ان يعود ال��ى ذاته بعيدا عن 
ما تقمصه من دور . ببس��اطة لم 
يعد مبقدوره ، الع��ودة نحو احلالة 

االولى . 
عندم��ا اجتم��ع موس��وليني مع 
جنراالته وقاد اجليش املنهار حتدث 
اليهم ع��ن بلد آخر غير بلده وعن 
ازمان اخ��رى عندما أذاع��وا عليه 
احلقيق��ة ،اج��اب قائ��ال دون اي��الء 
كالمهم الثقة املفترضة "صدقوا 
ش��يبي وتقدم��ي ف��ي العمر فأن 
س��أبلغ الس��تني قريب��ا" وعندما 
اخبروه بحقيقت��ه فداحة الوضع 
ق��ال: "ه��ؤالء ليس��وا بإيطاليني 
انه��م ليس��وا س��ليلي روم��ا بل 

عبيدها املهجنون" .
املدخ��ل ال��ى درس الرج��ل لي��س 
الص��ورة ، ب��ل الرجل ه��و صيرورة 
حتول��ه الى الص��ورة لي��س الظل 
ب��ل رجل الظ��ل وهو يتح��ول الى 
ش��خصية منحول��ة اليه : صدام 
التكريتي ال��ذي ظل يالحق صورة 
ظله ص��دام حس��ني وه��و يلقي 
خطب��ة ، يعل��ن احل��رب عل��ى بلد 
آخ��ر يحتف��ل بعي��د مي��الده كان 
يتح��رك البط��ل ف��ي غاب��ة م��ن 
االحالم الصلبة التي ال يكش��ف 
النهوض في صب��اح اليوم التالي 
بطالنه ، فما يش��هده ليس واقع 
غير واقع حافل ببصمات اصابعه 
على كل ما يحدث . هو الواقع هو 
الذي دفعه ال��ى اعالن ان القوانني 
تكتس��ب قوته��ا عندم��ا ميهرها 
بتوقيع��ه . بات��ت ه��ذه احلقائ��ق 
باعثا على املغ��االة في املضي في 
حتوي��ل ادءه املصطن��ع الى واقعي 
م��ن دون ان يص��دق ان كل ه��ذا 
يحدث ف��ي خيال��ه فه��و عندما 
وج��د ان صورة ظل��ه باالرتداد الى 
الدين اعلن هناك رئيس��ا مؤمنا . 
وعندما ام��ن بذلك وجد دون وعي 
منه ، ان كلمات الدين بدأت تظهر 
بخطب��ة فل��م يج��د ج��دوى من 
استشارة رجل دين احللول ال تراوغ 
البط��ل عندما يكون ف��ي حاجة 
اليه��ا . جت��ري االح��داث الكب��رى 
وفقا للس��ياق االت��ي البطل يرى 
نفس��ه في م��رآة بطولته فتكف 
النمو  الفعلية ع��ن  ش��خصيته 

اجملال لش��خصيته  فاس��حة في 
الثانية باحللول محلها ولكنه في 
الوقت الذي يصبح لشدة سيطرة 
ظل��ه عليه، حرا في االداء ميس��ي 
عب��دا مقتضي��ات رج��ل الصورة 
التي يس��تميت من اجل احملافظة 

على القائها . كيف؟

صورة محل صورة
عندم��ا احك��م س��يطرته على 
السياس��ة واخض��ع كل ش��يء 
للض��رورات الت��ي اقتضاه��ا بناء 
صورت��ه كبط��ل والت��ي انس��اق 
احل��زب والدولة الى ترس��يخها . 
واحدة  الص��ورة تتس��اقط  بدأت 
تلو االخرى اذ ما ان تلحق الصورة 
وتبل��ى حت��ى تأتي واح��دة اخرى 
اقوى منها حت��ل محلها وهكذا . 
بدأ يضبط أداءه��ا على وقع تلك 
الصناعة املعقدة واملفبركة  من 
الص��ورة التي كان يق��ف امامها 
ميلئها ، يستوعبها ، يصيبه امللل 
عندم��ا يلفي��ه مفتق��دا لألثارة 
فيطالب باملزيد )أوه هذا ال ش��يء 
. ه��ل لديكم ما هو اكثر من هذا 
؟ ( بهذه الطريقة قاد ادالءه  الذي 
قادوه بدورهم الى اماكن ساخنة 
وش��عاب صخرية وعرة وهو يتبع 
صورت��ه التي رس��مها لنفس��ه 
والتي زادها االخ��رون ضراوة على 
غرار ما يفعل راو يبالغ في زغرفة 
بطل روايته ألرض��اء جمهور تواق 
لس��ماع قصص عن مش��اجرات 
مواجهت��ه  وكيفي��ة  البط��ل 
اتزانه  البط��ل  لألخط��اء يفق��د 
من كث��رة توارد الص��ور فينخرط 
في س��باق مثي��ر مع ص��ور التي 
يت��م جتهيزها له بأس��تمرار تنذر 
طريقة ج��ري البطل وراء صورته/ 
س��يكون  ال��ذي  بالنح��و  ظل��ه 
علي��ه مصي��ره ال ينتهي س��باق 
الش��خصية باللح��اق بصورتها/ 
الش��خصية  به��الك  اال  ظله��ا 
بظل��ه  الرج��ل  صل��ة  تش��به 
الرابطة التي تربط صاحب متجر 
للمالب��س بنموذج الع��رض الذي 
ينتصب في واجهة متجره . فتاره 
يلبس��ه معطفا يتج��اوز الركبة 
مع شراشيب املارشالية املتدلية 
عل��ى الكتفني وحذاء عس��كري 
كاحلذاء الذي ينتعله قادة اجليوش 
وتارة بزة بيضاء بلون احلليب وتارة 
يتعمر شماغا ذا نقشة حمراء ، او 
صدره وسراويل داكنة من قماش 
الف��راك ، مع قبع��ة لونها كلون 
احل��ذاء وكذل��ك النت��زاع اعجاب 
امل��ارة مايرتديه من��وذج العرض له 
صلة مباش��رة مبدى االقبال على 
ش��راءه يفنى الرجل االول حياته 
وه��و يعي��ش مراهقا حت��ت وطأة 
هذا االس��تعباد املس��تبد حليوية 
الس��وق املتمثل��ة بنموذجه اذ ال 
يكاد يستش��عر وج��ود فتوى في 
الس��وق حتى يس��رع الى منوذجه 
يلبس��ه قبعة اجلنراالت ونظارات 
،زارعا  محققي البوليس املعتمة 
في فمه سيجارا كوبيا رافعا يده 
ليعطي طول قامته تأثيرا محببا 
تتحول العالقة بني الش��خصية 
الفعلية ومنوذجه��ا املصنوع الى 
تواطئ ممي��ت ، عندما يس��تدرج 
النم��وذج ف��ي الواجه��ة املتأث��ر 
بنزوات الس��وق مالك��ه الفعلي 
بأم��ان واحالم ماك��رة تدفعه الى 
االستثمار في اعمال بالغة اخلطر 
وكثي��را م��ا تؤدي به ال��ى الهالك 
ليس��ت امليول االستعراضية هي 
ما تربط هذا البطل بصورته ، امنا 
وحدة احملن��ة ان يدفع الرجل االول 
ظله بأزالة ما احلق به من مرارات 
واخفاقات سكنت اجلانب املعتم 
م��ن حياته كل ضرب��ة للخصوم 
، كل ح��رب عل��ى االع��داء الذين 
تتجس��د فيهم قس��وة زوج االم 
املتهاونة في درء االذى عن ولدها ، 
جتعله جديدا ليس من وقت لديه 
يب��دل . عل��ى الذكري��ات فالرجل 
االول وه��و يحتج��ب خل��ف اناء 
فارس��ه ال ينش��غل في حوار مع 
بطل يستمتع بافكار خفية معه 
. ان��ه يح��ول بطله الى مش��حذ 
جل��دي لس��ن س��كاكني غيظه 
دافع��ا اي��اه الى مع��ارك متهورة 

ومستمرة ودائمة دوام غيظه. 

عندما اجتمع موسوليني مع جنراالته وقاد الجيش المنهار، 
تحدث إليهم عن بلد آخر غير بلده وعن أزمان أخرى. عندما 
أذاعوا عليه الحقيقة ،اجاب قائال دون ايالء كالمهم الثقة 
المفترضة "صدقوا شيبي وتقدمي في العمر فأن سأبلغ 

الستين قريبا" وعندما اخبروه بحقيقة فداحة الوضع 
قال: "هؤالء ليسوا بإيطاليين إنهم ليسوا سليلي روما بل 

عبيدها المهجنون"

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

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

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

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

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

الحلقة 17

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

ش��روق  التش��كيلية،  الفنان��ة 
القباني، تتمي��ز لوحاتها باألمل 
والتف��اؤل، تس��تمد قوته��ا من 
وتش��جيعهم  اس��رتها،  دع��م 
لديها كبير  واالص��رار  املتواصل، 
لتك��ون حت��ت االض��واء بفض��ل 
املتواصلة في نحو  مش��اركتها 
42 معرضاً مشتركاً و4 معارض 
فنية ش��خصية، فيما تس��تعد 
محلي��ا،  اخلام��س  ملعرضه��ا 
وكذل��ك لديها س��فر إلى األردن 
لتنظيم معرضها الس��ادس في 

االيام املقبلة.
التش��كيلية، ش��روق القبان��ي، 
عل��ى صحيفة  كان��ت ضيف��ة 
»الصباح اجلدي��د« لتتحدث عن 
مس��يرتها الفنية، فقالت: منذ 
نعوم��ة اظفاري، احب الرس��م، 
وبرغ��م تطور  باألل��وان،  تعلقت 
قدراتي في هذا اجملال، اال أنني لم 
اشترك في معارض اال في العام 
2015، اش��تركت ف��ي نح��و 42 
معرضاً مش��تركاً، وحصيلتي 4 
املعارض  أول  معارض شخصية، 
اقيم في املركز الثقافي بش��ارع 
املتنب��ي والثاني ف��ي قضاء بلد، 
والثال��ث في مس��رح الطليعة، 
والراب��ع اقيم في ش��ارع املتنبي 

ايضاً، واس��تعد ملع��رض خامس 
في بغ��داد، فيم��ا حصلت على 

دع��وة القامة معرض ش��خصي 
س��ادس يك��ون ف��ي العاصم��ة 

االردنية عّمان ف��ي املدة القليلة 
املع��رض  ه��ذا  وف��ي  املقبل��ة، 

سأش��ترك ب� 25 لوح��ة حتاكي 
التأريخ البغدادي اجلميل.

