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بغداد - الصباح الجديد:
أك��د التحال��ف الوطن��ي، أم��س 
الثالثاء، وج��ود معرقلني يعترضان 
املباحث��ات م��ع اقليم كردس��تان 
لتسوية أزمة االستفتاء، مبيناً أن 
اعالن احلوار ال يعني تخلي احلكومة 
االحتادية عن املناطق املتنازع عليها 
واحلدود واملطارات، مشدداً على أن 
تلك امللفات حسمت وأن االعتراض 
يك��ون فقط عب��ر بواب��ة احملكمة 

االحتادية العليا.
الك��ردي  املل��ف  مس��ؤول  وق��ال 
ف��ي التحال��ف عب��د الزي��ادي في 
حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"التحالف الوطني يدعم ش��روط 
احلكوم��ة االحتادية ف��ي احلوار مع 
حكومة اقليم كردستان املتعلقة 
بقضية االستفتاء ووضع الدستور 

كاساس للمباحثاث ".
"الواج��ب  أن  الزي��ادي  وأض��اف 
القانون��ي يّف��رض عل��ى حكومة 
اقليم كردس��تان االعت��راف بقرار 
بعدم  العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة 

دستورية نتائح االستفتاء".
وأك��د أن "رئي��س مجل��س الوزراء 
حيدر العبادي مازال مخوالً من قبل 
مجل��س النواب باتخ��اذ االجراءات 
القانوني��ة الكفيلة باحلفاظ على 

وحدة العراق ومنع جتزئته".

وأوض��ح الزيادي أن "انباء وردتنا بأن 
املباحثات الرس��مية م��ع االقليم 
اغل��ب  لك��ن  قريب��اً  س��تنطلق 
املعطيات تب��نيّ عدم وجود توقيت 

محدد لها".
وأشار "وجود قضيتني اساسيتني 
اليه��ا  س��تلجأ  التف��اوض  ف��ي 
احلكوم��ة املركزية: األول��ى تأكيد 
وحدة وس��يادة العراق واحترام قرار 
احملكمة االحتادي��ة، واآلخرى وجوب 
مج��يء وف��د كردي ممث��ل عن قوى 
سياسية فاعلة في االقليم، شرط 
أال تُس��تثنى منه قوى كما حصل 
في السابق"، في أشارة إلى حركة 

التغيير والقوى املساندة لها.
وبرغ��م تأكيد الزيادي  "اس��تمرار 
االتصاالت بني احلكومة االحتادية"، 
كاف  لي��س  "ذل��ك  ي��رى  لكن��ه 
الت��ي  االزم��ة  بعم��ق  مقارن��ة 
حلت ب��ني الطرف��ني"، داعي��اً إلى 
"اللق��اء املباش��ر واحل��وار للخروج 
بنتائ��ج ايجابية عل��ى وفق االطر 

الدستورية".
وزاد أن "التفاوض سينهي موضوع 
االستفتاء وهذه ماتأمله االطراف 
نس��بة  وان  ال س��يما  سياس��ية 
التصوي��ت بحس��ب م��ا وردنا من 
مفوضية االقليم لم تتخط واقعاً 
نسبة %50 من س��كان احملافظات 

املشموله به".
م��ع  "التق��ارب  أن  الزي��ادي  وأورد 
االقلي��م وح��ل املش��كلة ال يعني 

االنس��حاب م��ن املناط��ق املتنازع 
عليه��ا واملط��ارات واع��ادة احلدود 
إلى االقليم واستمرار تبعية نفط 

كركوك إلى كردستان".
ويجد أن "هذه امللفات محسومة 
وال ميك��ن الرجوع اليها، واي نزاع أو 

اعتراض كردي ميكن حله من خالل 
احملكمة االحتادية العليا".
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شدد على وحدة العراق وسيادته

"التحالف الوطني": على إقليم كردستان االعتراف 
بقرار المحكمة االتحادية وإلغاء االستفتاء

جانب من لقاء العبادي بوفد االقليم املفاوض "ارشيف"

الثورة التونسية والشباب:
فريق البنك الدولي يقيم وضع سدي 2الفجوة الديمقراطية

3دربنديخان ودوكان بعد الزلزال

بغداد ـ الصباح الجديد:
اص��درت احملكم��ة االحتادية، أمس 
الثالث��اء، ق��راراً بش��أن مقاض��اة 
النائ��ب ع��ن االدالء برأي��ه، فيما 
فّصل��ت كيفي��ة الق��اء القبض 
عليه ع��ن جرائم اجلناي��ات وفقاً 

للدستور.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
إن  الس��اموك  إي��اس  احملكم��ة 
عق��دت  االحتادي��ة  "احملكم��ة 
جلستها بحضور االعضاء كافة 
ونظرت طلباً من محكمة حتقيق 

الكرخ يخ��ص امكانية مقاضاة 
عضو مجل��س الن��واب في حال 
ارتكابه جرمية تش��كل مخالفة 
أو جنحة، مبناس��بة نظرها دعوى 

تخص هذا املوضوع".
وأض��اف ان "احملكم��ة ذهبت في 
قراره��ا بالرق��م )134/ 2017( الى 
أن املادة )63/ ثانياً/ أ( من الدستور 
اوردت مبدأ عام��اً وهو عدم جواز 
مقاضاة عضو مجلس النواب امام 
احملاكم عم��ا يدلي به من اراء في 
اثناء مدة دورة االنعقاد الواردة في 

املادة )57( من الدستور ونصها أن 
)جمللس النواب دورة انعقاد سنوية 
بفصلني تشريعيني امدها ثمانية 
اش��هر...(، أي ان عض��و مجل��س 
النواب يتمتع باحلصانة خالل دورة 
االنعق��اد عما يدلي به من اراء وال 
يتعرض للمقاض��اة امام احملاكم 

بشأن ذلك".
"احملكم��ة  ان  الس��اموك  وتاب��ع 
أوضح��ت أن الفقرت��ني )ب( و )ج( 
من املادة )63/ ثانياً( من الدس��تور 
فّصلت االح��وال التي يجوز فيها 

القاء القبض على عضو مجلس 
الفص��ل  م��دة  خ��الل  الن��واب 
التش��ريعي ضمن دورة االنعقاد، 
وبع��د  بجناي��ة  اذا كان متهم��اً 
احلص��ول على موافق��ة االغلبية 
املطلق��ة العضاء مجلس النواب 
اس��تثناء حال��ة من ضب��ط من 
النواب متلبس��اً  اعضاء مجلس 
باجلرمي��ة املش��هود ف��ي جناي��ة 
حي��ث ميكن الق��اء القبض عليه 

مباشرة".
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"االتحادية" تصدر قرارًا يمنع
مقاضاة النائب عن اإلدالء برأيه

وكاالت ـ الصباح الجديد:
يجتمع وزراء خارجية الس��عودية 
واإلمارات وعمان مع وزير اخلارجية 
الواليات  البريطان��ي وممثلني ع��ن 
املتح��دة واألمم املتح��دة في لندن 
لبح��ث إيج��اد حلول سياس��ية 

لألزمة في اليمن.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة البريطاني 
بوريس جونسون، الذي يستضيف 
االجتم��اع، "أرحب باخلطوات التي 
اتخذت إلعادة فتح مينائي احلديدة 
والصليف واس��تئناف رحالت األمم 

املتحدة إلى ميناء صنعاء".
وأضاف جونسون أن اليمن يواجه 
أسوأ أزمة انسانية، كما أن ماليني 
تفش��ي  بأكبر  اليمنيني مهددون 

للكوليرا في العالم.
وبحس��ب األمم املتح��دة، فقد بات 
أكث��ر من 7 مليون ش��خص على 
شفا اجملاعة بس��بب احلصار الذي 
يفرض��ه التحال��ف ال��ذي تقوده 
الس��عودية ض��د احلوثي��ني ف��ي 

اليمن.
ال��ذي  لن��دن،  اجتم��اع  ويحض��ر 

اخلماس��ية"،  ب�"اللجن��ة  يع��رف 
وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي عادل 
اجلبي��ر واإلمارات��ي عب��د اهلل ب��ن 
زايد والعماني يوس��ف بن علوي، 

األميركية توماس  اخلارجية  وممثل 
ش��انون واملبع��وث اخل��اص ل��ألمم 
املتحدة في اليمن اس��ماعيل ولد 

الشيخ أحمد.

وقال جونسون "سوف منضي قدما 
الدبلوماس��ية بقيادة  في اجلهود 
األمم املتحدة، إل��ى جانب مراجعة 
الوضع األمن��ي على األرض مبا في 

ذل��ك محاول��ة االعت��داء بصاروخ 
باليستي مؤخرا".

وقال��ت روز غريفيث��س املتحدث��ة 
باس��م اخلارجي��ة البريطاني��ة إن 
االجتم��اع يأتي في إط��ار "جهود 
بريطاني��ا الدبلوماس��ية إلح��الل 
الس��الم في اليم��ن... عبر جميع 

األطراف الفاعلة".
م��ن جانب��ه، اتهم وزي��ر حكومة 
الظل للتج��ارة الدولية احلكومة 
البريطاني��ة أم��ام البرمل��ان بأنها 
تتخذ موقفا "مترددا" جتاه األوضاع 
في اليمن حلماية صفقة أسلحة 
بقيمة 4 مليار جنيه إس��ترليني 

مع السعودية.
وُف��رض حص��ار عل��ى كل الطرق 
البري��ة والبحرية واجلوية  واملنافذ 
املؤدية إلى اليمن في السادس من 
نوفمبر/تش��رين الثاني في أعقاب 
س��قوط صاروخ أطلقه احلوثيون 
الس��عودية  العاصم��ة  باجت��اه 
الرياض اعترضته الدفاعات اجلوية 

السعودية فوق مطارها الدولي.
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اجتماع دولي واسع إليجاد حل سياسي في أزمة اليمن

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس الثالثاء ، عن تدمير العديد 
من أنفاق داع��ش اإلرهابي وتقتل 
20 عنص��را منهم خ��الل حملة 
أمني��ة واس��عة نفذته��ا القوات 
األمني��ة لتطهير صح��راء قضاء 

الرطب��ة غربي محافظ��ة االنبار ، 
فيما طهرت منطقة الصخيريات 
غربي احملافظة والتي تعد من أهم 

معاقل تنظيم داعش اإلرهابي .
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  ق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول ف��ي حديث 

خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ش��رعت  األمني��ة  الق��وات  إن" 
بحمل��ة أمنية واس��عة لتطهير 
صح��راء قض��اء الرطب��ة غرب��ي 
االنبار والتي تعد من أهم معاقل 
اختباء إرهابيي داعش في صحراء 

املناطق الغربية".

األمني��ة  "الق��وات  إن  وأض��اف 
طوقت بالكامل مح��اور املناطق 
الصحراوية املستهدفة والحقت 
ع��دداً كبيراً م��ن اإلرهابيني خالل 
العملي��ات وقتلت م��ا يقارب 20 
عنصرا منه��م ، مبينا إن "طيران 
اجلي��ش وفر غط��اء جوي��اً كثيفاً 

املشاركة  العسكرية  للقطعات 
ف��ي عملي��ة مداهم��ة معاق��ل 

اختباء مجرمي داعش".
وتابع إن " القوات األمنية والقوات 
الس��اندة لها دم��رت العديد من 
اإلنفاق واس��تولت على أس��لحة 

متنوعة".

ومن جانبه أكد القيادي في حشد 
محافظة االنبار قطري السمرمد 
، أمس الثالث��اء ، تطهير منطقة 
الصخيريات غربي احملافظة والتي 
تع��د م��ن أه��م معاق��ل تنظيم 

داعش اإلرهابي .
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تدمير 30 مضافة  لـ"داعش" وقتل 20 عنصرًا منهم في صحراء الرطبة

جانب من االجتماع الدولي في لندن

بغداد ـ الصباح الجديد:
القض��اء  رئي��س مجل��س  أعل��ن 
األعلى فائق زي��دان، امس الثالثاء، 
ع��ن االتفاق عل��ى تفاصيل تدريب 
القضاة مبج��ال مكافحة اإلرهاب 
واجلرمي��ة املنظم��ة م��ع الس��فير 

البريطاني في العراق.
وقال املتحدث باس��م اجمللس عبد 

الس��تار البيرقدار ف��ي بيان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
إنه "التقى رئيس مجلس القضاء 
األعلى فائق زيدان اليوم في مكتبه 
السفير البريطاني في بغداد جون 

ويلكس".
وأض��اف البي��ان، أن "اللق��اء عقد 
النق��اش  اس��تكمال  لغ��رض 

بخصوص تدريب القضاة واحملققني 
في مجال مكافحة اإلرهاب".

وأك��د على أن��ه "مت االتف��اق على 
جدول ونوع التدريب املقترح وتبادل 
املعلومات بني اجلانبني مبا يس��هم 
رفع ق��درات القضاة العراقيني في 
مجاالت مكافحة اإلرهاب واجلرمية 

املنظمة".

وكاالت ـ الصباح الجديد:
الطاق��ة  وكال��ة  رئي��س  توق��ع 
الدولية فاحت بيرول، امس الثالثاء، 
إن "س��وق النف��ط العاملي��ة قد 
تشهد شحا قرب النصف الثاني 
من الع��ام املقبل، إذا ظل الطلب 
قوي��ا وواص��ل املنتج��ون الكب��ار 

سياستهم احلالية".
وق��ال بي��رول ل�وكال��ة "رويت��رز" 
على هام��ش مؤمت��ر للطاقة في 

النرويج، "إذا كان منو الطلب قويا 
وإذا واص��ل املنتج��ون التمس��ك 
بسياساتهم، فقد نرى شحا في 
األس��واق في وقت ما م��ن العام 
املقب��ل، قرب النص��ف الثاني من 

العام املقبل".
وأض��اف رئيس الطاق��ة الدولية، 
أن"األم��ر متروك ألوب��ك لتقرر ما 
ستفعله، ولكن ما نراه أن السوق 
في سبيلها بالفعل نحو التوازن، 

لذا ف��إن س��عر )النف��ط( اليوم، 
ف��وق 60 دوالرا، هو رقم جيد لكي 
حتقق معظم استثمارات النفط 

أرباحا".
وتأت��ي تصريح��ات بي��رول قب��ل 
اجتم��اع أوب��ك يوم غ��ٍد اخلميس 
وس��ط قلق من أن تتجاوز جهود 
إع��ادة التوازن للس��وق املدى، وأن 
تتسبب في عجز عاملي وتقود إلى 

ارتفاع آخر لألسعار.

اتفاق عراقي ـ بريطاني لتدريب
القضاة على مكافحة اإلرهاب

"الطاقة الدولية" تتوقع شح
السوق النفطية العالمية منتصف 2018

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن وزير الدولة لش��ؤون خارجية 
الياب��ان، أمس الثالثاء، عن عزم بالده 
اس��تضافة اجتماع لدع��م العراق 
بداي��ة العام املُقبل، مش��يراً الى أن 
اس��تراتيجية الياب��ان املقبل��ة هي 
العمل على فتح عدد من املش��اريع 
واصف��ا  البص��رة،  ف��ي محافظ��ة 
االخي��رة بأنها "محط��ة اقتصاديَّة 

مهمة".
وقال وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري 
في بي��ان ص��در عقب اس��تقباله، 
الدول��ة  وزي��ر  ماساهيس��ا س��اتو 
لش��ؤون خارجي��ة الياب��ان، وتلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، إنه 
"ج��رى ف��ي اللقاء بح��ث العالقات 

وطوكي��و،  بغ��داد  ب��ني  الثنائي��ة 
والتأكي��د على ض��رورة فت��ح آفاق 
جدي��دة للتعاون املش��ترك؛ خدمة 

للشعبني الصديقني".
وأوضح اجلعف��ري أن "العراق انتصر 
عل��ى الع��دو العامل��ي ال��ذي ه��دد 
اإلنسانية كلها بفضل تكاتف أبنائه 
عسكريا في جبهات املواجهة ضد 
عصابات داعش اإلرهابية، وسياسيا 
من خالل االنفتاح على دول العالم، 

ودعم البلدان الصديقة".
واض��اف أن "العراق ماي��زال يتطل�ع 
الس��تمرار دع��م اجملتم��ع الدول��ي، 
واملس��اهمة في إع��ادة إعمار البنى 

التحت�ية للمدن العراق�ية".
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السليمانية - عباس كاريزي: 
طالب سكرتير املكتب السياسي 
للجماعة االسالمية في كردستان 
محمد حكيم، رئي��س اجلمهورية 
فؤاد معصوم،  ان ميارس صالحياته 
كافة الزال��ة العقبات التي تواجه 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  ب��ني  احل��وار 
واالقلي��م وفق��ا لبنود الدس��تور، 
واعلن في تصريح للصباح اجلديد، 
ان االوضاع املعيش��ية للمواطنني 
تدخله  اإلقلي��م تس��توجب  ف��ي 
املعيشية  االوضاع  وقال  الس��ريع 
للمواطنني في اإلقليم سيئة جدا 
وان املواطنني حتى وان قبلت بعض 

االطراف السياسية، لن يسمحوا 
بان تعود سياسة التفرد والهيمنة 
التي كان االقليم يدار بها قبل 25 

من ايلول املنصرم.
وحم��ل حكي��م الس��لطات التي 
رعت اجراء االس��تفتاء ما افرز من 
نتائج وتبعات سلبية، مشيرا الى 
ان هلى تلك الس��لطات معاجلتها 
وفقا للدس��تور، وبعد حتديد أنواع 
واش��كال اخلروق��ات الت��ي جتاوزت 
عل��ى ه��ذا الدس��تور م��ن قب��ل 
االقلي��م او احلكومة االحتادية على 

حد سواء.
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس القض��اء االعلى، امس 
الثالث��اء، ع��ن أرس��ل االدع��اء العام 
اعمام��اً إلى جمي��ع ال��وزارات ودوائر 
الدول��ة يطلب إخب��اره ع��ن اجلرائم 
املتعلقة باملال العام، فيما أكد على 
تش��كيل اللج��ان والهيئ��ات لنظر 
هذه القضايا وكذل��ك األحكام غير 

املنفذة.
وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء 
األعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، 
إن "رئاس��ة االدع��اء الع��ام ج��ددت 
التعمي��م ال��ذي بعثته ع��ام 2014 

بخصوص إخباره��ا باجلنايات واجلنح 
املتعلقة باملال العام وحاالت الفساد 
اإلداري واملال��ي". وأض��اف بيرقدار أن 
"االدع��اء أوص��ى بتش��كيل اللجان 
والهيئات واجملال��س ملتابعة األحكام 
والقرارات القضائي��ة غير املنفذة أو 
التي تعط��ل تنفيذه��ا واإلخبار عن 
اس��م املوظف املمتنع ع��ن التنفيذ 
م��ع تزوي��د االدعاء باملستمس��كات 
املطلوبة ليتس��نى اتخ��اذ اإلجراءات 
القانونية املطلوبة على وفق أحكام 

قانون العقوبات العراقي".
تتمة ص3

اليابان تستضيف اجتماعًا
لدعم العراق مطلع العام الُمقبل

قوى سياسية كردية تطالب بإلغاء 
نتائج االستفتاء وتحّمل تبعاته

االدعاء العام يطالب دوائر الدولة بإخباره 
عن الجرائم المتعلقة بالمال العام

متابعة الصباح الجديد:
كش��فت وزارة الدف��اع االميركية 
)البنتاغ��ون(، أم��س الثالث��اء، ع��ن 
اعداد العس��كريني االميركيني في 
العراق وسوريا، فيما اشارت الى ان 
عدد قواتها في أفغانس��تان وصل 

إلى 15 ألفا و298 عسكريا.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي تقري��ر لها ان 
"عدد القوات االميركية في سوريا 
بلغ 1720 عسكريا"، بعد أن حتدثت 
سابقا عن وجود نحو 500 عسكري 

أميركي فقط في هذا البلد.

واضافت ال��وزارة ان "ع��دد القوات 
األميركي��ة ف��ي العراق، بحس��ب 
معطي��ات ال��وزارة ف��ي 30 ايل��ول 
عس��كريا"،   8892 بل��غ  املاض��ي، 
مش��يرة الى ان "ع��دد القوات في 
أفغانستان وصل إلى 15 ألفا و298 

عسكريا.
وقال مسؤولون أميركيون األسبوع 
املاضي إن عدد الق��وات األميركية 
في س��وريا يص��ل إل��ى 2000 فرد، 
معظمه��م م��ن الق��وات اخلاصة، 
بحسب قناة "CNN"، وذلك بعد أن 

كان ممثل هيئة األركان املش��تركة 
ماكين��زي  كيني��ث  األميركي��ة 
ق��د أعلن س��ابقا أن ع��دد القوات 
األميركي��ة في س��وريا نح��و 500 

فرد.
"واش��نطن  صحيف��ة  وكش��فت 
بوست" األميركية األربعاء املاضي، 
تخط��ط  املتح��دة  الوالي��ات  أن 
للحفاظ على وجودها العس��كري 
في شمال س��وريا حتى بعد هزمية 

تنظيم "داعش".
م��ن جه��ة أخ��رى، ذك��رت وكال��ة 

إنترفاكس" الروس��ية، أن وس��ائل 
إع��الم تابعة لقوى كردية س��ورية 
أفادت بوجود قرابة 4 آالف عسكري 
تابعني لقوات التحالف الدولي ضد 

"داعش"، بقيادة الواليات املتحدة.
الع��دد  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
األميركي��ة  للق��وات  اإلجمال��ي 
املرابطة في اخلارج يبلغ 257.3 ألف 
عسكري، وترابط أكبر كتل للقوات 
األميركية في كل من اليابان )نحو 
45 ألف��ا( وأملانيا )36 ألف��ا( وكوريا 

اجلنوبية )نحو 25 ألف عسكري(.

البنتاغون تكشف عن أعداد العسكريين
اإلميركيين في العراق والشرق األوسط



إليس الزين*

م��ن حق تون��س االعت��زاز مب��ا متّ إجنازه. 
فتون��س هي التي أطلق��ت في العالم 
العرب��ي اه��م موج��ة م��ن التحوالت 
السياسية البعيدة املدى منذ اتفاقية 
س��ايكس بيك��و. وبقط��ع النظر عن 
مس��ار االنتقال الذي تعرف��ه املنطقة 
والذي حت��ول إلى مع��ارك دموية دمرت 
البل��دان وش��ردت الس��كان، ف��إن م��ا 
ابتدأ هو نقطة حت��ول نوعية. ومن حق 
الشباب التونس��ي أن يعتز أنه أول من 
قدم دماءه من اجل ش��عارات الش��غل 
واحلرية والكرام��ة الوطنية. ولكن هذا 
االعت��زاز ال يعفين��ا األن من األس��ئلة 

الصعبة.
أي��ن الش��باب التونس��ي بع��د س��بع 

سنوات من الثورة؟
املتابع للمش��هد التونس��ي عن كثب 
يالحظ انحسار األدوار التي من املفترض 
أن يلعبها الشباب التونسي في الشأن 
العام م��ن خالل غي��اب تام ع��ن تقلد 
املواقع القيادية في األحزاب، ومشاركة 
ضئيلة في االقت��راع منذ الثورة، وعدم 
وج��ود سياس��ة وطنية للش��باب من 
شانها أن تأسس املش��اركة في احلياة 

العامة وفي مسارات اتخاذ القرار.

هذا ال يعني أن الش��باب التونس��ي وال 
سيما في أوساطه املدنية والتقدمية 
واإلصالحي��ة واملنفتح��ة غي��ر مهتم 
بالدميقراطي��ة. ب��ل املس��ألة ه��ي أن 
سبل التعبير عن هذا االهتمام ال تفي 
بالغرض، وميك��ن بالتالي اإلش��ارة إلى 
فج��وة دميقراطية تش��كل خطراً على 

مستقبل تونس.
الفج��وة الدميقراطية تب��دو جلية من 
خالل رج��وع الش��باب التونس��ي إلى 
الفضاء االفتراضي حيث يتابع أحالمه 
اجلمهوري��ة  بن��اء  ف��ي  الدميقراطي��ة 
الثاني��ة، جمهوري��ة احلري��ات العام��ة 
وسيادة القانون ليس على أرض الواقع 
امللموس بل من خالل وس��ائط اإلعالم 
نق��ده  س��هام  موجه��اً  االجتماع��ي 
للسياس��ات العام��ة التي ل��م تثبت 
جناح��ات تذكر م��ن أجل حي��اة أفضل 
للتونسيات والتونسيني عموماً. ولكن 
ه��ذا االنكف��اء والغي��اب ع��ن احلضور 
الفعلي من الشباب احلر يترك الساحة 
لقوى أخ��رى لتش��غلها وتدعي متثيل 

اجملتمع التونسي.
ف��ي  التحوي��ر  ه��ذا  يتع��دى  وفيم��ا 
االهتمام السياسي، من خالل التركيز 
وعقائدي��ة  نظري��ة  مس��ائل  عل��ى 
وثقافية واالبتعاد عن معاجلة الش��ؤون 
املوضوعية لبناء الدميقراطية الصادقة، 

ف��إن النتيجة هي أن محبي اخلالفة قد 
اجنزوا اختراقاً هادئاً ملؤسسات الدولة.

فب��دالً م��ن أن تكون وس��ائل التواصل 
النش��اط  لتحقي��ق  أداة  االجتماع��ي 
امليداني، أصبحت هي النش��اط، ولكن 

افتراضياً ال ميدانياً، ما يحّد من فائدتها 
ويقطعها ع��ن جمهوره��ا الطبيعي، 
أي اجملتمع التونس��ي ككل، فيما هذه 
الفجوة في الدميقراطية تزداد وتتوسع 
بني جيل الش��ابات والش��باب املنفتح 

احلر ومؤسس��ات الدولة التي تتشكل 
وتتطور م��ن دون أن يك��ون لهذا اجليل 

دوراً حاسماً في تشكيلها.
الفرص��ة الدميغرافي��ة الت��ي تعرفه��ا 
تون��س اجلدي��دة، الدول��ة الفتي��ة بعد 

ث��ورة ش��عبية واع��دة وجي��ل مثقف 
ق��ادر أن يق��ود البن��اء نحو املس��تقبل 
املوع��ود، حتول��ت إل��ى قنبل��ة موقوتة 
قابلة لالنفج��ار في وجه بائعي الوهم 
ف��ي الدني��ا و األخ��رة ف��ي ظل فش��ل 
احلكوم��ات املتعاقب��ة ف��ي خل��ق امل 
جديد ف��ي تونس افضل لش��باب تواق 
إلى منوذج تنموي قادر على توفير اسس 
الدميقراطي��ة التش��اركية و التنمي��ة 
املندمج��ة التي طاملا حل��م بها أجيال 
متعاقبة من النشطاء في بناء الدولة 
الوطنية ، الدولة التي خانتها نخبها و 
التي تقدم كل يوم لش��بابها األسباب 

الكفيلة لهجرتها و خذالنها.
الفجوة الدميقراطية ليس مجرد وصف 
ملرحل��ة، بل ه��ي خطر داه��م ال بد من 
معاجلته. وعالجه، كما ال بد للش��باب 
التونس��ي أن ي��درك، لي��س بي��د دولة 
أبوية رفضها هذا الش��باب قوالً وفعالً، 
ولكنها كذلك ليست باالنكفاء وترك 
الفض��اء العام لتتفرد ب��ه العقائديات 
الت��ي تنحدر إل��ى أوهام قاتل��ة، بل هو 
بعودة واضح��ة من هذا الش��باب إلى 
العم��ل امليداني الواض��ح والقادر على 
حتقيق أولويات اجليل الصاعد، وال سيما 
من حيث تناسب التعليم والتدريب مع 
الفرص املتاحة للعم��ل املنتج، وصوالً 
إل��ى تعزي��ز االقتص��اد الوطن��ي على 

أساس تأطير الدولة املبادرة الفردية، ال 
استيالء الدولة عليها، وال التخلي عن 
مس��ؤولية التطأير حتت ش��عار حرية 

االقتصاد.
ولك��ن ه��ذا الش��باب يحت��اج إلى يد 
داعم��ة، م��ن داخ��ل تون��س كم��ا من 
خارجها. فالثورة التونسية إجناز ال ميكن 
الس��ماح ألي طرف ال باالستيالء عليه 
وال باالنقالب عليه.  وللمجتمع الدولي، 
والذي س��اهم في دع��م النظام األبوي 
ثم حتّمس للتح��ول واندفع مؤيداً قبل 
أن يفقد حماسه ويتراجع، دور هام ال بد 
من ممارسته بثبات وانتظام للمساعدة 

في حتقيق الوعد التونسي.
املس��ؤولية هي أوالً مسؤولية الشباب 
التونس��ي لوض��ع الش��ؤون احلياتي��ة 
ف��ي الواجهة، وجتن��ب اله��روب منها، 
باجت��اه  وال  اخلالف��ة،  أوه��ام  باجت��اه  ال 
أح��الم الفض��اء االفتراضي.  الش��باب 
التونس��ي قلق بشأن الش��غل واألمن 
والبيئ��ة واالس��تقرار. وحي��ث طرحت 
هذه املسائل، فإن النقاش يأخذ طابعاً 
عملي��اً يتجاوز االعتب��ارات العقائدية. 
واملطلوب هو حتديداً املزيد من املواضيع 
العملي��ة والق��در أقل من النقاش��ات 

العقائدية.

*عن منتدى فكرة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي اط��ار مباحثاته م��ع القوى 
واالح��زاب السياس��ية في اقليم 
كردستان بحث رئيس اجلمهورية 
الدكتور ف��ؤاد معصوم، في اربيل 
مع احلزب الدميقراطي الكردستاني 
الس��بل الكفيل��ة مبعاجلة االزمة 
السياس��ية في ااالقليم وتذليل 
العقبات امام البدء بحوار ملعاجلة 

األزمة بني بغداد وأربيل.
محافظ��ة  زار  ال��ذي  معص��وم 
كرك��وك اول ام��س االثنني، وصل 
اربي��ل صب��اح امس الثالث��اء، في 
اط��ار اجلول��ة التي يق��وم بها في 
كردس��تان، والت��ي ق��دم خاللها 
تصورات��ه حي��ال املوق��ف احلالي 
والس��بل  االحتادي��ة  للحكوم��ة 
الكفيلة مبعاجلة املسائل العالقة 
وم��ا يترتب عل��ى الطرفني الجناح 

جولة جديدة من احلوارات. 
بيان رئاس��ي اش��ار ال��ى ان رئيس 
اجلمهوري��ة فؤاد معصوم ش��دد 
خالل اجتماعه م��ع وفد اجلماعة 
على  الكردس��تانية،  االس��المية 
ضرورة االس��راع في ايجاد مخرج 

لالزمة الراهنة بني بغداد واربيل.
وبحس��ب البي��ان ف��ان معصوم 
التقى في الس��ليمانية وفدا من 
للجماع��ة  السياس��ي  املكت��ب 
اإلس��المية الكردس��تانية، حيث 
آخر املس��تجدات  اجلانب��ان  بحث 
السياس��ية  الس��احة  عل��ى 
والتحدي��ات الت��ي تواج��ه البالد، 
كما س��لط الضوء عل��ى أهداف 
زيارته الى اإلقليم وفحوى لقاءاته 
مع األط��راف السياس��ية إليجاد 
مخرج لالزم��ة الراهنة بني بغداد 

واربيل.
السياس��ي  املكت��ب  س��كرتير 
ف��ي  االس��المية  للجماع��ة 
كردس��تان محمد حكي��م اعلن 
في تصري��ح للصب��اح اجلديد، ان 
حزب��ه طال��ب رئي��س اجلمهورية 
ان يس��تعمل صالحيات��ه كاف��ة 
الزال��ة العقبات التي تواجه البدء 
بحوار ب��ني املرك��ز واالقليم وفقا 
لبنود الدس��تور، مرحبا بتشكيل 
جلن��ة من قبل رئاس��ة اجلمهورية 
لتحدي��د ن��وع وش��كل اخلروقات 
احلاصل��ة على الدس��تور من قبل 
االقليم او احلكومة االحتادية على 

حد سواء.
وتابع حكيم »قلنا له اننا كحزب 
سياسي في االقليم نبلغكم بان 
االوضاع املعيشية للمواطنني في 

االقليم س��يئة جدا وان املواطنني 
حت��ى وان قبلت بع��ض االطراف 
السياسية، لن يسمحوا بان تعود 
سياس��ة التف��رد والهيمنة التي 
كان االقلي��م يدار بها قبل 25 من 

ايلول املنصرم.
وحول الغاء نتائج االستفتاء كما 
تطالب احلكوم��ة االحتادية للبدء 
بحوار مع االقليم، اكد حكيم ان 
حكومة االقليم واالطراف املتنفذة 
قبل��ت بقرار احملكمة االحتادية، وان 
لم تعلن ذلك رسميا، الن القضاة 
الكرد في احملكمة االحتادية وقعوا 
على قرار الغاء االستفتاء، مشيرا 
ال��ى ان اجلماع��ة االس��المية لم 
تؤي��د االس��تفتاء او تش��ارك في 
اجملل��س الذي اس��س للترويج له، 
ل��ذا عل��ى الس��لطات التي رعت 
اجراء االستفتاء ان تعالج نتائجه 

وتبعاته السلبية.
وح��ول مطالب��ة حزب��ه وحرك��ة 
التغيي��ر واالحتاد االس��المي بحل 
وتش��كيل  احلالي��ة  احلكوم��ة 
حكومة مؤقت��ة، املح حكيم الى 
اس��تعداد حزب��ه للقب��ول ببقاء 
احلكومة احلالية، فيما لو التزمت 
باملطال��ب الت��ي قدمه��ا حزب��ه، 

والت��ي تتمث��ل اوالً العم��ل على 
اجراء انتخابات عامة في االقليم 
بعيدا عن التزوير وتنقية سجالت 
الوهمية،  الناخبني من االس��ماء 
والثان��ي الب��دء بح��وار جديد مع 
بغداد وفقا ملبادئ الدس��تور كما 
االميركي��ة،  االدارة  ب��ه  طالب��ت 
والثالث حتسني االوضاع الصعبة 
ومعاجلة  واملواطن��ني،  للموظفني 
االوض��اع املزري��ة للنازح��ني م��ن 

املناطق املتنازع عليها.
واضاف »اننا حزب سياسي نطالب 
احلكوم��ة احلالي��ة، اذا م��ا كانت 
تري��د دعمنا وتأييدن��ا ان تضع في 
مقدمة مهامها االساسية اجراء 
مباحثات مع بغداد«، مش��يرا الى 
ان هيكلة الوفد ال يجوز أن تكون 
محص��ورة  الس��ابقة  كالوف��ود 
بقياديني م��ن احلزبني الدميقراطي 
واالحت��اد الوطن��ي، ب��ل م��ن كل 
األط��راف، ليكون معب��راً حقيقياً 

عن الشارع الكردستاني.
الق��وى  ان  ال��ى  واش��ار حكي��م 
السياس��ية اتفق��ت م��ع رئيس 
حكوم��ة االقليم ونائبه، مبيناً ان 
اجلماعة االسالمية تنتظر انتهاء 
اجتماع��ات حكوم��ة االقليم مع 

للب��دء  الكردس��تانية،  االط��راف 
بعق��د االجتماع��ات اخلماس��ية 
السياس��ية  االطراف  التي تضم 
االساس��ية اخلمسة في حكومة 
وبرملان كردستان، مؤكدا ان حزبه 
مس��تعد للمش��اركة ف��ي تلك 
االجتماعات، اذا ما تلس��مت نية 
االزمات  صادق��ة وجدية ملعاجل��ة 
وبخالف��ه ف��ان اج��راء االنتخابات 
ضم��ان حللح��ة االوض��اع وازمات 

االقليم املتراكمة. 
من جه��ة ثانية التق��ى معصوم 
اإلش��تراكي  احلزب  مع س��كرتير 
محمد  الكردستاني  الدميقراطي 
ح��اج محمود، وبح��ث معه أيضا 
املشكالت  الكفيلة بحل  السبل 
وإقلي��م  املرك��ز  ب��ني حكومت��ي 

كردستان.
وعبر محم��د احل��اج محمود عن 
الت��ي تبذله��ا  دعم��ه للجه��ود 
النظر  لتقريب وجهات  الرئاس��ة 
للوصول الى تفاهمات من شأنها 
معاجل��ة القضاي��ا العالق��ة بني 

األطراف املعنية.
مستش��ار  علياوي��ي  عب��داهلل 
الرئيس معصوم يقول ان معصوم 
إلتقى ام��س الثالثاء، ف��ي زيارته 

الى اربيل برئي��س حكومة إقليم 
البارزان��ي  نيجيرف��ان  كردس��تان 
ونائبه قوباد طالباني، كما التقى 
ف��ي إط��ار الزي��ارة برئي��س احلزب 
الدميقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني.
وحول مضمون االجتماع أفاد بأنه 
ناق��ش مس��ألة تعي��ني محافظ 
منص��ب  ألن  لكرك��وك،  جدي��د 
محافظ كركوك من حصة الكرد، 
وحتى اآلن ل��م تصل األطراف ألي 

اتفاق بهذا اخلصوص.
وأض��اف علياوي��ي أن »االجتم��اع 
تن��اول موضوعة توحي��د الصف 
الك��ردي من أج��ل الب��دء بجولة 

جديدة من التفاوض مع بغداد.
املتحدث باسم احلزب الدميقراطي 
الكردستاني محمود محمد اعلن 
امس الثالثاء أن حل حكومة إقليم 
كردس��تان احلالية وهو ما تطالب 
ب��ه بع��ض اجله��ات السياس��ية 
س��يؤدي إل��ى حدوث مش��كالت 

عويصة يصعب تداركها.
وتاب��ع محمد ف��ي تصريح عقب 
اجتم��اع حلزبه مع وف��د حكومة 
االجتم��اع  إن  إقلي��م كردس��تان 
يه��دف لتحقي��ق وح��دة الصف، 

كم��ا مت بح��ث املطال��ب املقدمة 
بشأن احلكومة وكيفية مواجهة 
التحدي��ات الراهن��ة، مضيف��اً أن 
إج��راء االنتخابات في كردس��تان 
عاج��الً أم آج��الً يتطل��ب وج��ود 
التوافق، بني االطراف السياسية، 
مش��يرا الى ان احلزب الدميقراطي 
يفض��ل إج��راء انتخاب��ات إقليم 
كردس��تان قبي��ل موع��د اج��راء 

االنتخابات العراقية.
وبش��أن مطال��ب ح��ل حكوم��ة 
وتش��كيل  كردس��تان  إقلي��م 
حكوم��ة مؤقتة ب��دالً عنها، قال 
إن »ح��ل احلكومة س��ينجم عنه 

حدوث مشكالت عويصة«.
وأج��رى وف��د رفيع م��ن حكومة 
برئاس��ة  كردس��تان  إقلي��م 
ونائب��ه  البارزان��ي  نيجيرف��ان 
قوب��اد طالبان��ي ام��س الثالث��اء، 
الدميقراط��ي  احل��زب  إل��ى  زي��ارة 
الكردس��تاني واحلزب الش��يوعي 
وحزب الكادحني، س��بقها زيارات 
قام به��ا ف��ي الس��ليمانية، إلى 
احزاب االحتاد اإلس��المي، وحركة 
التغيير، واالحت��اد الوطني، واحلزب 

االشتراكي الدميقراطي.