تقول القباني: الفن يقدم رسالة، 
ال س��يما إذا كان ين��ال االهتمام 
احلكومي، والفنان العراقي ينحت 
بالصخر، فهنالك معاناة كبيرة 
للفنان الذي يتحمل مس��ؤولية 
اقام��ة املع��ارض م��ن دون وجود 
دعم، قاعات يقوم باس��تئجارها 
لتنظيم املعارض، في وقت نبقى 
نحتاج إلى بيوتات للفن، اس��وة 
بالقاع��ات االخرى للمناس��بات، 
الفن يتطل��ب اهتم��ام اضافي، 
قاع��ات  بتش��ييد  ب��أس  وال 
تك��ون  الثقاف��ة  وزارة  بأش��راف 
مخصص��ة لتضيي��ف املعارض 
الفنية املشتركة او الشخصية 
للتخفي��ف ع��ن االعب��اء املالية 

التي يتحملها الفنان.
انها س��عيدة  القبان��ي:  تؤك��د 
بدخولها عالم الفن التشكيلي، 
وتشعر بالفخر لفوزها باألوسمة 
والش��هادات  االب��داع  وقالئ��د 
التقديرية التي تؤكد مس��يرتها 
الصحيحة ونيل ثقة املسؤولني 
ممن يتابعون ويحضرون لنشاطات 

الفن التشكيلي.
وتختتم على ان الفنان العراقي 
يوصل رسالته إلى جميع العالم، 
بانن��ا ش��عب احلض��ارات ال��ذي 
يتح��دى االره��اب والظالمي��ني، 
ليؤكد انه ش��عب يح��ب احلياة 

وينتصر على الصعوبات.

التشكيلية شروق القباني تستعد إلقامة
معرض يحاكي التأريخ البغدادي في األردن

الفنانة شروق القباني

شريط ملون
إنسان آلي لفحص وتشخيص وعالج األمراض

ميك��ن للروبوت��ات الصغيرة التي يتم التحك��م فيها عن بعد 
واملصنوع��ة من الطحالب، أن تص��ل قريباً إلى مواقع يصعب 
الوصول إليها في اجلس��م، ويقول العلماء إن الروبوتات ميكن 

أن تستخدم لتشخيص وعالج أمراض مثل السرطان.
وأوض��ح العلماء، أن كل إنس��ان آلي صغي��ر ال تتعدى أبعاده 
بضع��ة ميكرومت��ر »وحدة ط��ول تعادل جزءا م��ن مليون من 
املتر«، ما يعادل حجم خلية الدم، ويتألف من خاليا الطحالب 
املغلفة في اجلس��يمات املغناطيس��ية ميك��ن توجيهها في 

أركان جسم اإلنسان باستخدام املغناطيس.
بروت��ني  عالم��ات  ع��ن  الكش��ف  إمكاني��ة  أن  وأضاف��وا 
»بيولومينسنت« »ما يعرف بالتأللؤ البيولوجي املعني بإنتاج 
وانبع��اث الضوء م��ن قبل كائن حي« للكش��ف ع��ن مواقع 
األورام على مقربة من س��طح اجللد وتصويرها بأشعة الرنني 

املغناطيسي ليتم تتبعها في األنسجة.
 

غسول الفم يزيد من خطر اإلصابة بالسمنة
 أكد علم��اء من جامعتي هارفارد وبورتوريكو أن االس��تعمال 
اليومي لغسول الفم يزيد من خطر اإلصابة بالسمنة ومرض 

السكري.
وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات شملت أكثر من 
1200 شخص تتراوح أعمارهم ما بني 40 و65 عاما، ممن يعانون 
من السمنة وخطر تطور أعراض مرض السكر. حيث أظهرت 
النتائج أن نحو 20 ش��خصا من املعرضني ألخطار السكر من 
املش��تركني في الدراسة كانوا يواظبون يوميا على استخدام 
هذه الس��وائل، ونحو 30 آخرين من املش��تركني الذين يعانون 

من السمنة واظبوا باستمرار على سوائل تعقيم الفم.
 ووفقا للقائمني على الدراسة فإن »هذه النتائج تظهر خطر 
اس��تعمال تلك الس��وائل على تطور هذا النوع من األمراض، 
وذل��ك ألنه��ا ال تعم��ل بنح��و انتقائ��ي، فهي تكاف��ح تكاثر 

البكتيريا الضارة.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن العديد من الدراسات الطبية السابقة 
كانت قد حذرت من اس��تعمال الغس��ول الفم��وي، ودوره في 
التأثي��ر عل��ى حم��ض النتري��ك امله��م أيضا خللق اإلش��ارات 
اخللوية وتعديل عمل األوعية الدموية في اجلس��م. وأكدت أن 
االس��تخدام املتواصل لتلك الس��وائل ميكن أن يؤدي لإلصابة 

بأمراض القلب والشرايني.

شانيل ال يريد بيع منتجاته
عن طريق اإلنترنت

ال يخطط بيت أزياء ش��انيل الفرنسي املرموق لطرح مالبسه 
املميزة أو حقائبه الش��هيرة للبيع عب��ر اإلنترنت في القريب 
العاج��ل مم��ا يجعله أحد بي��وت األزياء القليل��ة الباقية التي 
حتجم ع��ن هذه اخلطوة فيم��ا أقدم منافس��ون عليها جلذب 

زبائن جدد.
وتبي��ع العالمة التجارية لش��انيل، املعروفة بالبدل الصوفية 
واحلقائب اجللدية التي يفوق ثمنها 4300 دوالر، بالفعل عطورا 
مثل )ش��انيل منبر 5( عبر اإلنترنت وكذلك نظارات شمس��ية 

ومستحضرات للتجميل.
لكن برونو بافلوفس��كي رئيس قسم املوضة في شانيل قال: 
إن بيت األزياء الش��هير سيقف عند احلد فيما يتعلق مببيعات 

اإلنترنت في املستقبل املنظور.
وأضاف في مؤمتر جمللة فوج في باريس: »إذا أعطيت كل ش��يء 
للجميع على الفور أعتقد أنك ستفقد حصرية منتجاتك، ال 
أقول إننا لن جنرب األمر يوما ما لكن إن فعلنا ذلك فس��يكون 

ألننا نعتقد حقا بوجود قيمة مضافة ما«.
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تراثيات

طارق حرب: 
لق��د بنيت بغداد واكتمل بناؤها باس��م« 
بغ��داد املدين��ة امل��دورة » ، وانتقلت اليها 
االس��واق  وبني��ت  احلكومي��ة  الدواوي��ن 
واالسوار والقصور في جانب الكرخ بحيث 
اكتملت بغداد واكتمل سكنها من الناس 
ع��ام ١٤٩ هجري��ة ،و اصبح��ت بغداد في 
اجلزء الغربي او ما يسمى بالكرخ عاصمة 
للدولة االسالمية ولم يكن هنالك أي بناء 
في اجلهة الشرقية او الرصافة أي بناء يتبع 
مدينة بغداد ومبعنى آخر ان نهر دجلة كان 
يش��كل احلدود الش��رقية لبغ��داد املدورة 
ولكن بعد ذلك عزم اخلليفة املنصور على 
انش��اء محلة كبيرة في اجلانب الش��رقي 

من النهر ومن مدينته املدورة.
لقد بدأت العمارة في جانب  الرصافة عام 
١٥٧ هجري��ة  اي بعد س��نوات من اكمال 
مدينة بغداد املدورة بالك��رخ وانتهى بناء 
اجلانب الش��رقي عام ١٥٧ هجري،  ذلك ان 
اخلليف��ة كان يرى ان هنال��ك ضرورة جلعل 
مقر ولي العهد املهدي وجيشه اخلرساني 
منفصاًل عن مقر اخلالف��ة في غرب النهر 
ليكون مستعًدا لقمع اي نزاع قد يحصل 
ب��ني هذا اجلي��ش اخلرس��اني وب��ني جيش 
املنصور العربي وكان��ت احمللة اجلديدة في 
اجلانب الش��رقي تس��مى اول االمر باسم 
محلة عس��كر املهدي ثم سميت محلة 
الرصافة وهذا االسم يطلق على االماكن 
الت��ي توجد فيها ط��رق مرتفعة واول بناء 
ش��يد هو جام��ع الرصاف��ة الكبير وقصر 
امله��دي بجان��ب اجلام��ع وبع��د ذل��ك بدأ 
البناء في الرصافة حيث مت بناء سور حول 
معس��كر الرصافة وخن��دق حوله وعقد 
املنصور جس��را فوق دجل��ة من جهة باب 
خرس��ان يس��مى اجلس��ر الكبير او جسر 
الرصاف��ة ليصلها باجلان��ب الغربي الذي 

تشغله بغداد املدورة .
وكان��ت بغ��داد في آواخ��ر الق��رن الثالث 
الهجري تشبه حلقة يحيط بها سور من 
كل اطرافه��ا واخذ العم��ران ميتد باجلانب 
الش��رقي جنوب الس��ور على ضفة دجلة 
حيث أُقيمت القصور والبساتني ، واهمها 
قصر التاج الذي بناه اخلليفة املعتضد ودار 
الشجرة ودار املثمنة التي جلس فيها بعد 
ذلك هوالكو بعد اس��تيالء قواته عام ٦٥٦ 
هجرية  والدار املربعة ودار الوزارة والدواوين 
وص��ارت تع��رف ه��ذه ال��دور وملحقاتها 
باس��م دار اخلالفة العباس��ية ف��ي بغداد 
التخاذها اخللفاء مقرًا حلكمهم بعد عودة 

مق��ر اخلالفة الى بغداد من س��امراء وكان 
يسورها سور على هيئة نصف دائرة وكان 
للس��ور تسعة ابواب رئيسة اشهرها باب 
الغربة وب��اب اخلاصة، وب��اب النوبي، وباب 

العامة ، وباب املراتب.
وقد أصبح س��وق »الثالثاء« أعظم س��وق 
ف��ي اجلان��ب الش��رقي ومت انش��اء احمل��ال 
وال��دروب وانش��ئت املدرس��ة النظامي��ة 
ف��ي الق��رن اخلام��س الهجري واملدرس��ة 
املس��تنصرية في الثل��ث االول من القرن 
الس��ابع الهج��ري وفي مس��تهل خالفة 
املس��تظهر ع��ام ٤٨٨ هجرية مت الش��روع 
ببناء س��ور عظيم وخن��دق بدايتهما من 
دجلة شمااًل وينتهيان الى الباب الشرقي 
احلالي جنوبا وأكمل بناؤه املسترشد عام 

٥١٧ هجرية.
 وقد بقي هذا الس��ور بحدود ثمامنائة عام 
وجعل لهذا الس��ور اربع��ة ابواب هي باب 

الس��لطان اي الس��لطان طغرل بگ  النه 
دخل منه الى بغداد وعرف فيما بعد بباب 
املعظم ،والباب الثاني ب��اب الظفرية في 
محل قريب من جامع الس��هروردي اي في 
محلة الش��يخ عمر الس��هروردي ،والباب 
الثال��ث الباب الوس��طاني او ب��اب احللبة 
او باب الطلس��م لوجود ف��ي اعلى الباب 
متث��ال رج��ل متربع وعل��ى ميينه ويس��اره 
متث��ال افع��ى عظيم��ة حتفظ بغ��داد من 
االع��داء كما كان��وا يتوقعون وه��و الباب 
الذي نس��فه االتراك بعد انسحابهم من 
بغداد س��نة ١٩١٧، بعد دخول اإلجنليز الى 
بغداد ، ام��ا  الباب الرابع فهو باب كلواذي 
او الباب الش��رقي الذي مت هدمه من امانة 
العاصم��ة بغداد س��نّة ١٩٣٧، مع االبنية 
القدمي��ة التي مت هدمها ف��ي ذلك التاريخ 
واصبح محلة ساحة التحرير قبالة جسر 

امللكة عالية او جسر اجلمهورية .

متابعة الصباح الجديد :
تش��ير دراس��ة أميركي��ة إلى أن 
األي��ام التي يش��عر فيه��ا اآلباء 
بالضغط العصب��ي أو اإلرهاق أو 
االكتئ��اب تقل فيه��ا احتماالت 
إقباله��م عل��ى أع��داد وجب��ات 
ألطفاله��م، إضاف��ة إل��ى تقدمي 
وجبات سريعة أو سابقة التجهيز 
فم��ن املرجح أيًضا أن يدفع املزاج 
الس��يء الوالدين للضغط على 

أطفالهما لتنظيف أطباقهم.
كبي��رة  بي��رج  وتق��ول جيري��كا 

الباحث��ني ف��ي الدراس��ة وه��ي 
م��ن كلي��ة الط��ب ف��ي جامعة 
منيابولي��س  ف��ي  مينيس��وتا 
احملتمل��ة  التفس��يرات  »أح��د 
لتل��ك النتائ��ج ه��ي أن الوالدين 
اللذين أمضيا يوم��ا عصيبا في 
العم��ل أو الدراس��ة أو في املنزل 
ويشعران بالضغط طوال النهار 
رمبا أصابهما اإلرهاق وال يشعران 
بالرغبة في طب��خ وجبة منزلية 

للعائلة«.
وإلجراء الدراس��ة راقب الباحثون 

شؤون ١٥0 طفالً تتراوح أعمارهم 
بني اخلامسة والسابعة وهم مع 
ذويه��م ف��ي املنزل واس��تعملوا 
عدة وس��ائل لتقييم تأثير مزاج 
الوالدين على الطعام الذي يقدم 

على املائدة.
وم��ن ب��ني تل��ك الوس��ائل ق��ام 
منزلي��ة  بزي��ارات  الباحث��ون 
وفحص��وا بيان��ات ع��ن الوجبات 
التي تقدم يوميا وأجروا مقابالت 

ومسوحا.
وأغلب املش��اركني في الدراس��ة 

كن أمه��ات متوس��ط أعمارهن 
املش��اركني  ونص��ف  عاًم��ا،   ٣٥
يعم��ل عل��ى األقل ب��دوام جزئي 
فيما لم يحصل ٦١ باملئة منهم 
على أكثر من مس��توى التعليم 

الثانوي.
تقريباً  األمه��ات  وكانت نص��ف 
متزوجات فيما كان ٦٤ باملئة من 
األس��ر التي ش��ملتها الدراسة 
يعيش فيها الوالدان، وكان دخل 
أكثر من ثلثي األس��ر املش��اركة 

يقل عن ٣٥ ألف دوالر في العام.

مع��دالت  كان��ت  ع��ام  وبنح��و 
منخفضة  العصب��ي  الضغ��ط 
ولم يكن االكتئاب ش��ائعا وفقا 
للدراسة التي نش��رت في دورية 

)بيدياتريكس( على اإلنترنت.
اإلحصائ��ي  التحلي��ل  لك��ن 
للدراسة خلص إلى أن كل وحدة 
زيادة في معدل الضغط العصبي 
أو االكتئ��اب رافقه��ا انخف��اض 
طفي��ف ف��ي املكون��ات املع��دة 

منزليا على مائدة العشاء.
وزاد احتم��ال ضغ��ط اآلباء على 

األطفال لتناول الطعام بنس��بة 
٤٥ باملئ��ة م��ع كل وح��دة زي��ادة 
في معدالت الضغ��ط العصبي 
فيما مت رب��ط كل وحدة زيادة في 
االكتئاب باحتماالت أكبر بنسبة 
٤2 باملئ��ة بأن يضغ��ط الوالدان 
لتنظي��ف  أطفاله��م  عل��ى 

أطباقهم.
لكن الدراسة كانت صغيرة ولم 
تك��ن مصممة لتثبت ما إذا كان 
مزاج اآلب��اء يؤثر على م��ا يأكله 

األطفال.

مزاج اآلباء يؤثر على ما يأكله األطفال

حكاية رصافة بغداد

شارع الرشيد في بغداد

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: ينتقل م��ارس إلى منزلك الس��ابع، 
فتس��تعيد ه��دوءك وتضب��ط أعصابك، ألن 
األجواء ال تبشر باخلير عاطفياً: تنشأ مشكلة 
بينك وبني الشريك بس��بب تدخل أحد أفراد 

العائلة في شؤونكما اخلاصة

مهني��اً: يط��رح علي��ك زميل بع��ض األفكار 
املميزة، لكن ال تتسرع في قراراتك قبل االطالع 
عل��ى كل التفاصي��ل  عاطفي��اً: مح��اوالت 
الشريك للس��يطرة عليك متواصلة، لكّنك 

لن تكون مقتعناً مبا يقدمه من اقتراحات

مهني��اً: أج��واء العمل اجلّي��دة ضرورية بغية 
التمّك��ن م��ن إجن��از األعم��ال املطلوبة منك 
بج��دارة وجناح  عاطفي��اً: أمور بس��يطة قد 
حتمل الكثي��ر من املتغيرات األساس��ية، لذا 

عليك عدم االستهتار بأي شيء

مهنياً: اذا كنت تس��عى ألفض��ل ما ميكن أن 
يع��زز موقعك ف��ي العمل، أمام��ك مجاالت 
متع��ددة لتحقيق ذلك عاطفي��اً: حني تكون 
الثقة مفقودة بني الطرف��ني، تكون اخلالفات 

العنوان اليومي حلياتهما

مهني��اً: ينتقل مارس إلى منزل��ك الثاني، أي 
إلى اجلدي، فال تتسّرع في احلكم على الزمالء، 
وجتد نفس��ك في مواجهة م��ع غير املعنيني 
باألم��ر عاطفياً: الهدوء ه��و من أبرز صفاتك، 
وه��ذا يجعلك أكث��ر قرباً من احلبي��ب ومثاالً 

يحتذى

مهنياً: يؤدي دوراً حاس��ماً في تزكية وضعك 
املهن��ي، وتكون ل��ه نتائج إيجابي��ة عاطفياً: 
كثرة التذّمر من تصرفات الش��ريك تؤّدي الى 
بع��ض االنزعاج، لك��ّن املعاجلة حتّت��م القيام 

بخطوات سريعة

مهنياً: يدخل مارس برجك فيزودك ش��جاعة 
وثقة بحدس��ك لتحقق النج��اح الذي طاملا 
انتظرت��ه  عاطفياً: يوم مناس��ب لترس��يخ 
العالقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل 

جانب

مهنياً: ال تستس��لم لتتمكن م��ن مترير هذا 
اليوم الصع��ب، ألن املقبل ق��د يكون أفضل 
عاطفياً: ال تترك الش��كوك تؤثر في عالقتك 
بالش��ريك، وهذا م��ن ش��أنه أن يوصلك إلى 

أماكن ال ترغب في الوصول اليها

مهني��اً:  علي��ك احلذر لئ��ال تقع ف��ي اخلطأ، 
وخصوص��اً أن ثم��ة م��ن ينتظ��ر أي خط��وة 
ناقصة من جانبك عاطفياً: تعارض الشريك 
في عدة أمور، ولكن يستحس��ن أال تدع هذا 