معصوم يحث األطراف الكردستانية
على تذليل العقبات أمام الحوار مع بغداد

قوى سياسية تطالب حكومة اإلقليم بإلغاء نتائج االستفتاء وتحّمل تبعاته

اظه��ر االجتم��اع االخير ل��دول اجلامع��ة العربية 
في القاهرة مدى االنقس��ام العربي جتاه القضايا 
واالح��داث العربية والدولية الت��ي حتيط بالعالم 
العرب��ي واذا تعمقن��ا كثي��را ف��ي قراءة املش��هد 
السياس��ي العرب��ي ومواق��ف االنظم��ة العربية 
جت��اه امللفات السياس��ية واالمني��ة واالقتصادية 
الت��ي تتش��ارك بها ه��ذه الدول فاننا س��نجد ان 
هذا االنقس��ام هو ليس وليد الس��اعة واليرتبط 
فق��ط مبلف واحد او اثنني ب��ل انه يصل في احيان 
كثيرة الى تش��رذم وانقس��ام ويقترب من التفتت 
في الكثير من القضايا وجذوره قائمة مع اختالف 
الهوي��ات وااليدلوجي��ات التي تؤمن به��ا انظمة 
احلكم ف��ي البالد العربي��ة اال ان تصاعد االحداث 
وتطورها وتغير االلولويات بالنسبة لهذه االنظمة 
اظه��ر االجتم��اع االخي��ر وكأن��ه يعل��ن صراحة 
االفتراق العربي بعناوين كبيرة .. فقضية االحتالل 
االسرائيلي لفلس��طني تراجعت وماعادت قضية 
مصيري��ة او اولوية في املواق��ف العربية والوحدة 
العربي��ة اصبحت بعي��دة املنال في ظ��ل مغادرة 
ش��عارات وثقاف��ات القومي��ة العربي��ة وبات امن 
واس��تقرار ودميومة االنظمة احلاكمة هو االولوية 
في انش��غاالت وهموم اركان منظومة الس��لطة 
في اي بلد عربي وبرغم هبوب رياح التغيير ومارافق 
الرببي��ع العربي م��ن تغيرات في فلس��فة وهوية 
الس��لطة في عدد م��ن البالد العربي��ة االان واقع 
احلال يش��ير الى بقاء الص��راع املذهبي واالختالف 
االيدلوجي س��ائدا في تعامل هذه االنظمة فيما 
بينها وطغى االس��تقطاب املذهبي في املنطقة 
وقي��ادة التحالف��ات على وف��ق هذا الص��راع بني 
اي��ران والس��عودية وتركيا الى متح��ور العديد من 
الب��الد العربية ح��ول مفاصل الق��وة والتأثير في 
هذا الصراع فيما ادرك��ت دول اخرى مدى خطورة 
هذه التحالف��ات وهذا التمح��ور وفضلت البقاء 
في مس��احات االعتدال والوس��طية ومد جسور 
العالق��ة واالش��تراك مع ش��تى االقط��اب و..كان 
ملف لبنان واستقالة احلريري خير معبر عن صورة 
الواقع العربي اليوم فاحلريري الذي طالب بتطبيق 
سياس��ة )الناي بالنفس( في ب��الده لبنان انطالقا 
من الوضع الداخلي في لبنان واالمتدادات العرقية 
والطائفية فيه رمى باس��تقالته واسبابها حجرا 
في مياه راكدة اشعلت فتيل ازمة جديدة بني الدول 
العربية ودفعت الكثيرين لتفسير املواقف واجراء 
املقارنات وجرد احلس��اب بالنس��بة للسياس��ات 
املتبعة في املنطقة واملواقف االميركية وااليرانية 
والس��عودية والتركية من الصراعات في س��وريا 
والعراق واليم��ن ولبنان وعمقت ه��ذه االزمة من 
املأزق العربي وبات من الصعب التكهن مبستقبل 
اجلامعة العربية واالحتاد العربي بعناوينه اخملتلفة 
م��ن دون البح��ث ع��ن آلي��ات وتفاهم��ات جديدة 
تعي��د الثق��ة لالنظم��ة العربي��ة ك��ي يطمئ��ن 
بعضه��ا للبعض االخ��ر بعد ان تداع��ت االحداث 
واملواق��ف وباعدت بني وجهات النظر في تفس��ير 
هذه االح��داث وتعددت االتهامات في مس��ؤولية 
ماجرى ومايجري في منطقتن��ا العربية امللتهبة 

وماجاورها.!

المأزق العربي !

الثورة التونسية والشباب: الفجوة الديمقراطية
تقـرير

رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم

تونس وبداية الربيع العربي

أجرى وفد رفيع من 
حكومة إقليم كردستان 
برئاسة نيجيرفان 
البارزاني ونائبه قوباد 
طالباني امس الثالثاء، 
زيارة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
والحزب الشيوعي وحزب 
الكادحين، سبقها 
زيارات قام بها في 
السليمانية، إلى احزاب 
االتحاد اإلسالمي، 
وحركة التغيير، واالتحاد 
الوطني، والحزب 
االشتراكي الديمقراطي
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د.علي شمخي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت��رأس وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
ش��ياع  محم��د  االجتماعي��ة 
الس��وداني أولى جلسات العمل 
اخلاص��ة مبؤمت��ر )ادم��اج االبع��اد 
االجتماعي��ة( املنعقد في تونس 

والذي يستمر اليوم وغداً.
ال��وزارة  باس��م  املتحدث  وذك��ر 
عم��ار منع��م ف��ي بي��ان ل��ه ان 
ورقتي  اجللس��ة ش��هدت تقدمي 

عم��ل خاص��ة بخط��ة التنمية 
املستدامة 2030 في السياسات 
االجتماعية لل��دول العربية من 
قبل الدكتور حس��ني الطالفحة 

والباحث طارق النابلسي.
وق��ال منع��م ان ورق��ة الدكتور 
الطالفح��ة تناولت اهداف جتربة 
التنمي��ة املس��تدامة ، التقييم 
ورقة  ان  واملس��تجدات، موضحا 
الباحث طارق النابلس��ي تناولت 

االولوي��ات العربي��ة االجتماعية 
في خط��ة التنمية املس��تدامة 

. 2030
واش��ار املتحدث باسم الوزارة ان 
مؤمتر )ادماج االبعاد االجتماعية( 
التونس��ية  يُعقد في العاصمة 
احلكوم��ة  رئي��س  وبرعاي��ة 
الش��اهد  يوس��ف  التونس��ية 
ومش��اركة عدد م��ن وزراء عمل 
الدول العربية ويهدف الى اخلروج 

بورق��ة عم��ل مش��تركة ح��ول 
افضل ال��رؤى لتنفيذ متطلبات 
خطة التنمية املستدامة 2030 

واالبعاد االجتماعية وتأثيرها.
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  وكان 
ش��ياع  محم��د  االجتماعي��ة 
الس��وداني قد وص��ل العاصمة 
التونس��ية مس��اء أم��س االحد 
للمش��اركة ف��ي اعم��ال املؤمتر 
ال��وزاري اخل��اص بإدم��اج االبعاد 

اجملتمعي��ة ف��ي ال��دول العربية 
ال��ذي تقيم��ه االمان��ة الفني��ة 
جملل��س وزراء العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة العرب بالتعاون مع 
العامة جملل��س جامعة  االمان��ة 
ال��دول العربي��ة وكان على رأس 
نظيره  املط��ار  في  مس��تقبليه 
طرابلس��ي  محم��د  التونس��ي 
الس��فارة  اركان  ع��ن  فض��ال 

العراقية في تونس.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن قائد عمليات األنب��ار اللواء 
الرك��ن محم��ود الفالح��ي، أمس 
الثالث��اء، عن إعادة خمس��ة آالف 
ن��ازح ال��ى مناطقهم احمل��ررة في 
احملافظ��ة وع��دد م��ن احملافظ��ات 

األخرى.

تصري��ح  ف��ي  الفالح��ي  وق��ال 
صحفي، »حسب توجيهات القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة حيدر 
العبادي والعمليات املش��تركة مت 
إعادة أكثر من خمس��ة آالف نازح 
ال��ى مناطقهم احملررة ف��ي األنبار 
ومحافظ��ات بغداد وديالى وصالح 

الدين وبابل ونينوى«.
»قي��ادة  أن  الفالح��ي،  وأض��اف 
عملي��ات االنبار مس��تمرة بإعادة 
النازح��ني ملناطقهم احمل��ررة بعد 
ع��ودة االس��تقرار إليه��ا لغ��رض 
إغالق تلك اخمليم��ات واالنتهاء من 

أزمة النزوح والتهجير«.

عمليات األنبار تعيد خمسة
آالف نازح الى مناطقهم المحررة

وزير العمل يترأس مؤتمر "إدماج األبعاد االجتماعية" في تونس



بغداد - حظر جتوال 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الثالث��اء أن الق��وات 
االمني��ة فرضت حظ��را للتجوال في 
منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، 

فيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "القوات االمنية قررت فرض 
حظرا للتجوال في منطقة النهروان 
جن��وب ش��رقي بغ��داد"، مضيف��ا ان 
"تلك القوات اتخذت اجراءات مشددة 

في املنطقة حتسبا الي طارئ".

ديالى – اعتقال ارهابي 
اعل��ن قائممق��ام قض��اء اخلالص في 
محافظة ديالى عدي اخلدران، الثالثاء، 
عن اعتق��ال مطلوب ه��ارب من وجه 
العدالة منذ تس��عة سنوات وبحقه 

اربع مذكرات قبض بتهمة "االرهاب".
وق��ال اخل��دران إن "ق��وة اس��تخبارية 
جنح��ت م��ن اعتق��ال مطل��وب هارب 
م��ن وج��ه العدال��ة منذ 9 س��نوات 
وبحق��ه ص��ادرة اربع مذك��رات قبض 
بتهمة االرهاب"، مضيفا ان "املعتقل 
يعد م��ن اهم املطلوب��ن على الئحة 
االرهاب في قضاء اخلالص وهو متورط 
بسلس��لة طويلة من جرائم االرهاب 

خالل السنوات املاضية ".

كركوك – عمليات دهم 
كش��ف قائد عمليات كركوك اللواء 
عل��ي فاضل عمران ام��س الثالثاء عن 
تنفيذ عملية أمني��ة ملطاردة عناصر 
تنظي���م "داع��ش" الهاربن ش��مال 
ناحي���ة  باجت���اه  احلويج���ة  قض��اء 

ال�زاب.
وق��ال قائ��د العملي��ات إن "األجه��زة 

األمني��ة ف��ي كركوك ألق��ت القبض 
عل��ى ثمانية متورطن بأعم��ال تزوير 
ألخت��ام وكتب رس��مية ف��ي املدينة، 
آخري��ن  خمس��ة  اعتق��ال  مت  كم��ا 
بتهمة التج��ارة والترويج للمخدرات 
بكركوك" ، مشيرا الى تنفيذ عملية 
أمنية ملط��اردة فلول داع��ش الهاربة 
ش��مال احلويج��ة باجتاه ناحي��ة الزاب 
عبر ق��رى املاحوز"، مبين��اً أنه "مت قتل 
إرهابي��ن اثن��ن والق��اء القبض على 
ثماني��ة آخري��ن م��ن عناص��ر داعش 

اإلرهابي ((. 

بابل – عمليات تفتيش 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس الثالثاء ان مفارز 
امنية متكنت م��ن القاء القبض على 
عدد م��ن املطلوبن للقضاء على وفق 
م��واد جنائي��ة ومخالف��ات متنوع��ة 

بعمليات تفتيش ف��ي احملافظة، وبناء 
على معلومات اس��تخبارية وشملت 

مناطق متفرقة من احملافظة.
واش��ار املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ال��ى قيامها 
باحال��ة جميع املتهم��ن الى اجلهات 
اخملتصة لغرض اس��تكمال االجراءات 

القانونية بحقهم.

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس الثالث��اء أن عناصر 
تنظي��م "داعش" ب��دأو باخل��روج من 
املطيبيجة  ف��ي منطق��ة  جحورهم 
الواقعة على حدود احملافظة مع ديالى 
ف��ي محاولة لفعل ش��يء، داعيا الى 
انهاء وجود التنظيم في املنطقة النه 

مصدر حتدي امني لثالث محافظات.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 

اسمه إن "تنظيم داعش التزم الصمت 
في املطيبيجة واغلب مسلحيه كانوا 
يختبئ��ون في حج��ور ومضافات حتت 
االرض والوض��ع كان هادئ للغاية منذ 
عدة اسابيع" ، مضيفا أن "الوضع في 
املطيبيجة تغير في الس��اعات ال� 24 
املاضية وهناك نش��اط بدأت مالمحه 
بالظهور من خالل مشاهدة مسلحي 
التنظيم عن بع��د بعدما خرجوا من 

جحورهم ومضافاتهم حتت االرض" .

االنبار – عملية عسكرية 
اعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن 
محم��ود الفالحي ام��س الثالثاء، عن 
انط��الق عملي��ة لتفتي��ش صح��راء 

جنوب الرطبة غربي األنبار.
وقال اللواء الركن الفالحي  إن "قوة من 
الفرقة األول��ى باجليش انطلقت فجر 
يوم ام��س بعملية واس��عة لتفتيش 

وتطهير صحراء جنوب مدينة الرطبة، 
)310 ك��م غرب الرمادي(" ، مضيفا أن 
"العملية تهدف ملالحقة بعض املفارز 
التابعة لداعش في الصحراء الغربية 
من األنب��ار جنوبي الرطب��ة والقضاء 

عليهم".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة ام��س الثالث��اء ان دوري��ات 
ومف��ارز تش��كيالت امني��ة واصل��ت 
ملتابعة  اليومي��ة  األمنية  ممارس��اتها 
تنفي��ذ أوامر إلقاء القب��ض والتحري 
الصادرة من القض��اء بحق املطلوبن 
توجيه��ات مدي��ر ش��رطة  وحس��ب 

الديوانية .
واف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان مفارز مركزي 
الش��امية وغماس متكنت م��ن إلقاء 

القب��ض عل��ى 5 متهم��ن مطلوبن 
للقض��اء بقضايا مختلف��ة كان من 
بينها الس��طو املس��لح وأخ��ذ املال 

بالقوة والسرقة .

ميسان – عملية استباقية 
محافظ��ة  ش��رطة  مدي��ر  كش��ف 
ميس��ان واملنشآت العميد نزار موهي 
ألس��اعدي ع��ن تواص��ل تش��كيالت 
املديري��ة من تنفي��ذ حمالتها األمنية 
واالستباقية في احملافظة ومتكنها من 
إلقاء القبض على عدد من املطلوبن 
بجرائم جنائية متنوعة خالل األسبوع 

املنصرم في عموم احملافظة .
واشار مدير الشرطة  إلى إحالة جميع 
املتهمن امللق��ى القبض عليهم إلى 
اجلهات اخملتصة الستكمال اإلجراءات 
القانوني��ة بحقهم لينال��وا جزائهم 

العادل.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن رئيس جلنة النزاهة النيابية طالل الزوبعي، 
أم��س الثالثاء، أن جلنته اجتمعت مع املفتش��ن 
العمومين إليج��اد مخرجات عم��ا صوت عليه 
مجلس النواب، مش��يرا الى التوصل لتش��كيل 
جلن��ة مهمتها تق��دمي التوصيات بش��أن مقترح 

إلغاء مكاتب املفتشن. 
وق��ال الزوبع��ي ف��ي مؤمت��ر صحفي عق��ده في 
اللجن��ة  أعض��اء  مبش��اركة  الن��واب  مجل��س 
واملفتشن العمومين وتابعته "الصباح اجلديد"، 
إن "جلنت��ه اجتمعت مع املفتش��ن العمومين 
إليجاد مخرجات عما صوت عليه مجلس النواب 
أمس"، مبينا أن "مكاتب املفتشن لها دور كبير 

في مكافحة الفساد".
وأضاف الزوبعي، أن "رئيس مجلس النواب عالج 
م��ا حصل، أم��س، واجتمع باللجنة واملفتش��ن 
العمومين ورؤس��اء اللجان النيابية وممثل هيئة 
النزاه��ة وممثل عن احلكومة وكان هناك دعم من 
اجلميع ملكاتب املفتش��ن"، وأوضح بأن مناقشة 
مقترح قانون إلغاء مكاتب املفتشن العمومين 

قد جرت مع األطراف املعنية".
ال��ى  أن "اجملتمع��ن توصل��وا  الزوبع��ي،  وأك��د 
تش��كيل جلنة برئاس��ة جلن��ة النزاه��ة النيابية 
وعضوية جلان املالي��ة والقانونية وهيئة النزاهة 
والرقابة املالية وممثلن عن املفتشن العمومين 
لتقدمي التوصيات اخلاص��ة مبقترح إلغاء مكاتب 
املفتش��ن"، الفتا ال��ى أن "رئيس مجلس النواب 
أكد على ضرورة دور مكاتب املفتشن واعتبارها 
ج��زء م��ن الرقاب��ة ال��ى جان��ب دور مه��م ف��ي 

النزاهة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن س��عيد حمي��د كاكائ��ي عض��و مجلس 
املفوض��ن ف��ي مفوضي��ة االنتخاب��ات ، أم��س 
الثالث��اء، مصادقة مجل��س املفوضن على منح 

إجازة تأسيس خلمسة أحزاب جديدة.
وق��ال كاكائي في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "مجلس املفوض��ن صادق يوم 
االثن��ن املواف��ق 27/11/2017 عل��ى من��ح إجازة 
تأس��يس خلمسة أحزاب جديدة هي حزب الثبات 
العراقي، حزب )كوران( التغيير، وحزب العروبيون، 
وحزب احل��وار الفيلي املكون الفيل��ي، وحزب تيار 

األبرار الوطني".
وأك��د أن "األح��زاب املذكورة اس��تكملت جميع 
االج��راءات والتعليمات الصادرة ع��ن املفوضية 
وقواعد الس��لوك وفقا لفقرات قان��ون االحزاب 
السياس��ية املش��رع من قبل مجل��س النواب"، 
داعياً "جميع األحزاب املتقدمة لغرض التأسيس 
والت��ي س��جلت وقطع��ت امل��دة القانونية الى 
استكمال االجراءات املتعلقة بالتسجيل متهيدا 

ملنحهم إجازات التأسيس".
جدير الذك��ر أن مفوضية االنتخاب��ات تعلن بن 
احلن واآلخر املصادقة على منح إجازات تأسيس 

ألحزاب جديدة.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أفاد ش��هود عيان، أم��س الثالثاء، ب��أن الطائرات 
احلربي��ة التركية تواص��ل طلعاتها بكثافة على 

جبال آسوس شرق محافظة السليمانية. 
وقال أحد الشهود ويدعى سيروان عمر في لقاء 
صحف��ي، إن "الطائرات احلربي��ة التركية تواصل 
طلعاته��ا اجلوية من��ذ صباح الي��وم، على جبال 
آس��وس الواقعة بقض��اء ماوت احلدودية ش��رق 
الس��ليمانية"، مبين��ا أن "تلك الطلع��ات تثير 
الفزع بن الس��كان عقب تع��رض تلك املنطقة 
لقصف جوي كثيف من قب��ل الطائرات احلربية 

التركية الليلة املاضية". 
من جهتها أعلنت هيئة األركان العامة التركية، 
في وقت سابق من امس الثالثاء، إن قواتها شنت 
غ��ارات جوية ف��ي س��اعات متأخرة من مس��اء 
اإلثنن، على منطقة "أس��وس" واستهدفت42 

موقعا ملسلحي حزب العمال الكردستاني. 
وتعرض��ت جب��ال اس��وس الواقعة عل��ى احلدود 
االيراني��ة والتابع��ة لقض��اء م��اوت مبحافظ��ة 
السليمانية خالل االيام املاضية الى قصف جوي 

تركي لعدة مرات.

مساٍع إللغاء
مكاتب المفتشين

منح إجازة تأسيس 
لخمسة أحزاب جديدة

طائرات حربية تركية 
تكّثف طلعاتها شرق 

السليمانية

الملف األمني

"التحالف الوطني": على 
إقليم كردستان االعتراف 

بقرار احملكمة االحتادية وإلغاء 
االستفتاء

وفي ما يخص امل��ادة 140 اوضح 
الزي��دي أن "تل��ك امل��ادة تتحدث 
عن استفتاء في املناطق املتنازع 
عليه��ا وال بد م��ن التطبيع ومن 
ثم االحص��اء واالس��تفتاء وهذا 
يتطل��ب خط��وات معينة ووضع 
خارطة ترضي الطرف اآلخر على 

وفق اطر قانونية".
م��ن جانبها، حّمل��ت النائبة عن 
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
ريزان شيخ دلير عن االحزاب التي 
إلى االس��تفتاء مسؤولية  دعت 
االوض��اع االقتصادية املتردية في 

االقليم.
وأضافت ش��يخ دلير في تصريح 
أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"الش��عب الكردي قد ضاق ذرعاً 
بس��بب الق��رارات املس��تعجلة 
الحزاب معني��ة ضيعت مقدرات 

االقليم".
ولفت��ت إلى أن "من ميثل االقليم 
في مفاوضات احلكومة املنتخبة 
ولي��س اح��زاب معني��ة تهمش 

الشركاء".
دلي��ر حكومة  وطالب��ت ش��يخ 
االقلي��م بالتعامل ب��� "التعامل 
بواقعي��ة مع االح��داث والرضوخ 
لق��رار احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
التي  الدولي��ة  املواقف  وكذل��ك 
ترف��ض جتزئة الع��راق، كما على 
تك��ون  أن  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
اكث��ر جدية في اج��راء مباحثات 
لتس��وية اخلالف��ات وأال تكتف��ي 

بالتصريحات االعالمية".
 

تدمير 30 مضافة  لـ"داعش" 
وقتل 20 عنصراً منهم في 

صحراء الرطبة
لصحيف��ة  الس��مرمد  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن " الق��وات 
األمني��ة والقوات الس��اندة لها 
متكن��ت م��ن تطهي��ر منطق��ة 
الصخيريات جنوب غربي صحراء 

قضاء راوة غربي االنبار".
وأضاف أن "منطقة الصخيريات 
تع��د من أه��م معاق��ل واختباء 
تنظي��م داع��ش اإلجرام��ي بعد 

وادي حوران".
ومن جهته أعل��ن عضو مجلس 
محافظ��ة االنبار ، غ��امن العيفان 
تدمي��ر  ع��ن   ، الثالث��اء  أم��س   ،
أكث��ر م��ن 30 مضاف��ة لداعش 
اإلجرامي خ��الل عمليات تطهير 
صحراء أعالي الفرات ، مبينا ان" 
الصح��راء املتبقي��ة الرابطة بن 
العراق وس��وريا تشكل %20 من 

مساحة احملافظة.
وقال العيفان لصحيفة ‘‘الصباح 
األمني��ة   الق��وات  إن"  اجلدي��د‘‘  
25 مضاف��ة  دم��رت أكث��ر م��ن 
لتنظي��م داعش خ��الل عمليات 
تطهي��ر الصح��راء الرابطة  بن 

االنبار وصالح الدين ونينوى".
الواقع��ة  "الق��رى  أن  وأض��اف 
ف��ي تل��ك الصح��راء كانت حتت 
س��يطرة التنظي��م بنحو خفي 
ومتكنت القوات األمنية من قتل 
العش��رات م��ن إف��راد التنظيم 
العملية كانوا منتش��رين  خالل 
ب��ن تلك القرى"، مش��يرا إلى ان 

" مس��تودعات كثيرة عثر عليها 
ألس��لحة التنظيم ف��ي صحراء 

أعالي الفرات".
وتابع ان "القوات األمنية ستتجه 
بن  الرابطة  الصح��راء  لتحري��ر 
العراق وسوريا باجتاه احلدود والتي 
تشكل مساحتها ما يقرب 20% 

من مساحة االنبار".
وال��ى ذل��ك أعلن قائ��د عمليات 
األنب��ار الل��واء الرك��ن محم��ود 
الفالح��ي ، أم��س الثالث��اء، ع��ن 
انط��الق عملية لتفتيش صحراء 

جنوب الرطبة غربي األنبار.
وقال الفالحي ف��ي بيان صحفي 
ل��ه تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ إن " قوة من الفرقة األولى 
باجليش انطلقت بعملية واسعة 
لتفتيش وتطهير صحراء جنوب 

مدينة الرطبة )غربي الرمادي(".
وأض��اف الفالح��ي أن "العملية 
ته��دف ملالحق��ة بع��ض املف��ارز 
الصحراء  ف��ي  لداعش  التابع��ة 
الغربية من األنبار جنوب الرطبة 

والقضاء عليهم".
وكانت قيادة العمليات املشتركة 
ق��د أعلنت ، في وقت س��ابق عن 
انطالق عملية واس��عة لتطهير 
راوه  وادي ح��وران غرب��ي قض��اء 
غرب��ي االنبار من تنظيم “داعش” 
اإلجرامي مبشاركة قيادة عمليات 
اجلزيرة والبادية والفرقة السابعة 

في اجليش واحلشد الشعبي . 

اليابان تستضيف اجتماعاً
لدعم العراق مطلع العام 

املُقبل
مشيرا إلى "رغبة العراق في فتح 

املزيد من آفاق التعاون املش��ترك، 
التجاري،  التب��ادل  وزيادة حج��م 
واالس��تثمار بن الع��راق واليابان 
خصوص��ا أن اليابان متتلك جتارب 

متطورة في شتى اجملاالت".
"تفعي��ل  إل��ى  اجلعف��ري  ودع��ا 
اللجن��ة املش��تركة العراق�ي��ة 
-اليابانية، وفتح قنصلية لليابان 
ف��ي البص��رة، وتعزي��ز التع��اون 
ف��ي اجمل��ال اإلنس��اني واألمن��ي 

واالستخباري واخلدمي".
م��ن جانبه أعرب الوزي��ر الياباني 
ع��ن تهاني��ه باالنتص��ارات التي 
حققه��ا العراق�يون في حربهم 
ضد اإلرهاب، مؤك��دا أن "اليابان 
تدع��م وح��دة، وس��يادة العراق، 
واحلفاظ على األمن، واالس��تقرار 
الذي حتقق"، مش��ددا أن "اليابان 
الع��راق،  بدع��م  مس��تمرة 
وسنسهم في إعادة إعمار البنى 
العراق�ي��ة  للم��دن  التحت�ي��ة 
لدعم  اجتماعا  وسنس��تضيف 

العراق بداية العام املقبل".
وع��د الوزي��ر اليابان��ي البص��رة 
مهم��ة،  اقتصادي��ة  "محط��ة 
ونبحث بجدي��ة افتتاح قنصلية 
اس��تراتيجية  ألن  فيه��ا؛  لن��ا 
الياباني��ة املقبلة في  احلكوم��ة 
الع��راق ه��ي العمل عل��ى فتح 
عدد من املش��اريع ف��ي البصرة، 
وتوظي��ف اخلب��رات اليابانية في 

عدد من اجملاالت".

االدعاء العام يطالب دوائر 
الدولة بإخباره عن اجلرائم 

املتعلقة باملال العام
أن  الرس��مي  املتح��دث  وتاب��ع 

ه��ذا  أرس��ل  الع��ام  "االدع��اء 
ال��وزارات كافة  إل��ى  اإلعم��ام 
واجله��ات غير املرتبط��ة بوزارة 
بغي��ة مكافح��ة  واحملافظ��ات 

الفساد اإلداري واملالي".

"االحتادية" تصدر قراراً مينع
مقاضاة النائب عن اإلدالء 

برأيه
أن  الرس��مي  املتح��دث  وأورد 
"القرار ذك��ر عدم جواز القبض 
النواب  عل��ى عض��و مجل��س 
خارج الفصل التشريعي اال أذا 
كان متهماً في جناية بعد اخذ 
موافقة رئي��س مجلس النواب 
برفع احلصانة عنه وعندها ينفذ 
ام��ر القبض بحقه باس��تثناء 
حال��ة م��ن ضبط م��ن اعضاء 
مجلس النواب متلبس��اً باجلرم 
املش��هود في جناي��ة، فيمكن 
القبض علي��ه من دون موافقة 
رئي��س مجلس الن��واب"، الفتا 
الى ان "القرار أكد انه في حالة 
ارت��كاب عضو مجل��س النواب 
جرمي��ة دون اجلناي��ات عّما أدلى 
ب��ه م��ن اراء في اثن��اء االنعقاد 
املنصوص عليها في املادة )57( 
من الدس��تور فأن املب��دأ العام 
ورد في الفقرة )أ( من املادة )63/ 
ثانياً( من الدستور يبقى مرعياً، 
حي��ث ال يج��وز مع��ه مقاضاة 
ام��ا  الن��واب  مجل��س  عض��و 
احملاك��م إال اذا رفع��ت احلصانة 
عن��ه، تقدي��راً ملا يق��وم به من 
مه��ام تتعطل عن��د مقاضاته 
من دون موافقة مجلس النواب 
ال��ذي ل��ه تقدي��ر احل��ال وانزال 

حكم الدستور عليه".
يذك��ر ان العدي��د م��ن النواب 
قضائي��ة  دع��اوى  يواجه��ون 
باحلكوم��ة  مس��ؤولن  م��ن 
خلفي��ة  عل��ى  ومؤسس��ات 
فس��اد،  ملف��ات  كش��فهم 
مبحاس��بة  ومطالبته��م 

مسؤولن فاسدين.