اخلالف يتفاقم لئال تقع في احملظور

مهني��اً: ينتقل مارس إل��ى منزلك الثالث، أي 
إل��ى اجلدي، ما يترك آث��اراً إيجابية على أجواء 
العمل عاطفياً: إذا كنت ال تشعر بالراحة مع 
الش��ريك، فبادر فوراً إلى البحث عن األسباب 

لئال تصل إلى احملظور

مهني��اً:  تعترضك أزمات طارئ��ة في العمل، 
تف��رض علي��ك املزيد م��ن الوع��ي لتجاوزها 
عاطفياً: يضعك الش��ريك أم��ام قرار صعب، 
وخصوص��اً بعدم��ا تناه��ى إلي��ه رغبتك في 

االبتعاد عنه وتركه نهائياً

الحوتالجديالدلو

مهنياً: ينقتل مارس إلى منزلك العاش��ر، أي 
إلى اجلدي، فيكون مؤشراً إلى بعض التسرع، 
فح��اول معاجل��ة الوض��ع عاطفي��اً: يحتاج 
الشريك إلى مس��اعدتك، ال تبخل عليه في 

احملنة التي ميّر بها فأنت أعز الناس إليه

حظك اليـوم

عمودي أفقي

1 – فتح الباب – مصانع
 2 – اجع��ل أس��فله أعاله – 

حارس العمارة 
3 – ممثلة فرنسية

4 – مجلة فرنسية
س��ئم   – ش��رط  أداة   –  5  

وضجر – صاح التيس
 6 – ممثلة مصرية

 7 – وجهة نظ��ري – تبعا ب� 
« «

 8 – مقي��اس أرض��ي – مرفأ 
في أستراليا 

9 –اس��م الح��دى الوالي��ات 
االميركية

1 – م��ن دول الكومنول��ث – 
أشتد األمر

 2 – طاهر – أسد
 3 – صوفي عراقي 

 4 – لقب تونسي – ذاته 
5 – يدخل السيف في جفنه 

– نعم بالروسية
 6 – مطرب عربي راحل

 7 – ح��ر الن��ار – ن��وع م��ن 
احللويات

 8 – أدي��ب لبناني راحل لقب 
ب� } أبو املسرج العربي 

9 – خل��ط الش��يء – أماكن 
لدرس القمح 

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789



اعالن الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 العدد )3827(

Tue.28 Nov. 2017 issue )3827( 14



15 الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 العدد )3827(اعالن

Tue.28 Nov. 2017 issue )3827(



اعالن الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 العدد )3827(

Tue.28 Nov. 2017 issue )3827( 16



17 الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 العدد )3827(اعالن

Tue.28 Nov. 2017 issue )3827(



اعالن الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 العدد )3827(

Tue.28 Nov. 2017 issue )3827( 18



بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت محكم��ة التمييز االحتادية 
رد الدع��وى الت��ي اقامه��ا مدرب 
املنتخب الوطني االسبق حكيم 
ش��اكر ضد احتاد الك��رة والزامه 
باع��ادة مبل��غ ق��دره ٥١ ملي��ون 
دين��ار عراقي فض��ا على حتمله 

مصاريف الدعوة.
القانون��ي  املستش��ار  وق��ال 
الحت��اد الكرة نعم��ة الربيعي في 
ان محكمة  تصريحات صحفية 
الهيئ��ة   / االحتادي��ة  التميي��ز 
املوسعة املدنية برئاسة القاضي 
س��عدي ص��ادق اص��درت ق��رارا 
يقضي برد دع��وى املدرب حكيم 
ش��اكر املقامة ضد احت��اد الكرة 
والزام��ه باعادة مبل��غ 51 مليون 
دينار الى احت��اد الكرة مع حتميله 

كافة املصاريف.
واضاف ان قرار الهيئة املوس��عة 

هو قرار قطع��ي وواجب التنفيذ 
وان ادارة االحت��اد س��تبلغ امل��درب 
حكيم ش��اكر بدفع املبلغ خال 

سبعة ايام.
واشار الى ان املرافعات استمرت 
ملدة س��نتني اتضح بعدها بقرار 

رس��مي ان املدرب حكيم شاكر 
لي��س ل��ه ح��ق ف��ي الش��كوى 
املقدم��ة من��ه ضد احت��اد الكرة 
التي طالب فيها باستام متبقي 
عقده بل وجب عليه اعادة مبلغ 

قدره ٥١ مليون دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب ي��وم بعد غ��ٍد اخلميس فريق 
مس��قط  فري��ق  ام��ام  الش��رطة 
العماني في مب��اراة حتديد املركزين 
اخلام��س والس��ادس ف��ي بطول��ة 
األندية اآلس��يوية لكرة اليد اجلارية 
منافس��اتها في مدينة حي��در آباد 

الهندي��ة.. وبل��غ فري��ق الش��رطة 
املب��اراة بعد فوزه ام��س على فريق 
نط��ف وغ��از كس��جاران اإليران��ي 
بنتيجة 31 هدف��اً مقابل 20 هدفاً 

للفريق اإليراني.
يش��ار إلى ان فريق الشرطة فاز في 
أول��ى مباريات��ه على كل��وب إينديا 

الهندي بنتيجة 51 هدفاً مقابل 37 
هدف��اً، وتعادل امام األهلي القطري 
بنتيج��ة 26 هدف��اً ل��كل منهم��ا، 
ثم خس��ر امام النجم��ة البحريني 
بنتيجة 21 هدف��ا مقابل 23 هدفاً، 
فيما فاز على ركور االوزبكي بنتيجة 

44 هدفاً مقابل 25 هدفاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فري��ق ن��ادي الدف��اع املدني 
بكرة القدم فوزأً جتريبياً على فريق 
املهندسني بخمسة أهداف مقابل 
املباراة  هدفني للمهندس��ني ف��ي 
الت��ي ضيفها ملعب املهندس��ني 

في شارع فلسطني.

أنتهى شوط املباراة األول بالتعادل 
فري��ق  تق��دم  حي��ث  الس��لبي، 
ثم  بهدفني نظيفني،  املهندس��ني 
اجرى املدرب جبار محسن تغيرات 
عدة اثم��رت عن حتقي��ق 5 أهداف 
ملعوبة.. وس��يلعب فري��ق الدفاع 
املدني في ملعبه بجزيرة االعراس 

ي��وم اخلمي��س املقبل مب��اراة ودية 
امام فريق الصناعة حتضيراً لدوري 
أندي��ة الدرج��ة االول��ى جملموع��ة 

بغداد.
هذا واجرى الدفاع املدني سلسلة 
مباريات جتريبية في املدة السابقة 

حقق فيها نتائج جيدة.
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شنيشل مدربًا للجوية 
واالنضباط تعاقب جماهيره

»الشباب والرياضة« 
تتفقد منتدى الفلوجة

»التربية البدنية« تقيم ندوًة 
لشرح قانون رعاية ذوي اإلعاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لن��ادي القوة اجلوية مع املدرب 
راضي شنيشل لقيادة فريقها خلفاً للمدرب السوري 
احملترف حس��ام الس��يد ال��ذي تقدم باس��تقالته بعد 
اجلول��ة الثانية من املرحلة األولى لل��دوري املمتاز بكرة 
الق��دم. وس��بق لشنيش��ل ان عم��ل مع ن��ادي القوة 
اجلوية، فيما درب ايضاً فرق الطلبة والش��رطة والزوراء 
ونادي قطر القطري، ثم تس��لم مهمة تدريب املنتخب 
الوطن��ي قبل ان يقال بس��بب النتائ��ج املتواضعة في 

تصفيات كأس العالم.
م��ن جان��ب اخر، اص��درت جلن��ة االنضباط ف��ي االحتاد 
املرك��زي لكرة الق��دم غرام��ة مالية قدره��ا 5 مايني 
على نادي الق��وة اجلوية وحرمان جماهيره بعدم مؤازرة 
الفري��ق ملباراتني بس��بب الفتة مس��يئة رفعها بعض 
احملس��وبني على جمهور العريق في لقاء الكاس��يكو 
امام الزوراء في اجلولة الثانية للدوري الذي انتهى بفوز 

الزوراء بهدفني مقابل هدف للجوية.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، االثنني، 
ان مطل��ع عام 2018 سيش��هد االنطاق��ة احلقيقية 

العمار املنشآت الرياضية في املناطق احملررة.
وق��ال عبط��ان خ��ال تفقده منت��دى ش��باب ورياضة 
الفلوج��ة على هام��ش زيارته الى مدين��ة الفلوجة ان 
اعم��ار املنش��آت الرياضية وعودة الرياض��ة الى مدينة 
الفلوج��ة واحملافظات احمل��ررة يعتبر مكم��ا لعمليات 
التحرير والقضاء على عصابات داعش االرهابية، مبينا 
ان الرياضة تعتبر حماية للش��باب من املشكات التي 

قد تواجههم، كادمان اخملدرات وغيرها من املشكات.
واض��اف الوزير ان الوزارة س��تبذل كاف��ة اجلهود لعودة 
الرياضة في احملافظات احملررة من خال اعمار املنش��آت 
الرياضية ودعم االندية والفرق الش��عبية، موضحا ان 
عودة الرياضة للمحافظات احملررة يعني ممارس��ة احلياة 

اليومية بشكل طبيعي.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
نظم��ت دائ��رة التربي��ة البدني��ة والرياض��ة ف��ي وزارة 
الشباب والرياضة، ندوة لشرح قانون رعاية ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة، بالتنس��يق م��ع هيئة راعية ذوي 
اإلعاقة - دائرة التأهيل الطبي واجملتمعي، وحضور عدد 

من املوظفني.
وق��ال مدير عام الدائ��رة، الدكتور عاء عب��د القادر، ان 
الندوة تعد بادرة مهمًة، من اجل انصاف ش��ريحة ذوي 
االحتياج��ات اخلاصة، مبيناً ان هذه الش��ريحة قدمت 
للرياض��ة العراقية ما لم يس��تطع تقدمي��ه االصحاء، 
وهذا يندرج على مس��توى الفن��ون واآلداب.. وبنينّ عبد 
الق��ادر، ان الظ��روف االس��تثنائية التي مير به��ا البلد، 
جعلت أعداد ذوي اإلعاقة في تزايد، داعياً الى التعايش 
بني املعاقني واألصحاء، وعدم اتخاذ اجراءات متس كرامة 

املعاق مجتمعياً.
م��ن جانبه قال احملاضر مدير ش��عبة التأهيل اجملتمعي 
في وزارة الصحة الدكتور جاس��م محم��د خويف، ان 
هن��اك فرقاً بني العجز واإلعاق��ة، مبيناً ان األول يتمثل 
ف��ي خلل في وضيفة العضو املص��اب، أما الثاني فهو 
مصطلح يش��مل العجز وغيره، كما ل��م جند تعريفاً 

جامعاً مانعاً له.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي لفئة 
الناش��ئني بكرة الق��دم، الفوزك 
ف��ي  منتخ��ب  أفض��ل  بجائ��زة 
التاسعة جلائزة محمد  النسخة 
آل مكت��وم لإلب��داع  راش��د  ب��ن 
الرياض��ي، وذلك لف��وزه بكأس أمم 
آس��يا، لعام 2016 برغم الظروف 
غي��ر املس��تقرة الت��ي م��ر به��ا 

العراق.
وح��از العراق عل��ى اللقب القاري 
للم��رة االولى في تأريخ��ه بالفوز 
عل��ى نظيره اإليراني بفارق ركات 
بع��د   ،3/4 الترجيحي��ة  اجل��زاء 
الوقتني  ف��ي  الس��لبي  التع��ادل 

االصلي واالضافي.
كم��ا، اختير الش��يخ نهي��ان بن 
مبارك آل نهيان، وزير دولة اإلمارات 
الرياضية  الشخصية  للتسامح، 
احمللي��ة في النس��خة التاس��عة 
جلائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
لإلب��داع الرياض��ي، وذل��ك تقديرا 
جلهوده في إثراء احلركة الرياضية 

في اإلمارات.
واختيرت األميرة رميا بنت بندر بن 
س��لطان آل سعود، وكيل الهيئة 
للتخطي��ط  للرياض��ة  العام��ة 
والتطوير، رئيس االحتاد السعودي 
للرياضة اجملتمعي��ة، لتفوز بفئة 
الشخصية الرياضية العربية في 

اجلائزة نفسها.
فيما كانت باقي فئات اجلائزة التي 
مت اإلعان عنها في مؤمتر صحفي 
ظهر ام��س، حيث ن��ال عمر عبد 

الرحمن »عموري«، جائزة الرياضي 
احمللي حلصول��ه على لقب أفضل 
العب في قارة آس��يا ع��ام 2016، 
باإلضاف��ة إل��ى حصول��ه عل��ى 

أفض��ل الع��ب إمارات��ي، وأفضل 
العب خليجي وأفضل العب.

وفاز التونس��ي محمد القمودي، 
واملغرب��ي هش��ام الك��روج، بفئة 

األوملبي  الرياض��ي  اإلب��داع  جائزة 
مس��يرتهما..  إلجن��ازات  تقدي��را 
واقتنص التوأم اجلزائري فؤاد وعبد 
اللطيف بن الربيع، جائزة رياضي، 

حقق اإلجنازات في ظروف وحتديات 
صعب��ة )فئ��ة أصح��اب الهمم(، 
وفازت املصرية فريدة عثمان، بفئة 

رياضي حقق إجناز رفيع املستوى.
السويق،  الس��عودي محمد  وفاز 
بفئة رياضي ناش��ئ عربي، حقق 
ع��دة جناح��ات متميزة ف��ي اجملال 
الرياض��ي، وف��از اجملل��س الدول��ي 
بجائ��زة  باإلم��ارات،  للكريكي��ت 
إلطاقه مب��ادرة في مجال متكني 
امل��رأة، م��ن خ��ال تنظي��م كأس 
للس��يدات،  للكريكيت  العال��م 
كما ف��از االحتاد الدولي للدراجات، 
بجائ��زة أفض��ل مب��ادرة لدع��م 

ومتكني املرأة في الرياضة.
وفاز األردني فارس علي العساف، 
بفئ��ة املدرب العربي، والتونس��ي 
الصويع��ي،  ب��ن محم��د  ط��ارق 
بفئة احلكم العربي، والس��عودي 
ب��ن محم��د  إبراهي��م  الدكت��ور 

القناص، بفئة اإلداري العربي.
كما نالت املصرية نور الشربيني، 
لقب أفضل رياض��ي عربي، واحتاد 
بفئ��ة  للجوجيتس��و،  اإلم��ارات 
أفضل مؤسسة محلية، وسعيد 
ب��ن س��رور، بفئ��ة امل��درب احمللي، 
وإبراهيم يوسف املنصوري، بفئة 
احلكم احمللي.. وم��ن املقرر أن يتم 
تك��رمي الفائزي��ن مبختل��ف فئات 
اجلائ��زة، 10 كان��ون الثاني املقبل، 
م��ن خال حف��ل كبير يق��ام في 

دبي.
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جانب من تتويج الناشئني باللقب اآلسيوي

»ناشئة العراق« تخطف ذهب الجائزة بعد تتويجها بكأس آسيا 
االحتفاء بالمتفوقين في اإلبداع الرياضي 10 كانون الثاني المقبل

العواصم ـ وكاالت:

خرج برش��لونة بنقطة ثمينة من ملعب 
ليوني��ل  جنم��ه  بقي��ادة  ال�«ميس��تايا« 
ميسي عقب التعادل على أرض ماحقه 
فالنس��يا )1-1( مس��اء أول امس، ضمن 
قم��ة املرحلة الثالثة عش��رة من الدوري 

اإلسباني.
ووقع هدف فالنس��يا الدولي اإلس��باني 
رودريغ��و )60(، وعادل جوردي ألبا النتيجة 
ملصلح��ة برش��لونة )82(، م��ع العلم أننّ 
حكم اللقاء حرم الن��ادي الكتالوني من 
هدف ش��رعي بعد تس��ديدة من ميسي 
جت��اوزت خط املرم��ى )30(، كم��ا أظهرت 

اإلعادة التلفزيونية.
وأع��ادت ه��ذه احلادث��ة، التي ستس��يل 
الكثير من احلبر ف��ي الصحافة العاملية، 
إل��ى األذهان م��ا حدث لبرش��لونة عينه 
في مباراة على أرض ريال بيتيس املوسم 
املاضي في املرحلة العشرين حتديداً والتي 
انتهت )1-1(، وش��هدت لقطة مشابهة 
حيث جت��اوزت ك��رة لويس س��واريز خط 
املرمى بشكل واضح ولكننّ حكم املباراة 
آن��ذاك أليخان��درو هرناندي��ث لم يحرك 
س��اكناً. ه��ذه احلادثة الش��هيرة أجبرت 
رئي��س جلنة احلكام  في االحتاد اإلس��باني 
لكرة القدم فيكتوريانو سانشيز أرمينيو  

على إق��رار اعتم��اد تقني��ة الفيديو في 
املباري��ات انطاق��اً من املوس��م الكروي 

املقبل.
ووفًقا ملا ذكره حس��اب »ميستر شيب« 
اإلسباني، فقد حققت الليجا رقًما مميزًا 
لم يتحقق منذ 21 عاًما، وحتديًدا في عام 
1996، ففي ذلك املوس��م، وصلت الليجا 
إل��ى اجلولة ال��� 13، و لم تخس��ر 3 فرق 
هي برش��لونة وري��ال مدري��د وديبورتيفو 

الكورونيا.
وفي املوس��م احلالي، وصل��ت الليجا إلى 
اجلولة ال��� 13، وهناك 3 فرق لم تخس��ر 
إلى اآلن، وهي أندية برش��لونة وفالنسيا 
وأتلتيك��و مدريد، ويحتلون املراكز الثاثة 

األولى في الترتيب على التوالي.
به��ذا التعادل حافظ برش��لونة املتصدر 
)35 نقطة( على ف��ارق النقاط األربع مع 
ماحق��ه فالنس��يا )31 نقطة(، في حني 
ب��ات فارق النق��اط بني القم��ة وصاحبي 
املركزين الثالث والرابع توالياً واحلديث عن 
قطب��ي مدريد أتلتيك��و وريال )27 نقطة 

لكل منهما(، 8 نقاط.
في جانب اخر، اس��تعاد نابولي الصدارة 
من إنتر ميان بفوزه الثمني على مضيفه 
أوديني��زي -1صف��ر، ويوفنت��وس حام��ل 
اللق��ب التوازن بفوزه الكبير على ضيفه 
كروتون��ي -3صفر ف��ي املرحل��ة الرابعة 

عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ورف��ع نابولي رصيده إلى 38 نقطة بفارق 
نقطتني أمام انت��ر ميان الذي كان انتزع 
الص��دارة الس��بت بفوزه عل��ى مضيفه 
ام��ام  نق��اط   4 وبف��ارق   ،1-3 كالي��اري 

يوفنتوس الذي استعاد نغمة الفوز بعد 
خسارته أمام سمبدوريا 2-3 في املرحلة 

املاضية.
يذكر أن نابولي وانتر ميان هما الوحيدان 

دون خس��ارة حتى اآلن ف��ي الدوري، وهما 
التقي��ا ف��ي املرحل��ة التاس��عة في 21 
تش��رين األول املاضي ف��ي نابولي وتعادال 

سلباً.