اجتماع دولي واسع إليجاد 
حل سياسي في أزمة اليمن

التحال��ف إن احلص��ار  ويق��ول 
ق��د ُفرض لضم��ان عدم وصول 
املتمردي��ن  إل��ى  األس��لحة 
احلوثي��ن، إذ تتهم الس��عودية 
إي��ران بتزويده��م باألس��لحة، 

األمر الذي تنفيه طهران.
وبات أكث��ر م��ن 20 مليون من 
اليمنين في حاجة ماسة إلى 
املس��اعدة االنس��انية، ونح��و 
11 مليون منه��م من األطفال 
ويعان��ي 400000 منهم س��وء 

تغذية حاد.
حتالف��ا  الس��عودية  وتق��ود 
عس��كريا منذ م��ارس/آذار عام 
2015 لدع��م الق��وات املوالية 
للرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي في حربه��ا ضد احلوثين 
املوالية  القوات  وحلفائهم من 
للرئيس السابق علي عبد اهلل 
صال��ح، الذي��ن س��يطروا على 
واملنش��آت  صنعاء  العاصم��ة 

احلكومية فيها.
في  الدائ��رة  احل��رب  وأس��فرت 
 8670 مقت��ل  ع��ن  اليم��ن 
إحصاءات  بحس��ب  ش��خصا، 

األمم املتحدة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

اطلع فريق مش��ترك م��ن البنك 
الدولي ووزارة امل��وارد املائية االثار 
التي خلفه��ا الزلزال األخير الذي 
ضرب احل��دود العراقي��ة اإليرانية 
على سّدي دربنديخان ودوكان في 

محافظة السليمانية .
وقد مت بن��اء هذين الس��دين عام 
1961 للسيطرة على الفيضانات، 
وعمليات ال��ري الزراعي وإمدادات 
مياه الش��رب ، بعده��ا مت اضافة 
في  الكهربائية  الطاق��ة  تولي��د 
وقت الحق وأوجه اس��تعمالها  ، 
وقد أثيرت مخاوف بشأن سالمة 
وإدارة هذين السّدين بعد أن ضرب 
زلزال بلغت قوته 7.3 درجة احلدود 
العراقية اإليرانية في 12 نوفمبر/

تش��رين الثاني، على بعد 30 كم 
جنوب غربي مدين��ة حلبجة في 

اقليم كردستان.
وقال بيان صدر عن البنك الدولي  
انه بناء على طل��ب رئيس الوزراء 
العراق��ي حيدر العبادي " حش��د 
البن��ك الدولي بعث��ة دعم تقني 
إلج��راء تقييم لتقص��ي األضرار 
بس��ّدي  الزل��زال  أحلقه��ا  الت��ي 
ف��ي   " ودوكان  "دربنديخ��ان 

محافظة السليمانية .
ونقل البيان عن وزير املوارد املائية 
االحتادي حس��ن اجلناب��ي ، قوله " 
اننا نثمن الش��راكة بن حكومة 
الع��راق ومكت��ب البن��ك الدولى 
اس��تجابة  ونق��در  بغ��داد  ف��ى 
البنك الس��ريعة وتعاونه فى الرد 
عل��ى طلب ال��وزارة للمس��اعدة 
ف��ي التعام��ل مع ه��ذا املوضوع 

الطارئ".
وتهدف بعثة البنك إلى دعم وزارة 
املوارد املائية في إعداد تشخيص 
مفص��ل لألض��رار التي س��ببها 
الزل��زال األخي��ر، ومراجعة خطة 
التأه��ب للط��وارئ، وإعداد خطة 

عمل إلدارة الس��ّدين ، وبحس��ب 
البيان ، وجدت البعثة أن مشّغل 
السد واملوظفن الفنين في وزارة 
املوارد املائية يديرون حالة ما بعد 
الزل��زال بطريقة مرضية للغاية ، 
وسيس��تند مدى الدعم التقني 
النتائج  إل��ى  اإلضاف��ي املطلوب 

التي ستتوصل إليها البعثة.
ونق��ل البي��ان ، ع��ن يارا س��الم، 
مديرة مكتب البن��ك الدولي في 
العراق "ان البن��ك الدولى يعمل 
جنب��اً الى جن��ب مع ف��رق عمل 
احلكوم��ة العراقي��ة ف��ي مواقع 
السّدين على اجراء تقييم عميق 
للض��رر الناجم عن الزلزال ووضع 
خطة العادة تأهيل ملعاجلة اخملاوف 

العاجلة والطويلة االمد ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى 
قد عقد مؤخ��را اجتماعا للجنة 
الوطنية العليا للمياه ملناقش��ة 
تأثير الزل��زال  الذى ض��رب البالد 
وذك��ر   ، املائي��ة  الس��دود  عل��ى 
املكت��ب اإلعالمى لرئي��س الوزراء 
- ف��ى بيان ل��ه أن اللجنة قدمت 
دراسة كاملة عن تأثيرات الزلزال 
، ومت التأكيد على أن وضع السدود 

آمن وال يوجد خطر عليها.
وأضاف البي��أن أن اللجنة وجهت 
باالستمرار مبراقبة سد دربنديخأن 
لضمأن سالمة مبانيه األساسية 
، علم��ا ب��أن الس��د الواق��ع فى 
محافظة الس��ليمانية هو أقرب 

منشأة ملركز الهزة األرضية ، كما 
حصلت انزالقات فى جبل مجاور 

ما أدى لسقوط بعض األحجار.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى 
وجه مؤسس��ات الدولة باإلغاثة 
الس��ريعة للمناطق التى ضربها 
الزلزال ، ال سيما حلبجة وبعض 
مناطق محافظة ديالي كما وجه 
بحس��ب بيأن املكت��ب اإلعالمي 
باإلغاث��ة  الدول��ة  - مؤسس��ات 
الس��ريعة للمناطق التى ضربها 
الزل��زال ، وخصوص��ا في حلبجة 
ديإلى  وبعض مناط��ق محافظة 
واملناط��ق األخ��رى الت��ى تأث��رت 

بالهزة األرضية.
وكان مسؤولون عراقيون اكدوا أن 

الس��دود املائية "وضعها آمن وال 
يوجد خطر عليه��ا" بعد الزلزال 
القوي ال��ذي ضرب الب��الد ، وأفاد 
املكتب االعالم��ي أن األخير ترأس 
اجتماعا للجن��ة الوطنية العليا 
للمياه "ناقش تأثير الهزة االرضية 
التي ضربت البالد على الس��دود 
املائي��ة وقدم دراس��ة كاملة عن 

هذه التأثيرات".
وأض��اف البي��ان أن��ه "مت التأكيد 
عل��ى أن وض��ع الس��دود آمن وال 
يوج��د خط��ر عليه��ا"، الفتا الى 
أن "اللجن��ة وجهت باالس��تمرار 
مبراقبة س��د دربندخان مبحافظة 
س��المة  لضم��ان  الس��ليمانية 
بن��اه األساس��ية" ، مش��يرا الى 

ان اللجن��ة بحث��ت "وضع اخلزين 
املائي والسياسة املائية للمرحلة 
املقبل��ة، اضاف��ة الى مناقش��ة 
االس��تراتيجية االروائية للخطة 

الزراعية".
وكان وزي��ر املوارد املائية اكد وقوع 
انزالق��ات ف��ي اجلبل اجملاور لس��د 
دربندخان وس��قوط قطع أحجار 
وأنقاض في املسيل املائي للسد، 
وانهيار بعض البيوت اجملاورة فيما 
أش��ار الى أن س��د حمري��ن، وهو 
أسفل سد دربندخان، بوضع جيد 
، فيم��ا أعلن��ت وزارة الصحة في 
احصائي��ة حديث��ة أن الزلزال أدى 
الى وفاة سبعة أشخاص وإصابة 

535 آخرين.

أثيرت مخاوف 
بشأن سالمة سدي 
دربنديخان ودوكان 
بعد أن ضرب زلزال 
بلغت قوته 7.3 درجة 
الحدود العراقية 
اإليرانية في 12 
تشرين الثاني، على 
بعد 30 كم جنوب 
غربي مدينة حلبجة

سد دربنديخان

في مراجعة خطة التأهب للطوارئ بالتعاون مع "الموارد المائية"  

فريق البنك الدولي ُيقّيم وضع سّدي دربنديخان ودوكان بعد الزلزال
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سعيًا منها في النهوض بالمستوى العمراني للبالد 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
عن حص��ول دائرة بح��وث البناء 
لل��وزارة على ش��هادة  التابع��ة 
مج��ال  ف��ي   ) اخت��راع  ب��راءة   (
البناء واالنش��اءات س��عياً منها 
بالنهوض في املستوى العمراني 
للب��الد من خالل االس��تمرار في 
البح��وث العلمي��ة وتطوير كل 
متطلب��ات امل��واد الت��ي تخ��ص 

مجال البناء واالنشاءات . 
وذكر املركز االعالم��ي للوزارة ان 
دائرة بح��وث البناء وبالتعاون مع 
واجلامعة  التكنولوجية  اجلامعة 
عل��ى  حصل��ت  املس��تنصرية 
ب��راءة اختراع م��ن اجلهاز املركزي 
للتقيي��س والس��يطرة النوعية 
ف��ي مج��ال البح��وث ، بع��د ان 
الى تصنيع مش��بكات  توصلت 
مصنعة محلي��ا من إعادة تدوير 
للتطبيقات  املضغ��وط  املطاط 

اجليوتقنية. 
وب��ن املرك��ز االعالم��ي ان ه��ذا 
الى تس��ليح  يه��دف  االخت��راع 
التربة وزيادة قابلية حتمل األسس 
لتقلي��ل  الت��ي تش��يد عليه��ا 
الهبوط ف��ي البناء لك��ون هذه 
األنواع من الترب الهشة تنتشر 
بص��ورة واس��عة ف��ي منطقتي 
وس��ط وجنوبي الع��راق حيث مت 
بذل جهود كبيرة في سبيل اجناز 
ه��ذا البحث ، والعمل مس��تمر 
حاليا في  مجال تطوير البحوث 
العلمي��ة الت��ي تخ��ص مج��ال 
البن��اء واالنش��اءات م��ن خ��الل 
الباحث��ن اخملتص��ن في ش��تى 

اجملاالت الهندسية.
واضاف املركز االعالمي ان هناك 
تقنيات كثيرة تستعمل ملعاجلة 

مش��كلة الهبوط منها تسليح 
الصناعية  باملش��بكات  الترب��ة 
والت��ي تصن��ع ع��ادة م��ن مادة 
البولي بروبل��ن أو البولي أثيلن 
وهي تس��تورد حالي��ا ، مبيناً  ان 
هذا البح��ث يأتي بهدف تصنيع 
م��واد محلية من املط��اط الذي 
ميث��ل مخلفات وذل��ك بتعريضه 
الى مس��تويات عالية من احلرارة 
والضغ��ط فق��د ي��رى الباحثون 
أن املش��بكات القاس��ية الت��ي 
تس��تعمل ف��ي تس��ليح التربة 
ص��الدة  ذات  األساس��ات  حت��ت 

)Stiffness( ومقاومة للس��حب 
)Tensile strength(  أعلى بكثير 
 )Stress( االجهاد  من مستويات 
واالنفعال )Strain( التي تتعرض 
لها ، ولذلك فان االجتاه كان نحو 
تصنيع مش��بكات من مواد أقل 
ص��الدة وق��وة م��ن البوليم��رات 
تؤدي الغرض نفس��ه الذي تؤديه 
حي��ث  القياس��ية  املش��بكات 
مت التفكي��ر في االس��تفادة من 
ف��ي  املط��اط  م��ادة  مخلف��ات 
البديل��ة  املش��بكات  تصني��ع 
واجراء فحص الش��د على قطع 

مبوج��ب  املصنع��ة  املش��بكات 
األمريكية  اجلمعي��ة  مواصفات 
 ASTM-D6637( واملواد  للفحص 
A( لغ��رض املقارن��ة ب��ن املنتج 
، وه��ذا  واملش��بكات القاس��ية 
يس��توجب تصنيع قوالب تأخذ 
ش��كل املش��بكات املستعملة 
في تس��ليح التربة . اضافة الى 
فحص املنتج للتأكد من صالدته 

ومقاومته للسحب. 
وق��د أس��تعملت ع��دة نس��ب 
من املط��اط اجلديد م��ع مطاط 
النت��اج  مع��اد  مس��تعمل 

مشبكات بنسب شتى ولنوعن 
من املش��بكات: مش��بكات ذات 
ذات  وأخرى  فتحات مس��تطيلة 
فتحات خالي��ا النحل. فضالً عن 
اج��راء فحص الش��د على قطع 
مبوج��ب  املصنع��ة  املش��بكات 
األميركية  اجلمعي��ة  مواصفات 
 ASTM-D6637( للفحص و املواد

 .)A
ولغ��رض االس��تفادة م��ن ه��ذا 
املنتج ف��ي تطبيقات هندس��ة 
األسس مت اس��تعماله في اجراء 
مجموعة م��ن التجارب اخملتبرية 

من��اذج  حتمي��ل  تتضم��ن  الت��ي 
مصغ��رة م��ن األس��س لغاي��ة 
الفش��ل ودراس��ة التحسن في 
 Bearing( قابلية حتمل األس��س
Capacity( نتيجة وضع طبقات 
من مشبكات التسليح املصنعة 
حتت األس��س. و قد وج��د أن كال 
النوعن س��واء كان املس��تطيل 
او خلي��ة النحل وجلميع نس��ب 
اخللط للمطاط املستعمل )20% 
و %40 و %60 و%80( ق��د حققت 
زيادة في قابلية التحمل لألسس 

عما لو كانت من دون تسليح.

»اإلعمار« تحصل على براءة اختراع في مجال البناء واإلنشاءات

يهدف االختراع إلى 
تسليح التربة وزيادة 

قابلية تحمل األسس 
التي تشيد عليها 

لتقليل الهبوط في 
البناء لكون هذه 
األنواع من الترب 

الهشة تنتشر بشكل 
واسع في وسط 

وجنوبي العراق

النهوض باملستوى العمراني للبالد

مجتمعاتنا 
الحضيض ..أم األمل؟

تعان��ي دولن��ا العربية م��ن واقع أليم فاس��د ملىء 
بالظل��م واالس��تبداد ،خل��ق للش��عوب الكثير من 
املش��كالت واألزمات ،جعل مس��تقبلها على شفير 
الهاوية ، انقاذها أصبح يتطلب  قدرات عالية وطاقة  
كبيرة الحداث تغيير ايجاب��ي وصنع معجزات،حيث 
ف��ي حن فش��لت حكوماتن��ا بايجاد حل��ول جذرية 
تبس��ط م��ن خاللها الع��دل واملس��اوات ،وتبعد عن 

مواطنيها كل املعاناة .
احلروب املتتالية زرعت اش��اعة القتل والدمار وتركت 
آث��ارا أليمة نتيج��ة االضطرابات الت��ي عبثت بحياة 
املواطنن،تركتهم مش��ردين مش��رذمن يعانون من 
الفق��ر واجلهل واملرض واحلرمان .تس��ببت بخس��ائر 
كبي��رة ف��ي األرواح واملمتلكات ، ونس��ب العوق لدى 
األف��راد، عداك عن غي��اب حالة األم��ن وإزدياد حاالت 

اخملاوف ونسب اجلرائم في البالد .
تنعك��س األزم��ة االنس��انية التي خلقته��ا احلروب 
بش��كل مباش��ر على االطفال الذين فقدوا ابس��ط 
مقومات احلي��اة ،وباتت الطفولة فريس��ة لألزمات ، 
ملا يلحقهم من قت��ل ومجاعة وأوبئة  حتصد منهم 
اآلالف من دون ان متتد يد املس��اعدة لهم ،او انقاذهم 
م��ن براث��ن اجله��ل نتيج��ة حرمانهم م��ن التعليم 
والوصول بهم الى ظروف معيشية متردية جتعلهم 
يخرجون الى سوق العمل بسن مبكرة وغير قانوني، 
عداك عن احلظ الس��يء للفتي��ات القاصرات نتيجة  
تزويجهن  بعمر مبكر به��دف احلصول على االموال 
ملواجه��ة الصعوب��ات االقتصادي��ة الت��ي تخلقه��ا 

الصراعات لألهل
وعل��ى  نفس��ياتهم  يؤث��ر س��لبا«على  ذل��ك  وكل 

مستقبلهم اجملهول.
هناك املالين من األطفال في بلدانا العربية  ينزحون 
بس��بب النزاع املس��لح، جندهم مش��ردين يعيشون 
داخل مخيمات غيرصاحل��ة للعيش الكرمي يفتقدون 
للدف��أ ف��ي ايام الش��تاء الق��ارس ،يصع��ب عليهم 
احلصول على مي��اه صاحلة للش��رب أوطعام مغذي 
يحم��ي طفولتهم من األم��راض واألوبئ��ة ، الجئن 
في دي��ار اهلل ،محرومن م��ن حق احلي��اة الطبيعية 
يحتاجون الى مس��اعدات انس��انية وخدمات طبية  
تبقيهم على قيد احلي��اة وحتميهم من اخلطر احملدق 

حولهم.
يستمر األطفال في دفع الثمن األغلى ،نتيجة احلرمان 
وعدم املساواة مما يعرض مستقبلهم للخطر. فكم 
نحتاج الى ايادي اخلير كي حتمي هذه الفئة املهمشة 
من العوز والتش��رد ،والى قيادة قوية  للبالد تس��اعد 
مواطنيه��ا على ح��ق العيش الك��رمي .أن غياب مثل 
ه��ذه القيادة هي أحد أس��باب الضعف التي متر بها 
اجملتمعات البش��رية ،يدفع ثمنها املواطنن املغلوبن 
عل��ى امره��م لوجودهم عل��ى ارض غي��ر متكافئة 
حتميهم م��ن حتدي الظ��روف القاه��رة التي فرضت 
عليهم، واي مستقبل لبلد أجياله مشردة مهمشة 

بعيدة كل البعد عن العلم والوعي واملعرفة .

 *كاتبة لبنانية 

اعالم الصحة 
قامت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية بتجهيز 
النازحن في ش��مال العراق بأدوي��ة األمراض املزمنة 
للتخفيف م��ن معاناتهم وتقدمي املزي��د من الدعم 

لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. 
وق��ال مدير ع��ام الدائرة الدكت��ور حازم عب��د الرزاق 
اجلميل��ي أن الدائرة جه��زت النازحن في محافظات 
ش��مال الع��راق ده��وك واربي��ل وس��ليمانية بأدوية 
األم��راض املزمنة ت��وزع على املصاب��ن منهم بتلك 

األمراض في اخمليمات التي يسكنون فيها . 
وب��ن أن النازحن هم من س��كنة محافظات االنبار 
واملوص��ل وصالح الدي��ن واألدوية املرس��لة لهم هي 
من حصة تلك احملافظات وترس��ل عن طريق املكتب 

التنسيقي في شمالي العراق .

أدوية لألمراض المزمنة للنازحين 
في المحافظات الشمالية 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*
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بغداد - الصباح الجديد:

حدد وزير العمل رئيس هيئة احلماية 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الس��وداني مطل��ع الع��ام املقب��ل 
2018 موعدا إلطالق املسح امليداني 
اخلاص مبلء استمارة البيان السنوي 
للمشمولن برواتب اعانات احلماية 
االجتماعي��ة في بغ��داد واحملافظات 
، مطالب��ا امل��الكات املتقدم��ة في 
الهيئ��ة بتهيئ��ة احل��د االدن��ى من 
اخلدمات اللوجستية للباحثن قبل 

انطالقهم بالعمل .
خ��الل  الس��وداني  الوزي��ر  وش��دد 
ترؤسه اجتماعا تشاوريا للمالكات 
املتقدمة لهيئة احلماية االجتماعية 
عل��ى ض��رورة االنته��اء م��ن ملف 
اإليقافات ، موجها الدائرة القانونية 
اقس��ام  م��ع  وبالتع��اون  بالهيئ��ة 

الهيئة ف��ي جمي��ع احملافظات عدا 
اقليم كردستان بوضع آلية عملية 
تزيل اي التباس في عملية استرداد 
االم��وال م��ن املتجاوزي��ن حتى يتم 

االنتهاء من هذا امللف نهائيا .
احلماي��ة  هيئ��ة  رئي��س  واش��اد 
االجتماعية بجهود مالكات الهيئة 
التي عملت على اجناز شوط متقدم 
ف��ي تطبيق قان��ون احلماي��ة برغم 
الظ��روف الصعب��ة واالس��تثنائية 
وهو االمر ال��ذي كان محط اعجاب 
الدولية  وانبهار اخلب��راء واملنظمات 
الذين اشادوا بعمل الوزارة والهيئة 
وخاص��ة العم��ل على وف��ق معيار 
خط الفقر وهو ما لم تستطع دول 

مستقرة الوصول اليه.
ووجه الوزير مديري اقس��ام الهيئة 
االعان��ات  مل��ف  ابع��اد  بض��رورة 
االجتماعية عن التدخل السياسي 
الن املل��ف برمته انس��اني ، مؤكدا 

ع��دم الس��ماح ألي جه��ة كان��ت 
لغاي��ات  املل��ف  ه��ذا  باس��تغالل 
وخاص��ة  ش��خصية  او  انتخابي��ة 
م��ع اقتراب االس��تحقاق االنتخابي 
، مش��يرا ال��ى ان تعاملن��ا يجب ان 
يك��ون متجاوب��ا م��ع اي مس��عى 
انساني حقيقي وفي الوقت نفسه 
رافضا ألي س��لوك يبتعد عن ذلك، 
داعيا مديري االقسام الى االبالغ عن 
اي��ة ضغوط يتعرض��ون لها ومن اي 

جهة كانت للقيام مبا يلزم.
وج��رت خ��الل االجتماع مناقش��ة 
اربعة مح��اور مهمة تناولت تقييم 
مدي��ري اقس��ام الهيئة ف��ي بغداد 
واحملافظات ، واوعز السوداني بتوجيه 
الش��كر ملن حصل على تقدير جيد 
فما ف��وق واعطاء مهلة ش��هر ملن 
جاء تقييمه متوسطا واعادة النظر 
من جاء تقييمه ضعيفا ، مؤكدا ان 
التقييم اعتمد عدة معايير اهمها 

متابعة املدير العام لعمل االقسام 
وكذلك من خالل املالحظات املتأتية 
من جلان املتابع��ة، واحملور الثاني كان 
خاصا بتفعيل اللجان الفرعية من 
اجل التخفيف عن كاهل املواطنن 
، واحمل��ور الثالث تن��اول اطالق البيان 
السنوي للمشمولن برواتب اعانات 
احلماي��ة االجتماعية ، فيم��ا تناول 
احملور الرابع االستمرار بتدقيق بيانات 
اف��راد االس��ر املش��مولة باحلماي��ة 
لغير  املبالغ  واس��ترداد  االجتماعية 

املستحقن .
واس��تمع الوزير الى بع��ض االفكار 
وال��رؤى بخص��وص املواضي��ع التي 
ومت��ت  االجتم��اع  خ��الل  طرح��ت 
مفصل��ة  بص��ورة  مناقش��تها 
ومهنية الصدار القرارات املناس��بة 
من اجل تذليل املعوقات وتبس��يط 
آليات العم��ل وصوال خلدمة فضلى 

للفقراء .

تقرير

السوداني يطلق المسح الميداني لمستفيدي الحماية اإلجتماعية مطلع العام المقبل 
خالل ترؤسه اجتماع تشاوري للمالكات المتقدمة

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
امل��رأة  حماي��ة  دائ��رة  نظم��ت 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
تدريبي��ة  دورات  االجتماعي��ة 
ف��ي مجال )اخلياطة واحلاس��وب 
واحلالقة وابت��كار االعمار واللغة 
دورات  ع��ن  فض��ال  االجنليزي��ة( 
مح��و االمي��ة لفاق��دات املعيل 
واملس��تفيدات من اعانة احلماية 
بالتعاون مع منظمتي ش��مس 

احلياة وعطاء اخلير.
الدائ��رة  ع��ام  مدي��رة  وبين��ت 
الدكت��ورة عط��ور املوس��وي ان 
ال��دورات التدريبي��ة ب��دأت منذ 

شهر ايلول وحتى نهاية تشرين 
االول مبش��اركة )91( مستفيدة 
م��ن االعانة االجتماعي��ة، و)25( 
م��ن االرامل والنازح��ات فاقدات 
املعيل ، موضحة ان دورة )ابتكار 
االعم��ال( تس��هم ف��ي تدري��ب 
كيفي��ة  عل��ى  املس��تفيدات 
اس��تعمال القرض او املال املتاح 
في عمل مش��روع م��در للدخل، 
وان ال��دورات التدريبي��ة املهنية 
تع��د  واخلياط��ة(  ك�)احلالق��ة 
تكميلية تساعدهن على تعلم 
مهن��ة ، الفتة ال��ى ان املتدربات 
حصلن على اجور النقل البالغة 

5 االف دين��ار عن كل يوم تدريبي 
فعلي. 

واكدت املوسوي ان الوزارة تسعى 
من خالل هذه الدورات الى مساعدة 
الفئات املس��تضعفة في اجملتمع 
واعانته��ا عل��ى رف��ع مس��تواها 
الثقافي واملادي وتلبية احتياجاتها 
في اقامة مش��اريع م��درة للربح 
تس��اعدهن على حتسن وضعهن 
اقتصادياً،  ومتكينه��ن  املعيش��ي 
داعية الراغبات باملشاركة في هذه 
الدورات الى تس��جيل اس��مائهن 
في مقر الدائرة ومنافذها القريبة 

من محال سكناهن.

النجف - الصباح الجديد: 
النجف  دائ��رة صح��ة  حصل��ت 
مبستش��فى  ممثل��ة  االش��رف 
الس��جاد العام على املركز االول 
من ب��ن 136 مؤسس��ة صحية 
عراقي��ة ش��اركت ف��ي برنام��ج 
الس��يطرة النوعي��ة للكيمي��اء 
الس��ريرية في الدورت��ن )56-55( 
والتي تنفذها ش��ركة راندوكس 
البريطاني��ة املتعاقدة م��ع وزارة 

الصحة .
وقال مس��ؤول وحدة الس��يطرة 
النوعية في مستشفى السجاد 
العام حس��ن س��عد احلس��يني 

55و56  الدورت��ن  ف��ي  ش��اركنا 
ضمن برنام��ج وزاري للعام 2016 
لغرض تقيي��م عمل اخملتبرات ومت 
ارسال 13 امنوذجا بن منوذج واخر 
14 يوم��ا وهذه النماذج مجهولة 
الهوية الى ش��عبة اخملتبرات في 
دائ��رة صح��ة النج��ف االش��رف 
والت��ي بدوره��ا قامت بإرس��الها 
الى وزارة الصحة ومن ثم أرسلت 
الى شركة راندوكس البريطانية 
لغ��رض تقيي��م النتائ��ج الت��ي 

توصلنا اليها في مختبرنا .
بعد ذلك اعيدت الينا النتائج من 
الش��ركة تدريجيا وعند اكتماها 

ف��ي نهاية الدورة يج��ري التقييم 
وق��د حصل  مختبر مستش��فانا 
 136 ضم��ن  االول  املرك��ز  عل��ى 
مؤسسة صحية عراقية ، مضيفا 
ان ه��ذه اول مره حتصل فيها دائرة 
صح��ة النجف عل��ى املركز االول 
ف��ي ه��ذا االختب��ار، موضح��ا ان 
املستش��فى حصل عل��ى تقييم 
118 نقطة م��ن اصل 120 نقطة 
يتأل��ف منها االختب��ار ونحن نعد 
ذلك اجنازا كبيرا يحسب الى دائرة 
صحة النجف برغم االزمة املالية 
وانعكاس��اتها على واقع اخلدمات 

املقدمة للمواطنن .

»العمل«: دورات تدريبية لفاقدات 
المعيل بالتعاون مع منظمتين محليتين

صحة النجف تنال المركز األول
 في دورة الكيمياء السريرية 

أقامتها شركة راندوس البريطانية أول معرض للُعدد وأدوات ورش التكييف والتبريد

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التجارة ع��ن لقاءات 
اجراها وفد رفيع املستوى من االدارات 
العامة في الدوائر والش��ركات مع 
وزي��ري الزراعة والتج��ارة الكندين 
االقتصادي��ة  العالق��ات  لتفعي��ل 
والتجارية بن البلدين واالس��تفادة 
م��ن اخلب��رات الكندية ف��ي مجال 
ع��ن  فض��ال  والتأهي��ل  التدري��ب 

امكاني��ة التعاق��د مع الش��ركات 
الكندية  احلنطة  لتوري��د  الكندية 

على وفق املواصفات العراقية
وقالت الوزارة في بيان نقله املركز 
االعالم��ي بان وف��دا م��ن االدارات 
العامة يق��وم بزيارة كن��دا تلبية 
لدع��وة من وزير التج��ارة الكندي 
التق��ى وزي��ري التج��ارة والزراعة 
ومسؤولن كندين بهدف تفعيل 

العالق��ات التجاري��ة وزيادة حجم 
التبادل التجاري خاصة في قضية 
تعاقدات احلنطة ضمن املواصفات 
العراقي��ة فضال عن تبادل اخلبرات 
في مجال التدريب وتأهيل املالكات 
في مج��ال الفحوص��ات اخملتبرية 
بعملي��ات  اخلاص��ة  واالجه��زة 
الفحص للم��واد التي توزع ضمن 

البطاقة التموينية .

بيانه��ا  ف��ي  ال��وزارة  واوضح��ت 
ان الوف��د يض��م امل��دراء العامن 
واخلارجية  االقتصادي��ة  للعالقات 
والش��ركة  القانوني��ة  والدائ��رة 
العامة لتجارة احلبوب ومسؤولن 
ف��ي اقس��ام العق��ود وش��ركات 
الوزارة وقد اجرى الوفد سلس��لة 
م��ن اللقاءات الثنائية مع مجلس 
القمح الكندي وش��ركات كندية 

مت خاللها بحث التعاون املش��ترك 
وح��ث تل��ك الش��ركات الكندية 
للمش��اركة ف��ي املناقصات التي 
جتريها الوزارة في تعاقدات احلبوب 
العراقي��ة  املواصف��ات  وضم��ن 
في اج��راءات التعاق��د فضال عن 

تسهيل اجراءات الفيزا
وكان��ت وزارة التجارة ق��د اعلنت 
م��ن  كبي��رة  بكمي��ات  التعاق��د 

املفردات الغذائية من الرز واحلنطة 
من خالل مناقصات مع ش��ركات 
اميركية ع��ادة فضال عن التعاقد 
مع مناشئ محليه لتجهيز مواد 
الزي��ت والس��كر وق��د وزعت من 
خالل خطة تس��ويقية الى جميع 
محافظ��ات الب��الد وم��ن ضمنها 
املناط��ق الت��ي حتررت م��ن ارهاب 

داعش.

العراق يبحث مع كندا تبادل الخبرات في مجال الفحص المختبري للحنطة
تهدف إلى توريد الحبوب على وفق المواصفات المطلوبة 
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنت دائ��رة تطوي��ر القطاع اخلاص 
في وزارة التجارة عن استمرار صندوق 
دع��م التصدير بعمله لتقدمي املعونة 
املالية للمنتج��ات العراقية املصدرة 
التي حتت��اج الى الدع��م بغية اتاحة 
اجملال له��ا لولوج االس��واق اخلارجية 
كقوة تنافسية امام السلع االجنبية 

املثيلة .
كما مت كذل��ك تقدمي املعون��ة املالية 
للمؤسس��ات واملنش��آت الرس��مية 
التي تختص باعمال التصدير وتقوم 
وه��ي  اغراض��ه  تخ��دم  بفعالي��ات 
الفق��رة الثانية من قانون )6( لس��نة 
1969 وال��ذي أس��س صن��دوق دع��م 

التصديرعلى اساسها .
واوضح مدير عام الدائرة الدكتور علي 
عبد الزهرة  ان للصندوق ش��خصية 
معنوي��ة مس��تقلة وترتب��ط ب��وزارة 
التجارة وتديره جلنة برئاسته وأعضاء 
بدرج��ة مدير ع��ام م��ن وزارات املالية 
والصناع��ة واملع��ادن والزراعة ومدير 

عام شركة املعارض العراقية .
واوضح املدير العام ان مالية الصندوق 
تتكون من رس��م يفرض على اجازات 
قاب��ل   )%  0,5  ( بنس��بة  االس��تيراد 
للزي��ادة الى )%5( حيث يعد الصندوق 
اح��د ادوات التج��ارة اخلارجية املهمة 
والذي يه��دف الى تنمي��ة الصادرات 
الوطنية الت��ي توليها البلدان اهمية 
استثنائية كونها احد مصادر الدخل 

الوطني .
يذكر ان صندوق دعم التصدير باش��ر 
عمله بعد قرار مجلس الوزراء بش��أن 
االقتصادية  الش��ؤون  موافقة جلن��ة 
على توصي��ات جلنة دع��م الصادرات 
احمللية الذي حدد نس��بة االستقطاع 

م��ن مبال��غ اج��ازات ونس��ب الدعم 
املقدم الى املصدرين .

وتأتي اهمية هذه املؤسسة في دعم 
املنتج��ات احمللي��ة القابل��ة للتصدير 
وال��دور الكبير التي توليه لالس��هام 
والنهوض بالتنمية االقتصادية جلميع 
قطاع��ات الدولة فقد مت وضع خارطة 
طري��ق الع��ادة العم��ل به وش��كلت 
اللجن��ة الدارة هذا الصن��دوق احليوي 

حيث اج��رت ع��دة اجتماعات لبحث 
ودراس��ة ومناقش��ة املواضيع واحملاور 
الرئيس��ة اخلاص��ة باع��ادة تفعيل��ه 
واتخذت عدة قرارات صادق عليها وزير 
التجارة والت��ي تخطت كل العقبات 

التي واجهتها .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت دائرة 
التخطي��ط واملتابعه ب��وزارة التجارة 
عن اس��تنفار اس��طول نق��ل الوزارة 

ملناقلة حمولة الباخ��رة احململة بالرز 
الفيتنام��ي م��ن مين��اء ام قصر الى 

جميع احملافظات.
واوضحت ابتهال هاشم صابط مديرة 
عام الدائرة بانه مت االيعاز الى قس��م 
النق��ل املرك��زي احد اقس��ام الدائرة 
بتوجيه اقس��ام النقل والورش��ة في 
اس��تنفار  ال��وزارة بضرورة  ش��ركات 
كام��ل اس��طول النقل ملناقل��ة الرز 

الفيتنام��ي ال��وارد ال��ى املين��اء الى 
جمي��ع احملافظ��ات وحس��ب اخلط��ة 
التس��ويقية املعدة من قبل الشركة 

العامة لتجارة احلبوب 
واضافت املديرة العام بانه مت االيعاز 
بتش��كيل جلان متابعة من القسم 
النقل املركزي للتواجد في اقس��ام 
تل��ك الش��ركات وكذل��ك متابعة 
االسطول خالل خط سيره لضمان 

بالوق��ت  الباخ��رة  اف��راغ  س��رعة 
احمل��دد ، مش��يرة صاب��ط ب��ان تلك 
مبتابعة ميدانية  التوجيهات جاءت 
واش��راف مباش��ر م��ن قب��ل وكيل 
الوزارة االقدم وليد املوس��وي والذي 
اك��د خالل اجتماعه مبدراء اقس��ام 
النقل بضرورة االس��تعمال االمثل 
السطول نقل الوزارة ووضع اخلطط 

املناسبه الستعماله . 

بهدف منافسة السلع االجنبية المثيلة 

التجارة تسعى إلى دعم المنتجات العراقية في األسواق الخارجية 

 يعد الصندوق شخصية 
معنوية مستقلة 
ترتبط بوزارة التجارة 
وتديره لجنة تضم 
أعضاء بدرجة مدير 
عام من وزارات المالية 
والصناعة والمعادن 
والزراعة ومدير عام 
شركة المعارض 
العراقية 

دعم املنتجات العراقية في األسواق اخلارجية

اتالف مواد غذائية لعدم 
صالحيتها لالستهالك في كربالء 

كربالء - الصباح الجديد:
أعلنت ش��عبة الرقابة الصحية لقطاع املركز في دائرة 
صحة كربالء عن » ضبط وإتالف كميات كبيرة من املواد 
الغذائية الصلبة والس��ائلة » ، عازية الس��بب الى إن » 
قس��ماَ منها منتهي الصالحية ، واألخرى  بسبب سوء 
اخل��زن » .  وقال مدير الش��عبة الدكتور أكرم عبد اخلالق 
إن » إح��دى الف��رق الرقابي��ة الصحية وف��ي أثناء جولة 
تفتيشية مشتركة مع مفارز جهاز األمن الوطني ، على 
األس��واق واحملال التجارية ومخ��ازن اجلُملة ضمن الرقعة 
اجلغرافي��ة للقط��اع ، متَكنت من ضب��ط ) 5 ( أطنان من 
امل��واد الغذائية الصلبة ، وطنني من املواد الس��ائلة غير 

صاحلة لإلستهالك البشري » . 
وبنَي مدير الش��عبة إن » الفرق التفتيشية قامت بحجز 
الكميات لثبوت عدم صالحيتها لإلس��تهالك البشري » 
، عازياَ الس��بب الى إن » قسماَ منها منتهي الصالحية 
، واألخرى بس��بب س��وء اخلزن » ، مبيناَ إن��ه » مت إتالفها 
في مواقع الطمر الصحي ، على وفق محاضر رس��مية ، 
وحسب قانون الصحة العامة بحضور أصحاب العالقة» 
.  وأكد عبد اخلالق على اس��تمرار  احلمالت التفتيش��ية 
املفاجئة ضمن الرقع��ة اجلغرافية للقطاع » ، الفتا إلى 
» أهميتها ف��ي متابعة ورصد املواد الغذائية وإتالف غير 
الصالح منها لإلس��تهالك البش��ري حفاظاَ على حياة 
املواطنني » ، مش��دداً على » ضرورة إلتزام أصحاب املواد 
الغذائية بالش��روط الصحية الواجب توفرها خلزن املواد 
الغذائية لتجنب املس��اءلة القانوني��ة وإتالف هذه املواد 

وخسارتهم املادية.