وجاء الفوز في توقيت مناس��ب لنابولي 
ة  ويوفنت��وس اللذين س��يلتقيان في قمنّ
نارية في افتتاح املرحلة اخلامسة عشرة 
ي��وم اجلمعة املقبل موعد س��حب قرعة 
مونديال روس��يا 2018 والذي يغيب عنه 
املنتخ��ب اإليطال��ي للم��رة األول��ى منذ 

1958 والثالثة في تاريخه.
ومني أوديني��زي بخس��ارته الثانية على 
التوالي والتاس��عة هذا املوس��م واألولى 
في أول مباراة بقيادة مدربه اجلديد املدافع 

الدولي السابق ماسيمو أودو.
وخلف أودو أح��د أفراد املنتخب اإليطالي 
املت��وج بلق��ب كأس العالم ع��ام 2006، 
الثاث��اء لويجي دل نيري ال��ذي أقيل من 
منصب��ه عقب اخلس��ارة أم��ام كالياري 
صفر1- األحد املاض��ي.. ويحتل أودينيزي 
املركز الرابع عش��ر برصيد 12 نقطة مع 

مباراة مؤجلة.
االنتص��ارات  سلس��لة  جن��وى  وأوق��ف 
املتتالي��ة لضيف��ه روم��ا وصي��ف بطل 
املوس��م املاض��ي عن��د خمس��ة عندما 
أرغم��ه على التع��ادل 1-1 عل��ى ملعب 

»لويجي فيراريس«.
وكان روما ف��ي طريقه إل��ى حتقيق فوزه 
الس��ادس على التوالي واحلادي عشر هذا 
املوس��م عندم��ا تقدم به��دف ملهاجمه 
الدولي املصري األصل ستيفان الشعراوي 
بتس��ديدة بيمناه من داخ��ل املنطقة إثر 

متريرة من اليساندرو فلورنتسي )59(.
لك��ن قائده دانييلي دي روس��ي تس��بب 
بركلة جزاء ألصحاب األرض عندما عرقل 
املهاجم جانل��وكا البادوال داخل املنطقة 
فنال البطاقة احلم��راء وانبرى لها األخير 

بنجاح مدركاً التعادل )70(.
وفشل روما الذي ميلك مباراة مؤجلة أمام 
س��مبدوريا، في مواصلة تش��ديد اخلناق 
عل��ى يوفنتوس بطل املواس��م الس��تة 
األخيرة، حيث رفع فريق العاصمة رصيده 
إل��ى 31 نقطة بفارق 3 نقاط خلف فريق 

»السيدة العجوز«.
وأه��در التس��يو فرص��ة اللح��اق بجاره 
روما إلى املركز الرابع بس��قوطه في فخ 
التعادل أمام ضيف��ه فيورنتينا 1-1 على 

امللعب األوملبي.
ورف��ع التس��يو رصي��ده إل��ى 29 نقطة 
ف��ي املرك��ز اخلام��س مقاب��ل 18 نقطة 

لفيورنتينا احلادي عشر.
وتاب��ع مي��ان نتائج��ه اخمليب��ة محلي��اً 
بس��قوطه في فخ التعادل السلبي أمام 
ضيفه تورينو على ملعب »س��ان سيرو« 
في ميانو.. وفشل ميان في حتقيق الفوز 
للمباراة الثانية على التوالي محلًيا بعد 
خسارته أمام نابولي في املرحلة املاضية 
فرف��ع رصي��ده إلى 20 نقطة ف��ي املركز 
الس��ابع بفارق نقطة واحدة أمام تورينو 

العاشر.

في البطوالت األوروبية بكرة القدم

برشلونة يخرج من »جحيم ميستايا« بنقطة ثمينة.. ونابولي يستعيد صدارة الكاليتشيو

تقرير

فرحة العبي برشلونة بالهدف

حكيم شاكر
مفكرة الصباح الجديد

11:00 مساًء
10:45 مساًء

واتفورد ـ مان يونايتد
ليستر سيتي ـ توتنهام

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عب��د احلس��ني عبط��ان، الدعوة 
ال��ى املنتخ��ب الس��عودي لكرة 
العراقي،  املنتخب  القدم ملقابلة 
في حف��ل افتتاح ملعب النجف 
الدول��ي 30 الف متف��رج، فضا 
عن دعوة رئيس االحتاد االس��يوي 
الش��يخ س��لمان  القدم  لك��رة 
ورئي��س مجل��س  ابراهي��م  ب��ن 
ادارة الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة 
الش��يخ  آل  ترك��ي  الس��عودية 

حلضور حفل االفتتاح.
واكد عبطان ان العمل في ملعب 
النجف الدولي اقترب من النهاية 
ومن املرجح افتتاحه خال شهر 
اذار م��ن الع��ام املقب��ل ليضاف 
التي  الى املشاريع الستراتيجية 
اجنزته��ا ال��وزارة ومنه��ا ماعب 
البصرة وكرباء وميس��ان فضا 
يتواص��ل  الت��ي  املش��اريع  ع��ن 
فيها العمل وم��ن ابرزها ماعب 
الرصافة والزوراء والكوت والكفل 
والعزيزي��ة وغيرها من املش��اريع 

التي يتواصل العمل فيها.
واش��ار وزي��ر الش��باب والرياضة 
ال��ى ان زيارت��ي الى الس��عودية 
ف��ي النصف الثاني من الش��هر 
املقبل بعد الدعوة التي تلقيتها 
م��ن رئيس مجل��س ادارة الهيئة 
الس��عودية  للرياض��ة  العام��ة 
تركي ال الش��يخ الى جانب وفد 
رفيع من وزارة الشباب والرياضة 
وعدد من الشخصيات الرياضية، 
ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون 

مع اجلانب السعودي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني لكرة  خس��ر منتخبنا 
السلة مساء امس االثنني امام 
بنتيجة  الكازاخستاني  نظيره 
82 نقطة مقابل 76  في مباراة 
ج��رت ف��ي العاصم��ة اس��تانا 
الثانية ملنافسات  ضمن اجلولة 
اجملموعة الرابعة التي تضم الى 
جانبهما اي��ران وقطر، املنتخب 
املضي��ف تقدم ف��ي الربع االول 
بس��ت نق��اط لك��ن منتخبنا 
قلص الف��ارق في نهاي��ة الربع 

الثان��ي الى  نقطتني ومتكن من 
معادل��ة النتيج��ة ف��ي نهاية 
النتيجة  لتصبح  الثالث  الرابع 
وف��ي   57 مقاب��ل  57نقط��ة 
الش��وط الرابع جن��ح منتخبنا 
ف��ي التقدم بفارق خمس نقاط 
وس��ط تالق كبير لاعبيه قبل 
ان ينجح العبو كازاخستان في 
النقاط السيما  االقتراب بفارق 
بع��د خ��روج االميرك��ي اجملنس 
دمياريو الرتكابه خمسة اخطاء 
لينتهي الوقت االصلي بالتعادل 

ب73 نقطة لكل منهما ، وفي 
البالغ خمس  الوقت االضاف��ي 
دقائ��ق ظه��ر واضح��ا ضع��ف 
ق��درات منتخبن��ا الهجومي��ة 
حتى مع التع��ب الواضح الذي 
ظهر على العبي كازاخس��تان 
الذي��ن جنح��وا ف��ي اس��تثمار 
ارتب��اك العبينا وخ��روج قتيبة 
عب��د اهلل الرتكاب��ه االخط��اء 
انهاء  اخلمس��ة وينجحوا ف��ي 
املب��اراة بفارق 6 نق��اط ضمنوا 

من خالها تصدر اجملموعة .

عبطان يدعو »السعودي« للمشاركة
 في افتتاح ملعب النجف 

»التمييز« ترد دعوى حكيم شاكر ضد 
اتحاد الكرة وتلزمه بغرامة

»يد الشرطة« تالعب مسقط على 
المركزين الخامس والسادس قاريًا

الدفاع المدني يفوز على المهندسين

»وطني السلة« يخسر بصعوبة أمام 
كازخستان في تصفيات كأس العالم
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منكوبون من الفاو لزاخو

جمال جصاني

نهاية الس��بعينيات م��ن القرن املنصرم ش��هدت مع أبناء 
جيل��ي انطالق احلمالت املنظمة لس��حق كل ما ميت بصلة 
للتعددي��ة السياس��ية والتن��وع الفك��ري والثقاف��ي ف��ي 
البلد، وليس س��وى الصدفة احملض��ة جعلتني أعيش حتى 
ه��ذه اللحظ��ة، ألرى مش��اهد زوال النظام املباد وانتش��ال 
ش��يخ جرذانه من حفرته األخيرة، بع��د أن قضيت ربع قرن 
ف��ي املنافي احملاذي��ة للوطن، تعرفت فيه��ا على حقيقة ما 
كان يع��رف ب� )املعارضة العراقية( وعلل عجزها وفس��ادها 
العضال. غير القليل م��ن املتابعني واملتلقني والعاملني في 
مجال السياسة والفكر والثقافة واإلعالم، يلهجون من دون 
وجع من قلب وضمير مبا تضمه ترسانة ثنائيات التشرذم من 
عبارات ومفاهيم، منها على سبيل املثال ال احلصر )عراقيو 
اخلارج وعراقيو الداخل( وهي عبارة حتجب كما غيرها؛ الكثير 
م��ن احلقائق عن املتلق��ني، ففي اخلارج كم��ا الداخل كانت 
احلياة فيه متور باالختالفات والصراعات، وقد فرزت اجلماعات 
واألفراد وفقاً للمنظومة القيمية واملمارس��ات السلوكية 
الت��ي اتبع��ت، ومثلم��ا فعل��ت الس��لطة التوليتارية في 
الداخل عبر حسمها الصراع لصالح األتباع وكتبة التقارير 
واللصوص والعبيد، كذلك فعلت مناخات املنافي والشتات 
العفنة مب��ن قذفته األقدار اليها، حيث طردت من صفوفها 
القس��م األعظم من القوى احلية صاحب��ة العقل النقدي 
والضمير واملواقف الش��جاعة واملسؤولة، ورفعت من شأن 
شريحة احلبربش والوصوليني من شتى املواهب واملستويات. 
لفك ش��يئاً من طالس��م ما حصل بعد زوال النظام املباد، 
علينا أخذ هذه املعطيات بنظر االعتبار، فاملش��رط اخلارجي 
أزاح العقب��ة أمام العراقي��ني لتقرير مصيره��م، وكان من 
الطبيعي أن تتح��رج مقاليد أمور الغنيمة األزلية في بادئ 
األمر ال��ى ما ميكن أن نطلق عليه��م مبدللي املعارضة ومن 
ث��م تلتقي مصاحلهم مع أش��باههم في الداخل من حيث 

املنظومة القيمية والفكرية والسلوك. 
كل من يتعاطى مبس��ؤولية وإنصاف مع املش��هد الراهن، 
مبق��دوره اكتش��اف حج��م املش��تركات بني ه��ذه الكتل 
واجلماع��ات بغ��ض النظ��ر ع��ن العناوي��ن والتس��ميات 
والواجه��ات، فالش��راهة وضي��ق األفق واعتماد س��كراب 
"الهوي��ات القاتل��ة" جتمعه��م وتش��رذمهم وجتمعه��م 
وهك��ذا الى أن يقضي اهلل أم��را كان مفعوال. إن ماحصل 
لتجربة اإلقليم والت��ي كان البعض يعدها رائدة ومتميزة 
في املنطقة، ميكن أن تكون مثاالً ملا س��تواجهه املش��اريع 
الش��عبوية األخرى من مصائر لن تختلف كثيراً عما جرى 
لش��ركائهم ف��ي أربيل. أكثر م��ن ثالثة عق��ود من حكم 
أبش��ع نظام دكتات��وري عرفه تاريخ املنطق��ة احلديث، مع 
عقد ونصف من حكم هذه الطبقة السياسية الفاسدة 
واملتخلفة والفاش��لة، تدعونا الى طل��ب العون مرة أخرى 
من اجملتمع الدولي ومنظمته األممية )األمم املتحدة ومجلس 
أمنها( إلع��الن العراق بل��داً منكوباً. لقد فش��لنا جميعاً 
كعراقيني من شتى املصنفات واليافطات، قومية كانت أم 
يسارية أم إسالموية أم غير ذلك من التسميات والهويات 
الفضفاضة، وهم )من دون استثناء( ال يحتاجون الى فرص 
أخرى كي يكشفوا عن غير ذلك. مثل هذه النتائج تعرفنا 
عليه��ا مبكراً وقبل زوال النظ��ام املباد بوقت طويل، حيث 
تأكدنا من انعدام أية فرصة لتغيير هذه الكيانات والكتل 
واألحزاب من داخلها، وهي اليوم أش��د تكلس��اً وشراسة 
وغطرس��ة عم��ا كان��ت علي��ه س��ابقاً، حي��ث عملي��ات 
الفرهدة للم��ال العام واملناصب واملفاصل احليوية للدولة، 
ق��د جعلهم عاج��زون على اإلصغاء لتحذي��رات دول وقوى 
عظمى كما ج��رى للملك الفيدرالي ف��ي أربيل، فالنكبة 

جتمعنا  من الفاو لزاخو.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املمثل��ة  إنفصل��ت 
البريطانية إميا واتس��ون 
عن حبيبها رجل األعمال 
ويلي��ام ماك ناي��ت، بعد 
عامني  لنحو  إرتباطهما 
عالقتهما  كان��ت  حيث 
قد ب��رزت للعل��ن للمّرة 
األول��ى ع��ام 2016 بعد 
لعطل��ة  قضائهم��ا 
ح��ني  ف��ي  رومانس��ية، 
ش��وهدا للم��ّرة األول��ى 
نيوي��ورك  مبدين��ة  مع��اً 
عق��ب  األميركي��ة، 
مس��رحية،  مش��اهدة 
وفي ذلك الوقت لم تكن 

واضحة بعد مالمح هذه 
العالقة.

أول  وكان��ت ه��ذه ه��ي 
عالق��ة ل� واتس��ون منذ 
صديقها  عن  انفصالها 
ماثيو جاني في  السابق 

ديسمبر عام 2014.

نش��رت املمثل��ة التركي��ة 
فيدي��و  مقط��ع  أوزرل��ي،  
له��ا تظهر في��ه مضّرجة 
بالدماء، خاصّة في منطقة 

الوجه وحول شفتيها.
عب��ر  الفيدي��و  ونش��رت 
صفحته��ا اخلاص��ة عل��ى 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
ه��و  وال��ذي  االجتماع��ي، 
م��ن كوالي��س تصوير أحد 

مشاهد فيلمها اجلديد.
هذا وكانت أوزرلي مؤخراً قد 
أعلنت خطوبتها من املذيع 
املصري باس��ل الزارو، وكان 
الترك��ي،   geccee موق��ع 
قد كش��ف تفاصيل طلب 
يدها في دبي، بعد مقابلة 

والديها سابقاً، فلم تتردد، 
ووافقت فوراً، ألنها ترى أنه 
زوج مناس��ب، وأب مثال��ي 
البنتها الرا. ونشرت أوزرلي 
مؤخ��راً فيدي��و وهي تضع 
خامت اخلطوبة خالل العودة 
ال��ى الفندق في الس��يارة، 
أنغ��ام  عل��ى  تتماي��ل 

موسيقى رومانسية.

أحم��د  الفن��ان  كش��ف 
ع��ز، أن س��بب تغيبه عن 
مسلس��ل  بعد  الدرام��ا 
ال��ذي  "االكس��النس"، 
قدم��ه من��ذ أكث��ر م��ن 
ثالث��ة أع��وام، أن��ه يحب 
أن يك��ون ضيًف��ا خفيًفا 
على اجلمهور في الدراما، 
ويدقق جيًدا في اختياراته، 
العم��ل  أن  مضيًف��ا 
التلفزيون��ي فيه خطورة 
على الفنان، فإن لم يقدم 
عم��اًل مناس��ًبا ويع��رض 

اجلمه��ور  ته��م  قضي��ة 
وجتذبه فسيخسر، لذلك 
دائًم��ا م��ا يح��اول تقدمي 
رس��الة من  أو  موض��وع، 

خالل عمله فني.

إيما واتسون

أحمد عز

مريم أوزرلي

أخبــارهــــــــــم

 بغداد - أحالم يوسف:
املؤرش��ف محمد الس��يد علوان، 
أمت دراس��ته االبتدائية واملتوسطة 
واإلعدادي��ة في قض��اء احملمودية، 
إضافة  الرس��م،  ميتل��ك موهب��ة 
الى هواي��ة جمع التحف، واألدوات 

االثرية، والقدمية.
معظ��م  ف��ي  عل��وان  ش��ارك   
املعارض الس��نوية الت��ي أقامتها 
ويقوم  احملمودي��ة،  مدارس قض��اء 
بجم��ع الصور القدمي��ة، والوثائق، 
واملقتني��ات، إل��ى ان تكونت لديه 

مجموعة كبيرة منها.
شارك علوان في معرض األشقاء 
املقام في مدينة بغداد من الفترة 
ومع��رض   ،2002 -1999ولغاي��ة 
ش��خصي في مكتبة ابن خلدون 
العام م��ن الفت��رة 2008 والغاية 
2016، إضافة الى مش��اركته في 

معرض بغداد الدولي لعام 2061.

يع��رض علوان مقتنيات��ه التراثية 
اليوم في متحف "دار السالم" في 
املرك��ز الثقافي البغدادي بش��ارع 
املتنبي منذ ع��ام 2016 وحلد اآلن، 
هواية جمع املقتني��ات بدأت وهو 
في مرحلة الثاني االبتدائي، ومتثلت 
بجمع الصور الفوتوغرافية، وكان 
يتردد على أماكن يرتادها الس��ياح 
مث��ل ش��ارع النه��ر وغيره��ا من 
التحف،  ليش��تري بعض  املناطق 

واألدوات االثرية.

م��ا العالق��ة التي ترب��ط بني فن 
الرسم وجمع املقتنيات التراثية، 
اقتنيت��ه  ش��يء  اول  ه��و  وم��ا 

واحتفظت به؟
بداية فان��ا أجد ان جمع املقتنيات 
اذ ميث��ل  ذات��ه،  ف��ن قائ��م بح��د 
مجموع��ة فن��ون، مثل الرس��م، 
والنح��ت، والتخ��رمي، والتحني��ط، 

والطرق على املع��ادن، لذلك فكل 
ما يحمل ملس��ة فني��ة قدمية هو 
فن عظيم، واال ما كانت لتستمر 

مئات السنني.

اما أول ش��يء احتفظت به، فهو 
س��يف والدي س��يد علوان، الذي 
ش��ارك به ف��ي ث��ورة العش��رين، 
وه��و اآلن ضم��ن املعروض��ات في 

املتحف.

هل هناك تبرع��ات ترفد املعرض 
باملقتنيات القدمية او االثرية؟

نعم واذكر منه��م الفنان محمد 
الس��بع، ال��ذي تب��رع بكاميرا من 
واإلعالمي��ة  الثمانيني��ات،  فت��رة 
غفران، التي تبرعت بكاميرة فورية 

من زمن الثمانينيات أيضا.
كما تبرع االس��تاذ محمد جاسم 
اجلميل��ي، ببعض الص��ور القدمية 
لبغداد وامل��دن االثرية منها صورة 
حلالق ش��ارع الرشيد، وصور ملواقع 

أثرية، ومكحله.
حتدث علوان عن اقبال رواد املتنبي 
على املتحف قائ��ال: اجد ان إقبال 
الن��اس عل��ى املتحف جي��د جدا، 
انه��ا حلظات تنقيب ف��ي الذاكرة 
العراقية احلرفية، واملنزلية، الكثير 
املاض��ي،  يبك��ون حن��ني  منه��م 

وذكري��ات الصبا والش��باب، التي 
مرت بفترات ذهبية، أما الش��باب 
فتع��د بالنس��بة إليهم دراس��ة 
لتاريخ الع��راق، ومنهم من يكتب 
بحث��ا ع��ن الفت��رة العثمانية، او 
وغيرها،  اجلمهوري��ة،  او  امللكي��ة، 

ممكن يلهمهم بها املتحف.