العراق و«األوروبي« يتفقان 
على تطوير نظام التدريب 

المبني على الكفاءة
بغداد - الصباح الجديد:

اتفقت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية مع االحتاد 
االوروبي عل��ى امكانية تطوير مناهج املهن التدريبية 
 )CBT( ضمن نظ��ام التدري��ب املبن��ي على الكف��اءة

وخاصة في القطاع النفطي. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان مدير 
عام دائرة التدريب املهني صادق خزعل ابراهيم التقى 
وف��دا من االحت��اد االوروبي وبحث معه االس��تفادة من 
البنى التحتية ملراكز التدريب املهني لتحقيق شراكة 
عمل تخدم الطرفني، فض��ال عن تطوير مناهج املهن 

التدريبية وخاصة في اجملال النفطي. 
واض��اف منعم ان مدير عام الدائرة اس��تعرض للوفد 
نب��ذة عن اخلدم��ات املقدمة من قبل الدائ��رة ونوعية 
ال��دورات املقامة في مراكزه��ا التدريبية البالغة )38( 
مركزا ف��ي بغداد واحملافظات ، مش��يرا ال��ى ان هناك 
ثالثة انواع من الدورات )تعليمية ، وريادية ، ومهنية(. 

اعالم المحافظة 
تفق��د محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال طالل 
س��ير األعمال اجلارية ف��ي قضاء 

النعمانية  لص��ب مجموعة من 
الش��وارع ضم��ن حمل��ة )الوفاء( 
لتطوير وتأهيل اخلدمات في عموم 
م��دن احملافظ��ة باالعتم��اد عل��ى 

البلديات  لدوائ��ر  الذاتية  اجله��ود 
والطرق واجلهد الهندسي واملاء.

وأك��د مال طالل خالل اجلولة، التي 
رافقه فيه��ا قائممق��ام القضاء 

محم��د عي��دان ومدي��ر البلدي��ة 
املهن��دس ص��الح مه��دي، عل��ى 
مراع��اة اجلوانب الفني��ة واعتماد 

املعايير واملواصفات القياسية. 

محافظ واسط يتفقد سير األعمال
 الخدمية في قضاء النعمانية



برلين ـ وكاالت:
تسعى املستشارة األملانية، أجنيال 
مي��ركل م��ن خ��الل التوج��ه إلى 
ش��ركائها القدامى ف��ي االئتالف 
، بع��د أس��بوع م��ن االضطرابات 
وعدم االستقرار، لتشكيل حتالف 
موسع، على أمل إعادة االستقرار 
إلى املش��هد السياس��ي األملاني 
م��ن خ��الل رف��ع احتم��االت منح 
البالد نفس احلكومة التي قادتها 

منذ عام 2013.
وابتع��دت مي��ركل، زعيم��ة حزب 
من  املسيحي،  الدميقراطي  االحتاد 
خ��الل س��عيها إلى االئت��الف مع 
االش��تراكي،  الدميقراطي  احل��زب 
عن حديثها السابق عن انتخابات 
جدي��دة محتملة، وب��دالاً من ذلك 
رحبت بفرصة قبول دعوة الرئيس 
فالتر ش��تاينماير،  فرانك  األملاني، 
بالعمل على  وتعهدت  لالجتماع، 
فتح مفاوضات رس��مية لالئتالف 
في أسرع وقت ممكن، وقالت امس 
االول االثنني بع��د اجتماع لقيادة 
حزبها: »إنن��ا بحاجة إلى الوصول 
إلى حالة االستقرار، الذي يتوقعه 
الناس منا، إننا مس��تعدون لفتح 
الدميقراطي��ني  م��ع  محادث��ات 
االشتراكيني«، مؤكدةاً أنَّ احملادثات 
س��تجرى »بصدق وبطبيعة احلال 

بهدف جناحها«.
وكان احلزب الدميقراطي االشتراكي 
الدخ��ول  م��ن  القل��ق  يس��اوره 
ف��ي حتالٍف أخ��ر مع املستش��ارة 
األملاني��ة. وكان زعيمه��م مارت��ن 
ش��ولز ق��د اس��تبعد مث��ل هذه 

اخلطوة بعد االنتخابات التي جرت 
ي��وم 24 أيلول والتي أس��فرت عن 
أس��وأ وضع حلزبه منذ عام 1933، 
كما رفض االلتزام بأي شيء أكثر 
من املناقشات االستكشافية مع 
مي��ركل، التي كان مق��ررا عقدها 
يوم اخلميس، مشيرا إلى أنَّ حزبه 
»في وض��ع صعب« وأنَّ��ه »ال أحد 
يستطيع أن يقول ما هي نتيجة« 

املناقشات األولية.
وواجه��ت أملاني��ا مس��توى غي��ر 
االس��تقرار  ع��دم  م��ن  واض��ح 
السياسي في الشهرين املاضيني 
منذ االنتخابات. وقد فازت سبعة 
أح��زاب ، تض��م جمي��ع الطي��ف 
السياس��ي ،مبقاع��د ف��ي البرملان 
األملاني، مما أدى إلى تعقيد احملادثات 
لتشكيل حكومة، وجاءت النتائج 
في وق��ت صعٍب للغاية، مع وجود 
قضايا ملحة ف��ي االحتاد األوروبي، 
مبا في ذلك املفاوضات حول خروج 
بريطانيا م��ن االحتاد، التي تتطلب 
قي��ادة قوية من برلني، وبالنس��بة 
للمؤسسة السياسية في أملانيا، 
فق��د كان حصول ح��زب »البديل 
من أجل أملانيا« اليميني املتطرف 
ألول م��رة على املرك��ز الثالث في 
االنتخابات ودخ��ول البرملان للمرة 
األولى مثيرا للقلق بشكل خاص.

وتعهد الدميقراطيون االشتراكيون 
ال��دور، ف��ي  بالع��ودة إل��ى ه��ذا 
محاولٍة لرفع وضعهم السياسي 
من خالل العم��ل كقوة تصحيح 
حلزب املستشارة بدال من التعاون 
معهم. وه��ذا القرار وضع ميركل 

ف��ي محاولة لعمل ت��وازن صعب 
لتش��كيل نوع آخر من التحالف، 
وقد انه��ارت محاولتها لالنضمام 
إلى احملافظني وشركائها البافاريني، 
واالحت��اد االجتماع��ي املس��يحي، 
الدميقراطي  واحلزب  اخلضر،  وحزب 
احلر قبل دقائق من منتصف ليلة 
18 نوفمبر/تش��رين الثان��ي، فيما 
خرج ح��زب الدميقراطي��ني األحرار 
من احملادثات بعد ثمانية أس��ابيع 
من املفاوضات، مش��يراًا إلى عدم 
الثقة املتبادلة ما دفع شتاينماير 
إلى دعوة جميع األطراف إلى تذكر 

مسؤوليتهم جتاه الناخبني.
ولك��ن العديد م��ن الدميقراطيني 
االش��تراكيني م��ا زال��وا حذري��ن 
م��ن الدخ��ول في حتال��ف آخر مع 
يلق��ون عليهم  الذين  احملافظ��ني 
باللوم بس��بب نتائ��ج االنتخابات 
الكارثي��ة الت��ي تظهر بالنس��بة 
له��م. بي��د أن حزب مي��ركل يبدو 
أكث��ر تركي��زا على محاول��ة بناء 

ائتالف كبير جديد.
وإذا ل��م تنج��ح املستش��ارة في 
إنشاء ائتالف كبير، وهو التحالف 
الذين كان يحك��م الفترة 2005-
2009 وم��رة أخرى منذ عام 2013، 
فإنَّه مكن حلزب ميركل أن يحاول 
تش��كيل حكوم��ة أقلي��ة، وق��د 
ُط��رح هذا اخليار م��ن قبل العديد 
م��ن الدميقراطيني االش��تراكيني، 
الذين يجادل��ون بأنه يوفر حلزبهم 
فرص��ة أفض��ل في احلف��اظ على 
استقاللهم، وآفاق االنتخابات، مع 

املساهمة في استقرار برلني. 

شؤون عربية ودولية6

كوااللمبورـ وكاالت:
أكد وزير الدفاع املاليزي هش��ام الدين حس��ني أن 
االنتصارات التي حققتها دول التحالف اإلسالمي 
ملكافحة اإلرهاب ضد »داعش« في الشرق األوسط 
تس��ببت في عودة املس��لحني األجانب إلى جنوب 

شرق آسيا.
ونقل��ت وكال��ة أنب��اء برنام��ا املاليزية ع��ن الوزير 
حس��ني قوله: »إن اجملموع��ات اإلرهابية اإلقليمية 
مثل »جماعة أبو سياف«، و«اجلماعة اإلسالمية«، 
و«اجملاه��دون« قد أعلنت بالفع��ل والءها لتنظيم 
»داع��ش« وهي جماع��ات تعتبر م��الذا ثانيا بعيدا 

ألولئك الذين يهربون من املوصل وحلب والرقة«.
وأضاف وزير الدف��اع املالي��زي أن عناصر التنظيم 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك حتى أنهم أعلنوا أن هذه 

املنطقة »إقليم شرق آسيا«.
وأش��ار إل��ى أن »داع��ش« املزعوم��ة الت��ي أعلنوا 
عنها تتكون من س��نغافورة وماليزيا وإندونيسيا 

والفلبني وجنوب تايالند وميامنار.
وقال إنه وفي الوقت الذي يخسرون فيه أراضيهم 
)داعش( في العراق وس��وريا، من احملتمل أن تصبح 

جنوب شرق آسيا هدفا لهم بشكل ملحوظ.

كينيا ـ أ ب ف :
نصب اوهورو كينياتا امس الثالثاء رئيسا لكينيا 
لوالية ثانية واخيرة في مراسم تختتم مسلسال 
انتخابيا طويال شهد تطورات عديدة ذكرت كينيا 

بانقساماتها االتنية واجلغرافية واالجتماعية.
وأدى كينياتا الذي اعيد انتخابه رئيسا في اقتراع 
جرى في تشرين االول وقاطعته املعارضة، اليمني 
وسط تصفيق نحو س��تني الف شخص جتمعوا 
في ملعب في العاصمة نيروبي وبحضور رؤس��اء 

13 دولة معظمها افريقية.
وقبيل التنصيب، أطلقت الشرطة الكينية الغاز 
املس��يل للدموع واشتبكت مع أنصار للمعارضة 
واحلزب احلاكم على حد س��واء ام��س الثالثاء في 

نيروبي.
وقال مراس��لو وكال��ة فرانس برس ف��ي املكان ان 
احل��وادث وقع��ت في محي��ط ملعب كاس��اراني 
حي��ث أطلقت الش��رطة الغاز املس��يل للدموع 
على أنص��ار للرئيس كانوا يحاول��ون الدخول الى 
املدرجات املكتظة باحلضور اصال. واس��فرت هذه 

املواجهات عن سقوط عدد من اجلرحى.
وطوقت الش��رطة امس الثالثاء ايض��ا، أرضا في 
جنوب شرق نيروبي كانت املعارضة التي قاطعت 
انتخابات تش��رين االول ، تعت��زم تنظيم جتمعها 

فيها.

بعد هزيمته في الشرق 
األوسط ..داعش يعلن 

إقليم شرق آسيا

اوهورو كينياتا رئيسا 
لوالية ثانية في كينيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

ب��دأت ام��س الثالثاء اجلول��ة الثامنة 
من مفاوضات الس��الم السورية حتت 
رعاي��ة األمم املتح��دة، بغي��اب الوف��د 
احلكوم��ي ال��ذي أرجأ موع��د وصوله 
حت��ى اليوم االربع��اء ، في خطوة من 
ش��أنها أن تعرقل احملادثات بني طرفي 

النزاع.
وفيما حددت دمش��ق موع��د وصول 
الوفد احلكومي اليوم االربعاء، حملت 
م��ن  القريب��ة  »الوط��ن«  صحيف��ة 
الس��لطات في عددها املنشور امس 
على »الش��روط غير الواقعية« لوفد 
املعارض��ة الذي كرر متس��كه بتنحي 
الرئيس بشار األس��د مع بدء املرحلة 

االنتقالية.
والتق��ى وف��د املعارضة ال��ى جنيف 
املوف��د الدول��ي اخل��اص الى س��وريا 
ستافان دي ميس��تورا  امس الثالثاء. 
تش��ارك  الت��ي  االول��ى  امل��رة  وه��ي 
املعارض��ة في املفاوضات بوفد موحد 
يض��م ، باإلضافة ال��ى الهيئة العليا 
للتف��اوض، اعضاء منصت��ي القاهرة 
وموس��كو اللتني كانتا حتى اآلن أقل 

تشددا إزاء دور بشار االسد.
وأك��د رئي��س وف��د املعارض��ة نص��ر 
احلري��ري في مؤمت��ر صحاف��ي عقده 
ف��ور وصول��ه ام��س االول االثنني الى 
جنيف أن »االنتقال السياس��ي الذي 
يحقق رحيل األسد في بداية املرحلة 
االنتقالية هو هدفن��ا«، ليعيد بذلك 
النقاش الى املربع األول الذي انطلقت 

منه محادثات السالم.
ولطاملا ش��كل مصير األسد العقبة 
التي اصطدمت بها جوالت التفاوض 
السابقة س��يما ودمشق تعتبر هذه 

املسألة غير مطروحة للنقاش.
وفيما كان دي ميستورا يأمل بإمكانية 
حتقيق تقدم حقيقي في هذه اجلولة 
ونق��ل احملادث��ات ال��ى مس��توى أكثر 
عمقااً، يتب��ادل طرفا النزاع االتهامات 
بعرقل��ة تق��دم املفاوض��ات وف��رض 

شروط مسبقة.
وفي ما يبدو أنه احتجاج على متسك 
وف��د املعارض��ة به��ذا البن��د، أبل��غ 
الوف��د احلكومي دي ميس��تورا امس 
االول االثن��ني قراره بإرجاء س��فره الى 

جنيف.

وق��ال دي ميس��تورا خ��الل مؤمتر عبر 
املغلق��ة م��ع  التلفزيوني��ة  الدائ��رة 
مجلس االمن الدول��ي »احلكومة لم 
تؤكد بعد مش��اركتها«، مضيفا »اذا 
حضر الطرفان الى جنيف، فسنتمكن 
م��ن اجراء محادث��ات معمقة«. وتابع 
اً وجود فوارق بني املواقف  »ندرك جي��دا
املعلنة وم��ا يجري ف��ي املفاوضات«، 
اً »عدم فرض ش��روط مسبقة  مؤكدا
على الطرف اآلخر ورف��ض محادثته. 

فهذا هو جوهر التفاوض«.
ول��م يصدر أي تعليق عن مس��ؤولني 
س��وريني إزاء موع��د وص��ول الوف��د 
احلكوم��ي، لكن صحيف��ة »الوطن« 
أوردت ف��ي عدده��ا ام��س الثالثاء أن 
الوف��د »ال يزال حتى اآلن في دمش��ق 
ولم يغادر إلى جني��ف«، مرجحة في 
حال حسم قراره باملشاركة، أن يصل 

اليوم.

وانتق��دت تصريح��ات احلري��ري ف��ي 
اً على  جني��ف، معتب��رة اياها مؤش��را
»رغبة املعارضة في إفش��ال مس��ار 
جني��ف وعرقلت��ه من خالل ش��روط 

مسبقة غير واقعية«.
في املقابل، اتهم رئيس وفد املعارضة، 
الوف��د احلكوم��ي باتب��اع »تكتيكات 

املماطلة«.
وقال نصر احلريري »تأتي قوى املعارضة 
بوفد واحد وتتجاوز كل العقبات ،نرى 
الي��وم أن النظ��ام ال يأتي ف��ي تأكيد 
لسياس��ته القدمية اجلديدة املعرقلة 

للتقدم السياسي«.
ورأى أن رفض النظام حتى اآلن للحل 
السياس��ي »يعكس حقيقة موقف 

الدول التي تدعم النظام«.
وطالب احلريري روسيا بالضغط على 
دمش��ق. وقال »اذا كانت لدى روس��يا 
نية بالتوصل الى حل سياس��ي فهي 

اجلهة الوحيدة الق��ادرة على أن تأتي 
بالنظ��ام ال��ى طاول��ة املفاوض��ات«، 
اً أن البديل عن هذا االمر »إرادة  معتبرا
دولية جماعية تضغ��ط على الروس 

والنظام« للمشاركة.
وفي مؤشر على دعم عملية جنيف، 
اتف��ق الرئيس��ان األميرك��ي دونال��د 
ترامب والفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون 
خ��الل محادث��ة هاتفية ام��س االول 
االثنني عل��ى أن محادثات جنيف هي 
للتوصل  الوحيد  الش��رعي  »املس��ار 
الى حل سياس��ي في س��وريا«، وفق 

بيان للبيت األبيض.
وعقدت الدول اخلمس دائمة العضوية 
ف��ي مجل��س األم��ن اجتماع��ااً امس 

الثالثاء في جنيف بطلب فرنسي.
وأعلن دي ميستورا أنه سيشارك في 
»هذا االجتماع التحضيري« الذي يبدو 
أنه يندرج في إطار رغبة القوى الكبرى 

اً بامللف الس��وري،  باإلمس��اك مجددا
ف��ي مواجهة دبلوماس��ية نش��طة 
تقودها موس��كو على وقع انتصارات 
القوات  ميدانية وسياسية حققتها 
احلكومي��ة عل��ى حس��اب الفصائل 
املعارضة والتنظيم��ات اجلهادية في 

آن معااً.
وترع��ى روس��يا واي��ران، أب��رز حلف��اء 
دمش��ق، اضافة الى تركي��ا الداعمة 
التي  أس��تانا  للمعارض��ة، محادثات 
أثم��رت التوص��ل ف��ي أي��ار ال��ى أربع 
مناط��ق خلف��ض التوت��ر في س��وريا. 
والتق��ى رؤس��اء ال��دول الث��الث في 
سوتش��ي األس��بوع املاضي في اطار 

اجلهود لتسوية النزاع السوري.
وتته��م املعارضة الس��ورية روس��يا 
مس��ار  عل��ى  »االلتف��اف  مبحاول��ة 
جني��ف« والعمل عل��ى التوصل الى 
تس��وية تس��تثني مصير األسد من 

خالل الدعوة الى مؤمترات حوار موازية 
في سوتشي.

وقال رئي��س الوزراء الترك��ي بن علي 
يلدرمي في لن��دن امس االول االثنني إن 
محادثات اس��تانا »ليست بديالاً عما 
يجري في جنيف«، مضيفااً »ما نحاول 
القيام به هو اعداد بُنية من أجل حل 

ينبثق عن محادثات جنيف«.
وأكد يلدرمي أن بالده ما زالت متمسكة 
برحيل الرئيس الس��وري، قائال »على 
املدى الطويل ال ميكن لألس��د البقاء 

في سوريا. يجب تقبل هذا الواقع«.
وفش��لت اجله��ود الدولية الس��ابقة 
لتسوية النزاع السوري املستمر منذ 
الع��ام 2011، متس��ببااً مبقت��ل اكثر 
م��ن 340 ألف ش��خص ودم��ار هائل 
ف��ي البن��ى التحتية ونزوح وتش��ريد 
أكثر من نصف الس��كان داخل البالد 

وخارجها.

في خطوة من شأنها عرقلة المحادثات بين طرفي النزاع

بدء الجولة الثامنة من مفاوضات السالم السورية في جنيف

لطالما شكل مصير 
األسد العقبة التي 

اصطدمت بها 
جوالت التفاوض 

السابقة سيما 
ودمشق تعتبر 

هذه المسألة غير 
مطروحة للنقاش

مفاوضات السالم السورية في جنيف

تجنبت الحديث عن انتخابات جديدة ورحبت بالحوار

ع  ميركل تسعى إلى تشكيل ائتالف موسَّ
إلعادة استقرار المشهد السياسي األلماني
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

املرك��زي  البن��ك  أك��د محاف��ظ 
العراقي علي العالق ارتفاع حجم 
الدين العام احملل��ي خالل العامني 

املاضيني.
وقال العالق في تصريح متلفز إن 
حجم الدين العام احمللي في العراق 
ارتف��ع خ��الل العام��ني املاضيني، 
موضحا بأنه ال يزال مقبوال ضمن 

املعايير الدولية.
وأضاف العالق انه »ال تزال نس��بة 
الدي��ون بالنس��بة ال��ى اجمال��ي 
الناجت احمللي مقبولة«، مس��تدركاً 

انه »يجب ان ال نزيد على ذلك«.
وتاب��ع ان »العراق يج��ري الترتيب 
بش��أن ديون��ه مع صن��دوق النقد 
الدولي«، موضحاً أن »األموال التي 
س��تنتج عن زيادة أسعار النفط، 
سيتم اس��تخدامها في تغطية 

العجز وتسديد الديون«.
وس��بق أن ق��ال محاف��ظ البن��ك 
املرك��زي إن إجمالي الديون احمللية 
للعراق بلغت أكثر من 40 تريليون 
دينار ) 33.62 مليار دوالر أميركي(.

ق أن الديون ال تكون  وأوضح الع��الاّ
مباشرة من املركزي العراقي، وإمنا 
يتم خصم حواالت اخلزينة املشتراة 
من ِقَب��ل املصارف احلكومية، ومن 

ثم يعيد »املركزي« شراءها.
ق، أن البنك املركزي،  وأضاف الع��الاّ
يس��تطيع  ال  القان��ون،  مبوج��ب 
الشراء املباشر أو اقراض احلكومة؛ 
وإمنا يقوم بش��راء حواالت اخلزينة 
املتداول��ة بالس��وق؛ توفيرا ودعما 

للسيولة.
ولف��ت محاف��ظ البن��ك املركزي 
العراق��ي، إلى أن احل��واالت تترتب 
عليها فوائد واستحقاقات، تلتزم 
وزارة املالي��ة العراقية بدفعها في 

الوقت احلاضر.
يش��ار إلى أن احلكومة في سبيل 
عصاب��ات  إلره��اب  محاربته��ا 
تنظيم داعش، اقترضت 32 مليار 
دوالر من البن��ك املركزي العراقي، 
العسكرية  االحتياجات  لتغطية 

في احلرب.
وتعتمد احلكوم��ة العراقية على 
ارتف��اع أس��عار النف��ط العاملية 

لس��داد دي��ن املرك��زي العراق��ي، 
بجان��ب اإلي��رادات الغي��ر نفطية 
املش��مولة مبوازن��ة الب��الد لع��ام 

.2018
على صعيد آخر، اعلن رئيس احتاد 
مص��دري اجملوه��رات ف��ي تركي��ا، 
أيه��ان كون��ار، أمس الثالث��اء، عن 
وج��ود نح��و 50 طنا م��ن الذهب 
في العراق غير مشغول، مبينا أن 

»بالده تطمح للتوصل إلى حل مع 
بغداد يقضي بنقل تلك الكميات 

الى تركيا إلعادة صياغتها«.
واكد كون��ار، إن »ثم��ة أطنان من 
الذه��ب اخل��ام غير املش��غول في 
العراق«، مبينا أنه »لو أناّ حكومة 
بغ��داد تعاملت مع تركيا بالنظام 
ال��ذي كان��ت تتعام��ل ب��ه أربيل، 
جللبنا كميات كبي��رة من الذهب 

املوجود هن��اك لتتم صياغته هنا 
وإعادة تصديره إليها«.

وأض��اف أن��ه »في ح��ال متكنا من 
التوصل حلل مع بغ��داد على هذا 
يس��تقبل س��وق  األم��ر، س��وف 
الترك��ي أطنان��اً م��ن  اجملوه��رات 
الذهب، وستش��هد صادراتنا من 
هذا املعدن زيادة كبيرة«، مش��يرًا 
إلى »وجود ما بني 40 – 50 طنا من 

الذهب في العراق«.
وأش��ار كون��ار إل��ى أن »األوض��اع 
السياس��ية الس��يئة في العراق، 
أثاّ��رت بش��كل كبير على س��وق 
الذهب وصادراته في تركيا«، الفتا 
ر الذهب  إلى أنه »عندما كنا نصداّ
املش��غول إلى أربي��ل، كان يتوجه 
هذا املنت��ج أيضا جلنوب��ي العراق 

وإلى العاصمة بغداد«.

50 طنًا من الذهب غير المشغول بحوزة عراقيين

العالق: ارتفاع حجم الدين العام المحلي

 إن إجمالي الديون
 المحلية للعراق بلغت
 أكثر من 40 تريليون
 دينار ) 33.62 مليار
)دوالر أميركي
 وأن الديون ال تكون
 مباشرة من المركزي
 العراقي، وإنما يتم
 خصم حواالت الخزينة
 المشتراة من قبل
 المصارف الحكومية،
 ومن ثم يعيد
»المركزي« شراءها

محافظ البنك املركزي العراقي علي العالق »ارشيف«

لندن ـ رويترز:
قبع ال��دوالر أمس الثالثاء قرب أقل مس��توى في 
شهرين مع ترقب جتار جلسة لتأكيد تولي جيروم 
باول رئاس��ة مجلس االحتياط��ي االحتادي )البنك 

املركزي األميركي(.
وبدت العملة األميركية محاصرة في التعامالت 
األوروبي��ة املبك��رة م��ع ارتفاع طفي��ف أمام الني 
اليابان��ي واالس��ترليني والدوالر الكن��دي لكنها 

نزلت قليال أمام اليورو.
وس��جل الدوالر ف��ي احدث تعام��الت 111.30 ين 
بعدم��ا س��جل أقل مس��توى في ش��هرين عند 
110.85 ين يوم االثنني مع اجتاه املستثمرين لشراء 
ال��ني إث��ر تقارير إعالمي��ة عن احتمال اس��تعداد 

كوريا الشمالية إلطالق صاروخ جديد.
ون��زل اجلنيه االس��ترليني إل��ى 1.3310 دوالر مع 
جتاهل متعاملني اختبارات التحمل للبنك املركزي 
الت��ي أفادت أن البنوك االجنليزية ميكن أن تتعامل 

مع خروج غير منظم من االحتاد األوروبي.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مسجال 1.1903 
دوالر بعدم��ا صعد ألعلى مس��توى في ش��هرين 

عند 1.1961 دوالر يوم االثنني.

ميالنو ـ رويترز:
لقيت األسهم األوروبية دعما أمس الثالثاء بفضل 
مكاس��ب رويال داتش ش��ل بعدما ألغت ش��ركة 
النفط العمالقة سياسة التقشف في التوزيعات 
النقدية بينما ارتفع س��هم أوكادو عقب التوصل 
إلى اتفاق مع سلسلة متاجر كاسينو الفرنسية.

وارتفع سهم أوكادو 26 باملئة بعدما وقعت كاسينو 
اتفاقا مع ش��ركة مبيعات التجزئ��ة اإللكترونية 
الس��تخدام منصتها للتجارة اإللكترونية لتطوير 

أنشطتها املماثلة.
وارتفع س��هم ش��ل 1.8 باملئة ليسهم في صعود 
املؤشر س��توكس 600 األوروبي 0.2 باملئة وليرتفع 
مؤش��ر النفط والغاز 0.5 باملئة في أكبر مكسب 

على مستوى القطاعات بأوروبا.
وألغت شل سياسة التوزيعات املتقشفة مع رفع 
الش��ركة توقعات توليد السيولة في مؤشر على 
انتهاء فترة تدني األسعار على مدى ثالث سنوات.

وارتفع املؤشر فايننش��ال تاميز 100 البريطاني 0.2 
باملئة وكاك الفرنس��ي 0.22 باملئة وداكس األملاني 

0.13 باملئة عند الفتح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مصلحة اجلمارك االيراني��ة، أمس الثالثاء، 
ان الع��راق يحت��ل املرتب��ة الثاني��ة بقائم��ة الدول 

املستوردة للسلع االيرانية.
وذك��رت وكال��ة ف��ارس االيراني��ة نقال ع��ن بيانات 
للجمارك ان »حجم التجارة اخلارجية للس��لع غير 
النفطي��ة خالل فت��رة 21 آذار- 21 تش��رين الثاني 
2017 والتي بلغت نحو 61 مليار دوالر وبنس��بة منو 
بلغت 8 باملئة عن الفترة املناظرة لعام 2016 التي 
بل��غ احلجم التج��اري فيها 56 ملي��ار و421 مليون 

دوالر«. 
واضاف��ت ان »الصني احتلت املرتب��ة االولى قائمة 
الدول املس��توردة للس��لع االيراني��ة وبواقع 5.848 
ملي��ار دوالر، في حني احتل العراق املرتبة الثانية ب� 
4.351 مليار دوالر، ومن ثم االمارات باملرتبة الثالثة 
ب��� 3.893 ملي��ار دوالر، وبعدها كوري��ا اجلنوبية ب� 
2.747 ملي��ار دوالر، وم��ن ثم افغانس��تان ب� 1.849 

مليار دوالر«.
يذكر ان العراق يس��تورد معظم السلع والبضائع 
من ايران وتركيا واالردن والسعودية، نتيجة انعدام 

شبه تام للصناعة الوطنية العراقية.

الدوالر قرب أقل
مستوى في شهرين

»شل« تقود األسهم 
األوروبية لالرتفاع

العراق ثانيًا بقائمة 
الدول المستوردة للسلع 

اإليرانية
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متابعة الصباح الجديد:

تتج��ه منظم��ة البل��دان املص��درة 
للبترول )أوبك( هذا األس��بوع إلجراء 
مباحثات أصع��ب مما هو متوقع لها 
بشأن سياستها، وسط مخاوف من 
أن تتجاوز جهودها إلعادة التوازن إلى 
سوق النفط األثر املرجو منها وحتدث 
نقصا في األس��واق العاملية مبا يؤدي 

ملزيد من االرتفاع في األسعار.
وقال وزير الطاقة اإلماراتي س��هيل 
بن محمد املزروعي أمس الثالثاء في 
دب��ي قبل التوجه إل��ى فيينا حلضور 
اجتم��اع املنظم��ة ”االجتم��اع ل��ن 
يكون اجتماعا سهال، ودائما نبحث 

اختيارات مختلفة“.
وتخف��ض أوب��ك وروس��يا وتس��عة 
منتجني آخرين إنت��اج النفط بنحو 
1.8 ملي��ون برميل يوميا حتى نهاية 
آذار 2018 وسيناقشون يوم اخلميس 
متديد االتفاق. وتتوقع الس��وق على 
نطاق واسع أن متدد أوبك تخفيضات 
اإلنتاج حتى نهاي��ة عام 2018 لكن 
ش��كوكا ثارت خالل األي��ام القليلة 

املاضية بشأن هذا األمر.
وحمل��ت الس��عودية أكب��ر منتج في 
أوبك إلى أنه��ا تريد تداول اخلام عند 
نحو 60 دوالرا للبرميل، مع استعداد 
اململكة إلدراج أس��هم في ش��ركة 
النف��ط الوطني��ة العمالقة أرامكو 

واستمرار معاناتها من عجز ضخم 
في املوازنة.

وتري��د احلكوم��ة الروس��ية أيضا أن 
تكون أس��عار اخل��ام مرتفع��ة قبل 
االنتخابات الرئاس��ية التي ستجري 
ف��ي آذار 2018. لكن مس��ؤولني في 
موس��كو عبروا ع��ن مخاوفهم من 
أن يؤدي ارتفاع أس��عار النفط أكثر 
إلى تعزيز الروبل، وهو األمر الذي قد 
يقوض تنافسية االقتصاد الروسي.

وم��ع ارتف��اع النفط ف��وق 60 دوالرا 
للبرميل، سارع املنتجون األميركيون 
بق��وة إل��ى التح��وط إلنتاجهم في 
املس��تقبل وه��و م��ا أث��ار مخ��اوف 
م��ن ارتفاع جديد ف��ي إنتاج النفط 
الصخري بالوالي��ات املتحدة التي ال 
تش��ارك في اتفاق تقييد اإلمدادات 

العاملية.
وقال بن��ك جولدمان س��اكس، وهو 
أحد البنوك األكثر نشاطا في تداول 
السلع األولية وحتوط منتجي اخلام، 
أمس الثالثاء إن نتيجة اجتماع أوبك 

محل شك.
وقال البن��ك األميركي ف��ي مذكرة 
”يرجع غياب مثل ه��ذا اإلجماع إلى 
ع��دم اليقني بش��أن م��دى التقدم 
نح��و إعادة الت��وازن لس��وق النفط 
فض��ال عن تداول برنت عند 63 دوالرا 

للبرميل“.
لتمدي��د  ”الس��عي  وأض��اف 
التخفيض��ات ملدة تس��عة أش��هر 

قبل أربعة اش��هر من موعد انتهاء 
العم��ل بتخفيض��ات اإلنت��اج وفي 
ظل تس��ارع عودة الت��وازن يتعارض 
مع تصريحات س��ابقة بضرورة بقاء 
التخفيضات رهنا بالبيانات لتقييم 

مدى فعاليتها“.
وهبط��ت أس��عار النف��ط أكثر من 
واح��د باملئة ي��وم االثن��ني وواصلت 

التراجع أمس من أعلى مستوى في 
عامني الذي بلغته األسبوع املاضي.

وقال جولدمان ساكس إن النفط قد 
يهبط أكثر هذا األس��بوع مع توقع 

السوق للتمديد تسعة أشهر.
وأردف البن��ك قائ��ال ”ما زلن��ا نتوقع 
ارتفاع��ا تدريجي��ا ف��ي إنت��اج أوبك 
وروس��يا بداية من نيس��ان... نتيجة 

لذلك، سيظل إعالن التمديد لستة 
أش��هر فقط يبدو مبدئيا أنه يصب 
في اجتاه ارتفاع األسعار باملقارنة مع 

توقعاتنا“.
وقال��ت روس��يا ي��وم اجلمع��ة إنها 
مستعدة لدعم متديد اتفاق خفض 
اإلنت��اج لكنه��ا لم تقرر بع��د فترة 

التمديد.

وذكرت رويترز يوم االثنني أن مش��روع 
إنتاج روس��يا كبيرا بقيادة إكس��ون 
موبيل يس��تعد لزيادة اإلنتاج مبقدار 

الربع اعتبارا من العام املقبل.
واملش��روع ال يخض��ع التفاق خفض 
اإلمدادات العاملية لكن ذلك سيشير 
إلى وجود عقبة أمام جهود روس��يا 

لتقييد اإلنتاج.
ويض��م مش��روع إكس��ون كال من 
روس��نفت اململوك��ة للدول��ة التي 
طاملا انتقد رئيسها إيجور سيتشن، 
احلليف املقرب من الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني، االتف��اق الذي أبرمته 

موسكو مع أوبك.
وأبلغت مصادر مقربة من املباحثات 
بني أوبك وروس��يا رويترز أن موسكو 
تريد ضبط صيغة االتفاق ليش��مل 
خي��ارا ملراجع��ة االتف��اق إذا هبطت 

مخزونات اخلام العاملية بشدة.
ويهدف اتف��اق خفض اإلمدادات إلى 
تقلي��ص مخزونات اخل��ام في الدول 
الصناعي��ة إل��ى متوس��طها ف��ي 
خمس سنوات. وترجح أحدث األرقام 
أن أوب��ك قطع��ت أكثر م��ن نصف 
الطري��ق صوب حتقيق هذا الهدف إذ 
تقول مصادر من املنظمة إن الهدف 
قد يتحقق بعد يونيو حزيران 2018.

الى ذلك، ق��ال وزير الطاقة اإلماراتي 
س��هيل ب��ن محم��د املزروعي أمس 
الثالث��اء إن اجتم��اع منتجي النفط 
العاملي��ني ف��ي فيينا هذا األس��بوع 

ملناقش��ة متديد اتفاق خفض اإلنتاج 
لن يكون سهال.

لكن املزروعي أبدى تفاؤله شخصيا 
بش��أن توصل املنتجني التفاق يخدم 
السوق. ومن املقرر أن جتتمع منظمة 
البلدان املص��درة للبترول )أوبك( في 

فيينا يوم اخلميس.
ف��ي  املزروع��ي للصحفي��ني  وق��ال 
مناس��بة بدبي ”االجتماع لن يكون 
نبح��ث  ودائم��ا  س��هال،  اجتماع��ا 
اختيارات مختلفة وننتظر النتيجة، 

ولكن أنا شخصيا متفائل“.
وذكر أنه ستجري مناقشة عدد من 
اخلي��ارات لتمدي��د تخفيضات إنتاج 
النفط، من بينه��ا اقتراح بالتمديد 
حت��ى نهاي��ة 2018. وينتهي العمل 

بالتخفيضات احلالية في آذار.
ولم يذكر املزروعي اخليارات األخرى.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا 
مس��تعدة للموافقة ي��وم اخلميس 
عل��ي متديد تخفيض��ات اإلنتاج قال 
املزروعي ”ال أس��تطيع التعليق علي 

أي بلد قبل أن ألتقي معه“.
وأضاف أن السوق النفطية في وضع 
أفض��ل كثيرا مما كان��ت عليه العام 
املاض��ي وهذا نتيجة التزام املنتجني 

بالتخفيضات.
وتابع ”نأمل بعام آخر من التصحيح 
والتعافي )للسوق(. جميع دول أوبك 
ملتزم��ة بضب��ط مس��ألة تخطي 

اخملزونات متوسط خمس سنوات“.

تقـرير
مندوبون: لقاء فيينا لن يكون سهاًل

أسواق النفط تنتظر نتائج اجتماع »أوبك +« غدًا الخميس

من اجتماعات أوبك »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع املؤشر العام لسوق العراق 
ل��أوراق املالية بنهاي��ة تداوالت 
أم��س الثالث��اء بنس��بة 1.67%، 
9.36 قط��ة، بإغالقه عند  رابحاً 
 ،571.32 النقط��ة  مس��توى 
مقارنة مبستوى إغالقه بجلسة 

االثنني.
ودف��ع املؤش��ر للصع��ود ارتفاع 

أسهم 7 شركات، في صدارتها 
مصرف كردستان %10، ومصرف 
وفن��ادق كربالء   ،4.55% االئتمان 
%2.86، واخلياطة احلديثة 2.42%، 

ومصرف بغداد 1.64%.
ف��ي ح��ني تراجع��ت أس��هم 9 
شركات، على رأسها فندق بغداد 
واله��الل الصناعية   ،3.49% ب��� 
 ،3.33% باب��ل  ومص��رف   ،3.45%

وتس��ويق  تصني��ع  وانخف��ض 
التم��ور %3.12، واملصرف األهلي 

ب� 2.13%.
وتراجعت ت��داوالت أمس حجماً 
وقيم��ة، بت��داول 519.06 مليون 
س��هم، بقيم��ة 307.92 مليون 
دينار، ف��ي مقابل ت��داول 14.27 
مليار سهم، بقيمة 9.51 مليار 

دينار باجللسة السابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنك  مبيعات  ارتفعت 
العراقي م��ن العمالت األجنبية 
خ��الل مزاد أم��س الثالث��اء، إلى 
120.83 ملي��ون دوالر، في مقابل 
بي��ع 117.62 ملي��ون دوالر مب��زاد 
االثنني، بزي��ادة 3.21 مليون دوالر، 

بحسب بيان للبنك.
وأض��اف املرك��زي، ف��ي بيانه، أن 

س��عر الصرف بل��غ 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد 
و10  مصرف��اً،   37 مبش��اركة 

شركات للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائج امل��زاد املقرر اليوم األربعاء، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ نحو 151.93 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 

أرصدة املص��ارف في اخلارج نحو 
120.29 ملي��ون دوالر، ف��ي حني 
ُق��درت كمي��ات البي��ع النقدي 

ب�540 ألف دوالر.
وأوض��ح املركزي، ف��ي البيان، أن 
بي��ع املبال��غ احملول��ة حلس��ابات 
املصارف في اخلارج يكون بسعر 
1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع 

النقدي.

أسهم 7 شركات ترفع
مؤشر »األوراق المالية«

120.8 مليون دوالر
مبيعات المركزي العراقي

الكويت ـ رويترز:
قال مسؤول كويتي أمس الثالثاء 
إن كمي��ات الغ��از الطبيعي التي 
تتف��اوض الكوي��ت حالي��ا عل��ى 
اس��تيرادها م��ن العراق س��تكون 
”بس��يطة جدا ج��دا“ مقارنة مع 
إجمالي ما تستورده من الغاز من 
اخلارج ولن تؤث��ر على عقودها مع 
تزودها  الت��ي  العاملية  الش��ركات 

بالغاز.
وقال نبيل بورسلي العضو املنتدب 
للتس��ويق العاملي في مؤسس��ة 
البت��رول الكويتي��ة إن الكمي��ات 
الت��ي يت��م التف��اوض عليها مع 
العراق ال تتجاوز س��بعة في املئة 
مم��ا تس��تورده الكويت م��ن الغاز 
حاليا وفي املس��تقبل لن تزيد عن 

ثالثة في املئة.

وأض��اف ”بال ش��ك لن يك��ون لها 
تأثي��ر أبدا“ على عق��ود الغاز التي 
أبرمته��ا الكوي��ت م��ع ش��ركات 

عاملية.
ورف��ض بورس��لي التنبؤ بأس��عار 
النفط اخلام خ��الل الفترة املقبلة 
لكن��ه ق��ال إن��ه إذا ق��رر منتجو 
النفط متديد اتفاق خفض االنتاج 
فس��وف يكون لذل��ك ”تأثير كبير 

جدا على األسعار“.
وأضاف أنه إذا مت ذلك ”فسوف نرى 
أس��عارا حتى أفضل من األسعار 

احلالية“.
منظم��ة  أعض��اء  وس��يجتمع 
البل��دان املصدرة للبت��رول )أوبك( 
مع منتجني آخرين في الثالثني من 
تش��رين الثاني ملناقشة إمكانية 
بعدم��ا  التخفيض��ات  اس��تمرار 

اتفق��وا في كان��ون الثان��ي على 
خفض اإلمدادات مبقدار 1.8 مليون 

برميل يوميا.
وأوضح بورسلي أن الكويت تنتج 
حالي��ا 2.71 مليون برمي��ل يوميا 
من النفط اخلام، يذهب جزء منها 
ملصافي التكري��ر واجلزء اآلخر يتم 
تصدي��ره، مبينا أن ه��ذه الكمية 
مس��اوية حلصته��ا املق��ررة ف��ي 

منظمة أوبك.
املس��تهلكني  أن ”ش��هية“  وأكد 
والزبائن للنف��ط الكويتي كبيرة، 
مش��يرا إلى أن ب��الده اعتذرت في 
اآلونة األخيرة لعش��ر زبائن كانوا 
يرغبون في احلص��ول على النفط 
لعدم قدرتها لتوفيره لهم بسبب 
التزامه��ا بحصته��ا املق��ررة في 

أوبك.

الكويت تقلل المخاوف من الغاز العراقي
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الكرد، كما ذكرت، لم يقدروا تقديرا 
صحيحا حج��م ردة فعل دول اجلوار، 
مع ان ايران وتركيا كانتا معارضتني 
لالس��تفاء منذ اعالن تاريخ الشروع 
ب��ه. فطه��ران تتخ��وف م��ن ظهور 
دولة على حدوده��ا مطيعة لالرادة 
االميركي��ة وتربطها عالقة تعاطف 
قدمية مع اسرائيل، يكون بامكانها 
حتريض ودع��م اكراد اي��ران لزعزعة 
االس��تقرار فيه��ا، لذا ه��ددت ايران 
بغلق حدودها مع كردستان العراق، 
وما لذلك من تبعات اقتصادية على 
االقلي��م. كم��ا ان الرئي��س التركي 
رجب طيب اوردغان تنازعه مش��اعر 
احلذر والريبة نفسها من ان يشجع 
مثال كردس��تان العراق، اكراد تركيا 
واالس��تقالل عن  االنفص��ال  عل��ى 
الدول��ة التركي��ة، لذا ف��ان الرئيس 
التركي لم يهدد باحلصار االقتصادي 
على كردستان العراق فقط بل ولوح 

باستعمال القوة.
وبدال عن التعام��ل مع هذه الوقائع 
املوضوعي��ة بروية ومرون��ة من اجل 
تبديد مخاوف اجليران قبل الش��روع 
باالس��تفتاء فان الكرد عولوا كثيرا 
عل��ى الدعم االميركي والس��عودي 
واالس��رائيلي واالماراتي، وعلى عداء 
هذه ال��دول الي��ران، للحصول على 
دعمها ومس��اندتها في مس��عاها 
لالس��تقالل ع��ن حكوم��ة بغ��داد 
الصديقة اليران. وعزز هذا اخليار انباء 
عن حص��ول االكراد عل��ى وعود من 
دوائر محددة في االدارة االميركية بان 
اميركا س��وف لن تفرط بصداقتها 
مع االقليم ولن تترك��ه وحيدا امام 
اي تهديدات ايراني��ة )واملقصود هنا 
اي��ران وحلفائها في العراق(. على ان 
املواقف التي تلت االستفتاء اثبتت 
ان��ه ال وزارة اخلارجي��ة االميركية وال 
البي��ت االبي��ض وال البنتاغ��ون لم 

يكون��وا مؤيدي��ن لالس��تفتاء، على 
االقل من ناحية توقيته واوصوا بحل 

اخلالفات مع بغداد عن طريق احلوار.
ه��ذا ف��ي الوق��ت الذي كان��ت فيه 
حكومة بغداد قد هددت بأنها سوف 
لن تخوض اي حوار مع قيادة االقليم 
انطالقا من نتائج االستفتاء، وقررت 
ان تس��تفيد من التضام��ن العاملي 
معه��ا لتحقيق مكاس��ب لم تكن 
لتحققها ل��وال هذا التضامن املعزز 
والتركي��ة  االيراني��ة  بالتهدي��دات 
بحصار اقليم كردس��تان اقتصاديا. 
وبعد توقف الرحالت اجلوية العاملية 
ش��عر  كردس��تان  مط��ارات  ف��ي 
االك��راد ألول مرة بالعزل��ة العاملية، 
تبعها ش��عور بالهزمية واالنكس��ار 
عندم��ا قام��ت الق��وات العراقي��ة 
بعملي��ة ناجح��ة ودون اي خس��ائر 
تذك��ر باس��تعادة كرك��وك وحقول 
النفط ف��ي ضواحيه��ا اضافة الى 

بقية االراض��ي املتنازع عليها والتي 
بعد  البيشمركة  عليها  س��يطرت 

عام 2014 .
كل  ان  ال��ى  هن��ا  االش��ارة  وجت��در 
م��ا قام��ت ب��ه احلكوم��ة العراقية 
س��واء بتحريكها لقواتها وبس��ط 
سيطرتها على حقول نفط كركوك 
واالراضي املتنازع عليها، اضافة الى 
االج��راءات االخ��رى الت��ي اتخذتها 
واملطال��ب الت��ي اعلنته��ا، كان��ت 
لتحركاتها  باط��ار مح��دد  ملتزمة 
عملت من��ذ البداية عل��ى ان تكون 
والقانون  العراق��ي  للدس��تور  وفقا 
الدول��ي، فه��ي ل��م تدخ��ل اراضي 
تق��ع ضمن احل��دود االداري��ة القليم 
كردس��تان، كم��ا انه��ا ل��م تهدف 
الكردي  الشعب  للمساس مبصالح 
واعلنت في مبادرة حسن نوايا، بهذا 
اخلصوص، حرصها على صرف رواتب 

موظفي االقليم والبيشمركه.

االرادة  ف��ان  معل��وم  ه��و  وكم��ا 
العراق  السياس��ية في كردس��تان 
ليس��ت واحدة. فاضاف��ة الى احلزب 
الدميقراطي الكردستاني الذي يقوده 
البرزاني  االقلي��م مس��عود  رئي��س 
هناك االحتاد الوطني الكردس��تاني 
الذي يس��عى لتحجيم نفوذ احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني، خاصة 
ف��ي املناط��ق التي يس��يطر عليها 
حتوي��ل  ويع��ارض  كردس��تان،  ف��ي 
كردس��تان ال��ى منطق��ة مواجهة 
مع ايران نظ��را للعالقات التاريخية 
الوثيقة التي ترب��ط االحتاد الوطني 
بايران. وعدم وح��دة االرادة الكردية، 
م��ن وجهة نظ��ري، اضاف��ة الى ما 
يش��اع عن وجود اتفاقات مس��بقة 
مع بغداد، ه��ي التي كانت وراء ذلك 
النجاح الباهر الذي حققته القوات 
االحتادية في كرك��وك وما تالها من 
انتص��ارات س��ريعة ومتتابعة على 

كل مس��احة االراضي التي تسمى 
باملتنازع عليها.

والنتيجة هي ان ورقة االستفتاء لم 
تفلح ف��ي تقوية املوقف التفاوضي 
لالكراد في حوارهم املزمع مع بغداد، 
بعد االستفتاء، بل بالعكس، قلصت 
خيارات االكراد واضعفت موقفهم. 
ولم تع��د تفيد في ش��يء اتهامات 
اخليانة، س��واء الطراف ف��ي احلركة 
الكردي��ة او حتى لالصدقاء الدوليني 
الذي��ن اداروا ظهره��م لكردس��تان 
وتركوهم وحيدين  االس��تفتاء  بعد 
في س��احة احت��راب ال تقوى عليها 
كردس��تان بامكانياته��ا املتواضعة 
ام��ام موق��ف دولي ق��وي متضامن 
م��ع بغ��داد، وخاصة من قب��ل ايران 

وتركيا.
واخيرا، فحري��ا اليوم باخوتنا االكراد 
ان يدركوا اليوم مع مرارة االنكس��ار 
انه ال فائدة من العودة الى سياسة 

م��ا قبل االس��تفتاء او االنطالق من 
مخرجات��ه الس��تثمار نتائج��ه، وان 
يدرك��وا قبل فوات االوان ان اس��اس 
البالء وس��بب كل انكس��اراتنا في 
الع��راق، ه��و النظ��ام القائ��م على 
احملاصصة االثني��ة والطائفية الذي 
اس��هم االخوة الكرد، لالس��ف، في 
التأس��يس ل��ه وترس��يخه. يحتاج 
االخ��وة الكرد اليوم الى الش��جاعة 
ف��ي تقيي��م نق��دي لدوره��م ف��ي 
النظ��ام االحت��ادي التحاصصي وفي 
ادارة االقليم منذ 2003 والتخلي عن 
مس��اهمتهم في تثبيت قوائم هذا 
النظام والتعاون م��ع القوى املدنية 
الدميقراطي��ة العراقي��ة م��ن اج��ل  
بن��اء دولة املواطنة ف��ي عراق احتادي 
فيدرالي. اما الطموحات ومش��اريع 
املس��تقبل فلتترك للمستقبل وما 
يتمخض عنه من تغيرات على ارض 

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

ّ
ّ

د. جاسم الصفار

روبرت سكيدلسكي

كاتب عراقي

أستاذ فخري في 
االقتصاد السياسي 
في جامعة وارويك

لق��د حق��ق عل��م االجتم��اع وعلم 
اإلنس��ان والتاريخ تقدم��ا كبيرا في 
حل قضية الهجرة. ويبدو أن الكائن 
االقتصادي، الذي يعي��ش على اخلبز 
فق��ط، قد أفس��ح اجملال لش��خص 
يكون الشعور باالنتماء بالنسبة له 

ال يقل أهمية عن األكل.
 وهذا يشكك في أن العداء للهجرة 
احتج��اج  مج��رد  ه��و  اجلماعي��ة 
واألج��ور  الوظائ��ف،  فق��دان  عل��ى 
املنخفض��ة، وتزاي��د عدم املس��اواة. 
وقد لع��ب االقتص��اد دورا مهما في 
تصاع��د سياس��ات الهوي��ة، ولكن 
أزم��ة الهوية لن تختف��ي من خالل 
وحده��ا.  االقتصادي��ة  اإلصالح��ات 
لي��س مثل  االقتص��ادي  فاإلنع��اش 

الرفاه االجتماعي.
دعون��ا نب��دأ باالقتص��اد، م��ع أخ��ذ 
اململك��ة املتح��دة - التي تس��تعد 
للخروج االحتاد األوروبي - على سبيل 
املثال. في الفترة ما بني عامي 1991 
و 2013، بلغ تدفق املهاجرين األجانب 

إلى بريطانيا 4.9 ماليني شخص.
وتفي��د النظرية االقتصادية املوحدة 
ب��أن الهجرة الصافي��ة نحو الداخل 

تع��د مث��ل التج��ارة احل��رة، ال تفيد 
السكان األصليني إال بعد حني. ومن 
ذلك نس��تنتج أن��ه إذا قم��ت بزيادة 
كمي��ة العمل، فإن س��عره )األجور( 
ينخف��ض. وهذا س��يزيد من األرباح. 
وت��ؤدي الزي��ادة في األرب��اح إلى زيادة 
االس��تثمار، األمر الذي من شأنه أن 
يزي��د الطلب على الي��د العاملة، مما 
ي��ؤدي إلى عك��س االنخفاض األولي 
على األج��ور. وهكذا متك��ن الهجرة 
عددا أكبر من الس��كان من التمتع 
باملس��توى املعيش��ي نفس��ه كما 
فع��ل ع��دد أصغر من الس��كان من 
قبل - وهو حتس��ن واض��ح في الرفاه 

الكلي.
وق��د أظهرت دراس��ة حديثة أجراها 
روبرت روثورن، خبير االقتصاد بجامعة 
كامبريدج، أن هذا االستنتاج خاطئ. 
إن ما يسمى باآلثار املؤقتة بالنسبة 
وانخفاض  للعمال احملليني املشردين 
األج��ور ق��د تس��تمر مل��دة خمس أو 
عش��ر س��نوات، ف��ي ح��ني أن اآلثار 
املفي��دة تضمن ع��دم وج��ود ركود. 
وحتى إذا لم يك��ن هناك ركود، فمع 
تدفق مس��تمر للمهاجرين، بدال من 

الزيادة في حجم القوى العاملة، قد 
يتخلف الطلب عل��ى اليد العاملة 
عن النمو باس��تمرار. وق��ال روثورن: 
إن »االدع��اء ب��أن املهاجري��ن يأخذون 
وظائف العم��ال احملليني ويخفضون 
أجورهم قد يكون مبالغا فيه، لكنه 

ليس كاذبا«.
وهناك حجة اقتصادية ثانية تكمن 
ف��ي إعادة الهجرة لتنش��يط القوى 
املالي��ة العام��ة،  العامل��ة واٍثب��ات 
ألن العم��ال الش��باب واملس��توردين 
س��يؤدون الضرائ��ب املطلوبة لدعم 
ع��دد كبي��ر م��ن املتقاعدي��ن. ومن 
س��كان  ع��دد  يتج��اوز  أن  املتوق��ع 
اململك��ة املتحدة 70 مليون نس��مة 
قب��ل نهاية العقد املقب��ل، أي بزيادة 
قدره��ا 3.6 ملي��ون نس��مة، أي 5.5 
في املائة، بس��بب الهجرة الصافية 
وفائ��ض املوالي��د عل��ى الوفيات بني 

الوافدين اجلدد.
لقد رفض روث��ورن هذه احلجة. وقال: 
»إن التج��دد م��ن خ��الل الهجرة هو 
حلقة مفرغة ال نهاي��ة لها«. »ومن 
أج��ل احلفاظ على انخف��اض نهائي 
في نس��بة التبعي��ة ينبغي تدفق ال 

ينته��ي من املهاجرين. ومبجرد توقف 
التدفق، فإن الهيكل العمري سيعود 
إل��ى مس��اره األصل��ي«. إن التدفق 
الداخل��ي والس��ن األعل��ى للتقاعد 
س��يكونان أفض��ل ح��ل ملش��كلة 

الشيخوخة.
وحتى م��ع حتقيق نتائج أفضل، مثل 
جتنب الركود، فإن احلجج االقتصادية 
الواس��عة ليست قاطعة.  للهجرة 
لذل��ك ف��اٍن العنصر امله��م يكمن 
ف��ي تأثيره��ا االجتماع��ي. وبذل��ك 
ف��إن الفائدة املألوف��ة للتنوع تواجه 
اخلطر الس��لبي املتمث��ل في فقدان 

التماسك االجتماعي.
وق��د داف��ع ديفي��د جوده��ارت، احملرر 
الس��ابق جمللة بروسبيكت، عن فرض 
الدميقراط��ي  قي��ود عل��ى املنظ��ور 
االجتماع��ي. ل��م يتخ��ذ غوده��ارت 
أي موقف بش��أن م��ا إذا كان التنوع 
فه��و  س��يئ.  أم  جي��د  الثقاف��ي 
ببس��اطة يعتق��د أن معظم الناس 
يفضل��ون العيش مع نوعه��م، وأن 
صناع السياس��ات يج��ب أن يأخذوا 
ه��ذا التفضي��ل بع��ني االعتب��ار. إن 
موق��ف اإلهمال للبنية الس��كانية 

ألي بلد غير مقب��ول وكذا الالمباالة 
بحجمها.

بالنسبة جلودهارت، فإن أساس عداء 
الليبرالي��ني لضواب��ط الهج��رة هو 
الفردي��ة للمجتمع.  وجهة نظرهم 
وبس��بب فش��لهم في فهم ارتباط 
الناس باجملتمعات املس��تقرة، فإنهم 
يعدون الع��داء للهجرة غير عقالني 

أو عنصري.
إن اإلف��راط ف��ي التف��اؤل الليبرالي 
بشأن سهولة إدماج املهاجرين ينبع 
من املصدر نفس��ه: فإذا كان اجملتمع 
عبارة ع��ن مجموعة من األفراد، فإن 
االندم��اج لن يكون مس��ألة صعبة. 
ويق��ول جوده��ارت، ال ينبغ��ي على 
املهاجري��ن التخلي ع��ن تقاليدهم 
بش��كل كل��ي، لكن »هناك ش��يء 
يس��مى مجتم��ع«، وإذا ل��م يبذلوا 
جه��دا كبي��را لالنضمام إلي��ه، فإن 
س��يجدون  األصلي��ني  املواطن��ني 
صعوبة ف��ي اعتبارهم جزءا من هذا  

»اجملتمع الوهمي«.
للمهاجرين  الس��ريع  التدفق  ويؤدي 
إل��ى إضعاف رواب��ط التضامن، كما 
يتس��بب، عل��ى امل��دى الطويل، في 

ت��آكل الروابط العاطفي��ة املطلوبة 
يق��ول  اآلخري��ن.  لضم��ان س��عادة 
جوده��ارت: »س��يحبذ الن��اس دائما 
العيش مع أسرهم ومجتمعاتهم«، 
و »تكمن مهمة الليبرالية الواقعية 
في السعي إلى حتديد كلمة مجتمع 
مبا فيه الكفاية ليش��مل أشخاصا 
من خلفي��ات مختلفة، م��ن دون أن 
يكون هذا التحديد واس��عا جدا بال 

جدوى«.
االقتصادي��ون  فالليبرالي��ون 
والسياس��يون ه��م م��ن يناص��رون 
الهجرة غير املقيدة. ويعد الليبراليون 
االقتصاديون احلدود الوطنية عقبات 
غير عقالنية أم��ام التكامل العاملي 
لألس��واق. العدي��د م��ن الليبراليني 
السياس��يني يعدون الدول القومية 
وال��والءات الت��ي تلهمه��ا عقب��ات 
أم��ام االندماج السياس��ي األوس��ع 
للبشرية. وكالهما ينادي بااللتزامات 
األخالقي��ة الت��ي متتد إل��ى أبعد من 

احلدود الثقافية واملادية للدول.
إنه��ا أق��دم مناقش��ة ف��ي العلوم 
إنش��اء  ميك��ن  ه��ل  االجتماعي��ة. 
اجملتمعات احمللية من خالل السياسة 

واألس��واق أم أنها تفترض إحساسا 
مسبقا باالنتماء؟

يبدو لي أن أي شخص يفكر في مثل 
هذه األمور سيتفق مع جودهارت بأن 
املواطن��ة، بالنس��بة ملعظم الناس، 
هي مسألة فطرية. تنمو القيم من 
تاريخ وجغرافي��ا معينة. إذا مت تغيير 
تكوي��ن اجملتمع بس��رعة كبيرة، فإن 
ذلك يفصل الناس عن تاريخهم، مما 
يجعلهم بال جذور. إن قلق الليبراليني 
حول عدم عّده��م عنصريني يخفي 
عنهم ه��ذه احلقائ��ق. وبذل��ك فاٍن 
انفجار ما يس��مى اآلن بالشعبوية 

هو النتيجة احلتمية.
إن االستنتاج الذي يجب استخالصه 
من السياس��ة ليس مهم��ا، ولكنه 
يس��تحق الذكر. إن تس��امح الناس 
من أجل التغيي��ر والتكيف يجب أن 
ال يتع��دى ح��دوده، عل��ى الرغم من 
اختالفه��ا من بل��د آلخ��ر. ال ينبغي 
املبالغ��ة في الهج��رة لوقت طويل، 
فإنها بذلك ستش��عل ن��ار العداء. 
السياس��يون الذي��ن يفش��لون في 
»مراقبة احلدود« ال يس��تحقون ثقة 

شعبهم.

الحقائق المؤلمة حول الهجرة
PROJECT
SYNDICATE

حرية الفكر

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

 4 -ماذا بعد، والى اين؟ 
ما يزال احلديث عن مستقبل العملية السياسية، ونظامها 
احلزبي، وع��ن اجتاه االحداث والوضع الع��ام في العراق، بعد 
كل الذي حدث ويحدث، حديث الساعة وموضع مشغولية 
ال��رأي العام والطبقة السياس��ية وكل الق��وى االقليمية 
والدولية على حد س��واء، ففي كل مكان، وحيثما يجتمع 
عراقي��ون يتابعون اخب��ار بلدهم، وكلما يلتقي مراس��لون 
ودبلومس��يون اجانب على مقربة من احداث العراق يطرح 
السؤال مدوياً: وماذا بعد؟ والى اين يتجه قارب العراق؟ وهي 
تساؤالت لها ما يبررها، وما يجعلها ساخنة على الدوام.  

وليس من قبيل االسرار، وال هو امر غريب، ما يقال بان الدول 
االجنبي��ة املعنية، واس��تخباراتها وجيران الع��راق خاصة، 
تش��كل اآلن مجموعات )خاليا( بحث واستطالع )جتسس( 
لرصد اجتاه االوضاع العراقية، السياسية واالمنية، وملعرفة 
القوى الفاعل��ة واملؤثرة في هذه االوض��اع، وتعيني حلقات 

التأثير واملرشحني ألدوار املستقبل.
كم��ا ان الق��ول بان للجمي��ع، ومن غير اس��تثناء، مصالح 
ف��ي حاضر ومس��تقبل الع��راق ال ينطوى عل��ى مبالغة او 
على محاولة تس��ويد نيات تلك الدول، او تعومي النظرة الى 
مفه��وم املصالح، فان تش��ابك االح��داث وتداخلها وحتول 
الس��احة العراقية الى ملعب للمتس��ابقني على النفوذ، 
أدخل »املصالح« في ملفات وحروب ومواجهات وسياسات 
تب��دو كما لو ان اصحابها »محس��نون« وتهمهم مصالح 
الش��عب العراقي في املقام األول، فيما يظهر لكل محلل 
موضوع��ي ومحايد بان تلك االطراف تس��تعمل مصاحلها 
ومواقع نفوذها، مبا فيها التجارية او املساعدات االنسانية، 
لدف��ع االحداث والصراع��ات باالجتاه ال��ذي يضمن تكريس 
وتوس��يع تل��ك املصالح في بلد ميس��ك اق��دار املنطقة ملا 
يزي��د على ثالثة عقود من الزم��ن، وهذا ما اليراه الكثير من 
احمللل��ني، بوصفه مفتاحا من مفاتيح تأشس��ر مس��تقبل 
الع��راق، ومس��اعدا ف��ي االجاب��ة عل��ى الس��ؤال، موضع 

االنشغال:العملية السياسية الى اين؟.
فاذا وضعنا في حساب التحليل هذه احملددات، بجانب صراع 
وحتالف��ات الكتل والزعام��ات احمللي��ة ذات العالقة بتجربة 
احملاصصة س��يئة الصيت فاننا سنقترب من االجابة على 
ما نعده س��ؤال الس��اعة عم��ا ينتظر الع��راق وهو يقترب 
م��ن انتخاب��ات 2018 وس��نذهب ال��ى االعتقاد بان ش��يئا 
دراماتيكيا لن يحدث في ظل تناسب )ورمبا تداخل( مصالح 
القوى الداخلية والدولية التي تدير الصراعات والتحالفات 
والوالءات، ورمبا س��تبقى االوضاع عل��ى حالها مع تعديالت 
طفيفة على تناس��ب القوى، وما سيس��فر عنه من خيبة 
س��واء تضرب املاليني وبخاصة تلك الش��رائح التي توزعت 

على مواالة الالعبني انفسهم.
وتبق��ى فرضية واح��دة ان يحدث اختراق عل��ى يد معادلة 
سياس��ية)قوة. زعام��ة. إئت��الف..( متل��ك تفوي��ض املاليني 
املتطلعة الى التغيير وبيده��ا قوة التأثير والضبط لتلقي 
بنظام احملاصصة الى خارج املعادالت، وتضع حراس��ات وبؤر 

الفساد في زاوية احلساب والقصاص.
البعض يراهن هنا على حيدر العبادي وحتت يد هذا البعض 
معطيات وتسريبات عن نوايا الرجل تدخل في باب التفاؤل، 
مب��وازاة مراهنات اخرى تس��عى الى ابقاء احل��ال على حاله، 
وكأن شيئا لم يحدث، ودماء لم تسل، وثروة لم تُنهب.     

**********
 اريك هوفر- كاتب امريكي:

»الدعاية السياس��ية ال تخدع الناس، لكنها تس��اعدهم 
على خداع أنفسهم«.

إعادة تركيب ما جرى..
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متابعة الصباح الجديد:
 

أعلنييت جائزة الشيييخ زايد للكتاب االثنيين القائمة 
الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية في دورتها 
الثانية عشييرة والتي ضمت سييبعة أعمال من أصل 
123 مشيياركة من 20 دولة عربية، وشملت القائمة 
كتاب )سيييرة العنقيياء: من مركزية الذكييورة إلى ما 
بعييد مركزييية األنوثة( لألكادميية السييورية أسييماء 
معيييكل وكتاب )ما بعد قصيييدة النثر: نحو خطاب 
جديييد للشييعرية العربييية( للباحث املصري سيييد 

عبداهلل السيسي.
كما شييملت كتاب )في بالغة احلجيياج: نحو مقاربة 
بالغية حجاجية لتحليل اخلطاب( للباحث األكادميي 
املغربي محمد مشييبال وكتاب )التأريخي والسييردي 
فييي الرواييية العربييية( للناقييد العراقي فاضييل ثامر 
وكتاب )الكتابة وبناء الشييعر عنييد أدونيس( للباحث 

التونسي عمر حفيظ.
وكذلييك كتيياب )العالمييات واألشييياء كيييف نعيييد 
اكتشيياف العالم في اخلطيياب؟( لألكادميييي املصري 

عبدالفتاح أحمد يوسف وكتاب )تطوير احلرف العربي 
وحتديات العوملة( للباحث األكادميي املغربي عبدالرزاق 
تورابي، وكانت جائزة الشيييخ زايد للكتاب أعلنت في 
وقت سييابق القائمة الطويلة لفرعي اآلداب واملؤلف 
الشيياب فيما ينتظر إعالن قوائييم باقي الفروع خالل 

األسابيع القليلة القادمة.

ويبلييغ إجمالييي قيمة اجلائزة سييبعة مالييين درهم 
إماراتي )نحو 1.9 مليون دوالر( موزعة على تسع فئات 
إذ يحصل الفائز بجائزة )شييخصية العام الثقافية( 
علييى مليون درهييم فيما توزع السييتة مالين األخرى 
على ثمانية فييروع ينال الفائز في كل منها 750 ألف 

درهم.

متابعة الصباح الجديد:
 

في اجناز جديد للهيئة العربية للمسرح، 
صدرحديثييا )فن اخملييرج( لبوريس زاخافا 
أحد أبرز املربن املسييرحين في روسيييا، 
وهييذا الكتيياب يترجييم للمييرة األولييى 
إلى اللغيية العربية، وما مييييزه أيضا، أن 
املترجم واملقييدم يعرفان زاخافييا جيداً، 
وقد عاصراه وتلقى د. عبد اهلل حبة دورة 

لدى زاخافا، 
يعد د. بوريس زخافا ) -1896 1976( أحد 
أبرز املربن املسرحين في روسيا ، إضافة 
إلى كونه ممثالً ومخرجاً بارعاً. وقد جمع 
فييي كتابيه »فن املمثييل » و«فن اخملرج« 
حصيليية جتربته الغنييية في العمل في 
االستديو الثالث التابع ملسرح موسكو 
الفني ومن ثم في مسييرح فاختانغوف 
ومعهد بوشييكن املسييرحي مبوسكو . 
ويعتمد هذان الكتابان كمرجع تعليمي  
نظييري – تطبيقي في املعاهييد الفنية 

بروسيا وخارجها.
كما عمل زاخافييا في فترة 1925-1923 

ممثالً في مسرح ميرهولد الذائع الصيت 
بكونه مسرحاً جتريبياً طليعياً ومؤسسه 
صاحييب نظرييية » البيوميكانيكا« في 
عمل املمثييل. ولقييب بفنان الشييعب. 
وتولى إدارة معهد  شييوكن املسرحي و 
رئاسة قسم اإلخراج في أكادميية الفن 

املسرحي )غيتيس( مبوسكو. 
أمييا املترجم توفيق املييؤذن فهو من أبرز 
املترجميين الذين أثييروا املكتبة العربية 
الروسية  بترجماتهم لعيون اإلصدارات 
كما ترجم العديد ميين الكتب العربية 
للروسييية، ولد فييي عييام 1944 مبدينة 
حلب في سييوريا. جاء الى موسكو في 
عام 1969 وإلتحق للدراسيية في قسم 
االخراج مبعهد الفن املسرحي مبوسكو 
» غيتيس« بإشييراف فنان الشعب يوري 
زافادسييكي وتخرج منه في عام 1977. 
فييي فترة الدراسيية ترجم مسييرحية » 
السييلطان احلائر » لتوفيق احلكيم الى 
اللغة الروسييية وأخرجهييا. كما ترجم 
» أريييد ان أقتييل » و« الطعام لكل فم » 
و« أهل الكهييف«  باالشييتراك مع متارا 
اوتينتسييوفا. ومن مسييرحيات لسعد 
اهلل ونييوس منها » رأس اململوك اجلابر«. 
كمييا ترجم كتيياب بوريييس زاخافا » فن 
املمثييل« الييى العربية الذي نشييرته دار 
نشيير مدبولي في القاهرة.يعمل حالياً 
بصفة كبييير املذيعن في قناة روسيييا 

اليوم. 