كيف تول��دت فكرة ع��رض تلك 
الثقاف��ي  املرك��ز  ف��ي  التح��ف 

البغدادي؟
لق��د تول��دت الفك��رة عندما قام 
املرك��ز  مدي��ر  العيس��ى  طال��ب 
الثقاف��ي البغ��دادي، بزي��ارة إل��ى 
متحفي الشخصي في احملمودية، 
وخيرون��ي وقتها ام��ا ان يكون لي 
قاع��ة ف��ي مكتب��ة ابن خل��دون، 
او ف��ي املركز الثقاف��ي البغدادي، 
ف��كان اختياري في املركز الثقافي 

البغدادي.

المؤرشف محمد السيد علوان يعرض مقتنياته األثرية في متحف "دار السالم"
أول شيء احتفظ به سيف والده الذي شارك به في ثورة العشرين

مقتنيات أثرية

الصباح الجديد - وكاالت:
للمرة األولى منذ 357 عاما، شهدت مراسم تغيير احلرس 
خارج قصر باكنغهام بوسط لندن، تغييرا في الفعاليات، 
إذ أدى جن��ود البحرية امللكية البريطانية عرضا، أمام آالف 

األشخاص.
وأدى 86 بحارا من 45 سفينة املراسم، التي اعتادت أفواج 
م��ن وحدات النخبة ف��ي اجليش البريطان��ي تأديتها على 

مدار قرون.
وق��ال قائد ضباط الضبط إي��دي ويرينغ، إنه "يحمل عبء 
مهمة بالغة املشقة"، لكنه يشعر باإلثارة لنيله الفرصة 
للمشاركة في املراسم، التي تعود لعام 1660، حسب ما 

ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ولطامل��ا كانت مراس��م تغيي��ر احلرس واحدة من أش��هر 

الفعاليات التي جتتذب السائحني للعاصمة البريطانية.

تغيير الحرس على أبواب 
"باكنغهام" ألول مرة منذ 357 عامًا

الصباح الجديد - وكاالت:
الس��ورية أصالة  الفنانة  ش��اركت 
ومتابعيه��ا،  جمهوره��ا،  نص��ري 
فرحته��ا، وفخره��ا، بفوزه��ا كتابًة 

باجلنسّية البحرينية.
ونشرت عبر صفحتها اخلاصة على 
التواص��ل االجتماعي،  أحد مواق��ع 
امللص��ق اإلعالني إلح��دى حفالتها 

التي ستحييها الش��هر املقبل في 
البحرين، مبناس��بة العي��د الوطني 
ف��ي الب��الد، وُكتب علي��ه، "الفنانة 

البحرينية أصالة".
وعّلقت أصالة على الصورة قائلًة:" 
ألّول مّره أقرأ جنسيتي اّلتي تشّرفت 
بالفوز بها كتابًة، وأزيد وأقول، شرف 
وس��عادة وفخر أن أك��ون واحده ِمن 

يِّب النبيل، تأّثرت  هذا الش��عب الطَّ
كثيراً، ألَنَِّني أحتاج ألّن يناديني وطّن، 
وكأّن ف��ي هذا الش��عور ص��وت أبي 
ينادي إس��مي، وأنا مشتاقة لسماع 
إس��مي بصوت��ه، البحري��ن وطن��ي 

احلبيب، شكراً على أجمل شعور".
أصال��ة  قالت��ه  م��ا  أغض��ب  وق��د 
جمهورها، حي��ث تعرضت إلى عدد 

كبير من التعليقات الس��لبية 
الت��ي هاجمتها، مع��دة أنها 
جنس��يتها  ع��ن  تخّل��ت 
األصلية الس��ورية، وتنّكرت 
ألصلها، فيما عّبر البعض 
االخ��ر ع��ن عك��س ذلك، 
مش��يرا إل��ى أنن��ا وط��ن 

عربي واحد.

أصالة نصري ُتغضب جمهورها بعد 
"فوزها" بالجنسية البحرينية

بابل - أمير الجدوعي:
ضّيف ن��ادي بابل الس��ينمائي التابع 
للبي��ت الثقاف��ي البابل��ي ف��ي دائرة 
العالقات الثقافي��ة العامة، بالتعاون 
مع مجموعة س��ومر س��ينما، و مول 
)بي دي سي(، اخملرج السينمائي حسني 
الش��باني من محافظة الديوانية مع 

عرض فيلمني قصيرين من إخراجه.
وقال مدي��ر البيت الثقاف��ي البابلي، 
الس��ينمائي  باب��ل  ن��ادي  ورئي��س 
عل��ي الس��باك: أننا مس��تمرون في 
الس��ينمائية  الطاق��ات  اس��تضافة 
العراقية الش��ابة، لتس��ليط الضوء 
على نتاجاتهم، من خالل عرضها في 
صاالت مول )بي دي س��ي( عالوة على 
ودروع،  تقديرية،  بش��هادات  تكرميهم 
تثمين��ا جلهودهم ودوره��م البارز في 
رف��د الس��ينما العراقي��ة باملزيد من 

األفالم.
من جانبه قال اخملرج حسني الشباني: 

أنا سعيد ألني أشاهد أفالمي في دور 
ع��رض حقيقة، وأنا أرّك��ز في أفالمي 
عل��ى صناعة احلياة، وس��ط انتش��ار 
ثقاف��ة حم��ل الس��الح الت��ي ولدن��ا 
ونحن نشاهده في الشارع، واملدرسة 
والس��وق، كم��ا أنتق��ل ف��ي صناعة 
أفالم��ي ب��ني امل��دارس الس��ينمائية 

املتنوعة.
وحت��دث مدير ن��ادي بابل الس��ينمائي 
اخملرج حس��ني العكيلي قائال: نهدف 
م��ن خ��الل ع��رض جت��ارب الش��باب 
السينمائيني العراقيني، إطالع اجلمهور 
العراقي على ما وصلت إليه السينما 
العراقية من خالل صّناع أفالم شباب، 
يقوم��ون بتموي��ل هذه التج��ارب من 
حس��ابهم اخلاص، وميثلون العراق في 
احملافل الس��ينمائية الدولية، مشيرا 
إلى إن أغلب هؤالء الش��باب، حققوا 
منجزا كبيرا للس��ينما العراقية من 

خالل اجلوائز التي حصدوها.

لوس أنجليس - رويترز:
 تصدر فيلم الرسوم املتحركة اجلديد 
)كوكو(إي��رادات الس��ينما في أميركا 
الش��مالية، محققا إيرادات بلغت 49 

مليون دوالر.
واملغام��رات  احلرك��ة  فيل��م  وتراج��ع 
)جاس��تيس ليج( م��ن املركز األول في 
األسبوع املاضي، إلى املركز الثاني هذا 
األس��بوع بإيرادات 40.7 ملي��ون دوالر. 
والفيل��م بطول��ة بن أفلي��ك، وهنري 
كافيل، وجال جادوت، وجاسون موموا، 

ومن إخراج زاك سنايدر.
وتراجع الفيل��م الدرام��ي )ووندر( من 
املرك��ز الثاني، إلى املرك��ز الثالث هذا 
األس��بوع بإيرادات بلغ��ت 22.3 مليون 
دوالر. والفيل��م بطولة جوليا روبرتس، 
وجاكوب ترميبالي، ومن إخراج ستيفن 

تشبوسكي.
كذلك تراجع فيلم احلركة واملغامرات 
)ثور: راجناروك( من املركز الثالث الذي 

احتل��ه األس��بوع املاضي، إل��ى املركز 
الرابع هذا األس��بوع محقق��ا إيرادات 
والفيل��م  دوالر.  16.8 ملي��ون  بلغ��ت 

بطولة كريس هيمس��وورث، ومارك 
رافال��و، وكي��ت بالنش��يت، ومن 

إخراج تايكا وايتيتي.
وجاء الفيلم الكوميدي )داديز 
ه��وم 2( في املرك��ز اخلامس، 
بع��د أن كان في املركز الرابع 
في األسبوع املاضي، محققا 
إي��رادات بلغ��ت 13.3مليون 
ويل  بطولة  والفيلم  دوالر. 

ولبرج،  وم��ارك  فيري��ل، 
وميل جيبسون، ومن 

ش��ون  إخ��راج 
أندرس.

نادي بابل السينمائي يعرض 
فيلمين قصيرين لحسين الشباني

فيلم الرسوم المتحركة)كوكو( يتصدر 
إيرادات السينما في أميركا الشمالية

الصباح الجديد - وكاالت:
حصدت ملكة جم��ال جنوب أفريقيا 
Demi-leigh-nel peters، لقب ملكة 
جم��ال الك��ون 2017، في املس��ابقة 
الت��ي أقيمت في والي��ة الس فيغاس 

بالواليات املتحدة األميركية.
وحصلت على لق��ب الوصيفة االولى 
كولومبيا، أما مركز الوصيفة الثانية 

فكان من نصيب جامايكا.
وقامت إيري��س متيني��ر ملكة جمال 
الك��ون 2016، بتتوي��ج ملك��ة جمال 
لع��ام  خليفته��ا  لتك��ون  أفريقي��ا، 
2017، وكان��ت خم��س دول قد وصلت 
لنهائ��ي املس��ابقة، وه��ي " جن��وب 
أفريقيا، وفنزوي��ال، وتايلند، وجامايكا، 

وكولومبيا".

 وفي التصفيات تنافست دولة جنوب 
أفريقيا، مع كولومبيا، وجامايكا، على 

لقب ملكة جمال الكون 2017.
يذك��ر ان هذه ه��ي امل��رة الثانية التي 
تفوز به��ا ملكة جمال جنوب افريقيا 
بلقب ملكة جمال الكون، حيث كانت 
ق��د حصدت��ه قب��ل ذل��ك الصحفية 
Margaret Gardiner التي كان عمرها 

 18
 ، ًما عا
ح��ني 

 1978 ع��ام  ف��ازت 
باملسابقة التي نُّظمت ذلك العام 

في "أكابولكو" باملكسيك.

"جنوب أفريقيا" تحصد لقب ملكة جمال الكون للمرة الثانية
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