تتجاذب حياتنا األدبية إشكاليات مهمة لم 
يفرغ السييجال من ترديدها، والوقوف عليها 
فييي الكثير ميين احملافل الثقافييية، ومن هذه 
اإلشييكاليات تعييدد املناهج النقدييية التي 
أصبحت علييى غزارتها، وتنوعهييا عبئاً على 
النقد، أو على املشتغلن بالدراسات النقدية، 
فهنيياك أغلب ميين منهييج قييد انتهت من  
استعماله أكثر املدارس النقدية الفربية. ،بل 
إن بعض هذه املدارس  قد استهلكها الشارع 
الثقافي في املغرب  العربي، واضحى احلديث 
عنها نوعاً من االرتداد إلى املاضي، واملفارقة إن 
هييذه املناهج على اختالفها قد أصبحت من 
ضرورات ممارسيياتنا الثقافية الراهنة، فالنقد 
البنيوي. ،والنقد األسلوبي. ،والنقد االلسني 
،والنقد االنطباعي، وسواها من هذه املناهج 
ال يفتأ املشييهد الثقافي من تبنيها، واالحلاح 
عليها كموجهييات جديدة، حترك املمارسيية 

النقدية باجتاه التجديد والتحديث. 
  والالفييت أن هذا احلضور الذي ملسييناه عند 
بعض املعنين بشييؤون النقييد لم يصدر عن 
هضم واسييتيعاب لهذه املناهج، وإمنا بقيت 
معظييم هييذه  املمارسييات بعيدة عيين روح  
النقييد احلقيقييي، وهييي ما برحييت جتتر تلك 
املصطلحييات، والنظريات الوافييدة إلينا من 

تونس واجلزائر واملغرب. .
  ويالحييظ أن املنهييج التداولييي فييي النقد 
احلديث قد أنتييج عنه العديد ميين البحوث، 
والدراسييات فييي تلك األقطييار. ،فهناك عدد 
كبييير ميين الدوريييات العلمييية، واملقيياالت 
املترجميية قد رحلييت -بفعييل املثاقفة- من 
حواضنهييا األكادميييية فييي تلك الييدول إلى 
مؤسساتنا الثقافية حتت هاجس االختالف، 
والرغبيية فييي التجديد، بيييد أن معظم هذه 
املثاقفات مازالت لدينا في طور اخملاض ،حيث 
يواجييه الدارس حتديات علمييية تتلخص في 
نييدرة املصادر العربية، وكيفية تسييويق هذا 
املنهج إلى املمارسيية اليومية، وجعله رافداً 

مؤثراً وحيوياً بن شتى فنون اإلبداع. 
   وميين هنا، فالتعاطي مييع أي منهج جديد 
ينبغي أن يكون نابعاً من احلاجة إلى توظيفه 
في التأسيس لرؤى جمالية جديدة، والتواصل 
مع القارئ في إنتيياج الداللة اإلبالغية،  واال.. 
فاالنبهار باآلخر حتت وطأة املغايرة يفضي إلى 

رطانة غير مألوفة قد تغتال براءة اإلبداع.

مناهج جديدة 

عبد األمير خليل مراد 

ساري موسى
 

اخلَرِبيية«،  »احلديقيية  عكييس  علييى 
روايته األخييرى املنقولة إلى العربية، 
التي اسييتعمل فيهييا جمال مكّثفة 
بالكلمات  وأسلوباً شعرياً مقتصداً 
بالصور والعاطفة، يسترسييل  غنياً 
الروائي املكسيييكي خورخي فولبي 
(1968( في »سجل اخلديعة« الصادرة 
عن منشورات اجلمل في كتابة رواية 
اعتيادية طويليية، يبتعد من خاللها 
مجدداً عن اخليال واألسطورة اللتن 
أدخلهما على القصة املؤثرة للمرأة 
العراقييية ليلى التي فقدت عائلتها، 
جماعيية  بروحّييية  لاللتييزام  ويعييود 
»الكراك« األدبية التي أسسييها في 
املكسيييك لتقطييع مييع الواقعييية 
فوينتس  السييحرية جليل كارلييوس 

واملتأثرين به.
الهدف األول للراوي، توضيح أسباب 
حييدوث األزميية االقتصادييية وفضح 
املتسببن بها من »النّصابن« الذين 
يعتييرف أنه واحييد منهم. فضحهم 
وأسييماء  احلقيقييية  بأسييمائهم 
شييركاتهم، وبنشيير صورهم أيضا. 
وميين أجل اإليضيياح التييام يعود إلى 
أزمييات عاملية سييابقة كأزميية أزهار 
التوليييب في القرن السييابع عشيير، 
وأزميية قسييائم البريييد فييي سيينة 
1919 التي تسييبب بها كارلو بونزي، 
كمييا يدخلنا أيضا في شييرح بعض 
العمليييات االقتصادييية واملصرفية، 
التي سيييجد أولئك الذين ال يقرأون 
الصفحيية االقتصادييية فييي اجلرائد 
بعض الصعوبة في فهمها، لكنه أمر 
ال بد منه إلفهام القراء ما الذي كان 
يجييري، وأدى الحقاً إلييى وقوع األزمة 
في أكتوبر/تشييرين األول عام 2008، 
ابتلعييت املدخرات وتسييببت  التييي 
في فقدان الكثيرييين ألعمالهم في 
العالييم. وهنييا تكميين أهمييية هذا 
النوع ميين الروايات؛ بتناولييه أحداثاً 
عاملييية ال بالتحليييل اخملتص الضيق 
الذي نشيياهده في نشييرات األخبار، 
بل بتضمينه قالبا أدبيا يسييهم في 

وصوله إلى عدد أكبر من الناس.
الرواييية  لبطييل  فولبييي  يعطييي 
اسييمه ذاته، وما نقييرؤه على امتداد 
الذاتييية  السيييرة  الصفحييات هييو 
للبطييل منذ مييا قبل تعييرف والديه 
علييى بعضهمييا. )خ. فولبي( هو في 
الرواية موظف إداري تنّقل في العمل 
بن عدد من الشركات املالية الكبرى 

في وول ستريت مثل جي بي مورغان 
منجمنييت،  كابيتييال  تيييرم  ولونييغ 
وارتقى فييي املناصب إلى أن أسييس 
صندوقييه االئتمانييي اخليياص، وبييدأ 
بتشييغيل أموال املستثمرين بفوائد 
عالييية فاقت مييا يعطيييه أصحاب 
بقييية الصناديق، إلييى أن اختلس 15 
مليييار دوالر وفّر مع وقييوع األزمة إلى 
مكان مجهول. يشرح فولبي كيفية 
حدوث األزمة ببساطة، تلك الفقاعة 
التي نفخها أرباب وول سييتريت إلى 
أن انفجرت في وجوههم: إذا مت منح 
كل مستثمر %20 مثال كل شهر من 
قيميية أمواله املودعة، سييوف تتزايد 

أعييداد املسييتثمرين الذييين يُعَطون 
عملييياً بعضيياً ميين أموالهييم التي 
سييوف يودعون فوقها باستمرار، ألن 
تلك املؤسسييات أوهمتهم أنها ذات 
رأس مييال ضخم، وهييي في احلقيقة 
ال متلك إال أموالهم. هذه هي عملية 
االفتراضييي«  التبادلييي  »االئتمييان 
التي قييادت باستنسيياخها من قبل 
مؤسسات وول سييتريت إلى انفجار 
األزميية املالية. لم يجهل مديرو هذه 
املؤسسات اإلمكانية القريبة لوقوع 
األزميية، وكان انهيار مؤسسيية لونغ 
تيرم نذيييراً لوقوعهييا ومقدمة لها، 
كان بإمكانهييم تفاديهييا بحسييب 

فولبييي )واملقصييود دوميياً الييراوي ال 
كل  جتاهلييوا  لكنهييم  الكاتييب(، 

اإلشارات واستمروا بجمع األموال.
اخلديعة األخييرى احلاضرة في الرواية، 
خديعيية عائلية أخفت ميين خاللها 
األم عيين ابنهييا حقيقة والييده الذي 
توفييي قبل والدتييه. نييوا فولبي كان 
موظفيياً في وزارة اخلزانيية األميركية 
وقد فصل من وظيفته في السنوات 
األولييى ميين احلييرب البيياردة برغييم 
اخلدمات الكبيييرة التي قدمها خالل 
احلرب العاملية الثانية، ومسيياهمته 
في التحضييير ملؤمتر بريتون وودز وفي 
تأسيس صندوق النقد الدولي، وذلك 

بسبب اتهامه مع عدد من املوظفن 
الكبييار اآلخرييين بأنهم شيييوعيون 
وعمييالء لالحتاد السييوفييتي، في ما 
يشكل اختراقا سوفييتيا خطيرا في 
واالقتصادية  املالية  املنظومة  صلب 
األميركية. وقد تأكد فولبي من ذلك 
عن طريييق عدد ميين اخملبرييين الذين 
تعاقد معهم، آخرهم عميل سييابق 
في اخملابرات السوفييتية، وقد أخفت 
األم هذه احلقائق عن ابنها ليس ألنها 
لم تييرد أن يحس باخلجييل من فعلة 
أبيه، بل ألنها كانت هي أيضا عضواً 
أساسييياً في احللقة الشيوعية وقد 

ساعدت نوا في دخولها.
يحضيير فييي الرواييية منييط العيييش 
الذي يحييياه األغنياء فييي حيواتهم 
املتفلتة من كل الضوابط، والنزوات 
واملشييكالت ودمييار العائييالت الناجت 
عيين ذلييك؛ العالقييات املثلييية التي 
دخييل فولبي فييي عدد منهييا، والتي 
اسييتفاد من واحييدة منها للحصول 
على وظيفيية جيدة، وآخرها وأكثرها 
جموحيياً مييع فيكييرام شييريكه في 
تأسيييس صندوقييه االئتمانييي. لي، 
اسييتعان  التييي  الشييابة  املؤرخيية 
بخدماتهييا للكشييف عيين حقيقة 
والييده، والتي صارت زوجتييه الثانية، 
تدخييل كذلييك فييي عالقيية مثلية 
مييع صديقتهييا، وكال الزوجن يعلم 
بعالقيية شييريكه ميين دون أن ميانع. 
يرضخ فولبي ملطالبات لي له بدعم 
جمعيييات الرفق باحليييوان وجماعات 
منكوبة ميين السييكان الفقراء في 
أفريقيا، وهو يغدق في دعمه ورعايته 
للفييرق املوسيييقية واألوبرالية التي 
يعشقها إلى حد أنه يعطي لعناوين 
الفقرات مصطلحييات أوبرالية مثل 
آريا، ترتيل، جوقة، ثنائي، ثالثي... وكل 
ذلك من أموال املسييتثمرين املودعة. 
ابنته سوزان يحرمها زوجها من رؤية 
ولديهييا بعدمييا وجدها في السييرير 
مع رجل آخر، ابنه إسييحق عثر عليه 
ولييداه متدلييياً من السييقف بعد أن 

شنق نفسه.
كتييب فولبييي روايتييه هييذه باللغة 
اإلجنليزييية ال اإلسييبانية، وهييذا مييا 
أوضحه الناشيير على الغالف بإيراده 
اسييم املترجييم غوسييتابو إثكييردو 
الذي نقلها إلى اإلسبانية، فيما تولى 
رفعت عطفيية نقلها إلييى العربية، 
كأن الكاتييب ذا امليول اليسييارية أراد 
أن يفضييح أكبيير نظييام رأسييمالي 
في العالم بلغته، مباشييرة من دون 

وسيط.   

سجل الخديعة.. فضح مباشر للرأسمالية والجشع المدمر

غالف الرواية

دراسة

اصدار خبر

قصة قصيرة

سوريا ومصر والمغرب والعراق وتونس على الالئحة قبل األخيرة

جائزة الشيخ زايد تختار 7 كتب
في القائمة الطويلة للفنون والنقد

علي السباعي
 

الناعييم  حلييت الظلميية شييعرها 
الفاحم الطويل فييوق أكتاف بغداد 
البيض ، كلكامييش ببذلته األنيقة 
يسييير على رصيف شارع أبي نواس 
مسييتمتعاً بهييواء دجليية العييذب 
يدنييدن بأغنية سييليمة باشييا مراد 
التييي حلنهييا الفنان الراحييل صالح 
الكويتي  : » على شواطي دجلة مر 
. . .« ، أنعطف يسيياراً صوب الكرادة 
التي يحب ويسييكن ، الكييرادة فتاة 

بغدادية حلوة مغناج بضفائر سييود 
وبعينن  تشبهان عيون املها .  

وصل مترمنيياً بأغنييية الراحل ناظم 
الغزالييي : » مي العيييون السييود . . » 
عند مفتييرق أحد األزقة حيث مكان 
رمييي القماميية ، احتشييدت كالب 
حتييوم حولها ، داخلها ، تتشييممها 
، تلعقها ، عال نباحها ميزق سييكون 

ليل بغداد ، إثر مروره .
القميير العراقييي منير في عرشييه ، 
تدغدغه غيمات بيضاوات رشيقات 
، خطييى كلكامييش األنيييق تتعثر ، 
اخترقت أذنيه نبيياح كالب القمامة 

، أخييذ يغني بصييوت مرتبك أغنية : 
» هييذا مو أنصاف منييك . . . » ، مال 
يييروم التقيياط حجيير يدفع به شيير 
الييكالب ، فوجئ باحلجيير عبارة عن : 
رأس كلييب صغير ، بعينن حمراوين 
المعتيين كاجلميير ، يظهيير رأسييه 
ورقبته من أسييفلت الطريق ، طارت 
الرَّاُح من رأسه ، شهق مرعوباً ، تردد 
صدى شييهقته عريضاً ناصعاً حاداً 
في الزقيياق الضيق املظلم املقوس ، 
أبتعد بِْضَع خطواٍت مرتبكٍة ، أعوج 
علييى حجر آخيير كبير فييإذا باحلجر 
رأس كلب بفراء أبيض وخطم أسود 

الالمعتيين  احلمراوييين  وباالعينيين 
نفسهما، أرجتف ، تضعضع ، تلفت 
حوله كعصفييور حتاصييره النيران ، 
دارت عينيياه فييي محجريهما ، نظر 
إلييى أعلييى وجييد القميير البغدادي 
يتكئ مسييترخياً على وسييادة من 

غيوم بيض.  
أرتفع صوت لهاثييه عالياً ، والكالب 
تنبح بشراسة ، عيناه عبثاً تبحثان 
فييي الظلميية عيين حجيير ، تقدمت 
الييكالب اجلائعيية بنباحهييا اخمليييف 
املمتد نحوه بال توان ، أرتعب ، أنهار ، 

لهث ، وراح يشاركها عواءها . 

كلكامش يغني لسليمة مراد

)فن المخرج( لـ«بوريس زاخافا«
يصدر حديثا عن الهيئة العربية للمسرح

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



الفصل الثاني عشر
من مشاريع تطوير بغداد

إسكان السياسيني السوريني
اما مش��روع حيفا / 3 القريب من ساحة 
حم��اد ش��هاب ويضم اربعمائة ش��قة ، 
فقد خص��ص للسياس��يني الس��وريني 
املنش��قني عن نظام احلكم في س��وريا ، 
وكانوا يس��كنون في مناط��ق مختلفة 
من بغداد . والش��قق االخرى في االقسام 
االخرى من ش��ارع حيف��ا  ومنها حيفا/1 
فقد مت تش��ييدها من قبل شركة هابلت 
وورن��ر كذلك وق��د ج��اءت تصاميم هذه 
الشقق والعمارات جميلة وتنسجم مع 
متطلب��ات الش��ارع وقد نف��ذت االعمال 
مبستوى عاٍل وقد خصصت الى موظفي 
الدولة الذين الميلكون وحدات س��كنية ، 
وتوزع عليهم باسلوب نقاط االستحقاق 
. اال ان عددا من الش��قق نُس��ب من قبل 
رئاس��ة اجلمهورية الى عدد من املواطنني 
بغض النظر عن النقاط او االستحقاق . 
ص��درت الق��رارات بعدئ��ذ ب��أن تتحم��ل 
الدولة %20 من كلفة الشقق ، وتقسط 
مبالغه��ا عل��ى عش��رين س��نة بفائدة 
ضئيلة قدره��ا %2 س��نويا . ليس هناك 
افض��ل م��ن ش��روط التملك ه��ذه  في 

العالم كما يبدو .
كان مش��روع ش��ارع حيفا من املشاريع 
الس��كنية العمالق��ة ، ويقع في وس��ط 
العاصم��ة او املنطقة القدمية من الكرخ 
، وله��ذا س��يكون موضع انظ��ار جميع 
الزائري��ن لبغ��داد. وكان الب��د م��ن ادخال 

بعض االعمال الفنية في املشروع . 

األعمال الفنية في محال وعمارات 
شارع حيفا

وباالتف��اق م��ع معاذ اآللوس��ي منس��ق 
االعم��ال في ش��ارع حيفا ، قررن��ا توزيع 
بعض االعمال الفنية في مناطق معينة 
من املش��روع لتك��ون قريبة الى س��كان 
احملالت السكنية هناك وتتعايش معهم. 
  مت تكلي��ف ع��دد م��ن الفنان��ني بتل��ك 
االعم��ال . منه��م الفن��ان محم��د غني 
حكمة ال��ذي صمم متث��ال العدالة امام 
مبنى وزارة العدل عن��د البداية اجلنوبية 
للمش��روع . والفنانة نه��ى الراضي التي 
اخت��ارت ان تعم��ل رمزا خزفي��ا لصيادي 
السمك في منطقة الش��واكة بالقرب 
من الس��فارة البريطانية . والفنان سعد 
ش��اكر لعمل نصب من اخلزف يوضع في 
ساحة الطالئع عند جسر الباب املعظم 
. والفنان اس��ماعيل فت��اح الترك لعمل 
فن��ي ف��ي الس��احة املقابلة للس��فارة 
البريطاني��ة ، اال ان ه��ذا العمل قد تأجل 
تنفي��ذه لعدد م��ن املرات ول��م ينجز من 
قبل الترك لس��بب ال اعرفه . وطلبت من 
الفن��ان خالد الرح��ال ان يضع عمال فنيا 
ام��ام وزارة احلك��م احمللي املقابل��ة لوزارة 

العدل .  

وملا كانت هذه الوزارة متثل جميع 
سكان العراق ، 

اقترحُت على صديق��ي الرحال ان يعمل 
مجموع��ة متاثي��ل ألش��خاص عراقي��ني 
نس��اء ورجاال باحج��ام طبيعي��ة وبأزياء 
عراقية مختلفة من الشمال الى اجلنوب 
، وتُنص��ب ام��ام ال��وزارة .  كان خالد قد 
اجن��ز في تلك الفترة متثال رأس ابي جعفر 
املنصور اخلليفة العباسي مؤسس بغداد 
. اجابن��ي بأنه لن ينحت عمامة بعد االن 
، معب��را عن بع��ض تعليق��ات اصدقائه 
الفنانني ح��ول عمامة متث��ال أبي جعفر 

املنصور . 
الفنان��ني  م��ن  ع��دداً  ايض��ا  كلف��ُت    
لرس��م  الرس��امني  م��ن  التش��كيليني 
لوح��ات زيتية مس��احة الواح��دة نحو ) 
90×50 س��م ( ، وكل فنان يرسم خمس 
لوحات ، وحددنا في حينه س��عر اللوحة 
الواحدة ، وهو 500 دينار ، وهو سعٌر مجز 
يوم��ذاك . واف��ق اجلمي��ع عل��ى ذلك مع 
بعض املالحظ��ات ، فالفنان اس��ماعيل 
الشيخلي قال : .. ليس معقوال ان ارسم 
بنفس س��عر االخرين االق��ل مني عمرا . 
اما شاكر حسن ال س��عيد فزارني وقال 
لي : هل انت متاكٌد من طلبك بان ارسم 
خم��س لوح��ات ؟ اذ كان يعتقد ان هناك 

الكثير ممن 

ال يفهمون لوحاته الفنية . واملهم ان 
جميع

 الفنان��ني التزم��وا بالطل��ب ، وقدم��وا 
لوحاته��م ووزعناها لتوض��ع في مداخل 
العم��ارات وغ��رف كبار موظف��ي الدولة 
. كم��ا كنت س��ابقا ان كلف��ت الفنانة 
الرس��امة التش��كيلية بتول الفكيكي 
لرسم لوحه فنية توضع في قاعة االعيب 
االطف��ال في بناية الروضة املش��يدة في 
حيف��ا /8 . اجن��زت بتول لوح��ة بطول )5( 

امت��ار وارتف��اع ) 2,1م ( تعب��ر ع��ن غابة 
وحيوانات مختلفة ذات جمالية متميزة ، 

متتع بها اطفال املدرسة ومعلموهم. 

عبد الوهاب املفتي ومنصب الوكيل 
الفني

   زرت ف��ي 2 كان��ون الثان��ي 1984 عب��د 
الوهاب املفتي رئيس املؤسس��ة العامة 

مع��ه  للتح��دث   ، واجلس��ور  للط��رق 
حول متوي��ل مش��اريع احدى الش��ركات 
البريطانية ،في الفترة نفسها التي نقل 
فيها عبد احلسني الشيخ علي الى وزارة 
احلكم احمللي مبعدا عن امانة العاصمة.

    مل��ا ع��دت ال��ى مكتب��ي ف��ي امان��ة 
العاصم��ة ، التقيت كمال البصام وكيل 
امني العاصمة ، وهو من العناصر املهمة 
في ح��زب البعث آنئ��ٍذ . اخبرن��ي كمال 
مستبشرا فرحا بان صديقي عبد الوهاب 
املفتي قد عني امينا للعاصمة . ذكرت له 
انني كنت معه قبل ساعتني وهو اليعلم 
مبث��ل هذا االمر ، قال : اتص��ل به تلفونيا 
وقل له ان يس��مع من االذاعة في نش��رة 
اخب��ار الس��اعة الثانية ظهرا املرس��وم 

اجلمهوري باناطته امانة العاصمة .

 ، باالم��ر  وابلغت��ه  املفت��ي  خاب��رت      
فاس��تغرب كثيرا بع��دم علمه، والبد انه 
قد فرح كثيرا لترقيته الى مركز وظيفي 
قيادي ، وهو م��ا يطمح اليه كل موظف 

حكومي .
     منص��ب امني العاصمة من الوظائف 
اخلطي��رة ف��ي الدولة العراقي��ة ، ال النها 
م��ن اكب��ر مؤسس��ات الدول��ة واكثرها 

تعقي��دا ، وتتميز عن مؤسس��ات الدولة 
االخرى انها تتعامل مع مدينة كبيرة هي 
عاصمة الدولة ويقطنها نحو خمس��ة 
ماليني ش��خص ، لهم حق��وق وواجبات . 
الواجب��ات اليعرفها اغل��ب املواطنني في 
املدين��ة ، واحلقوق فاجلمي��ع يطالب بها . 
ومن هن��ا ، ان اردنا ان نوفي ما على امانة 
العاصم��ة من واجبات ، فه��ذا امر ثبتت 
صعوبت��ه بالطريقة التي ت��دار بها هذه 

املؤسسة اجلسيمة .
 من��ذ ع��ام 1980 ان��ا اعم��ل م��ع امانة 
العاصم��ة ، وه��ي امل��رة الثالث��ة الت��ي 
اعم��ل معها . احتجتها ف��ي املرة االولى 
كمهن��دس وتركتها العمل مع ش��ركة 
النف��ط في البص��رة . وفي امل��رة الثانية 
الفني��ة  للهيئ��ة  كرئي��س  احتاجتن��ي 

وتركته��ا لتأجيل اق��رار تخطيط بغداد . 
اما هذه امل��رة وان ترددت في قبول العمل 
فيها ، اال ان نوع االعمال التي عهدت بها 
الجنازها ، وانسجامها مع رغبتي باملشاريع 
الت��ي اراها تخدم مدينتي العزيزة بغداد ، 
فضال عن اندالع احلرب العراقية االيرانية 
عل��ى النحو ال��ذي ذكرته س��ابقا ، فقد 
قبلت التعاقد مع امانة العاصمة بعقد 

سنوي مبوافقة رئيس اجلمهورية .
  مل��ا بدأ عبد الوه��اب املفتي عمله امينا 
للعاصم��ة ف��ي 1984/1/5 ، لم اكن ادري 
، هل أهنئ��ه على هذا املنص��ب الرفيع ، 
ام ال ؟ . اذك��ر هذا ألني عملت مع ثمانية 
امناء للعاصمة من مدنيني وعس��كريني 
، ل��م يترك اي منه��م منصبه هذا بنحو 
طبيع��ي مع��ززا مكرما ! ب��ل العكس ، 
فقد اع��دم اثنان منهم ، وت��رك احدهم 
واخلالف��ات  العق��اب  خش��ية  الع��راق 
الش��خصية . ام��ا االخرون فل��م يتركوا 
ه��ذا املنصب وه��م ببي��اض الوجه كما 
يق��ال ، ب��ل العك��س . كل ذلك بس��بب 
جهل قيادة الس��لطة مبس��ؤوليات امني 
العاصم��ة ومهام��ه الكبي��رة ، وجه��ل 
امني العاصمة نفس��ه بطبيعة واجباته 
وقوانني االمان��ة وانظمتها ، وما يجب ان 
يقوم به انسجاما مع توجهات السلطة 
او رأس��ها . فض��ال عن عدم االس��تفادة 
احلقيقي��ة م��ن جت��ارب املدن االخ��رى في 
العال��م خلدمة س��كانها . كل ذلك جرى 
في مؤسس��ة يبلغ ع��دد العاملني فيها 
نحو عش��رين الف منتس��ب ، وكثيرا ما 

يكون عمل االمني مباشرا معهم .
  ل��دى عب��د الوه��اب املفت��ي اس��لوبه 
اخل��اص بالعم��ل . ب��دأه باالمان��ة بنقل 
جمي��ع موظف��ي مكتبه في مؤسس��ة 
الطرق واجلس��ور ليعملوا معه في امانة 
العاصمة . وطلب من جميع دوائر االمانة 
ان تبعث بنس��خة من جميع مراسالتها 
مهم��ا كانت نوعيته��ا او اهميتها ، الى 
مكت��ب امني العاصم��ة ، وااللتزام بذلك 

مهما يكن من شيء .
 م��ر ش��هران م��ن ب��دء عمل��ه اجلديد ، 
وه��و رهني مكتب��ه ، لم يخ��رج لزيارة اي 
مش��روع او دائرة من دوائ��ر االمانة ، حتى 
زارن��ي في مكتب��ي ليال ، وكن��ت معاونا 
الم��ني العاصم��ة لالنش��اءات . حاورني 
وه��و مهن��دس وصدي��ق ق��دمي .. وطلب 
مني ترش��يح مهن��دس ليتولى منصب 
وكيل امني العاصمة . اس��تعرضت معه 
مسؤوليات الوكيل ومواصفاته ، وتداولنا 
اسماًء عديدة بالتحليل والتقييم . وبعد 
اكثر من س��اعتني من احلدي��ث ، فاجأني 

بقوله : 
     �� هشام .. ارغب ان تقبل العمل معي 

وكيال ألمني العاصمة .
  اجبته ش��اكرا له رغبته وثقته ، وبينت 
ل��ه بإني اعمل بعقد س��نوي براتب مجز 
، ف��إن عمل��ت وكي��ال لالمانة ف��ان راتبي 
س��يتقلص ال��ى الثل��ث ، باالضافة الى 
ان��ي ارغ��ب بالع��ودة ال��ى مكتب��ي ) دار 

العم��ارة ( بعد اجن��از مهمات��ي ، اضافة 
ال��ى هذا املنصب موض��ع طموح الكثير 
من املهندسني االخرين ، وعلينا ان نفكر 
في من ميكن ان يس��اعدكم . وزرته ثانية 
لالس��تئذان بالس��فر مع الوفد العراقي 
ملؤمتر املستوطنات البشرية في العاصمة 

الغابونية ) برازافيل ( .
 حدثن��ي ع��ن موض��وع وكي��ل االمانة ، 
وأجبت��ه ثانية بعدم رغبتي بهذا املنصب 
. اال انن��ي فوجئ��ت عندما هنأني س��ائق 
س��يارتي احلكومية وهو يقلني من مطار 
بغداد بعد انتهاء س��فري ، على تعييني 
مبنصب الوكيل الفن��ي ألمني العاصمة 
.. وعند لقائ��ي امني العاصمة في صباح 
اليوم التالي ، ذكر لي انه حتدث مع رئيس 
اجلمهورية حول املوضوع وس��بب رفضي 

املنص��ب املذك��ور ، وان الس��يد الرئيس 
واف��ق عل��ى ان اعم��ل بصيغ��ة الوكيل 
الفني بالعقد املؤقت نفسه الذي اعمل 
مبوجبه مع امانة العاصمة .. كيف ذلك ؟ 
.. اال دري . وكان علّي البدء بعملي اجلديد 

مهما كان االمر .
  ادركت ان حبي ملدينتي بغداد ينس��جم 
مع منصبي اجلديد ، وفي قبولي املنصب 

فرص��ة للعم��ل عل��ى تطويره��ا . بغداد 
وتاريخه��ا  ، موقعه��ا  مدين��ة جميل��ة 
احلضاري معروف بني مدن العالم كما هو 
معروف لدي . تاريخها وكنوزها الفكرية 
واسهاماتها العلمية واالدبية في عصور 
ازدهارها ، امور س��حرتني من وقت طويل 
، فال غرو ان يك��ون في مقدمة اصدقائي 
العدي��د م��ن مؤرخ��ي بغ��داد املرموقني 
وذوي االختصاص��ات البغدادي��ة االخرين 
. لق��د ترك��ت مؤلفاته��م واحاديثه��م 
وانطباعاته��م ، وما كتبه س��واهم عن 
بغداد ومعاملها وعلمائها وشمائلها ، في 

ضميري وعقلي الشيء الكثير .
 س��كان بغداد من الكبير ال��ى الصغير 
االقتصادي��ة  مس��توياتهم  وب��كل 
واالجتماعية والثقافي��ة ، وبكل مناحي 

اعمالهم ، كنت اش��عر وادرك ان الكثير 
منه��م يرغب باملس��اهمة ف��ي عمليات 
تطوي��ر مدينتهم . ولك��ن حجم العمل 
وع��دم وج��ود منظوم��ة كامل��ة للقيام 
بالواجبات ، رغم وجود تش��كيالت كبيرة 
ف��ي امان��ة العاصم��ة لتق��دمي اخلدمات 
للمواطنني ،جعلني اقف موقفا متحيزا 
احيان��ا وعاجزا في احيان اخرى . ال اقصد 
تقدمي اخلدم��ات البلدية بالش��كل التي 
كان��ت تقدمه كوادر االمان��ة يومئذ ، بل 
الش��كل الذي كن��ت اطم��ح ان اقدمه 
للمواط��ن عل��ى غ��رار املنظ��ور العاملي 
والتقدم احلضري في مدن العالم . اضف 
الى ه��ذا عدم وجود وعي ح��ول التطوير 
احلض��ري للمدن ل��دى اغلب املس��ؤولني 
الكب��ار او االقل منهم ف��ي الدولة . كان 
الكثي��ر منهم يعتقد بأن م��ا هو متوفر 
في بغ��داد يومئذ هو االمث��ل ، وال حاجة 
لتطوير اكب��ر ، مقارنة مبا عاش��وا عليه 
من ترد للخدمات وسذاجتها في مدنهم 

التي انحدروا منها .
  كان من واجباتي ، اضافة الى االش��راف 
على اعمال امان��ة العاصمة ومواكبتها 
للتط��ور املطل��وب ، ان اعرض مس��ارات 
عم��ل االمانة على مجلس االمانة ، الذي 
يع��د قانون��ا هو اجملل��س االعل��ى التخاذ 
الق��رارات ، كون��ه ميث��ل س��كان مدينة 
بغ��داد . فكنت احضر ال��ى ديوان االمانة 
حلض��ور اجتماعات ذلك اجملل��س احملترم . 
ومع االس��ف لم يكن اجمللس فعاال لعدم 
قناعة امن��اء العاصمة ف��ي تلك الفترة 
بأهمي��ة اجمللس ، واعتبار ق��رارات اجلهات 
العلي��ا فوق كل ش��يء . واعرف جيدا انه 
ليس بامكاني ان اق��وم بواجباتي كاملة 
مبف��ردي ، وقلة وجود م��ن يحمل االفكار 
الكفيلة  املتطورة واالس��اليب احلديث��ة 
بالش��كل  والواجب��ات  االعم��ال  بإجن��از 

املطلوب متاما .
   تعود معرفتي بعبد الوهاب املفتي الى 
ايام الدراس��ة االبتدائية واملتوسطة في 
الرمادي ، عندما كان والدي متصرفا للواء 
الرمادي ) لواء الدليم ( او محافظة االنبار 
حالي��ا . وبعده��ا التقين��ا وان��ا مهندس 
استش��اري وهو مهندس اش��غال بغداد 
ف��ي مديري��ة املباني العام��ة . وقد احلنا 
الي��ه م��رة ، مناقص��ة املعه��د الزراعي 
في اب��و غريب لي��س بكون��ه موظفاً بل 
كان يعم��ل كمقاول بنحو غير رس��مي ، 
واجن��زت بنحو جيد . ويبدو انه كانت لديه 
موافق��ة للعمل بع��د الدوام الرس��مي 
ويقدم عروضا ملش��اريع البناء ، ويحيلها 
الى مق��اول ثانوي للعمل عل��ى اجنازها . 
والتقينا مرة اخرى وهو رئيس املؤسس��ة 
العامة للطرق واجلسور ، حيث كنا نلتقي 

في جلان او مؤمترات هندسية .
 عبد الوهاب املفتي ، انساٌن غير اعتيادي 
. ولس��ت هنا مبوضع املدح ، لكن علّي ان 
أذك��ر ان االعمال التي عهدت الينا كانت 
مهم��ة للغاي��ة ، وتعتبر دروس��ا الولئك 
املهندس��ني العاملني في خدمة الوطن . 

فقد كان املفتي 

يلتزم بالعقود بنحو تام ، ولديه مرونة 
كبيرة في تنفيذ 

العمل بطريقت��ه اخلاص��ة . واعتقد انه 
كانت له مكانة خاصة لدى قيادة الدولة ، 
والسيما في فترة احلرب العراقية االيرانية 
، اذ توجه��ت االنظ��ار الي��ه ، ف��ي الوقت 
نفس��ه ال��ذي كان فيه الس��يد س��مير 
عب��د الوهاب الش��يخلي امني العاصمة 
منصرفا بالكامل الى مسؤوليات حزبية 
كبيرة ، ومنها االشراف على تدريب قوات 
اجليش الش��عبي كان املع��روف عن عبد 
الوهاب املفتي بني زمالئه املهندسني ، ان 
حياته كانت مكرس��ة لعمله بالكامل . 
يبق��ى في مكتبه يوميا من��ذ بدء الدوام 
الرسمي صباحا حتى منتصف الليل ، وال 
يكّل من عمله . وقد تعرفُت على اسلوب 
عمله عندم��ا ُعني امين��ا للعاصمة في 
عام 1984 . اذ تعود على العمل مع فريق 
عمل خاص ب��ه من مهندس��ني واداريني 

ومساعدين .
ولم يكتف بنق��ل معظمهم  ليكونوا 
مع��ه عن��د تعيينه امين��ا  للعاصمة ، 
ولكن بقي البعض االخر كاملهندس��ة 
س��ميرة رضاعة ، تعم��ل معه وتكلف 
مبه��ام رئيس��ية ف��ي مج��االت عمله . 
وعلم��ت ان له ولدي��ن ، كانا في مراحل 
الدراس��ة في انكلترا ، والتحقت بهما 
زوجته بعدئذ . فليس��ت له اهتمامات 
 ،  ) نالح��ظ  كن��ا  كم��ا   ( اجتماعي��ة 
ويبتع��د عن حضور الن��دوات واملؤمترات 
واالجتماع��ات ق��در االم��كان ، ليبتعد 
عن املناقش��ات واحل��وارات واملهاترات . 
وكثي��را ما يتم��ارض و يكلفني حلضور 
االجتماعات مع مسؤولي الدولة الكبار 
، لبحث خطة عمل او مشروع ما ملدينة 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كان من واجباتي ، فضاًل عن 
اإلشراف على أعمال أمانة العاصمة 
ومواكبتها للتطور المطلوب ، أن 
أعرض مسارات عمل األمانة على 
مجلس األمانة ، الذي يعد قانونا 

هو المجلس األعلى التخاذ القرارات ، 
كونه يمثل سكان مدينة بغداد .

 لدى عبد الوهاب المفتي أسلوبه 
الخاص بالعمل . بدأه باألمانة 

بنقل جميع موظفي مكتبه في 
مؤسسة الطرق والجسور ليعملوا 
معه في أمانة العاصمة . وطلب 
من جميع دوائر األمانة ان تبعث 

بنسخة من جميع مراسالتها 
مهما كانت نوعيتها أو أهميتها 

الحلقة 28

عبد الوهاب املفتي يتسلم هدية تكرميية من مقاولي املشروع

عبداحلسني الشيخ علي يطلع على تفاصيل معرض متحف مواد حيفا كلفت الرسام التشكيلي الكبير  فايق حسن برسم اللوحة الزيتية هذه مبناسبة افتتاح املشروع

بنايتا حيفا  على جانبي مدخل شارع حيفا لوزارتي العدل واحلكم احمللي نصب تذكاري للفنان سعد شاكر
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أخبارهن 

العمل تنظم دورات تدريبية لفاقدات 
المعيل 

نظمت دائرة حماية املرأة في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة دورات تدريبي��ة في مج��ال )اخلياطة 
واللغ��ة  االعم��ار  وابت��كار  واحلالق��ة  واحلاس��وب 
االجنليزية(، فضالاً ع��ن دورات محو االمية لفاقدات 
املعيل واملستفيدات من اعانة احلماية بالتعاون مع 

منظمتي شمس احلياة وعطاء اخلير.
وبينت مدير عام الدائرة الدكتورة عطور املوس��وي 
ان الدورات التدريبية بدأت منذ ش��هر ايلول وحتى 
نهاية تش��رين االول مبش��اركة )91( مستفيدة من 
االعان��ة االجتماعية، و)25( م��ن االرامل والنازحات 

فاقدات املعيل. 
وأوضح��ت: ان دورة )ابت��كار االعم��ال( تس��هم في 
تدريب املستفيدات على كيفية استعمال القرض 
او امل��ال املتاح في عمل مش��روع م��در للدخل، وان 
ال��دورات التدريبية املهنية ك��� )احلالقة واخلياطة( 
تعد تكميلية تس��اعدهن على تعلم مهنة، الفتة 
ال��ى ان املتدربات حصلن عل��ى اجور النقل البالغة 

خمسة االف دينار عن كل يوم تدريبي فعلي. 
واكدت املوس��وي: ان الوزارة تس��عى من خالل هذه 
ال��دورات الى مس��اعدة الفئات املس��تضعفة في 
اجملتم��ع واعانته��ا على رف��ع مس��تواها الثقافي 
واملادي وتلبية احتياجاتها في اقامة مشاريع مدرة 
للربح تس��اعدهن على حتسني وضعهن املعيشي 
ومتكينهن اقتصادي��ااً، داعية الراغبات باملش��اركة 
في هذه الدورات الى تس��جيل اس��مائهن في مقر 

الدائرة ومنافذها القريبة من محال سكناهن.

معنفات هنديات حرقًا يعرين قبح 
المجتمع بالموضة

 ش��اركت تس��ع نس��اء أص��ن بتش��وهات ج��راء 
تعرضه��ن لهجم��ات باحلمض ال��كاوي في عرض 
لألزياء الراقية مخص��ص للناجيات من هذه االفة 

املنتشرة في الهند.
وارتدت هؤالء النس��اء اللوات��ي تعرضن بغالبيتهن 
العظمى لهجوم من ازواجهن او أحد افراد العائلة 
فس��اتني من ابتكار أفضل مصممي االزياء الهنود 
مث��ل روحيت بال ورانا جيل وارش��انا كوش��ار، ولم 

تخف اي منهن وجهها.
وقالت مينا خاتون بعد مرورها على املنصة »كنت 
اً« إال ان املرأة الش��ابة من نيودلهي التي  متوترة جدا
تعرضت لهجوم من زوجها السابق، تشدد على ان 

لديها ما تثبته.
واوضح��ت مينا األّم لطفل صغي��ر لوكالة فرانس 
برس »غالبااً ما يش��يح الناس نظرهم عني عندما 
اسير في الشارع وهم يغيرون اجتاههم عندما يقع 
نظرهم علي، كنت اواجه الكثير من املشكالت ».

واضافت: » في أحد االيام قلت في قرارة نفس��ي ان 
علي ان ابني حياتي من جديد وان يتابع ابني دروسه 
وعلى ان ادعمه«. وتدير مينا خاتون راهنا ش��ركتها 

اخلاصة الصغيرة لتصليح الهواتف النقالة.
وه��ي اس��تفادت من مس��اعدة »ميك ل��وف نوت 
س��كارز« الت��ي نظم��ت الع��رض، وتس��اعد هذه 
املنظمة غير احلكومية الناجيات على بناء حياتهن 
من جديد وفي الكثير م��ن احلاالت ترميم وجههن 

ايضا.

ربع نساء العالم يهددهن اإلنترنت
أعلنت منظمة العفو الدولية مؤخراًا أن ربع نس��اء 
العال��م يتعرض��ن لإلي��ذاء واالبت��زاز والعنف عبر 
اإلنترن��ت، وأن كثيرات من هذه النس��بة يش��عرن 

بالتهديد.
وأظهر اس��تطالع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس 
موري للدراسات واألبحاث على أربعة آالف امرأة في 
ثمانية بلدان أن 23 باملئة منهن تعرضن لإلساءة أو 

التحرش عبر اإلنترنت مرة واحدة في األقل.
وسجلت الواليات املتحدة أعلى نسبة ب� 33 باملئة 

بينما كانت إيطاليا أقل الدول ب� 16 باملئة.
الدراس��ة  ش��ملتها  الت��ي  األخ��رى  ال��دول  أم��ا 
االستقصائية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني 
18 و55 عام��ا، فكانت بريطانيا وإس��بانيا وبولندا 

والسويد والدمنارك ونيوزيلندا.
وقال��ت منظمة العف��و الدولي��ة إن 41 باملئة من 
النساء الالئي أبلغن عن تعرضهن لالعتداء اتفقن 
على أن جتاربهن على اإلنترنت »جعلتهن يش��عرن 
ب��أن س��المتهن البدنية مه��ددة« ف��ي األقل مرة 

واحدة.
وقالت البيان الذي أصدرته املنظمة ونش��ره موقع 
»أنا زه��رة«: ميكن أن تكون ش��بكة اإلنترنت مكانا 

مخيفا وساما بالنسبة إلى النساء.
وتتمث��ل أش��كال اإليذاء ف��ي الغري��دات الكارهة 
للنس��اء والتحري��ض ضده��ن وإمكاني��ة تنزي��ل 
تطبيق��ات تغير ف��ي صورهن وميك��ن أن حترف في 

مضمونها بنحو مسيء أخالقيااً.
كم��ا تب��دو ف��ي فت��ح حس��ابات وهمية لنس��اء 
ا  موج��ودات ألهداف انتقامي��ة ويتجلى اإليذاء أيضاً
في التحرش اجلنس��ي واالختطاف واإلجتار بالبشر 
ع��ن طري��ق حي��ل مختلفة مث��ل ع��روض العمل 

والسفر وقصص احلب االفتراضية.

بغداد - فالح الناصر:
منذ نحو 10 س��نوات وطأت أقدام 
الزميلة ش��يماء احليدري الساحة 
اإلعالمي��ة، ه��ي حالي��ااً مقدم��ة 
البرامج في قناة املسار الفضائية 
ش��هادة  عل��ى  حاصل��ة  األول��ى، 
البكالوريوس في اإلذاعة والتلفزيون 
جامع��ة  اإلع��الم/  كلي��ة  م��ن 
بغ��داد، عضوة نقاب��ة الصحفيني 
العراقيني، وعضوة االحتادين العربي 

والدولي للصحافة.
حكايته��ا م��ع اإلع��الم ب��دأت في 
ف��ي  األوروبي��ة  ال��وكاالت  اح��دى 
دول��ة س��وريا، ثم التحق��ت بقناة 
آفاق الفضائية، مراس��لة إخبارية 
وبرام��ج ومقدم��ة لبرام��ج تعنى 
بالسياس��ة واالجتم��اع، وعمل��ت 
ف��ي إذاعة الوط��ن، وقن��اة كربالء، 
وتوجهت بعدها لقناة املس��ار، ثم 
املس��ار األولى التي ما زالت تعمل 

فيها.
اإلعالمية، ش��يماء احليدري، كانت 
ضيف��ة عل��ى صحيف��ة »الصباح 

قائل��ة:  لتتح��دث  اجلدي��د« 
على مدى س��نوات عملي 

اإلعالم��ي،  احلق��ل  ف��ي 
جتارب  م��ن  اس��تفدت 
الكثيري��ن، املس��اندة 

كانت كبيرة من زمالء املهنة الذين 
ل��م يبخلوا عل��ّي بش��يء، الدعم 
اً منه��م،  والتش��جيع كان حاض��را

ومن أسرتي.
وتضيف احليدري: اي ش��خص ال بد 
ان يشعر بالرهبة للمرة األولى وهو 
يق��ف ام��ام الكامي��را، فاالعالمي 
اجلي��د والناج��ح يج��ب ان يك��ون 
التي  العمالقة  صديقااً للشاش��ة 
تنق��ل كل ش��يء، تع��ودت عليها، 
واصبح��ت ارتب��ط معه��ا بعالقة 
وثيقة، وه��ذه العالقة تكونت بعد 
ممارس��ة وتواصل في املهمات التي 

كلفت بها.
وتق��ول: انها ح��ازت عل��ى الضوء 
بفض��ل البرامج التي متي��زت بها، 
منه��ا ف��ي قن��اة آف��اق كالبرامج 
الصب��اح(  )نس��ائم  االجتماعي��ة، 
و)م��ع املتفوقني(، وكذل��ك برنامج 
)الش��ريعة والقان��ون(، إل��ى جانب 
برام��ج سياس��ية مث��ل )الع��راق 
ينتخ��ب( و)ع��زم وبن��اء(، وبرام��ج 
مبناس��بات عي��د الفط��ر املب��ارك 
واالضحى، وفي قناة املسار قدمت 
برنامج )حياة حواء(، وبرنامج 
)زووم(، واالخير عرض عبر 
املسار  قناة  شاش��ة 
األولى،  الفضائي��ة 

وهو أق��رب البرامج على نفس��ي، 
كذلك نلت النجاح في برنامج )من 
املتنبي(، ووجدت مساندة من مدير 
القن��اة حس��ن الس��عيد، وجميع 

العاملني فيها.
وتن��وه اإلعالمية ش��يماء احليدري، 
إل��ى ان املنافس��ة املش��روعة في 
الوسط اإلعالمي ترتقي باملؤهالت 

للعاملني، فكلم��ا كانت  الفني��ة 
املنافس��ة هدفها التقدم والنجاح 
وح��ب االخرين، يكون فيها العطاء 
أفضل، وح��واء حتق��ق النجاح في 

هذا املي��دان بإصراره��ا وطموحها 
الرج��ل  وإرادته��ا وصبره��ا، كم��ا 
يس��عى إلى التفوق، وه��ذا يخلق 
منافس��ة ناجحة هدفها الوصول 
إلى اجلمهور وتقدمي املادة اإلعالمية 

املتميزة.
وتشير إلى: انها تفصل بني عملها 
وبني أس��رتها، فالعمل يحتاج إلى 
تركيز وجناح، متنح ش��ريك حياتها 
وأوالدها »على ومحمد وآية« الوقت 
الكاف��ي الذي ال ميك��ن ان يتداخل 
به العمل اإلعالم��ي، وصول األوالد 
إل��ى مراحل متميزة في الدراس��ة 
واالعتم��اد على أنفس��هم ش��يء 
ضروري، فيما ت��زور والديها طالبة 

رضاهما )وبالوالدين احسانا(.
وعن متابعتها التلفزيونية االخرى، 
عل��ى  حريص��ة  انه��ا  اوضح��ت: 
متابع��ة ادوار الفنان��ة الكويتي��ة 
س��عاد عب��د اهلل، حي��ث تتمي��ز 
الفنانة ب��االدوار القوية العاطفية 
اً، ت��ؤدي دوره��ا ببراعة،  املؤث��رة جدا
جمهوره��ا  اع��داد  يضاع��ف  م��ا 
ان  احلي��دري  تتمن��ى  ومتابعيه��ا. 
تكون على قدر املسؤولية والثقة، 
وان تقدم االفضل من البرامج التي 
تهدف إل��ى التأثير وتقدمي اخلدمات 

إلى ابناء الوطن الواحد.

الكاميرا صديقتي ومسؤوليتي مضاعفة لتعزيز الثقة مع الجمهور  
اإلعالمية شيماء الحيدري لـ »الصباح الجديد«:

اإلعالمية شيماء احليدري

بغداد - وداد إبراهيم: 
كنت ق��د تركت وظيفت��ي في وطني 
وق��ررت اللحاق بزوجي في بالد الغربة، 
بقناع��ة اس��تقرت في عقل��ي  ان ال 
افضل من ان يك��ون للمرأة بيت وزوج 
وأطفال، لكن هذه املعادلة ال تتطابق 
م��ع الغرب��ة، اي ان هذه احلي��اة تكون 
ف��ي غاي��ة الصعوبة ل��و طبقت في 
الغرب��ة فم��ن املمكن ان تك��ون زيارة 
لأله��ل او االصدقاء او االق��ارب ولقاء 
االشقاء والش��قيقات ايام املناسبات 
والعط��ل واالعياد، يبعد وحش الكآبة 
واملل��ل والضجر ال��ذي يجتاح صدورنا 
في الغرب��ة، ادور في البيت اتطلع من 
الشباك الى الشارع ال اجد كائنات من 
نوع البشر تتمشى في الشارع او قرب 
اجملمع الس��كني الذي اس��كنه الكل 
يتنق��ل عبر العجلة، احاول اخلروج مع 
طفلي ألقرب س��وق، للتبض��ع، ادقق 
في املعلبات اق��رأ بحذر وبدقة كاملة  
محتوياته��ا فمن الن��ادر ان اجد علبة 

م��ن دون ان يكت��ب عليه��ا م��ع زيت 
البورك) اخلنزير( اقل��ب انواع اخملبوزات، 
لكن��ي لم اج��د يوم��ااً ف��رن او مخبز 
يق��دم اخملب��وزات احل��ارة بل اش��تريها 
م��ن االس��واق الكبيرة فأتذك��ر اخلبز 
بالسمسم واللحم والزعتر، ولم يثير 
اس��تغرابي جتمع العراقيني عند احد 
محال بيع الوجبات الس��ريعة لتناول 
وجب��ة من  الفالفل والصمون احلجري 
وكن��ا ق��د قطعن��ا مس��افة طويلة 
للوصول الى هذا املطعم ألخذ وجبة 
حارة من الفالفل والتي لم نس��تطع 
ان نصل بها الى البيت بل التهمناها 
ام��ام املطعم، وكأنن��ا نلتهم ونتذوق 
برائحت��ه،   ونتعط��ر  الوط��ن  طع��م 
وتعرفنا عل��ى الكثير م��ن العراقيني 
س��بقونا في شراء وجبة الفالفل ودار 
بيننا ذات الس��ؤال اي��ن تقيم ومن اي 
منطق��ة من العراق م��ن دون ان نعلن 
عن مشروع صداقة او تقارب او زيارات 
فاحلدي��ث عن الوط��ن ف��ي الغربة ال 

يشجعك الن تتقارب احساس الغربة 
قاس��ي وج��ارح، وكما كان��ت الوجبة 

س��ريعة وس��اخنة كان��ت مش��اعر 
الغربة تتسلل الينا كلما بحثنا عما 

يذكرنا بأيام كانت لنا في وطني، عدنا 
الى البي��ت، على وقع اغنية حس��ني 

اجلس��مي) انا الش��اكي انا الباكي انا 
احلساس(، ونحن نتحدث عن ذكرياتنا 
مع هذه الوجبة نتمنى ونتأمل ونحلم 
ان نع��ود الى الوطن وم��ا ان نتذكر ما 
شهدناه من قتل ومطاردة وتفجيرات 
وانتظار اجناز معاملة اللجوء واحلصول 
على املوافق��ة والتي اس��تمرت ألربع 
اً،  اً  ابدا س��نوات نقول ال ال لن نعود ابدا
وهذا ح��ال الكثير م��ن االصدقاء في 
الغرب��ة فهم يش��تكون ويتش��اكون 
من الغربة لكن حني يعرفون ان هناك 
من عاد ال��ى الوط��ن يضحكون منه 
ويلومون��ه  ويعدون��ه  اخلاس��ر األكبر 
بالع��ودة ال��ى الوطن،  وال ن��درك بأننا 
لم نغ��ادر الوط��ن ابدا ابدا  وفش��لنا 
في كل احمل��اوالت النتزاعه من ارواحنا 
،ال اعرف كيف يتخلص العش��اق من 
االرواح التي تتلبسهم وال اعرف كيف 
تبن��ي الطيور اعش��اش ف��ي املهاجر 
وملاذا تتركها وتعود إدراجها،  وال اعرف 
كي��ف  يتعامل العراقيون في منتهى 

الرقي والرزانة مع كل من حولهم في 
الغربة ويعملون في املطاعم واملتاجر 
الكبي��رة والصغيرة كباعة ومنظفني 
في املطابخ والكثي��ر منهم يعملون 
في مرآب الس��يارات املرافقة للفنادق 
ش��اق  وبعم��ل  الليلي��ة  الن��وادي  او 
وطويل واحيانااً حتى الصباح يصّفون 
الس��يارات  عل��ى وف��ق م��ا مخطط 
وبنح��و دقي��ق مع االتفاق عل��ى ان ما 
يحصل عليه من عمولة من الزبون ان 
تعط��ى لصاحب الكراج وال يأخذ غير 
الرات��ب املتفق عليه، من دون ش��جار 
او مل��ل او حتى ضجر ه��ل كان هؤالء 
س��يعملون ف��ي الوط��ن ذات العمل، 
لكن احلقيقة هي ان مرارة الغربة هي 
اجلرعة االكبر واالشد قسوة من مرارة 
العم��ل والدراس��ة والصداق��ة فهي 
التي تبقينا على قيد احلياة والتحمل 
والصبر على ان نعيش بأجساد خاوية 
من الروح وعيون حت��دق في اجلمال وال 

ترى اجمل من الوطن.   

نعيش بأجساد خاوية وعيون ال ترى الجمال إال في الوطن
يوميات عراقية في الغربة 

متابعة الصباح الجديد: 
اوع��زت مدي��ر عام دائ��رة حماي��ة املرأة 
في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
الدكت��ورة عط��ور املوس��وي بتحدي��ث 
بيانات عدد من االيزيديات الناجيات من 
سهل نينوى في محافظة املوصل، جاء 
ذلك خالل اس��تقبالهن في مقر الدائرة 
إذ طال��ن بأط��الق رواتبه��ن املتوقف��ة 
بس��بب عدم وص��ول باح��ث اجتماعي 

لهن لتحديث البيانات.
واش��ارت املدي��ر العام الى قيام قس��م 
البح��ث االجتماع��ي بتحدي��ث بيانات 
النساء االيزيديات من قبل جلنة احلاسبة 
ألطالق رواتبهن بأسرع وقت ممكن نظرا 

لظروفهن الصعبة التي يعشنها.
وأك��دت: ح��رص ال��وزارة عل��ى تق��دمي 
الع��ون جلمي��ع االيزيديات عل��ى جميع 
األصع��دة ، والتخفيف م��ن الصعوبات 
الت��ي تواجهه��ن، داعي��ة ال��ى االخبار 

تعي��ش حت��ت خ��ط  ايزيدي��ة  أي  ع��ن 
الفقر ملس��اعدتها وش��مولها باإلعانة 

االجتماعية.
وبين��ت: ان الوزارة نفذت برامج متنوعة 
بحق االيزيديات منها ما يتعلق بشمول 
املستحقني منهن باإلعانة االجتماعية 
دورات  ف��ي  الراغب��ات منه��ن  وادخ��ال 
تدريبي��ة تؤهلهن لالنخراط في س��وق 

العمل.
م��ن جانبه��ن أعرب��ت االيزيدي��ات عن 
ش��كرهن جله��ود ال��وزارة ممثل��ة بدائرة 
حماية املرأة حلسن االستقبال والتعاون 

اجلاد معهن.
يذك��ر ان وزير العم��ل املهندس محمد 
شياع الس��وداني وجه بشمول النساء 
االيزيديات الناجيات من عصابات داعش 
بإعانة احلماية االجتماعية واستثنائهن 
من جمي��ع الضوابط املعم��ول بها في 

دوائر احلماية االجتماعية.

كونا - وكاالت: 
أكد االمني العام ل��ألمم املتحدة انطونيو 
غوتيري��س حق كل امرأة وفتاة في عيش 
حياة خالية من العنف معربا عن اسفه 
النتهاك هذا احلق يوميا بالنسبة ملاليني 

النساء حول العالم.
جاء ذلك خالل فعالية 
املق��ر  اس��تضافها 
الدائم لألمم املتحدة 
الي��وم  مبناس��بة 
للقض��اء  الدول��ي 
العن��ف  عل��ى 
ض��د امل��رأة الذي 
 25 ال�  يص��ادف 
الش��هر  م��ن 

ري  جل��ا ا

ويرك��ز ه��ذا الع��ام عل��ى ض��رورة عدم 
استثناء أحد.

وق��ال غوتيري��س ان »االعت��داءات ض��د 
النس��اء امر ش��ائع في ال��دول النامية 
واملتقدمة على حد س��واء« مشيرا الى 
ان��ه بالرغم من محاوالت التغطية على 
تلك االنتهاكات فإنها واقع يومي للكثير 

من النساء والفتيات حول العالم.
واك��د غوتيري��س الت��زام األمم املتح��دة 
بالتص��دي للعنف ضد النس��اء بجميع 
اش��كاله إلنهائه وذلك م��ن خالل تقدمي 
التمويل من الصندوق االئتماني ملنظمات 

ا. اجملتمع املدني على مدى عشرين عاماً
واش��ار الى إطالق حمل��ة )حتت األضواء( 
وهي جهد واسع النطاق من االمم املتحدة 

د  حت��ا ال ا للقض��اء و األوروب��ي 
جمي��ع  عل��ى 
اش��كال العنف 

ضد النساء.

العمل تحّدث بيانات عدد من 
اإليزيديات الناجيات من سهل نينوى

األمم المتحدة: ماليين النساء في 
العالم يتعرضن للعنف يوميًا

القاهرة - وكاالت: 
امل��رأة  أي��دي  إن   
أح��د  تع��د  وأظافره��ا 
عناوين جمالها وجاذبيتها 
ويجب أن تق��وم باالعتناء 
بهم��ا واحملافظ��ة على 
ومظهرهم  جماله��م 
فسوف  ولذلك  اجلذاب، 

نق��وم م��ن خ��الل ه��ذا املوضوع 
بع��رض مجموعة م��ن النصائح 
واإلرش��ادات التي يقدمها خبراء 
والت��ي س��وف  والبش��رة  اجلل��د 
تساعدك في احلصول على أيدي 
ذات ملمس ناعم وأظافر صحية 

قوية.
أوال: ترطي��ب اليدي��ن: إن كرميات 

اليدي��ن تس��اعدك بنح��و ق��وي 
وفعال في احلصول على أيدي ذات 
ملمس ناعم خصوصا التركيبات 
سريعة االمتصاص والتي يجب أن 
تشتمل على املكونات األساسية 

التالية:
مادة الريتينول: وهي حتافظ على 

البشرة رطبة.

احصلي على أيٍد ناعمة وأظافٍر قوية

الس فيغاس - وكاالت: 
توجت اجلنوب افريقية دميي 
لي نيل بيت��رز ملكة جلمال 
مس��ابقة  خ��الل  الك��ون 

أقيمت في الس فيغاس.
وق��د تغلبت اجلنوب افريقية 
دميي لي ني��ل بيترز )22 عامااً( 
على ملكتي جمال كولومبيا 
لتترب��ع على عرش  وجامايكا 

جمال الكون.
وقال��ت الش��ابة التي درس��ت إدارة 
األعم��ال أن أختها غير الش��قيقة 
الت��ي تعاني من إعاقة هي من أكبر 
مصادر اإللهام التي تسترش��د بها 

في حياتها.
وش��اركت 100 ش��ابة تقريباً��ا في 
ال��دورة السادس��ة والس��تني م��ن 
مس��ابقة ملكة جمال الكون، من 

بينهن ملكات من كامبوديا والوس 
ونيبال التي تش��ارك للم��رة األولى 

في هذا احلدث.
وأت��ت املمثل��ة الكولومبي��ة ل��ورا 
غونس��اليس وصيفة أولى في حني 
حل��ت دافين��ا بينيت م��ن جامايكا 

وصيفة ثانية.
وتوج��ت حاملة اللقب الفرنس��ية 
إيري��س ميتيني��ر امللك��ة اجلدي��دة 

وسط صيحات الفرح.
األميركي  الفكاه��ي  املمثل  وتولى 
ستيف هارفي تقدمي احلفل للسنة 
الثالثة على التوال��ي، منكتا مرات 
عدة بش��أن الهفوة الت��ي اقترفها 
قب��ل س��نتني عندم��ا أعلن اس��م 
احلف��ل  وأحي��ت  اخلط��أ،  الفائ��زة 
النجم��ة فيرغ��ي ومغني��ة البوب 

ريتشل بالتن.

حسناء افريقية على عرش جمال الكون
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»الشباب والرياضة« تضّيف 
برنامج الذاكرة العربية

محمد عبد الزهرة مدربًا 
لحراس نفط الوسط

بغداد ـ قسم اإلعالم:
تواص��ل وزارة الش��باب والرياض��ة حتضيراته��ا 
لتضييف برنامج الذاكرة العربية الذي سيقام 
في العاصمة بغداد يوم اجلمعة االول من شهر 

كانون االول املقبل في فندق عشتار شيراتون.
وقال مدير عام دائ��رة الرعاية العلمية الدكتور 
احمد س��عد عليوي ان التحضي��رات اكتملت 
الحتضان االشقاء العرب ممن اكدوا مشاركتهم 
في برنامج الذاكرة العربي��ة الذي تقيمه وزارة 
الش��باب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول 
العربي��ة وال��ذي مت اقراره خ��ال اجتم��اع وزراء 
الشباب والرياضة، وسيتضمن البرنامج اقامة 
العديد م��ن النش��اطات والبرامج الش��بابية 

سواء كانت علمية او سياحية او ثقافية.
واضاف علي��وي ان الوف��ود العربية املش��اركة 
س��تبدأ وصوله��ا ال��ى العاصم��ة بغ��داد يوم 
بع��د غد اخلميس على ام��ل ان تنطلق مفردات 
املهرجان يوم اجلمعة وس��نركز في الس��باقات 
على الذاكرة اجلماعية كفرق فضا عن الذاكرة 
الفردي��ة للمش��اركني وتهيئة برنام��ج ثقافي 
وس��ياحي يتضمن زيارة االمام موسى الكاظم 
)ع ( واالمام ابو حنيفة وش��ارع املتنبي واملتحف 

البغدادي واملتحف العراقي وشارع ابو نؤاس.
وخت��م بالتأكي��د ان وزارة الش��باب والرياض��ة 
بش��خص الس��يد الوزير عبد احلس��ني عبطان 
وك��وادر الوزارة عازم��ون على اظه��ار املهرجان 
بالش��كل الائق لكي نرس��ل رس��الة للعالم 
اجم��ع ان العراق قادر على تضييف االنش��طة 
الرياضي��ة والش��بابية ال��ى جان��ب تضييف��ه 
املنتخبات الوطني��ة تعضيدا حلملة رفع احلظر 

املفروض على ماعبنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عين��ت الهيئة اإلدارية لنفط الوس��ط، محمد 
عب��د الزهرة، مدربا حلراس مرم��ى الفريق خلفا 

للمستقيل حامد كاظم.
وقال مدرب الفريق ع��ادل نعمة في تصريحات 
صحفي��ة »اجله��از الفن��ي واإلداري اتفقا على 
التعاقد مع عبد الزهرة، وهو من الوجوه الشابة 
الطامح��ة إلثبات ال��ذات وتعد فرص��ة العمل 
مع نفط الوس��ط مرحلة مهم��ة للتعبير عن 

طاقاته التدريبية«.
وأض��اف »نأم��ل أن يوف��ق مع الفريق ال س��يما 
وأنه كان يعد من احلراس البارزين في محافظة 
النج��ف، قبل أن يتج��ه إل��ى التدريب«.وبني أن 
الفري��ق توجه إل��ى محافظة البص��رة حتضيرا 
ملواجهة فري��ق البحري في ثال��ث أدوار الدوري، 
ونس��عى لتحقيق النقاط الثاث ألنها مهمة 
بالنس��بة لنا بعد الفوز على كرباء في اجلولة 

املاضية.
وأوضح أن الفريق في وضع بدني جيد، ومعنويا 
الفريق مس��تقر بعد الفوز الكبير على كرباء، 
وهدفنا مواصلة النتائج اإليجابية، ال سيما وأن 

الفريق يستقر من مباراة ألخرى.

بغداد  ـ الصباح الجديد:

جت��رى الي��وم االربع��اء 6 مباريات 
ضمن منافسات الدور الثالث من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز 
 ،2018/2017 اجلدي��د  للموس��م 
فيلع��ب ف��ي الس��اعة الثاني��ة 
والنصف ظهراً مبلعب الش��عب 
والصناع��ات  الطلب��ة  الدول��ي 
الكهربائية، تعقبها في الساعة 
7 مساًء مباراة الزوراء والكهرباء، 
فيما يضيف ملعب كرباء الدولي 
مباراة فريق��ي كرباء وامليناء في 
الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ويتواجه في ملعب الزبير فريقي 
نف��ط اجلن��وب واحلدود، ويش��هد 
ملع��ب ميس��ان الدول��ي لق��اء 
نفط ميسان وضيفه فريق أمانة 
بغ��داد، ويضيف ملع��ب النجف 
لق��اء أهل ال��دار واجلوي��ة، وتقام 
جمي��ع املباري��ات ف��ي الس��اعة 

الثانية والنصف ظهراً.
ي��وم غ��ٍد اخلميس،  وتس��تكمل 
مباريات ال��دور باقامة 4 مباريات 
ايض��اً، حي��ث يلع��ب الديواني��ة 
والش��رطة ف��ي ملع��ب عف��ك، 
ويلتق��ي البحري ونفط الوس��ط 
ف��ي ملع��ب الزبي��ر، والس��ماوة 
وزاخ��و  النف��ط  ام��ام  يتواج��ه 
يضيف احلسني، فريق زاخو يقف 
باملرتبة التاس��عة عشرة ما قبل 
االخي��رة ب��ا نقاط، حيث خس��ر 
مباراتيه في الدورين األول والثاني 

عل��ى التوالي بهدف م��ن دون رد 
امام فريقي نفط اجلنوب واحلدود، 
فيما ضيفه فريق احلس��ني، يقف 
تاس��ع الائحة برصي��د 3 نقاط، 
فقد خس��ر أولى مبارياته بهدف 
امام فريق البحري، وفاز في اجلولة 

الثاني��ة عل��ى فري��ق الديواني��ة 
بثاثية نظيفة.

مدي��ر فريق زاخ��و، رض��وان نازي، 
اشار إلى ان فريقه يستعد جيداً 
للمب��اراة ام��ام فري��ق احلس��ني، 
ويس��عى إل��ى الف��وز وتعوي��ض 

اخلس��اراتني الس��ابقتني للفريق، 
واش��ار إل��ى ان الاعب��ني ميلكون 
جدي��د  م��ن  الع��ودة  مؤه��ات 
لتحقيق النجاح وكس��ب أول 3 
نقاط ف��ي الدوري على حس��اب 
الفريق الضي��ف الذي ايضاً ميلك 

امكانات جيدة.
وتابع نازي ان فريقه رمبا س��يعاني 
غي��اب الاعب ب��رزان أحمد الذي 
م��ا زال ف��ي ط��ور الش��فاء م��ن 
اإلصابة، وهنالك نسبة ضعيفة 
منوها  اللق��اء،  ف��ي  مبش��اركته 

إل��ى ان جميع الصف��وف جاهزة 
للمب��اراة بقيادة امل��اك التدريبي 
املؤلف من املدرب محمد يوسف 
ومس��اعده حيدر عبي��د ومدرب 

حراس املرمى محمد فتحي.
م��ن جانب��ه، ي��رى م��درب فري��ق 
نادي احلس��ني بكرة القدم، هادي 
مطنش، ان لقاء يوم غٍد سيكون 
صعب��اً عل��ى الفريق��ني، فأه��ل 
ال��دار يتطلع��ون إل��ى التعويض 
وجتاوز اثار اخلسارتني في اجلولتني 
السابقينت، فيما يهدف الضيف 
إلى تأكي��د جدارته ورف��ع رصيد 

نقاطه.
مطنش، الذي يعاني ألم تسمم 
شديد، قال انه رمبا لن يتمكن من 
مرافق��ة فريقه في املب��اراة فيما 
ل��و بقى عل��ى حالت��ه الصحية 
الصعبة، مش��يراً إل��ى ان رئيس 
النادي كامل زغي��ر يطئمن على 
صحته مع بقي��ة اعضاء الهيئة 
اإلداري��ة للنادي، متميناً ان يحقق 
الفريق نتيج��ة إيجابية في لقاء 
يوم غٍد ام��ام فريقه زاخو بفضل 
امللع��ب  ف��ي  العبي��ه  اجته��اد 
واثباتهم للحضور الفني املتميز 

مقرونأً بنتيجة ايجابية.
يذك��ر ان فريق الش��رطة يتصدر 
ترتي��ب ال��دوري برصي��د 6 نقاط 
بف��ارق  ال��زوراء  عل��ى  متفوق��اً 
األه��داف، وفي س��باق الهدافني، 
يتساوى أمين حسني من الشرطة 
وع��اء عباس من نفط الوس��ط 

ولكل منهما 3 أهداف.
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جانب من لقاء الزوراء والقوة اجلوية

اليوم.. إجراء 6 مباريات في الدور الثالث لدوري الكرة
الشرطة يتصدر الالئحة بفارق األهداف عن الزوراء

باريس ـ وكاالت:

س��يقيم ن��ادي باري��س س��ان جيرمان 
متصدر الدوري الفرنس��ي لكرة القدم 
في قطر معسكره الشتوي من 21 إلى 
23 كانون األول ، بحسب بيان صادر أول 

أمس عن نادي العاصمة.
وذكر س��ان جيرمان الذي أقام معسكر 
الع��ام املاضي ف��ي تونس، »سيس��افر 
الاعبون إلى الدوحة مساء بعد املباراة 
مع كان في 20 كانون االول على ملعب 
ب��ارك دو برانس«.. وأض��اف على موقعه 
»س��يقيمون  االنترن��ت  ش��بكة  ف��ي 
)الاعبون( ويتدربون في أسباير زون« في 
الدوحة.. وعس��كر سان جيرمان مطلع 
العام املاضي  ف��ي تونس، وواجه النادي 

االفريقي في مباراة ودية.
وعس��كر النادي الباريسي في الدوحة 
أربع مرات )2011 و2012 و2013 و2015(، 
فيم��ا كان معس��كره ف��ي 2014 ف��ي 

املغرب حيث التق��ى ودياً مع إنتر ميان 
اإليطالي في مراكش.

إلى ذلك، توقعت الصحف الفرنس��ية، 
تتويج نادي باريس س��ان جيرمان، بلقب 
الدوري احمللي، قبل 24 جولة كاملة من 

نهاية املسابقة.
الفرنس��ية، على  الصحف  وأجمع��ت 
أن العماق الباريس��ي ب��ات با منافس 
وذل��ك بع��د ف��وزه مبلع��ب  حقيق��ي، 
مضيفه موناكو حامل اللقب، بنتيجة 
2-1، مس��اء األحد، في قمة منافسات 

اجلولة ال� 14.
ويتص��در س��ان جيرمان، ج��دول ترتيب 
ال��دوري الفرنس��ي برصي��د 38 نقطة، 
بف��ارق 9 نقاط عن أوملبي��ك ليون أقرب 
مطاردي��ه.. واكتفت صحيفة )ليكيب( 
بعن��وان »باري��س س��ان جيرم��ان بدون 

منافس«.
كما كتبت )باريس��يان( عنوانًا مشابًها 
وه��و »ه��ذه امل��رة أثب��ت باريس س��ان 
جيرمان أنه ال ينافسه أحد في الدوري«.. 

وأضافت مجلة )فرانس فوتبول( »باريس 
سان جيرمان يحلق في الصدارة«.

بينم��ا ذهب��ت صحيفة )لومون��د( إلى 
مدى بعيد، وقال��ت: »بي إس جي يطرق 
أبواب التتويج بلقب الدوري«.. واختتمت 
)لو فيج��ارو( »باريس ينتصر في ملعب 

موناكو ويقترب من اللقب احمللي«.
ه��ذا وواص��ل باري��س س��ان جيرم��ان 
انتصاراته، بفوز ثمني خارج ملعبه على 
موناكو، بنتيجة 2-1، مساء األحد، في 
قمة اجلولة ال�14 من الدوري الفرنسي.

الباريس��ي،  الفري��ق  هدف��ي  س��جل 
إدينسون كافاني، ونيمار من ركلة جزاء، 
ف��ي الدقيقت��ني 19 و52، وقل��ص جواو 
موتيني��و الفارق ملوناكو، ف��ي الدقيقة 

.81
ورفع س��ان جيرمان بذل��ك رصيده إلى 
38 نقطة، ليبتعد في الصدارة بفارق 9 
نقاط، في حني تلقى موناكو خس��ارته 
الثالث��ة هذا املوس��م، ليتراجع للمركز 
الثال��ث، برصي��د 29 نقط��ة، متخلًفا 

بفارق األهداف عن أوملبيك ليون.
الصحاف��ة  ع��ادت  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
الفرنسية، لتتطرق إلى الراتب الفلكي 
ال��ذي يتلقاه النج��م البرازيل��ي، نيمار 
جونيور، مع باريس سان جيرمان، والذي 
ال تقل قيمته عن 36 مليون يورو، خالية 

من الضرائب سنويًا.
 footmercato موق��ع  وبحس��ب 
الفرنس��ي، فإن��ه عقب ص��دور التقرير 
السنوي اخلاص بالرواتب الرياضية، تبنينّ 
أن نيمار سيتقاضى وحيًدا، في موسم 
2017-2018، أكث��ر من كل العبات كرة 
الق��دم احملترف��ات ف��ي فرنس��ا وأملانيا 
وأس��تراليا  والس��ويد  وأمريكا  وإجنلترا 

واملكسيك، وعددهن 1693 العبة.
وأثار األم��ر ضيق اجلمعيات النس��ائية 
في فرنسا، والتي اس��تهجنت الفوارق 
الرج��ال  ب��ني  الروات��ب  ف��ي  الكبي��رة 
والس��يدات في عالم الرياضة بش��كل 
عام، آخذة مثال نيمار كدليل دامغ على 

ذلك. 

راتب نيمار يغضب الجمعيات النسائية الفرنسية

باريس سان جيرمان يبدأ معسكره الشتوي في قطر في 21 المقبل

تقرير

نيمار

مفكرة الصباح الجديد

10:45 مساًء

11:45 مساًء

10:45 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء
ارسنال ـ سفيلد تاون

ستوك سيتي ـ ليفربول

تشيلسي ـ سوانزي سيتي

سان جيرمان ـ تروا

مان سيتي ـ ساوثهامتون

الدوري اإلنجليزي

الدوري الفرنسي

بغداد ـ رافد البدري*
ت��وج الاع��ب عصام نعم��ة لفته 
الع��راق  نهائ��ي  ش��به  ببطول��ة 
بالش��طرجن  والت��ي اختتم��ت يوم 
امس على قاعة املؤمترات في فندق 
برج الس��ام ببغداد مبش��اركة 42 
العب مثل��وا 16 محافظة عراقية، 
7 نقاط وحل باملركز الثاني  جامعاً 
الاع��ب محم��د لطي��ف حام��د 
بنفس الرصيد وج��اء امجد علوان 
ثالثاً برصيد 6.5 نقطة، وقال رئيس 
االحت��اد العراقي للعب��ة ظافر عبد 
االمير ان البطولة متثل اخر نشاط 
في منهاج االحتاد لعام 2017 وهي 
االول��ى الختي��ار العب��ي املنتخ��ب 

الوطني للعام املقبل.
مضيفاً ان البطولة معتمدة دولياً 
وج��رت وف��ق النظام السويس��ري 
فيه��ا  وش��اركت  ج��والت   9 م��ن 
جمي��ع محافظات الع��راق، وجرت 
املنافس��ات على م��دى 6 ايام، كما 
ثمن االحتاد اجلهود املبذولة من قبل  
نادي االس��حاقي حسني  مش��رف 
علي محس��ن ال��ذي س��اهم في 
صعود النادي ال��ى الدرجة املمتازة 
بعد احرازه املركز الثاني في بطولة 
ال��دوري التاهيل��ي، ومت تكرمي العب 
ن��ادي س��امراء اس��ماعيل خلي��ل 
)حتاته( اصغر الع��ب في البطولة 
ملوهبته الكبيرة والذيب س��يكون 

ل��ه مس��تقبل واع��د ف��ي لعب��ة 
الفكر.

مؤك��داً ان بطول��ة الع��رب املزمع 
اقامتها في املغرب الش��هر اجلاري 
قد اجلت الى اش��عار اخر بس��بب 
اعتذار االحت��اد املغرب��ي وانها على 
االرج��ح س��تقام ف��ي االردن البلد 
ترحيب��اً  اب��دى  حي��ث  االحتي��اط، 
باقامته��ا ف��ي العاصم��ة االردنية 
عمان في وق��ت الحق، واوضح عبد 
االمي��ر ان الع��راق سيش��ارك في 
االوملبياد العامل��ي للفئات العمرية 
وال��ذي  16 عام��اً  دون  بالش��طرجن 
سيقام الش��هر املقبل في الهند، 
وس��يراس الوف��د س��امي عب��اس 
عضو احتاد اللعبة والاعبني احمد 
جزا وربيع صباح نوري ومعزز ظاهر 

وميامة عاصف ونبا سامي،
واقيم��ت عل��ى هام��ش البطولة 
للدرجت��ني  التحكيمي��ة  ال��دورة 
االول��ى والثانية ودورة صقل احلكام 
املؤهل��ني للحص��ول على الش��ارة 
حكم��اً   12 ومبش��اركة  الدولي��ة، 
ومن مختلف الدرج��ات مبن فيهم 
احلكام الدوليني، وحتدث رئيس جلنة 
احلكام وعضو جلن��ة احلكام العرب 
واحملاضر اس��عد اس��ماعيل توفيق 
ع��ن ال��دورة قائاً: ش��هدت الدورة 
التي اقيمت للفترة من 25 ولغاية 
28 من الش��هر اجل��اري محاضرات 

علمية ونظرية مهمة جداً.. واثنى 
االحت��اد العراقي للعبة على اجلهود 
املبذول��ة من قب��ل احل��كام الذين 
اشرفوا على جوالت البطولة وهم 
:احلكم الدولي اس��ماعيل ابراهيم 
واحل��كام الوطني��ني س��عاد عب��د 
االمير وس��تار جابر وعمر حس��ني، 

والذين ساهموا باجناح البطولة.
وشهد حفل االختتام توزيع اجلوائز 
على الفائزين باملراكز السته االولى 
والذين ترش��حوا الى نهائي العراق 
للع��ام املقبل، حي��ث متكن عصام 
نعم��ة لفته من اح��راز املركز االول 
برصيد 7 نقاط من خال خوضه 9 
جوالت، وحل باملركز الثاني محمد 
لطيف حامد برصيد 7 نقاط ايضاً 
ولكن االول تف��وق بنقاط الطاولة، 
وجاء امجد علوان ثالثاً برصيد)6.5( 
نقط��ة، والذي تس��اوى مع الاعب 
مصطفى ناجي كرمي صاحب املركز 
الرصي��د)6.5( نقطة  بنفس  الرابع 
ايض��اً ولكن��ه تفوق بف��ارق نقاط 
الطاول��ة، وكذلك احلال بالنس��بة 
اخلام��س  املركزي��ن  الصح��اب 
والس��ادس وهم على التوالي اوس 
حسن ابراهيم وسفني يونس حيث 

جمع كاهما )6.5( نقطة ايضاً.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

بغداد ـ أثير الشويلي*
تعق��د جلنة الش��اطئية في  مقر 
احت��اد ك��رة الق��دم عند الس��اعة 
الثانية عشرة ظهر اليوم االربعاء 
املؤمتر الفني النطاق دوري املوسم 

املقبل 2017 – 2018.
وقال النائ��ب االول لرئيس اللجنة 
عل��ي حم��دان مت اق��رار ان يك��ون 
املوسم املقبل دوري عام وسيعقد 
اليوم املؤمت��ر الفني بحضور ممثلي 

االندي��ة وس��يتم االتف��اق جميع 
النق��اط الت��ي وضعته��ا اللجنة 
وايضا سيتم حتديد موعد انطاق 

الدوري.
اعتم��د  متص��ل  صعي��د  عل��ي 
االحتاد الدولي لك��رة القدم )فيفا( 
حك��م الك��رة الش��اطئية )أغ��ر 
مزاح��م( حكما دوليا بعد ان وصل 
ش��عار ال��ى اللجن��ة ي��وم امس..  
والس��يما ان احلكم الش��اب أغر، 

تؤهله  الت��ي  املواصف��ات  ميتل��ك 
الى االنضم��ام للقائم��ة الدولية 
خصوصا بعد املش��اركة الفعالة 
ف��ي الدورة الدولي��ة التي اقامتها 
جلنة الكرة الش��اطئية في االحتاد 
املرك��زي وحاض��ر فيه��ا احملاض��ر 
الدولي املصري محمد عبد القادر 

مرسي.

* املنسق اإلعالمي

»الكرة الشاطئية« تعقد اليوم المؤتمر 
الفني لتحديد موعد بدء الدوري الممتاز 

عصام نعمة يتوج بلقب نهائي العراق للشطرنج
أبو ظبي ـ نعمت عباس*

اجلامعي��ة  الرياض��ة  قدم��ت 
النج��وم و املواه��ب ف��ي جمي��ع 
الوطني��ة  للمنتخب��ات  األلع��اب 
عب��ر التاري��خ بفع��ل التخطيط 
الس��ليم واالهتم��ام الكبير الذي 
تولي��ة اجله��ات املس��ئولة عل��ى 
انتعش��ت  اجلماعي��ة  الرياض��ة 
الرياض��ة باجلامع��ات و الكلي��ات 
وقتذاك بشكل كبير نتيجة كثرة 
داخل  األقس��ام  دوري  املس��ابقات 
ودوري  الكلي��ات  ودوري  الكلي��ة 
اجلامع��ات وقته��ا فري��ق جامعة 

بغداد كان بطل جامعات العراق.
 ن��رى احل��ال اليوم، مختل��ف متاماً 
املواه��ب ودورها  جامعات فقي��رة 
البل��د  اوض��اع  بس��بب  مح��دود 
العامة التي انعكست سلباً على 
تقدم وجناح��ات الرياضة اجلامعية 
ويظهر في الصورة جامعة بغداد 
اول الواقفني م��ن اليمني الدكتور 
صباح رض��ا م��درب الفريق مدرب 
االجيال وأمني س��ر االحت��اد احلالي 
محمد حم��زة العب ن��ادي الزوراء 
وكات��ب املقال ح��ارس مرمى نادي 
الصناع��ة وحس��ن بخي��ت العب 
نادي الشرطة وفالح موسى العب 
ن��ادي الصناعة وعضو احتاد احلالي 
عدن��ان حمد الع��ب نادي ال��زوراء 
ومدرب املنتخب س��ابقاً االس��تاذ 
ماه��ر أول اجلالس��ني م��ن اليمني 
ضي��اء حس��ني اإلعام��ي حالي��اً 
وثام��ر محم��د العب ن��ادي حيفا 

ورياض عب��د اهلل و الكابنت راضى 
شينش��ل مدرب منتخبنا سابقاً 
وكرمي نعمه الع��ب نادي الصناعة 
وخليل إبراهيم حارس مرمى نادي 
الك��وت وعبد األمي��ر ناجي العب 

نادي الزوراء سابقاً.
همسة رقيقة: في احد البطوالت 
اخلارجي��ة جلامعة بغ��داد كلفني 
الدكتور التربوي صباح رضا مدرب 
فريق جامعة بغداد بكتابة أسماء 
الاعبني لغرض اصدار االمر االداري 
بالس��فر لاش��تراك في البطولة 
وكتب��ت أس��ماء جمي��ع الاعبني 
وقد نسيت اس��م الاعب املثالي 
الكاب��نت راض��ي شينش��ل برغم 
انه س��اكن في القلب وصدر االمر 
اإلداري بدون اسم راضي شينشل 
راض��ي  الكاب��نت  عل��م  وعندم��ا 
شينش��ل إن اس��مه لم يس��جل 

ف��ي الوفد وكاتب األس��ماء كاتب 
بكل  املوض��وع  اس��تقبل  املق��ال 
ش��فافية ألنه يعلم مكانته عند 
كاتب املق��ال ومن يومه ابومحمد 
الكابنت راضي شينش��ل مظلوماً 

ولكن معه اعدل العادلني .
ميمون��ة  ع��ودة  ال��كام:  أخ��ر 
للكابنت راضي سينشل في قيادة 
الصق��ور هذا املوس��م بعدما بدأ 
ف��ي انطاقت��ه األولى ف��ي متثيل 
اآلندي��ة حيث لعب لش��باب نادي 
الطيران لذا عل��ى الهيئة االدارية 
أن تستجيب ملتطالبات أبو محمد 
لتحلق الصقور في السماء عالياً 
كم��ا كانت حت��ت قي��ادة الكابنت 
راضي سينش��ل عندما كان قائداً 

للصقور في العصر الذهبي.

* مدرب عراقي محترف

فرق اجلامعات .. ماٍض عريق

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ثمنت وزارة الشباب والرياضة عمل 
دوائر وزارة الصحة في الكشف عن 
املستوفية  الرياضية غير  القاعات 
للتعليم��ات  واخملالف��ة  للش��روط 
والس��يما القاعات التي تستخدم 
جت��اه  الصحي��ة  غي��ر  االس��اليب 
الش��باب املرتادين له��ذه القاعات 
والتي اصبحت منتش��رة بش��كل 

واضح في بغداد واحملافظات.

وبني مدير عام دائرة الطب الرياضي 
والعاج الطبيعي في وزارة الشباب 
وهاب  الدكت��ور حي��در  والرياض��ة 
رحيم ان اللجن��ة العليا ملكافحة 
املنشطات تش��كلت برئاسة وزارة 
الصحة وعضوية وزارات الش��باب 
والتربي��ة  والداخلي��ة  والرياض��ة 
والتعلي��م العالي، بناءاً على طلب 
مت تقدمي��ة م��ن قبل وزير الش��باب 
والرياض��ة الس��يد عب��د احلس��ني 

عبطان الى مجلس الوزراء، بضرورة 
للح��د  الناجع��ة  احلل��ول  وض��ع 
م��ن ه��ذه الظاهرة اخلطي��رة التي 

اصبحت تهدد الشباب.
واوض��ح رحي��م ان ال��وزارة وجهت 
كتبا رسمية الى مديريات الشباب 
والرياض��ة ف��ي الك��رخ والرصافة 
والص��در، والتي تكفل��ت مبوجبها 
شعب الطب الرياضي بالتعاون مع 

املنتديات في كافة مناطق بغداد.

الرياضة الجامعية بين األمس و اليوم

»الصحة« تحد من المنشطات في القاعات الرياضية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حسيين  الفنان  كشييف 
مهرجييان  أن  فهمييي، 
السييينمائي  القاهييرة 
الدولييي فييي دورتييه الييي 
التمويييل  ينقصييه   39
أن  مضيًفييا  املطلييوب، 
دخييول مجموعيية قنوات 
dmc شراكة مع مهرجان 
القاهييرة، شيييء رائييع، و 
ظهيير هييذا واضًحييا في 
مؤكًدا  االفتتيياح،  حفييل 
أنييه متفائل بهذه الدورة، 
وجود  عييدم  بالرغييم من 

السييينما  ميثييل  فيلييم 
ولكيين  فيهييا،  املصرييية 
وجييود  ذلييك،  يعييوض 
األفييام  ميين  مجموعيية 

اجليدة واملهمة.

انتهييى الفنييان أحمييد 
فهمي من تصوير نصف 
مسلسييله  حلقييات 
اجلديييد "أنا شييهيرة أنا 
اخلائن"، والتي تصل إلي 
30 حلقة من مجمل 60 
وأن اخملرج  حلقة، خاصة 
أحمد مدحت يحاول في 
أقرب وقييت االنتهاء من 
الثاثيين حلقة املتبقية 
منه، بعييد ان انتهى من 
تصوير مشيياهد العمل 
الداخلييية فييي الديكور 
لييه  الرئيييس اخملصييص 
بأستوديو شريف عرفة.

وقد صييور اخملييرج أحمد 
مدحت عييددا كبيرا من 
 12 إلى  املشاهد وصلت 
سيياعة كاملة، ويواصل 

مونتاج احللقييات األولى 
بالتزاميين مييع التصوير، 
فهمي  أحمد  ويجسييد 
دور  األحييداث  خييال 
يدييير  الييذي  "رؤوف" 
شركة األدوية، اململوكة 
لوالييده، ويلقييى عليييه 
ويظهيير  مسييؤوليتها، 
أحمد بصييورة مختلفة 
في هذا الدور، عما قدمه 

من قبل.

الفنانيية  كشييفت 
اللبنانييية نيكول سييابا، 
بتصوييير  تقييوم  أنهييا 
كليبهييا اجلديييد "صورة 
سيييلفي" فييي القاهرة، 
مشيرة إلى أنها ألول مرة 
خييال شييوطها الفنييي 
تقييوم بتصوير كليب في 
القاهييرة، وذلك ألن طابع 
األغنية شعبي، ويتطلب 
التصوير في أحياء مصر، 
روح  إضفيياء  يتييم  كييي 
املييكان عليييه. وأعلنييت 

نيكييول، عيين سييعادتها 
ثانية  مرة  التعاون  بعودة 
مع اخملرج ياسيير سييامي، 
بعييد تعاونهييا معه في 

كليب "قررت".

حسين فهمي

نيكول سابا

احمد فهمي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحت شركة "Tap systems" منتجا جديدا يتيح 
الكتابة بتحريك األصابع على األسطح املتنوعة، من 

.Key board ،دون احلاجة إلى لوحة مفاتيح فعلي
 "TAP" وبحسييب ما نقلييت الييوكاالت، فإن منتييج
يتخذ شييكل جهاز قابل لارتداء بيد واحدة، ويتألف 

من خمس حلقات مترابطة لألصابع.
ويتيييح املنتج حتويل أي سييطح إلييى لوحة مفاتيح 
وفييأرة بنحو فعييال، وتعكف الشييركة على تطوير 
لوحييات مفاتيييح قابلة لارتييداء تعمل عيين طريق 

بلوتوث.
وبوسييع املسييتعمل لييي "TAP" أن يقييوم بتحرييير 
النصوص، وبعث الرسييائل اإللكترونية، وميكن أيضا 
اسييتعماله مع الهاتف الذكي، والساعات الذكية، 

واأللواح اإللكترونية، ونظارات الواقع االفتراضي.
ويصل سعر اجلهاز إلى 130 دوالر أميركي، ويستطيع 
العمييل مع معظم األجهزة املييزودة ببلوتوث، وميكن 
العمل به لثمانية سيياعات متواصليية قبل احلاجة 

إلى شحنها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بالرغم من شييعبية لعبيية "بوكيمون غييو"، بعدما حققت 
ضجة إعامية كبيرة، بسبب ارتفاع عدد ممارسيها، إال أن هذا 
املستوى من الشعبية كان له عواقب خطيرة أيضا، إذ أكدت 
دراسة أميركية جديدة، أن اللعبة تسببت في عدد كبير من 

احلوادث خال األشهر اخلمس األولى التي تلت إطاقها.
وقييدرت الدراسيية احلديثيية، أن اللعبيية اليابانية الشييهيرة 
تسببت في خسييائر بالواليات املتحدة، في أول 148 يوما من 

إطاقها، تقدر بي 7.3 مليار دوالر.
وذكييرت الدراسيية، التييي أجريييت بجامعيية كرانييرت بوالية 
إنديانا، أن اللعبة الشييهيرة تسببت في وقوع حوادث كثيرة 
بن السيييارات تتييراوح بن 5.2 مليون، إلييى 25.5 مليون دوالر 

أميركي في والية إنديانا فقط.
وبعييد 148 يوما على إطاق لعبيية "بوكيمون غو" في يوليو 
2016، سييجلت الواليييات املتحييدة 286 حادث سييير، وكانت 
أغلييب هذه احلوادث بجانب النقاط التي تتواجد فيها وحوش 

اللعبة.
ووفقا للدراسيية، فييان هذه الزيادة في حييوادث املرور، ال تعني 
بالضييرورة أن الناس يلعبون "بوكيمون غو" في أثناء القيادة، 
فميين املمكن أن يكون ارتفاع عدد احلييوادث ناجم عن الزحام 

الذي تسببت فيه.

بوكيمون غو" يتسبب بخسائر 
وصلت لماليين الدوالرات

"Tap systems" تطرح 
منتجًا يتيح الكتابة 

من دون لوحة المفاتيح

بغداد - أحالم يوسف:
    يوميييات بغداد/مذكييرات صدرت عن 
شركة االنس للطباعة والنشر لسيدة 
هولندييية عاشييتها في العييراق 1960 
، الكتيياب يقييع فييي 150 صفحيية من 
القطع املتوسييطة، وكتب بخط اليد، 
وقييام بترجمتييه الدكتييور صيياح عبد 

الرزاق.
حتييدث عبد الرزاق عن احدى السيييدات 
العراقيييات املقيمات في هولندا، والتي 
جلبييت الكتيياب ووضعتييه بيين يديه، 
واخبرتييه بأنييه مثير لاهتمييام، مما دعا 
عبد الرزاق الييى ترجمته، وإصدار كتاب 
يحوي تفاصيل تلييك اليوميات، وصورا 

من "بغداد الستينيات".
     ميييزة هييذه اليوميات انهييا تناولت 
حقبيية مهمة ميين تاريخ العييراق التي 
تكونييت في عيييون اجنبييية، ولعل من 
املفارقيية ان تكتب امرأة مييا يومياتها، 
وتنتهي منها وتتركها محفوظة حتى 
تتبنييى حفيييدة لها نشييرها على املأل، 
اذ بييادرت كارييين وهي سيييدة هولندية 
الييى عييرض أوراق جدتها علييى جارتها 

العراقييية، والتي عرضتييه بدورها على 
الدكتور صاح عبد الرزاق.

 كارين هذه، ولدت في بغداد، ومن كتب 
اليوميييات، جدتها من ابيهييا، "رينيه" 
مهندس الييري الذي حضيير وقتها الى 

بغداد مع عائلته.
الكتيياب يتضمن في سييطوره واوراقه، 
احلسرة التي تنتابنا ونحن نقرأ عن بغداد 
الستينيات، بغداد احلرة، واجلميلة، التي 
دفعت عدد من األوروبين الى ان يقيموا 

على ارضها مطمئنن آمنن.
عبييد  كتييب  الكتيياب،  مقدميية  فييي 
الييرزاق قصة حصولييه علييى الكتاب: 
قبييل أكثر من عشيير سيينوات، عندما 
كنييت فييي املهجيير "هولنييدا" وكنت 
منشييغا بالعمل السياسي والثقافي 
واالجتماعي، وصلت هذه اليوميات الى 
يدي، فقد جلبتها لي احدى السيييدات 
العراقيييات قائليية لييي: ان هييذا دفتيير 
مذكرات سيييدة هولندييية زارت العراق 
عييام 1960، شيياهدت الصييور املرفقة 
فوجدتها صورا قدمية باألبيض واألسود، 

تصور جوانب احلياة البغدادية.

لقد وصفييت الكاتبيية مدينيية بغداد، 
وضواحيهييا، واملييدن، واحملافظييات التي 
قامييوا بزيارتهييا مثل املوصييل، ودهوك، 
وكربيياء، والنجييف، واحلليية، وكركوك، 
واربيل، وغيرها ميين محافظات العراق، 
وكان لها التقاطات عن طبيعة حياتهم 
في كل مدينيية، ومابسييهم، وكذلك 
الييذي يفضلونه  عاداتهييم، والطعييام 
في كل مدينيية، وقامت بالتقاط بعض 

الصور لتلك املشاهدات.
يييوم  فييي  مذكراتهييا  كتابيية  بييدأت   
العائليية  توجهييت  حيين   1960/4/29
الى محطيية القطييار في أمسييتردام، 
متوجهن الى بغييداد، وكتبت تفاصيل 
الرحليية، حتييى انهييا حتدثييت بييه عن 
اياهم  واملضيفات واصفيية  املضيفيين 

بي"غاية الروعة".
وبعييد التطييرق الييى تفاصيييل الرحلة 
الدقيقيية، انتقلت الييى الكتابة بغداد، 
فييي اول خطييوة لها علييى ارض املطار، 
واسييتقبال رئيييس التشييريفات لهم، 
معارفهييم  ميين  عييددا  مصطحبييا 

واصدقائهم.

حتدثييت كاتبة املذكرات عيين اإلبل التي 
لييم تكن قد شيياهدتها من قبييل، الى 
جانييب قطيع من األغنام، في طريقهم 
الى مدينة بعقوبيية، الذي وصفته بانه 
"مكان ساحر ورومانسي" حيث امتدت 

أشييجار النخيل والبرتقييال على طول 
الطريق، إضافة الى الزهور االستوائية.

 وميين التفاصيييل التييي ذكرتهييا فييي 
مذكراتهييا، البحيييرة التييي امتد على 
جانبيهييا "جييدار جميييل" إضافة الى 

املقاهي العراقية التقليدية.
أحييد األيام املميييزة التييي كتبت عنها 
هييي رحليية ذهابهم الى أحد األسييواق 
الذي وجدته "شرقيا بالكامل" وحتدثت 
جازميية ان ال يوجييد فييي أوروبييا سييوق 

مياثله.
نقلتنا الكاتبة معهييا في جولة داخل 
السوق، حيث صاغة الذهب، والسجاد 
اإليرانييي، إضافة الى التحييف واالواني 
النحاسية، وذكرت ان سعر املتر إلحدى 
تلييك السييجادات كان بنحو مييا يعادل 
1000 خلييدن، "العملة الهولندية التي 

سبقت اليورو".
كان للمتحييف العراقي حصة األسييد 
ميين االهتمييام والكتابة، فقييد حتدثت 
عن الرحلة بشغف واضح، وهي تصف 
املعروضات فيييه: ان املتحييف العراقي 
مثييير للغاية، حيييث تشيياهد زهريات 

بديعة، والييواح طينية عليهييا كتابات 
مسييمارية، كانت هناك حلييي ذهبية، 
وفضية، وساسييل متنوعة فيها أنواع 
من األحجار، إضافة الى آالت موسيقية 
جميليية مزينة بالذهييب، ويوجد هناك 
متاثيل من اخلشييب تعييود لعصور قبل 
500 سيينة، واشييياء تعود لزمن السيد 

املسيح التي صارت اليوم موضة.
فييي ختييام الكتيياب ذكييرت الكاتبيية 
مشيياهداتها في العراق بنحو عام من 
شييماله الى جنوبييه، واملناطق احمليطة 
ببغداد: ميين الطبيعي اننييا عانينا من 
حييرارة اجلو، والعواصييف الترابية، لكن 
خييال اقامتي في العييراق، كنا نختلط 

بالناس الذين امتازوا بأخاق عالية.
جدولت في خامتة الكتاب األماكن التي 
قاموا بزيارتهييا، وكلمات مختصرة عن 
ملخص الرحلة، وختمتها بزيارتهم الى 
بابل، وسامراء، ونينوى، ومنرود، واملتحف 
العراقي: لقد قييرأت بضعة كتب حول 
البيياد عيين العييادات والتقاليييد.. لقد 
حصلييت على معلومييات جيدة، وخبرة 

جديدة.

مذكرات سيدة هولندية عاشت في بغداد عام 1960
بغداد األمس بعيون هولندية

مذكرات يوميات بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد مدة من التحضيرات املكّثفة، وسلسلة التشويقات 
التي قام بها املدربون، وأعضاء جلنته التحكيمية ،نانسي 
عجرم، وتامر حسييني، وكاظم السيياهر، ينطلق املوسم 
الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز" السبت املقبل الساعة 

.MBC1 9:30 مساء بتوقيت السعودية على
وكان قد نُشيير اخلبر عبر الصفحة اخلاصة بالبرنامج على 
أحييد مواقييع التواصل االجتماعييي، مترافقيياً مع مقطع 
فيديو لكل مدّرب على حدة، يظهر فيه وهو يغني بصوت 
أحييد األطفال املشييتركن ميين فريقه، والييذي يظهر في 

نهاية الفيديو.
يشييار إلى أن املوسييم األول من البرنامج شهد اكتشاف 
مواهب غنائية بعمر صغير، تركت حضوراً، وأثراً كبيراً بن 
اجلمهور، وهذا ما يجعل منه محط أنظار ومتابعة كبيرة 

للموسم الثاني، وما سيحمله من مفاجآت.

"ذا فويس كيدز" ينطلق يوم 
MBC 1السبت المقبل على شاشة

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة  كشييفت 

ف  ال سييييييو
فواخرجييي، 

عييين بييدء 
ييير  تصو
في  دورها 
مسلسل 
"خييييط 
ساخن"، 
داخيييل 

أسييتوديو اجلابري في شييبرامنت. 
عيين  سييوالف  وأعربييت 
سعادتها بالعودة إلى 
مصر،  فييي  العمل 
بعد غياب سييبع 
فقالت:  سنوات، 
الرغييم  علييى 
عن  غيابي  ميين 
العمل سنوات، 
إال أن محبتييي 
قلييوب  فييي 
ييين  ملصيير ا
ميييازالييت 
 ، ة د جييو مو
نعمة  وهي 

كبيرة.
بّينييت  و
فواخرجي 

فييي 

تصريحات خاصة إلى احد املواقع 
والضييوء  النجيياح  أن  اإلخبارييية، 
مثيييل"،  "مالييه  مبصيير  املوجييود 
مشيييرة إلى أنها تعود للجمهور 
املصري بعمل قوي ومميز، موضحة 
جديييدة  املسلسييل  فكييرة  أن 
ومهميية، وهنيياك رسييائل ما بن 
السييطور، كما أكدت سييوالف أن 
اخملرج حسني صالح صديق مقرب، 

ودائم التواصل معها.
 مسلسييل خط سيياخن يشارك 
فيه الفنان حسن فهمي، ونضال 

الشافعي، وعدد من الفنانن.
وأوشييكت سييوالف علييى االنتهاء 
من تصوير دورها في مسلسييل هوا 
أصفر، الذي يتم تصويره في دمشق، 
وتقدم من خاله شخصية شغف، 
وهي امييرأة متر مبراحييل متعددة في 
حياتهييا، ويشييارك في املسلسييل 

الفنان يوسف اخلال.

سوالف فواخرجي تعلن
 بدء تصوير "خط ساخن"

بغداد-الصباح الجديد:
احتفاًء بذكرى اإلعان العاملي 
حلقييوق الطفييل، شييارك وفد 
من البيييت الثقافي في بغداد 
اجلديييدة، مع منظميية براعم 
الطفولة اإلنسانية، وعدد من 
الشييخصيات واملؤسسييات 
في االحتفالية التي أقيمت 
قاعييات نصب  إحييدى  فييي 

الشييهيد، بحضور نخبوي واسع، 
وعدد من ممثلي وأعضاء منظمات 

اجملتمع املدني، ووسائل اإلعام.
  الدكتورة إزهار علي مديرة منظمة 
اإلنسييانية،  الطفوليية  براعييم 
اسييتثمرت احلفييل وأشييارت الييى 
وايائهم  باألطفال  العناية  وجوب 
أهمييية عالية سيييما وانه يحيون 
أوضاعييا إنسييانية صعبيية، جراء 

األمنييي فييي  املشييهد  تداعيييات 
السيينوات األخيرة على الطفولة 

العراقية.
وتضمن احلفل عددا من الفعاليات 
قدمتها منظمة براعم الطفولة، 
مع قراءات شعرية شعبية تغنت 
بحييب الوطيين، وبييراءة الطفولة، 
وموقعهييا احلقيقييي فييي احلييياة 

واجملتمع.

تداول ناشطون على 
موقييييع التواصيل 
عييي  جتيييمييا ال ا
 ، ك لفيسيييييبو ا
فيديييو لرجييييل 
عراقي قام ببناء 
للطيييور  بييرج 

بيمبلييغ سييتة عشيير مليييون 
دينار.

وبحسييب مقطع الفيديو، فأن 
البرج عّده الكثيرين، فندقا من 
فئة "خمسيية جنييوم" للطيور، 
حيييث تضميين منظوميية ماء 
تقطير كاملة، مما اضفى سمة 
الفندقية على املنظر، هو وجود 

اريكة الى جانب األبراج، لتتيح 
إمكانية االستمتاع  للمشاهد 
مبنظر الطيور، والتمتع باألجواء 
املعتدليية التي مير بهييا العراق 

هذه األيام.
رواد موقع التواصل الفيسبوك 
الى قسمن منهم  انشييطروا 
من كان مؤيييدا للفكرة كونها 

تخييص التعامييل مييع احليوان 
برفق، ومنهم من وجد ان املبلغ 
كبير، ومبالغ بييه، وتطرقوا الى 
والفقيير  التبرعييات،  موضييوع 
املادي الذي يعاني منه البعض، 
لكن تبقى تربية الطيور مبكان 
نظيف حالة صحية بالنسييبة 

لصاحب الطيور، وللمجتمع.

عراقي يبني برجًا للطيور بمبلغ 16 مليون دينار

"براعم الطفولة" تقيم مهرجانها السنوي
 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل

بغداد - سالم البغدادي:
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